
    

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها

۳ 

 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ پژوهش

مصونیت زنان در حوزۀ اشتغال و تولید؛ 
 شناختی اجتماعی و روان - راهبردهای اخالقی

 ١علی احمد پناهی  
 چکیده

شناختی در اشتغال زنان، ضرورتی  اجتماعی و روان - مالحظۀ هنجارهای اخالقی
بخشی به زنـان در حـوزۀ اشـتغال و تولیـد، نیازمنـد  ناپذیر است. مصونیت اجتناب

بینانه است. هدف پژوهش حاضر، معرفـی  گذاری عالمانه و واقع یاستتدابیر و س
ــا  روان - راهبردهــای مهــم و اساســی اخالقــی شــناختی و اجتمــاعی در رابطــه ب

بخشــی نســبت بــه اشــتغال زنــان اســت. ســؤال اساســی ایــن اســت کــه  مصونیت
های ممکـن در  تواند آسیب شناختی که می راهبردهای اخالقی و اجتماعی و روان

 زۀ اشتغال زنان را کاهش دهد چیست؟ حو 
ــا روش توصــیفی ــی اســت و ب ــات کیف ــژوهش حاضــر از تحقیق ــی و  - پ تحلیل

تـرین راهبردهـای  استنباطی، ضمن اشاره به نگاه اسالم بـه اشـتغال زنـان، بـه مهم
اندیشـی در  پـردازد. بـا تتّبـع و ژرف مصونیت زنـان در حـوزۀ اشـتغال و تولیـد می

شود که نقش اولیه و اساسی زنان، اشتغال به معنای  ن میهای اسالمی، روش گزاره
های دینی وجود ندارد. اگـر  مصطلح نیست و تشویقی برای اشتغال زنان در گزاره

چنانچه اشتغال زنان بـه دالیـل مختلـف مـورد نیـاز باشـد، بایسـتی در چـارچوب 
 هنجارهای اخالقی و اسالمی باشد. عدم مالحظۀ هنجارهای اخالقی، غفلـت از

                                                 
 .۳۰/۷/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۲/۶/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).Apanahi@rihu.ac.ir. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (١
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های اولیه و اصلی  انگاری نسبت به نقش ارزش شناختی زنان، کم های روان ظرفیت
توانــد  زنـان و اغمـاض بـه بهداشـت روانــی زنـان در محـیط اشـتغال و تولیـد، می

 ها را برای زنان و بالتبع، برای خانواده و جامعه ایجاد نماید.  ترین آسیب مهم
هنجارهای اخالقی، تعارض  بخشی، جنسیت، اشتغال، مصونیت واژگان کلیدی:

 کار، اشتغال زنان.  - خانواده
 مقدمه

ــه ــار از مؤلف ــادی،  اشــتغال و ک ــیرهای رشــد م ــرای پیمــودن مس ــه ب هایی اســت ک
المللی و اخالقی، نقش بنیادی دارد. کار و تولیـد  شناختی، معنوی، اجتماعی، بین روان

هـای اقتصـادی،  . چرخناپـذیر اسـت برای ادامۀ زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتنـاب
آیـد.  تولیدی و خدماتی هر کشور و منطقۀ جغرافیایی، با کار و تالش بـه حرکـت درمی

مّلتی که اهل کار، تالش، تولید و پویایی و نوآوری باشد، ثروتمند خواهد بود و جهـان 
ای که عناصر آن، اهل تالش و فعالیت هستند،  را به تسخیر خود در خواهد آورد. جامعه

ای کـه آحـاد آن،  ای سرزنده، فّعال، ثروتمند و قدرتمند است؛ در مقابل، جامعـه جامعه
ای فقیـر، نیازمنـد،  گرای محض، ایستا و بیکـار باشـند، جامعـه انگیزه، تنبل، مصرف بی

های  های آســیب توانــد زمینــه وابســته، منفعــل و کــم منزلــت اســت. اشــتغال و کــار می
ای کـه فقیـر و بیکـار  تی را تنّزل بخشد. جامعـهشناختی و امنی اجتماعی، اخالقی، روان

 است، امنّیت ملی و اجتماعی نخواهد داشت. 
منـد نسـبت بـه کـار و فعالیـت  ها و تعالیم اسالمی، نگرشـی جـامع و نظام در گزاره

های دینی و در گام نخست، تالش  اقتصادی و تولیدی و خدماتی وجود دارد. در گزاره
های آحاد مردم  ی عبادی و ارزشی نسبت به کار و فعالیتانداز دانشی و بینش شده چشم

هـای  در راستای تـأمین مایحتـاج زنـدگی و ادارۀ جامعـه انسـانی ایجـاد شـود. در آموزه
های الزامـی و ترجیحـی) بـه سـمت  دهی و تشویق افراد (با گزاره اسالمی، ضمن جهت

و فعالیـت را در ، ایـن تـالش )۱۰۰/۱۱، ۱۴۰۳(مجلسـی،  ١درآمدهای مجاز و کسب حالل
                                                 

ی حاللی مقرر داشته، که به سـالمت بـه او خواهـد فرمایند: خداوند برای هر کس روز می . امام باقر١
رسید. از سوی دیگر، روزی حرام نیز روزی او قرار داده شده، که اگر انسان روزی خود را از آن حرام به 
دست آورد، خداوند در عوض، روزی حاللی را که برای او مقدر کرده، از او باز خواهد داشت و غیر از 

 های فراوان دیگری نیز نزد خداوند هست.  روزی این دو روزی (حالل و حرام)،
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(کلینـی،  ٢و در ردیـف مجاهـد در راه خـدا )۱۰۰/۹ ، ۱۴۰۳(مجلسـی،  ١تراز عبادت خداوند
 معرفی شده است.  )۵/۸۸ ، ۱۴۰۷

امروزه به دلیل شرایط خاّص اجتماعی، توسعۀ صنعت، تکنولوژی و حضور زنان در 
گرچـه مراکز تحصیالت عالی، پدیدۀ اشتغال زنان به صورت جدی مطرح شده اسـت. 

اصل کار و تالش برای زنان همانند مردان مجاز است، اما به دلیل موقعیت خاص زنـان 
در خانواده و اجتماع و به دلیل حفـظ منزلـت و کرامـت آنـان، اشـتغال فراگیـر زنـان و 

هـایی  های ناهمگون، بایستی بـا مالحظـۀ ضـوابط و چارچوب ها و شغل ویژه در حرفه به
های احتمـالی،  بخشی زنان از آسـیب ، در راستای مصونیتهای اسالمی باشد. در گزاره

ها و اصولی برای اشتغال زنان مالحظه شده است. در پژوهش حاضر، تـالش  چارچوب
شده عالوه بر بیان نظر اسالم در رابطه با اشتغال زنان، به راهبردهای اخالقی، اجتماعی 

ی احتمالی در حوزۀ اشتغال ها تواند باعث مصونیت زنان از آسیب شناختی که می و روان
 گردد، پرداخته شود. 

 رویکرد اسالم به اشتغال زنان
هـای اخالقـی،  های اسالمی، ضمن اینکه به برابری زنان و مردان در ارزش در گزاره

عبادی و معنوی اشاره شده، به حّق مالکیت زنان نیز اشـاره نمـوده و آن را تأییـد کـرده 
شود کـه اسـالم حـّق  های قرآنی و روایی، مشخص می است. با مطالعه و دقت در آموزه

مالکیت زنان را پذیرفته و جنسیت آنان، باعث تفـاوت نگـرش اسـالم در موضـوع حـّق 
فرماید: برای مردان و زنان، سهم  مالکیت نشده است. خداوند متعال در قرآن کریم می

ن با بررسـی برخـی . همچنی)۷(نساء/ای از ارث والدین و سایر بستگان وجود دارد  و بهره
در رابطه  اندیشی در سیره و رفتار معصومین آیات قرآن و روایات و همچنین با ژرف

شود که زنان اجازۀ فعالیت اقتصادی در  با اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان، مشخص می
چارچوب و شـرایط خاصـی را دارنـد. بـا نگـاهی بـه آیـات و روایـات و سـیرۀ جـاری 

                                                 
 فرمایند: عبادت ده جزء دارد و نه جزء آن در طلب حالل است.  می . رسول خدا١
جوید تا مخارج اهل  کوشد و فضل خدا را می فرمود: کسی که در طلب روزی می . ابو الحسن الرضا٢

 ه خدا بیشتر است. و عیال خود را کفایت کند، اجر و پاداش او از مجاهد را
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یابیم که حّق اشتغال زنان بـه رسـمیت شـناخته شـده و  م، درمیمسلمانان در صدر اسال
و او شـما  )۱۰(جمعـه/ ١ممانعتی از آن نشده است. آیاتی چون: از فضل خدا جویا شوید

طور عـام، مـردان و  ، بـه)۶۱(هـود/را از زمین پدید آورد و برای آباد کردن آن برگماشـت 
 کند.  غیب میزنان را به سوی کار و آبادانی زمین، تشویق و تر 

یاد شده است که به شغل  در قرآن کریم، از دختران پیامبر خدا حضرت شعیب
و مـذمت و نهـی نیـز نشـده اسـت. در تعـالیم  )۲۳(قصـص/اند  چوپانی اشتغال داشـته

اسالمی، عالوه بر اینکه تالش در راستای کسـب روزی حـالل بـر مـرد و زن الزامـی 
هـای زنـان (البتـه نـه اشـتغال بـه  فعالیت و تالش، )۱۰۰/۹ ، ۱۴۰۳(مجلسـی، دانسته شده 

معنای امروزی) همانند مردان ستایش و تشویق شده اسـت. برحسـب روایـات، زنـان 
 ٢های گونـاگونی همچـون تجـارت چندی در زمان پیامبر و امامـان معصـوم در شـغل

، ریســندگی و )۲۶۴و  ۲۴/۲۶۵تــا،  (طبرانــی، بی ٣، صــنایع دســتی)۱۶/۹، ۱۴۰۳(مجلســی، 
(حـر ، خـدمات خـانگی )۱۳۱(همـان،  ٥، آرایشگری)۱۷/۲۳۶، ۱۴۰۹(حر عاملی،  ٤فندگیبا

اند و به زنان اجازه داده شده بود در  کرده و... فعالیت می )۲۴۶و  ۲۲/۲۴۷، ۱۴۰۳عاملی، 
و  این قبیل کارها به فعالیت بپردازند. در دورۀ حکومت و رهبری حضـرت پیـامبر

الی  در برخـی فعالیتخوریم که  ، به زنانی برمیعلی هـای اجتمـاعی، حضـور فّعـ
اند. زنان بسیاری بودند که به عنوان مـداوای مجروحـان و مراقبـت از آنـان، بـه  داشته

شدند. برخی نیز در تدارکات سپاه، تهیـۀ آذوقـه و  ها اعزام می همراه سپاهیان به جبهه

                                                 
هِ ﴿. ١  . ﴾َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ
. حضرت خدیجه، دختر خویلد که بعدًا همسر گرامی پیـامبر اسـالم گردیـد، بـه تجـارت مشـغول بـود و ٢

قبل از پیامبری، مدتی برای خدیجه   کردند و از جمله حضرت محمد کارگران زیادی برایش کار می
 فعالیت اقتصادی داشتند. 

دهم و  آمد و عرض کرد: من زنی هستم که صنایع دستی انجام مـی . زنی خدمت پیامبر گرامی اسالم٣
کنم. حضرت فرمودند: این کار و عمل شما، اجر و پـاداش  از درآمد آن به همسر و فرزندانم کمک می

 دارد. 
ـُه (الغـزل) أحـّل : «علـی». نعم اللهو المغـزل للمـرأة الصـالحة«فی کالم کثیر:  الله . قال رسول٤ إنَّ

 ». الکسب
شـده، هـیچ منعـی  . در روایاتی که دربارۀ آرایشگری آمده و سؤاالتی که در این باره از پیامبر گرامـی٥

 نشده و آرایشگری، مجاز شمرده شده است. 



 

م
ليد
 تو

ل و
تغا
 اش

وزة
ر ح

ن د
 زنا

ت
وني
ص

...

۷ 

امبر اسـالم بـه گویـد کـه مـا مکـرر بـا پیـ آشپزی فعال بودند. ربیعه، دختر معـّوذ می
رفتیم و در رساندن آب، آذوقه و انتقال شهدا و مداوای مجروحان کمک  ها می جنگ
. رائطه، دختـر عبداللـه الثقیفـه کـه همسـر عبداللـه بـن )۲۷۶، ۱۹۸۶(هراوی، کردیم  می

(هراوی، کرد  مسعود بود، با کار صنعتگری مخارج زندگی خود و همسرش را تأمین می
ختر قیس از زنانی بود که هم راوی حدیث بـود و هـم در برخـی . امیه، د)۲۶۳، ۱۹۸۶
(جـوادی پرداخـت  کرد و به مداوای مجروحان و انتقـال شـهدا می ها شرکت می جنگ

مـرا دیـد و گویـد: روزی امیرالمـؤمنین  . زنی به نام ام الحسن می)۲۶۳، ۱۳۸۹آملی، 
رت فرمـود: کنی؟ عـرض کـردم بافنـدگی دارم. حضـ فرمود چه فعالیت و کاری می

تـرین کارهـا  های حالل است و یا به عبـارتی دیگـر فرمـود: از حالل بافندگی از شغل
فرمودند: بافندگی و ریسـندگی از  . پیامبر گرامی اسالم)۵/۳۱۱، ۱۴۰۷(کلینی، است 

 . )۵/۱۱، ۱۴۰۷(کلینی، ها برای زنان صالحه است  بهترین سرگرمی
ام حوالء، عطرسازی و عطرفروشـی (مـواد ، زنی به ندر زمان پیامبر گرامی اسالم

خوشبو کننده) داشت و پیامبر گرامی اسالم، مخالفتی با حرفۀ ایشـان نداشـت و حتـی 
ضـمن تأییـد  . پیـامبر گرامـی)۵/۴۹۶، ۱۴۰۷(کلینـی، آورد  برای حضرت نیـز عطـر مـی

هرگـاه عطـر «فرمـود:  کـرد و می فعالیت اقتصادی و تولیـدی حـوالء، او را موعظـه می
فروشی، جنس سالم و با قیمت مناسب تحویل مـردم بـده و هرگـز در جـنس خـود  می

(کلینـی، شـود  تر اسـت و سـبب خیـر و برکـت می تقلب روا مدار؛ زیرا معاملۀ سالم پاک

دادنـد  فرماید: پدرم، مادرم و ام فـروه را مأموریـت می می . امام کاظم)۵/۱۵۱، ۱۴۱۳
، یعنی مجاز به فعالیت )۳/۲۱۷، ۱۴۰۷(کلینی، نند تا حقوق و احتیاجات اهل مدینه را ادا ک

 کردند.  بیرونی می
هـای  های دینی، منعی برای فعالیت اقتصادی زنان در محیط خالصه اینکه در آموزه 

سالم و بدون آسیب، مشاهده نشده و البته توصیه و تشویقی نیز نسبت به اشتغال زنان بـا 
ای دینی به انحاء مختلف، زنان را توصیه بـه ه معنای امروزی نشده است، بلکه در گزاره

های خاص زنانـه از جملـه تربیـت فرزنـد، همسـرداری، خانـه داری و...  التزام به نقش
ای تدبیر شده که زن تا حد امکـان، ملتـزم بـه  های دینی، به گونه نموده است. در آموزه
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منـزل و کارهـایی کـه و در امور داخلی  )۲۰/۱۷۲، ۱۴۰۹(حر عاملی،  ١خانه و خانواده باشد
و تا ضرورتی پیشـامد  )۱۳/۲۵، ۱۴۰۸(نوری، متناسب با شأن و روحیۀ اوست، مشغول باشد 

 ننموده، به اشتغال بیرونی نپردازد. 
ها و حقوق اسالمی، از یک سو نفقۀ زن را بر شوهر واجب کرده و زنان را  در گزاره

؛ از سوی دیگر، اهتمام اسـالم از مسئولیت اقتصادی در برابر خانواده معاف نموده است
کیـد بـر نقـش مـادری و همسـری زنـان  به کاهش اختالط جنسی در سطح جامعه و تأ

، زمینۀ فرهنگی مناسـبی را بـرای تقسـیم کـار جنسـیتی فـراهم )۱۰۰/۲۱۷، ۱۴۰۳(مجلسی، 
داری،  هـای مربـوط بـه خانـه کرده است، به این صورت که زنان عمدتًا به سوی فعالیت

های خانگی سـوق داده شـده و مـردان،  زشی، حمایتی، همسرداری و شغلتربیتی، آمو 
اندیشـی در  تـر اینکـه، از ژرف انـد. نکتـۀ مهم مشاغل بیرون از خانـه را بـه عهـده گرفته

شود که زنان مجاز بـه هـر فعالیـت و  روشن می های اسالمی و سیرۀ اهل بیت گزاره
کردند که تناسب  ه کارهایی اقدام میدر هر شرایط (موقعیت زمانی و مکانی) نبودند و ب

اند  های آنان داشته است. زنان مجاز نبوده با شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی و ظرفیت
 ای به فعالیت بپردازند.  در هر عرصه
های دینی، مضافًا بر تشویق زنان بـه کـار و فعالیـت، بـرای تـالش آنـان،  در گزاره

را در حـالی  ، فاطمهکه رسول خدا پاداش معنوی مالحظه شده است. هنگامی
دید که عبایی از پوست شتر پوشیده و با یک دست، مشغول آسیا کردن و به کمـک 
دست دیگر، مشغول شیر دادن به فرزندش بود، چشـمانش بـارانی شـد (پـر از اشـک 

های دنیا را در مقابل حـالوت و  ها و تلخی فرمود: دخترم! سختی شد) و به فاطمه
گویم بـه  گفت: ای رسول خدا! خدا را سپاس می قرار بده. فاطمه شیرینی آخرت
هـایش شـکر  های فراوانی که به من عطا فرموده، و او را در مقابل محّبت سبب نعمت

َك َفَتْرضی﴿اند که در این هنگام، آیۀ  گزارم و نقل کرده می بُّ و  ؛﴾َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َر
، بـر پیـامبر نـازل گردیـد  د که راضـی شـویکن پروردگارت به زودی به تو عطایی می

                                                 
ٌة َصـاِلَحٌة َثَالَثٌة ِلْلُمْؤِمِن ِفیَها َراَحٌة، َداٌر َواِسَعٌة ُتَواِری َعْوَرَتُه َو ُس «. قال الصادق: ١

َ
ـاِس، َواْمـَرأ وَء َحاِلِه ِمـَن النَّ

ْنَیا َو اآلِخَرِة  ْمِر الدُّ
َ
 ». ُتِعیُنُه َعَلی أ
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معلوم شد که انجام کاِر خانه اجر و  . از این بیان آن بزرگوار)۴۳/۸۶، ۱۴۰۳(مجلسی، 
ثواب دارد و اگر آن را کنیز انجام دهد، چیزی از اجر و پـاداش مـذکور، نصـیب زن 

بـه پـدر بزرگوارشـان عـرض کردنـد: ای رسـول  گردد. روزی حضرت فاطمه نمی
کنم و یـک بـار خمیـر  ! دو دستم از سنگ آسیا پینه بسـته، یـک بـار آرد مـیاخد
. این روایـت، بـه روشـنی داللـت بـر اهمیـت )۱۱/۸۶۵، ۱۴۱۳(بحرانی اصفهانی، سازم  می

ترین بانوی عـالم نیـز بـه تـالش و  ای که شایسته تالش و کار برای زنان بوده، به گونه
 پرداخته است.  فعالیت اساسی می

های  اند، ولـی بـه گونـه ر تعالیم اسالمی، زنان تشویق به کار و تـالش شـدهگرچه د
مختلف، زنان را تشویق به ماندن در خانه و انجام امور خانه و فعالیت در امور خانوادگی 
نموده و از مردان نیز خواسته است که زمینۀ ارتباط زنان را با بیگانه از بین ببرنـد. پیـامبر 

کید کـرده  زنان را گرامی اسالم ناموس دانسته و بر لزوم حفاظت و مراقبت از آنان تأ
فرماینـد: بهتـرین زن کسـی اسـت  می . حضرت زهرا)۱۰۰/۲۵۰، ۱۴۰۳(مجلسی، است 

. وقتی گزارش ناشایستی )۲۰/۶۷، ۱۴۰۹(حرعاملی، که با مردان بیگانه ارتباطی نداشته باشد 
رسـید، آشـفته  ه امیرمؤمنـان علـیاز روابط زنان و مردان نامحرم در کوچه و بـازار بـ

غیرتی مردان دانسته و آن را نکوهش کردنـد و فرمودنـد: از  گردیده و علت آن را در بی
؛ کلینـی، ۱۱۵/، ۷۶، ۱۴۰۳(مجلسـی،  ١رحمت خدا دور است کسی که غیـرت ورزی نکنـد

۱۴۰۷ ،۵/۵۳۷( . 
ده و برای داری زنان تمجید ش های دینی، به طور مستقیم از نقش خانه در آموزه

طور غیر مستقیم به  آن پاداش معنوی بسیار سترگی وعده داده شده است و زنان را به
. توصـیۀ )۲۰/۱۷۲، ۱۴۰(حـر عـاملی،  ٢این نقش حیاتی و ارزشمند تشویق نموده اسـت

                                                 
َما َتْسَتْحُیوَن َوَقاَل َلَعَن ال: «. َقاَل َعِلیٌّ ١

َ
ِریِق، أ َجاَل ِفی الطَّ نَّ ِنَساَءُکْم ُیَواِفیَن الرِّ

َ
ْئُت أ ْهَل اْلِعَراِق ُنبِّ

َ
ُه َمـْن َیا أ   لَّ

 ». َال َیَغاُر 
ای آب، شـوهر خـویش را سـیراب نمایـد، عملـش  فرمایـد: هـر زنـی کـه بـا جرعـه می . امام صـادق٢

ها بـه نمـاز مشـغول باشـد و  سال است کـه روزهـای آن را روزه بـدارد و شـب ارزشمندتر از عبادت یک 
کنـد و  ه میای که به همسـرش داده اسـت، یـک شـهر در بهشـت بـرایش هدیـ ازای هر جرعه خداوند به

 بخشد.  شصت خطا را از او می
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و همچنین توصـیه و  )۱۴/۲۴۴، ۱۴۰۸(نـوری،  ١داری و التزام به خانواده صریح به خانه
؛ ۱۰۰/۲۳۹، ۱۴۰۳(مجلسـی،  ٢شـپزی و مـدیریت مـالی منـزلتشویق به هنرمنـدی در آ

ــه )۲۰۱، ص۱۴۱۲طبرســی،  داری اســت، نشــان از اهمیــت  کــه از مصــادیق مهــم خان
ویژه  باشد. در سیره و زندگی اولیای خدا، به  های دینی می داری زنان در آموزه خانه

کنیم.  یداری، برخورد م به این مسأله و ایفای نقش خانه در زندگی حضرت زهرا
ت بـر تقسـیم کـار جنسـیتی و بـه  سیرۀ عملی معصـومین بهتـرین دلیـل و حّجـ

و  فرمایـد: علـی می داری به زنان است. امـام بـاقر خصوص، اختصاص خانه
رفتند، پیـامبر  برای داوری دربارۀ تقسیم کارهای خود، نزد پیامبر خدا فاطمه
انجام دهد و کارهـای  مهگونه قضاوت فرمود که کارهای داخل خانه را فاط این

در این باره فرمـود: از ایـن کـه پیـامبر  . حضرت فاطمهبیرون از خانه را علی
های مردان معاف ساخت، بسیار خوشحال شدم  خدا مرا از برعهده گرفتن مسئولیت

 . )۲۰/۱۹۱، ۱۴۰۹(حرعاملی، 
ن و کاِر خانه، پخـت و پـز و نـا خوانیم که فاطمه همچنین در روایت دیگری می

کارهای بیرون از خانـه، ماننـد  تضمین کرد و علی جارو کردن اتاق را برای علی
، ۱۳۸۶(بروجـردی، برعهـده گرفـت  حمل هیزم و آوردن مواد خوراکی را بـرای فاطمـه

داری، با زمان و عصر حضرت  . البته واضح است که مصادیق و نمودهای خانه)۲۲/۲۸۸
داری و اشـتغال در منـزل، بـا روحیـات و  انـهفرق دارد و مهم این اسـت کـه خ زهرا

طور با شرایط اجتماعی و اخالقـی زن (عـدم خـروج از  شناختی زن و همین شرایط روان
 منزل) تناسب دارد. 

شناختی زنان،  روان - ، تاریخ اسالم و شرایط جسمیبا توجه به آیات، روایات، سیره
ند باشـد و شـرایط اشـتغال آنـان م توان نتیجه گرفت که اشتغال زنـان بایسـتی ضـابطه می

 تفاوت کیفی، کّمی و ماهوی با مردان داشته باشد. 

                                                 
ْن َتْلَزَم َبْیَتهُ : «. قال رسول الله١

َ
ِة أ
َ
ُجِل َعَلی الَمْرأ  ». ِللرَّ

فرماید: بهترین زنان شما زنی است که دارای بویی خوش و دسـت پختـی خـوب باشـد.  . امام صادق می٢
بجـا از خـرج کـردن خـودداری  کنـد کند، بجا خرج کند و هنگامی که خرج نمی هنگامی که خرج می

 شود و نه پشیمان.  ورزد. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می
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شناختی در مصونیت بخشی زنان از  روان - راهبردهای اخالقی
 های احتمالی اشتغال آسیب
انداز دینی تشویق نشده، اما امروزه بـه دالیـل مختلـف،  اگرچه اشتغال زنان از چشم
ۀ اجتماعی مطرح است و بایستی تالش نمود تا مصونیت اشتغال زنان به عنوان یک پدید

های احتمــالی آن جلــوگیری نمــود. در  زنــان را در ایــن عرصــه افــزایش داد و از آســیب
های احتمالی اشتغال زنان، راهبردهای مختلفی مطـرح  راستای کاهش و مدیریت آسیب

لویـت بیشـتر شـناختی و اجتمـاعی کـه از او  است. برخی از راهبردهای اخالقـی و روان
 برخوردار هستند، عبارتند از: 

 های بانوان ترازی بین نوع اشتغال و ظرفیت الف. مالحظۀ هم
ها، خالق متعال برای  گیری نظام احسن و تحّقق اهداف خلقت انسان به منظور شکل
ای را مالحظه کرده اسـت. بسـیاری از  های ویژه ها و بالتبع آن، نقش زن و مرد، ظرفیت

های زن و مرد بـه ایـن نتیجـه  ، با بررسی تفاوت)۲۰۱۱و همکاران، ١(گورینجمله محققان از 
شناختی، زیستی و فیزیولوژیکی زیادی بین زن و مرد وجود  های روان رسیدند که تفاوت

های آموزشی آنان، متفـاوت از همـدیگر باشـد.  دارد و بایستی فعالیت آنان و حتی مدل
کند  تی، عاطفی، ادراکی، جسمی و... اقتضاء میهای زن و مرد در گسترۀ شناخ تفاوت

های آنان تناسب داشته باشد و  هایی قرار بگیرند که با ظرفیت ها و مسئولیت که در نقش
ای مستحکم و بالنده باشـد. بـه عنـوان نمونـه،  گیری جامعه و خانواده در راستای شکل

زنان دارنـد و زنـان مردان تفاوت آشکاری به لحاظ زیستی و جسمانی و قدرت بدنی با 
تر از مردان هستند. هوش اختصاصی و هوش هیجانی زن و مـرد متفـاوت اسـت  ظریف
هـای مربـوط بـه حافظـه ماننـد حافظـۀ بصـری،  . زنان در انواع توانایی)۱۷۱، ۲۰۱۳(هایـد، 

فضـایی، حافظـۀ کالمـی، تـداعی، همچنـین سـرعت انجـام تکـالیف  - حافظۀ بصری
ند. مـردان و پسـران، در زمینـۀ دانـش عمـومی، تجّسـم تر هسـت پردازشی ادراکی، قـوی

(کاماراتـا و های شـناختی بـر دختـران و زنـان برتـری دارنـد  فضایی، ریاضیات و استدالل

                                                 
1. Gurian. 
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. هرلیتـز و )۱۷۲، ۲۰۱۳(هایـد، تر از مردان است  . توانایی کالمی زنان قوی)۲۰۰۶، ١وودکووک
ها و بوهـا، بهتـر از مـردان عمـل  بر این باورند که زنان در تشخیص چهره )۲۰۰۲( ٢یانکر
نگـری و دقـت) از  ویژه در جزئی ها در آزمون کالمی و حافظۀ بصری (بـه کنند. زن می

ای کـه  ترند. تفاوت عقالنی زن و مرد مورد وفاق اندیشمندان است بـه گونـه مردان قوی
نظر از اختالف جزئی که در معنای اصطالحی عقـل دارنـد،  اندیشمندان بزرگ، صرف

رشان به خصوص متقدمین از آنها بر این باورند که جنسیت، در تفـاوت عقلـی تـأثیر اکث
 .  )۴/۳۴، ۱۳۷۵(آلوسیدارد 

عّالمــه طباطبــایی اعتقــاد دارنــد کــه مــرد دارای حیــات تعقلــی و زن دارای حیــات 
احساسی است و البته این تفاوت، دلیلی بر برتری ارزشی مرد بر زن نیسـت، بلکـه بـرای 

. رفتــار )۱۸/۱۴۱و  ۴/۳۴۳و  ۲/۲۷۵، ۱۳۷۴(طباطبــایی، لم خــانوادگی اســت تحقــق نظــام ســا
همدالنه (همدلی، یعنی احساس عاطفی شخص دیگر را درک کردن) و برخـورداری از 

تر از مـردان اسـت و زنـان همچنـین در  روحیۀ پرورش و مراقبت در زنان، به مراتب قوی
تر از مردان گزارش  ه نیز در زنان قویروابط کالمی بر مردان برتری دارند. روابط دوستان

دهند.  دهد که زنان بیشتر از مردان، هیجان خود را بروز می شده است. شواهد نشان می
تحقیقات همچنین ثابت کرده است که زنان، هیجانـات را نسـبت بـه مـردان بـا شـّدت 

 . )۷۷، ۲۰۱۳(هاید، کنند  بیشتری تجربه و حفظ می
شـناختی زنـان و مـردان در ابعـاد  ، شـناختی و روانهـای زیسـتی با مالحظـۀ تفاوت

ــای مصونیت ــی از راهبرده ــف، یک ــان در  مختل ــه، زن ــن اســت ک ــان ای ــه زن ــی ب بخش
های آنان سنخیت داشته  مندی ها و عالقه هایی ورود داشته باشند که با توانمندی تخّصص

مایـد. اگـر باشد و بتواند بهداشت زیستی، روانی و رضـایت از اشـتغال آنـان را تـأمین ن
ها، عالیق و موقعیت اجتماعی و خانوادگی آنـان  چنانچه شغل و حرفۀ زنان با توانمندی

ــا چالش هم ــان را ب ــراز نباشــد، آن ــا و آســیب ت ــرد. در  ه ــد ک ــرو خواه های جــدی روب
های مختلفـی اشـاره شـده  های علمی که در این رابطه انجـام شـده، بـه آسـیب پژوهش

شـناختی شـخص، بـا شـغل و محـیط  جسمی و روان های است. ناسازگاری بین ویژگی
                                                 

1. Camarata, S. & Woodcock, R. 

2. Herlitz, A. & Yonker, J. E. 
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شـود، باعـث بـروز مشـکالت  کاری، عالوه بر اینکه باعـث شـیوع اسـترس شـغلی می
 .)۲۰۱۱و همکاران،  ١(کالیسگردد  شناختی، رفتاری و سازمانی نیز می فیزیولوژیکی، روان

و هـای زنـان در اشـتغال  تـوجهی بـه ظرفیت های دینـی نیـز، بـه تبعـات بی در گزاره
از واگـذاری  های آنان پرداخته شده است. به عنوان نمونه، حضـرت علـی مسئولیت
ها و کارهایی که تناسب با لطافت و ظرافت قوای بدنی زنان ندارد، منع کـرده  مسئولیت

ْنَعـُم لِ «فرماید:  و می
َ
ْمِر َما ُیَجاِوُز َنْفَسَها، َفِإنَّ َذِلَك أ

َ
َة ِمَن اْأل

َ
ِك اْلَمْرأ ْرَخـی َال ُتَملِّ

َ
َحاِلَهـا َوأ

ْیَحاَنٌة َوَلْیَسْت ِبَقْهَرَماَنة َة َر
َ
ْدَوُم ِلَجَماِلَها، َفِإنَّ اْلَمْرأ

َ
؛ به زن فراتر از توان و ظرفیتش »ِلَباِلَها َوأ

کنـد  تر است، خاطر او را بیشتر راضی می مسئولیتی واگذار نکن، این به حال او مناسب
بو اسـت و متصـدی امـور  به درستی که زن گلی خوشسازد.  و زیبایی او را پایدارتر می

داری،  . کارهایی از قبیل خانـه)۵/۵۱۰، ۱۴۰۷(کلینی، نیست که کارهای خشن انجام دهد 
همسرداری، دوزندگی، آرایشگری، معلمـی، پرسـتاری در محـیط تـک جنسـیتی و هـر 

نـان کاری که با روحیات و شرایط جسمی و شرایط اجتمـاعی او تناسـب دارد، بـرای ز 
 . )۱۳۹۶(ر. ک: پناهی و جان بزرگی، شود  توصیه می

 سازی فضای اشتغال زنان  ب. بهینه
ایجاد امنیت روانی و اخالقی در محیط اشتغال، از دیگر راهبردهای مهم در کاهش 

های اشتغال زنان است. اگر چنانچه زنان شاغل، در محیط اشتغال احساس امنیت  آسیب
ند و در معـرض ارتبـاط بـا جـنس مخـالف باشـند، امنیـت روانی و اخالقی نداشته باشـ

گیرد. عفاف و پاکدامنی زنـان گـوهری  اخالقی و عّفت زنان در معرض تهدید قرار می
هـای دینـی، عفـت و  های تضعیف آن را سّد نمود. در گزاره ارزشمند است و باید زمینه

(آقـا  ٢لقی شده اسـتهای ارزشمند و برجستۀ مؤمنین و پرهیزکاران ت پاکدامنی از ویژگی
شـناختی  و برای آن آثار متعـّدد معنـوی، اجتمـاعی و روان )۷/۴۱۲، ۱۳۶۶جمال خوانسـاری، 

و لزوم مراقبـت  )۵/۵۳۷، ۱۴۰۷(کلینی، بیان شده است. لزوم اجتناب از اختالط با نامحرم 
م های مؤّکد تعالیم آسمانی است. عد از توصیه )۵/۵۳۵، ۱۴۰۷(کلینی، از عفت، پاکدامنی 

                                                 
1. Clays. 

ُقون َانُفَسُهم َعفیَفٌة ٢  . . المتَّ
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 )۵۳(احـزاب،  ٢هـای آنـان را بـه پـاکی بوده و دل )۶۰(نور،  ١اختالط با نامحرم، به نفع زنان
(حرعاملی،  ٣کند. همچنین عفت و پرهیز از اختالط، باعث سالمت، استواری رهنمون می

کید مکرر بـه کـاهش ) ۳۰(نـور،  ٤)، پاکیزگی )۲۰/۶۵، ۱۴۰۹ و امنیت روانی زنان است. تأ
(پاینــده، ، رعایــت حیــا و متانــت در ســخن گفــتن )۱/۳۸۵، ۱۴۰۸ی، (نــور اخــتالط جنســی 

، حـرام بـودن )۱۰۱/۳۴، ۱۴۰۳(مجلسی، آمیز به نامحرم  ، ممنوعیت نگاه شهوت)۱۳۸۲،۳۵۶
(حرعـاملی، و ممنوعیت شوخی بـا نـامحرم  )۲۰/۲۹، ۱۴۰۹(حرعـاملی، تماس بدنی با نامحرم 

اده، جلوگیری از ترویج هرزگـی و ، همگی در راستای تقویت نظام خانو )۲۰/۱۹۸، ۱۴۰۹
 بی عفتی و در راستای تقویت تقوی و پرهیزکاری و حفظ منزلت زنان است. 

بهترین زنان شما کسـی اسـت کـه چـون بـا همسـرش «فرمایند:  می امام صادق
خلوت کند، جامۀ حیا از تن به در کند و چون بپوشد و همراه او شود، زرۀ حیا را بر تن 

داند که چون جامه بپوشد  . حضرت، بهترین زن را کسی می)۵/۳۲۴، ۱۴۰۷(کلینی، » کند
و از خانه بیرون رود، لباسی از حیا و عّفت بر تن کنـد کـه ماننـد سـپر و زره، حـافظ او 

هایی حضور پیدا کنـد  ای با جنس مخالف تعامل کند و در موقعیت باشد؛ یعنی به گونه
صه آنکه زن باید بـا لبـاس رزم و بـزم، که زمینۀ آسیب اخالقی وجود نداشته باشد. خال

خود را بشناسد و هریک را در جای خـود بپوشـد. شـکی نیسـت کـه رعایـت عفـت و 
مختلط نشدن با مردان، تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان زن دارد. عفاف بـرای زنـان، 

های بســیاری مصــونیت   همچــون ســّد و حفــاظی اســت کــه زن در ســایۀ آن، از آســیب
 . یابد می

 ترین پیامدهای تفکیک جنسیتی در محیط اشتغال ج. شاخص
تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشـد.  تفکیک جنسیتی در محیط اشتغال، می

 ترین پیامدهای آن عبارتند از:  برخی از شاخص

                                                 
 . ﴾َوَاْن َیْسَتْعِفْفَن َخْیٌرَلُهنَّ ﴿. ١
 . ﴾ذِلُکْم َاْطَهُر ِلُقُلوِبُکْم َوُقُلوِبِهنَّ ﴿. ٢
َه اْلِحجاِب َاْبقی َعَلْیِهن. . َواْکُفْف َعَلْیِهنَّ ِمْن َاْبصاِرِهنَّ ِبِحجاِبَك ِایّ ٣ ، َفِانَّ ِشدَّ  اُهنَّ
 . ﴾َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذاِلَك َاْزکی َلُهْم ﴿. ٤
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 . افزایش بازدهی شغلی۱
اشـتغال  تواند باعث افزایش بازدهی تولیـد و تفکیک جنسیتی در محیط اشتغال، می

ها  وری بیشتر ایجاد کند. وقتی زنان در معرض استرس گردد و زمینه را برای افزایش بهره
بـا  به دلیل نارضایتی از کار، تعارض کـار ،های ناشی از احساس ناایمنی روانی و چالش

خانواده و احساس تهدید از ناحیۀ جنس مخـالف نباشـند، تمرکـز و دقـت بیشـتری بـر 
داشت و جدیت مضـاعفی نسـبت بـه مسـئولیت شـغلی خـویش وظایف شغلی خواهند 

 . )۲۰۰۷، ١(ِبکرکند  معطوف خواهند کرد؛ لذا بازدهی شغلی آنان نیز افزایش پیدا می

 . افزایش رضایتمندی از کار و اشتغال۲
وقتی زنان در محیطـی سـالم بـه اشـتغال بپردازنـد، رضایتشـان از کـار افـزایش پیـدا 

دهد که عدم اختالط  ها نشان می شود. پژوهش نیز زیاد می کند و اشتیاق کاری آنان می
(کالیـس و گردد  در محیط کار، باعث ایجاد آرامش روان و رضایتمندی زنان و مردان می

 .  )۲۰۱۱همکاران، 

 . افزایش امنیت و مصونیت اخالقی۳
ترین پیامــدهای عــدم اخــتالط زن و مــرد در محــیط  تــرین و ارزشــمند یکــی از مهم

ها در روابـط  های اخالقی و جنسی است. رعایت چارچوب صونیت از آسیباشتغال، م
کند، بلکه  زن و مرد، نه تنها به پیشگیری از آسیب روانی و اجتماعی در زنان کمک می

. )۱۳۸۸(پــوررحیمی مرنــی و همکــاران، در ســالمت اخالقــی و خــانوادگی او اثــر مثبــت دارد 
ــان در هــای مخــتلط باشــد، احتمــال  محیط مطالعــات نشــان داده کــه اگــر اشــتغال زن

در انگلستان از «. بر طبق برآوردها، )۲۰۰۳(آماتو، کند  های اخالقی افزایش پیدا می آسیب
هر ده زن، هفت زن در دورۀ زندگی شغلی خـود بـه مـدتی طـوالنی دچـار آزار جنسـی 

درصـد از زنـان  ۶۰دهـد کـه حـدود  . تحقیقات نشان می)۲۰۲، ۱۳۷۸(گیـدنز، » گردند می
. مؤسسـه فـدرال )۲۰۰۹و همکـاران،  ٢(پینـاانـد  اروپایی شاغل، تجاوز جنسی را تجربه کرده

درصد از زنـان در دوران  ۹۳اعالم کرده که  ۱۹۹۷ایمنی و بهداشت کار آلمان در سال 
                                                 

1. Becker, A. 

2. Pina. 
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اند  واسطۀ اشـتغال، دچـار آسـیب جنسـی شـده اشتغال به کار، در محیط کارشان و یا به
در زمینۀ آزار جنسی در محیط کار، تحقیقات زیادی در ایـران  .)۱۹۹۷و همکاران،  ١(شیندر

انجام نگرفته و یا گزارش نشده است. در چند مورد که تحقیقـات در ایـن مـورد انجـام 
های مختلط  های اشتغال و محیط دهد که آزار و تجاوز جنسی در محیط شده، نشان می

(کـردی و همکـاران، ز شده اسـت وجود داشته و یا زمینۀ تجاوز جنسی از محیط اشتغال آغا
۱۳۹۴(  . 

 . افزایش استحکام خانواده۴
گردد و آنان را  ورزی زنان، باعث محبوبیت و ارزشمندی زنان می پوشیدگی و عفت

نمایـد. در مقابـل، اگـر زنـان  در نگاه خانواده و اجتمـاع، دارای منزلـت و کرامـت می
ند، به تدریج آستانۀ حساسیت مردان راحتی در دسترس مردان قرار ده هایشان را به زیبایی

سازند و منزلت انسانی و اجتماعی  های جّذاب خود را عادی می برند و جنبه را باالتر می
تصور من بر این است که اگر مردی به «گوید:  دهند. راسل می خود را نیز از دست می

اشقانۀ سهولت به زنی دست بیابد، احساس آن مرد نسبت به آن زن، یک نوع احساس ع
 . )۷۹(راسل، بی تا، » تواند باشد عمیق نمی

تواند اوًال حساسـیت زنـان و مـردان را آرام آرام نسـبت بـه جـنس  محیط مختلط می
مباالتی را ترویج کند و ثانیًا محیط مختلط، امنیت روانـی  مخالف تغییر دهد و نوعی بی
را در نـوع پوشـش و کنـد و زمینـۀ آزادی و راحتـی زنـان  زن و مرد را مرتب تهدیـد می

اعتمـادی و خیانـت را  های بی سازد و ثالثًا، ممکن است زمینه ارتباطات کالمی مهیا می
های عمومی  ها افزایش دهد. اختالط زن و مرد (به انحاء مختلف) در محیط در خانواده

ای که دو جنس به طور طبیعی بـرای ورود بـه  های پرجاذبه و شغلی و با توجه به محرک
ــای ی ــهوانی و دنی ــایالت ش ــد تم ــرای رش ــبی ب ــیار مناس ــخور بس ــد، آبش ــدیگر دارن ک
رغبتی به همسر  های حرام و در نتیجه، ضعیف شدن انگیزۀ ازدواج و حتی بی کامجویی

طور مکـرر بـا  و سردی روابط خانوادگی خواهد شد. وقتی یـک زن و یـا یـک مـرد، بـه
زیادی نیز حـدود شـرعی و جنس مخالف ارتباط و یا گفتگوی کالمی دارد و در موارد 

                                                 
1. Schneider. 



 

م
ليد
 تو

ل و
تغا
 اش

وزة
ر ح

ن د
 زنا

ت
وني
ص

...

۱۷ 

شود، قطعًا احساس نیاز کمتری به دلبـری  اخالقی در گفتگوها و ارتباطات رعایت نمی
و ارتباط عاطفی و کالمی به همسر قانونی و شرعی خودش خواهد داشت و لذا، زمینـۀ 

 اختالف و طالق عاطفی در خانواده افزایش خواهد داشت. 
صورت گرفته، نشان داده شد کـه هـر چـه  کشور ۶۶در یک مطالعۀ تطبیقی که در 

، ۱۳۹۰(بستان، زنان در جامعه بیشتر با مردان مختلط باشند، میزان طالق باالتر خواهد شد 
فـردی  شـود و ارتبـاط بـین . مجاورت و نزدیکی مکانی، موجب ارتبـاط مکـّرر مـی)۱۸۴

تـر  . نکتـۀ مهم)۲۳۶ - ۲۳۳، ۱۳۸۲(آذربایجانی و همکـاران، انجامد  مکّرر، معموًال به جاذبه می
های مکّرر، همراه با تبـادل عـاطفی و تکـریم متقابـل  اینکه اگر این مجاورت و مالقات

آید. دلبستگی عـاطفی در زنـان بـه دلیـل قـوی  باشد، دلبستگی عاطفی نیز به وجود می
. این چـالش معمـوًال در )۲۰۰۹(بارت و بلیس، بودن عواطف در آنان، مضاعف خواهد بود 

ی اشتغال، به دلیل تعامل بیشتر و ارتباط مضاعف وجود دارد. تجربه نیـز نشـان ها محیط
داده است که زنان و مردانی که به طور مکرر با جنس مخالف به انحاء مختلف تعامـل 

اند، به مشکالت اخالقی و نابسامانی خـانوادگی و بعضـًا بـه بـدنامی، ابـتال پیـدا  داشته
 اند.  کرده

 های خانوادگی و اشتغال  نقش د. ایجاد همترازی بین
های منحصر به فـرد  های اسالمی، زن و مرد وظایف و نقش انداز گزاره در چشم

هــای  و متفــاوتی در خــانواده و اجتمــاع دارنــد. اگــر چنانچــه همتــرازی بــین نقش
یابد. اگر چنانچـه  بخشی زنان تحقق نمی خانوادگی و اشتغال ایجاد نشود، مصونیت

هـای اصـلی و اساسـی خـویش در  شود که زنان نتوانند به نقشاشتغال زنان، باعث 
نظام خانواده و اجتماع بپردازند، چالش زیادی به وجود خواهد آمد. فـراهم آمـدِن 

خانواده، احساس ناکارآمدی در انجام وظـایف خـانودگی،  - موقعیت تعارض کار
ن نگرانـی داری و همسـرداری و همچنـی های تربیتـی و خانـه ناتوانی در ایفای نقش

هایی است که در صورت  نسبت به عدم تحقق دلبستگی ایمن در فرزندان، از چالش
تواند باعـث عـدم احسـاس  عدم همترازی وظایف خانوادگی با تعهدات شغلی، می

 امنیت روانی در زنان شاغل شود. 
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های دوشغلی بـا  ترین آسیبی که زنان در خانواده معتقد است که مهم )۱۹۹۵( ١کارتر
است و لذا متعادل کردن امور مربوط به خانـه و محـل  ٢وبرو هستند، تعارض نقشآن ر 

کار، امری دشوار بوده و ممکن است افراد در انجام ایـن کـار شکسـت بخورنـد. زنـان 
رود را مـدیریت کننـد  کنند تا مطالبات گوناگونی که از آنها انتظار می شاغل تالش می

وقع فعـالیتی جـدی، مـنظم و دقیـق از زنـان دارنـد و از . از یک سو، کارفرماها ت)۱۳۸۷(آرین، 
توانند توقعات کارفرما را تأمین کنند و  سوی دیگر، زنان به دلیل شرایط خاص خانوادگی نمی
های جـدی و فراگیـری کـه  آید. آسیب لذا تعارض جدی در این عرصه برایشان به وجود می

تعـارض  ،٣خـانواده - کند، تعارض کـار می امروز زنان را در تمام دنیا و از جمله ایران تهدید
شناسـان، سـه  . روان)۱۹۹۹، ٧(رایـد و هـاردیاسـت  ٦و اسارت نقش ٥بار نقش ، اضافه٤نقش

 کنند: نوع تعارض را میان کار و خانواده مطرح می
. تعارض مبتنی بر زمان: یعنی این که چگونه زمـان اختصـاص یافتـه بـه یـک نقـش، ۱

هـا و جلسـات شود، مانند زمـانی کـه مالقـاتگر میباعث کاهش توجه به نقش دی
 میهمانی خانوادگی در تعارض باشد.  اداری با برنامۀ

هـای تنیـدگی ماننـد . تعارض مبتنی بر فشـار روانـی: عبـارت اسـت از سـرایت نشـانه۲
پذیری از یک نقش به نقش دیگر. ما در اینجا با انواع گونـاگون خستگی و تحریک
های شـغلی در مقابـل انتظارهـای ر هستیم، مثل انتظارها و توقعفشارهای روانی درگی

شخصی و خانوادگی، رقابـت بـین زن و شـوهر، تقسـیم کـار، مراقبـت از فرزنـدان، 
هـای اجتمـاعی و حفـظ های شـغلی، شـبکهها و مهاجرتتخصیص زمان، مسافرت

 هویت. 
تار در یک نقش با . تعارض مبتنی بر رفتار: این تعارض عبارت است از ناهماهنگی رف۳

رفتار مورد انتظار در نقش دیگر، مانند زمانی کـه از کارمنـد در محـیط کـار، عینـی 
                                                 

1. Carter, Jim & Carter, Jane. 

2. Role conflict. 

3. Work - Family conflict. 

4. role conflic. 

5. role - overload. 

6. role - captivatiy. 

7. Reid Jennifr & Melissa Hardi. 
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بودن و غیر عاطفی عمل کردن و در خانواده، گرمی، عاطفی بودن و نقش پرورشـی 
در رابطـه بـا ایـن سـؤال  )۲۰۰۵( ١. تال)۵۶، ۱۳۷۸(کارلسون و همکـاران، مورد انتظار است 
گویـد: اوًال، فـردی کـه  کنـد، می ها برای افراد تعارض ایجـاد می شکه چرا تعّدد نق

کند برای نقش دیگر زمان کمتـری دارد.  ساعات بیشتری برای یک نقش صرف می
دومًا، اگر شخصی با سطح فشار باالیی از استرس در یک نقش مواجه شود، ممکـن 

أثیر قـرار دهـد. است که توانایی او در رویارویی با مقتضیات نقش دیگر را، تحـت تـ
های مختلف ممکن است رفتارهای مختلفی را بطلبد که هر کدام از آنها  سومًا، نقش

شاید برای نقش دیگر مناسب نباشد. افزایش مشارکت نیـروی کـار زنـان، خصوصـًا 
هـا و  هـایی در مـدیریت زمـان، نقش شوند، بـا چالش برای زنانی که دارای فرزند می

  ها همراه شده است. مسئولیت
تواننـد  طور طبیعـی نمی زنان شـاغل و زنـانی کـه تعهـد سـازمانی بـاالیی دارنـد، بـه

های خانوادگی را به نحو شایسته انجام دهند. محققـان بـر ایـن باورنـد کـه ایفـای  نقش
شود که انرژی و وقت مورد نیاز برای هر یک، به رقابت بـا  های مختلف باعث می نقش

قابت، به پیشروی یک نقـش در گسـتره و محـدودۀ دیگری بپردازند به طوری که این ر 
 های شـغلی . خالصه اینکه به دلیل تعارض نقش)۲۰۰۵، ٢(کوریگالانجامد  نقش دیگر می

، های فرهنگـی خانوادگی و به دلیل محدودیت در انرژی روانی و وقت کافی، آسـیبو 
ر چنانچـه شناختی مختلفی، معطوف به خانواده و شغل خواهد بود. اگ اجتماعی و روان

های خانوادگی افزوده شود، با محدودیت وقت و انرژی روبـرو  های شغلی بر شغل نقش
ها، منابع قابل توجهی از زمان و انـرژی فـرد را تقاضـا  خواهیم بود، زیرا هر یک از نقش

کند و تقاضاهای آنان، به طور معمول اضافه بار ایجاد کـرده و از تـوان زنـان خـارج  می
واند تقاضای هر دو نقش را ایفا کند. بنابراین، افراد برای اینکـه بتواننـد ت است و لذا نمی

از عهدۀ نقش اصلی خود برآیند، بایستی از تعهد قوی به نقش دیگر صـرف نظـر کننـد 
که این موضوع در رابطه با زنان شاغل که اشتغال تمام وقـت نیـز دارنـد، بیشـتر صـادق 

                                                 
1. Tal. 

2. Corrigall. 
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یقات خود نتیجه گرفت: زنـان شـاغلی کـه بـه از تحق )۱۹۹۳( ١. ساکو)۲۰۱۳(هاید، است 
طور نیمه وقت بـه کـار اشـتغال دارنـد، از نظـر میـزان رضـایتمندی زناشـویی در سـطح 

ها  دار قرار دارند و در مقابل، زنان شاغلی که به طور شیفتی و شـب باالتری از زنان خانه
تری  ایینمشغول به کار هستند، نسبت بـه زنـان شـاغل دیگـر، رضـایتمندی زناشـویی پـ

دارند. اغلب زنان شاغل به دلیل مسئولیت دوگانه (اشتغال و مسئولیت منزل) با تعـارض 
نقش مواجه هستند. این زنان به طور معمول، هم با خانواده و هم با همکاران در محـیط 
کاری مشکل دارند و از رضایتمندی برخوردار نیستند. تعارض نقـش زن ممکـن اسـت 

مدارانۀ شوهر نسـبت  ر نسبت به اشتغال همسر، افکار ریاستناشی از نگرش منفی شوه
ــدان،  ــه مراقبــت از فرزن ــوط ب ــزل، مشــکالت مرب ــاهی زن در امــور من ــه همســر، کوت ب

های روانی زن، ناتوانی زن در مدیریت دو نقش متفاوت و نگرش منفی جامعـه  آشفتگی
 به اشتغال زنان باشد. 

 گیری نتیجه
تـرین  شناختی در رابطـه بـا مهم های اسالمی و روان رهاندیشی در گزا از تتّبع و ژرف

 بخشی زنان شاغل، نتایج زیر به دست آمد:  راهبردهای تسهیل و ایمنی
هایی روی آورنـد کــه بـا اســتعدادهای  . زنـان و دختـران، بایســتی بـه مشــاغل و حرفـه۱

 شناختی آنان همطرازی داشته باشد؛  های روان خدادادی و ظرفیت
شـناختی و مصـونیت اخالقـی زنـان،  از منزلت انسـانی و آسـایش روان . برای صیانت۲

 بایستی محیط اشتغال آنان، امنیت روانی و اخالقی داشته باشد؛ 
هـای همسـری،  . اولویت نخست برای زنان و به ویژه زنان ازدواج کرده، ایفـای نقش۳

ه اســت و داری و پشـتیبانی از اســتحکام و پویـایی نظـام خـانواد فرزنـدپروری، خانـه
 اشتغال برای آنان در اولویت ثانویه است؛ 

منـد آنـان  های نخستین و اولویت . اشتغال زنان بایستی به لحاظ کیفی و کّمی با نقش۴
 هماهنگ و متناسب باشد؛ 

                                                 
1. Saco. 
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های اخالقـی، تربیتـی،  های اولیۀ زنـان بـا اشـتغال، آسـیب . عدم هماهنگی بین نقش۵
توجه زنان و نظـام خـانواده و اجتمـاع خواهـد شناختی و اجتماعی متعددی را م روان

 کرد؛ 
ضابطه بـرای زنـان مطـرح اسـت عبارتنـد از:  هایی که در اشتغال بی . مهمترین آسیب۶

تعارض کار و خانواده، کاهش بازدهی فعالیت زنـان، پیـری زودرس، عـدم رضـایت 
ــانوادگی،  ــزایش تعارضــات خ ــان، اف ــردگی و اضــطراب زن ــزایش افس ــویی، اف زناش

 های تربیتی، تزلزل در خانواده و نارضایتی جنسی؛  آسیب
. به مصلحت زنان است که به وظایف اساسی و اولیـۀ خـود بپردازنـد و بـرای اوقـات ۷

فراقت خویش نیز، شغلی متناسب و هماهنگ با شـرایط خـانوادگی خـود برگزیننـد 
هستند به  (مثًال شغل خانگی). اگر چنانچه به دالیل مختلف مجبور به فعالیت بیرونی

شناختی (خیاطی، آرایشگری، بافندگی،  فعالیتی که متناسب با شرایط جسمی و روان
تایپ، نویسندگی، آموزشی، بهداشـتی، خـدماتی، فرهنگـی و... ) آنـان اسـت و در 

 باشد، بپردازند.  محیطی غیر مختلط و یا با حداقل اختالط می
 

 نامه  کتاب
  ، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم .۱
، قـم، شناسـی اجتمـاعی بـا نگـرش بـه منـابع اسـالمی روان )،۱۳۸۲آذربایجانی، مسعود و همکـاران، ( .۲

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
، مجلـۀ های دو شغلی شناختی در مشاوره با زنان شاغل در خانواده کاربرد رویکرد بوم )،۱۳۸۷آرین، خ، ( .۳

 ایران.  ، انجمن مشاورۀ۲۸، ش۷های مشاوره، ج ها و پژوهش تازه
 ، تهران، دانشگاه تهران. شرح غرر الحکم و درر الکلم )،۱۳۶۶آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، ( .۴
 ، بیروت، دارالفکر. المعانی فی تفسیر القرآن العظیم روح )،۱۳۷۵آلوسی بغدادی، محمد بن عبدالله، ( .۵
 رات جامعه مدرسین. ، قم، انتشا من ال یحضره الفقیه)، ۱۴۱۳ابن بابویه، محمد بن علی، ( .۶
عوالم العلوم والمعارف واألحوال مـن اآلیـات واألخبـار  )،۱۴۱۳بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نور الله، ( .۷

، قم، مؤسسة اإلمام المهدی عّجل اللـه تعـالی فرجـه واألقوال (مستدرك سیدة النساء إلی اإلمام لجواد)
 الشریف. 

 ، تهران، انتشارات فرهنگ سبز. الشیعهجامع أحادیث )، ۱۳۸۶بروجردی، آقا حسین، ( .۸
، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و شناسی خانواده با نگـاهی بـه منـابع اسـالمی جامعه )،۱۳۹۰بستان، حسین، ( .۹

 دانشگاه. 
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، تهـران، دنیـای )نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، ۱۳۸۲پاینده، ابوالقاسم، ( .۱۰
 دانش. 

، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و روان شناسـی زن و مـرد )،۱۳۹۶ود، (پناهی، علی احمد و جان بزرگـی، مسـع .۱۱
 دانشگاه. 

، بررسی احساس پوشیدگی، هوش هیجانی و سـالمت روانـی)، ۱۳۸۸پوررحیمی، مرنی و همکـاران، ( .۱۲
 .۱های تربیتی، بهار و تابستان، ش اسالم و پژوهش

 ، قم، اسراء. زن در آیینه جالل و جمال )،۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله، ( .۱۳
 ، قم، مؤسسة آل البیت. وسائل الشیعه )،۱۴۰۹، ( حر عاملی، محمد بن حسن .۱۴
شناســی رابطــه زناشــوئی،  ، برگزیــده افکــار راســل: روانزناشــویی و اخــالق تــا)، راســل، برترانــد، (بی .۱۵

گردآوری: رابرت اکنر، نقد و بررسی مطالب از محمدتقی جعفری، ترجمه از متن انگلیسی عبدالرحیم 
 ، امیر. ]ایران[گواهی. 

، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همـدانی، قـم، جامعـۀ تفسیر المیزان )،۱۳۷۴طباطبایی، محمدحسین، ( .۱۶
 مدرسین. 

 تیمیه.  ، قاهره، مکتبة ابنالمعجم الکبیر ،]تا بی[احمد،  بن   طبرانی، سلیمان .۱۷
لنامه رفاه ، فصتجربه انواع آزار جنسی زنان )،۱۳۹۴کردی، حسین و حسینی نوذری، سید علی اصغر، ( .۱۸

 .۵۷، ش۱۵اجتماعی، سال 
، ترجمـۀ خدیجـه ابوالمعـالی و دیگـران، بهداشت روانی زنـان )،۱۳۷۸کارلسون، کان جی و دیگران، ( .۱۹

 تهران. 
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه. الکافی )،۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب، ( .۲۰
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