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 ۱۳۹۷و زمستان پاییز )، ۱۱۸(پیاپی  سوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 های جنسیتی  مقایسه تطبیقی نقش
 شناختی در رویکرد اسالمی و جامعه

 ١پور فاطمه قاسم  
 چکیده

هـای رویکـرد اسـالمی و  زهتـرین ممیّ  از مهم ،های جنسیتی تمایز در تعریف نقش
فرهنــگ از منــابع مهــم در  ،شــناختی طبــق دیــدگاه جامعه. ی اســتشــناخت جامعه

های بارزی بین  های مختلف تفاوت یعنی در فرهنگ ،تعریف نقش جنسیتی است
 ،ها بر اساس جنسـیت بندی نقش همچنین تقسیم. های اجتماعی وجود دارد نقش

 آن پس از صنعتی شدن جوامع رخ داده است و سرعت تغییر ۀبه شکل متمایز یافت
ثر بـوده و بـه ؤ هـای اجتمـاعی مـ های اجتماعی بـر تغییـر نقش جوامع و دگرگونی

امـا در دیـدگاه اسـالمی زن از نظـر . هـا منجـر شـده اسـت حذف یا تعـدیل نقش
های  اما در نقش ،هیچ تفاوتی با مرد ندارد ،ارزشمندی و کرامت انسانی ،انسانیت

ات تکـوینی و کارکردهـای ها بایـد بـه تناسـب ریزی اجتمـاعی و برنامـه ،خانوادگی
هـای زنانـه و  انتظارات از نقش أمنش ،های طبیعی متمایز ایشان توجه شود و تفاوت

دهـد کـه  شناختی نشان می دیدگاه دینی با رویکرد جامعه ۀمقایس. مردانه قرار گیرد
های جنسیتی به تعریـف متفـاوت جنسـیت بـه  نقش ۀتفاوت رویکرد دربار  ۀعمد

 . گردد ا طبیعی باز میعنوان امری اجتماعی ی
برسـاخت  ،هـای تکـوینی تفاوت ،جنسـیت ،های جنسیتی نقش واژگان کلیدی:
 های جنسیتی  کلیشه ،نقش اجتماعی

                                                 
 .۰۸/۰۲/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۷/۰۵/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 .)Fateme.Ghasempour@gmail.com( علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده عضو هیئت .١
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 مقدمه
. ل شده استدر گذر زمان دچار تحّو  ،نقش اجتماعی مانند دیگر مفاهیم اجتماعی

عات از فرد توقّ از انتظارات و  یا مجموعه به ینقش اجتماع ،شناختی طبق مفاهیم جامعه
گوی رفتـاری اسـت نقش اجتماعی ال ،به تعبیر دیگر. شود ت خاص اطالق مییدر موقع

د یفرد با. های اجتماعی مشخصی باید از آن پیروی کند ها و وضعیت که فرد در موقعیت
گاه باشد نقش اجتماع  ۀسـندینو  ،گـریگران د یشـامل بـاز  یک نقـش تئـاتریمانند  ،یآ

  .)۳۲۲ :۱۳۸۸ ،آزاد ارمکی( حضار و گروه تدارکات است ،اندکنندگیتول ،شنامهینما
بدین صـورت کـه  .رسند فرد و جامعه توسط یکدیگر به ظهور می ،طبق این استعاره

اجتمـاعی ظـاهر  ۀهای رفتاری از پیش شـکل یافتـ ها و نحوه به عنوان حامل صفت ،فرد
 یاز روابـط اجتمـاع یا مجموعـه ،به همـین دلیـل نقـش را .)۴۵ :۱۳۹۴ ،دارندرف( شود می

حقـوق و  ،فیکـه شـامل تکـال یط اجتماعین فرد و محیگر بیکدیو وابسته به  ییالگو 
از  یا ت را از شـخص بـه مجموعـهیمرکز  ،فین تعر یا. کنند تعریف می ،ازات استیامت

 . دهد یر مییتغ ینقش اجتماع یبرا یروابط ضرور
ک نقـش ی یالزم برا یها یژگیهستند که و  جامعه و اجتماع محّق  ،گریبه عبارت د 

 یکند کـه زنـ ین مییجامعه تع ،یورود به نقش مادر یبرا مثالً . ن کنندییرا تع یاجتماع
داشته باشد کـه از  یو روحی مشخص یکیز یف یژگید و یشود با یم یکه وارد نقش مادر

خواهد  یکه م یفرد. ن کندیاز فرزند را تضم ینگهدار ،رفته شده در جامعهیپذ یها راه
ک یخواهنـد بـا او شـر  یکـه م ید با افرادیبا ،ا خلق کندیبسازد و  ینقش اجتماعک ی

البته قابل ذکر است که نقش فقـط . هدف به توافق برسند ۀکند تا دربار  یشوند همکار
 ثرنـدؤ هـای طبیعـی در پـذیرش نقـش م بلکه طبیعت و ویژگی ،منوط به فرهنگ نیست

)Chaftez,2006,230.( 
مفهـوم نقـش از . هایی وجود دارد تفاوت ،وقعیت اجتماعیمیان نقش اجتماعی و م

مجموعـه  ،منزلت بـه عنـوان مثـال. متفاوت است ،مفاهیم دیگر چون موقعیت و منزلت
. کنـد ولی نقش منظر دینامیکی موقعیت را بیان می ،حقوق و وظایفی است که فرد دارد

نقش و موقعیت از  ،رو از این. یابد ی مینقش تجلّ  ،شود ثر واقع میؤ وقتی که موقعیت م
های اجتمـاعی در ارتبـاط بـا  نقش ،بنابراین .)۳۲۲ :۱۳۸۸ ،آزاد ارمکی( یکدیگر جدا نیستند
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ای از الگوهـای  مجموعـه ،موقعیت اجتمـاعی. شوند های اجتماعی تعریف می موقعیت
در . گـوییم ها نقش اجتماعی مـی وظایف و تکالیف است که به آن ،انتظارات ،رفتاری

مدرن  ۀدر جامع. توان چندین نقش اجتماعی را تعریف کرد می ،ت اجتماعییک موقعی
به طوری که ما بـا مفهـومی بـه نـام  ،ها افزوده شده است بر شمار نقش ،د مشاغلبا تعّد 

 . )Chaftez, 2006, 231( ایم تعارض نقش مواجه
ن بـه ایـ ،ها تأثیر گذاشته اسـت بر چگونگی ایفای نقش ،بسط جهان اجتماعی افراد

هـای متفـاوتی عضـو  در زیسـت جهان ،معنا که افراد در سـاختارهای اجتمـاعی جدیـد
دولتـی و  عضـو چنـدین سـازمان اداری یـا انجمـن غیـر ،مثًال یک زن امروزی. هستند

 ،از طـرف دیگـر. های مختلفـی را بایـد ایفـا کنـد او نقش ،بنابراین. چندین گروه است
هـا لزومـًا بـا هـم  اهم کرده است که نقـشاجتماعی امروز فضایی را فر  ۀوضعیت پیچید

 ۀمقولـ ،هـا تعارض نقش ۀلأمس .)۳۰ :۱۳۸۶ ،ایمانی جـاجرومی( سازگاری و هماهنگی ندارند
 . شود فشار نقش را سبب می
 ،های متفاوت مواجه باشـیم هر چه در یک جامعه با خرده فرهنگ ،طبق این دیدگاه

سـرعت تغییـر جوامـع و . اردهای اجتماعی وجود د اختالف بیشتری در خصوص نقش
هـای اجتمـاعی  هـای فرهنگـی نقـش بـر تغییـر مـدل ،های اجتمـاعی عظمت دگرگونی

تـوان گفـت کـه بـا  نمی ،های اجتماعی که در مورد نقش گذار بوده است به طوریتأثیر 
هـای  هـای گونـاگون نقـش بلکـه جنبـه ،ایـم ک مدل دو قطبی سـنتی و مـدرن مواجـهی

  .)۲۵۹ :۱۳۸۵ ،سگال( تی تغییرکرده استای متفاو  اجتماعی به گونه
های اجتمـاعی  ای از متفکران قائلند که نقش هعّد  ،نقش اجتماعی ۀدر رابطه با نظری

انـد و جنسـیت امـری اجتمـاعی  ر جوامع مدرن بوجـود آمـدهد) زنانه/ مردانه( جنسیتی
اجتمـاعی شـده هسـتند و در یـک  ،های اجتماعی نیز به تبـع جنسـیت لذا نقش ،است
هـای جنسـیتی بـر اسـاس  نقش ،در دیـدگاه اسـالمی. امعه با جوامـع دیگـر متفاوتنـدج

 ۀسـور  ۳۴ ۀبه طـوری کـه در آیـ. های طبیعی میان زن و مرد صورت گرفته است تفاوت
 ۀمقایسـ. سرپرستی مرد در خانواده به عنـوان فضـیلتی تکـوینی ذکـر شـده اسـت ،نساء

های اجتماعی بر اساس رویکـرد  ذیری نقشپ لبا تحّو  ،های دینی رویکرد مبتنی بر آموزه
 . قابل توضیح است ،مبتنی بر مبانی متفاوت و تعریف متمایز از جنسیت ،شناسانه جامعه
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 اجتماعی در رویکرد جامعه شناختی - های خانوادگی جنسیت و نقش. الف
بـر  عمیقـاً  ،هـای اجتمـاعی شـده تغییرات سریع اجتماعی که موجب تغییر در نقش

 هـای خـانوادگی تحـت نقـش ،اکنون انوادگی نیز تأثیرگذار بوده است و همهای خ نقش
انقالب صنعتی و گسـترش روابـط . تأثیر تغییرات در ساختارهای اقتصادی جوامع است

به تدریج تغییرات عظیم در حیات اقتصادی و اجتماعی جوامـع و بـه تبـع  ،داری سرمایه
تمام ابعاد زنـدگی بشـر  ،انقالب صنعتیطوری که پس از  به ،در خانواده ایجاد کرد ،آن

جهان را اقتصاد کشـاورزی تشـکیل ترین شکل اقتصاد  مهم ،تا پیش از این. ل شدمتحّو 
 هایی کامًال نزدیک به زمین های کشاورز در خانه خانواده ،در اقتصاد کشاورزی. داد می
خویش کار رع یکدیگر در مزا همراه ،مرد و زن و حتی فرزندان. کردند زندگی می خود
 .)۳۴ :۱۳۸۸ ،رودگر( شد یاجاتشان به دست خودشان تولید میتمام احت کردند و معموالً  می

ایشـان  ۀدارایـی مشـترک همـ ،حاصل دسترنج اعضـای خـانواده ،پیش از صنعتی شدن
هـر عضـو . دانسـتند ه باید میان افراد تقسیم شـود نمـیشد و آن را ثروتی ک محسوب می

کـرد و میـان تولیـد و مصـرف  چه خانواده نیاز داشـت کـار مـیآن  برای تولید ،خانواده
 یعنی مصرف از تولیـد فاصـله گرفـت ،خانه از محل کار ،با صنعتی شدن. تمایزی نبود

   .)۱۱۶ :۱۳۸۰ ،ابوت(
کار تولیـدی بـه . تولیدی تمایز ایجاد شد میان کار تولیدی و کار غیر ،از سوی دیگر

تولیدی به  و کار غیر) گیرد به آن دستمزد تعلق مینی کاری که یع( »آور پول«عنوان کار 
د معیشتی دارد و مولّ  ۀاما صرفًا جنب ،عنوان کاری تعریف شد که اگر چه ضروری است

میان سپهر عمومی و  ،به این ترتیب. شود و غیر کاالیی محسوب می هیچ مازادی نیست
رای روابـط و یامـدهای عمیقـی بـخصوصی برای نخستین بار تفکیک به وجود آمـد و پ

زنان به سپهر خصوصی یا خانگی  ،تحّوالتبا این . های مبتنی بر جنسیت داشت هویت
  .)۲۶-۲۴ :۱۳۸۲ ،مشیرزاده( کار تولیدی نبود انجام گرفته در آن،» کاری«رانده شدند که 

قلمرو  به خانه و فرزندان و وابستگی مردان ۀیعنی ادار  ،ق زنان به قلمرو خانگیبا تعلّ 
های شغلی مردانه تعریف  بیشتر نقش ،یعنی کسب درآمد و شرکت در سیاست ،عمومی

 ۀخصوصـی بـه حـوز  ۀعرصـ. شد به جـز برخـی از اسـتثناها مثـل پرسـتاری و تـدریس
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خانه/خانواده برگشت و آن جنبه از زنـدگی اجتمـاعی کـه بـا خانـه و خـانواده تـداعی 
دگی عمومی از جمله نهاد به تمام نهادهای زن ،عمومی ۀشد را در نظر داشت و حوز  می

همچنان  ،بندی ۀ اصلی و مهم این تقسیمنتیج. آموزش و مذهب گسترش یافت ،سیاست
 . شود در میان جوامع دیده می

هـای  خانواده و نقـش ۀتأثیرات بسیاری بر حوز  ،عمومی و خصوصی ۀجدایی عرص
کـار  قسـیمبـه توجیـه ت ،شـناس کـارکردگرا تالکوت پارسـونز جامعـه. خانوادگی داشت

معضـل و  بـی ،هـای خـانوادگی را پردازد و ایـن نـوع نقـش می خانگی بین زنان و مردان
یکـی از بزرگسـاالن » عرفـی ۀخـانواد«کنـد در  وی عنـوان مـی. دهـد طبیعی جلوه می

ایـن  ،در عمـل. توانست بیرون خانه کار کند و دومی مراقب خانه و کودکـان باشـد می
را » ابـزاری«نقـش  ،آور ه شوهر به عنوان نانزم این است کها مستل تخصصی شدن نقش

گیـدنز بـه نقـل از ( عاطفی را بر عهـده داشـته باشـد» احساسی«به عهده بگیرد و زن نقش 
در  ،شـوند بیانی شناخته مـی و مراقبتی ،زیرا زنان با حس مادر بودن ،)۲۵۵ :۱۳۸۷ ،پارسونز
هستند و حضور زنان در  رقابتی قوی و با حّس  ،کارآمد ،که مردان افرادی منطقی حالی
البتـه . وابسته به جنسیت آنان است ،عمومی ۀخصوصی و حضور مردان در عرص ۀعرص

یکـی از . هـای بسـیاری صـورت گرفتـه اسـت واکـنش ،هـا بنـدی نسبت به ایـن تقسـیم
یعنـی اختصـاص دادن  ،تقسیم کار خـانگی اسـت ،ها های فمینیست ترین دغدغه اصلی
محصـول  ،برخـی از آنـان ایـن تقسـیم کـار را. نوارهـا و وظـایف بـه اعضـای خـا نقش
ۀ صـنعتی یعنی به قبل از دور  ،دانند و برخی آن را به پدرساالری داری صنعتی می سرمایه
تری بین  موجب تمایز قطعی ،داری اما واضح است که تولید سرمایه. دهند ربط می شدن
هـای  حوزه«و » ی مذکرها حوزه«این فرایند به متبلور شدن . های خانه و کار شد حوزه

  .)۲۵۸ :۱۳۸۷ ،گیدنز( و روابط قدرت انجامید» نثؤ م

 نقش همسری. ۱
ازدواج  ،بـرای دختـر. تحت فشار اجتماعی بـود ،همسرگزینی در دوران پیشاصنعتی

بـه  ،کـرد پدر یـا بـرادر زنـدگی مـی ۀدی که در خانای بود که از نقش دختر مجرّ  مرحله
 بـرادر ۀپدر یا خان ۀچه در خان ،داجتماعی دختر مجرّ  پایگاه. نقش کدبانوی منزل برسد
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تر از پایگاه کـدبانوی خانـه  طور حتم پایین اما به ،احتماًال باالتر از خدمه ،نامشخص بود
برای دختران جامعه ازدواج تنها امکان کسب یـک نقـش اجتمـاعی  ،به این ترتیب. بود

ای که  جهیزیه ۀبه واسطزن  ،پدرتباریدر نظام  .)۲۷ :۱۳۸۷ ،اعـزازی( قابل قبول جامعه بود
مسـکن  ۀقاعـد ،عالوه بـر ایـن. شد از میراث خانواده کنار گذاشته میکرد  دریافت می

زنـان را در ) گزیـد در کنار والدین شوهر مسکن می ،که مطابق آن عروس( بومی - پدر
زنان با ازدواج  ،به این ترتیب .)۲۳۸ :۱۳۸۵ ،سگالن( کرد هایی تبدیل می خود به بیگانه ۀخان

خودشــان فاصــله  ۀکردنــد و اغلــب از خــانواد ق پیــدا مــیهمسرانشــان تعّلــ ۀبــه خــانواد
 . گرفتند می

خانواده  ،ازدواج. های خانگی و مزرعه قابل تمایز صریح نبودند گروه ،در این دوران
 یافتنـد ندهی اقتصادی به یکدیگر اتصال مـیو کار در قالب یک شکل خاص از سازما

ــانواد .)۲۳۵-۲۳۴ ،همــان( ــه جایگــاه همســرش در  ،همســر ۀجایگــاه زن در خ وابســته ب
 ،اغلب. شد اجتماعی مشخص می ،و این جایگاه با پارامترهای اقتصادی اش بود خانواده

 . شد ن و رسیدگی میمعیّ  ،سط خویشان همسرحقوق و وظایف او نسبت به شوهرش تو 
سـبت بـه همسرانشـان بـه حقـوق خاصـی را ن مردان به محض ازدواج ،به طور کلی

 ،حقوق شراکت در مسکن و دسترسی جنسی :شد عهده داشتند که شامل موارد زیر می
شـراکت در  :کردنـد حقـوقی را کسـب مـی ،زنان نیز در مقابـل. حقوق پدری فرزندان

در ایـن . فرزندان و همکاری اقتصـادی ،سهیم بودن در نگهداری ،حق مادری ،مسکن
اکثر زنان در هر سـنی  .ای برخوردار بودند تماعی قابل مالحظهن از پایگاه اجزنا ،دوران

پـس از مـرگ شـوهرش بـه  ،وضعیت زن. کردند توان خویش کار می تا حّد  ،که بودند
هـا در جامعـه  موقعیت و پایگاه اجتمـاعی او در خـانواده و همچنـین بـه وضـعیت بیـوه

ازدواج دوبـاره و یـا  ۀاجـاز  ،ای پدرسـاالر معمـوًال زن در نظـام خـانواده. بستگی داشت
ری دارد شدند که زن هنوز قابلیت بـارو  و زمانی که مطمئن می ی را نداشتروابط جنس

باید با برادر شوهر یا مردی از خویشان همسـر مرحـومش  ،ماند و اوالدی از او به جا می
 آمدنـد اوالد فرد مرحوم به حساب مـی ،دواجو فرزندان حاصل از این از  کرد می ازدواج

Chaftez,2006,233) ( . 

شکاف عظیمی در جوامع رخ داد  ،با ظهور دوران صنعتی و جدایی تولید از مصرف
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بر زندگی  ،این انشقاق. کننده جدا کرد کننده را از تولید مصرف ،که این شکاف عظیم
در ایـن . های دو جنس و زندگی درونی افـراد تـأثیری عظـیم داشـت خانوادگی و نقش

پـرورش  ،مثـل متمرکز بـود کـه بـه کـار تولیـد ت یک واحد غیرهر خانه به صور  ،زمان
مثـل شکسـت  ای در تولیـد ه اگـر خـانود. اطفال و انتقال میراث فرهنگی اشتغال داشت

پـرورش اطفـال و آمـاده سـاختن آنـان بـرای نظـام کـار  ۀخورد یا به خـوبی از عهـد می
بـه خطـر  مجـاور ۀهـایش الزامـًا تحقـق ایـن وظـایف را در خـانواد شکسـت ،آمد  برنمی
 . کار با وابستگی کم همچنان باقی ماند ۀشیو  ،به عبارت دیگر در خانه. انداخت نمی

هـای مهـم اقتصـادی ادامـه  تدار به انجـام یـک رشـته فعالیـ زن خانه ،در این دوران
نـه بـرای  ،اش شخصی خـانوداه ۀاما برای استفاد ،او به کار تولید اشتغال داشت. داد می

بود و بـر طبقـات گونـاگون  تدریجی ،این تغییرات .)۶۰ :۱۳۷۵ ،الوین تافلر( عرضه به بازار
متوسـط  ۀتر زنـان طبقـ بیش ،نوزدهم ۀبا شروع سد. های متفاوتی تأثیر گذاشت در زمان

آل برای زن آن است که در خانه  نقش کدبانو را پذیرفتند و به این باور گرویدند که ایده
زنان از نظـر مـالی بـه درآمـد  ،در این دوران. قبت کندبماند و از شوهر و فرزندانش مرا

 ،زنـان. کنتـرل مسـتقیمی نداشـتند ،شوهرانشان متکی شدند و دیگـر روی منـابع مـالی
مالکیـت آنـان محـدود و  حـّق  ،همچنین از نظر حقوقی نسبت به مردان فرودست بودند

 ۀیـرات بـرای طبقـاین تغی. شان برای مشارکت در زندگی عمومی بسیار ناچیز بود توانایی
 ،کـارگر ۀطبقـ ۀخـانواد ،از همان دوران پیش از انقـالب صـنعتی ،کارگر نیز اتفاق افتاد

سیت در آن وجود داشت و تقسیم کاری بر حسب جن. آمد واحدی تولیدی به شمار می
مـردان  بـه هاما زنان از نظر مالی وابسـت ،ط دارندرسید عمومًا مردان نقش مسلّ  به نظر می

چـه همگـی بـا هـم در مرد و زن و ب ،شدن  صنعتی ۀدر مراحل اولی. شدند محسوب نمی
هـای  به تدریج زنان و کودکـان از شـغل ،نوزدهم ۀدر طول سد. کردند کارخانه کار می

 ۀطبقـ. روز بـه روز شـدت گرفـت ،ی اخراج شدند و وابستگی اقتصادی آنـانا رخانهکا
زِن  ،دنـد و الگـوی آرمـانی اومتوسط گروی ۀهای خانگی طبق سوی آرمانکارگر هم به 

توانست به خوبی به شوهر و فرزندانش برسد و خانـه را بـرای آنهـا  میغیرشاغل بود که 
ــ ،در ایــن دوران .)۱۱۷ :۱۳۸۰ ،ابــوت( نگــه دارد آمــاده ت زن غیرشــاغل نمــادی از موفقی

ر که زن بـه درسـتی بـه این تصّو  ،به عالوه. آمد شوهرش در کسب و کار به حساب می
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۶۶ 

در مشروعیت بخشیدن بـه حضـور زن در خانـه  ،رود رسد و سر کار نمی اش می ادهخانو 
کار بیرون از «ر که این تصّو  ،نوزدهم ۀهای سد تا واپسین دهه گوید اوکلی می. مؤثر بود
در میـان طبقـات اقتصــادی و  ،ننـگ اسـت ۀشـوهردار بـدبختی و مایـ ی زنبـرا ،خانـه

  .)۶۴ :۱۳۸۲ ،قل از اوکلیگرت به ن( اجتماعی نیز پذیرفته شده بود
از مشکالت خانه و خانواده بودنـد و مـردان را  ۀزنان به عهده گیرند ،در این جوامع

انجـام دادن نقـش زن در . داشـتند ه میانگ دور ،شد اموری که باعث اضطراب آنان می
تربیت فرزند و مواجه شدن با وظایف  ،خانه و مدیریت خانه بدون کمک گرفتن از مرد

 ۀیک تأمین کنند ،و نقش شوهر هم تا از ایجاد وقفه در کار مرد جلوگیری کند ،والدین
 . خوب بود
. میزان هزینه و مزایـای آن بسـتگی دارد ،مکان آن ،به کار شوهر زندگی زن ،در کل
و تمـام  به این معناست که دیگر نیازی به کار کردن زن نیسـت ،خوب هم ۀتأمین کنند

 ،بی ارزش شد» دار بودن تنها با خانه«  ر و آسایش خانههای اقتصادی زن به شوه کمک
هـای خـارج از  نقـش وداری و فرزنـدداری دیدنـد  هـای خانـه خود را در نقش لذا زنان
 . های موجود برای زنان شد نقش آخر لیست ،خانواده

ایـن ایـدئولوژی در . تـر شـد نشینی روز به روز پررنگ ایدئولوژی خانه ،به این ترتیب
و  شـد دسی خانـه و مـدیریت خانـه توجیـه مـیچون مهن» مدرنی«م با واژگان قرن بیست

 ۀقدرتی زنان در عرصـ گشت تا بتواند بی ی میزن واجد سلطه و قدرتی تلقّ  ،بدین ترتیب
  .)۲۱۸ :۱۳۸۲ ،مشیرزاده( عمومی را جبران کند
ی در حالی که تمام امتیازات و حقوق مدنی و لیبرال ،خصوصی ۀراندن زنان به عرص

داری و  بچــه ،داری تقســیم وظــایف خانــه ،عمــومی تعریــف شــده اســت ۀبــرای عرصــ
همسرداری برای زنان و تحویل امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به مردان و بـه طـور 

نابرابری و فرودستی  ۀریش ،ها از منظر فمینیسم لیبرال ها و نقش تفکیک عرصه ،خالصه
ترین  اصلی ،ایجاد برابری کامل بین دو جنسرفع هرگونه تبعیض و . وضعیت زنان است

رهـایی  ،ها آرزوی لیبرال فمینیست .)۷۴ ،۱۳۸۸ ،رودگر( هدف فعالیت فمینیسم لیبرال است
توجیهی هایی که دستاویز یا  یعنی نقش ،گر جنسیتی است سرکوب های زنان از قید نقش

ان در دانشـگاه و تر به زنان یا حتی ممانعت از حضور آنـ برای اختصاص جایگاهی نازل
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حرکـت خـود را بـه  ،زنـان .)۵۴ :۱۳۸۷ ،تانـگ( عمومی و بازار به دست داده است ۀعرص
 . سمت دنیای اشتغال شروع کرده بودند

نقش بـرای  ضباعث تعار  ،های اجتماعی اشتغال زنان در کنار الگوهای سنتی نقش
غییـر ت ۀیلبـه وسـ،هـای زنـان  نویسنده معتقد اسـت وضـع تعـارض نقـش. زنان شده بود

بلکه زنان و مردان با هـم در هـر دو عرصـه فعـال  ،گیرد های مردان صورت نمی اولویت
 . باشند

 های والدینی نقش. ۲

 فرزندان  -تحول در رابطه والدین یک.
اصوًال کودکان به عنوان گروهی خاص کـه نیازمنـد توجـه و  ،تا حدود قرن نوزدهم 

 رزن و شوه. بود د که وجود آنها ضروریهر چن ،مطرح نبودند ،رسیدگی خاصی هستند
امکانـات  ،شـدند روابط جنسی صـاحب فرزنـد مـی ۀعنوان نتیج بلکه به ،نه بر طبق میل

هـای بهداشـتی خـانواده  بیش از آنکه وابسته به مراقبـت نگهداری و مراقبت از نوزاد نیز
  .)۱۳۲ :۱۳۸۷ ،اعزازی( ها و قطحی بود بیماری ،وابسته به اتفاقات طبیعی ،باشد

 ،۸۰ ۀهـای دهـ از سال. کودکان نقش و اهمیت بسیاری دارند ،امروز ۀولی در جامع
فرزنـدان و  ودیگر نه از روابـط پـدر و مـادر . کودکان دگرگون شده است ۀگفتار دربار 

دیگـر امـری  ،شدن دار بچه. آید بلکه از حقوق کوک سخن به میان می ،وظایف متقابل
در و مادر بیش از پـیش بـه اقدامی دواطلبانه است که پبلکه  ،تصادفی و تحمیلی نیست

گاهی می های مسئولیت   .)۱۰۶ :۱۳۸۳ ،بهنام( یابند شان آ
آنها از سنین پایین . فرزندان اصوًال شرکای اقتصادی خانواده بودند ،در قرون گذشته

هـا  ه منـازل و کارخانـهبه کار در مزرعه مشغول بودند و یا به عنوان خدمتکار و کارگر بـ
به درآمـد خـانواده اضـافه  ،وظیفه داشتند سود حاصل از کارشان را شدند و فرستاده می

 . کنند

این تصویر از فرزندان عوض شده و آنها به افرادی مصرف کننده از لحـاظ  اما اخیراً 
هـا شـناخته  در قـرن بچـه ،ترین فرد خـانواده اند و به عنوان با ارزش اقتصادی تبدیل شده

 . شوند می
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۶۸ 

. خود صاحب مقام شدند ۀکودکان به تدریج در خانواد ،شانزدهم و هفدهم ۀسداز 
 در این زمان بود که کودک تبـدیل بـه جـزء ضـروری زنـدگی خـانوادگی شـد و اعضـا

 . در مورد تربیت و آینده او صحبت کردند خانواده
مـدرن خـود را از جامعـه جـدا کـرد و تبـدیل بـه واحـدی  ۀخـانواد ،به ایـن ترتیـب

صرف پیشرفت  ،واحدی شامل والدین و فرزندان و تمام کوشش والدین ،شدخصوصی 
 ،ای تا شروع قـرن نـوزدهم محـدود بـه طبقـه آریستوکراسـی چنین خانواده. فرزندان شد
در میـان جامعـه  ،امـا از قـرن نـوزدهم. یان ثروتمنـد بـودئصنعتگران و روستا ،بورژوازی

  .)۱۳۵ :۱۳۸۷ ،اعزازی( گسترش یافت
پذیر شدن به نهادهای آموزش رسمی  کودکان برای تربیت و جامعه ،مدرن ۀدر جامع
آن را در مـدارس  ،و کودکان به جای اینکه این زمان را در خانه بگذراننـد سپرده شدند

بـه . به معنی صرف هزینه به جای کسـب درآمـد بـود ،سپری کردند و این برای والدین
صـادی بـرای مـانعی اقت ،قتصادی باشـندا ۀفرزندان به جای این که سرمای ،دیگر عبارت

انتظار والدین از  ۀعمد ،در این زمان .)۲۰۴ :۱۳۸۸  ،چیل( آمدند والدین خود به حساب می
و بـا ازدواج مناسـب و گذرانـدن مراحـل » خوب بـار بیاینـد« فرزندانشان این است که

 . برای آنها افتخار کسب نمایند ،مختلف تحصیلی

 دان متأهل والدین با فرزن ۀرابط دو.
ای از پدر به پسـر منتقـل  صی حرفهپایگاه اجتماعی یا تخّص  ،کسب و کار درگذشته

و به کارگران دستمزدی هنگامی که پدر و پسر هر د ،نوزدهم ۀبا فرا رسیدن سد. شد می
پسـری تـا  - ها در خط پدر انتقال این ویژگی ،شدند ل میهای جداگانه مبّد  در کارخانه

کمـک والـدین زن بـه زوجـین غالبـًا شـکل  ،در این زمان. ردیدحدود زیادی منقطع گ
شوهر معمـوًال کمـک خـود را بـه  ۀحال آنکه خانواد ،گرفت ی به خود میخدمات مادّ 

کمـک بـه  ۀلأزمانی کـه مسـ ،بالعکس. داد تیار زوجین جوان قرار میشکل پولی در اخ
راقبت و پرستاری م ،خدمات ۀارائ ،کمک زن عمدتًا شکل دیدار ،شد والدین مطرح می
دهـد کـه  و تحقیقات انجام شـده نشـان می تدارک مسکن را داشت ،و در صورت لزوم

 ،سـگالن( بیش از تماس بین والدین و پسرشان بوده است ،لتماس بین مادر و دختر متأّه 
۱۳۸۵: ۱۰۳-۱۰۵  ( 
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 نقش پدری تحّوالت سه.
اقتدار آنها همـواره در  اما ،پدران در خانواده صاحب اقتدار بودند ،در دوران گذشته

اقتدار پدر در خانواده با  ،هرچند با صنعتی شدن جوامع. طول تاریخ دگرگون شده است
زندگی باعـث  تولید و محّل  ولی جدایی محّل  ،آوری او در ارتباط بود نان ۀنقش و وظیف

 ،جریـان زنـدگی خـانواده ،شد در زمانی که پدر برای ساعات طوالنی از خانه دور بـود
ای بـه  او اقتدار آموزش حرفـه ،دیگر از طرف. چرخید پدر نمی وجودر بر محوریت دیگ

   .)۱۳۰ :۱۳۸۷ ،اعزازی( فرزندان را نیز از دست داد
ازدواج و طالق و همچنین قوانین مدنی بسیاری از کشورها بـا دادن  ،قوانین خانواده

قـدرت مـرد  از ،حقوقی بیشتر به زنان و کودکان و همچنـین محـدودیت حقـوق مـردان
گذار نظام حقـوق  طوری که قانون عمومی بریتانیا که پایه به ،)۲۷۰ :۱۳۸۷ ،گیـدنز( کاستند

 ،ولی در جهان امروز. داده بود» حق حضانت فرزندان را به پدران« ،باشد مریکا نیز میآ
 . ترین والدین است اصلی ،های قانونی به میزانی تغییر کرده که اکنون مادر نظام

» ربحـران والـدگری مـذکّ «بـا  ،امـروز ۀوکویاما معتقد است که در جامعفرانسیس ف
خـانواده را در » فروپاشـی عظـیم«هـای  ریشـه ،پایـان نظـماو در کتاب . مواجه هستیم

ــان مــی ســطوح ــزایش اشــتغال زن ــه اف ــد رو ب ــان شــاغل از  او نمــی. جوی ــد کــه زن گوی
ن اسـت کـه اکنـون بلکه مقصود وی ای ،دنورز  های پرورش کودک غفلت می مسئولیت
از  ،توانند از نظر اقتصادی کنند و حتم دارند که زنان می ر میزنان را مستقل تصّو  ،مردان

مجبور بـه پـذیرش  ،اگر روزی مردان. هر تعداد فرزندی که به دنیا بیاید نگهداری کنند
اکنون شاید آزادی زنان موجب آزادی عمل هر چه بیشتر  ،مسئولیت کارهای خود بودند

   .)۲۷۱ :۱۳۸۷ ،گیدنز( بودن شده مردا
کید بر نهاد اقتصادی سبب شده است تا مـردان از بسـیاری  ،از طرف دیگر امروزه تأ

ساسشـان را انـرژی و اح ،از وظایف خانگی شانه خالی کنند و ترجیح بدهند تمام وقت
 . شان نمایند ای وقف رقابت کاری و حرفه

بایست وظـایف خـودش را  تنها میموجب شده است که زن نه  ،این موارد ۀمجموع
 های نقش پدری نیز به او واگذار شده است مسئولیت بلکه ،در نقش مادری انجام دهد

 . شود یحضانت فرزندان به مادر داده م ،طور عمده و پس از طالق نیز به
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۷۰ 

 های اجتماعی جنسیت و نقش. ۳
ولـی طـی . ن بودکار با مزد در کشورهای غربی عمدتًا قلمرو مردا ،های پیش تا دهه

بـه  ۱۹۶۰از سـال . این وضعیت دچار تغییرات اساسی شده اسـت ،این چند دهه گذشته
. انـد بیشـتر وارد بـازار کـار شـدهو  بیشـتر ،زنان. ایم با نرخ رشد اشتغال زنان مواجه ،بعد

 ،درصد از زنان شانزده تا شصت ساله در اکثر کشورهای اروپـایی ۶۰تا  ۳۵بین  ،امروزه
 ،عمـومی شـدند ۀولی از زمانی که زنان وارد عرص ،خانه مشاغل درآمدزا دارندبیرون از 

یـادی از تعـداد ز . انـد ع یافتهتا کنون زنان شاغل در مشاغل کم درآمد و یکنواخت تجمّ 
 ،به طـور مثـال. شوند ند و عمومًا کار زنانه دانسته میها به شدت جنسیتی هست این شغل
مشاغل مؤنـث  ،گیرد و به طور کلی زنان انجام می تر توسط گری و پرستاری بیش منشی

شود کـه مـردان و  به این واقعیت اطالق می ،تفکیک جنسیتی مشاغل. شوند قلمداد می
 ۀهـای برازنـد شـغل ۀهای رایج دربار  ها که مبتنی بر برداشت شغلزنان در انواع مختلف 

بسـیاری از ایـن  ،ف دیگـراز طـر  .)۵۶۳ :۱۳۸۶ ،گیـدنز( اند ع یافتهتجمّ  ،مردان و زنان است
گیرنـد و فقـط  باال و مدیریت سـازمانی قـرار نمـی زنان در مشاغل با موقعیت اجتماعی

 . شوند به طور ظاهری در مشاغل رده باال استخدام می ،تعداد کمی از زنان
هـای عمـودی و افقـی دانسـته  فـهتفکیک شـغلی دارای مؤلّ  ،طبق مطالب ذکر شده

شود که فاقـد اقتـدار و  ع زنان در مشاغلی اطالق میتجمّ به  ،تفکیک عمودی. شود می
قتدارتر و پرنفوذتری را اشغال های پرا موقعیت ،در حالی که مردان ،مجال پیشرفت است

هـای شـغلی متفـاوت اطـالق  ع مردان و زنان در مقولـهبه تجمّ  ،تفکیک افقی. کنند می
تری یکنواخـت و تکـراری زنان عمدتًا مشاغل خانگی و مشاغل دف ،برای مثال. شود می

ماهرانه و نیمه ماهرانه را مشاغل یدی  ،که مردان در حالی ،دهند را به خود اختصاص می
  .)۵۶۴ ،همان( کنند پر می

 ،یکـی از مسـائل مبتالبـه زنـان اسـت ،نقـش زنـان در دهـه اخیـر ۀتعارض در خوش
کـار . مهم شدند طور رسمی وارد دنیای مشاغل با نفوذ و از زمانی که آنان به مخصوصاً 

یکـی  ،به آن معنی است که مرد یـک شـغل و زن دو شـغل دارد ،هرچه که باشد ،زنان
  .)۲۷۷ :۱۳۸۵ ،سگال( داری ای و دیگری خانه حرفه

اجـازه را بـه مـردان  نایـ ،های ساختاری و هنجاری ناشی از تقسـیم کـار محدودیت
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ها باید از یکی  ولی زن ،ندهای خانوادگی و شغلی داشته باش دهد تا دو هویت یا نقش می
تر از مردان بین این دو نقش یـا هویـت شبی غالباً  ،به نفع دیگری بگذرند و به همین دلیل

 .کنند را تجربه می
بـا وظـایف آنـان در  شود که حضـور اجتمـاعی به زنان گفته می ،عمومی ۀدر عرص

و از  نـدز  و مـادری لطمـه مـی شوهرداری ،همسر ۀنقش همسری تعارض دارد و به حرف
 . شود فشارها برای خود زنان نیز مضر است عنوان می ،طرف دیگر

ع و بلکـه تنـّو  ،زن امـروز نیسـت ۀلأد وظـایف تنهـا مسـبسیاری قائلند که تعـّد  ،البته
امـروزی  ۀدر طبیعـت جامعـ ،ایـن تنـاقض بـزرگ. عصر ما است خاّص  ۀپدید ،تعارض

خـواه نـاخواه بارهـای  ،جدیـداست و از آن رو است که زن با تسخیر فضای اجتمـاعی 
هـا و وظـایف او افـزوده  های تازه بر مسـئولیت کشد و مسئولیت تی را نیز به دوش میسنّ 
 . دهند ام امور خانه نشان میاما مردان تمایل کمتری به انج ،شود می

د و فشـار نقـش بـرای زنـان پـیش قهـرًا تعـّد  ،جایی که با اشتغال زنان و مردان از آن
تقسیم کـار در منـزل  ،حل پیشنهادی راه ،شود انه دائمًا دچار اختالل میکار خ آید و می

 شود که مردان تمایل اندکی بـه کمـک بـه اما در عمل مشاهده می ،بین زن و مرد است
  ).۱۴ :۱۳۸۲ ،توسلی( دهند همسرانشان از خود نشان می

 اجتماعی در اسالم -های خانوادگی جنسیت و نقش. ب
ی طبیعـی زن و مـرد را پذیرفتـه اسـت و بـرخالف مکاتـب های جنس تفاوت ،اسالم

های خانوادگی و اجتمـاعی آنهـا را  تکالیف و نقش ،حقوق ۀریزی در زمین برنامه ،دیگر
 . ر هستی سپرده استهای طبیعی و به دستان توانمند خالق و مدبّ  در راستای این تفاوت
منجـر بـه  ،زن و مـرد های طبیعی و تمایزات تکـوینی میـان تفاوت ،در نگاه اسالمی

البتـه . های خانوادگی و اجتماعی میان ایـن دو خواهـد شـد های حقوقی و نقش تفاوت
نـوعی تبعـیض و ظلـم بـه زن  ،برخالف دیدگاه مکاتب فمینیستی که تفاوت حقـوقی را

تفـاوت حقـوقی و  ،در اسـالم بـا تعریفـی منطقـی و جـامع از عـدالت ،نماینـد تلقی می
 . گیرد شکلی منصفانه و عادالنه به خود می ،تماعیهای اج تمایزات در نقش

. ت انسانی و کرامت انسانی اشتراک دارندزن و مرد در هویّ  ،های اسالمی در آموزه
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ـذی َخَلَقُکـْم ِمـْن ﴿مبدأ آفرینش زن و مرد از گوهر واحدی است  ،در قرآن کریم ُهَو الَّ
استعداد وصـول بـه مقـام  ،ر هر دوی آنهاخداوند د. ١﴾َنْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها

َك ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّـی َو ﴿اللهی و قرب به پروردگار را همسان قرار داده است  ةخلیف بُّ ِإْذ قاَل َر
ْرِض َخلیَفةً 

َ
یـابی بـه کمـال نـزد خـالق  شرطی برای دست ،و یا جنسیت ٢﴾جاِعٌل ِفی اْأل

ـِه ﴿ تقوای الهی است ،جهان نبوده و تنها معیار فضلیت نزد پروردگار ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ
َ
ِإنَّ أ

ْتقاُکْم 
َ
 . ٣ ﴾أ

طـور همسـان مخاطـب اوامـر و  زن و مرد به ،همچنین در بسیاری از تکالیف انسانی
َن یِنتِ اِت َواْلَق اَن َواْلُمْؤِمنَ یِت َواْلُمْؤِمنِ اَن َواْلُمْسِلَم یِإنَّ اْلُمْسِلِم ﴿ :اند نواهی الهی قرار گرفته

ـِت َو اِنتَ اْلَق اَو  ـَن َو یِدقِ االصَّ ـِت َو اِدقَ االصَّ ـَن َو یبرِ االصَّ ِشـَعِت ااْلَخ َن َو یِشـِع ااْلَخ بَراِت َو االصَّ
قِ َو  قَ َن َو یاْلُمَتَصدِّ ـِت َو ااْلُمَتَصدِّ ـَن َو یئِم االصَّ ِفَظـِت ااْلَح َن ُفـُروَجُهْم َو یِفِظ اَ الحـئَمِت َو االصَّ
اِکرِ َو  َه َکثِ یالذَّ َع الذَّ ًرا َو یَن اللَّ

َ
ْجـر اِکَراِت أ

َ
ْغِفـَرًة َوأ ُه لُهـم مَّ در حقیقـت در . ٤﴾اً مـیَعِظ  اً دَّ اللَّ

های اجتماعی که هویت انسانی دارند همچـون امـر بـه  بسیاری از نقش ،تعالیم اسالمی
برای ... آموزش و ،دخالت زنان و مردان در سرنوشت اجتماعی ،معروف و نهی از منکر

اعمال آنها با توجه به جنسیت ممکـن اسـت  ۀفقط نحو  ،اند زن و مرد مشترک بیان شده
 . تفاوت پیدا کند

از جهت زیستی و روانی  یعنی ،زن و مرد از حیث تکوینی ،براساس رویکرد اسالمی
ان احساسات در یغل ،به عنوان نمونه .و عواطف و احساسات از یکدیگر متفاوت هستند

تر از زنان  تر و قوی ی اندامی درشتدارا ،زن بیشتر از مرد است و مردان به لحاظ جسمی
لذا به دلیـل  ،گاه و حامی هستند گر بوده و زنان نیازمند تکیه اغلب مردان سلطه ،هستند

 . پذیر نیست تشابه حقوقی آنها نیز امکان ،های بیولوژیکی این تفاوت
در  یدو انسـان متسـاو، ا زن و مـردیست که آیله هرگز مطرح نأن مسیا، از نظر اسالم«
 یزن و مرد هـر دو انسـانند و از حقـوق انسـان، از نظر اسالم... ا نه؟یت هستند ینسانا

ل یـن است که زن و مـرد بـه دلیا، آنچه از نظر اسالم مطرح است. مندند بهره یمتساو

                                                 
 .۱۸۹/اعراف .١
 .۳۰/بقره .٢
 .۱۳/حجرات .٣
 .۳۵/احزاب .٤
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خلقت ... ستندیگر نیکدیمشابه  یادیدر جهات ز ، مرد یگریزن است و د  یکینکه یا
کند که از لحاظ  یجاب مین جهت ایه است و همنواخت نخواست  کیرا  هاعت آنیو طب
 ،مطهـری( »نداشـته باشـند یوضـع مشـابه، ها ف و مجازاتیاز حقوق و تکال یاریبس

۱۳۸۹: ۱۲۲(. 

بر این  ،طبیعت و فطرت است ،طباطبائی نیز مبنای احکام شرعیعالمه بنا بر دیدگاه 
بسـیاری از  چنانکـه ،نمـودساس فطـرت و طبیعـت تبیـین ر اخانواده را ب توان یماساس 

عالمـه در . قـرار داردازدواج و طالق بر مبنـای فطـرت  ،خانوادهاحکام شرعی راجع به 
ْزواجًا ِلَتْسُکُنوا ِإلَ ﴿ ۀآی توضیح

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
 نویسد:  می ﴾هایْ أ

گـری کامـل یدستگاه تناسلی دارند کـه بـا دسـتگاه تناسـلی د  ،از مرد و زن کیهر «
از آن دو  کیـپس هـر ، ردیگ توالد و تناسل صورت می ،گردد و از مجموع آن دو می

واحدی تام و تمـام ، و از مجموع آن دو گر استیفی نفسه ناقص و محتاج به طرف د 
گـری یبـه سـوی د  کیـاج است که هر ین نقص و احتیشود و به خاطر هم درست می
ر ناقصـی مشـتاق بـه کمـال چـون هـ، شود د آرام مییکند و چون بدان رس حرکت می

همـان  ،ن حالـتیـو ا ش اسـتیل به زوال حاجت و فقر خـو یاست و هر محتاجی ما
 ،طباطبـایی( »است عت نهاده شدهین دو طرف به ود یاز ا کیشهوتی است که در هر 

۱۳۷۴: ۱۶/۲۴۹(. 

دارای قوانین طبیعی است و انسان محکوم به قوانین حاکم بر فطرت خـود  ،خانواده
با قوانین ، ید به سمت کمال فردی و نوعی حرکت کند و این قوانین تکوینیاست که با

ابـزار شـناخت خـانواده  ،فطـرت و وحـی، عقـلدر این میـان . شود تشریعی تقویت می
طبیعـت  ،های جنسـیتی میـان زن و مـرد تفاوت أمنش ،مهعّال  نگاهاز در حقیقت . هستند

امـری طبیعـی  ،های آنان ها و مسئولیت ها و به تبع آن تفاوت در نقش است و این تفاوت
طبیعـت نـه بـه معنـای بیولـوژیکی و زیسـتی و  ،اما منظور عالمه از طبیعی بودن. است
ای از خلقـت و نظـام هدفمنـد  تر به معنای سنت و قاعده بلکه در مفهومی وسیع ،روانی

 طبیعی منقسـم جنسیت طبیعی و غیر به دو قسم ،در این دیدگاه جنسیت. آفرینش است
عی با حرکت در راستای هدفمندی نظام طبیعت حاصل شده و یشود که جنسیت طب می

 . ی خواهد شدطبیعی تلقّ  غیر ،با خروج جنسیت از این مسیر
های خانوادگی  های حقوقی و تفاوت در نقش های تکوینی و به تبع آن تفاوت تفاوت
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۷۴ 

ایل انسانی میان زن گذاری و فض هرگز به معنای تفاوت در ارزش ،و اجتماعی در اسالم
هـای متمـایز دو  توانمنـدی ،بلکه اسالم با توجه به اسـتعدادهای خـدادای ،و مرد نیست

مین امنیـت و آرامـش أتـ ،تقویـت جایگـاه خـانواده ،مراعات مصالح خانوادگی ،جنس
های صالح و حمایت از جنس زن در مواردی کـه موجـب  روانی همسران و تربیت نسل

های مردانه  و حفظ سالمت اخالقی جامعه و حراست از هویتشود  پذیری او می آسیب
 . حقوق و تکالیف زنان و مردان را با توجه به تمایزات طبیعی آنها رقم زده است ،و زنانه

هیچ تفاوتی بـا  ،ارزشمندی و کرامت انسانی ،در دیدگاه اسالمی زن از نظر انسانیت
ها بایـد بـه تناسـبات  ریزی برنامـهاجتمـاعی و  ،هـای خـانوادگی امـا در نقش ،مرد ندارد

ها و کارکردهـای مخـتص بـه  نقش ،زن. تکوینی و کارکردهای متمایز ایشان توجه شود
مادری و احساسات زنانه و سطح توان و ظرفیـت زنـان  ،نقش همسری. خود را داراست

از  ،ایـن اسـاس بـر. طلبـد هـای متفـاوتی را مـی حقـوق و نقش ،های مختلف در عرصه
بدین معنـی ؛ است» هحقّ  ذی حّق  اعطاء کّل «عدل  ،اسالمی ۀاز نگاه فلسفآنجایی که 

 ،اسـتو شایسـتگی بـه صـاحب حـق عدالت به معنای اعطای متناسب با استحقاق که 
لـذا  ،گیـرد حق تعلق مـی ...هایش و استعدادها و توانمندی متناسب با ر فردییعنی به ه

عدالتی است و  عین بی ،و تکوینی اعطاء حقوق مشابه برای دو جنس با تمایزات طبیعی
های اجتمـاعی  حقوقی که جنسیت را نادیده انگارد و تنها اشتراک زن و مرد را در نقش

به هر دو جنس زیان وارد خواهد ساخت و حتی در  ،و خانوادگی و تکالیف طلب کند
 . زن را با تبعیض و ظلم روبرو خواهد ساخت ،های اجتماعی پذیرش برخی از نقش

که انتظارات متفاوت از زن و مـرد را  ها برخالف مکاتب فمینیستی و لیبرال ،اینبنابر 
تابند و معتقد به تربیت مشابه دختران و پسران و به تبع آن حقوق مشابه و همسان  بر نمی

در تبیین  ،برای آنها هستند و به دنبال از میان برداشتن تمایزات جنسیتی در جامعه هستند
ها و اعطاء حقوق هر فـرد متناسـب  الت به مفهوم توجه به استحقاقعد ،های دینی آموزه

مطـابق بـا همـین  ،با لیاقـت و اسـتحقاق و اسـتعدادهای او اسـت و انتظـارات از او نیـز
های  همسانی دو جنس مختلف در نقش ،ها است که براین اساس استعدادها و توانمندی

 . شود ی تلقی میعدالت نوعی تبعیض و بی ،جنسیتی خانوادگی و اجتماعی
سـان نبـوده و در  های جنسیتی میان زنان و مـردان هـم در اسالم نقش ،این اساس بر
 . های متعددی از این تفاوت نقش ذکر شده است نمونه ،های قرآنی و روایی آموزه
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 های مردانه در متون اسالمی نقش. ۱
و سرپرسـتی  امیت یا نقـش مـدیریتقوّ  ،های مردانه در تعالیم اسالمی یکی از نقش

امیـت مـردان بـر زنـان در نساء بـه بحـث قوّ  ۀسور  ۳۴ ۀآی. خانواده از سوی مردان است
ـ﴿خانواده داللت دارد:  َل اللَّ َساِء ِبَما َفضَّ اُموَن َعلَی النِّ َجاُل َقوَّ َبْعـٍض   ُه َبْعَضـُهْم َعلـَی الرِّ

ْمَواِلِهْم َو 
َ
نَفُقوْا ِمْن أ

َ
امیت و سرپرستی الیل قرار گرفتن قوّ یکی از د  ،مذکور ۀدر آی .﴾ِبَما أ

 . فضیلت و برتری طبیعی غالب آنها است ،زنان و خانواده بر دوش مردان
 ۀطباطبائی در تفسـیر جملـ ۀعالم. ران نیز بر این امر داللت داردآراء بسیاری از مفّس 

ُه َبْعَضُهْم َعلی﴿ َل اللَّ نوعی برتـری  ،تامیقوّ  ۀلأفضیلت مردان را در مس ،﴾َبْعٍض   ِبما َفضَّ
 :داند که طبیعی و تکوینی می

بـر اعمـال مـردان طاقتی که آن  ل در مردان و به حسبتعقّ  ۀقّو  ،آن زیادتی ۀاز جمل« 
، زندگی احساسی و عاطفی است کی ،زندگی زناناست اما  ،دشوار و امثال آن دارند

ای است  هیمهر "بما انفقوا" ۀ و مراد از جمل ت و لطافت استاش رقّ  هیکه اساس و سرما
عالمـه ( »پردازنـد ای است کـه همـواره بـه آنـان مـی و نفقه دهند که مردان به زنان می

  .)۴/۳۴۳ :۱۴۱۷ ،طباطبائی

از لحـاظ علـم و عقـل و «ت این برتـری مـردان را علّ  ،نیز مجمع البیانطبرسی در  
 . دانسته است )۳/۶۹ :۱۳۷۲ ،طبرسی( »بر زنانمردان م یی و تصمأحسن ر 

از  ،امیت و مسئولیت سرپرستی زن و فرزندفضیلت مردان برای پذیرش قوّ  ،آیه در این
لذا این امر داللت دارد  ،)بما فضل الله( نهاده شده است سوی خالق یکتا در وجود آنها

 . امری تکوینی و طبیعی است ،که این فضیلت
 ۀلأمسـ ،امیـت مـردان در خـانوادهیکی از دالیل دیگر بر قوّ  ،مذکور ۀهمچنین در آی

انفاق و پرداخت نفقه بـه همسـر و فرزنـدان اسـت کـه از سـوی پروردگـار بـا توجـه بـه 
بر دوش وی گذارده  ،ها و استعدادهای طبیعی که خداوند در مرد نهاده توانایی ،فضیلت

از جمله تکالیف و  ،آوری و تأمین مایحتاج خانواده نان ۀوظیف ،شده است و در حقیقت
 . شود تلقی میهای طبیعی مردانه  نقش

هایشـان  زنان از اشتغال و کارهـای متناسـب روحیـه و توانـایی ،اگرچه در متون دینی
و حتی   همچون بافندگی و یا اعمالی چون پرستاری و مشاغل مختص به زنان منع نشده
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۷۶ 

مین معاش برای زنـان خودسرپرسـت و أاشتغال و ت ،ویژه هاند و ب در مواردی تشویق شده
امـری مجـاز و روا  ،نیازمند به برآوردن مایحتاج زندگی خود هستند سرپرست خانوار که

زنی که همسرش وی را طـالق داده و  ۀدربار  چنانکه امام صادق ،شده است  دانسته
اش را  مین نیازهای مالیأخروج وی از منزل و ت ،او کوتاهی کرده ۀعد ۀدر پرداخت نفق

  .)۳/۵۱۸ :۱۴۱۳ ،صدوق( بال اشکال دانستند
آوری برای خانواده را نقشی مردانه تلقـی کـرده و  اسالم تکلیف نان ،در مجموعاما 

 ،ت مخـالف اسـتبا بهم ریختگی و جابجایی این نقش در میان زنان و مـردان بـه شـّد 
 . شود های مردانه و زنانه می تچراکه این امر موجب بحران در هویّ 

 های زنانه در متون اسالمی نقش. ۲
 ،های طبیعی که برای زنان در نظام عالم طراحی شده ویژگی یکی از ،از سوی دیگر

ذیل آیاتی  ،برخی مفسران. او در تداوم نسل بشر است ۀویژگی فرزندآوری و سهم عمد
برخـی حقـوق و تکـالیف زنـان را  ،١﴾ِنساُؤُکْم َحْرٌث َلُکـْم ﴿ ۀاز قرآن کریم همچون آیـ

 ،یعـت برایشـان تعیـین شـدهکه به حکم طب) حرث بودن( مطابق این ویژگی خاص آنها
 . دهند ارجاع می
  :اشاره دارد که المیزانتفسیر 

همـانطور کـه ، کار نسبت کشتزار است به انسان کشت ،انسانی ۀنسبت زنان به جامع«
گـر یشـود و د  ی نـابود مـیکشتزار برای بقای بذر الزم است و اگر نباشد بذرها به کّلـ

ن اگر زنان نباشند نـوع انسـانی یهمچن، دمان ات و ابقای آن نمییی برای حفظ حیغذا
د آمدن انسان و ین و پدتکّو  ،آری خدای سبحان .شود ابد و نسلش قطع میی دوام نمی

 ،گـریا به صورت انسان در آمدن ماده را تنها در رحم مـادران قـرار داده و از سـوی د ی
نکـه یال و منعطف به سوی زنـان اسـت بـا یعت مردان را طوری قرار داده که متمایطب

 :۱۳۷۴ ،عالمـه طباطبـائی( »اصلی در خود مردان هـم وجـود دارد ۀمقداری از آن ماد
۲/۳۱۹(.  

های مرتبط با رشد و تربیت فرزنـد و رسـیدگی  نقش ،بندی در حقیقت زنان در این تقسیم

                                                 
 .۲۲۳/بقره .١
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 ،طبیعـت. داری را بر عهده دارنـد های خانگی و خانواده به امور داخل منزل یا به نوعی نقش
زن  ۀهمسری و مادری را بـر عهـد ۀوظیف ،زیستی و خلقی ،های بیولوژیکی به تفاوتبا توجه 

 .  ون پرداخته شده استؤ به تمامی این ش ،قرار داده است و در روایات
مشترکی اسـت کـه متناسـب بـا نیازهـای جنسـی و  ۀهمسری وظیف ،ها در این آموزه

مام ا. ا صورت گرفته استهای متمایزی به آنه توصیه عاطفی و روانی هر یک از زوجین
های معاشـرت شایسـته را در زیـور و آراسـتگی زن و شـوهر بـرای یکی از شیوه باقر

همـان گونـه کـه مـردان «انـد یکدیگر ذکر کرده و آن را از وظایف شوهران هم دانسـته
نـت و یز دوسـت دارنـد ز یـزنـان ن، ننـدیش را در زنانشـان ببیـنـت و آرایدوست دارند ز 

ــیمردانشــان ببرا در  ســتگیآرا ــپ .)۸۰ :۱۳۷۰ ،طبرســی( »دنن ــ امبر اکــرمی ــان جمل  ۀبی
سخنی به یـاد مانـدنی و جاودانـه در دل زن  ،از سوی شوهر به همسر را »دوستت دارم«

جنســی عــالوه بــر  ۀهمچنــین در زمینــ .)۲۰/۲۳: ۱۴۱۱ ،حــر عــاملی( انــدتوصــیف نمــوده
توصیه  ،جنسی شوهر و توجه به او ۀغریز  به هنگامد به زنان برای ارضاء های متعّد  توصیه

های روحی زن در حین روابط جنسـی زوجـین و مالعبـه و توجـه بـه بـرآورده  به ظرافت
و عدم شتاب و عجله  )۵۰۹و  ۵/۵۰۷: ۱۳۶۵ ،کلینـی( های جنسی زن در این رابطهشدن نیاز
 . کید قرار گرفته استأ مورد ت ،نیز )۵/۴۹: ۱۳۶۵ ،کلینی( در آمیزش

های بیولوژیـک و جسـمانی زنـان از شی است که متناسب با شاخصهنق ،اما مادری
زنـان  ۀبه نحو طبیعـی بـر گـرد ،روانی و عاطفی آنها از سوی دیگر ۀیک سو و خصیص
 ،مادری به مفهوم مراقبت از کودک به لحـاظ رشـد جسـمی ،در واقع. نهاده شده است

ود را بـا مـادر چراکـه کـودک بیشـترین اوقـات خـ ،عـاطفی و تربیتـی او اسـت ،روانی
بلکه مطـابق تعـالیم  ،زندوظایف تربیتی پدر را کنار نمی ،البته نقش مادری ،گذراند می

تربیت و آموزش شریعت و مناسک دینـی را بـه خـانواده و  ۀپدر نیز وظیف ،تقرآن و سنّ 
ولیت اقتصـادی و سـایر امـور مـادی و ؤ عالوه بر مسـ ،سرپرست خانواده. فرزندان دارد

 ۀدر برابر سرنوشـت اخـروی خـانواد ،قبال همسر و فرزندان بر عهده داردمعنوی که در 
 یَ ﴿د شد ؤال واقع خواهخود نیز مورد س

َ
ِذ  َهایُّ اأ نُفَسُکْم  ُقوا آَمُنوا َن یالَّ

َ
ْهلِ  أ

َ
 َوُقوُدَها َناًرا ُکْم یَوأ

اُس    نقل شده که فرمودند: امام صادق از. ١﴾َواْلِحَجاَرةُ  النَّ

                                                 
 .۶/تحریم .١
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۷۸ 

ه کردن و گفت ما کـه یک نفر از مسلمانان شروع کرد به گر ی ،شده نازل ین آیوقتی ا
رسـول  سـپس؛ میـا مـان مکّلـف شـده نسبت به خانواده ،مییآ خودمان بر نمی ۀاز عهد
کنـی  کافی است فقط آنها را از آنچه خـودت را بـه آنهـا امـر مـی فرمودند: اکرم

: ۱۴۱۰ ،مجلسـی( کنـی بـاز داری سفارش کنی و از آنچه خودت را از آنهـا نهـی مـی
۹۷/۹۲(.  

گونـه  دیـن اسـالم هـیچ ،هـای داخـل منـزل داری و اشتغال به فعالیتخانه ۀدر زمین
بلکـه  ،زنـان ندانسـته اسـت ق نکرده و این عمل را نقشی مخـتّص تکلیفی را بر زن محقّ 

دســتمزد و  ،عــی نباشــددر صــورتی کــه تبرّ  ،بــرای زن در قبــال انجــام کارهــای منــزل
بـرای اشـتغاالت و  پیشـوایان دینـی ۀت و سیر اما سنّ . نموده است نالمثل معیّ  اجرت

گذاری کـرده های زنان و البته مردان ارزش در باب فعالیت راً مکّر  ،کارهای داخل منزل
ب رشـد معنـوی و وصـول بـه قـرب الهـی معرفـی و این اعمال را نوعی عبـادت و مسـبّ 

داری زنان داده شده نزلتی به خانهچنان ارزش و م ،هادر حقیقت در این آموزه. نماید می
نقـل . ه قلمداد شده استاللّ  سبیل همچون جهاد فی ،های مهم مردانهردیف نقشکه هم

پرسید: ارزش خدمت زنان بـه شوهرانشـان چیسـت؟ ایشـان  است ام سلمه از پیامبر
جابجا ) و سامان دادن( همسرش چیزی را به قصد اصالح ۀهیچ زنی در خان«فرمودند: 

مگر اینکه خداوند به وی نظر رحمت افکند و هر کسی که خدا به وی نظـر  ،کندنمی
  .)۱۰۰/۲۵۱: ۱۴۱۰ ،مجلسی( »عذابش نخواهد کرد ،رحمت کند
هیچ «کنند ای آب به شوهر را چنین توصیف میارزش نوشاندن جرعه ،امام باقر
ز یـک سـال کـه ایـن کـار بـرایش ا مگـر این ،دهد ای آب به شوهر خود نمی زنی جرعه

بهتـر اسـت و خداونـد  ،هایش نماز شب بخواند عبادتی که روزهایش روزه باشد و شب
کنـد و شصـت خطـای او را  شهری در بهشت برای آن زن ایجاد می، برای چنین کاری

   .)۲۰/۱۷۲: ۱۴۱۴ ،حرعاملی( »آمرزد می
داری ثواب و ارزشمندی کمک مردان به خانه معصومین ۀائم ۀهمچنین در سیر 

بـه  نقل کردند که روزی رسول خـدا منینؤامیرالم. یز به وضوح بیان شده استن
فرمـود: ای . کردم کنار دیگی نشسته بود و من عدس پاک می ما آمد و فاطمه ۀخان

! فرمود: مردی که به همسـرش در کارهـای خانـه هاللّ ابالحسن! گفتم: بله ای رسول
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... داری خواهـد بـرد ن از روزه و شب زنـدهثوابی مانند عبادتی بسیار فراوا ،کمک کند
کند مگر صدیق یا شهید یا مردی کـه سپس فرمود: ای علی! به عیال خود خدمت نمی

  .)۱۰۲ :۱۳۶۳ ،شعیری( خدا برایش خیر دنیا و آخرت را خواسته باشد
انتظـارات  ،گاه در مواردی بـا لحـاظ جنسـیت ،در باقی تعالیم و سفارشات دینی نیز

دو جنس زن و مرد رقم خورده و یا روحیات و خصوصیات طبیعـی آنهـا در متفاوتی از 
کـه زن را بـه موجـودی لطیـف  منـانؤهماننـد روایـت امیـر م. نظر گرفته شده است

 ةالمـرأ«همچون گل تشبیه فرموده که نباید وی را به کارهای مردانه و سخت واداشـت 
کارهـای  ،عکس در قـرآن و روایـاتبـال .)۳۱نامـه  ،نهج البالغـه( »ةلیست بقهرمان ،ةریحان

 . دانندمردان می ۀتنها وظیف ،سخت و نیازمند به قدرت جسمی باال همچون جهاد را
برای زندگی افراد و در جهـت  ،ی اخالقی و جامعهای کلّ در مواردی دیگر یا توصیه

اجرای وظایف عام یا مشترک آنها در زندگی صـورت گرفتـه و در راسـتای انجـام بهتـر 
 ۀای طرفینـی بـر عهـداینکه حسـن معاشـرت وظیفـه مثالً ؛ ای زنان و مردان استهنقش

ن َفَعسَی  َکِرْهُتُموُهنَّ  َفِإن ِباْلَمْعُروِف  َعاشِروُهنَّ ﴿زوجین است 
َ
ـهُ  َجَعَل یَو  ئایْ َش  َتْکَرُهواْ  أ  اللَّ

  ١.﴾رایَکثِ  رایَخ  هِ یفِ 
بـر او ضـروری سه موضوع را در تعامل مناسب شـوهر بـا همسـرش  ،صادق امام

ت و میـل او را بـه موافقت با وی تا موافقـت و محّبـ«اند که آن اعم است از ی کردهتلقّ 
آراسـتگی ظـاهر در نگـاه زن و  بـا او از دلبـری و او بـا اخالقی خوش ،خود جلب کند

   .)۳۲۳: ۱۳۸۹ ،ابن شعبه( »گشایش در زندگی برای او

ت نمـوده و عاشـق ر خـود محّبـزنانی را کـه بـه شـوه امام رضا ،در روایتی دیگر
یکی از  و حضرت صادق )۱۴/۱۶۱: ۱۴۰۸ ،نوری( انددستاوردی گرانبها دانسته ،اوست

 ،کلینـی( انـداش ذکر نمـودهعوامل افزایش عمر انسان را نیکوکاری فرد نسبت به خانواده
۱۳۶۵ :۸/۲۱۹(.   

                                                 
 .۱۹ء/نسا. ١
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 گیری نتیجه

اسـت کـه برخـی از  تـوان گفـت درسـتمـی ،ذکر شده از متون دینی ۀبراساس ادل
ناشـی از فرهنـگ جوامـع و انتظـارات  ،های جنسیتی برای زنان و مـردانتمایزات نقش

ها در زنان و مردان و ت برخی ویژگیاما عمومیّ  ،اجتماعی شکل گرفته در جامعه است
خود در سطح جهانی و در میان اقوام و ملل  های خاّص تمایل آنها به سوی اجرای نقش

البتـه . خاستگاه طبیعی آنها در میان دو جنس زن و مرد خواهد داشتنشان از  ،مختلف
های تکوینی نه تنها از ارزش هـیچ یـک از جـنس زن و مـرد  تفاوت ،هامطابق این آموزه

هـای ل بـودن و کـارایی مختلـف هـر جـنس در عرصـهبلکه تنهـا بـه مکّمـ ،کاهدنمی
 . دهد ی طبیعی خود سوق میهافرد را در مسیر نقش گوناگون داللت دارد که نهایتاً 

شود و دلیل آن هـم ایـن  گیری نقش به فرهنگ توجه می در شکل ،در جوامع غربی
توانند دستخوش تغییر قـرار گیرنـد و بـه جـز جامعـه و  ها می نقش ،است که نشان دهند

اما علیرغم این دیدگاه و تالش . های جنسیتی نیست طبیعت مبنایی برای نقش ،فرهنگ
های زنان و مردان  همچنان شاهد موفقیت زنان در نقش ،های جنسیتی برای حذف نقش

ترین دالیلـی کـه نسـبت بـه ایـن امـر بـه ذهـن  یکی از مهم. های مردانه هستیم در نقش
 . ثیر بسزایی دارندأها ت های طبیعی در نقش این است که تفاوت ،رسد می

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه  ۀسسـؤ م ،قـم ،ضره الفقیهمن الیح )،صدوق(شیخ  ابن بابویه قمی .۲

  .۱۴۱۳ ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز 
  .۱۳۸۹ ،صالحان ،قم ،علی اکبر میرزائی ترجمۀ ،تحف العقول ،شعبه ابن .۳
 .۱۳۸۵ ،نشر نی ،چاپ چهارم ،منیژه نجم عراقی ۀترجم ،شناسی زنان جامعه ،ابوت و واالس .۴
 .۱۳۸۷ ،روشنگران و مطالعات زنان ،چاپ ششم ،نوادهشناسی خا جامعه ،شهال ،اعزازی .۵
یـه ،حسین ،ایمانی جاجرومی .۶ رشـد آمـوزش علـوم  ۀمجلـ ،شناسـی های نقـش در جامعه مـروری بـر نظر

 .۱۳۸۶ ،۸۶بهار  ،۳ ۀشمار  ،دهم ۀدور  ،اجتماعی
یه ،تقی ،آزاد ارمکی .۷   .۱۳۸۹ ،انتشارات سروش ،شناسی های جامعه نظر
 .۱۳۸۸ ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول ،های جنسیتی اوتاسالم و تف ،حسین ،بستان .۸
 .۱۳۸۵ ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول ،شناسی خانواده اسالم و جامعهــــــــ ،  .۹
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محمد جعفـر  ۀترجم ،های فرهنگی گوناگون)تحّوالت خانواده (پویایی خانواده در حوزه ،جمشید ،بهنام .۱۰
 .۱۳۸۳ ،نشر ماهی ،چاپ اول ،پاینده

 .۱۳۷۵ ،نشر فاخته ،چاپ یازدهم ،شهیندخت خوارزمیترجمۀ  ،موج سوم ،الوین ،تافلر .۱۱
یه ،رزماری ،تانگ .۱۲  .۱۳۸۷ ،نشر نی ،منیژه نجم عراقی ۀترجم ،های فمینیستی درآمدی جامع بر نظر
 ،ل اولسا ،مطالعات زنان ،توان بین کار زن در خانه و بیرون آشتی برقرار کرد؟آیا می ،عباس غالم ،توسلی .۱۳

 .۱۳۸۲تابستان و پاییز  ،۲ۀشمار 
 .۱۳۸۸ ،نشر افکار ،چاپ اول ،محمد مهدی لبیبی ترجمۀ ،خانواده در دنیای امروز ،دیوید ،چیل .۱۴
  .۱۴۱۴ ،حیاء التراثإل  سسه آل البیتؤ م ،قم ،وسائل الشیعه  ،محمد بن حسن ،حر عاملی .۱۵
گهانت ،غالمرضا خدیوی ۀترجم ،انسان اجتماعی ،رالف ،دارندرف .۱۶   .۱۳۹۴ ،شارات آ
یات، گرایش ،نرگس ،رودگر .۱۷ دفتر مطالعـات و تحقیقـات  ،چاپ اول ،ها و نقد فمینیسم؛ تاریخچه، نظر

 .۱۳۸۸ ،زنان
 .۱۳۸۴ ،انتشارات سروش ،شناسی خانواده جامعه ،باقر ،ساورخانی .۱۸
 .۱۳۸۵ ،نشر مرکز ،چاپ چهارم ،حمید الیاسۀ ترجم ،شناسی تاریخی خانواده جامعه ،مارتین ،سگالن .۱۹
 .۱۴۲۵، بیروت،چاپ چهارم، صالح تصحیح صبحی، نهج البالغهسید رضی،  .۲۰
  .۱۳۶۳ ،انتشارات رضی ،قم ،خبارجامع األ  ،تاج الدین محمد ،شعیری .۲۱
گه ،چاپ اول ،اکرم خمسه ۀترجم ،شناسی زنان روان ،جانت ،شیلی هاید .۲۲  .۱۳۸۴ ،نشر آ
دفتـر انتشـارات  ،قـم ،همدانی اقر موسـویسـید محمـدب ۀترجم ،تفسیر المیزان ،محمدحسین ،طباطبایی .۲۳

  .۱۳۷۴ ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز  ۀبه جامع اسالمی
  .۱۴۱۷ ،مدرسین قم ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع ،قم ،تفسیر المیزانــــــــ ،  .۲۴
  .۱۳۷۰ ،شریف رضی، قم، مکارم االخالق ،حسن بن فضل، طبرسی .۲۵
  .۱۳۷۲ ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران ،نمجمع البیان فی تفسیر القرآ ،فضل بن حسن ،طبرسی .۲۶
  .۱۳۶۵ ،انتشارات دارالکتب االسالمیه ،تهران ،الکافی ،محمد بن یعقوب ،کلینی .۲۷
 .۱۳۸۲ ،نشر دیگر ،چاپ دوم ،کتایون بقایی ۀترجم ،شناسی جنسیت جامعه ،استفانی ،گرت .۲۸
  .۱۳۸۷ ،نشر نی ،حسن چاوشیان ۀترجم ،شناسی جامعه ،آنتونی ،گیدنز .۲۹
  .۱۴۱۰ ،بیروت ،سسه طبع و النشرؤ م، بحاراألنوار ،محمدباقر ،مجلسی .۳۰
یۀ اجتماعی ،حمیرا ،مشیرزاده .۳۱  .۱۳۸۲ ،انتشارات شیرازه ،از جنبش تا نظر
  .۱۳۸۹ ،صدرا ،تهران ،نظام حقوق زن در اسالم ،مرتضی ،مطهری .۳۲
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