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  چكيده
به همة امكانات فرهنگي، اجتماعي  يعدالت جنسيتي به معناي رعايت تناسب زنان و مردان در دسترس

اشتغال نيز عمدتاً به كارهاي تمام . اي كه در حق هيچ كدام ستم يا اجحافي نشود و اقتصادي است به گونه
از ديدگاه  موضوع اشتغالبه در اين مقاله با نگاهي علمي  .شود ون از خانه اطالق ميوقت، داراي مزد و بير

 ها نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفتهشناسان و فمينيستجامعه يها ها و نظريهديدگاهپرداخته شده و اسالم 
: عبارتند از اين ضوابط. باشدميضوابط كلي اشتغال  که تحت استحقي اشتغال زنان  شود؛و معلوم مي

عفاف و عدم اختالط، عدم تعارض شغل زن با حقوق  ،حجابرعايت هاي زنانه،  تناسب شغل با ويژگي
 همانعدالت جنسيتي در اشتغال زنان از ديدگاه اسالم شاخص بر اين اساس  ؛شوهر و وظيفه مادري

زنان که تناسب با وقت الگوي اشتغال نيمه در اين نوشتار . باشداسالمي ميرعايت معيارها و موازين 
  . عدالت جنسيتي دارد، براي زنان پيشنهاد شده است
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  طرح مسأله

بلكه از اين جهت مفهومي ناآشناتر و  ،نسيتي صرفاً مفهومي اخالقي نيستعدالت ج

يتي از مباحث تازه در دوران معاصر ويژه آنكه عدالت جنسهتر از عدالت است، ب مبهم

 آميزد كه آنميكه اين مفهوم با اشتغال زنان درخصوص به ؛است و سابقه چنداني ندارد

هم عمدتاً از مباحث مورد توجه در دوران پس از انقالب صنعتي است كه كارخانه پديد 

هاي  سنتحال در اين . هاي كوچك و بزرگ كوچ كردند آمد و زنان از خانه به كارگاه

كند، اما  زنان را به سوي حفظ اركان خانواده دعوت مي ،دار اجتماعي و دينيريشه

هنجارهاي دنياي متجدد آنان را به مشاركت اجتماعي و حضور هرچه بيشتر در جامعه و 

ويژه هب ؛جمع اين دو سهل و ميسور نيست. خواند همكاري فعال در مراكز اشتغال فرا مي

هر چند . تابد كند و حضور ديگري را بر نمي ر ديگري تنگ ميآنكه يكي، جاي را ب

كالت و ـشود، اشتغال زنان با مش اي الزم و طبيعي شمرده مي اشتغال مردان پديده

هاي مختلف  رو در جوامع گوناگون و در زمينههاي بسيار مواجه گرديده، از اينچالش

كه اشتغال زنان با اخالق تند هسعقيده بسياري بر اين . استهاي متفاوتي يافته  جلوه

جامعه تنافي دارد، برخي ديگر بر اين باورند كه خروج زنان از خانه موجبات رقابت 

اشتغال  ؛سازد و مخصوصاً آنجا كه اشتغال تام وجود ندارد آنان را با مردان فراهم مي

موجب  اند كه اشتغال زنان بعضي نيز بر اين انديشه. شود زنان موجب بيكاري مردان مي

شود كه آنان به وظايف همسري كمتر توجه نمايند و ازدياد طالق از آن منشأ  مي

نمايند و نسل آينده از آن آسيب  گيرد يا آنكه به وظايف مادري توجه كمتري مي مي

  ).٨٥٩ص :١٣٧٠ساروخاني، . ک.ر(بيند  مي

صاديق عدالت جنسيتي چه مفهومي دارد؟ آيا م .شودمطرح می يهاي در اينجا پرسش

هاي گوناگون اجتماعي يكسان است؟ عدالت جنسيتي در  عدالت جنسيتي در حوزه

گردد؟ آيا اشتغال زنان در بيرون از خانه بر  خصوص اشتغال زنان چگونه تبيين مي

اساس عدالت جنسيتي به طور كلي مجاز و موجه است؟ آيا در فرهنگ اسالمي نقش 

ارد؟ با وجود تسهيالت فراوان در امور همسري و مادري با اشتغال زنان منافات د

داري و مراكز مهد كودك و پرورش كودكان اشتغال زنان چه تعارضي با نقش  خانه



  

آيا عدالت جنسيتي در اشتغال زنان به معناي تساوي زنان و مردان در  مادري دارد؟

ز نگاه پس ا در اين نوشتار و امكانات براي اشتغال است؟ ها ها، فرصت استفاده از زمينه

  .د شدعمدتاً از ديدگاه اسالم دنبال خواه ه ادبيات علمي بحث، موضوع ب

  مفهوم شناسي) ۱

  عدالت) ۱-۱

عدل به معناي دادگري، انصاف، نهادن هر چيزي به جاي خود، حد متوسط ميان 

  ).٢٢٨٢، ص۶ج :١٣٧۱معين، (افراط و تفريط مقابل ظلم و جور است 

تان، عدالت به معناي تناسب با طبيعت و فضايل در انديشه افالطون در يونان باس

در سطح . باشدديگر و حد وسط نقطة تعادل سه قوة خرد، غضب و شهوت در انسان مي

اجتماعي نيز از ديدگاه وي عدالت به مفهوم تناسب و قرار گرفتن افراد جامعه در 

از نظر . يعني در طبقات فرمانروايان، نگهبانان و توسط مردم .طبقات خاص خود است

ارسطو عدالت به معناي معامله برابر با افراد برابر و معامله نابرابر با افراد نابرابر است به 

بيات و ( است هاتعبير ديگر توزيع امكانات و مناصب بر اساس شايستگي و لياقت

عدل به معناي قرار گرفتن  )ع(اما در انديشه امام علي ). ٣٧٥- ۳۷۶صص :١٣٨١ديگران، 

نهج (» ا���ل �� ا
��ر ��ا����« :در جاي خويش استهر چيزي 

دانند كه همه  به همين جهت حضرت عدالت را يك تدبير عمومي مي). ٤٣٧البالغه، ح

در ميان . گيرد كه از جود و بخشش نيز برتر و شريفتر است مردم را در بر مي

: نويسد بايي ميعالمه طباط .انديشمندان مسلمان نيزهمين معنا تقريباً مورد قبول است

ه� ا���ء آ� ذي �� �� ا���ي ��� و و��� �� «

�� �!"#بنابراين بر ). ٣٣١ص :١٢ج :تا بي طباطبايي،(» ����� ا�$ي 

هايي كه در دوران مدرنيته عدالت اجتماعي به مثابه برابري و مساوات خالف ديدگاه

شود و با ريشه  ه نمي، در انديشه اسالمي اين معنا ديد »رل ماركساك« :تلقي شده مانند

  .باشد لغوي عدل نيز سازگار نمي



  

  جنسيت) ۲-۱

رود  هايي به كار ميدر ادبيات مطالعات زنان براي اشاره به ويژگي ١»جنسيت«واژه 

كه در نتيجه تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در هر يك از دو جنس مرد و زن به طور 

هاي زيست شناختي متفاوت  ويژگي ٢»جنس«كند و در مقابل از واژة  متفاوت بروز مي

اي از  مجموعه ٣»نقش جنسي«شناسي نيز  در روان). ٣ص :١٣٨٨بستان، (مرد و زن است 

به عبارت ديگر . هماهنگ باشدوي  ٤»جنسيت«هاي فرد است كه با رفتارها و گرايش

گردد و مواردي نظير عادات و رسوم،  نقش جنسي به رفتارهاي ويژة پسر و دختر بر مي

تري  برخي تعريف گسترده. لگوي لباس، انتخاب اسباب بازي و نوع بازي را در بر داردا

آنچه در متن يك فرهنگ به عنوان خصايص مردانه يا زنانه با «: اند از نقش جنسي كرده

 :م١٩٧٨ ٥هارلوك،( »شود جنسيت شخص مطابقت دارد نقش جنسي ناميده مي

مفهوم عدالت جنسيتي را چنين تعريف  توان بنابراين در يك جمع بندي مي ).٤٥٠ص

به همه امكانات  يعدالت جنسيتي يعني رعايت تناسب زنان و مردان در دسترس: دنمو

اي كه هر يك از دو جنس متناسب با خصايص  فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به گونه

آنان زنانه يا مردانه از همه امكانات برخوردار باشد و هيچ گونه ستم يا اجحافي در حق 

  .وارد نشود

  اشتغال) ۳-۱

 يپرداختن، مشغول شدن، به کار يبه کار« يبه معنا يدر زبان فارس »اشتغال«واژة 

 ،يپرداختن به کار« .)٢٢٢٦، ص٢ج :۱۳۷۳ دهخدا،( ،»سرگرم شدن يدر شدن، به کار

 ٦در اصطالح .)٢٨٠، ص١ج :۱۳۷۱ ن،يمع( »است يگرفتار و يسرگرم شدن، سرگرم

ف شود که متضمن صرف يتعر يفيتواند به عنوان انجام وظا يکار م«: عبارت است از

 يازهاياست که ن يد کاالها و خدماتيبوده و هدفشان تول يو جسم يفکر يها کوشش

                                                
1- gender. 
2- Sex 
3  -  sex - role 
4- sexuality 
5- Hurlock , E.B. 

٦
 .Occupationمعادل  - 



  

 يا حقوق منظمياست که در مقابل مزد  يکار  هيشيا پيشغل . سازد يرا برآورده م يانسان

ا اقتصاد است که شامل ي يقتصادها اساس نظام ا کار در همه فرهنگ. شود يانجام م

: ۱۳۸۷نز، ديگ( »ع کاالها و خدمات سروکار دارنديد و توزياست که با تول يينهادها

  ).٥١٧ص

که در  يا دستي يد و متشکل است از اعمال قوه فکرياز عوامل عمدة تول يکي ١کار«

 يدر گفتگو. شود يکار گرفته مکسب و الزحمه  ا حقيبرابر آن مزد، حقوق، معاش 

 يطور کل  ا بهي يدست يکارها يعنيمحدودتر  يشتر به معناين اصطالح بيروزانه ا

 يتيا فعالي يکوشش انسان ،يه اقتصاديدر نظر. رود يبه کار م يکارگران دست يکارها

ه، يد کار از مواد اوليک عامل توليبه عنوان . شود يت ميد هداياست که در جهت تول

 يبه معنا. کارگران در اشتغال است يفقط شامل مساعشود و  يت جدا ميريه و مديسرما

ف به ين تعريا. کنند يستن کار ميز يرد که برايگ يرا در بر م يه افراديکل ،گر کاريد

ن يک سن معي يت قابل اشتغال و بااليجمع«گردد که شامل  يک ملت بر ميکار  يروين

 يرنده تماميبر گد که در ياز عوامل تول يکيکار «). ٦٥٢ص :۱۳۶۶ فرهنگ،( »است

د يتول يبرا يرتخصصيو غ يتخصص ،يدي ،يانسان اعم از فکر ياقتصاد يها تيفعال

است  يتياشتغال به کار معموالً وضع ).٥٧٤ص :۱۳۷۳ نوروزی، ،دیيمر( »شود يثروت م

ف ين تعريمع يها يژگيهر کشور با ذکر و يو اقتصاد يکه توسط مراجع و مراکز آمار

ساله و  ت دهيه جمعيکل«: ف کردهين تعريران شاغل را چنيمار امثالً مرکز آ. شود يم

و ... اند  اشتغال داشته يبه کار يش از مراجعه مأمور سرشماريشتر که در هفت روز پيب

شاغل محسوب  ؛اند شتر کار کردهيا بيهشت ساعت  يروز] طور متوسط به[ن مدت يدر ا

تمام وقت،  يف اشتغال به کارهان در اصطالح متعاريبنابرا ).٥٢همان، ص( »شوندمي

  .شود يرون از خانه اطالق ميمزد و عمدتاً ب يدارا

شامل  وطور مشخص جنس مؤنث در مقابل جنس مذکر است  به ٢»زنان«مقصود از 

در اين مقاله  .زنان مجرد وزنان سرپرست خانواده  ؛زنان متأهل: شود يسه گروه خاص م

  .شود ياشتغال زنان شامل هر سه گروه م

                                                
1-  Labor. 

 .Female ، women معادل -٢



  

  اشتغال زنان در جهان معاصر )۲

ل يها و تبد به کارخانه يخانگ يل کارهايو تبد در اروپا يبا وقوع انقالب صنعت

در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و  ين، تحوالت اساسيماش يرويانسان به ن يروين

 از آن زمان. ده شديافت مزد از خانه به کارخانه کشيدر مقابل در انزن يت اقتصاديفعال

ها،  و کارخانه يديتول يها تيل علم در سطوح باالتر، عالوه بر فعاليبه بعد زنان با تحص

  .گوناگون مشغول به کار شدند يها ها و در پست نهير زميدر سا

مه قرن دوازدهم در کل جامعه يقبل و بعد از اسالم تا ن يها ز در دروهيران نيدر ا

و داشت نه خانواده نقش اول را يصرفاً در زم ان، زن)يليو ا يي، روستايشهر(

در خارج از آنان نقش  يشد و حت يخانه م يعمدتاً محدود به کارها آنان يها تيفعال

 -٢٥٨صص ،۳-۴ش :۱۳۷۲ ،جاراللهی(در داخل خانه بودوي خانه در واقع ادامه نقش 

 ران با تمدنيتر ا عيل ارتباط وسيمه قرن دوازدهم تا قرن چهاردهم به دلياز ن ).٢٥٧

جه يجامعه و در نت يـ اقتصاد يدر ساختار اجتماع يراتييج تغيغرب، به تدر يصنعت

ت يدر موقع يول. ديبزرگ گرد يتخت و شهرهايت زنان پايو موقع يدر زندگ يدگرگون

رات ييتغ يغرب يها ل دور ماندن از ارزشين به دلينشليو زنان ا ييزنان روستا ياجتماع

در  يکارگر: اشتغال داشتند ه آنکه زنان ب ييها تيله فعالاز جم. امديبه وجود ن يا عمده

ار محدود و منحصر به يبس ياسيمشاغل س. الت بوديو ش يباف ي، قالينساج يها کارخانه

داخل  يها تين موارد، زنان معموالً مسئول فعاليبه جز ا. زنان وابسته به طبقه حاکم بود

در قرن  ).٢٦٠ـ  ٢٦٣صهمان، ص( بودند ...)و  ي، نظافت و آشپزيدرا اعم از بچه(خانه 

، اشتغال زنان در خارج از خانه رشد يالت عموميچهاردهم با توجه به امکان تحص

 ٧/١٣« :دهد ي، نشان م١٣٥٥سال در  ين سرشماريحال آخر نيدا کرد، در عيپ يشتريب

همان، ( »مشغول به کار بودند در کل کشور انمرد درصد ٣/٨٦در مقابل  ان،زن درصد

دارد و اشتغال زنان م کار وجود يتقس يت جامعه همان الگوين در اکثريبنابرا ).٢٦٦ص

  .محدود بوده است

افته حدود يتوسعه  يکار در کشورها يروي، نيالملل نيب ين آمارهايالبته براساس آخر

 ١٥زان حدود چهل درصد آن را زنان باالتر از ين ميت کل است که از اياز جمع يمين



  

ن يدر حال توسعه متفاوت است، در ا ين آمار در کشورهايا. دهند يل ميسال تشک

ن يدهند و از ا يل ميکار تشک يرويت را نيدرصد از کل جمع ٤٠-٥٠کشورها در حدود 

، ۳- ۴ش :۱۳۸۰، ریسفي( درصد آن به زنان اختصاص دارد ٢٠-٤٠زان حدود يم

ژه در يوزنان در جهان معاصر به  ين مشارکت اقتصاديبنابرا). ٧٣٣- ۷۳۴صص

  .باشدمي شيشرفته رو به افزايپ يکشورها

. زان حضور زنان در انواع مشاغل نسبت به مردان متفاوت استيالبته نوع کارها و م

 ي، کار خانگيب در سطح مشاغل دفتريافته به ترتيتوسعه  يدر کشورها يزنان حت

سطوح  ، اشتغال دريا و حرفه ي، کار فنيو کار خدمات يبدون دستمزد، فروشندگ

در حال  يدر کشورها. ت دارنديفعال يين اجراييباال و سطوح پا ييو اجرا يپارلمان

، ي، دفتريخدمات ،يبدون دستمزد، فروشندگ يب در کار خانگيز زنان به ترتيتوسعه ن

کار  يبا رقم باال. ت دارنديباال فعال ييران و مباشران و سطوح اجراي، مديا و حرفه يفن

ان زنان و مردان مشهود ين مشاغل سطوح باال، تفاوت مييرصد پابدون مزد و د يخانگ

و چه در  يصنعت يکه چه در کشورهانمود ن استنباط يتوان چن ين ميبنابرا. است

ت آنان در يانواع مشاغل محدود و فعال يدر حال توسعه، حضور زنان در برخ يکشورها

شتر در مشاغل يکه ب يالار اندک بوده، در حيها بس يريگ ميمشاغل سطوح باال و تصم

   .)٧٤٤-۷۴۸صصهمان، ( ت دارنديفعال يو دفتر ين و خدماتييسطح پا

  ها هيها و نظر دگاهيد )۳

شغل  ٠٠٠/٢٠در اقتصاد انگلستان حدود (م کار و تنوع مشاغل يشناسان بر تقس جامعه

از  يامروز و جوامع سنت يز جامعه صنعتيبه عنوان وجه تما) مجزا فهرست شده است

ک يفردر«و  ١»تيآدام اسم« ).٥١٨ص: ۱۳۸۷دنز، يگ( گذارند يت کار انگشت مجه

بر  يرير فراگيکه تأث اندهد کرديتأک يد صنعتيتول يو سازمانده م کاريبر تقس ٢»لوريتا

                                                
1- Smith, A. 

2- Talor, F.W. 



  

ها را از کارشان  انسان ،م کاريتقس ١»مارکس«بنابر نظر . مشاغل داشته است يشکل کنون

  ).٥٥٢همان، ص( ل خواهد داديتقل يآور کننده و مالل ف خستهيکند و به وظا يگانه ميب

سوم  کيباً معادل ياز نظر ارزش تقر يهر چند کار خانگ: معتقد است »دنزيگ يآنتون«

تا اندازه  يمزد زنان در حوزة خانگ ياست، کار ب يد ساالنه در اقتصاد امروزيکل تول

را افزون بر  يف گوناگونيوظااکثر زنان  ينيقبل از شهرنش. شود يده گرفته ميناد ياديز

با  يکينزد يف زنان اغلب هماهنگيدادند، وظا يخانه انجام م يمراقبت کودکان و کارها

ش و يدايبا پ. داد يل ميرا تشک يا گانهي يديف مردان داشت و خانه واحد توليوظا

ک يخانه  يد و بانويز از مصرف جدا گرديد نيکار جدا از خانه، تول يها توسعه محل

از نظر ) يکار خانگ(او  يديت توليکند و فعال يکه کار نم يکس يعني .کننده شد رفمص

زنان  ياگرچه برا ؛ديدار به اوج رس تعداد زنان خانه ين دو جنگ جهانيب. پنهان شد

ت زنان متأهل در آن زمان کار ياکثر .ر باشنديرمتأهل معمول بود که شاغل مزد بگيغ

که به  يمردان يتا جا شدندق به اشتغال يزنان تشو يدر هر دو جنگ جهان. کردند ينم

اما  شدند،اول آنها اخراج  يپس از جنگ جهان .رنديبگرا وسته بودند يمسلح پ يروهاين

طور کامل انجام نشد و رشد اشتغال زنان از آن پس با  ان جنگ دوم اخراج بهيبعد از پا

کار درجة  يدر بازارها مشاغل زنان. پيدا کردک يارتباط نزد يگسترش مشاغل خدمات

ع و يترف يط کار نامناسب و فرصت کم برايثبات با دستمزد اندک، شرا يمشاغل ب(دوم 

زنان . افته استيتمرکز ...) ، نظافت و يفروش ، خردهيشخدمتيپ :مانند يشرفت شغليپ

 ۹۰( »اند ردهکوقت تمرکز  ه مين يريمزدبگ يشتر از مردان در کارهايار بين بسيهمچن

  ). ٥٤٦همان، ص( )کنند کار ميدر انگلستان زن  کارگراندرصد 

و  يم کار در جامعه صنعتيبه اخالق کار، نقد مارکس بر تقس »ميدورک«هر چند توجه 

ت است، ياشتغال حائز اهم يشناس از رفتار عامالن در جامعه يريبر فهم تفس »وبر«د يتأک

 يها ن گروهيچون مناسبات ب يمن سه نفر در موارد مهيکدام از ا چيه ،د اذعان کرديبا

بحث ... خانه و  ،ت در محل کارين محدودة فعاليت روابط بي، اهميو نژاد يجنس

  ).۱۶ص ،۳- ۴ش: ۱۳۸۰ ري،يسف( اند نکرده

                                                
1- Marx, X. 



  

توان  يگاه زنان را ميجا يم کار در جامعه صنعتيا با وجود گسترش مشاغل و تقسيآ

: گر باشديحل د راه يتيجنس ياه د بر نقشيد تأکيد؟ شانمون ييگر تبيد يا به گونه

 يها ک نقشيتفک يداند که بر مبنا ياز نظام کل جامعه م يا خانواده را پاره »پارسونز«

و وحدت آن  يها به حفظ نظام خانوادگ ک نقشيتخصص و تفک. بنا شده است يجنس

آور را  س خانواده و نقش نانيمرد رئ. کردن کودک است ياجتماع يکند و مبنا يکمک م

 يمرد و شغل و ينقش اقتصاد. کند يفا ميخانه را ا يعهده دارد و زن نقش بانوبر 

 يدار مرد در جامعه است و خانه يگاه حقوق خانواده و نقش اصلين پايتر کننده نييتع

 يدگاه وياز د. است يخانوادگ يت و نقش زن است، زن مدار زندگين فعاليتر ياساس

پسر خود . دارد يت کودک نقش قاطعيصها در شکل گرفتن شخ نقش يتيک جنسيتفک

اشتغال زن عالوه بر آنکه . ديجو يم يکند و دختر به مادر تأس يرا با پدر همانند م

زن با شوهر به  يسازد به سبب رقابت شغل يزن در خانواده را متزلزل م يت عاطفيموقع

البته  .)٤٦٦ص :۱۳۷۷ تزر،يجورج ر. ک.ر( انجامد يخانواده م يو نابسامان يناهماهنگ

  .خورد يوقت زنان کمتر به چشم م وقت و پاره مهير در مشاغل نين نکته اخيا

ست و ياليست، سوسيمارکس يها ستينيبرال موج اول تا فميلاعم از  ها ستينيفمتمام 

  در مورد زنان يتيض جنسينظر دارند که تبع ن نکته اتفاقيکال در موج دوم بر ايراد

 دانند يم يمردساالرانه جوامع سنت يدر پندارهاآن را  يها شهيو ر استمحکوم 

 يها ستينين فميافزون بر ا ).١٨٦، ص)خراسانی  احمدیاز به نقل ( :۱۳۸۱، طانچیيق(

 يبت«سم که در آثار ينيبرال موج اول فميکال از سنت ليست و رادياليست، سوسيمارکس

 يديمدت مد يبرا براليل يها ستينيفم. کردند يت نميافت احساس رضايادامه  »دانيفر

نقش  يکردند و از نابرابر يد مينحل تأکيال يت زنان به عنوان تنها معضل اجتماعيبر فرد

-۱۹۰صهمان، ص( غافل مانده بودند ينسل نيد بيد مثل و باز توليزنان در خانواده و تول

 يمردان که نابرابر ياست که با برتر يا يشناس ز جامعهين يستينيفم يشناس جامعه ).١٨٩

ن نظر است يسم اينيکند و مشخصه بارز فم يسازد مخالفت و مقابله م ينه ميزنان را نهاد

ها بر  ستينيدر مجموع فم .رديد و اعتراض قرار گيد مورد ترديزنان با يکه فرودست

  :کنند يد ميدر خصوص اشتغال زنان تأک ذيلنکات 



  

 يها ه تفاوتب يساخته و پرداختة اجتماع است و ربط يتيم کار جنسيتقس) الف

  .خورند يا زنانه ميها مهر مردانه  شغل يعني ،دو جنس ندارد يعيطب

ندارد  يل موجهيچ دليه يطور اختصاص زنان به يمارداريآور بودن مردان و ت نان) ب

 ين معاش خانواده و انجام کارهايک اندازه در تأميو کامالً ممکن است زن و مرد را به 

  .تمسئول دانس يدار خانه و بچه

ز ين يدار که خانه يگان و بدون دستمزد است، در حاليرا ي، کارگريدار خانه) ج

سخت و  يکار يدار خانه. ستين وجه به آن نگريد از همياست و با يواقع يکار

دار را  که زن خانه يو باور) ساعت در هفته ۷۷ن يانگيطور م به( فرسا است طاقت

د عموم و يخانه پنهان از د يته که کارهااز آنجا سرچشمه گرف ،کند يم يتلق» فهيضع«

 .شود يعشق و عالقه انجام م يو اغلب فقط از رو يداشت ماد بدون چشم

برند، به  يگان زن در عرصة خانه سود ميمردان از کار را معتقدندکال يراد يها ستينيفم

و  ين تساويمندند و با قوان عالقه يم کار جنسيل به شدت به حفظ تقسين دليهم

گان يرا يدار ست، خانهيمارکس يها ستينيفم .زنديخ يبه مقابله برم يشغل يها فرصت

به مردان  يها معتقدند بهرة اصل کاليدانند و راد يم يدار هيزنان را به سود نظام سرما

) م۱۹۸۱آناپولرت (ها  کارخانهدر در مورد کارگران زن  يستينيفم يها پژوهش. رسد  يم

 ييها يکه بررس يدر حال .است يدار ار در درجة اول خانهزنان از ک ياست که تلق يحاک

زنان شاغل نقش  يدهد که اشتغال در زندگ ينشان م) م۱۹۷۴( ير پژوهش اُکلينظ

  .خود را با کار مضاعف وفق دهند ،رود ياما از زنان انتظار م ؛دارد يمحور

ز زنان به ش ايکه مردان باست ن اساس يتفاوت دستمزد مردان و زنان بر ا توجيه) د

، )م۱۹۸۰( »لوريتا«و  »پسيليف«مثل ها  ستينيفم يول ،پردازند يم يتخصص يکارها

  .ساخته و پرداخته اجتماع است يا اند که تخصص مقوله يمدع) م۱۹۸۴(» ليکو«

که  يدگاه سنتيبا مخالفت با د) م۱۹۸۴ل يآنجال کو( يستينيقات فميتحق) هـ

توانند  يشه مياست و زنان هم يمادر و يزن در نقش همسر يت و منزلت اصليشخص

 يدر زندگ يت شغليکار و هو ،ه خود باز گردند؛ معتقد استياول يبه نقش خانگ

  .است يضرور ،آورند يکه در م يکند و پول يم يباز يا از زنان نقش عمده ياريبس



  

و ) يدار و صندوق يگر ي، منشي، پرستارياطيخ(زنان عمدتاً در مشاغل زنانه ) و

درآمد و نامطمئن که امکان  کم ير تخصصيغ يها متشکل از حرفه(ه يازار ثانومشاغل ب

  »بروگل«ست يمارکس يها ستينيفم. قرار دارند) ستيشرفت در آنها نيآموزش و پ

دانند که  يدر درون خانواده م يم کار جنسيخانواده و تقس يدئولوژيعلت را ا) م۱۹۷۹(

از  يبه نوع مشخص يدار هينظام سرما يازهايبا نلذا  ؛کند يمکلف م يدار زنان را به خانه

 :معتقدندراديکال  يها ستينيفم. دارد يخوان درآمد هم  وقت و کم مهين يعنيکار  يروين

کنند  يم يکش که در آن مردان بر زنان سلطه دارند و از آنان بهره ينظام يعني ،يمردساالر

زنان را تحت استثمار و  يخانگ ديوة تولياد است ـ شين شکل سلطه و انقيتر ياديکه بن

خود در  يازهايرفع ن يدهد و به سود آنان است که زنان را برا يسلطة مردان قرار م

و  يدار هيسرما :معتقدند) م۱۹۷۸( »هارتمن«ست ياليسوس يها ستينيفم. خانه نگه دارند

ر ب يشغل يمثالً جداساز. گذارند يگر اثر ميکديدر همه سطوح جامعه بر  يمردساالر

) ييهمسو(وند يپ يدستمزد خانواده را تنها با توجه به چگونگ يت و ادعايحسب جنس

 برند يت سود مين وضعيهر دو از ا يعنيتوان درک کرد،  يم يو مردساالر يدار هيسرما

  ).١٧٢- ٢٠٦صص :۱۳۸۰ ،ابوت، واالس. ک.ر(

  هانقد و بررسي نظريه) ۴

ر و مورد يآن قابل تقد يبرا يارو ارزشگذ يها به کار خانگ ستينيتوجه فم )۱-۴

زنان به صورت معقول در نظام  يکه کار خانگ يرسد در صورت يقبول است، به نظر م

. افتيتر خواهد  د و مناسبيجد يتيز وضعياشتغال زنان ن يمهندس ،جامعه محاسبه شود

د يدر اقتصاد جامعه تأک يمزد خانگ يت کار بيز بر اهميدنز نيچون گ يشناسان جامعه

  ).١٩٦ص: ۱۳۸۷دنز، يگ( کنند يم

 يشناخت و انسان يفلسف يها به مبان ستينيفم يها رادها و اشکالياز ا يبخش )۲-۴

 يا را صرفاً سازه» زن«ت يها مفهوم و ماه ستينيفم. گردد يآنان در مورد زن باز م

ن جهت ساخته که موضوع سلطه خود يدانند که فرهنگ مردساالر آن را از ا يم يفرهنگ

 يستيان وضع زياست و ارتباط م ياز نوع فرهنگ ين فرو کاهشيکه ا يدر حال. ر دهدقرا

 ،خته شدهيطور کامل گس به يو يو فرهنگ ي، روانيک زن با اوضاع ذهنيولوژيزيو ف



  

، يط ذهنيبا شرا ير دادن به ويا آوردن فرزند و شي، به دنيچون باردار يامور يعني

زن به  ينکه کسيبر ا يمبن »مون دوبواريس«سخن  .ستيارتباط ن يزن ب يو فرهنگ يروان

باقری، ( ستيقابل قبول ن) فروکاهش(ن سبب يشود به هم يبلکه زن م ،ديآ يا نميدن

و ) ساختار بدن(ک يولوژيب يستيز يها تفاوتاگرچه  ).٩٢ـ  ٩٧صص: ۱۳۸۲

  : ستيقابل انکار ن ذيلن زن و مرد در موارد يب) کارکرد اعضاء(ک يولوژيزيف

ستم يها، س د مثل، هورموني، دستگاه تول)XYو  XX(ها  اوت در کروموزومتف -

پوتاالموس، تفاوت يز غدة هياز جهت تفاوت وزن مغز، تما(و ساختار مغز  يعصب

گر در يد يها نها منشأ تفاوتيا) يکالم ياليو س ييمغز از جهت تجسم فضا يها مکرهين

دبس، ؛ ٧٨٤ـ  ٨١٥ص، ص٢ج: ١٣٧٢گاتيون، . ک.ر( شود يها و کارکردها م ييتوانا

 ).١٤٨ص :۱۳۶۹گنجي، ؛ ١٨، ص٣ج :۱۳۶۸کاپالن، سادوک، ؛ ١٠٧ص: ۱۳۶۶پيرون، 

 ييناي، عضالت، حس بيقدرت بدن: مانند ،ز قابل توجه استيگر نيد يستيز يها تفاوت

مردان جهت صدا را بهتر ( يي، حس شنوا)مردان بهتر ينيتر و دورب عيد زنان وسيرة ديدا(

پوست (، حس المسه )دهد يص مير را بهتر تشخيز يدهند و زنان صداها يمص يتشخ

 چابکترند يدست ي، زنان در کارها)تر است تر و نسبت به درد و فشار حساس فيزن لط

  ).١١-۱۱۰صص :۱۳۷۷ انت،ه؛ ١٣٤- ۳۳۴صص: ۱۳۷۸می، يرحخدا(

شده که  افتي يشناخت ان زن و مرد در مطالعات روانيم يا دهيعد يروان يها تفاوت

ت يتفاوت در هو: ط دانست از جملهيت و محيدة تربييتوان صرفاً زا ينم يبه سادگ

و  يت، روابط عاطفيميت در پسران و صمياستقالل، رقابت و فرد( يتيجنس

زنان نسبت به مردان  يتي، از جهت شخص)در دختران يو وابستگ يکنندگ مراقبت

شتر يدر مردان ب ياما پرخاشگر ،نددار يکنجکاوتر، حسودتر و اعتماد به نفس کمتر

. ز با مرد متفاوت استينوي جان يت ابراز هيفيتر از مرد و ک يجانيجنس زن ه. است

ز قابل ين يـ روان ي، سرعت و مراحل رشد جسميريادگيو  يذهن يها ييتفاوت در توانا

مصباح و ؛ ٣٩ـ  ٤٠صص: ۱۳۷۷انت، ه؛ ٢١٠- ۲۱۱صص :۱۳۶۹گنجي، ( توجه است

 يمارداريآور بودن مرد و ت ن نانيبنابرا ).٢٤، فصل٢؛ ج٤٩٨، ص١ج :۱۳۷۴همکاران، 

  .شود يز مربوط ميآنان ن يستيو ز يعيطب يها يژگيبا و يزن تا حد



  

وسته وجود يخ پياست که در طول تار يعيطب يز انتخابين يتيم کار جنسيتقس )۳-۴

به چشم  ييابتدا و جوامع يشناس ز آثار آن در مطالعات مردميداشته و هم اکنون ن

م ينگونه ترسيزنان و مردان را ا ياقتصاد يها تيفعال ١»مردوک«مطالعات  ،خورد يم

مثل  ييمردان به کارها ،ن بوده استيا چنيله سراسر دنيقب ۲۲۴درصد از ۷۵در «: کند يم

... ، کار در معادن، شکار، جنگ و يگذار دن درختان، تلهي، بريد ماهي، صيبان گله

 يآور ، جمعي، آشپزيکش ها، آب اب دانهيمانند آس ياند و اما زنان به امور پرداخته يم

ر آنها يو غ يه ظروف سفالي، دوختن، بافتن لباس، تهياهيو محصوالت گ يمواد سوخت

  ).٣٢٢، ص١ج :۱۳۴۶ برگ،( »اند پرداخته يم

ه در ين نظريا م١٩٦٠باً تا قبل از دهه يز تقرين يتيک جنسيدرخصوص تفک )٤-٤

 »ميدورک«چون  يشناسان د و جامعهيگرد يم يرفته شده تلقيپذ يدگاهيد ياجتماع علوم

ش يان زن و مرد، افزايم يمهم در همبستگ يرا عامل» يتيم کار جنسيتقس« ،»پارسونر«و 

 يها زن و مرد در خانه و اجتماع شمرده و معلول تفاوت يحس تعاون و کارآمد

 ). .٨٥ص :۱۳۶۷ ،موروزن با( اند زن و مرد دانسته ينيتکو

  اسالم و اشتعال زنان )۵

  حق اشتغال زنان) ۱-۵

حق اشتغال زنان  ،شودمعلوم ميمسلمانان  يرة جاريات و سيات و روايبه آ توجهبا 

�)ّ'%�ل « ت زنان بر اموالشانيد حق مالکييتأ. ت شناخته شده استيبه رسم

 »/.-, �ّ+� اآ*("�ا و �)ّ#(�ء /.-, �ّ+� اآ*("�

مستلزم جواز  ).است يا اند بهره مردان و زنان از آنچه کسب کرده يبرا( )٣٢نساء،(

، ٤ج :تا بي ،طباطبايي. ک.ر( اشتغال زنان و حالل بودن درآمد حاصله از آن است

 و ا0*!�ا �� ���« :چون ياتيآاز  ).٦٤، ص٣ج :۱۳۶۵ ،طبرسي؛ ٣٣٧ص

و  رضا7َ  ه� أ/34آ2 ��« ،)ديا شوياز فضل خدا جو( )١٠جمعه، ( ،1ّ 

آباد کردن  يد آورد و براين پدياو شما را از زم( )٦١هود، ( ،»�-�� 2ا9*�+'آ

                                                
1- Murdock. 



  

کار و  يطور عام مردان و زنان را به سو بهاين آيات شود  معلوم مي .)آن بر گماشت

م از دختران حضرت ين در قرآن کريافزون بر ا. کند يب ميق و ترغين تشويزم يآبادان

بر  ).٢٣قصص، ( اند اشتغال داشته ياد کرده که به کار چوپاني ،يامبر الهيپ )ع( بيشع

در مشاغل  ،نيو ائمه طاهر )ص(امبر اکرميز زنان مسلمان در زمان پيات نيحسب روا

، خدمات يشگري، آرايو بافندگ يسندگي، ريع دستيگوناگون همچون تجارت، صنا

مانند آنها به عنوان  و ياطي، خيد مواد خوشبوکننده، چوپاني، اجاره امالک، توليخانگ

 ،مجلسي. ک.ر( اند قرار نگرفته يا ردعي ياند و مورد نه شغل درآمدزا مشغول بوده

 ،)٩٣-۹۵صص ،١٧٤ص ،١٢ج :تا بي ،حر عاملي؛ ٢٦٤، ص٢٤؛ ج٩، ص١٦ج :ق۱۴۰۴

 »در مجالس گناه يو آوازخوان يگر يروسپ« :مانند يزيمشاغل فسادانگ يبه استثنا

  ).٨٤ـ  ٨٥ ؛٦٢ـ  ٦٥صص  ،١٢ج: تا بي، حرعاملي(

است که موجب  يديمف يها تيدگاه اسالم شامل همه فعالين، کار از ديافزون بر ا

کار را تا  يارزش ماد. شود يفرد و جامعه م يو اقتصاد ي، اخالقي، معنويروح يارتقا

 :ت مشروع دانستهيله مالکيتنها وس) طور متعارف به(آنجا باال برده که کار مجاز را 

»:� ;-�9 �� ّ
جز آنچه انجام داده  يآدم يبرا( )٣٩نجم، ( ،»�</(�ن إ

 يگذار هيو سودها و انتفاع حاصله بر اصل کار پا يمال يهمه قراردادها ).نخواهد بود

بلکه ارزش  ).٧٠١، ص١ج :۱۳۶۱نياکي، ( برد يشده و هرکس محصول کار خود را م

، ٥ج :۱۳۶۵ کليني،( استشده ده يل اهللا ارتقاء بخشيسب يکار تا حد جهاد ف يمعنو

زن و مرد  يمجاز برا يدگاه اسالم کارهايز از ديه نين بر حسب قواعد اوليبنابرا). ٨٨ص

مال طلب «لت يدالّ بر فض يها هيتوص. د استيه و تأکيبلکه مورد توص ؛باشد يز ميجا

 »کسب و کار به دست خود« .)١٨، ص١٠٣ج :ق۱۴۰۴ ،مجلسي( ،»حالل

، ١همان، ج( »ت تجارتياهم« .)٣٨٥ـ  ٣٨٨صص، ٨ج : ۱۳۶۳ ،شهري ري محمدي(

طور عام شامل  به يهمگ... مشاغل حالل و  ،رزق حالل، صناعت« :ز مباحثين .)٥١٨ص

B), ا�A@ل �'�? �)< آّ� �()2 و «» شود يزنان و مردان م

  ).٦، ص٢٣ج :ق۱۴۰۴ ،مجلسي( »�()+?

از  يد اختالط نامحرم، تبرج، کوتاهمانن(گر ين ديبا توجه به عناو ين جواز کليالبته ا

همانگونه که اگر  ؛ا کراهت داشته باشديتواند حرمت  يم...) و  يف خانوادگيوظا



  

بدون ( .)١٤، ۲۴، ص١٤ج :تا بي ،حر عاملي( رساندن زن به شوهر باشد ياريمصداق 

 يژه در موارديوجوب به و يا حتياست  يرحجان شرع يدارا) ف خودياختالل در وظا

  .جز اشتغال نباشد ين معاش خود و فرزندان راهيتأم يبرا

  تغالاشکلي ضوابط ) ۵- ۲

از  ييبلکه به عنوان جز ؛ستين ياهداف اقتصاد يصرفاً دارا تغالدگاه اسالم اشياز د

فرد و  ينيو د ي، اخالقيد اهداف معنوياست که در ضمن آن با ياجتماع يک نظام کلي

 يبرا يطور کل را به ييارهايدد، ضوابط و معن گريو کمال تأم يجامعه در جهت تعال

اشتغال زنان وضع نموده که عالوه بر  يرا هم برا يا ژهيان نموده و ضوابط وياشتغال ب

حالل بودن درآمد حاصل « :مانند يامور .ز مدنظر استيخانواده نو اقتصاد م يآنها تحک

بقره، ( »يخواررباحرمت « .)٤٢-٤٣ص، ص٢٣، باب ١٢ج :تا بي حر عاملي،( »از شغل

گران بدون اجازه و ياستفاده از اموال دحرمت « .)۹۰مائده،( »قمارحرمت « .)۲۷۵

، ۱۲ج: تا بي حرعاملي،( »ز و حالل بودن شغليجا«و  )۱۸۸؛ بقره، ۲۹نساء،( »تيرضا

حرام ... و  يفروش د و فروش مردگان، گوشت خوک، شرابيخر :مانند يمشاغل( )۱باب

ا در آن يج باطل نشود يشغل موجب ظلم، فساد، ترو« :انندگر ميد يها ، مالک)است

دن، به دست آوردن، يعت اسالم از جهت خوردن، آشاميباشد که در شر يشغل امور

نگونه مشاغل از نظر اسالم قابل قبول يهمه ا ،ت و مانند آن حرام استيازدواج، مالک

  ).۳۷۶- ۳۸۵صص، ۸ج: ۱۳۶۳شهري، ري محمدي. ک.ر( »ستين

 يرو انهيطاعات و عبادات و امور آخرت، م يا براياستعانت از دن« :رد مانندموا يبرخ

 ياستحباب يارهايز به عنوان ضوابط و معين... شت و قناعت و ير معيا و تقديدر طلب دن

   ).۱- ۵۱صص، ۱۲ج :تا بي حرعاملي،( »ذکر شده است يحيو ترج

  معيارهاي اشتغال زنان ) ۱-۲-۵

ان ياسالم ب يها توان از منظر آموزه يل را ميذ يارهايو معاشتغال زنان محورها براي 

  :نمود



  

  يزنانگ يها يژگيتناسب شغل با و )٥-٢-١- ١

 يها يژگيزن و مرد و لطافت و ظرافت و يو روان يستيز يها با توجه به تفاوت

عت زنانه يباشد که طب يا ت به گونهيفيت و کيد از جهت نوع، کميزنانه، اشتغال زنان با

 D(ّ+E ا�+'َأة 
«: فرمايندمي) ع( يامام عل. ب نکندير و تخرييخوش تغرا دست

F� ��)G/ ا�� َأ�'ه� �� %�وز Iو ن ?/�A�+'أة ر
�'��0 J)-�?/�«، )زن ( )١٢٠، ص١٤ج :تابي حرعاملي، ؛٣١البالغه، نامه نهج

را يل مکن؛ زيبر او تحم) ش از حد و طاقت آنيب(ست يسازگار ن يکه با و يرا در کار

معاشرت به  ير قرآنيتعب. )خشن ييا فرمانرواياست نه پهلوان  يزن همچون گل بهار

  آ'ه*+�ه�I ��(< ��0+�'وف �Fن و ��K'وه�ّ « :معروف

�M-K ه�ا'NE و َأن ��Oنساء، ( »-'اً آQ �-�  R-'اً 1ّ  

ه نداشت يل خانوادگيبه مسا ياختصاصالبته اگر (يکي از بهترين تعابير است اين  .)۱۹

؛ ۲۵۵، ص۴ج: تابيطباطبايي، (کند  رعايت تناسب و سازگاري را بيان ميکه  )باشد

  .)۲۷۰- ۳۶۹صص: ۱۳۸۷جوادي آملي، 

ان کرده که همه يمتعال در کتابش ب يخدا«: ديفرما يه مير آيدر تفس ييعالمه طباطبا

 يااند که بر يگانه بشريعت يطب يو اجزا يواحد يمردم از زن و مرد فروع اصل انسان

دو  نيک از اينکه هر يندارد با ا ين امر مخالفتياز است و ايتحقق جامعه به همه آنان ن

اختصاص نوع مردان به شدت و  :اختصاص داده است مانند ييها يژگيگروه را با و

ات يعت انسان در حيرا طبيو عواطف؛ ز يعت زنان به نرميوقوت و اختصاص طل

ان يازمند بروز شدت و قوت است، به جرياش همانگونه که ن يو اجتماع ينيتکو

ن يبنابرا ).۲۵۶ص ،۴ج: تاطباطبايي، بي( »...ز محتاج است يو رحمت ن يمهرورز

  .ستيقابل قبول ن ،ندارد يعت زنانه سازگاريکه با طب يمشاغل

  عفاف و عدم اختالط ،حجابرعايت ) ٥-٢-١-٢

، ۵۹؛ احزاب ۳۱نور،( ات اسالم استيزنان از ضرور يت حجاب و پوشش برايرعا

مراتب عفاف از  ،افزون بر مراعات حجاب در هنگام حضور در اجتماع الزم است ).۵۳

از همچنين  ).۳۰-۳۵؛ احزاب، ۳۱نور، ( ديت نمايز رعايجهت نگاه، گفتار و رفتار را ن

�� A*)E-�ن و 
 أَ «: زندياختالط و برخورد با مردان نامحرم بپزه



  

�اق و Uا�+� 2ْ S'%� إ�< ا97آE!�رون /(�ء
د که يندار رتيا غيآ د،يکنا نمیيا حيآ( ،)۱۷۴، ص۱۴ج: تابيحرعاملي، ( »�جا��)

خلوت  يها ژه از مکانيبه و ؛)!کنندن برخورد میاگانگيب با روند وزنان شمابه بازار می

  ).۱۳۳، ۱۷۵صهمان، ص( زنديگانه بپرهيبا مرد ب

زش با يآم يا ا به گونهيباشد ا عفاف يکه مستلزم نقض حجاب  ين مشاغليبنابرا

 :ريتعاب .ستيرفته نيدگاه اسالم پذياز د ،ا خلوت با نامحرمان را موجب شوديمردان 

»� ��)/
 �*��X ّ*ِ�ر.��Oء�E «، )۲۳قصص،( »ا�ّ'��ء < 

در داستان دختران  .)۲۵قصص، ( »A-�ءإ��اه+� E+�4 �)< ا9*

ز از اختالط با مردان يف پرهيظر طور ز بهين )ع(يب و مالقات آنان با حضرت موسيشع

ب اقدام به آب دادن يرا دختران شعيز ،کند يت عفاف در رفتار را داللت ميو رعا

ز پشت سر حضرت يرشان تمام گردد و ناکردند تا وقتی که مردان کگوسفندان نمی

   . کردندموسی حرکت می

  همسرعدم تعارض شغل زن با حقوق ) ٥- ٢-١-٣

وه مطرح يا زنان بيزنان متأهل دارد و در مورد دختران مجرد ار اختصاص به ين معيا

زن در مقابل مرد، اطاعت از  ين جنسياست شوهر بر خانواده، لزوم تمکير. شود ينم

ن يشوهر و عدم خروج از منزل بدون اجازه همسر از جمله حقوق شوهر است، به هم

%��د ا�+'أة « :آمدهزنان  يکو در حد جهاد براين يهمسرداردر روايات جهت 

رو  نياز ا .)١٠٧، ص١٨؛ ج٩٩، ص١٠ج: ق۱۴۰۴، مجلسي(» �(� ا�*"��

ن حقوق داشته يد منافات با ايدر داخل خانه نبا ياشتغال زن در خارج از خانه و حت

���ّ.���Aت ...  �ل Xّ�ا��ن �)< ا�ّ#(�ء%ا�'ّ «: باشد

 ّ1 \G� �+0 ,-!(� ت ���[�ت�*/�X ...« )،مردان ( ،)۳۴نساء

ل يز به دليداده و ن يبرتر يشان را بر برخياز ا يل آنکه خدا برخيرپرست زنانند به دلس

پس زنان درستکار فرمانبر دارند و به پاس آنچه خدا  ،کنند يآنکه از اموالشان خرج م

  .)کنند يآنان حفظ کرده اسرار شوهران خود را حفظ م يبرا

آمد و  )ص( نزد رسول اکرم يزن«: ديفرما يدرباره حقوق شوهر بر زن م )ع( امام باقر

نکه زن از او يا: ست؟ حضرت فرموديرسول خدا حق مرد بر همسرش چ يا: ديپرس



  

اش صدقه ندهد و بدون اذن او  او نکند و از خانه بدون اجازه ياطاعت کند و نافرمان

سوار باشد و از  يرد و او را از خود منع نکند اگرچه بر پشت شترينگ يروزه مستحب

اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود فرشتگان آسمان و  خانه

 »اش باز گردد کنند تا به خانه ين و فرشتگان غضب و رحمت او را لعنت ميزم

. ک.ر( وجود دارد يات متعددين مضمون روايبه ا ).۱۱۲، ص۱۴ج: تابيحرعاملي، (

   .)۱۱۱ص ،۷۹همان، باب 

 و« :دگاه اسالم استياز اهداف مهم ازدواج در د يبخش با توجه به آنکه آرامش
�� E�^N)G/2 �� أN� �(Q ا%�وَأز �2 َأن 
�*#N)0-��� و %-�ا إ� �#N 2�� ّ؛ ٢١روم،( »+?ة و ر�د

؛ ٥١٨، ص٩ج: ۱۳۰۳، رشيد رضا؛ ٤٧٢، ص٣ج: ق۱۴۰۷زمخشري، . ک.ر؛ ١٨٩ اعراف،

د بتوان از جمله يشا .)٢، ص١٤ج: تابي، حرعاملي؛ ١٦٦، ص١٦ج: تابي، طباطبايي

 ؛در خانواده بر شمرد يبخش رت شغل زن با آرامشيا خانواده را عدم مغايحقوق شوهر 

به نظر اما  ،امدهيبه حساب ن يف فقهيا تکليک حق يبه عنوان  يبخش هر چند آرامش

مطلوب خانواده با نگاه  يد در الگويبراساس فلسفه ازدواج در اسالم حتماً بارسد مي

  .شود سابح ياجتماع

  يفه مادريعدم تعارض شغل زن با وظ) ٥-٢-١- ٤

. ر موارد قابل بحث استياما در سا ؛ستيدختران مجرد قابل طرح ن ين مالک برايا

 دمثل استينسل و تول يل خانواده بقاياز اهداف مهم ازدواج و تشک يکياز آنجا که 

انسان داشتن  ياز رموز خوشبخت يکي همچنين ،)۳۳،۳صص، ۱۴ج: تابيحرعاملي، (

ن ين بخش ايتر ياصل رسدبه نظر مي. )۹۵-۹۶صص، ۱۵همان، ج( فرزند است

ت بر عهده زن يه مراقبت و تربياول يها و سال يرخوارگي، شيت در دوران بارداريمسئول

ن يامروزه نه تنها در قوان. داشته باشد يفه مادريرت با وظيد مغايباشد؛ اشتغال زن نبا يم

 يمان، نگهداريزا يچون مرخص يز امورين يالملل نيب يها ونيانس، بلکه در کنويداخل

ن يبنابرا. ت شناخته شده استيبه رسم يل بارداريت اخراج از کار به دلياطفال و ممنوع

ل و يزنان و مادران تعد يط شغليد شرايست و بايل نيا تقليقابل اغماض  يفه مادريوظ

لذا  ؛دارد ييگاه وااليجا يفه مادريظاز منظر اسالم و. هماهنگ شود يف مادريبا وظا



  

"b� cاد أ̀م و أ_« )گشته بود يز جز فکر فرزند تهياز هر چ يدل مادر موس(

>9��  �dکرد تا خداوند او را به  ياو را تحمل نم يدور ،)١٠قصص،(» ... ��ر

م يمادر حضرت مر ).۱۱-۱۳قصص،( و روشن شوده امادرش باز گرداند تا چشمش ب

�*�")�� ر��0 �0"�ل �(� « :کند يت ميسته تربيشاچنان دخترش را 

�#)� �E�"/ ��*"َ/رش يمورد پذ ييکويکه به ن .)٣٧عمران،  آل(، »و أ

-۴۵آل عمران، ( شود يم )ع( حيحضرت مس يبرا يمادر يستگيرد و شايگ يقرار م ياله

 »�ت��ّ اJAE ? 7 أ�Xام#ّ ا�O«فرمايند مي) ص(پيامبر اکرم  ).۴۲

 يشناس ب به حقيات افزون بر ترغيدر روا ).۷۱۲، ص۱۰ج: ۱۳۶۳، شهريريمحمدي (

کند که بهشت از  يف ميرا توص يگاه بلند مادريفرزندان نسبت به مادران، جا يو قدردان

در مورد  ياسالم ارزشگذار يها ن در آموزهيهمچن. بالد يد و ميرو يمادران م يرپايز

ها قابل  ستينيکرد فميخالف رواست که بر يچنان متعال يمادر ينقش و کارکردها

   .باشد ينم ينيگزيجا

: به حضرت عرضه داشت] )ص(امبريهمسر پ[سلمه  ام: فرمايندمي )ع( امام صادق«

 يچاره چه سهميزنان ب يها را به چنگ آوردند پس برا يکيرسول خدا مردان همه ن يا

ست که روزها ا يبه منزله کس يست زن در هنگام باردارين نيچن: است؟ حضرت فرمود

 ،کند يها در حال عبادت است و با مال و جان خود در راه خدا جهاد م دار و شب روزه

چ يآن ه يگردد که به سبب بزرگ يکند مستحق پاداش م يکه وضع حمل م يپس زمان

 يدنيهر مک يدهد در ازا ير ميکس توان درکش را ندارد و آنگاه که فرزندش را ش

رد، يگ يتعلق م يبه و )ع( لياز نوادگان حضرت اسماع يکيمعادل آزاد کردن  يپاداش

: ديگو ياو زده م يبر پهلو ير دادن فارغ گشته فرشته بزرگواريکه از ش يپس هنگام

، ۱۵ج: تابيحرعاملي، ( »ده شدنديگناهانت آمرز يرد که تمامياعمال خود را از سر بگ

   ).۱۷۵ص

ز ين) ۱۹۲همان، ص( »١هفت سال مادر تا يحضانت فرزندان برا«ت يبا توجه به اولو

ت يمراقبت و ترب يد فرصت و فراغت الزم برايگردد که مادر با ين مطلب روشن ميا

                                                
١

 .)۱۲۰، ص۳ج: ق۱۴۱۶، يستاني؛ س۲۸۵، ص۲ج: ق۱۴۲۰، ييخو. ک.ر(اند  فقهاء حمل بر استحباب کرده يبرخ - 



  

از همچنين چون  ؛ب برساندير آسين امر خطيد به ايکودک داشته باشد و اشتغال مادر نبا

، ۱۸۸صص، ۱۵ج: تابيحرعاملي، ( »ر مادرية کودک با شيتغذ يبرتر«منظر اسالم، 

 يطور رسم ر موارد بهيبر سا )۱۹۱-۱۹۲صصهمان، ( »عاطفة مادر« يبرتر، )۱۷۵

ت و مشورت يپس از رضا ،کند يجاب ميکه مصالح فرزند ا يرفته شده، در موارديپذ

  ١.ه قرار دهندياو دا يا برايرند ير بگيتوانند او را زودتر از ش ين، آنان ميوالد

  مطلوب اشتغال زنان از منظر اسالم يالگو) ۵- ۳

  : چند مطلب قابل توجه استدگاه اسالم يمطلوب اشتغال زنان از د يارائه الگوبراي 

اشتغال زنان به عنوان  يکه الگو يا به گونه ؛ينيد يها نگاه جامع به آموزه ،اوال

   .کامل داشته باشد ير اجزاء و ابعاد آن هماهنگياسالم با سا ياز نظام اجتماع يا پاره

 يشناخت و روان يتي، تربيمطالب اخالق ؛يا حقوقي يفقه يها زارهبه گعدم اکتفا  ،اًيثان

   .رديت قرار گيمورد عناو اشتغال بايد ها  در آموزه

که موردنظر اسالم  يها در واقع اسوه ؛نياء دياول يره و روش زندگيسعنايت به  ،ثالثاً

   .مطلوب هستند به جد مدنظر باشد يالگو ينيدر تحقق ع

ساز و جامعه  و تمدن يکرد اجتماعيروادن به مصالح خانواده با اولويت د ،رابعاً

 يگذار استيت سياولوبا توجه به اين  ،انه منافع آحاد جامعهيمطلوب بر نگاه فردگرا

  .شود انجام

  نتايج و پيشنهادات) ۶

مطلوب اشتغال  يرا به عنوان اضالع الگو ي، نکاتشده مطالب مطرحعنايت به با 

رسد با عدالت جنسيتي مورد نظر اسالم هم تناسب و هماهنگي دارد، که به نظر ميزنان 

  :شود يان ميب

                                                
١
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  هاي زنانآموزش متناسب با ويژگي) ۱-۶

 يها يها و توانمند علوم، مهارت) يو تخصص يعموم(با توجه به ضرورت آموزش 

 ياازهيت زنان متناسب با نيم و تربيتعل يمساعد برا يها نهيد زمياشتغال، با يالزم برا

 ين در الگويبنابرا. و فراهم گردد يزير زنانه برنامه يها يژگيجامعه و هماهنگ با و

ع که بتواند يک گسترة وسيالزم است، البته در  يتيمطلوب اشتغال زنان نگاه جنس

ن يز متناسب با هميالزم ن يها ق گوناگون را پوشش دهد و آموزشياستعدادها و عال

ن مشاغل و يها و انواع ا در خصوص گونه. ن گرداندت و همگويها و مشاغل هدا رشته

 يق کارهايرد و از طريق صورت گيدق يکارشناس يکارها ؛ها الزم است زمان آموزش

انتخاب آگاهانه و آزادانه زنان  يکرد براين رويا يها نهيج زميبه تدر يا و رسانه يفرهنگ

نده، يهمسران و مادران آدختران به عنوان  يالزم برا يها از جمله آموزش. فراهم شود

 يکويو ادارة ن ي، مادريهمسردار. است يدار و خانه يزندگ يها مهارت يآموزش جد

د در يالزم است که با يها يها، مهارت و توانمند خانه و خانواده مستلزم داشتن دانش

ل منع يا به دليکه  يگر مشاغلياز طرف د. گردد ينيب شيدختران پ يعموم يها آموزش

و  يبانوان از لحاظ روح يها يژگيط خشن کار و عدم تناسب با ويشرا اي يشرع

 :مانند ،بانوان نامناسب است يبرا يو اجتماع يفرهنگ يها ل ارزشيا به دلي يجسم

ل و آموزش آنها به مردان يتحص يها نهيالزم است زم... ، کار در معادن و ينشان آتش

  .ابدياختصاص 

  داريارزشگذاري ويژه براي خانه) ۲-۶

ز يدر اقتصاد خانواده و جامعه و نداري خانهبا توجه به آثار قابل توجه آشکار و پنهان 

زان يو استحکام خانواده و م يآن در رشد و بالندگ يشناخت و روان يتيگاه تربينقش و جا

شود و  يا ژهيو يالزم است ارزشگذار ١؛خانهن زمان مصرف شده در يانگيم يباال

ک ي يحت ٢.رفته شوديک شغل در جامعه پذيبه عنوان  يدار هيماسر يها برخالف نظام

ملحوظ  ،ندارند يگونه شغل چيدار که ه زنان خانه ياز طرف دولت برا يمبلغ مستمر

                                                ١
  .ساعت در هفته ۷۰حدود  - 
٢

 .شود يل نوشته ماغمربوطه در مقابل ش يها و در فرم يکاريمعادل ب يارد در حال حاضر خانه - 



  

از مشاغل کاذب و  يبخش قابل توجه ين برنامه افزون بر آنکه تقاضايا ١.گردد

 يها گردد و با آموزه ياده مشتر خانويدهد، موجب استحکام ب يل ميدرآمد بانوان را تقل کم

ز ين يف مادريدر خصوص عدم اختالط مردان و زنان، حفظ حقوق شوهر و وظا ينيد

ن يم کار بين تقسيحاً ايصر ياسالم يها از آموزه ين بخشيافزون بر ا. سازگارتر است

  . شودن مشاهده يد ياياول يزندگ يکند و عمالً در الگو يب ميه و ترغيزن و مرد را توص

دند و يرس )ص( خدمت رسول اکرم )ع( رمؤمنانيو ام )س( که فاطمه زهرا يگامهن

رسول خدا . م کنديانشان تقسيخانه را در م ياز آن جناب خواهش کردند که کارها

خارج خانه  يانجام دهد و کارها )س( داخل خانه را فاطمه يکارها: فرمود) ص(

ن مطلب يداند که من چقدر از ا يخدا م«: فرمايديفاطمه م. باشد )ع( يبرعهده عل

، ۴۳ج: ق۱۴۰۴مجلسي، ( »فتاديخارج خانه به عهده من ن يخوشحال شدم که کارها

اما با توجه به  ،ستين ين نکته الزاميهر چند ا ).۱۲۳، ص۱۴ج: تابي؛ حرعاملي، ۸۱ص

 اشتغال مطلوب زنان خواهد بود يدر الگو ين، قطعاً نکتة مهميد ياياسوه بودن اول

 ٢).١٣٢، ص١٠٤؛ ج٢٣٨، ص١٦ج: ق۱۴۰۴، مجلسي؛ ٣٩، ص١٢ج: تابي، ليحرعام(

، حرعاملي .ک.ر( ات قابل استفاده استياز روا يارين عام بسيم کار از مضامين تقسيا

- ۲۶۱ص، ص١٠٣ج: ق۱۴۰۴، مجلسي؛ ٣٤٤، ص١٦ج ؛۱۷۴-۱۷۶ص، ص١٤ج: تابي

حر ( ر و مزد طلب کندر دادن فرزند اجيش يتواند برا يزن مهم آمده  ياتيروا در .)٢٥٨

اسالم ن نکته را استفاده کرد که يتوان ا يز مين .)١٧٨- ۱۷۹ص، ص١٥ج: تابي، عاملي

ن يتمک(فه واجب آنها ير از وظيزنان در غتوجه به استقالل اقتصادي زنان داشته و 

البته . هستندمستحق اجر و پاداش  يدار خانه ير موارد کارهايدر سا) نسبت به شوهر

آن را  يگاه معنويجا ،ن پاداش از طرف شوهر باشديا يک قاعده کليرت اگر به صو

ن ينه کردن اينهادالبته . رو بهتر است از طرف دولت مقرر گردد نيزند، از ا يب ميآس

  .باشدزياد مي يو فرهنگ يتيترب يازمند کارهايالگو ن

                                                
١

اشتغال زنان  يها استيس ۱در ضمن ماده  يانقالب فرهنگ يعال يست و هشتاد و هشتم شورايشنهاد در جلسه دوين پيا - 
ت به يت خانه و با عنايرينده و مديت نسل آيو ترب يبا توجه به قداست مقام مادر«: ران اشاره شديا ياسالم يدر جمهور

نقش زنان در خانواده و کار آنان  يو ماد يد ارزش معنويبا يو توسعه اقتصاد يند رشد فرهنگيت نقش زنان در فراياهم
 .»در خانه در نظر گرفته شود

٢
خانه را در  ين همکاريد يايره اوليست که مردان در خانه کمک نکنند بلکه در سيآن ن يم کار به معناين تقسيالبته ا - 
  .مينيب يم



  

  وقتاشتغال نيمه) ۳-۶

، الزم باشدمي يدر آنها الزامکه حضور بانوان  يا موارديدرخصوص مشاغل زنان  

اشتغال  يامدهايبا توجه به پ. شود استفاده) وقت  ا پارهي(وقت  مهياشتغال ن ياست از الگو

 يها، احساس استرس و فشار روان زنان متأهل مانند تعرض نقش يتمام وقت برا

 يوقت تا حد مهي، اشتغال ن...در خانواده و  يمضاعف کاهش و سست شدن روابط عاطف

در مورد دختران مجرد شاغل هر . ن عوارض و تبعات ناخواسته بکاهدياز ا ،تواند يم

ر ازدواج و احساس استقالل کاذب يکن تأخيل ،است يامدها منتفين پياز ا يچند بخش

ژه آنکه بر حسب مطالعات يوقت را موجه سازد به و مهياشتغال ن يتواند الگو يباز هم م

طوالني ندارد و در  يز سازگاريزنانه ن يها يژگيانه با واشتغال تمام وقت در خارج از خ

ز با يدر مورد زنان سرپرست خانواده ن. داشته باشد يجد يها بيتواند آس يمدت م

شنهاد ين الگو پينقش در خانه و محل کار به صورت توأم هم يفايتوجه به لزوم ا

و مساعدت  تغال زنانضوابط و قواعد کلي اشبراساس بايد حال دولت  نيدر ع. گردد يم

را وقت  مهيزنان سرپرست خانواده شغل ن يها، از جهت درآمد برا گونه خانواده نيبه ا

مطلوب  يکه بتوان الگو يضمناً در دورة گذار تا زمان. نمايدوقت حساب  معادل تمام

 ين الگويتوان از هم يز مين ير الزامي، در مشاغل غشوداشتغال زنان در جامعه استقرار 

در واقع  .ابديب ينيز تحقق عين الگو نيگر ايج اضالع ديتا به تدر نمودوقت استفاده  همين

داری و کار تمام وقت بر ت و بار مضاعف خانهيکند مسئولتی اقتضا میيعدالت جنس

  .ل نگردديدوش زنان تحم

  سوءاستفاده از مانع  گيرانهقوانين سخت) ۴-۶

د يبا دگاه اسالميت زنان از ديخصش يت حفظ و ارتقاء معنويبا توجه به اهم

 جهت بدين ،فراهم گردددر عرصه اشتغال زنان گاه ين جايحفظ و ارتقاء ا يها نهيزم

که در  يکسان در موردد يرانه و شديگ ن سختيم و حرمت بانوان با وضع قوانيحفظ حر

 ؛ لذا حکومتالزم است پردازند،مي يو روان ي، روحيو آزار جنس يتعدبه ط کار يمح

  .از حضور اجتماعي زنان شود کنندگانهاسالمي با قوانين بايد مانع از سوءاستفاد



  

  تسهيالت ويژه براي زنان شاغل ) ۵-۶

 يالتيتسه ،الزم استان خانواده و نقش سازنده زنان، يبا توجه به لزوم استحکام بن

ل يقلتاعم از  ؛در نظر گرفته شود) يدر مشاغل الزام(همسران و مادران شاغل  يبرا

با سنوات کمتر خدمت،  يبازنشستگ ياي، مزا)مانيزا(با حقوق  يساعات کار، مرخص

 يا ناتواني يري، پيماري، بيکاريدر مواقع ب ين اجتماعياز تأم ي، برخورداريت شغليامن

  .از کار

  حمايت از مشاغل خاص زنان ) ۶-۶

 يها نقش مهمو مانند آن يع دستي، صناي، دامداريل کشاورزياز قب ييمشاغل روستا

 يا است که بخش عمده يهيبد ،دارندکشور  يکشور و استقالل اقتصاد يدر اقتصاد بوم

ن مشاغل يالزم از ا يها تيحما يدن بايبنابرا. است يياز آن در اثر مشارکت زنان روستا

گونه نياز آنجا که ا. رنديت خاص قرار گيز مورد حماين بخش نيزنان شاغل در او 

 يساز نهينه بهيد در زميمطلوب با ياست در الگو ير و الزاميناپذ اجتنابمشاغل از موارد 

 يتر يجد يزير آنان برنامه يت شغليو موقع ين اجتماعي، تأمي، بهداشتيطيط محيشرا

با توجه به  ييل ساعات کار زنان روستايل و تقليز در خصوص تعديرد و نيصورت گ

  .شودانجام  يشتريو اقدامات بها  و مشاغل آنان آموزش يدار بار مضاعف خانه

  هاي غربي در مشاغل زنان پرهيز از ارزش) ۷-۶

توسعه  يها د در الگو و شاخصيجانبه با طور همه به ياسالم يها ارها و ارزشيمع

ن خود را بر يه سنگيتوسعه غرب که سا يها در حال حاضر شاخص. رنديمدنظر قرار گ

و  يمناصب اجتماع يصادمحور است که برابرعمدتاً اقت ،ل کردهيز تحمين يجامعه اسالم

که توسعه همه  يدر حال. دانند يمطلق توسعه م يارهاياز مع يکيرا  يو شغل ياقتصاد

 يا د به گونهيو توجه به فرهنگ و خانواده با ياسالم يها ت ارزشيجانبه با محور

ت ينور اخالق و معيو رشد خانواده در مس يشود که استحکام، همبستگ يزير برنامه

سبک  يگاه خانواده و الگويکرد اصالح نگرش به جاين رويدر ا. بهتر مقدور گردد

  .طلبد يت آنان را مياز هو ير ارزش اشتغال زنان به عنوان بخشييو تغ يزندگ



  

  منابع

  

 ميکر قرآن �
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 .ين

  .يقات و فناوريوزارت علوم، تحق :تهران ،مباني فلسفي فمينيسم ،)۱۳۸۲(اقري، خسرو ب �

نشر  :، تهران)محمد کاردان ي ترجمه عل(، شناسي اجتماعي روان، )۱۳۴۶(برگ، اتوکالين  �

 .شهياند

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  :، قمجنسيتي هايتفاوتاسالم و ، )۱۳۸۸(بستان، حسين  �

  .وزارت كشور

 .مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني :، قمها ها و واژهفرهنگ )۱۳۸۱( ات، عبدالرسول و ديگرانبي �

   .فصلنامه علوم اجتماعي، تاريخچه اشتغال زن در ايران ،)۱۳۷۲(ي، عذرا جارالله �

 .رجاء يمرکز نشر فرهنگ :، تهرانزن در آينه جالل و جمال ،)۱۳۷۱(ي، عبداهللا آمل يجواد �

 :روتي، بوسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعة ،)تابي( بن الحسنخ محمد يشي، حر عامل �

 .ياء التراث العربياح

 .خاتم :، مشهدشناسي زنان روان، )۱۳۷۸(خدا رحيمي، سيامک و ديگران  �

 .العلم ��#? :قم ،منهاج الصالحين ،)ق۱۴۲۰( دابوالقاسميسيي، خو �

 .انشگاه تهراند :، تهرانخدانامه ده لغت ،)۱۳۷۳( اکبر يعل، دهخدا �

، )ين سروريترجمه محمدحس( ،شناسي اختالفي روان، )۱۳۶۶(دوبس، موريس؛ پيرون، هانري  �

 .سخن :تهران

  .دارالفکر :روتي، بالمنار في تفسير القرآن ،)۱۳۰۳(رشيدرضا، محمد  �

 ترجمه(، خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه ،)۱۳۶۷(، هايدي موروزن با �

 .مرکز نشر دانشگاهي: ، تهران)محمدصادق مهدوي

 :تهران )يترجمه محسن ثالث(، شناسي در دوران معاصر نظريه جامعه ،)۱۳۷۷(، جورج رزيتر �

 .يانتشارات علم

دارالکتاب  :روتي، بالکشاف عن حقايق غوامض التنزيل، )ق۱۴۰۷( محمودبن عمر ي،زمخشر �

 .يالقر

 .سروش :تهران ،نوادهشناسي خا اي بر جامعه مقدمه ،)۱۳۷۰( باقر ،يساروخان �



  

مجله تخصصي  نگاه جنسيتي به کار و تأثير آن بر توسعه انساني،، )۱۳۸۰( جهيخدي، ريسف �

 .دانشکده ادبيات و علوم انسانيمشهد  دانشگاه ،زبان ادبيات

  .يستانياهللا الس تيمکتب آ :، قممنهاج الصالحين ،)ق۱۴۱۶(ي دعليسي، ستانيس �

ن حوزة يجماعة المدرس: قم، الميزان في تفسير القرآن، )تابي( نيعالمه محمدحس يي،طباطبا �

 .هيالعلم

 .ناصر خسرو :، تهرانمجمع البيان في تفسير القرآن ،)۱۳۶۵( بن الحسنالفضل يابوعل طبرسي، �

 .آزاده :تهران ،فرهنگ علوم اقتصادي ،)۱۳۶۶(فرهنگ، منوچهر  �

سم، ينيفم يها ، موج)يخراسان ين احمديگردآوردنده نوش( ،اننفصل ز، )۱۳۸۱( الهام ي،طانچيق �

  .توسعه :تهران

و  ياري يد عليو فرش يترجمه محمدحسن عامر( ،فيزيولوژي پزشکي ،)۱۳۷۲( ون، آرتوريگات �

 .اشارت :، تهران)يآرزو خسرو

 .بعثت :، تهرانهاي فردي شناسي تفاوت روان، )۱۳۶۹(گنجي، حمزه  �

 .نشر ني: ، تهران)ر صبوريترجمه منوچه( شناسي،جامعه، )۱۳۸۷(گيدنز، آنتوني  �

 .مؤسسة الوفاء :روتيب ،بحاراالنوار ،)ق۱۴۰۴( عالمه محمدباقر ي،مجلس �

 .يمکتبة االعالم االسالم :، قمميزان الحکمه ،)۱۳۶۳(ي، محمد شهر ير يمحمد �

 .نگاه :، تهرانفرهنگ اقتصادي، )۱۳۷۳(؛ نوروزي، عليرضا اوشيسي، ديمر �

 .سمت :تهران،شناسي رشد با نگرش به منابع اسالمي انرو، )۱۳۷۴(مصباح، علي و همکاران  �

 .ريرکبيام :، تهرانفرهنگ فارسي ،)۱۳۷۱(معين، محمد  �

 .يفرح :، تهرانحقوق کار ايران ،)۱۳۶۱( جعفري، اکين �

 .الدن :، تهران)يترجمه بهزاد رحمت( ،شناسي زنان روان، )۱۳۷۷(هانت، ژانت  �

، )ياهللا پورافکار ترجمه نصرت( پزشکي الصه روانخ ،)۱۳۶۸( نيبنام، سادوک؛ هارولد ،کاپالن �

 .يذوق :زيتبر

 .هيدارالکتب االسالم :، تهرانکافي ،)۱۳۶۵( عقوبيمحمدبن ي، نيکل �

 .انتشارات نسيم حيات :قم )ترجمه محمد دشتي(، نهج البالغه، )۱۳۷۹(ـــــــــ  �


