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تقسیم کار جنسیتی از ديدگاه اسالم
تاریخ دریافت: ۱۳9۲/09/۱6 - تاریخ پذیرش: ۱۳9۲/۱۲/۱۳

 شهناز براتی1، مهری مرادخانی 2، حلیمه عنایت3

چكیده
در سراسر تاریخ، تقسیم کار به موازات مسائل مربوط به جنسیت متحول شده و 
در طول تاریخ، هم توسط مردان و هم توسط زنان انجام شده است. تقسیم کار بر 
اساس جنس، به فرایندهایی اطالق می شود که در آن ها، وظایف براساس جنس 
افراد، تقسیم می شود. بس��یاری بر این عقیده اند که جنس و سن، قدیمی ترین 
اشکال تقسیم کار را ارائه می دهند؛ عالوه براین شواهد نشان می دهد که نهادهای 
دینی که هنجارهای فرهنگی، قانون های اجتماعی و رفتارها را ش��کل می دهند 
اثرات قابل مالحظه ای بر استحکام نگرش ها و نقش های جنسیتی دارند. اسالم 
نیز در این زمینه جهان بینی خاص خود را دارد. در این مقاله تالش می ش��ود 
دیدگاه اس��الم در مورد تقسیم کار جنس��یتی ذکر شود. روش مورد استفاده در 
این پژوهش اس��نادی است. اسالم تفاوت های زنان و مردان از نظر بیولوژی و به 
تبع آن تفاوت در ترجیحات شغلی بین زنان و مردان را می پذیرد ولی این نکته 
را هم متذکر می ش��ود که تفاوت شغل های انتخاب شده توسط دو جنس تحت 

تأثیر شرایط فرهنگی جامعه قرار دارد. 
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مقدمه
ادامه زندگی و بقای نسل ایجاب می کند که انسان از دو جنس مخالف زن و مرد آفریده شود 
که هرکدام در ساختمان وجودی و مسئولیت، متفاوت با دیگری است و در ساختن اجتماع، 
پیشرفت و تکامل و یا انحطاط و سقوط آن نقش مهم و اساسی ایفا می کند که در جایگاه خود 
برای ادامه حیات جامعه، الزم و ضروری است )مهوری،1381(. در همه جوامع، گونه ای تقسیم 
کار بر حسب جنس وجود دارد؛ یعنی برخی کارها ویژه زنان و برخی دیگر، ویژه مردان است 
و در جوامع مختلف، ارزش کارهایی که به دست مردان یا زنان انجام می شود، متفاوت است 
)آبوت و واالس، 1380(. بس��یاری بر این عقیده اند که جنس و سن، قدیمی ترین الگوی تقسیم 

کار را شکل داده است.
در تقس��یم کار بر اساس جنس، وظایف بر اساس جنس افراد تقسیم می شود. این تقسیم 
کار با تأثیرپذیری از تغییرات مربوط به جنس، دگرگون شده است. آرای زیادی درباره چرایی 
تف��اوت کار بر اس��اس جنس وجود دارد. برخی، مبادی این تقس��یم را بر این اصل اس��توار 
می دانند که مسئولیت اصلی زنان در تاریخ، مراقبت از کودکان بوده است. وابستگی کودکان 
به مراقبت مادران، نوع کار زنان را ش��کل می دهد. به عک��س، قدرت فیزیکی مردان، آنها را 

مسئول کارهای دیگری می کند )سفیری و ایمانیان، 1388، 125(.
ش��واهد نشان می دهد نهادهای دینی رسمی که هنجارهای فرهنگی، قانون های اجتماعی 
و رفتارها را ش��کل می دهند، تأثیر زیادی بر استحکام نگرش ها و نقش های جنسیتی دارند. 
تأکید بر نقش های جنس��یتی از س��وی نهادهای دینی، تقسیم کار جنسیتی را در جوامع پر 
رنگ تر می کند و به آن جنبه ای مقدس نیز می بخشد. به باور فمینیست ها ادیان، علتی برای 

تداوم پدرساالری و جنبه های گوناگون آن، از جمله تقسیم کار جنسیتی اند )سگانو،2011(.

تاريخچه تقسیم کار جنسیتی
خانواده و نقش های همس��ران در آن، همانند سایر جامعه های انسانی و اجتماعی، نظام مند 
است. در سازمان، هر فرد جایگاه ویژه خود را دارد که نشانه قدرت و تأثیر او بر دیگران است. 
در نظام خانواده نیز هر فرد با توجه به نقش ویژه ای که دارد، تکالیف و وظایف خاصی را انجام 
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می دهد و جایگاه افراد در خانواده مشخص است )پناهی،1390(. مفهوم نقش در جامعه شناسی 
به وظایف و انتظاراتی اش��اره دارد که برای هر فرد با توجه به پایگاهی که در جامعه کس��ب 
کرده، تعیین ش��ده است. بنابراین، نقش جنس��یتی یعنی، انتظارات غالب در یک جامعه در 
م��ورد فعالیت ها و رفتارهایی که مردان و زنان می توانند یا نمی توانند در آنها درگیر ش��وند. 
این تعریف با مفهوم تقسیم کار جنسیتی یکسان نیست؛ زیرا مفهوم نقش، در مورد انتظارات 
جامعه است که جنبه ذهنی دارند، ولی مفهوم تقسیم کار به تقسیم و توزیع واقعی کارها و 
فعالیت ها اشاره دارد. افزون بر این، مفهوم نقش شامل رفتارها و طبق برخی تعاریف، نگرش ها 

نیز می شود )بستان، 1385(.
نقش های جنس��ی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون شاهد تغییراتی بوده اند. صورت 
غالب تقسیم کار جنسیتی در جوامع سنتی چنین بود که کارهای خانه )توجه و رسیدگی به 
فرزندان، پخت وپز، شست وشو، نظافت خانه( به زنان اختصاص داشت و فعالیت های اقتصادی 
و سیاس��ی بیرون از خانه با مردان بود. همچنین در درون خانه، مدیریت امور با مردان بوده 

است )سراج زاده و جواهری، 1385(.
ممکن اس��ت در جوامع گردآورنده و شکارچی، زنان بیشتر به گردآوری و مردان بیشتر به 
ش��کار می پرداختند، درحالی که هر دو جنس در تأمین غذا و فراهم آوردن کاال های ضروری 
برای بقای گروه، س��هیم بوده اند و کار زنان، تأمین کننده بیش��ترین مواد غذایی بود. با گذر 
زمان، بسیاری از جوامع، نظام های اقتصادی بر پایه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزی، مبتنی 
بر ش��خم زنی و مس��تلزم قدرت بیشتر جس��می نسبت به سایر ش��یوه های تهیه غذا، مانند 
گردآوری یا باغبانی بود. بنابراین، این کار بیش��تر توسط مردان انجام می شد. در این جوامع، 
مردان بیش از زنان غذای الزم را تأمین می کردند. شواهد نشان می دهد هنگامی که تأثیر کار 
زنان برای بقای خانواده کمتر از مردان باشد، منزلت اجتماعی نسبی آنان نیز کاهش می یابد. 
ازاین رو، کش��تن نوزادان دختر و دگرگونی های تاریخی و جغرافیایی ناش��ی از آن را می توان 
با ارزش نس��بی کار زنان مطابقت داد. این بحث ها نش��انگر آن است که تقسیم کار بر اساس 
جنس به منزلت نسبی و میزان ارزش اجتماعی هر جنس ارتباط می یابد و بر میزان نابرابری 

جنسیتی اثرگذار است )سفیری و ایمانیان، 1388(.
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تمایزات جنس��یتی با نابرابری جنسیتی پیوند ناگسستنی دارد؛ این پیوند در همه سطوح 
اجتماع مش��هود اس��ت. در س��اده ترین نمونه، امور مرتبط با مردانگی و همه چیزهای نرینه 
)مردانه(، دارای ارزش و شایستگی اجتماعی بیشتری نسبت به زنانگی و امور مربوط به زنان 

است )سفیری و ایمانیان، 1388(. 

ديدگاه های مرتبط با تقسیم کار
برخی مدعی ش��ده اند که تفاوت های زیست ش��ناختی، زنان را از مشارکت در حوزه عمومی 
نات��وان می کند و چنی��ن داوری می کنند که مردان از زنان منطقی ترند، بیش��تر از عواطف 
تأثیر می گیرند و در نتیجه توان تصمیم  گیری ندارند. گروهی نیز بر این باورند که س��اختار 
سیاسی مردساالر، تمرکزگرایی و انحصار همه جانبه قدرت را فراهم می آورد و از پیوند دانش 
و قدرت، برای تولید و بازتولید خود بهره می گیرد. عده ای دیگر معتقدند برداشت های مذهبی 
پیوند فرادستی و فرودستی میان مرد و زن، از اصول اساسی اسالم است و بر این اساس، به 
جداس��ازی زندگی خانوادگی از زندگی اجتماعی، س��خت پای بند شده، بر این باور پافشاری 
می کنند که برخی امور، به طور ذاتی مردانه و برخی دیگر، زنانه اس��ت. نکته قابل توجه این 
اس��ت که امور بی تنوع و غیرپویا مانند پخت وپز، شست وش��و و خانه داری را ویژه زنان و امور 
پویا و رش��دیابنده را ذاتی مردان می دانند. برخی دیگر، خود زنان را معمار جامعه مردس��االر 
تلقی می کنند و بانوان را سبب ساز برداشت »جنس دوم« دانسته اند؛ زیرا اعتماد به نفس و به 
توانایی های خود باور ندارند، تفکیک را پذیرفته اند و احس��اس حاشیه بودن و ارزش نداشتن 
دارن��د. همچنین گمان می کنند در حوزه عمومی جامع��ه زیادی اند و قادر به تصمیم گیری 
نیستند، احساس عدم حق مالکیت دارند و به طور کلی، احساس اضطراب و نداشتن حضور 

مؤثر در برون و درون خانه می کنند )خلیلی، 1386(.
کارکردگرایانی چون پارسـونز، تقسیم کار بر مبنای جنس را با عباراتی چون »شایستگی 
زیستی زنان برای مراقبت از دیگران«، »مادری کردن یا ایفای نقشی پراحساس« )پارسونز( یا 
»عملی بودن صرف« )مرداک( توجیه می کنند و این بدان معنی است که زنان، قدرت جسمانی 
الزم را برای بس��یاری از کارها ندارند. کارکردگرای��ان به طور خاص، کارهای خانه را در نظر 



143

داش��ته اند؛ زیرا بخشی از وظیفه مراقبت به شمار می رفته است. در نظر این جامعه شناسان، 
تقسیم کار جنسی در خانواده، متضمن وجود خانواده های کارآمد و باثبات است و به نفع هر 

دو جنس و جامعه است.
تقس��یم کار جنسی در خانواده، طبیعی و گزیرناپذیر تلقی می ش��ود )گرت، 1382(. نظریه 
تالکوت پارس��ونز  بر این اساس اس��ت که نهاد خانواده پیش نیازی گریزناپذیر برای استواری 
اجتماعی اس��ت. وانگهی، خانواده که کانون حیات عاطفی بزرگساالن است، در جایگاه عامل 
نظارت اجتماعی بیرونی و گریزگاهی برای تنش های بزرگساالن، نقش تعیین کننده ای دارد؛ 
زیرا اگر خانواده نبود، این تنش ها در زندگی عمومی بروز پیدا می کرد. پارسونز می گوید برای 
آنکه خانواده بتواند کارکرد مؤثری داشته باشد، باید تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد تا 
مردان و زنان بتوانند نقش های متفاوتی را بر عهده گیرند. مردان که واحد خانواده را به نظام 
گس��ترده تر اجتماعی پیوند می زنند، باید در جهت گیری خانواده نقش مؤثری داشته باشند؛ 
نیروی محرک خانواده باشند و بلندپروازی و خویشتن داری از خود نشان دهند، ولی زنان که 
وظیفه ش��ان اداره امور داخلی خانواده اس��ت و از کودکان و مردان بزرگسال خانواده مراقبت 
می کنند، باید »س��نگ صبور« باشند؛ یعنی مهربان، پروراننده، دوست دار و سرشار از عاطفه 

باشند )ریتزر، 1389(.
پارس��ونز با توجه به الگوی نقش ها، دو نقش متفاوت را در خانواده مطرح می کند. از نظر 
او، مرد نقش ابزاری و زن نقش ابرازی )بیانگر( دارد. نقش ابزاری بیشتر شامل حاالت مردانه 
و نقش بیانگر ش��امل حاالت زنانه اس��ت. به اعتقاد او این تقسیم  نقش، باعث حفظ وحدت 
خانوادگی می ش��ود؛ زیرا نقش مرد، ایجاد و حفظ پایگاه اجتماعی خانواده با برگزیدن شغل 
مناس��ب و نیز حفظ امنیت و آس��ایش خانواده با کسب درآمد شغلی است و نقش زن، ایجاد 
روابط عاطفی در درون خانواده و حفظ روابط ضروری عاطفی برای اعضای خانواده است که 

از مشکالت گوناگون جامعه رنج می برند )اعزازی، 1389: 120(.
مطابق نظر دورکیم، با افزایش تراکم جمعیت و زیاد ش��دن ارتباط ها، تقس��یم کار سنتی 
مبتنی بر معیارهای محول مانند سن و جنس جای خود را به تقسیم کار اجتماعی بر اساس 
بر معیارهای محقق، مانند تخصص و تجربه می دهد. هم بس��تگی ارگانیک و نظم انس��جامی 
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مبتنی بر تفکیک یا تفاوت پذیری، جایگزین هم بس��تگی مکانیکی و نظم انتظامی مبتنی بر 
تشابه پذیری از نظر وجدان جمعی یعنی، اشتراک در شیوه احساس، اندیشه و عمل می شود. 
نهاده��ای مدنی زمینه را برای مش��ارکت جمعی عام زنان و م��ردان و تقویت اخالق مدنی و 
انس��جام جمعی عام فراهم می س��ازند )عبداللهی،1383(. دورکیم تقسیم کار جنسی را اساس 
هم بستگی مکانیکی می داند که برای تقسیم کار در جوامع بزرگ تر به صورت ارگانیک، نمونه 
اولیه ای را فراهم می کند. او بر این باور است که جوامع، بدون تقسیم کار با مجموعه قوانین 
اجتماعی و اخالقی امکان پذیر نیس��تند. افزون بر این، تکامل جوامع در مسیر افزایش هرچه 

بیشتر تقسیم کار پیش می رود )هادفلد، 1999(.
نظریه پردازان مکتب ستیز با الهام از مارکس و انگلس، ریشه تقسیم کار جنسیتی نابرابر را 
در نظام طبقاتی ناش��ی از مالکیت خصوصی ابزار تولید می دانند؛ نظامی که امروزه به شکل 
نظام س��رمایه داری رخ نموده اس��ت. از این دید، علت تداوم تقس��یم کار جنسیتی در خانه، 
استفاده ای است که نظام سرمایه داری از کار خانگی بدون مزد زنان می برد. میشل بارت در 
تحلیلی مارکسیستی- فمینیستی از تقسیم کار جنسیتی در خانه، بر نظریه خانواده گرایی و 
تأثیر نظام سرمایه داری بر تقویت و رواج آن تأکید کرده است. به گفته وی، طبق این نظریه، 
خانواده هسته ای به طور طبیعی بنیان می گیرد، جهان شمول است و تقسیم کاری طبیعی را 
مشخص می سازد؛ تقسیم کاری که مرد را تأمین کننده امکانات اقتصادی و زن را تیماردار و 
تأمین کننده کار بی مزد خانگی می داند. البته نوع نظام خانوادگی جنبه گریزناپذیری از نظام 
سرمایه داری نبود، بلکه از روند تاریخی ای پدیدار گشت که طی آن، ایدئولوژی خانوادگی به 
روابط تولیدی سرمایه داری راه یافت. برحسب این ایدئولوژی، نقش طبیعی زن، همسر بودن 
و مادر بودن است. این نظر از دیدگاه های پیش از سرمایه داری درباره جایگاه زن سرچشمه 
گرفته بود، ولی علت گسترش آن، متناسب بودنش با اوضاع و شرایط سرمایه داری بود )بستان، 

.)1388

فمینیست ها بر این نکته تأکید می کنند که مسئولیت کارهای ضروری تکراری که باید به 
طور منظم انجام شود، با زنان است و مردان، کارهایی را انجام می دهند که به خالقیت نیاز 

دارد و می توان سر فرصت به آنها پرداخت )آبوت و واالس، 1380(.
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به طور معمول، فمینیس��ت های رادیکال، سرآغاز همه نابرابری های جنسی را پدرساالری 
می دانند. به اعتقاد آنان، علت تداوم تقس��یم کار جنس��یتی در خانه - که یکی از جلوه های 
فراگیر نابرابری های جنسی است- استفاده ای است که مردان از این نوع تقسیم کار می برند؛ 
زیرا در این الگوی تقس��یم کار، همه زنان- اعم از همسران، مادران، خواهران و دختران- در 
خدمت مردان و تأمین نیازهای آنان قرار می گیرند. آنچه در این مورد، اهمیت اساسی دارد، 
قدرت بیش��تر مردان اس��ت که به آنان امکان می دهد خواس��ته های خود را بر زنان تحمیل 
کنند. مردها قدرت انتخاب بیشتری دارند و حتی زمانی که تصمیم می گیرند در کارهای خانه 
مش��ارکت کنند، می توانند کارهای دلپذیرتر را انتخاب کنند. ازاین رو، مشارکت آنان معموالً 

جنبه کمک دارد، نه جنبه مسئولیت پذیری )بستان، 1388(. 
بعضی از اقسام فمینیست ها با انفکاک محیط های مردانه از زنانه مخالف اند. این حرکت از 
بدو پیدایش تا به حال، پیوسته مفاهیم جدیدی را برای تحلیل وضعیت زنان مطرح می نماید، 
ولی در همه فعالیت ها و مباحثش داعیه طرفداری از گس��ترش حقوق و نقش زن در جامعه 
را دارد. آنان معتقدند چه در قلمرو فلسفی و در حوزه اجتماعی و چه در اقلیم نظریه پردازی 
و علمی، نگرش مردانه و پدرس��االری س��بب تضعیف زن و تحقیر شخصیت و تضییع حقوق 
او می ش��ود. اینان با مفهوم زن در خانه مبارزه کرده، حیات زن را در گرو حیات اجتماعی او 
می دانند، نه حیات خانوادگی اش. با همین نگرش، معتقد اس��ت که فقط حضور فعال زن در 
جامعه می تواند او را از یوغ بردگی مرد رهایی بخش��د. پس از بیان ضرورت حضور اجتماعی 
زن در تمام عرصه هایی که مرد در آنها حاضر اس��ت، این مس��أله مطرح می شود که آیا باید 

محیط های اجتماعی زنانه از مردانه منفک باشد یا خیر؟ )مستقیمی، 1379(
آن اُکلی  معتقد اس��ت تقس��یم کار جنسی، س��اخته و پرداخته اجتماع است و ربطی به 

تفاوت های طبیعی دو جنس ندارد؛ یعنی شغل ها ُمهر زنانه و مردانه می خورند )آبوت و واالس، 
1380(. او تقس��یم کار جنس��یتی در خانه و به ویژه نماد آش��کار آن، مادری را اس��طوره ای 

پدرس��االرانه می داند که نهادهای فرهنگی جامعه در پیدایش و تقویت آن بیشترین سهم را 
دارند )بستان، 1388(.

نظریه ه��ای جامعه پذیری نقش های جنس��یتی، رابطه میان زن و ش��وهر را پیامد روابط 
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جنس��یتی می داند که نش��ان دهنده مردانگی یا زنانگی است. این دیدگاه، مبتنی بر قوانینی 
اس��ت که باعث تسهیل بازتولید جنس��یت و روابط جنسیتی می شود. روابط میان همسران، 
مبتن��ی بر گرایش هایی اس��ت که در جری��ان جامعه پذیری درونی ش��ده و به همین علت، 
افراد انتظار دارند که متناس��ب با جنسشان فرصت های متفاوتی در فضای عمومی و زندگی 
اجتماعی داش��ته باشند. این تقسیم کار خانگی بر پایه تبیین های جنسیتی، جایگاهی برای 
نمایش و بازتولید جنس��یت زنان و مردان است. در الگوی خانواده سنتی، مسئولیت مرد در 
تأمین درآمد خانواده باعث تثبیت وابس��تگی مالی زنان به مردان و افزایش قدرت مردان در 
خانواده می گردد. در واقع، محرومیت زنان از حضور در عرصه عمومی و نداش��تن اشتغال در 
خارج از خانه، زمینه س��از تداوم نگرش های مبتنی بر نقش های جنس��یتی و فرودستی مقام 

زنان در خانواده و جامعه و دوام سلطه مرد بر زن می گردد.
با تغییر الگوهای اش��تغال و نگرش در خانواده سنتی و نیز کسب قدرت مالی توسط زنان، 
راه برای ایجاد تحول در این نگرش ها گش��وده ش��ده است. در این نظریه رابطه قابل توجهی 
میان ایدئولوژی های جنسیتی و روابط همسران وجود دارد که یکی از آنها، تصمیم گیری در 
خانواده اس��ت و در تحقیقات، آن را عامل تثبیت کننده روابط قدرت دانس��ته اند )مهدی زاده و 

صالحی، 1386(.

عالمه طباطبايی) بی تا، 275/2( معتقد است:
ــاس،احساسگرااست. مردبرپايهآفرينش،موجودیعقلگراوزنبرهماناس
ــیاجتماعیکهبه ــئولیتهایکل ــالمدروظايفومس ــتکهاس بههمینخاطراس
ــود،بینزنومردتفاوتقايلشده ــاسگرايیمربوطمیش ــهگرايیيااحس انديش
ــهگرايینیازمند ــتی،قضاوتوجنگیدنراکهبهانديش ــت.امورینظیرسرپرس اس
استبهمردوتربیتوسرپرستیفرزندوتدبیرمنزلرابهزناختصاصدادهاست.

عالمه حق تساوی زن و مرد را در کلیه مشاغل و مسئولیت ها محفوظ می داند، با این شرط 
که اهداف و ویژگی های خلقت، آن را استثنا و اجبارهای شغلی، حاکمیت یکی از دو ویژگی 
عقل گرایی یا احس��اس گرایی را ضروری نکرده باش��د. وی بر پایه اقتضای طبیعت و ضرورت 
هماهنگی قوانین با اهداف آفرینش، لزوم تقس��یم بندی مش��اغل و مسئولیت ها را در پاره ای 
موارد اجتناب ناپذیر و الزم می ش��مارد و تقسیم بندی مش��اغل در اسالم را مطابق با اهداف 
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آفرینش و مقتضای خلقت می داند )سلطانی، 1381(.
مسـتقیمی)1379( معتقد اس��ت اولویت تفکیک محیط های زنانه از مردانه و س��فارش به 

کاهش اختالط زن و مرد در اماکن عمومی از نکاتی است که روح آموزه های اسالمی و سیره 
عملی پیامبر بر آن تأکید می نماید. از این ارشادهای اسالم نباید چنین برداشت کرد که 
زن و مرد به دلیل تفاوت در حقیقت وجودی، نمی توانند همکاری، هم اندیشی و رقابت سالم 
داشته باشند. بلکه این آموزه ها با ایجاد زمینه های عفاف و امنیت فکری، سبب ایجاد رقابت و 
افزایش سرعت در عرصه هایی است که هر دو گروه در آن فعالیت دارند؛ اگرچه روح پوشش، 
حجاب، مهار رفتار و رعایت وقار و متانت فقط به پوشش ظاهری نیست و در نوع معاشرت و 
برخوردهای ظاهری نیز بر حسب رعایت حیا باید تا حد امکان و مطلوب، این انفکاک مراعات 
گردد. هدف اسالم از این انفکاک، حرمت بخشیدن به زن در نگاه بیماردالنی است که در او 
طمع می کنند و احترام به حقایقی تکوینی است که زمینه تکامل زن و مرد را فراهم می آورد 

)مستقیمی، 1379(.

در خانواده تقس��یم کار صورت گرفته و مرد، مس��ئول امور بیرون و زن مسئول امور داخل 
خانه است. بنابراین، زن بدون ضرورت نمی تواند خارج از خانه و به ویژه در پست های سیاسی 
فعالیت کند و بر حس��ب وظیفه او که تربیت اس��ت، می تواند در مکان های تربیتی اش��تغال 
داشته باشد. البته او هیچ گاه جایگاه انسانی زن را انکار نمی کند و معتقد است که جهاد مرد 
در بیرون با ظرف شستن زن در خانه برابر است. از نظر وی، زن و مرد از آن رو که موجوداتی 
انس��انی و دارای نیروهای عقلی، عاطفی، احساسی و نیازهای همسان اند، برابرند و هر دو در 
ساماندهی به زندگی اجتماعی و تمدن، مشارکت فعال دارند، در پرورش توانایی های طبیعی 
خویش، اس��تحقاق یکسانی دارند، تهذیب، تعلیم و پرورش اس��تعدادهای هر دو جنس، در 
اصالح و قوام زندگی جمعی مؤثر اس��ت. از آنجا که حوزه فعالیت مرد و زن متفاوت اس��ت، 
کیفیت و محتوای آموزش نیز باید چنان طراحی ش��ود که این آموزش ها در خدمت رش��د 
توانایی ها، اس��تعدادها و همچنین معارف الزم برای ارتقای اخالقی و معنوی هریک باش��د. 
همچنین کسب مدارج علمی و مهارتی عالی اگر الزامات شرعی رعایت شود، برای زن بالمانع 

است )تیموری بازگری،1390(.
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آيات مربوط به اشتغال زنان 
در آیات و روایات و سیره جاری مسلمانان، حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده است. 

برای نمونه به برخی از این تأییدیه های دینی اشاره می شود.

مالكیت زنان بر اموال خويش
ــب ...،...برایمردانوزنانازآنچهکس �ْبنهَ َّا اْكتهَسهَ �اِء نهَِصیٌب مِّ لِلنِّسهَ �ُبوا وهَ َّا اْكتهَسهَ اِل نهَِصیٌب مِّ جهَ »... لِّلرِّ

کردهاند،بهرهایاست...« )نساء:32(.

جواز اشتغال زنان و حالل بودن درآمد حاصله از آن
ــمارااززمینپديدآوردوبرایآباد ــويد« )جمعه:10( و »اوش از آیاتی چون »ازفضلخداجوياش
کردنآنبرگماشت« )هود:61(، معلوم می شود قرآن به طور عام، مردان و زنان را به کار و آبادانی 

 زمین تشویق و ترغیب می کند. افزون بر این، در قرآن کریم از دختران حضرت شعیب
یاد شده که به کار چوپانی اشتغال داشته اند )قصص:23(.

ديدگاه اسالم درباره تقسیم کار
نظریه های پیش گفت��ه دو الگو را تبیین نمودند؛ الگوی تبیین علّی و مدل تبیین کارکردی. 
تبیین های علّی به نوبه خود، بر س��ه دس��ته از عوامل تأکید کرده اند؛ عوامل زیستی، عوامل 
روانی و عوامل اجتماعی. تبیین های کارکردی نیز کارکردهای مثبت تقس��یم کار جنسی را 
ب��رای حفظ یکپارچگی اجتماعی یا کارکردهای منفی آن را برای تداوم نظام س��رمایه داری 
مورد تأکید قرار داده اند )بس��تان، 1388(. در این بخش مروری بر دیدگاه اس��الم در این زمینه 

خواهیم داشت.
برای درک دیدگاه اس��الم در این موضوع، الزم اس��ت به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود. 
نخس��ت اینکه آیا اسالم، الگوی تقس��یم کار را بر اساس جنس می پذیرد یا نه؟ پرسش دوم 

اینکه اگر آن را می پذیرد، این جهت گیری بر چه توجیهی استوار است؟
در پاسخ به پرسش اول می توان با اطمینان ادعا کرد که اصل این الگو بذون در نظر داشتن 
حدود، ش��رایط و درجه مطلوبیت آن، مورد تأیید اس��الم است. بهترین بیان برای اثبات این 
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ادعا نیز تمس��ک به سیره عملی عموم مسلمانان از صدر اسالم تا امروز است که اولیای دین 
نه فقط مخالفتی با آن نکرده اند، بلکه شواهد فراوانی از رفتار و گفتار پیامبر گرامی و امامان 
 در اثبات این ادعا یافت می ش��ود )بستان، 1390(. برای نمونه، حضرت علی معصوم
 از رس��ول خدا تقاضا کردند کارها را بین آنها تقس��یم کند. پیامبر و حضرت فاطمه
انجام کارهای داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمه نهاد و امور خارج از منزل را به امام 

علی سپرد. 
در پاسخ به پرسش دوم، دو احتمال مطرح می شود:

الف( در نظام ارزش��ی اسالم، دیدگاهی تبعیض آمیز نس��بت به زن و مرد وجود دارد؛ یعنی 
به دلیل آنکه جنس مرد را در مقایسه با جنس زن، ارزشمندتر می داند، در الگوی تقسیم کار 
مطلوب خود، کارهای ارزشمندتر را به مردان و کارهای کم ارزش تر را به زنان واگذار نموده است. 
ب( اسالم بر پایه تفاوت های جنسی بین زن و مرد، این الگوی تقسیم کار را پذیرفته است. 
احتمال نخست به دلیل ناسازگاری با مضامین دینی، پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلیلی در دست 
نیست که ثابت کند اسالم، ارزش بیشتری به جنس مرد داده است و تعابیری مانند »تفضیل 
مردان بر زنان« )نس��اء: 34(، یا »درجه داش��تن مردان بر زنان« )بقره: 288(، در مورد تمایزات 
دنیوی اس��ت، نه درجات اخروی. ازاین رو داللت بر برتری ارزش��ی ندارند، همان گونه که در 
برخی آیات دیگر نیز همین معنا اراده شده است )انعام: 165 و زخرف: 32(. در مقابل، می توان با 
اس��تناد به آیاتی که یگانه معیار برتری ارزشی نزد خداوند را پرهیزگاری دانسته، نفی برتری 

بر حسب جنس را نتیجه گرفت )حجرات: 13(.
از س��وی دیگر در مواردی که اسالم بین کارهای مردانه و زنانه به طور الزامی یا ترجیحی 
تمایز قرار داده، ارزش گذاری متفاوتی در مورد آنها انجا نداده، بلکه ارزش فعالیت های خانگی 
 زن را معادل فعالیت های اجتماعی مرد می داند )بس��تان،1390(. در روایتی از پیامبر اکرم

نقل شده است:
ــه زنیازپیامبردربارهپاداشاخرویزناندرازایکارهایخانگیومقايس
آنباپاداشیکهمرداندربرابرعبادتهایجمعیوجهادبهدستمیآورند،سؤال
ــشویدر ــوهرداریکردنزنوکوش ــخفرمودند:خوبش نمود.حضرتدرپاس
ــازگاریبااوازحیثپاداشالهیباتمامیآن ــنودیشوهروس ــبخش جهتکس

الم
 اس

گاه
يد

ز د
ی ا

سیت
جن

ار 
م ک

سی
تق



150

فضايل)کهبرایمردانمقررگرديده(،برابریمیکند)بستان،1390(.

روایاتی با اس��ناد صحیح وجود دارد که مش��ارکت امامان در امور منزل را نشان می دهد و 
سست بودن احتمال نخست را تأیید می کند. برای نمونه، امیرمؤمنان به تهیه هیزم، آوردن 
آب و جارو کردن و حضرت فاطمه به تهیه آرد و خمیر و پختن نان می پرداخت )بستان، 
1390(. بنابراین، در توجیه دیدگاه اسالم باید بر احتمال دوم تأکید کنیم. خود این احتمال را 

نیز به دو گونه می توان بیان کرد. صورت اول بر ادعای تأثیر مستقیم عوامل زیست شناختی 
در تقس��یم کار جنسی استوار اس��ت. بر حسب این ادعا، برخی تفاوت های جنسی طبیعی و 
فطری به گونه ای اجتناب ناپذیر موجب تقسیم کار جنسی و بروز عالیق شغلی متفاوت بین 
زن و مرد می شوند، ولی با توجه به اینکه تحول پذیر بودن الگوی تقسیم کار جنسی با تجارب 
معتبر میان فرهنگی به اثبات رس��یده و در روایات نیز بر نقش اراده و اختیار انسان ها در این 
الگو و امکان تغییر آن تأکید ش��ده، نمی توان دیدگاهی جبرگرایانه را به اس��الم نسبت داد. 
بلکه فقط می توان گفت اس��الم وجود برخی پیش زمینه های فطری برای تقسیم کار جنسی 
را بدون پذیرش خصلت جبری برای آنها تأیید کرده است )بستان،1390(. به نظر می رسد که 
اسالم نقش جنسی مطلقی را برای مردان و زنان )حوزه عمومی برای مردان و حوزه خصوصی 
برای زنان( به طور ثابت در نظر نمی گیرد. افزون بر این، فقدان نهی قرآنی یا حدیثی که نقش 
اجتماعی را برای زنان به طور مشخص تعریف کند، انعطاف پذیری نقش های جنسی زنان را 

در جامعه نشان می دهد )سوفی روآلد، 2001(.
منطق قرآنی منطق برتری جنس��یت نیس��ت و حضور اجتماعی در جامعه اس��المی، ویژه 
مردان نیست. اگرچه گاهی تصور می شود که در مکتب پیامبران و در جامعه نبوی، اجتماع 
و سیاس��ت از حضور زن محروم بود و یا زن از اجتماع، منزوی و دور نگه داش��ته می شد، در 
مکتب اس��الم، زن محور کانون خانواده، گرمی بخش محیط خانه و صفابخش روحیه همسر 
و فرزندان است و طبق آموزه های اسالمی، بیان رسالت های خانوادگی زن، فقط برای تبیین 

اولویت ها و نه محدودیت ها است )باقرزاده، 1385(.
موضوع تفاوت های زیستی، روانی و اجتماعی زنان و مردان از گذشته در بسیاری از جوامع 
مورد توجه بوده اس��ت. باورهای عمومی و اجتماعی درباره تفاوت های جنس��ی، بازنمای این 
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تفاوت ه��ا و نیز تقس��یم کار و تمای��ز نقش های خانگی و اجتماعی زنان و مردان بوده اس��ت 
)س��راج زاده و جواهری، 1385(. مجموعه ای از عوامل زیس��تی، روانی و اجتماعی در فرایندی از 

کنش متقابل باعث ش��کل گیری نقش های جنسیتی می شوند. عوامل زیستی به تفاوت های 
طبیعی زن و مرد به ویژه در سه محور قابلیت تولیدمثل، قدرت بدنی و امیال جنسی اشاره 
دارند. عوامل روانی به تفاوت الگوهای رشد شخصیت دختر و پسر و به طور ویژه، تفاوت زن و 
مرد در بروز احساسات و تعقل مؤثرند و عوامل اجتماعی نیز شامل عوامل فرهنگی، حقوقی و 
اقتصادی می شود. در این بخش عوامل مختلف شکل گیری نقش های جنسی بررسی می شود.

الف( تفاوت های زيستی زن و مرد

از دیدگاه اسالم این تفاوت ها، گذشته از قابلیت تولیدمثل، در دو محور قدرت بدنی و امیال 
جنسی نیز مسلّم و غیر قابل تردید است )بستان،1382(. اسالم در مورد چگونگی تأثیرگذاری 
این تفاوت ها بر ش��کل گیری نقش های جنسی، نگرش��ی جبرگرایانه ندارد و این احتمال را 
نمی پذی��رد ک��ه تفاوت های فطری زن و م��رد، به ویژه تفاوت در قدرت جس��می، اقتضائات 
بارداری، زایمان و شیردهی، زنان را به طور اجتناب ناپذیری به سوی فعالیت های محدودتر و 

کم تحرک تر سوق داده و به حمایت های مردان وابسته ساخته است.

ب( همانندسازی با والد هم جنس

از میان نکاتی که در نظریه های روان شناس��ی فردی و اجتماعی به آنها توجه ش��ده، از نگاه 
دینی به علت وجود تجارب قطعی، یادگیری نقش های جنسیتی از راه همانند سازی کودک با 

والد هم جنس خود و نیز شرطی سازی کودک به کمک پاداش و تنبیه، مسلّم است.

ج( عوامل فرهنگی و حقوقی

این عوامل با چشم پوش��ی از ارزش گذاری مثبت یا منفی، نقش��ی محوری در تمایز جنسی 
نقش ها ایفا کرده اند. مبارزه فرهنگی اس��الم با باورها، قوانین و آداب و رس��وم خرافی دوران 
جاهلی��ت مانند محرومیت زن��ان از ارث، جواز نامحدود بودن چندزن��ی و زنده به گور کردن 
دخت��ران که برای آنان، موقعیتی پس��ت ب��ه بارآورده بود، بر پای��ه همین پیش فرض یعنی، 

تأثیرگذار بودن عوامل فرهنگی و حقوقی در این حوزه استوار است )بستان، 1382(.
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الگوی مطلوب اشتغال زنان از منظر اسالم
از دیدگاه اسالم، اشتغال فقط دارای اهداف اقتصادی نیست؛ بلکه جزیی از نظام کلی اجتماعی 
اس��ت که در ضمِن آن، باید اهداف معنوی، اخالقی و دینی فرد و جامعه در مس��یر تعالی و 

کمال تأمین گردد. 
افزون بر این، کار از دیدگاه اسالم شامل همه فعالیت های مفیدی است که موجب ارتقای 
روحی، معنوی، اخالقی و اقتصادی فرد و جامعه می ش��ود. این دیدگاه، ارزش مادی کار را تا 
أهَن  آنجا باال برده که کار مجاز را )به طور متعارف( تنها وسیله مالکیت مشروع دانسته است: »وهَ
ى؛ واينکهبرایانسانبهرهایجزسعیوکوششاونیست« )نجم: 39(. همه  عهَ ا سهَ اِن إاِلَّ مهَ لَّْیسهَ لِْلِنسهَ

قراردادهای مالی و سود حاصل، بر کار پایه گذاری شده و هر کس محصول کار خود را می برد. 
باالتر اینکه ارزش معنوی کار تا حد جهاد فی س��بیل اهلل ارزش گذاری ش��ده است. بنابراین، 
بر حس��ب قواعد اولیه اس��الم نیز کارهای مجاز برای زن و مرد جایز، بلکه مورد تأکید است؛ 
توصیه هایی مبنی بر فضیلت طلب مال حالل، کسب و کار به دست خود، اهمیت تجارت که 

همگی به طور عام شامل زنان و مردان می شود )آذربایجانی، 1388(.
در زم��ان پیامبر اکرم نیز زنان، مش��اغل گوناگونی را به عهده داش��ته اند؛ س��قایی در 
صدر اس��الم بین زنان رایج بود و در س��ده اول هجری کاری مهم در خانواده، میادین نبرد و 
جبهه های جنگ بود. آب رس��انی به رزمندگان و مجروحان به دست بانوان از شغل های غیر 

قابل انکار و واقعیت های تاریخی است.
از دیگر شغل های رایج در اسالم، دایگی و شیردهی )که در مورد حضرت موسی و پیامبر 
اکرم نیز اتفاق افتاد(، شبانی، پرستاری، تجارت و فروشندگی )حضرت خدیجه(، بافندگی و 
خیاطی )زینب همسر پیامبر(، ریسندگی، نجاری، طبابت و صنایع دستی اشاره کرد. در تاریخ 
اس��الم نوشته اند زنان مسلمانی که به حبشه مهاجرت نمودند، پاره ای از علوم و فنون رایج در 

حبشه را فراگرفتند که از آن جمله می توان به حرفه نجاری اشاره کرد )جلیلی، 1384(.
برای ارایه الگوی مطلوب اشتغال زنان از دیدگاه اسالم نیز چند مطلب قابل توجه است که 

به برخی از آنها اشاره می شود.
- نگاه جامع و کامل به آموزه های دینی: به گونه ای که الگوی اشتغال زنان که بخشی از نظام 
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اجتماعی اسالم است، با سایر اجزا و ابعاد آن هماهنگی کامل داشته باشد.
- بسنده نکردن به گزاره های فقهی یا حقوقی: مطالب اخالقی، تربیتی و روان شناختی در 

آموزه ها و اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد.
- توجه به سیره و روش زندگی اولیای دین: اسوه های مورد نظر اسالم که در تحقق عینی 

الگوی مطلوب اند، مورد توجه جدی باشند.
- اولوی��ت دادن به مصالح خانواده با رویکرد اجتماعی و برتر دانس��تن آن نس��بت به نگاه 

فردگرایانه: سیاست گذاری ها با توجه به این اولویت باید انجام شود )آذربایجانی، 1388(.

 نتیجه
بر اساس شواهد، تقسیم کار جنسی از آغاز حیات بشری وجود داشته و با توجه به فرهنگ های 
گوناگون، نوع فعالیت هایی که به عهده مردان و زنان قرار می گرفته، متفاوت بوده اس��ت. در 
جوامع ساده تر که با شکار و گردآوری خوراک روزگار می گذراندند، برابری زن و مرد بیشتر به 
چشم می خورد. دلیل این کار نیز ارزش گذاری کمتری بود که نسبت به فعالیت های متفاوت 
مردان و زنان صورت می گرفت. با پیچیده شدن جوامع و جدا شدن محیط کار از خانه، نظام 

تقسیم کار جنسی به ارزش گذاری فعالیت های مختلف پرداخت.
نهاد دین، تش��دیدکننده تقس��یم کار در نظر گرفته شده است و اسالم نیز به علت داشتن 
حدودی برای مشارکت زنان در اجتماع و برداشت های نادرست از آموزه های آن، مورد اتهام 
قرار گرفته اس��ت که از تقس��یم کار جنسیتی موجود در جوامع اس��المی حمایت می کند. 
این نکته قابل ذکر اس��ت که اس��الم، تفاوت های زیس��تی زنان و مردان را که س��بب تفاوت 
در ترجیحات ش��غلی بین زنان و مردان می ش��ود، می پذیرد، ولی بر این نکته تأکید می کند 
که تفاوت ش��غل های برگزیده هر جنس، از ش��رایط فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. اسالم، 
ارزش گذاری واالتری برای شغل مردان مطرح نکرده و با الگوی تقسیم  کار جنسیتی جوامع 

گوناگون مخالف است. 
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