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1- طرح مسئله سا

در دهه های اخير، دگرگونی های ساختاری در حوزه ی اقتصاد که به کاهش 

قدرت خريد و تغيير الگوی مصرف انجاميد، ضرورت اشتغال زنان را بيش 

از هر زمان ديگری مطرح ساخت. افزون بر اين، دگرگونی های اجتماعی  و 

فرهنگی، اشتغال را از نياز اقتصادی برای بخشی از زنان به مطالبه ی بسياری 

از آنها تبديل کرد. همچنان که تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 

سطح بين المللی نيز به اين تقاضا دامن زده است. سطح آگاهی ها، تحصيالت 

و مهارت های شغلی بانوان هم زمان با باال رفتن سطح توقعات و رفاه زندگی و 

حتی اوقات فراغت، انگيزه های ايشان را برای فعاليت اقتصادی افزايش می دهد.  

از سوی ديگر، اين پديده ی نوظهور مانند هر پديده ی ديگری که بدون 

آفاتی  نموده، آسيب ها و  تمهيد مقدمات رخ  فرهنگ سازی، زمينه سازی و 

و  پژوهش  بررسی،  مسئله  اين  برای  که  مادامی  است.  داشته  همراه  به  را 

اقدام اساسی نشود، روند مشکالت تبعی و عارضی سريع تر، گسترده تر و 

پيچيده ترخواهد شد و چه بسا برطرف کردن عوارض و آثار سوء آن دشوارتر 

و حتی غير ممکن شود.

زنان همواره محور خانواده و نقطه ی کانونی آن محسوب می شوند. پيش 

از اين در جامعه ی ما زنان اغلب در خانه می ماندند و به صورت اختصاصی 

و انحصاری به وظيفه ی همسری و مادری می پرداختند و کار و اشتغال آنها 

معموالً در درون خانه و در کنار همسر و فرزندان انجام می شد، اما امروزه، 

زنان جامعه ی ما عالوه بر نقش همسری و مادری، نقش ديگری را به عنوان 
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يک فرد شاغل در بيرون از خانه و خانواده ايفا می کنند. هر يک از اين دو 

نقش متفاوت، اقتضائات، شرايط و الزامات خاص خود را دارد که گاه با 

يکديگر مانعةالجمع اند. اگر برای سازگاری اين دو نقش متنافی االجزاء تدابير 

و تمهيدات مناسبی انديشيده نشود، بيم آن می رود که عالوه بر تنش ها و 

فشارهای روحی و روانی، آسيب های جدی هم بر کار و اشتغال و هم بر 

خانه و خانواده وارد آيد. 

با  زنان  اشتغال  پديده ی  مختلف  ابعاد  واکاوی  ضمن  نوشتار  اين  در 

رويکردی برگرفته از آموزه های اسالمی، راه کارهای الزم برای رفع  يا کاهش 

تعارضات نقشی و ايجاد سازگاری و هماهنگی بيشتر بين نقش ها ارائه داده 

نحو  به  زنان  اشتغال  و هم  بماند  کيان خانواده محفوظ  تا هم  است  شده 

صحيحی سامان يابد.

2- مفهوم شناسی 

الف � زن1: منظور از زنان به طور مشخص جنس مؤنث در برابر جنس 

مذکر بوده که معموالً در گروه سنی باالی 15 سال جای می گيرند. در اين 

مقاله منظور از زنان، زنان متأهل اند.

ب � نقش2: نقش معانی متفاوتی دارد، اما مراد از آن در اين مقاله معنای 

جامعه شناختی آن است. نقش به وظايف و انتظاراتی اطالق می شود که به 

هر فرد متناسب با پايگاه اجتماعی او اسناد داده می شود. پايگاه، موقعيت هر 

1- Woman , Female
2- Role
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شخص را در رابطه با کل جامعه نشان می دهد )عضدانلو، 1384: 147(.سا

فرد در طول زندگی خود، نقش های گوناگونی را در مراحلی پی درپی يا 

هم زمان ايفا می کند و ترکيب مجموعه نقش هايی که از تولد تا مرگ ايفا کرده 

است، شخصيت او را شکل می دهد )کوزر و روزنبرگ، 1385: 298(.

عمل به نقش با خشنودی روانی همراه است، در حالی که عدم ايفای 

درست آن می تواند باعث تعارضات و بی تعادلی در زندگی  فردی و اجتماعی 

شود.

معنای  به  فراغ  پيشه و ضد  کار،  معنای  به  لغت  ج � شغل1: شغل در 

بيکاری است و در اصطالح کاری است که در مقابل مزد يا حقوق منظمی 

انجام می شود. کار در همه ی فرهنگ ها، اساس نظام اقتصادی يا اقتصاد است 

که شامل نهادهايی است که با توليد و توزيع کاالها و خدمات سروکار دارند 

)گيدنز، 1376: 517( در اصطالح متعارف اشتغال به کارهای تمام وقت، دارای 

مزد و بيرون از خانه گفته می شود )مريدی و نوروزی،1373: 52(. 

د- تعارض نقش ها2: تعارض نقش عبارت است از انجام دادن يک يا چند 

نقش که مستلزم رفتارهای متناقض يا متنافی باشد. در جوامع جديد صنعتی 

که عضويت در گروه های متعدد از ويژگی های آن است، از بيشتر افراد انتظار 

می رود که به الزامات بيش از يک نقش پاسخ گويند و بسيار پيش می آيد 

که برای انجام دادن چنين نقش های متعارضی فرد دچار اختالل فکری و 

1- Occupation
2- Role Conflicts
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بی نظمی شود )کوئن، 1387: 86 و 87(. 

3- نقش های مختلف زنان 

در يک تقسيم بندی کلی سه ساحت برای نقش آفرينی زنان متصور است 

که هر يک از آنها ابعاد و شقوق گوناگونی را در برمی گيرد. اين سه حوزه ی 

عملکردی عبارت اند از: نقش هويتی زن، نقش زن به عنوان عضو محوری 

خانواده و نقش زن در حوزه ی فعاليت های اجتماعی و اقتصادی.

3-1- نقش هویتی زن

در انديشه ی اسالمی تفاوت های تکوينی دو جنس، نشانه ی تفاوت در 

جايگاه انسانی و ارزشی تلقی نمی شود. به تعبير عالمه طباطبايی تمام انسانيت 

را می توان در مرد و زن يافت و اين نشانه ی تحقق انسانيت در هر دو صنف 

است. گر چه ميان اين دو، در آثار مشترک نوعيه، شدت و ضعف هايی وجود 

دارد، ولی اين تفاوت ها به معنای بطالن حقيقت نوعيه در هيچ يک از آنها 

نيست )طباطبايی،1417: ج4، ص89(.

الف � کرامت زن: شناخت زن، منزلت و مقام او در حقيقت شناخت 

ياد  انسان  از  که  آن گاه  ـ  کريم  قرآن  در  چنان که  اوست.  کرامت  و  انسان 

انسانی مطرح شده و  می شود ـ جنسيت همواره خارج از ذات و ماهيت 

مرد و زن بودن موجب تمايز نوع انسان نيست، بلکه نظام تکوينی عالم که 

بر استمرار حيات بشری پی ريزی شده، مردانگی و زنانگی را ايجاب کرده 

تقویم«  »لقد خلقنا االنسان فی أحسن  آنجا که می فرمايد:  مثال  برای  است؛ 

)تين: 4( کرامت ياد شده برای انسان است و جنسيت در آن نقشی ندارد. زن 
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مصداق آيه ی »ولقد کّرمنا بنی آدم« )اسراء: 70( و مشمول آيه ی »فتبارک اهلل سا

أحسن الخالقین« )مؤمنون: 14( است و خداوند آسمان و زمين و هر چه در 

آنهاست مسّخر او قرار داده است.

 قرآن کريم آفرينش زن و مرد را از آغاز خلقت تا سکونت در بهشت 

و  خلقت1  فلسفه ی  در  قرآن  )بقره:30-38(.  می بيند  يکسان  هبوط  سپس  و 

فطرت  ادراکی4،  ابزار  خلقت3،  در  تسويه  الهی2،  روح  چون  استعدادهايی 

نمی گذارد؛  تفاوت  مرد  و  الهی7 ميان زن  امانت  و  اخالقی6  الهی5، وجدان 

تقوا10،  علم9،  صالح8،  عمل  و  ايمان  چون  انسانی،  ارزش های  در  چنان که 

سبقت در ايمان11، جهاد12، هجرت13، صراط مستقيم14، تفاوت صنفی به چشم 

نمی خورد. قرآن کريم در سلوک معنوی، آسيه همسر فرعون و حضرت مريم 

)س( را الگوی همه ی مؤمنان معرفی می کند )تحريم: 10 و11( و برای حضرت 

مريم )س( مقامات ارزشمندی چون اصطفا، طهارت15 و مکالمه با فرشتگان16 

را برمی شمارد.

ب � زن در مسیر تکامل: در نگاه قرآن آفرينش انسان به گونه ای است 

باالترين درجات کمال صالحيت  پيمودن  برای  تمام شئون خلقت  که در 

2- حجر: 28 و 29 1- ذاريات: 56    
4- نمل: 78 3- تين: 4    

6- شمس: 7 و 8 5- روم: 30    
8- نحل: 97 7- احزاب: 72   

10- حجرات: 13 9- مجادله:11   
12- احزاب: 35 11- واقعه: 10 و 11   

14- يس:61 13- آل عمران: 195   
16- آل عمران: 42-45 15- مومنون: 10   
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دارد و می تواند به حيات جاودان و سعادتی خالص از شقاوت در جوار 

پروردگارش نائل شود )طباطبايی، 1417: ج20، ص319(. از اين رو غايت خلقت 

انسان در انديشه ی دينی پرستش عارفانه است؛ »و ما خلقت الجّن  واإلنس إال 

لیعبدون« )ذاريات: 56( و اين معنا در هيچ يک از آيات  اختصاص به »فرد« يا 

صنف خاصی  ندارد. 

خلقت:  حکیمانه  نظام  مبنای  بر  زنان  استعدادهای  شکوفایی  لزوم   � ج 

انديشه ی اسالمی به انسانيت زن و مرد در آفرينش نگاهی واحد دارد و هر 

دو را به ساختن تمدن اسالمی در عرصه ی حيات انسان ها فرا می خواند و 

مسئوليت انحراف از مسير يا پايداری در عقيده را به گونه ای يکسان بر دوش 

هر دو می گذارد و بر اساس اصل تکامل انسانی، نقش ها و مسئوليت ها را 

بين آن دو تقسيم می کند )فضل اهلل، 1383: 48(. لذا با برنامه ريزی صحيح  بايد 

حوزه ی مسئوليت و آگاهی او نسبت به مسائل زندگی گسترش يابد تا بتواند 

حضور موفقی در عرصه های مختلف داشته باشد. 

هر استعداد طبيعی دليل يک حق طبيعی است. وقتی در آفرينش به يک 

موجود استعداد و لياقت کاری داده می شود، اين خود سندی است دال بر 

اينکه او حق به فعليت رساندن اين استعداد را دارد. زن مانند مرد ذوق، فکر، 

فهم، هوش و استعداد کار دارد. بنابراين بازداشتن او از نيرويی که آفرينش به 

او اعطا نموده نه تنها ظلم به زن بلکه خيانت به اجتماع است؛ چرا که فلج 

کردن اين عامل انسانی و تضييع نيروی نيمی از افراد اجتماع، هم برخالف 

حق طبيعی فردی زن و هم برخالف حق اجتماع است و سبب می شود که 



14

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

زن هميشه به صورت سربار و کّل بر مرد زندگی کند )مطهری، ج19، صص سا

450 و451(.

3-2 - نقش زنان در خانواده 

خداوند انسان را به منظور نيل به مراتب تعالی و کمال آفريد و ميان 

مرد و زن، با ايجاد حس نياز متقابل، پيوندی برقرار کرد تا هر يک از دو 

جنس، ديگری را برای اعتالی خويش الزم و ضروری بداند. بنابراين پيوند 

عاطفی و محبت آميز ميان زن و مرد در تشکيل خانواده پيوندی مقدس، الهی 

اين رو در اسالم، هم  از  )زيبايی نژاد و سبحانی، 1388: 78(.  و ضروری است 

به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده توجه شده و هم سازوکارهايی برای 

حمايت از تشکيل خانواده پيش بينی شده است )زيبايی نژاد، 1391: 470(.

اسالم، خانواده را محبوب ترين بنيان اجتماعی در نزد خداوند دانسته است 

)حر عاملی، 1409: ج20، ص14، ح24901(. انسان به طور طبيعی منزلی آفريده 

شده و در طبيعت تدابيری به کار رفته است که انسان را به سوی زندگی 

خانوادگی و داشتن فرزند سوق می دهد )مطهری: ج19، ص164(. خداوند در 

تشريع قوانين خانواده، رابطه و تناسب بين نظام تکوين و تشريع را در نظر 

داشته و از اين رو تفاوت در برخی حقوق و مسئوليت های زن و مرد با توجه 

به اصل حکمت و عدالت خداوند توجيه می شود )هدايت نيا، 1387: 37(. در 

نظام  حقوقی اسالم هم نقش های طبيعی و هم نقشی که دو صنف بايد بر 

پايه ی قانون به دوش گيرند، مکمل يکديگرند )عالسوند، 1391: ج 1، ص114( .
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الف ـ نقش همسری: زن در خانه، سازنده و موجد شخصيت، توانايی 

و کارآيی مفيد مرد است. آرامش و سکونی را که زن به مرد می بخشد، با 

داشته  تفکر  به  نياز  بی آنکه  زن  آورد.  پديد  نمی توان  ابزاری  و  شيوه  هيچ 

باشد می داند که اصالحات سالم فقط از خانه بر می خيزد و از آنجا که مرد 

سرگردان خيالی را به مرد فداکار و پای بند به خانه و کودکان خود تبديل 

می کند، عامل حفظ و بقای نوع است )دورانت، 1388: 143(. قرآن کريم در 

نقش آفرينی زنان از اين حقيقت واال پرده برمی دارد: »و من آیاته أن خلق لکم 

من انفسکم ازواجًا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودًة و رحمًة إن فی ذلک آلیات 

لقوم یتفکرون« )روم: 21(.

مردان سکون و آرامش عميقی در کنار زنان و در آغوش خانواده می يابند 

که در پرتو آن زندگی چون قايقی به ساحل می رسد و اضطراب ها و نگرانی ها 

و سرگردانی ها از محيط انديشه و زندگی مردان رخت برمی بندد )حکيمی، 

.)63 :1387

ب � آرامش بخشی: زن و مرد به سبب تفاوت در ويژگی های جسمی و 

روانی سهم يکسانی در پايداری خانواده ندارند. زن در آرامش دهی و لطافت 

بخشی فضای خانواده نقش ويژه ای دارد. از ديدگاه اسالم زن در خانواده 

ملزم به پرستاری از روح مرد است که به واسطه ی فنون عشق ورزی و محبت 

امکان پذير است )مطهری، )الف(: ج5، صص77 و78(.

قرآن به صراحت می فرمايد: »او خدايی است که شما را از نفس واحدی 

آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در کنار او بياسايد« )اعراف: 
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189( اگر چه آرام بخشی در آيه ی 21 سوره ی روم به عنوان کارکرد هر يک سا

از همسران بيان شده است و تعبير جعل مودت و رحمت از ناحيه ی خداوند 

بر انس طرفينی داللت می کند )طبرسی، 1407: ج8، ص471؛ زمخشری، 1372: ج3، 

ص473(، لکن تأکيد بر اين ويژگی در آيه ی نخست، از نقش ويژه ی زن در 

آرامش بخشی حاکی است. 

نصوص روايی نيز زنان را مايه ی آرامش همسران خود معرفی می کند؛ 

برای نمونه حضرت سيدالساجدين )( در رساله حقوق می فرمايند: »حق 

همسرت بر تو اين است که بدانی خداوند او را مايه ی انس و آرامشت قرار 

داده است. بدان که اين نعمتی برای تو از سوی خداوند است پس بکوش که 

او را اکرام کنی و با وی مهربان باشی« )حرانی، 1404: 262(.

ج  �  نقش مادری: مادری معموالً به مفهوم توجه و مراقبت از کودکان، 

ارضای نيازهای مادی، عاطفی، روانی و احساس مسئوليت در قبال آنها و 

 (Adams, همچنين برقراری مناسباتی است که نيازهای آنها را برآورده می کند

(1990. بنابراين مادر به يک نوع بودن انسانی، الزامات بيولوژيکی يا زندگی 

اطالق می شود. ديدگاه تعينی بيولوژيکی، مادر بودن را سرنوشت طبيعی و 

بيولوژيکی زنان می داند. در چنين رويکردی، رفتار مادری کارکرد غريزه ی 

.(Chodorow, 1978) مادری است که در طبيعت و بيولوژی انسانی ريشه دارد

در آموزه های دينی نيز مادری يک ارزش به حساب می آيد که به دليل 

ويژگی های زيستی و روانی بر دوش زنان نهاده شده است. از نظر فقهی 

نگهداری از فرزند بر زنان واجب نيست، ولی مادران در مراقبت از فرزندان 
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از ديگران سزاوارترند. زنان طی مراحل مادر شدن عالوه بر دستيابی به ثواب 

سرشار، به کماالت روحی و معنوی نيز می رسند و صفات اخالقی بسياری 

اين  از قوانين می کوشد  با دسته ای  اين رو اسالم  از  آنها رشد می کند.  در 

نقش را تقويت و برای زنان امکان تعيين اولويت را در اين زمينه فراهم کند 

)عالسوند، 1391: ج2، ص97(.

و  احساسی  ويژگی های  وجود  و  خانواده  در  محوری  و  برجسته  نقش 

عاطفی، زنان را قادر خواهد ساخت که مناسب ترين نقش را برای مديريت 

و رهبری ارتباطات ثمربخش  ميان افراد در نهاد خانواده داشته باشند. در نگاه 

اسالم مراقبت مادرانه، زمينه های تکوينی دارد )مجلسی، 1403: ج4، ص183، ح10(.

زن در موقعيت مادری گاه مسئوليت های الزامی مانند حفظ سالمت جنين 

را دارد، تا جايی که اگر بر سالمت جنين خود بيمناک است بايد از روزه ی 

مادر  بر عهده ی  الزامی  فرزند، مسئوليت  تولد  از  بپرهيزد. پس  نيز  واجب 

تعيين نشده است؛ اما شيردهی و پرورش فرزند و مشارکت با پدر در تربيت 

وی، از امور ارزشمندی است که پاداش سنگين برای آنها در نظر گرفته شده 

است )زيبايی نژاد، 1391: 126(. ارزشمندی کنش های مادرانه در نگاه اسالم را 

از طريق آموزه هايی همچون توصيه ی مؤمنان بر نيکی بيشتر به مادران )کلينی، 

1407: ج2، ص162، ح17(، برتری جلب رضايت مادر و انس با او از جهاد 

)همان: ص163، ح20(. و برشمردن قدمگاه مادران به عنوان باغی از باغ های 

بهشت، می توان مشاهده کرد )نوری، 1408: ج15، ص180، ح17933(.
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اگر چه بسياری از نقش های گذشته ی مادران امروزه نيازمند تخصص هايی سا

است که الزمه ی آن طی کردن دوران تحصيل و کارآموزی از قبيل پرستاری، 

مشاوره و راهنمايی می باشد، ولی در دو مورد نقش  مادر بی بديل است: يکی 

بارداری و زايمان و ديگری عشق نامشروط مادر به فرزند )منجم، 1381: 85(.

با توجه به نيازهای کودکان به ويژه در سنين اوليه ی رشد، مادران شايسته ترين 

فرد برای عهده دار شدن پرورش اوليه ی کودکان اند. با لحاظ اهميت شکل 

بخشيدن به شخصيت و هويت فرزندان، نبايد در روند پرورش آنها کوتاهی و 

کاهلی شود و الزم است هر زمان که ايجاب می کند زن شاغل، شغل خود را 

برای ايفای مهم ترين وظيفه اش يعنی مادری و همسری کنار گذارد.

3-3- نقش زنان در اجتماع 

عرصه ی حيات اجتماعی،  عرصه ی تالش انسان برای نيل به کمال است. 

بخش عظيمی از استعدادها و قابليت ها در اين ميدان به فعليت می رسند، 

و  فردی  کماالت  به  دست يابی  در  حوزه  اين  در  آدمی  تکاپوی  چنان که 

موفقيت در حيات خانوادگی نيز مؤثر است.

آموزه های اسالمی عالوه بر اينکه مسئوليت اجتماعی مردم را در قالب 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بيان می کند، اهتمام به امور مسلمين 

–  به عنوان امری فرا جنسيتی – را وظيفه ای می شمارد که بی توجهی به آن 

به منزله ی عدم عضويت در جامعه ی اسالمی است )حر عاملی، 1403: ج16، 

ص336، ح21700(. آيات و روايات زنان را چون مردان به تعاون بر بّر و نيکی،  

شرکت در حج و نماز جمعه و غيره دعوت می کند. 



19

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
                                                               بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان

در فرهنگ دينی شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد زنان مسلمان 

در عصر رسالت نبوی و پس از آن، در صحنه ی اجتماع حضور فّعال داشتند 

اين  انجام  از  را  ايشان  تنها  نه   )( اطهار  ائمه ی  و   )( رسول اهلل  و 

کارها نهی نکردند، بلکه آنها را تشويق نيز می نمودند و حضورشان را در اين 

صحنه ها ستودند. نمونه های فراوانی از مشارکت زنان در انواع فعاليت های 

سياسی، اجتماعی و اقتصادی در تاريخ اسالم ثبت شده است. بيعت )ممتحنه: 

12(، هجرت )نساء: 97 و 98(، امر به معروف و نهی از منکر )توبه: 71(، شرکت 

در مباهله )آل عمران: 61( و تالش ها و فعاليت های خواهر موسی )( برای 

رهايی وی )طه: 40( نمونه هايی از مشارکت زنان در قرآن می باشد. حضور 

ج2،   :1982 )کحاله،  مبارزه  به  تشويق  از  مختلف  حوزه های  در  زنان  نظامی 

ص342(، حراست و نگهبانی )واقدی، ج1، ص220 و 221(، پشتيبانی و تدارک 

جنگ و تداوی مجروحان )عزالدين، 1414: ج1، صص558 – 551(، تا مبارزه ی 

رو در رو با دشمن )بالذری، 1417: ج1، ص325( در منابع دينی و تاريخی اسالم 

موجود است. 

همچنين درباره ی حضور زنان در حج و عمره )قشيری نيشابوری: ج4، ص79(، 

حضور در مساجد )قمی، 1414: ج 8، ص241(، شرکت در نماز عيد فطر و قربان 

)حر عاملی، 1409: ج7، باب28، ص472، ح9891(، حمايت از حکومت اسالمی و 

تقويت آن )قشيری نيشابوری: ج8، ص203(، رفع حوائج مردم )حر عاملی،1403: ج3، 

باب 69، ص239، ح3510( نمونه های فراوانی را می توان باز گفت.
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4- جواز اشتغال زنان در اسالم سا

جواز اشتغال زنان از عموم و اطالق برخی از آيات قرآن کريم استناد 

می شود. اگر چه واژه های به کار رفته در برخی از آنها به صراحت در معنای 

اشتغال زنان نيست، اما به داللت التزامی، معنای کار و تالش اقتصادی از 

آنها استنباط می شود. در حقيقت حکم شرعی اشتغال زنان در داخل عموم و 

اطالق اوليه ادله ای باقی می ماند که نه تنها بر مباح بودن، بلکه بر مطلوبيت و 

رجحان کسب و کار داللت دارند و در قالب تمثيل، نقل داستان، وضع احکام 

و به رسميت شناختن اکتساب و مالکيت زنان بيان شده اند. اين ادله در کتاب 

و سنت فراوان اند )شمس الدين، 1996: 193(.

4-1- مشروعیت اشتغال زنان از منظر قرآن کریم

بر حق  نساء،  مبارک  آيه ی 32 سوره ی  آياتی همچون  مجيد  قرآن  در 

مالکيت زنان بر اموالشان داللت دارد، خداوند در اين آيه می فرمايد: »و ال 

تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب 

مما اکتسبن«. همچنين آياتی همچون آيه ی سوره ی مبارک جمعه همه ی مردم 

را ـ به صورت مطلق اعم از زن و مرد ـ به فعاليت اقتصادی تشويق می کند. 

خداوند در آيه ی 10 سوره ی جمعه می فرمايد: »فاذا قضیت الصالة فانتشروا 

البته در  ابتغوا من فضل اهلل و اذکروا اهلل کثیرا لعلکم تفلحون«.  فی االرض و 

آيات ديگری همچون آيه ی 14 سوره ی نحل، آيه ی 66 سوره ی اسرا، آيه ی 

12 سوره ی فاطر، آيه ی 198 سوره ی بقره و آيه ی 73 سوره ی قصص نيز 

مضمون »ابتغاء فضل« وجود دارد که مفسران آن را به تجارت و کسب مال و 
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تالش اقتصادی تفسير کرده اند. در اين گونه آيات با توجه به کاربرد »قاعده ی 

تغليب« در ادبيات عرب، مخاطب قرآن انسان است و لفظ اطالق داشته و 

انجام دادن فعل بين زن و مرد مشترک می باشد. همچنين آيات تسخير را  نيز 

می توان در عداد اين گونه آيات نام برد؛ مانند آيه ی 20 سوره ی لقمان که 

می فرمايد: »الم ترو أن اهلل سّخر لکم ما في السموات و ما في االرض و اسبغ 

علیکم نعمه ظاهره و باطنه«.

4-2- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات 

در سيره ی معصومين )( نمونه هايی از تأکيد و تأييد بر امر اشتغال 

زنان وجود دارد. به خصوص در مورد مشاغلی که تنها از عهده ی بانوان بر 

می آيد و يا با طبيعت آنها سازگار است، مانند مشاطه گری، عطاری، مامايی، 

خياطی و بافندگی، شيردادن و ... . اين دسته از روايات فراوان اند که تنها به 

دو نمونه از آنها اشاره می شود:

الف ـ همسر عبداهلل بن مسعود صنايع دستی تهيه و منافع حاصل از آن 

را هزينه ی خانواده می کرد )ابن االثير، 1409: ،ج 6، ص121( و  نيز زينب بنت 

جحش همسر رسول خدا )( صنايع دستی می ساخت و منافع حاصل از 

آن را صدقه می داد )همان: 126(.

ب ـ زينب حوالء معروف به عطاره که به  صورت دست فروش به 

برای  بود  داده  اجازه  زنان  به   )( مردم می رفت. رسول خدا  خانه های 

کسب روزی در روزهای عيد از منزل خارج شده و بساط بگسترانند )طوسی، 

ج3، ص287(.
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برای تصدی انواع مشاغل، در هيچ يک از کتب فقهی در شروط متعاقدين، سا

جنسيت مدخليت ندارد، حتی در هيچ يک از کتب فقهی در مکروهات به 

ويژه در بيع  ذکری از جنسيت نشده است. در آداب عقود به ويژه در آداب 

بيع که تا 24 مورد احصاء شده حتی ترجيحی که نشان از برتری جنسی 

باشد، ديده نمی شود )جبعی عاملی، 1410: ج3، ص221(.

5- الزامات اشتغال زنان

از بررسی آيات و روايات و متون معتبر دينی چنين مستفاد می شود که 

در صورت ضرورت اشتغال زنان، برای حفظ شأن و مرتبت آنها و کيان و 

استحکام خانواده و سالمت و پاکی جامعه الزم است بر اصول و قواعد زير 

در الگوی اشتغال زنان اهتمام شود:

الف  � حفظ کرامت زن و التزام به عفت و پوشش و عدم اختالط: بر اساس 

آيات 31 سوره ی نور و 53 و 59 سوره ی احزاب رعايت پوشش شرعی و 

مطابق آيه ی 32 سوره ی احزاب متانت در رفتار و رعايت  آداب گفت وگوی 

سالم با نامحرم و همچنين بر اساس آيات 30 و 31 سوره ی نور، غّض بصر 

ضروری است. از سوی ديگر بر اساس روايات وارده پرهيز از خلوت با 

نامحرم )مفيد، 1413: 157( و پرهيز از اختالط )حر عاملی، 1409: ج20، ص183( 

برای حفظ کرامت انسانی زن الزم است. 

ب � تناسب شغل زنان با ویژگی های زنانه: با توجه به تفاوت های جسمی، 

روانی و رفتاری زن و مرد هر شغلی با ساختار خلقتی زنان سازگار نيست؛ از 

اين رو در طراحی الگوی اشتغال زنان نوع، کميت و کيفيت آن بسيار اهميت 
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دارد )نهج البالغه: نامه 31؛ طباطبايی، 1417: ج4، صص255 و 256؛ جوادی آملی، 1369: 

356؛ مطهری: ج19، ص510 و ج5، صص 54 و55(.

بايد  زوجه  اشتغال  موضوع  در  همسر:  حقوق  با  شغل  هماهنگی  ج: 

برای  استجازه  تمکين،  لزوم  شوهر،  رياست  پذيرش  همچون  موضوعاتی 

خروج از خانه و مغاير نبودن اشتغال زن با مصالح و حيثيات خانواده لحاظ 

شود )شمس الدين، 1996: 69-79(.1 

د: هماهنگی شغل با وظیفه ی مادری: با توجه به مطالب پيش گفته و نيز 

با لحاظ اينکه در حضانت فرزندان، مادر تا هفت سال، بر پدر اولويت دارد 

الگوی  در  نجم الدين، 1408: ج2، ص289(  )نجفی، 1404: ج24، صص 225-220؛ 

اشتغال زنان، شرايط شغلی مادران بايد به نحوی تعديل شود که با وظايف 

مادری آنها تناسب داشته باشد. 

6- تعارض نقش های ناشی از اشتغال زنان با نقش های خانوادگی 

ــه ايران را  ــال گذر از جمل ــی، جوامع در ح ــعه ی اجتماع ــد توس فرآين

ــتخوش تغييرات اجتماعی بنيادين و گسترده ای ساخته و اين امر مسائل  دس

ــيب های اجتماعی متعدد و متنوعی را برای اين جوامع به همراه آورده  و آس

است. بخش  عمده ای از اين مسائل معطوف به »اختالل  هنجاری« و يکی از 

ابعاد آن تعارض نقش است. 

اختالل هنجاری چند شکل عمده دارد که يک شکل آن تضاد هنجاری و 

ارزشی است. در وضعيت تضاد هنجاری برای بعضی از نقش های اجتماعی 

1- ماده 1117 قانون مدنی



24

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

همانند نقش های شغلی و خانوادگی دو هنجار يا دو مجموعه هنجار متضاد سا

اجتماعی  موقعيت  برای  نقش های مضاعفی  دارد که سبب می شود  وجود 

واحد ظاهر  شود. در نتيجه برای موقعيت های اجتماعی شغلی و خانوادگی، 

به وجود می آيد و هم نقش های جديد )رستگار خالد،  هم نقش های سنتی 

1385(. اين شرايط سبب می شود که زنان شاغل مسئوليت های خانوادگی را 

در کنار وظايف شغلی و حرفه ای خود به دوش کشند. آنها از يک طرف قادر 

به پاسخ گويی کامل به انتظارات هر دو نقش نيستند و از طرف ديگر مايل اند 

هر دو نقش را ايفا کنند. اين وضعيت برای ايشان بغرنج خواهد بود. 

6-1- تفاوت دیدگاه سنتی و مدرن نسبت به اشتغال زنان 

ديدگاه سنتی نسبت به زن، در ايران که متأثر از دو رويکرد فرهنگ بومی 

و اسالمی است، با اعتقاد به تفاوت های روانی، اجتماعی، زيستی و طبيعی زن 

و مرد در قابليت توليد مثل و قدرت جسمی، تفاوت های جنسيتی و تفکيک 

الگوی  يک  مسئوليت ها  در  مشابهت  فقدان  و  کار  تقسيم  نقش ها،  الگوی 

عمودی برای خانواده در نظر می گيرد که در آن پدر را در جايگاه سرپرستی و 

تأمين هزينه های خانواده قرار می دهد و مادری و همسری را نقش برتر زنان 

به تصوير می کشد که هيچ  يک از فعاليت های زنان اهميتی همپای اين دو 

نقش نخواهد داشت، اما با تحوالت خانواده در دهه های اخير با فاصله گرفتن 

از اين الگوی عمومی، تأمين هزينه های خانواده از انحصار مرد خارج شده و 

به طور مشترک بر عهده ی زن و مرد قرار گرفته است )زيبايی نژاد، 1388: 40(. به 

اين ترتيب با گذر از جامعه ی سنتی به مدرن و تغيير در ساختارها و ارزش ها 
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که به بازتعريف و دگرگونی هويت و نقش زنان منجر شده است، زنان تالش 

کردند که هويت خود را به انتظارات و نقش های سنتی محدود نساخته و در 

ايفای نقش های اجتماعی با مردان همراه شوند  )آبوت و واالس، 1380: 113(، 

اما نکته ی قابل توجه اين است که بر اساس آموزه های دينی کارهای خانه از 

قبيل طبخ غذا و امور مربوط به آن، مراقبت از فرزندان، نظافت و مرتب کردن 

خانه وظيفه ی شرعی زن نيست )شمس الدين، 1996: ج3، صص115-111؛ همان: 

ج2، ص18(. شاهد اين ادعا حق زن در درخواست مزد از شوهر در برابر کار 

خانگی است که فقها بر آن تصريح کرده اند. در هيچ آيه و روايتی به وجوب 

خدمت زن در خانه تصريح نشده و تنها برخی روايات بر استحباب اين امور 

برای زنان داللت می کنند )حر عاملی: ج 17، باب 20، صص62و 63(. انجام امور 

منزل و تشريک مساعی در اين زمينه برای تعاون و همکاری زن و شوهر با 

يکديگر است. اين دسته از روايات با بيان پاداش های عظيمی، زن و مرد را بر 

ايفای اين نقش تشويق و ترغيب کرده است. از سوی ديگر در نظام حقوقی 

اسالم مادر حتی در قبال شير دادن به فرزندش می تواند از شوهر تقاضای 

اجرت کند )طالق: 6( و روايات متضمن اين معناست که شوهر نمی تواند زن 

را برای اين کار مجبور نمايد )حر عاملی، 1409: ج21، باب 68، ص452، ح27558(. 

بنابراين به طريق اولی زنان در کارهای خانه اجباری از جهت حقوقی و فقهی 

ندارند )شمس الدين، 1996: 114 و 115(.
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6-2- دالیل وقوع تعارضات نقشی در زنانسا

نقش های شغلی و مسئوليت های خانگی زنان به عنوان نقش های موازی 

محسوب می شوند و اين ويژگی احتمال تعارض کار- خانواده را برای آنها 

باال می برد )رستگار خالد، 1383(. از آنجا که در نظر عرف مديريت اصلی  امور 

خانه بر عهده ی زنان است، از آنها انتظار می رود که موقعيت با ثباتی را در خانه 

فراهم کنند که دربرگيرنده ی ايفای نقش های نهادينه شده ای چون مراقبت از 

همسر، فرزندان و رسيدگی به امور خانواده  شود. هر چند مسئوليت اصلی 

تأمين معاش خانواده و نان آوری با مردان است، لکن در بسياری از موارد بار 

اصلی تأمين هزينه های خانوار را زنان شاغل به دوش می کشند. مع الوصف 

اشتغال زنان جانشين وظايف اصلی آنها در خانه نمی شود و ايشان مجبورند 

بعد از يک نوبت کاری که به منزل باز می گردند، نوبت دوم کاری خود را 

آغاز کنند. بنابراين اغلب زنان بين انتظارها، توقع ها،  مسئوليت ها و تعهدهای 

کاری و خانوادگی دچار تعارض و تناقض می شوند. 

 6-3- آثار زیان بار تعارض

زنان شاغل که در عين حال مسئوليت مادری و همسری را نيز بر عهده 

دارند، تعارضاتی در نقش جنسيتی، کسب قدرت،  پيشرفت و رقابت، سهيم 

شدن در نقش ها،  مراقبت از کودک و روابط زناشويی پيدا می کنند. اين مسئله 

همچنين کيفيت زندگی خانوادگی و حفظ و بقای روابط زن و شوهر را 

خدشه دار می سازد )بختياری، 1388: 173(. 
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بيشترين اثر منفی  تعارض نقش برای زنان شاغل معطوف به گران باری 

نقش است که منجر به خستگی و کاهش آسايش و راحتی آنها می شود. اين 

مسئله، فرد را به تنش روانی، اختالل و ناتوانی در برقراری ارتباط اجتماعی 

مؤثر مبتال می کند و در نتيجه احتمال دارد در کار نيز دچار ناخشنودی شغلی، 

رخوت روانی و احساس از خود بيگانگی شده و با افزايش تأخير و غيبت 

از کار، افزايش تمايل برای تغيير و عدم تعهد شغلی و سازمانی به کاهش 

بهره وری منجر می شود.

در خانواده نيز احتمال ابتالء به افسردگی، اضطراب، بدخلقی و بدرفتاری 

از  نقش خانوادگی، کاهش رضايت  انجام ضعيف تر  فرزندان،  با همسر و 

زندگی و عدم بهداشت روانی افزايش می يابد. در نتيجه خانواده ها و سازمان ها 

هم دچار نوعی کارکرد نادرست و نابسامانی می شوند )رستگار خالد، 1383(.

6-4- رویکرد دینی در بررسی مسئله ی تعارض

با توجه به پيامدهای سوء ناشی از اشتغال زنان که منجر به بروز تعارضات 

در ايفای نقش های خانوادگی و اجتماعی آنها می شود، الزم است تا با بررسی 

و مداقه در متون و نصوص دينی راه حل های مناسب برای حل و رفع اين 

عوارض استخراج شود. 

الف � محدودیت زمان، مکان و توان: با توجه به محدوديت های  طبيعی 

انسان در سه بعد زمان، مکان و توان روشن است که زن نمی تواند در هر 

دو حوزه اشتغال خارج از منزل و مسئوليت های خانوادگی نقش خود را به 

طور کامل ايفا کند. محدوديت زمانی به او اجازه نمی دهد در ساعاتی که به 
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فعاليت های اقتصادی اشتغال دارد، انتظارات ناشی از نقش خانوادگی را به سا

نحو مطلوب ايفا نمايد.

محدوديت در توان نيز موجب می شود که با وجود خستگی های جسمی 

نقش  نباشد  قادر  ديگر  خانه،  از  خارج  مسئوليت های  از  ناشی  روحی  و 

همسری و مادری خود را به نحو مطلوب ايفا کند. بنابراين جمع ميان اين دو 

نقش بدون اينکه خللی در نقش ديگر ايجاد شود، دشوار می  نمايد. 

ب � اولویت کار یا خانواده: بررسی اين موضوع با طرح اين پرسش آغاز 

می شود که برای زنان متأهل از بين اشتغال و مسئوليت های ناشی از تأهل 

کدام يک اولويت دارد؟ 

در اين گونه موارد، بر اساس قاعده ی تزاحم مقتضای عقل انتخاب مورد 

مهم تر است )مظفر، 1389: 372(. از اين رو بايد از ميان دو گزينه، امری که امتياز 

بيشتری دارد و مهم تر است انتخاب شود و در اولويت نخست قرار گيرد. در 

صورتی که آن دو کار از هر جهت مساوی باشند، انتخاب هر يک از آن دو 

علی السويه خواهد بود، زيرا هيچ  کدام بر ديگری ترجيحی ندارد. در اين باره 

سه نکته ی مهم حائز توجه و اهميت است:

اول، تقدم ارزش ها و کماالت معنوی: اصل در زندگی انسان، توجه به 

خدا و رعايت معنويات است، زيرا آدمی در سايه ی معنويات به کمال حقيقی 

می رسد و به هدف آفرينش نزديک می شود. بر اين اساس اگر تحصيل منفعت 

مادی با رعايت امری معنوی تزاحم پيدا کند و به طور هم زمان جمع ميان 

آنها ممکن نباشد و انسان به گزينش يکی از آن دو مجبور شود، حق تقدم 
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با معنويات است )مصباح يزدی، 1376: 43(. اگر اصل تقدم معنويات بر ماديات 

در کنار اهميتی که اسالم برای ازدواج و تشکيل و تداوم خانواده قائل است، 

قرار داده شود و نيز  ويژگی های تکوينی زن و تناسب آنها با کار و اشتغاالت 

منعطف  خانه و خانواده و ... در نظر گرفته شود، قطعاً مسئوليت های مرتبط با 

خانواده برای زنان مهم تر خواهد بود و در موارد تزاحم با فعاليت های بيرون 

از خانه، ترجيح خواهد داشت؛ زيرا تزاحمی که در اينجا رخ داده،  تزاحم ميان 

هدف و وسيله است. به يقين در اين گونه موارد، انسان بايد وسيله را فدای 

هدف کند )طاهری نيا، 1389: 35 و 36(.

دوم، ارجحیت خانواده: نقش محوری زن در خانواده، مسئوليت نداشتن 

زن در تأمين هزينه ی زندگی و همسويی نقش مادری و خانه داری با طبيعت 

زنانه از جمله مهم ترين داليل اولويت حضور زن در خانواده در مقايسه با 

اشتغال غيرضروری آنهاست.

از ديدگاه اسالم اولويت نخست برای زن متأهل، اشتغال به وظايف و 

مسئوليت های خانوادگی است )شمس الدين، 1996: ج4، صص233-229؛ موسوی 

تربيت  و  مادری  اهلل، 1389: 91 و97(. همسرداری،  ، ص90؛ فضل  الخمينی: ج8 

فرزندان شايسته و با کفايت کاری است ارزشمند و متناسب با ويژگی های 

جسمی و روانی زن که يکی از راه های خدمت او به اجتماع بوده و در اولويت 

نخست قرار دارد. از مهم ترين شاخص های مثبت همسری، پشتيبانی عاطفی 

و آرامش بخشی است )روم: 21؛ اعراف: 189؛ کلينی، 1407: ج5، ص325، ح5(. در 

متون دينی از زنانی که مهربان، نرم خو، خوش رو و شادی آفرين اند، ستايش 
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شده است )حر عاملی، 1409: ج20، صص30 و 31(. همچنين حلم و بردباری سا

ايثار و بخشش از جمله توانايی های اخالقی است که مادران در خالل  و 

مراقبت از فرزندان خويش از دوران بارداری تا دوره های باالتر کسب می کنند. 

مطالعات و تحقيقات جامعه شناسان نيز حاکی از اين امر است که در همه ی 

جوامع، نقش اصلی برای زنان نقش مادری و همسری است )سفيری، 1377: 

86(. اين مطلبی است که جامعه شناسان غربی نيز پس از تجربه ی طوالنی و 

گذشت سال ها از وارد کردن زنان به بازار کار، بدان اعتراف می کنند )دمارنف، 

1388(. به همين سبب، امروزه در غرب بحث بازگشت زن به خانه مطرح 

است )حسينا، 1380: 258؛ گاردنر، 1386: 220 و221؛  هاجری، 1383: 31(.

ــه اولويت کارهای  ــت ک س��وم، ضرورت، تعیین کننده اولویت: بديهی اس

خانگی و مسئوليت های خانوادگی زنان مشروط به آن است که ضرورتی برای 

ــته باشد. در مواردی که حضور زنان در  فعاليت های اجتماعی زن وجود نداش

ــالمی ضروری باشد،  همين  عرصه های اجتماعی و اقتصادی در جامعه ی اس

ــت خواهد بود. در نتيجه ضرورت های اجتماعی  ضرورت تعيين کننده اولوي

ــوط به مادری و  ــتند و يا وظايف مرب ــته از زنانی که متأهل نيس ــرای آن دس ب

رسيدگی به فرزندان را ندارند و در عين حال واجد شرايط و توانايی انجام اين 

ــند، اولويت می يابد. همچنين برای زنانی که در اثر فوت شوهر يا  امور می باش

ــر ممر معاشی  طالق، معلوليت، از کار افتادگی و يا عدم تکافوی درآمد همس

ــد، کار و تالش اقتصادی در اولويت قرار می گيرد. دليل اين امر وجوب  ندارن

حفظ نفس محترمه است )محمدی ری شهری، 1382: 182-189(.



31

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
                                                               بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان

7- الگوی مناسب برای اشتغال زنان 

در بيشتر مواردی که اشتغال زنان ضرورت می يابد، زنان دچار تعارضات 

بر اساس دستورات دين  اين تعارضات،  به منظور کاهش  نقش می شوند. 

اسالم درباره ی ترجيحات نقشی در نظر گرفته شده برای زن، طراحی الگويی 

که به زنان در کاهش تعارضات کمک کرده و او را قادر سازد که در انجام 

نقش های گوناگون موفقيت بيشتری به دست آورد، ضروری است. 

ابعاد اصلی الگوی پيشنهادی بر دو بعد فردی و اجتماعی استوار است. 

در بعد فردی، اقداماتی پيش بينی شده که در حوزه ی اختيارات فرد است. اين 

الگوی پيشنهادی در حوزه ی اجتماعی نيز بر سياست ها و اقداماتی تأکيد دارد 

که توسط سياست گذاران و رؤسا و مديران سازمان ها طراحی و اجرا می شود.

7-1- بعد فردی

الف � توجه به دستورات اسالم در خصوص نقش های اولویت دار زن: با 

توجه به اينکه اسالم نقش های تعريف شده برای زن در محيط خانه را بر 

نقش زن در محيط اجتماعی ارجح می داند، الگوی پيشنهادی بايد به گونه ای 

در  بنابراين  بداند.  مرجح  همسر  و  مادر  عنوان  به  را  زن  شرايط  که  باشد 

طراحی ساختار اين الگو بيشترين تالش با هدف  انجام وظايف خانوادگی 

زن صورت می گيرد )شمس الدين، 2001: 229(.

تحقيقات انجام شده بر روی زنان شاغل در ديگر کشورها نيز نشان می دهد 

که زنان همواره متقاضی بهره مندی از راه کارها و الگوهايی بوده اند که نقش 

همسری و مادری آنها را در اولويت قرار دهد؛ برای مثال مصاحبه هايی که با 
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زنان کارآفرين در خصوص بهبود وضعيت تعادل ميان زندگی شغلی و شخصی سا

انجام شده، نشان می دهد مهم ترين درخواست آنها به دست آوردن زمان بيشتر 

.(Finlay, 2006: 92) برای حضور در کنار همسر و  خانواده است

برای زنان  تعارضاتی که  به  با توجه  برای زنان:  اشتغال  ب- گزینه های 

شاغل ايجاد می شود، در طراحی الگوی مورد نظر، می بايست انواع گزينه های 

شغلی متناسب با شرايط آنها را نيز در نظر داشت. اشتغال در مشاغلی که 

شرايط ثابت و انعطاف ناپذيری دارد، امکان افزايش تعارضات برای زنان را 

افزايش می دهد. چنانچه زنان در ابتدای انتخاب شغل با اين گزينه های شغلی 

آشنا شوند و امکان اشتغال آنها در مشاغل متناسب فراهم آيد، اين تعارضات 

کاهش می يابد. شرايطی که برای  اشتغال زنان مورد نظر است از دو جهت 

بررسی می شود؛ انتخاب گزينه ی شغلی متناسب با شرايط آنها و تالش برای 

ايجاد تغيير متناسب با شرايط آنها. 

ــغلی متناسب با شرايط زنان: انواع مسيرهای شغلی  - انتخاب گزينه ی ش

شامل استخدام و خود اشتغالی و  انواع تعارضات نيز منبعث از محدوديت های 

ــت. با در نظر گرفتن تعارض از نوع زمان  ــار و رفتار اس مربوط به زمان، فش

و به منظور کاهش آن، الگوی حاضر مشاغلی را به زنان پيشنهاد می دهد که 

ــتر باشد. بديهی است شرايط کار به صورت  انعطاف پذيری زمان در آنها بيش

ــتوار است که فرد شرايط زمانی  ــتخدامی در بيشتر موارد بر اين اصل اس اس

ــت. بنابراين به ندرت می توان تغييراتی که متناسب با  کارفرما را پذيرفته اس

شرايط فرد است را در ساعات کاری سازمان کارفرما اعمال کرد. لذا يا بايد 
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ــتغالی را انتخاب و يا اينکه سازمان ها تمهيدات الزم را  زنان گزينه ی خوداش

ــد. تحقيقات و مطالعات نيز  ــتغال آنها فراهم کنن برای کاهش تعارضات اش

(Redmond ,  vali- دججود چنين گرايشی را در زنان و سازمان ها تأييد می کن

 .ulis & Drew , 2006) 

تغييراتی در گزينه ی شغلی کنونی: ممکن است در شرايطی  اعمال   -

که زنان در مشاغل استخدامی مشغول به فعاليت اند، تغيير شغل برای آنها 

امکان پذير نباشد و يا اينکه توانايی يا امکان اشتغال در گزينه های خوداشتغالی 

را نداشته باشند. در چنين مواردی، به زنان توصيه می شود در سازمان هايی 

که شرايط منعطفی را برای کاهش تعارضات به کارکنان خود ارائه می کنند، 

مشغول به کار شوند و يا اينکه در  ايجاد  انعطاف بيشتر شرايط اشتغال خود 

.(Ahemad, 2013) تالش کنند

از جمله راه کارها و شيوه های پيشنهادی می توان به موارد زير اشاره کرد:

انواع روش های  - زمان کاری منعطف: زمان کاری منعطف، بازه ای از 

ايجاد تعادل را دربردارد که بر زمان کار از جمله روز، ساعت، زمان شروع و 

زمان پايان کار متمرکز و شامل موارد زير است: 

روز  کارکنان يک  اين حالت  در  منعطف:  کاری  زمان بندی  برنامه ی   •

می تواند  آنها  کار  و خاتمه ی  زمان شروع  اما  می کنند،  کار  را  کامل  کاری 

تفاوت داشته باشد. 

• روز کاری فشرده: در اين حالت کارکنان می توانند به ساعت کاری هر 

روز خود، مدت زمان خاصی را اضافه کنند و در مقابل روز کاملی را سر 
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کار حاضر نشوند. سا

• کار پاره وقت: در اين حالت کارکنان انتخاب می کنند که يک روز يا 

روزهايی را سر کار حاضر نشوند و در مقابل حقوق آن روز را دريافت نکنند. 

ايجاد  مکان کاری منعطف از جمله روش های  - مکان کاری منعطف: 

تعادل است که در آن محل انجام کار اهميت نداشته و تنها نفس انجام کار 

انجام کار دارند، در  امکان  از مشاغلی که  موضوعيت دارد. طيف وسيعی 

محلی غير از محل مرسوم کار می کنند و افراد می توانند آنها را در خانه يا 

در يک مرکز محلی و از طريق لوازم ساده ی اداری و امکاناتی نظير پست 

الکترونيکی، تلفن، نمابر و رايانه به انجام رسانند.

انجمن بين المللی کار از راه دور (ITAC)، کار از راه دور را اين گونه 

تعريف می کند: »به طور کلی کار از راه دور نوعی آرايش کاری است که طی 

آن افراد به شکل انعطاف پذير از نظر زمان )پاره وقت يا تمام وقت( و از نظر 

مکان )خانه، دفتر شرکت يا به شکل سيار( به انجام وظيفه و يا پاسخ گويی 

به امور محوله می پردازند«.

انعطاف شغلی لزوماً در مکان و زمان کاری منعطف خالصه نمی شود، 

بلکه می توان با تعريف مجدد شغل آن را به گونه ای سازمان دهی کرد که 

بتوان با شيوه های منعطف تری آن را به انجام رساند. 

- مشارکت شغلی: در اين حالت دو يا چند نفر وظايف و مسئوليت های 

يک شغل را با يکديگر تقسيم می کنند، به گونه ای که شرايط، منافع و مزايای 

.(Ahemad, 2013 : 63) آن شغل بين آنها تقسيم می شود
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ج- کاهش تعارضات از طریق افزایش توانمندی های زنان: الگوی مورد 

مبنای  بر  نظر ما می کوشد ذهنيت ها، تمايالت و رفتارهای زنان شاغل را 

آموزه های اسالمی متناسب با وضعيت شغلی آنها و با هدف تعادل بخشی به 

زندگی کاری شکل دهد.

ــن الگو بايد  ــار و رفتار(، اي ــان، فش ــواع تعارضات )زم ــه به ان ــا توج ب

توانمندی های شخصی زنان را برای مواجهه با تعارضات افزايش دهد. جهت 

ــش، نگرش و مهارت  ــه گانه ی دان ــتيابی به اين هدف، توجه به ابعاد س دس

ضروری است. 

به منظور مواجهه با تعارضات، فرد بايد دانش صحيح و کافی مرتبط با 

تعارضات و نيز نگرش مناسب برای برخورد مؤثر با آنها و همچنين مهارت 

صحيح مديريت و حل يا کاهش آنها را داشته باشد. فقدان علم و اطالع کافی 

از چند و چون اجرای صحيح و نبود مهارت الزم برای انجام کارها موجب 

فساد و تباهی می شود. 

پيامبر گرامی اسالم )( فرمودند: »من َعِمَل علی غیر علم کان ما یُفسد 

أکثَر مّما یُصلِح« )محمدی ری شهری،1382: 166(؛ »هر کس بر پايه ای جز دانش 

رفتار کند، بيش از آنکه اصالح کند، فساد به بار می آورد«.

در جريان  که  است  فرآيندی شناختی2  از خود1  آگاهی  دانشی:  بعد   -

رشد ذهنی صورت می گيرد. کيفيت شناخت زيربنای ساختارهای عاطفی 

1- Self-Awareness
2- congnitive
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شخصيت نظير تصور از خود1، اعتماد به نفس2، عزت نفس3 هويت شخصی4 سا

و دانش شخصی5 است. فرد بر اساس اين دانش شخصی، به تعامل با محيط 

پرداخته و بدين ترتيب شناخت به نسبت ثابتی از احساسات، افکار، تمايالت، 

توانايی ها، اهداف و انگيزه ها و شخصيت خود به دست می آورد و با نقش ها 

و وظايف خود در قبال موقعيت ها آشنا می شود. در حالی که ناآگاهی از اين 

موارد زمينه ساز ابهام در مورد اهداف و انتخاب های فرد و ايجاد تعارض 

از دانش،  )کرباسيان و جاليی، 1383(. برخورداری  بود  آنها خواهد  به  نسبت 

موجب می شود که زن چارچوب و اصول ايفای نقش های مختلف خود را 

به  درستی بشناسد و سردرگمی و ضعف  او در اولويت بخشی به وظايف و 

نقش های اصلی او کاهش يابد. 

برای زنان  آموزشی طراحی شده  برنامه های  بررسی ها نشان می دهد که 

در کشورهای مختلف همواره بر آگاه سازی آنها از شرايطی که در آن فعاليت 

می کنند و به ويژه وظايف اصلی آنها به عنوان مادر و همسر تأکيد دارد. آگاهی از 

نقش ها و وظايف همسری و مادری و الزامات آن و تعارضاتی که ممکن است 

در صورت اشتغال برای زنان به وجود بيايد، موجب می شود که همواره به دنبال 

. (Bubb & Early, 2004) روش ها و تکنيک های کاهش اين تعارضات باشند

1- Self-Image
2- Self-Confidence
3- Self-Esteem
4- Self-Identity
5- Self-Knowledge
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- بعد نگرشی: نگرش يک مفهومی انتزاعی است که معادل های فارسی 

متعددی همچون »طرز تلقی«، »وجهه ی نظر«، »بازخورد« دارد. 

نگرش يک وضعيت آمادگی برای عمل در برابر محرکی ـ مانند شیء، 

مفهوم و موقعيت ـ به روش معين و ثابت است و می تواند به عنوان يک 

اشياء،  به  نسبت  نامطلوب  يا  مطلوب  پاسخ گويی  برای  آمادگی  و  گرايش 

اشخاص، مفاهيم يا هر چيز ديگری تلقی شود. نگرش فرايندی از هوشياری 

فعاليت های  و  ارزش ها  با  متناظر  احتمالی  يا  واقعی  فعاليت  که  است  فرد 

اجتماعی را تعيين می کند و حلقه ی پيوند بين آنهاست.

نگرش در کاهش تعارضات شغلی نقش مهمی دارد. زنی که تالش برای 

کسب درآمد حالل و کمک به معيشت خانواده را وظيفه ی خود دانسته و 

آن را نوعی عبادت تلقی کند )مجلسی، 1403: ج100، ص1، احاديث باب1(، از 

نظر ذهنی و روحی مقاومت روانی باالتری خواهد داشت. در فرهنگ قرآنی 

زن شايسته )صالحه( زنی است که به تعهدات خانوادگی پای بند است )نساء: 

34(. اين زن اگر بخواهد می تواند به فعاليت های اقتصادیـ  اجتماعی بپردازد. 

در روايات آمده است که پيامبر گرامی اسالم )( به زنی که به دليل از 

کار افتادگی شوهر انفاق خانواده را به عهده گرفته و برای کسب درآمد خود 

و خانواده اش می کوشيد، اطمينان دادند که چنين کاری برای او اجر و پاداش 

دارد )ابن األثير، 1409: ج6، ص121(. 

رسول خدا )( فرمودند: »من سعی علی نفسه لیعّزها و یغنیها عن الناس 

فهو شهید« )محمدی ری شهری، 1382: 184(؛ »هر کس بکوشد تا خود را عزيز و 
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از مردم بی نياز دارد، )هم مرتبه( شهيد است«. سا

- بعد مهارتی: برخورداری از مهارت های الزم برای اعمال مديريت در 

جهت کاهش تعارضات ناشی از اشتغال زنان متأهل امری الزم و ضروری است. 

نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده به منظور شناسايی راه کارهای مقابله 

ــان می دهد که مهارت های  ــغلی و خانوادگی زنان شاغل نش با تعارضات ش

ــامل اين موارد است: مهارت های برقراری ارتباط،  الزم در اين خصوص ش

ــض اختيار، مهارت  ــت زمان، مهارت تفوي ــره، مهارت مديري مهارت مذاک

. (Finlay,2006)سازماندهی

فضای  ايجاد  در  می تواند  آنها  به کارگيری  و  مهارت ها  اين  بر  تسلط 

هم دالنه و صميمانه و جلب همکاری و ايجاد تعامل مثبت و سازنده با همسر 

و ديگر اعضای خانواده و نيز ساير همکاران در محيط کار و فعال ساختن 

ظرفيت های نهفته يا معطل موجود، افزايش راندمان کاری و بهره وری بهينه 

از منابع و امکانات و به ويژه زمان، بسيار مؤثر افتد و از دامنه و آثار تعارض 

نقش فرو کاهد.

شيوه ی  به  می توان  را  زندگی1  سبک  زندگی:  سبک  اصالح   -4-1-7

باورها، هنجارها و  الگوها،  از  پيروی  با  افراد  تعبير کرد که در آن  زندگی 

ارزش های خاص يا انتخاب نمادها يا مؤلفه های مصرف کاالهای فرهنگی يا 

فعاليت های فرهنگی - هنری و نحوه ی گذران اوقات فراغت، تعلقات خود 

را به نمايش می گذارند.

1- Life style
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ــازماندهی زندگی روزمره در  ــبک زندگی، الگوی به نسبت پايدار س س

ــترس است. تحقيقات  چارچوب يک موقعيت معين زندگی و منابع در دس

ــده توجه به موضوعات ذيل را برای کاهش اثرات تعارض نقش و  انجام ش

ــبک زندگی مهم می داند: نوع مسکن، محل سکونت، فعاليت های  اصالح س

ــيقی(، غنی سازی اوقات فراغت،  فرهنگی و هنری )کتاب، مجله ، فيلم، موس

ورزش و تربيت بدنی، تمرينات تمرکز ذهن، ريلکسيشن و ... 

نکته ی جالب توجه اينکه طبق بررسی های انجام شده يکی از راه کارهای 

مهمی که حتی در کشورهای غير اسالمی برای کاهش تعارضات به زنان 

توصيه شده است، عبادت و نماز و مراقبه ی معنوی است. با توجه به اينکه 

وجود استرس در طوالنی مدت می تواند به بروز رفتارهای مخربی از جمله 

اعتياد منجر شود، توجه به عبادت و مراقبه ی معنوی می تواند از بروز چنين 

 .(Finlay, 2006; Rehman, 2014) خطراتی نيز پيشگيری کند

7-2- بعد اجتماعی 

به منظور کاهش تعارضات شغلی زنان، عالوه بر راه کارهايی که بر بعد 

فردی استوار است، توجه به سياست های کالن اجتماعی نيز ضروری است. 

تحقيقات انجام شده در ديگر کشورها نيز نشان می دهد که طراحی و اجرای 

سياست های اجتماعی کالن برای حفظ تعادل ميان زندگی شغلی و شخصی 

 (doble & supriya , 2010:331-342; Redmond , Valiulis & ضروری است 

Drew ,2006; SHRM Research , 2003; Mathew &  panchanatham, 2011)
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از جمله ی اين سياست ها و اقدامات می توان به موارد زير اشاره کرد:سا

7-2-1- ارتقاء فرهنگ سازمانی متناسب با هر دو نقش بانوان: از جمله 

راه کارهای ارتقاء فرهنگ سازمانی متناسب با هر دو نقش بانوان، خلق فضای 

همکاری ميان کارکنان، تشکيل تيم های کاری به جای کارهای فردی، آموزش 

به مديران و کارکنان به منظور آشنايی با فوايد حل تعارضات نقشی، تنظيم 

سياست های زمان کاری متناسب با نقش های بانوان با هدف تنظيم ساعات 

زمانی منعطف از جمله امکان کار بيشتر در بعضی ساعات و کار کمتر در 

برخی ساعات، انجام کار به صورت حجمی، امکان دورکاری، امکان کار به 

صورت پاره وقت به جای تمام وقت، مشارکت کاری، ارائه مرخصی های 

مرتبط با سرپرستی کودکان و حتی اجرای برنامه ی تواتری و نوبتی بودن 

اشتغال و ... می باشد. 

ــژه در ارتباط  ــت به وي 7-2-2-کاه��ش هزینه ه��ای درمان��ی: اين سياس

ــترس و اضطراب، موجب  ــی از اس با هزينه های مربوط به بيماری های ناش

ــود که زنان برای حل مشکالت خود حمايت بيشتری دريافت کنند و  می ش

توانايی بيشتری برای مقابله با تعارضات ميان نقش های خود بيابند. 

جمع بندی و نتیجه گیری

اجتماعی  و  نقش های خانوادگی  تعارض  بررسی  برای  اين جستار  در 

الزامات  تا  ابتدا نقش هويتی، خانوادگی و اجتماعی زن کنکاش شد  زنان 

اشتغال آنها بر مبنای آموزه های دينی ارائه شود. حفظ کرامت زن و التزام به 

عفت و پوشش، تناسب شغل با ويژگی های زنانه، حقوق همسر و وظيفه ی 



41

13
93

ن 
ستا

تاب
 / 

64
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
                                                               بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اجتماعی بانوان

مادری از جمله اين الزامات برشمرده شد. آن گاه با طرح آثار زيان بار تعارض، 

مؤلفه های اولويت دار در ارائه ی الگوی مناسب اشتغال در فرهنگ اسالمی 

معرفی شد.

سپس با توجه به نظر اسالم مبنی بر تقدم بخشی به ارزش ها و کماالت 

معنوی، اولويت دهی به امور خانواده و مالحظه ی ضرورت ها و مصلحت های 

موردی و مصداقی، الگوی مناسب اشتغال زنان ارائه شد. اين الگو بر دو 

بعد فردی و اجتماعی استوار است. در بعد فردی، انتخاب گزينه ی شغلی 

متناسب با شرايط زنان، اعمال تغييرات در گزينه ی شغلی کنونی )از طريق 

ايجاد زمان و مکان کاری منعطف و مشارکت شغلی(، افزايش توانمندی های 

زنان )در بعد دانش، نگرش و مهارت( و اصالح سبک زندگی )نوع مسکن، 

محل سکونت، فعاليت های فرهنگی، اوقات فراغت، ورزش و تربيت بدنی 

و عبادت و مراقبه معنوی و...( پيشنهاد شد و کسب مهارت های الزم برای 

ارتباط  برقراری  مهارت  جمله  از  تعارضات  کاهش  برای  مديريت  اعمال 

مهارت  و  اختيار  تفويض  مهارت  زمان،  مديريت  مهارت  مذاکره،  مهارت 

سازمان دهی تأکيد شد.

در بعد اجتماعی نيز خلق فضای همکاری ميان کارکنان، تشکيل تيم های 

کاری به جای کارهای فردی، آموزش به مديران و کارکنان، تنظيم سياست های 

به  کار  امکان  دورکاری،  امکان  به صورت حجمی،  کار  انجام  کاری،  زمان 

صورت پاره وقت، مشارکت کاری، ارائه ی مرخصی های مرتبط با سرپرستی 

کودکان و حتی اجرای برنامه ی تواتری و نوبتی بودن اشتغال و ... معرفی شد. 
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منابعسا
پامال و  واالس کلر 1380. جامعه شناسی زنان، ترجمه ی منيژه نجم عراقی،  × آبوت، 

تهران، نی.  
ابن األثير، عزالدين ابوالحسن علی بن ابی الکرم 1409ق.  اسد الغابه فی معرفه الصحابه،  ×

بيروت، دار الفکر.
ــــــــــ 1285ق. الکامل فی التاريخ، تحقيق مکتب التراث، بيروت، دار إحياء تراث  ×

العربی.
بختياری، آمنه. »تأثير اشتغال زنان بر خانواده با تأکيد بر فرزندان«، اشتغال زنان )مجموعه  ×

مقاالت(، تهران، مرکز امور زنان و خانواده، )1388(. 
بالذری، احمدبن يحيی بن جابر 1417ق. انساب االشراف، تحقيق سهيل زکار و رياض  ×

زرکلی، بيروت، دار الفکر. 
جبعی عاملی )شهيد ثانی(، زين الدين 1410. الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه،  ×

المحّشی سيد محمد کالنتر، قم، داوری.
جوادی آملی، عبداهلل 1369. زن در آيينه جمال و جالل الهی، قم، رجاء.  ×
حر عاملی، محمدبن الحسن 1409ق. تفصيل وسايل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه. ×
حّرانی، حسن بن علی بن شعبه 1404ق. تحف العقول عن آل الرسول )(، تصحيح  ×

علی اکبر غفاری، جامعه مدرسين. 
ــينا، سيد احمد 1380. راز آشکار )تحليل روانی – اجتماعی زن (، تهران، مؤسسه  × حس

فرهنگی انتشاراتی آيه و موسسه انتشارات هفت. 
حکيمی، محمد 1387. دفاع از حقوق زن، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمی. ×
حلی )محقق(، نجم الدين، جعفربن حسن، 1408ق، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل  ×

و الحرام، قم، اسماعيليان.
دمارنف، دافنه 1388. غريزه مادری در مورد فرزندان، عشق و زندگی معنوی، ترجمه ی  ×

آزاده وجدانی، قم، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معارف.
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ــاب خويی، تهران،  × ــفه، ترجمه ی عباس زري ــت، ويليام جيمز 1388. لذات فلس دوران
انتشارات علمی و فرهنگی.

رستگار خالد، امير. »بررسی تعارض نقش های شغلی و خانوادگی و عوامل مؤثر بر آن«،  ×
دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، ش4، )1383(. 

ــــــــــ، »زنان شاغل و بررسی تأثير منابع کنترل فشار بر ترکيب نقش های شغلی-  ×
خانوادگی آنان«، بانوان شيعه، سال 3، ش 8، )1385(.

ــيت، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی –  × ــــــــــ، 1385. خانواده، کار، جنس
اجتماعی زنان.

ــاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار  × ــری، محمودبن عمر 1372.  الکش زمخش
الکتاب العربی. 

زيبايی نژاد، محمد رضا و محمد تقی سبحانی 1388. درآمدی بر نظام شخصيت زن در  ×
اسالم، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان. 

ــــــــــ1391. جايگاه خانواده و جنسيت در نظام تربيت رسمی، قم، مرکز مديريت  ×
حوزه های علميه خواهران. 

ــران«، مجموعه مقاالت  × ــواده در اي ــه زن و خان ــگاه ب ــی ن ـــ. »آسيب شناس ـــــــــ
ــناس، تهران، مرکز امور زنان و خانواده رياست  ــی خانواده، سيد جعفر حق ش آسيب شناس

جمهوری، )1388(. 
ــــــــــ1390. »زن و بازخوانی سنت پيامبر«، مجموعه مقاالت و گفتگوها، قم، دفتر  ×

مطالعات و تحقيقات زنان. 
سفيری، خديجه 1377. جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، تبيان.  ×
ــريف الرضی، محمدبن حسين 1414. نهج البالغه، تحقيق و تصحيح صبحی صالح،  × ش

قم، هجرت.  
ــه  × ــائل حرجه فی فقه المرأه، بيروت، الموسس ــمس الدين، محمد مهدی 1996. مس ش

الدوليه للدراسات و النشر.
ــــــــــ 2001. اهلیة المرأة لتولی السلطة، بيروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر.   ×
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طاهری نيا، احمد 1389. حضور زن در عرصه های اجتماعی – اقتصادی از نگاه آيات  ×سا
و روايات، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.

ــير القرآن، قم، دفتر انتشارات  × ــين 1417. الميزان فی تفس ــيد محمد حس طباطبايی، س
اسالمی مدرسين حوزه علميه. 

طبرسی، فضل بن حسن 1407. مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو.  ×
طوسی، تهذيب االحکام، ج3،  ×
العسقالنی الشافعی، ابن حجر، ابوالفضل شهاب الدين احمدبن علی 1414ق. اإلصابه فی  ×

تمييز الصحابه، بيروت، دار الکتب العلميه.
عضدانلو، حميد 1384. آشنايی با مفاهيم اساسی جامعه شناسی، تهران، نی. ×
عالسوند، فريبا 1391. زن در اسالم، قم، مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران.  ×
ــين 1383. اسالم، زن و جستاری تازه، ترجمه ی »تأمالت اسالمیة  × فضل اهلل، محمد حس

حول المرأة«، مجيد مرادی، قم، بوستان کتاب.
ــــــــــ 1389. دنيای زن، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.  ×
القشيری النيشابوری، ابن الحجاج ابوالحسين مسلم. الجامع الصحيح )المسمی: صحيح  ×

مسلم(، بيروت، دارالمعرفه. 
قمی، عباس 1414. سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار، قم، اسوه.  ×
کحاله، عمررضا 1982. أعالم النساء، بيروت، الرساله.  ×
ــی ميزان آگاهی زنان از خود، نقش ها و  × ــهربانو جاليی. »بررس ــيان، فرزانه و ش کرباس

ــش نامه تربيتی، ش1،  ــود و ارتباط اين آگاهی با تحصيالت«، پژوه ــف و حقوق خ وظاي
.)1383(
کلينی، محمدبن يعقوب 1407. الکافی، تصحيح علی اکبر غفاری و آخوندی. ×
کوئن، بروس 1387. مبانی جامعه شناسی، ترجمه ی غالمعباس توسلی، تهران، سمت.  ×
ــناختی، ترجمه ی  × ــوزر، لوئيس و برنارد روزنبرگ 1385. نظريه های بنيادی جامعه ش ک

فرهنگ ارشاد، تهران، نی.
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ــدی، قم، دفتر  × ــواده، ترجمه ی معصومه محم ــام 1386. جنگ عليه خان ــر، ويلي گاردن
مطالعات و تحقيقات زنان. 

گيدنز، آنتونی 1376. جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نی.  ×
مجلسی، محمدباقر 1403ق. بحاراالنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربی.  ×
قم،  × حديث،  و  قرآن  پايه  بر  اقتصادی  توسعه   .1382 محمد  شهری،  ری  محمدی 

دارالحديث. 
مريدی، سياوش و عليرضا نوروزی1373. فرهنگ اقتصادی، تهران، نگاه.   ×
ــين  × ــی 1376. اخالق در قرآن، تحقيق و نگارش محمد حس ــاح يزدی، محمد تق مصب

اسکندری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
ــتاد شهيد مطهری، مرکز تحقيقات  × مطهری، مرتضی )الف(. نرم افزار مجموعه آثار اس

کامپيوتری علوم اسالمی. 
ــتاد مطهری، مرکز تحقيقات کامپيوتری  × ــت های اس ـــــــــ )ب(.  نرم افزار يادداش ـ 

علوم اسالمی.
مظفر، محمد رضا 1384. اصول فقه، قم، دارالفکر. ×
مفيد، ابو عبداهلل محمدبن محمدبن نعمان 1413. األمالی، تحقيق و تصحيح حسين ولی  ×

و علی اکبر غفاری. 
موسوی الخمينی، روح اهلل، نرم افزار صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. ×
ــن 1404 . جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، بيروت، دار إحياء  × نجفی، محمد حس

التراث العربي.
ــائل و مستنبط المسائل، بيروت، آل  × ــين بن محمد تقی 1407. مستدرک الوس نوری، حس

البيت. 
واقدی، ابو عبداهلل محمدبن عمر. فتوح الشام، بيروت، دار الجيل. ×
ــاغل غربی«، حورا، ش8،  × ــی در محيط کار زنان ش ــول. »آزار جنس هاجری، عبدالرس

.)1383(
هدايت نيا، فرج اهلل 1387. داوری در حقوق خانواده، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  ×
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