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 چکیده

تقسیم کار خانگی به معنی تفکیک وظایف براساس جنسیت در خانواده، تابع قواعدی از ارزش ها و هنجارهای 

اجتماعی، بحث از جنسیت، تقسیم کار خانگی و رابطه  با افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف. اجتماعی است

هدف این پژوهش شناخت همه جانبه . آن با حضور اجتماعی زنان در ارزش های دینی، به طور جدی مطرح است

ر این روش د. تقسیم کار خانگی با توجه به بافت اجتماعی زمان معصومین با مقایسه نسبت به قبل از آن است

مبنای تحلیل داده ها، تحلیل گفتمان . نوع اکتشافی و توصیفی است و داده ها کیفی است پژوهش، تاریخی و از

اجتماعی، در سه سطح، تحلیل  تعامل از خاص صورتی هم و زبان از خاص به عنوان صورتی هم گفتمان. است

ایسه با دوره اجتماعی، شناخت اجتماعی و ابعاد گفتمان، به توصیف تقسیم کار خانگی در سیره معصومین و مق

ارزش تقسیم کار خانگی، جنسیت و تقسیم کار خانگی از نظر وظایف حقوقی زن و شوهر . قبل از اسالم، می پردازد

ناشی از ویژگی های فطری و غریزی و نحوه انجام وظایف حقوقی و اخالقی آنها ناشی از یادگیری و فرهنگ حاکم 

جتماعی زن، حضور اجتماعی زنان در صدر اسالم و چند جانبه بر خانواده و جامعه، تقسیم کار خانگی و حضور ا

. بودن تقسیم کار خانگی در سیره معصومین نسبت به دوره قبل از اسالم، محورهای اصلی این پژوهش می باشند

بافت اجتماعی، بایدها و نبایدها، نوع نگرش و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، با گفتمان تقسیم کار خانگی و 

 . استارتباط پیچیده و چند جانبه دارند و تغییر و یا اصالح در هر کدام، در سایر ابعاد اثر گذار  بالعکس،

 

 تقسیم کار خانگی، تحلیل گفتمان، توزیع قدرت در خانواده، حضور اجتماعی زن، سیره معصومین: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

هاای دیریناه   تحقیق. شر استتقسیم کار خانگی بر مبنای جنسیت موضوعی به قدمت تاریخ ب

 بساتان، ) دهاد نشاان مای   دور هاای بسایار  دوران در جنسی را تقسیم کار هایی ازشناسی شکل

ناابرابر   غالباا   الگوهاای  در معاصار  زماان  تا و های بعددوره کار جنسی در تقسیم .(31  :331 

ن بر جهاان شامولی   شناسااز حیث میان فرهنگی نیز نتایج تحقیق های انسان .تداوم یافته است

در سده گذشته علیرغم تالش برای ایجااد  (. همانجا) پدیده تقسیم کار جنسی مهر تأیید زده اند

نگرش تشابه بین کار خانگی و کار بیرون از خانه برای زن و مرد، فقط سختی کاار بیشاتری بار    

مسائولیت   زنان تحمیل شده است و زنان در بیشتر مواقع علیرغم کار بیرون از منازل همچناان  

به اندازه ... مزد، به ویژه کار زنان در حوزه خانگی،و حال آنکه کار بی. عهده دارندکار خانگی را به

برآورد شده است کاه کاار خاانگی از نظار ارزش     . اشتغال مزد بگیری برای اقتصاد ضروری است

باا  (. 111 : 33  گیادنز، ) معادل یک سوم کل تولید ساالنه در یک اقتصاد امروزی اسات  تقریبا 

گسترش حضور زنان در مشاغل مختلف اجتماعی  افزایش مسئولیت آناان در خاناه و بیارون از    

های فردی و اجتماعی زن و مرد، بحاث از تقسایم   آن، و همچنین تفاوت و تبعیض در مسئولیت

کار خانگی نیز جدی تر مطرح، و نظر محققین را به خود جلب و اهمیت پژوهش پیراماون آن را  

هام چناین نسابت دادن تقسایم کاار خاانگی و حضاور و عادم حضاور          . چندان نموده است دو

های دینی، و وجود اختالف نظر در این زمینه، پاژوهش باا نگااهی هماه     اجتماعی زن، به ارزش

چون سیره معصومین بارای شایعیان حجات و یکای از معیارهاا در      . جانبه را ضروری می سازد

. معصومین در این زمینه می تواند راهگشاا باشاد    رامون سیرهمعارف دینی است، لذا پژوهش پی

این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است کاه، تقسایم کاار خاانگی در سایره معصاومین       

چگونه مطرح شده است؟؛ و چه تفاوتی با دوره قبل از اساالم دارد؟ لاذا در ایان    ( علیهم السالم)

با توجه به شارایط اجتمااعی زماان معصاومین      پژوهش سعی خواهد شد با نگاهی همه جانبه و

 .، موضوع بررسی شود(نگاه همدالنه تاریخی )

 

 

                                                           

تقریر یا همان تأیید . از سوی آنان است( تقریر)و تأیید رفتار( فعل)، رفتار (قول)مقصود از سیره معصومین، گفتار  1

رفتار عبارت است از اینکه شخصی در حضور معصوم سخنی را ابراز و یا عملی را انجام دهد و معصوم آن را ردّ 

 .سیره معصومین بر شیعیان حجت است. ط تقیه نباشد، نشان از تأیید آن استنکند؛ در صورتی که شرای
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 اهداف پژوهش

-مندی تحقیق این است که محقق به خوبی بداند در چه فضا و چارچوبی کار میمعنای هدف

-می اجتماعی پژوهش .هایی استرود و پاسخگوی چه پرسش یا پرسشکند و به چه سویی می

 بلیکای، ) ارزشایابی  تغییار،  بینای،  پایش  فهم، تبیین، توصیف، اکتشاف، هایی مانند دفهتواند 

در سایره  تقسایم کاار خاانگی     اکتشااف و توصایف   به پژوهش اینداشته باشد؛ و ( 331 :33 

هادف اصالی، شاناخت تقسایم کاار خاانگی در سایره        لذا . پردازدمی( السالمعلیهم)معصومین 

برای شناخت بهتار سایره در ایان    . ماعی زمان ظهور اسالم استمعصومین با توجه به بافت اجت

 در ضمن این هادف اصالی، هادف   . شودزمینه، مقایسه با بافت اجتماعی قبل از اسالم انجام می

، تقسایم کاار خاانگی و مشاارکت     (قبل و بعد اساالم )هایی مانند، جنسیت و تقسیم کار خانگی 

هاای  اجتماعی زنان در صدر اسالم، از جمله هادف  و حضور( قبل و بعد از اسالم)اجتماعی زنان 

 . فرعی در این پژوهش هستند

 

 پرسش های تحقیق

( 33:  33  گیادنز، ) پرسش اصلی این پژوهش از یک جهت واقعی، و از جهت دیگر تطبیقای 

علایهم  )عبارت است از اینکه، تقسایم کاار خاانگی در سایره معصاومین      است؛ و پرسش واقعی 

ن و عمل شده است؟ و پرسش تطبیقی عبارت از اینکه چه تفاوتی باا شارایط   چگونه بیا( السالم

در : در ضمن سؤال اصلی، به سؤال هاای فرعای مانناد    دارد؟ فرهنگی اجتماعی قبل از آن زمان،

 سیره معصومین؛ تقسیم کار خانگی بر مبنای جنسیت چگونه بیان و عمال شاده اسات؟ و چاه    

توجه به تقسیم کاار خاانگی، حضاور اجتمااعی زن در سایره       با تفاوتی با دوره قبل از آن دارد؟

زمیناه هاای اجتمااعی حضاور      معصومین چگونه ارائه شده است؟ و در صدر اسالم، زنان در چه

 .پاسخ داده می شود داشتند؟

 

 پیشینه پژوهش

های بسیاری نگاشته شده نامهها و پایانها، کتابدر زمینه تقسیم کارخانگی در اسالم، مقاله

 پیرامون تقسیم کار خانگی و نقش آن در استحکام زندگی، بحث نموده  هابرخی مقاله. است

برخی دیگر، حاصل تحقیق میدانی در مورد . کننداند؛ که برخی روایات را در این زمینه ارائه می

                                                           

 .در این زمینه می توان به پرتال جامع علوم انسانی و یا سایت مجله های نور از طریق گوگل مراجعه شود  
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تقسیم کار خانگی در جامعه هستند؛ که در آنها با پرسشنامه و یا مصاحبه وضعیت جامعه امروز 

هایی که پیرامون خانواده در اسالم نگاشته شده اند، کتاب. کنندبا آیات و روایات مقایسه می را

فقط در . بیشتر به حقوق و وظایف اعضای خانواده و نقش آنها در استحکام خانواده پرداخته اند

، نویسنده محترم دیدگاه های جامعه شناختی را تحلیل  کتاب اسالم و جامعه شناسی خانواده

نموده و در هر مورد از بحث، به دیدگاه اسالم در موافقت یا مخالفت اشاره می نماید؛ که در این 

و اما پایان نامه های تحصیالت تکمیلی که در . مقاله به برخی از مباحث آن استناد شده است

زمینه تقسیم کارخانگی نگاشته شده اند، بیشتر پیرامون نگرش سنجی درباره تقسیم کارخانگی 

در این پژوهش سعی می شود با تکیه . 2بین دو جنس مختلف به صورت میدانی بحث کرده اند

بر سخنان و به ویژه نحوه رفتار معصومین و مقایسه آن با بافت اجتماعی قبل از اسالم، با نگاهی 

 . همه جانبه تر به موضوع پرداخته شود

 

 مبانی نظری  

شاود  ها و معاانی شاروع مای   یق با توصیف فعالیتهای با استراتژی استفهامی، تحقدر پژوهش

تواناد باه عناوان    شود کاه مای  ها و مفاهیمی استخراج میها و معانی، مقولهسپس از این فعالیت

در این نوع پاژوهش، جهاان   . مبنایی برای درک یا تبیین مسأله موجود مورد استفاده قرار گیرد

ون ماورد درک و تجرباه قارار مای گیارد و      وسیله اعضاای آن از در اجتماعی دنیایی است که به

وظیفه دانشمند اجتماعی کشف و توصیف این دیادگاه درونای اسات ناه اینکاه دیادگاهی را از       

در علاوم اجتمااعی دو زباان    « ویان  »از نظار  (. 23 ، 333  بلیکای، ) بیرون به آن تحمیل کند

یاد در بافات پاژوهش    پژوهش با. زبان دانشمندان اجتماعی و زبان مشارکت کنندگان: موجودند

صورت گیرد و نه در بافت محقق، و باید از واقعیت های اجتماعی شروع شود نه از واقعیت هاای  

به عقیده وی، مفاهیم مورد استفاده توسط اقاوام بادوی را تنهاا مای تاوان در       .جامعه شناختی 

ر نیست ولای  لذا این پژوهش نظریه محو. (21 همان، )بستر شیوه زندگی این اقوام تفسیر نمود

چون تحلیل داده ها از طریق تحلیل گفتمان است، آن گونه که یورگنسن و فیلیپس می گویناد  

در تحلیل گفتمان، نظریه و روش در هم تنیده شده است و محققاان بارای اساتفاده از تحلیال     

                                                           

 .از نویسنده محترم حسین بستان که در این پژوهش بدان نیز استناد داده شده است 2

در مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری از دانشگاه های مختلف پایان نامه ( ایران داک)عات علمی ایران در پایگاه اطال 3

 . ها ثبت است
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گفتمان به عنوان روش تحقیق، باید مفروضات فلسفی اصلی آن را بپذیرند و ایان امکاان وجاود    

خودش را با ترکیبی از عناصر و دیدگاه های مختلف تحلیل گفتماان و   ةرد که هر محقق بستدا

محقاق کادام رویکارد تحلیال گفتماان را      )حتی دیدگاه های تحلیلی غیر گفتمانی ایجااد کناد  

چنین کار تلفیقی نه تنها امکان پذیر بلکه ارزشمند است، چرا کاه دیادگاه هاای    (. استفاده کند

مورد نظر را تولید می کنند و در نتیجه منجر باه   ةمختلفی از دانش درباره پدیدمختلف، اَشکال 

 زباان  از خاص صورتی هم گفتمان(. 33 :332 قجری، ) شوندتری از آن پدیده میفهم گسترده

 مشهود های مشخصه شامل تنها نه گفتمان». اجتماعی است تعامل از خاص صورتی هم و است

 شاامل  آن بار  عاالوه  بلکه شود،می کالمی هایکنش و اجتماعی التتعام و کالمی غیر و کالمی

 ادراک و تولیاد  جریاان  در کاه  شاود  مای  نیاز  راهبردهاایی  و شناختی بازنمودهای از دسته آن

 (.  233: 332  ون دایک،) «کنند می نقش ایفای گفتمان

تفااوت   با بافت اجتماعی محقاق هام فاصاله تااریخی، و هام      ،نیمعصوم رهیس بافت اجتماعی

که در این گونه موارد الزم است محقاق غارق در فرهناگ      گیدنزلذا بر مبنای نظر . زیادی دارد

دیادگاهی از  الزم اسات   ،(33 بلیکای،  ) گروه مورد مطالعه شود و دقت در فهم آن داشته باشد

باه هماین جهات    . تحلیل گفتمان در نظر گرفته شود که برای تبیین آن فرهنگ مناسب باشاد 

مناساب  با توجه به مبانی و ابعاد در نظار گرفتاه شاده،     2«کیون دا» شناختی اجتماعی رویکرد

 .پژهش است نیا

گاازاره هااا، نساابیت . ، هاار سااطح گفتمااان مفاااهیم خاااص خااود را دارد«ون دایااک»از نظار  

، (روابط معنایی میاان گازاره هاا   ) ، انسجام(هر گزاره تحت تأثیر گزاره ها پیشین است)گفتمانی

و ساختارهای طرح واره، ( تمهیدات اقناعی در گفتمان)، رتوریک (وب ارائه گفتمانچارچ) سبک

به نظر ون دایک، (. 3 همان، ) های مختلف گفتمان هستند که باید مورد توجه قرار گیرندجنبه

نقشی بنیادین در توصیف و تبیاین ماتن و   « بافت»در مطالعه گفتمان، به مثابه کنش و تعامل، 

مانناد محایط،   )وی، بافت را به دو قسم، موضعی یا تعااملی (. 33قجری، ) کندمیگفت و گو ایفا 

های سازمانی، مشارکان مانند ساختارها، کنش)و عام یا اجتماعی ...( ها ومشارکان، اهداف و نیت

...( هاای جنسایتی و یاا دارای قادرت و     ها و گاروه به عنوان قانونگذار یا مجری و یا در مقام رده

یا خاود  )ها های انساناست و فعالیت« کنش»از نظر ون دایک گفتمان شکلی از . کندتقسیم می

                                                           

1Giddens  

  Van Dijk, Teun Adrianus 
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 شود که با نیت قبلی همراه باشندتنها موقعی کنش نامیده می معموال ( داری آنان از انجام کاری

 (.33همان،)

به نظر ون دایک، یک مبحث بنیادی کاه باین گفتماان و جامعاه ارتبااط برقارار مای ساازد،         

از نظر وی، ایدئولوژی ها هم شناختی و هم اجتماعی هستند و امکان پیوناد  . است« ولوژیایدئ»

ایدئولوژی باه رواباط اجتمااعی    (.  3 قجری، ) بین سطح خرد و کالن را امکان پذیر می سازند

کنند تا معضالت مشخصای را حال   سلطه محدود نیست؛ بلکه مردم ایدئولوژی ها را طراحی می

همااهنگی اعماال افاراد عضاو گاروه هاای        ةایدئولوژی ها در خدمت حل مساأل کنند؛ بنابر این 

ایدئولوژی ها و محتوای آنها مقوالتی بسیار کلی و عام هساتند؛  (. 23 همان، ) اجتماعی هستند

برای آن که آنها در شرایط مختلف برای بیشتر اعضای گروه کارکرد مطلوب داشته باشاند، بایاد   

 (.23 همان، ) باشند بنیادین، عمومی و انتزاعی

توان آن را در قالب گفتمان مورد بررسی برای شناخت فرهنگ و واقعیت های صدر اسالم، می

و بعاد از اساالم کاه در    ( که به دوره جاهلی معروف است) لذا دو گفتمان قبل از اسالم. قرار داد

بناابر  . ی شاوند سیره معصومین ارزیابی می شود، در این پژوهش بررسی و با یکدیگر مقایساه ما  

شاناخت و تحلیال گفتاار و نمودهاای     : این، تحلیل گفتمان در سیره معصومین عبارت اسات از 

، که (ایدئولوژی) عینی رفتار معصومین در تقسیم کار خانگی بر اساس مقوله های انسجام بخش

 .از طریق ابعاد گفتمان، در بافت اجتماعی معین به منصه ظهور رسیده اند

 

 روش پژوهش

 میرزایای، ) اکتشافی، کیفی است ةپژوهش تاریخی در حوز. است یخیپژوهش تار نیدر ا روش

در پاژوهش تااریخی   . تواند منعطف و متفااوت باشاد  ؛ لذا فرایند انجام پژوهش می(221 :331 

طور کاه بودناد ببیناد؛ باه عباارت دیگار، روش       های تاریخی آنمحقق بتواند واقعیتالزم است 

مناابع دسات اول دینای، شاامل     : منابع در این پژوهش دو دسته هستند. تاریخی همدالنه باشد

، و تفاسیر قرآن کریم است؛ و منابع دست دوم دینی و تاریخی، شامل کلیاه مناابع    منابع روایی

                                                           

، وسائل الشیعه، نهج البالغه از جمله (کافی، من الیحضره الفقیه، تهذیب و استبصار) کتاب های چهارگانه شیعه  

و کتاب های بحار االنوار، الحیاه، میزان الحکمه و جامع االحادیث الشیعه که روایات . اول هستند منابع معتبر دست

کتاب های چهارگانه و سایر منابع روایی را با دسته بندی ارائه نموده اند نیز منابع دست اول دینی محسوب می 

 . شوند
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نموناه گیاری مناابع باه جهات غناای       . مکتوب است که از منابع دست اول استفاده کارده اناد  

اصلی روایی است و در تفسیر آیاات قارآن، تکیاه بار نظار       اطالعات، به صورت ارادی و از منابع

 .مفسران معاصر است

لاذا  گفتماان کااوی در سایره     . اسات مبنای تحلیل اطالعات در این پژوهش، تحلیل گفتمان 

پاردازش ساایره و  ( دوم. مشااهده آزاد و مطالعاه اجماالی مناابع    ( اول. معصاومین مراحلای دارد  

سایاق  )، بافات ماوقعیتی   (سیاق متنی) طه آن با بافت زبانیمشخصه های متنی و فرامتنی، و راب

بافت بیناا متنای و تحلیال رواباط بیناامتنی احادیاث باا        ( سوم. و بافت کالن اجتماعی( مقامی

تعیین گفتمان متن؛ که در آن تحلیل ( چهارم. یکدیگر و با قرآن و در صورت لزوم متون تاریخی

بود، بلکه بایاد آنهاا را در سااختار معاین، گفتماان      تک تک احادیث به تنهایی راه گشا نخواهد 

 (. 33 :333 شکرانی و همکاران ) کاوی نمود

ون »اجتمااعی  -برای تحلیل گفتمان تقسیم کار خانگی در سیره معصومین، از روش شناختی

تحلیل اجتماعی، در دو سطح، بافت موضعی و بافت ( الف :شودبا این محورها استفاده می« دایک

مانناد  ) فرهنگای، ایادئولوژی   -هاای اجتمااعی  حلیل شناخت اجتمااعی، شاامل ارزش  ت( عام ب

(. 32 قجاری،  ) فرهنگای -های نگرش و دانش اجتمااعی ، نظام... .(گرایی و نژادپرستی، جنسیت

 ها، مصاداق رابطه گزاره)، ساختار معنا ...(ها و ترتیب آنها و واژه) گفتمان، شامل ساختار متن( ج

برحسب گروه مانند زنان در مقابل مردان، بر حساب  )، سبک ...(ر چه مورد؟، و ها، چه کسی و د

البته هر گفتمانی جنباه رتاوریکی   (. اقناعی) ، و رتوریک(فرهنگ مانند جاهلی در مقابل اسالمی

 . ندارد

 

 یافته های پژوهش

نظار   تاوان آن را از با ظهور اسالم تغییرات اساسی در شیوه زندگی مردم بوجود آماد کاه مای   

ما تنها هنگامی ماهیت متمایز تقسایم کاار خاانگی در سایره     . تاریخی، دو مقطع متمایز دانست

لذا سؤال اصلی آن است که . را با گذشته مقایسه کنیمکنیم که بتوانیم آنمعصومین را درک می

تقسیم کار خانگی در سیره معصومین چگونه بود؟ و سؤال تطبیقی آن است که این تقسیم کار، 

. و بافت اجتماعی چاه نقشای در ایان زمیناه داشات؟     .  ا جامعه قبل از اسالم چه تفاوتی دارد؟ب

یافته های پژوهش در پاسخ به این پرسش ها، پیرامون تقسیم کار خاانگی در سایره معصاومین    

  .به ترتیب ارائه می شود
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اطاعات افاراد    درو  نظام اجتماعی صدر اسالم قبیله ای بود :بافت اجتماعی زمان ظهور اسالم

، بلکه برخاساته از روح ناژادو و   شتاین اطاعت منشأ سیاسى ندا. شد قبیله از رئیس خالصه مى

او رؤساا و   در نظام قبیلاه  (.33 :جعفریان ) بود که در رئیس قبیله تجّلى یافته بودنسبى قبیله 

ساتى در میاان   گذارو بوده و موضع آنان معیار درستى و نادر سادات قبایل منبع تشریع و قانون

در جاهلیت حکمى در مورد خوردنیهاا وجاود نداشات و    به همین جهت، . شد قبیله شناخته مى

در آن نظام اجتمااعی، قاانون    .(223: 3علی، ج) گشت مرجع حالل و حرام به عرف قبایل باز مى

عرب باراو خاود حاکماانى داشات کاه در اماور        گذاری خاصی برای رفع اختالف ها نبود، بلکه

 به همین دلیل بود کاه هار قبیلاه حااکم ویاژه خاود را داشات        ؛کرد ها مراجعه مىه آنبخویش 

محال زنادگى در   . ناد کردمای  ، در بادیه زندگى جزیره العرباکثریت ساکنان  .(31 : جعفریان)

و مکاه باه   چون مدینه و طائف ی مناطق. بودمعاش آنها سنگین و اخالق آنها تند  و خشن ،بادیه

آب و تجارت، به صورت شهر درآمدند، ولی فرهنگ قبیله ای بار آنهاا حااکم    دلیل داشتن منابع 

او عارب اقتضاا    تربیت قبیله. بودنزاع میان قبایل به صورت یک سنت جارو در میان عرب . بود

و نقض بیعت نکند، چه این پیمان، مبناو درساتى داشاته باشاد یاا      دکه خیانت را نپذیر شتدا

ند و جاز در برابار آن   ختشنا اعراب چیزو جز قدرت و زور را نمى (.33 :جعفریان ) داشته باشدن

 ناد ادد حق را تعیین کرده و عدالت را بر همان اساس قرار مى ،ند و بر همین پایهردک خضوع نمى

در آن فرهنگ حق زن، دختر و فرزند و مرد ضعیف غصب می شد؛ چاون آنهاا   (. 233: 1علی،ج)

در این نکته کاه  (. 333: 1همان، ج)ی توانست بجنگندقدرت جنگیدن نداشتند، ولی مرد قوی م

 (علیاه الساالم  )دانند، وابسته به حضرت اساماعیل   عرب مکه و آنها که خود را از نسل عدنان مى

شکى  ،اند نموده بوده و سالهاو سال در شعر و غیر آن بر این مطلب تکیه کرده و بدان افتخار مى

 (. 31 : جعفریان) وجود ندارد

جایگاه و نقش زن و مرد در کار خاانگی از بحاث هاای جادی     : تقسیم کار خانگیجنسیت و 

 .در این قسمت این جایگاه و نقش به اختصار بیان می شود. تقسیم کار خانگی است
در زندگی قبیلگی زنان و مردان، سختی بسیار : جنسیت و تقسیم کار خانگی قبل از اسالم -

مداوم و کار خانگی و کمک در اقتصااد خاانواده، ساختی    داشتند، ولی زنان به دلیل فرزندآوری 

مضاعفی را تحمل می کردند، فقط زنان اشراف در شهرها با داشاتن بارده زنادگی آساوده تاری      

زنان در بادیه نسبت به مردان بیشتر کار می کردند؛ آنان ملزم بودند غاذا آمااده کنناد،    . داشتند

های زده شده را بریسند، مراقب فرزنادان باشاند   شیر بدوشند، لباس ها را بشویند، پشم و کرک 
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و وسایل آتش را فراهم کنند و سایر موارد از کارهایی که مردان آنها را انجام نمی دادناد، انجاام   

 دهند؛ چون این گونه کارها را زنانه می دانستند و و شایسته نبود ماردان باه آنهاا اقادام کنناد     

اد فرزندان پسر و پشتوانه امنیتی و اقتصادی بودن آناان  به عالوه افتخار به تعد(. 3 3: 1علی،ج)

باعث می شد زنان مکرر فرزند آوری کنند و هم چنین خانه به دوشی و جاا باه جاایی مکارر و     

جمع و پهن کردن وسایل و کمک در حشم داری مانند دادن علوفاه و دوشایدن شایر و تولیاد     

ی بار مضااعفی بار دوش زناان باود و ایان      و عصبی مزاج بودن مردان همگ... فراورده های آن و 

 .موضوع برای مردان اهمیتی نداشت
در پاساخ باه ایان ساؤال کاه در سایره       : جنسیت و تقسیم کار خانگی در سیره معصومین -

هاای پاژوهش بیاانگر چناد نکتاه      معصومین، چه تحولی در تقسیم کار خانگی ایجاد شد؟ یافته

 : است

در اندیشه دینی، دامنه قاانون گاذاری در بعاد     :زن و مردتوجه به مشابه نبودن وظایف ( الف

فردی و اجتماعی با تکیه بر پیوند دنیا و آخرت و همچنین نیازهاای واقعای انساان و در جهات     

این نوع قانون گذاری پیچیده است و دین به کمک عقل و خرد جمعای مای   . کمال نهایی اوست

اگرچه کمال نهایی و هدف غایی زن و مرد مشترک . آید تا زوایای پنهان را برای آنها آشکار کند

 است ولی این مشترک بودن، باعث نمی شود که وظایف آن دو نیز کاامال مشاابه یکادیگر باشاد    

چه بسا عملی که زن را به کمال می رساند و او را در مسیر سعادت قارار مای   (. 33:زیبایی نژاد)

به همین دلیل، در ماورد احکاام و   . رساند دهد، دقیقا همان عملی نباشد که مرد را به کمال می

قسم اول، راجع به اصاول زن باودن اوسات    : اوصاف زن گفته شده که، این اوصاف دو قسم است

که هی  گونه تفاوتی در طی قرون و اعصار در آنها رخ نمی دهد مانناد لازوم حجااب و عفااف و     

قسم دوم، . نی نخواهد شدسایر احکام عبادی و غیر عبادی که مخصوص زن است و هرگز دگرگو

ناظر به کیفیت تربیت و نحوه محیط پرورش زن است که اگر در پرتو تعلایم و تربیات صاحیح،    

پرورش یابند و چون مردان بیاندیشند و تعقل و تدبر داشاته باشاند، تماایزی از ایان جهات باا       

دهاا مشاهود   مردها ندارند و اگر گاهی تفاوت یافت شود، همانند تمایزی است که باین خاود مر  

به عنوان مثال چون وظیفه فرزند پروری به تعبیر قارآن کاریم، بارای    (. 33: جوادی آملی) است

زیارا تماام تاوان    ) در بدن او اسات ( 1 :لقمان، آیه)و باعث سستی ( 1 : أحقاف، آیه)زن سخت 

ر ، در سیره معصومین، وی را از الزام حقوقی باه کاا  (جسمی و روحی خود را به فرزند می بخشد

باه هماین   . خانگی و یا فعالیت های سخت اجتماعی و درآمد بارای خاانواده، معااف نماوده اناد     



8931اجتماعی، سال دوازدهم، شماره چهل و پنج، زمستان  پژوهش ةفصلنام  01 

جهت، کار خانگی زن و نحوه حضور اجتماعی وی، از نظر حقوقی که پایه آن امر و نهای و الازام   

اما وظایفی کاه هادف منادی    . شرعی است، ناظر به قسم اول یعنی به هدف مندی خلقت است

هر یک قرار نداده و در زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی، مشترک بین زن خلقت، اختصاصی 

. و مرد است، ناظر به قسم دوم، یعنی به کیفیت تربیت و نحوه محیط پرورش آن، مرباوط اسات  

ولی توصیه . به عنوان مثال، در پخت و پز جنسیت مالک نیست؛ بسیاری از آشپزان، مرد هستند

ون می تواند باعث صمیمیت، گرمی روابط اعضاای خاانواده،    شده، دست پخت زن خوب باشد چ

به همین دلیل در سیره معصاومین، کاار زن   . ارضای روحی زن و برداشتن بار از دوش مرد باشد

در منزل و کار مرد مازاد بر نفقه واجب، الزام حقوقی ندارد و نحاوه حضاور اجتمااعی آناان نیاز      

 . متفاوت است

در مورد تقسیم کاار در خاناه از   ( س) و فاطمه زهرا( ع) علی در حدیث آمده است که حضرت

سوال فرمودند، پیامبر گرامی اسالم در پاسخ، وظایف داخل منزل را به فاطمه ( ص)پیامبر اسالم 

باه جاز   : فرماود  ( س) فاطماه زهارا  . واگذار کارد ( ع) و وظایف خارج خانه را به علی( س)زهرا 

شدم از اینکه رسول خدا مرا از انجام کارهاای بیارون از   خداوند کسی نمی داند چقدر خوشحال 

از ساخن  (. 12 : 23حرّ عاملی،ج) منزل که نیازمند ظاهر شدن در دید مردان است، معاف نمود

که فرمود مرا معاف نمود، معلوم می شود که این تقسیم کار به عنوان وظایف ( س) حضرت زهرا

در امور منزل به همسر خویش کمک ( ع)ت علیچنانکه حضر. حقوقی و الزام شرعی نبوده است

 .در مسائل امامت یاور اجتماعی همسر خویش بوده است( س) می کرد و حضرت زهرا
کار خانگی به ظاهر غیر رسمی و بدون مزد اسات   :توجه دادن به ارزش تقسیم کار خانگی(ب

تبااط زناان باا    اگار چاه گیادنز معتقاد اسات، ار     . و برای زنان از گذشته تا کنون بوده و هسات 

پایش از صانعتی    -متمرکز ساختن فعالیت ها بر نگهداری خانه و پرورش کودکاان  -کارخانگی 

، ولی تماامی  (111:  33 گیدنز،) شدن که خانه یک واحد تولیدی بود چندان مفهومی نداشت

خانواده ها مرکز تولید نبودند و برخی زناان فقاط باه نگهاداری خاناه و پارورش فرزنادان مای         

همچنین پس از صنعتی شدن نیز زنان در بسیاری از خانواده ها، مانناد کشااورزان و   . تندپرداخ

پردازناد؛ لاذا کاار    دامداران عالوه بر همکاری در فعالیت اقتصادی و تولیدی، به کار خاانگی مای  

از طرفی، قابلیت جسمی و روحای  . خانگی بدون مزد در بیشتر زمان ها از نظر پنهان مانده است

ای تربیت فرزندان، نشاط و شادابی آنان برای سرزندگی خاانواده و هام چناین جاذابیت     زنان بر

ظاهری زن برای شوهر، با برداشتن و یا کم کردن باار کارهاای دشاوار اجتمااعی از دوش آناان      
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و از طرف دیگار، قابلیات   . کندشود و این امر به آرامش همه اعضای خانواده کمک میحاصل می

برای کارهای دشوار اجتماعی زمینه امنیت و آسایش خاانواده را فاراهم    جسمی و روحی مردان

با توجه به تفاوت نیازهای عاطفی و جنسی زن و مرد و نحوه ارضاء آنها، این الگو باعاث  . کندمی

شود اختالط و تبادل عواطف بین زن و مرد نامحرم کااهش یافتاه، ساالمت اخالقای جامعاه      می

با افزایش وابستگی متقابل زن و شوهر، از جهات نیازهاای عااطفی،    هم چنین، . بهتر فراهم شود

باه هماین جهات، اساالم از نظار ارزش      . کندجنسی و اقتصادی، به استحکام خانواده کمک می

 .داندگذاری، این الگو تقسیم کار خانگی بین زن و شوهر را در خدمت مصالح فردی و جمعی می
واده با یکدیگر نیازمند تعیین مرزهایی است کاه باه   ارتباط اعضای خان :تقسیم کار خانگی( ج

وضوع مناسبات و روابط آنان را تعیین نماید؛ لذا انتظام اماور خاانواده نیازمناد نظاام حقاوقی و      

کید بر اخالق، روابط خشک و أتأکید یک جانبه بر حقوق بدون ت. متناسب است اخالقی روشن و

ر هار یاک از زن و مارد افازون بار وظیفاه حقاوقی        اگ. بی روح و توسعه تنازعات را در پی دارد

گیارد  خویش، وارد عرصه وظایف اخالقی شوند، نشاط و شادابی فضای عاطفی خانواده را دربرمی

تقسایم کاار خاانگی ابعاادی دارد کاه در ایان       . و محبت بیشتری در خانواده فراهم خواهد شاد 

 :قسمت به آن می پردازیم
مخارج اقتصادی زن و خانواده بر عهده مارد اسات، کاه در    تأمین  :تأمین مخارج زندگی( اول

و شامل مسکن خوراک، پوشاک، نیااز زینتای زن و تحصایل    . فقه و حقوق بدان نفقه می گویند

پرسیدم، زن چه حقوقى بار شاوهر دارد؟   ( ع)از امام صادق . فرزندان به تناسب عرف زمان است

. ... بپوشاند و برایش چهاره درهام نکشاد    گرسنگى او را بر طرف سازد و تنش را: حضرت فرمود

براو هر یک از آنان قوتش را مشخّص کند، خواه بخورد یا ببخشد و اگر خواست صادقه دهاد و   

اش بخوراند و فراموش نکند که براو عیاد   کنند را به خانواده او که عموم از آن استفاده مى میوه

او کاه در دیگار ایّاام     و آنان خوراکى ویژهافزایشى در خوراک برایشان باشد، به این گونه که برا

اگار چاه کساب روزی    . ( 31: 23 ج بروجاردی، ) سازد در اختیارشان قرار دهد سال فراهم نمى

حاالل  [  روزو]طلاب   :روایت شده که فرمود( ص)از پیامبر اکرم حالل وظیفه مرد و زن است و 

ن مسائولیت باه عهاده مارد     ولی ای(. 33: 22بروجردی،ج)بر هر مرد و زن مسلمان واجب است 

هار کاس در راه   : در این زمینه روایت شاده کاه فرماود   ( ص)از پیامبر اکرم . گذاشته شده است

: 22ج بروجاردی، ) تأمین نفقه خانواده، پدر و مادرش تالش کند، همانند مجاهد در راه خداست

کنناده   اداره کنناده و  از خوشبختى مارد ایان اسات کاه تاأمین      :فرمود( ع)و یا امام صادق  (.31
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تعبیار مجاهاد در راه خادا و خوشابختی نشاان از آن       (.31: 22 ج بروجردی،) اش باشد خانواده

 . است که عالوه بر وظیفه، جنبه اخالقی و انسانی دارد
ها عالقه دارند که نسل آنها ادامه یابد، این ویژگی یک نیااز طبیعای   انسان :فرزندپروری( دوم

تر هستند، زیرا رابطه زیستی مادر و فرزند زنان در این زمینه قوی برای زن و مرد است، هر چند

شود که عمیق در دوران بارداری و شیردهی، موجب رابطه عاطفی شدید و عمیق بین آن دو می

فرزند خواهی و تربیت فرزند بین زن و شاوهر مشاترک اسات،    . ترین تعلق و رابطه عاطفی است

در سایره  . اصالی آن باه عهاده زن گذاشاته شاده اسات      ولی در تقسیم کار خانگی، مسائولیت  

و  معصومین هم تغییر نگرش جنسیتی به فرزند مشاهده می شاود و هام نقاش ماادر در تولیاد     

هااو   فرزند صالح گلى از گل: فرمود( ص)رسول خدا . پرورش سرمایه انسانی برجسته شده است

باه والدت کاودکى   ( ع) دینو یا وقتی حضرت زیان العابا   .(321: 23 ج بروجردی،) بهشت است

پرسید آیا سالم و کامل است، اگار   بشارت داده می شد، نمى پرسید دختر است یا پسر، بلکه مى

(. 133:  ج طبرسای، ) سپاس خادایى را کاه او را نااقص نیافریاد    : فرمود صحیح و سالم بود، مى

فرزناد،  : ه و آلاه فرماود  پیامبر صلى اهلل علی. فرزند برای پدر و مادر منفعت دنیایی و آخرتی دارد

گردد و اگر بعاد از او بمیارد باراو     اگر پیش از او بمیرد شفیع مؤمن مى. جگر گوشه مؤمن است

خداوناد در قارآن    (.323: 23 ج بروجاردی، )آمرزد  کند و خداوند مؤمن را مى مؤمن استغفار مى

عنی مادر هر چاه  ی)و وهن به معنی سستی ( 23سوره احقاف،) کریم از واژه کره به معنی سختی

برای دوران بارداری مادر استفاده نماوده اسات؛ کاه    ( 1 سوره لقمان، ) (دارد به فرزند می دهد

لذا از نظر حقوقی، زن از کار در منازل و کاار بارای    . نشان از اهمیت و سختی فرزند پروری دارد

 .منزل معاف شده است
عصاومین، از ساوی زن و شاوهر    محافظت از خاانواده در سایره م   :محافظت از خانواده( سوم

مطرح است، ولی مسئولیت اصلی بر عهده مرد است که بیشتر تکیه بر بعد اقتصاادی و اخالقای   

محافظت از طرف شوهر با تعبیر ضایع نکردن خانواده از طریق تالش برای تأمین متعاادل  . دارد

سبت به خانواده در ، در بعد اقتصادی، و غیرت ورزی بجا ن(33: 23 ج بروجردی،) مخارج زندگی

و از طرف زن به حفظ اماوال خاانواده و   (. 33 : 3ج فیض کاشانی،) بعد اخالقی بیان شده است

 (. 33 :همان) حفظ عفت خویش در غیاب شوهر، تعبیر شده است
کار کردن در خانه از نظر حقاوقی وظیفاه زن نیسات     :کار کردن و مشارکت در خانه( چهارم

در مباحاث احکاام   . ردن زن و مرد در خانه، مورد تأکیاد سایره اسات   ولی از نظر اخالقی، کار ک
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خدمت کردن در خانه و کارهایی که »: خانواده، در مورد کار کردن زن در خانه چنین آمده است

ندارد، مانند نظافت خانه، خیاطی، آشپزی، تمیز کاردن  ( لذت بردن زناشویی) ربطی به استمتاع

اگر . شوهر و مهیا کردن بستر خواب، شوهر حقی بر زن ندارد لباسها و غیر آن حتی آب دادن به

. استحباب بیان کننده وظیفه اخالقی است(. 313: وحیدی) «چه انجام آن بر زن مستحب است

به همین جهت در سیره معصومین عالوه بر جنباه الزامای و دساتوری، تکیاه بار توصایه هاای        

به عبارت دیگر بنای سایره معصاومین در   . اخالقی و پاداش های دنیوی و اخروی نیز شده است

اگر مرد بداند کار کردن زن وظیفاه حقاوقی نیسات ولای از نظار      . خانواده بر اساس اخالق است

اخالقی کار می کند به زندگی عالقه مند تر می شود؛ همچنین اگر زن بداند مرد وظیفه حقوقی 

. گی امیدوار و عالقه مندتر می شاود بیش از نفقه ندارد ولی از نظر اخالقی تالش می کند به زند

به معنی اینکه هر یک از زوجاین مسائولیت هاایی را    هم چنین، مشارکت در زندگی خانوادگی 

عادالنه تقبل نمایند و این پذیرش، بخشی از امور مرتبط با همسر را نیز در بر می گیرد، نیاز در  

عالوه بار وظیفاه شخصای در     به عنوان مثال خانمی که. سیره معصومین بیان و عمل شده است

زندگی با اظهار عالقه مندی به کار و شغل همسرش، خود را بیگانه با آن نشان نمی دهاد، مارد   

را نسبت به اهمیت کارش مطمئن می سازد، همچنین مردی که عالوه بر وظایف خارج از منزل، 

شاتاقانه باه   حصاری میان خود و مسئولیت های زن نمی بیند و هر گاه نیازی احسااس شاود م  

یاری بر می خیزد و بخشی از وظایفی را که به طور مرسوم بر عهده زن است، بردوش می گیرد، 

روایات شاده، روزی   ( ع) از حضارت علای  . زن را بیش از پیش به ارزش کارش دلگرم مای کناد  

بر سر دیگ غذا بود و من عادس پااک   ( س) بر ما وارد شد در حالی که فاطمه( ص)رسول خدا 

از مان بشانو و مان جاز آنچاه      : ای ابوالحسن گفتم بله ای رسول خدا، فرمود: ، فرمودمی کردم

پروردگارم بدان فرمان داده است نمی گویم، هی  مردی به همسرش کمک نمی کند مگر اینکاه  

در ازای هر موی بدنش برایش عبادت یک سال باشد که روزهایش به روزه و شب هایش به نماز 

ای علی هر کسی خدمت به خاانواده  ... . ل ثواب صابران را به او بخشد و خدای متعا. شب بگذرد

یا علی خادمت باه خاانواده کفااره     . را عار نداند و از آن سر باز نزند، بی حساب وارد بهشت شود

گناهان کبیره است و آتش خشم خداوند را خاموش می سازد؛ و چنین کسی به پاداش همکاری 

یا علی به خانواده اش خدمت نمی کند . تی نصیبش خواهد شداش نیکویی ها و درجه های بهش

مگر کسی که به مقام صدیق یا شهید رسیده باشد و یا کسی که خیار دنیاا وآخارت را بارای او     

( ع)به خانه علای  ( ص) همچنین آمده که، روزی رسول خدا(. 12 : 2ج ،331  نراقی،) بخواهد
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مک یکدیگر با آسیاب دستی گندم آرد می کنناد،  را دید که با ک( س)وارد شد، ایشان و فاطمه 

باه فاطماه   ( ص)فاطمه خسته تار اسات، پیاامبر    : گفت( ع) کدام یک خسته ترید؟ علی: فرمود

را در آرد ( ع)فرمود، دخترم برخیز، فاطمه برخاست و حضرت به جاای او نشسات و علای    ( س)

ن روایات معلوم مای شاود   از تأکید در ای(. 13:  13ق، ج.133 مجلسی) کردن گندم کمک کرد

زنان در آن دوره زندگی بسیار سختی داشتند و در سیره معصاومین ساعی شاده ضامن حفاظ      

تقسیم کار، آن را بر پایه اخالقی بنا کنند تا زنان نیز فرصت کافی برای رسیدگی به ابعاد انسانی 

ی خاانوادگی آن  ، در بااره شایوه زنادگ   (ص) از عایشه همسر پیامبر اساالم . خود را داشته باشند

اش بود، در سرای خود در خدمت خانواده( ص) رسول خدا: حضرت سؤال شد، چنین گفته است

کارد، پاای افازار    دوشید، جامه خود را وصله مای کرد، گوسفندش را میلباس خود را پاکیزه می

، باا  کش را علوفه مای داد بست، شتر آبزد، خانه را جارو می کرد، شتر را میخویش را پینه می

خدمتکارش غذا می خورد و با او آرد خمیر می کرد و کاالی خویش را از بازار خاود حمال مای    

در باره کاار اخالقای زن   ( ص)پیامبر گرامی اسالم (. 13 :  ق، ج .2 1  ابن شهر آشوب،) کرد

هر زنی که در خانه همسر خود، به قصاد مرتاب کاردن آن، چیازی را جابجاا کناد،       : می فرماید

محمادی  ) ه او نظر رحمت افکند و هر که خداوند به او نظر رحمت افکند، عذابش نکندخداوند ب

 (. 233: 312 ، 1ج ری شهری،
های فردی و توانایی افراد در تقسیم کار توجه به تفاوت :مالحظه توانایی در تقسیم کار( پنجم

یره معصاومین،  در س. خانگی، از نکات مهمی است که در سیره معصومین به آن اشاره شده است

زن و مرد  در زندگی زناشویی، نباید انتظار نامعقول و فراتر از وسع یکادیگر داشاته باشاند کاه     

زن : فرمایاد  منان درباره توجه به توانایی زنان مای ؤامیرم. باعث ناسازگاری و عدم مدارا می شود

مادارا نماییاد و   گلی بهاری است و پیش کار و متعهد کارهای خانه نیست، پس در هر حال با او 

-و هام (. 332 :ق 3 1  صادوق، ) به نیکویی با وی معاشرت کنید تا زندگی پاک و مصفا گاردد 

پسرم اگر نیرومندو، بر طاعات حاق نیرومناد    : به محمدبن حنفیه فرمود( ع) چنین امیرمؤمنان

خاود،  توانى کارو کنى که زن جز به اندازه کار  باش و اگر ضعیفى بر گناه ضعیف باش، و اگر مى

تار، و آساانتر    شغلى نداشته باشد چنین کن، که براو حفظ جمالش بهتر، و براو جانش راحات 

هر حال با وو مدارا کن، و خوب مصاحبت کان تاا   است، که زن گل است، و قهرمان نیست، و به

اگار  فرمایاد،  اینکه در روایت می (.1 1:  ج طبرسی،) عیش تو صافى و خوب و غیر مکدر باشد

کارو کنى که زن جز به اندازه کار خود، شاغلى نداشاته باشاد، نشاان از یاک الگاوی        توانى مى
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نقل شده، هر زنی کاه همسارش را   ( ص)همچنین از پیامبر . اخالقی در تقسیم کار خانگی است

 پاذیرد گوناه عمال او را نمای   در مورد هزینه زندگی به بیش از حد تاوانش وادارد خداوناد های    

زندگی زناشویی زن و مرد باید مالحظه توانایی یکدیگر را داشته باشند در (. 331:  طبرسی، ج)

و انتظار نامعقول و فراتر از وسع یکدیگر نداشته باشند که در صورت عدم رعایت ایان امار، زن و   

 (.333: 333  ،1 ج دلشادتهرانی،) شوندمرد به عدم مدارا و ناسازگاری کشیده می

بساتری را فاراهم مای کناد کاه زن و شاوهر باه تواناایی          تکیه بر اخالق در سیره معصومین،

شارایط ویاژه زن   . یکدیگر در حالت عادی یا شرایط ویژه توجه کنند و به یاری یکدیگر بشاتابند 

مانند داشتن فرزند کوچک، فرزندان چند قلو، شاغل بودن بیرون از منزل، مهمانی زیاد، بیمااری  

و وضعیت ویژه مرد مانند داشتن شغل سخت، . ..و وضعیت جسمانی، وضعیت نامناسب مسکن و 

 . خواهد بود.... چند شغله بودن، بیماری و نقص عضو، از دست دادن شغل و یا ورشکستگی و
تقسیم کار خاانگی و انجاام وظاایف حقاوقی و      :تقسیم کار خانگی و مشارکت اجتماعی زنان

ماعی از جمله مباحث مهمی های اجتاخالقی مرد و زن در خانواده و حضور جدی آنان در عرصه

 .است که در اینجا به اختصار بیان می شود
در فرهنگ جاهلی آنچه حاریم باین زن و مارد ایجااد      :مشارکت اجتماعی زنان قبل از اسالم

در بادیه زن با مرد در کارها مشارکت داشت و با وی نشست و برخاست مای  . شد، در شهرها بود

پساران و  . بادیه محیطی است که از شک و شبهه به دور باود  زیرا. کرد، حتی اگر مرد غریبه بود

دختران با هم بازی می کردند و با هم به جوانی می رسیدند؛ لذا حدود قیودی که که باین زن و  

 هر چند در مجموع، زن مربوط به خاناه، (. 1 3: 1 ج علی،) مرد فاصله ایجاد کند، وجود نداشت

و مرد، آقا و رئیس خانه و اختیار دار آن، و قیم برای تربیات فرزنادان باود و زن تاابع شاوهر، و      

در فرهناگ عارب هاای زماان ظهاور اساالم، یکای از مهمتارین         . اطاعت از شوهر الزامای باود  

به همین دلیل بخش عمده زنادگی زن  . کارکردهای ازدواج، فرزندآوری به ویژه فرزندان پسر بود

و رسیدگی به فرزندان می گذشت و کارهای خانگی نیز به عهده وی بود و در اقتصااد   به باروری

البته در جنگ ها برای آب رسانی و یا کمک باه زخمای هاا مشاارکت     . خانواده مشارکت داشت

داشتند ولی چون آنان را صاحب رأی و نظر نمی دانستند و پذیرفتن رأی زنان را از حماقت می 

در های  یاک    :گویدجواد علی می. ها حضور نداشتندگیریدر تصمیم ،(3 3: 1ج علی،) دانستند

 های تاریخی ندیدم که زنان در جاهلیت نزدیک اسالم، ریاسات قبایال را داشاته باشاند    از کتاب

 (.3 3: همان)
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در تمامی جواماع حضاور اجتمااعی ماردان باه       :مشارکت اجتماعی زنان در سیره معصومین

ج اقتصادی خانواده و پیشبرد اهداف جامعه، پذیرفته شده است؛ آنچاه  عنوان تأمین کننده مخار

در . مورد بحث و مناقشه واقع شده، حضور فیزیکی و میزان نقش آفرینی زناان در جامعاه اسات   

پاسخ به این سؤال که در سیره معصومین چه تحولی نسبت باه حضاور اجتمااعی زن رخ داد؟،    

 : اردیافته های پژوهش به چند نکته اشاره د
در سیره معصومین، تقسایم کاار خاانگی و انجاام      :توزیع قدرت و حضور اجتماعی زنان( الف

وظایف حقوقی و اخالقی مرد و زن در خانواده مانع حضور جدی آنان در عرصه هاای اجتمااعی   

تبیین نماود؛  ( نه جبرگرایانه)سیره معصومین در این زمینه را می توان با نگاه کارکردی . نیست

تفاوت های جنسیتی در نظر گرفته شده، نوعی تقسیم کار و مسئولیت جهات رسایدن باه    زیرا 

تصمیم گیری درون خانه، در ارتباط با امکاناتی که در اختیار زن اسات،  . هدف های خلقت است

رفاتم و در منازل آن   ( ع)مربوط به خانم است؛ عبد اللَّه بن عطا گویاد، باه خاناه حضارت بااقر      

و غذاهاو خوب و بارهم چیاده دیادم، از اماام پرسایدم اینهاا چیسات؟         حضرت، بالش و پشتى

همچنین از آن حضرت نقل شده، جمعى باه خاناه حضارت    . متاع زنان و زندگى آنهاست: فرمود

خورد کاه   در خانه شما چیزهایى به چشم مى( ص)آمدند و گفتند یا ابن رسول اللَّه ( ع) حسین

: فرماود ( ع)هاو قیمتى بود؛ امام  د آنها فرش ها و پشتىشما نیست و مرا( زاهدانه)در خور شأن 

خرند و چیزو از  پردازیم و آنها از مهر خود اثاث خانه و آنچه بخواهند مى ما مهر زنان خود را مى

 (. 3 : ق123 ، 3 کلینی،ج)اینها مربوط به ما نیست 

در . ه شاده اسات  ، مدیریت کلی خانواده بار عهاده مارد قارار داد     سوره نساء 31براساس آیه 

تفسیر این آیه آمده است که روح قوام بودن مرد، وظیفه است و این چنین نیست که قارآن باه   

زن بگوید تو تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می گوید تو سرپرساتی زن و منازل را عهاده    

اسالم به زن بنابر این، اگر . زن اسیر مرد نیست که بتواند به دلخواه خود عمل کند. ... دار هستی

دستور تمکین می دهد و به مرد در مقابل دستور سرپرستی می دهد، تنها بیان وظیفه و جریان 

در زندگی خانوادگی قاوّام باودن باه    . امور خانواده است و هی  یک معیار فضیلت یا نقص نیست

معنی تسخیر یک جانبه نیست بلکه مدیریت کلی زندگی است و ایان مادیریت یاک مسائولیت     

                                                           

از جهت توان جسمی، )ر آن که خدا مردان را مردان،کارگزاران و تدبیرکنندگان زندگی زنان هستند، به خاط  

به عنوان )بر زنان برتری داده و به خاطر آنکه از اموالشان هزینه زندگی زنان را ( تحمل مشکالت و قدرت روحی

  . ..دازند می  پر( حقی واجب
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از این نظر، تفاوتها بارای آن اسات کاه،    (. 332جوادی آملی،) ایی است و فخر معنوی نیستاجر

گروهی ،گروه دیگر را به صورت متقابل و دو جانبه تسخیر کنند و هی  کسی حاق نادارد افاراد    

کسی نمی تواند باه دلیال قادرت و    . دیگر را تحت تسخیر خود در آورد اما خودش مسخّر نشود

ی یا غیر استعدادی از دیگران، تسخیر یک جانبه طلب کند؛ بلکه بایاد تساخیر   امکانات استعداد

هم چناین  (. 333:جوادی آملی) متقابل و خدمت متقابل باشد تا نظام، به احسن وجه اداره شود

معنای قیم بودن شوهر نسبت به زن یک امر حقوقی تخلف یا اخاتالف ناپاذیر نیسات، زیارا در     

ادی داشته باشد و صاالحیت اداره و تادبیر و نگهباانی و نگهاداری     صورتی که زن استقالل اقتص

حیثیت خویش را واجد باشد، می تواند در متن عقد نکااح، محادوده آن قیمومیات را باا توافاق      

طرفین تعیین نموده که به هی  وجه به استقالل و کیان وجودی او آسیبی نرسد، البته تمکاین  

زیرا تمکاین، ناشای از نیااز طبیعای     (. 311: ادی آملیجو) غریزی غیر از قیمومیت خانگی است

 . فطری و غریزی است و شرط بردار نیست

به طور کلی، در سیره معصومین موارد و مصادیق مدیریت مرد نیاز بیاان شاده اسات؛ مانناد      

خروج زن از منزل، هزینه از اموال خانواده، رفت و آمد به خانه و تصمیم نهاایی در بااره مساائل    

البتاه اگار   .  و این حق تصمیم برای مرد، مطلاق نیسات  . به عهد مرد دانسته شده استخانواده 

در ماوارد غیار   . شوهر با صراحت خروج زن را اجاازه داده باشاد، خاروج از منازل ماانعی نادارد      

ضروری، خارج شدن زن از منزل را منوط به توافق دو طرف و شرط ضامن عقاد کارده تاا هام      

اقتصاادی دارناد و صاالحیت اداره و تادبیر و نگهباانی و نگهاداری       حقوق زنانی را که اساتقالل  

حیثیت خویش را واجد هستند حفظ شود، و هم حاق تمکاین زن بارای ارضااء نیااز عااطفی و       

جنسی شوهر و حق محافظت از حریم و حرمت زن و جایگااه مادیریتی خاانواده بارای شاوهر،      

 .محفوظ بماند

                                                           

ه شوهر الزم به عنوان مثال در منابع فقهی برای خارج شدن زن از منزل، مواردی را مطرح کرده اند که اجاز  

( 3معالجه بیماری که در منزل قابل درمان نیست ( 2کسب معارف اعتقادی و احکام شرعی مورد نیاز (  : نیست

انجام واجب های عینی مانند حج، شرکت در انتخابات، نجات ( 1جلو گیری از ضررهای جانی، مالی و آبرویی 

تأمین معاش ( 1برای تظلّم و دادخواهی ( 3باشد  ماندن در منزل توأم با عسر و حرج و سختی( 1شخصی محترم 

در صورتی که ماندن در منزل حرام باشد، ( 3چنانچه شوهر قادر به دادن نفقه نیست یا از آن سرپیچی می کند 

با شرط ضمن عقد محدودیت را رفع و یا شرط کرده که شوهر اجازه خروج را بدهد، مانند ( 3مانند غصبی بودن 

 (.233:   ،ج331 وحیدی، ... )غال در مشاغل اداری و انتخاب مسکن، اشت
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پیشارفت یاک جامعاه باه سارمایه انساانی آن        :نفرزندپروری، حضور اجتماعی دائمی ز( ب

فرزنادپروری  . بستگی دارد و این سرمایه در خانواده شکل می گیرد و محور آن زن و مادر اسات 

. از این جهت، بزرگترین مسئولیت و خدمتی اجتماعی است که زن به عنوان مادر بر عهاده دارد 

باا  . حضرت مریم را عطاا مای کناد   که پسر می خواست،   خداوند در پاسخ به نذر همسر عمران

حضاور حضارت ماریم در    ) تولد حضرت مریم، هم نگرش به حضور اجتماعی زن را اصالح کارد 

و هم جایگاه مادر را در سرمایه انساانی بیاان نماود؛ زیارا     ( معبد علیرغم فرهنگ حاکم آن زمان

، بلکه ظرفیات  در نوزادی به مقام نبوت می رسد و این مقام قراردادی نیست( ع) حضرت عیسی

فاطماه  )هم چنین در ساوره کاوثر از زن   . وجودی است که قبل از تولد، مادر ایجاد نموده است

به عنوان خیر کثیر یاد شده است، و امامت که قارار اسات عینیات بخاش     ( زهرا سالم اهلل علیها

ان، لاذا پیاامبر  . آرمان پیامبر خاتم در آخر زمان باشد، از هماین خیار کثیار اعاالم شاده اسات      

اندیشمندان، مخترعان، مکتشفان و همه انسان های متعالی کاه در تااریخ آماده اناد، محصاول      

 .زحمت مادران هستند که این خود، حضور اجتماعی آنان در تاریخ است
کای  یحضور اجتمااعی زن فقاط حضاور فیز    :حضور اجتماعی زن فراتر از حضور فیزیکی( ج

ن عواطف انسانی وی نیز هسات، کاه مهمتارین آن    نیست؛ بلکه حضور فکر و اندیشه و هم چنی

به همین دلیل زنان همیشه با حضاور و نقاش   . تولید و پرورش سرمایه انسانی برای جامعه است

البته حضور فیزیکی زناان باا   . آفرینی فرزندان شایسته، در جامعه حضور داشته و خواهند داشت

واقع الزم و ضروری است، که از آن باه  رعایت حریم و حفظ حرمت انسانی آنان، در بسیاری از م

این حضور در صورتی مطلوب است که، هم خانواده و پارورش  . عنوان واجب کفایی یاد می شود

هاای جسامانی وی نباشاد؛ در    سرمایه انسانی مورد غفلت واقع نشود و هم مانور بر روی زیباایی 

باعث مقایسه هاای نابجاا و   کند که غیر این صورت، رقابتی سخت و سنگین جامعه را درگیر می

به همین جهت، در سیره معصومین با تکیاه  . تزلزل خانواده و در نهایت انحطاط جامعه می شود

بر هدف مندی خلقت و شکوفایی استعدادهای انسانی، اولویت بندی خاصی مطرح می شود کاه  

نیازهای محیط  هم بقاء، نشاط و شادابی خانواده و تربیت سرمایه انسانی در آن حفظ شود و هم

همان طور کاه در  . اجتماعی طوری برآورده گردد که ارزش های انسانی و اخالقی محفوظ بماند

توانى کارو کنى که زن جز به اندازه کاار خاود، شاغلى نداشاته باشاد       اگر مى»، روایت آمده بود

                                                           

باشد، ( پسر و آزاد برای خدمت خانه تو ) خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر »گفته بود،   2

 (31آل عمران، )« آن را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی
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 تار، و آساانتر اسات، کاه زن گال      چنین کن، که براو حفظ جمالش بهتر، و براو جانش راحات 

؛ جمله شرطیه نشان از توصیه دارد که نوعی اولویات بنادی در تقسایم    «است، و قهرمان نیست

زیرا برخی شغل ها برای زنان واجب کفایی اند و الزم اسات باه   . کار برای حضور اجتماعی است

 .اندازه نیاز حضور اجتماعی داشته باشند
، زناان نقاش حساسای در بناای     از نظار اساالم   :توجه به حضور تأثیر گذار زنان در جامعه( د

جامعه اسالمی دارند و اسالم زن را تا حدی ارتقاء می دهد که بتواناد مقاام انساانی خاود را در     

جامعه باز یابد و از حد شایء باودن بیارون بیایاد و متناساب باا چناین رشادی مای تواناد در           

در تفسایر آیاه   (. 31 زیباایی ناژاد   ) ساختمان حکومت اسالمی مسئولیت هایی به عهده بگیرد

در بخش مسائل اجتماعی، قرآن ما را متوجه کرده و مای فرمایاد،   : آمده است  نوزده سوره نساء

با زنها معاشرت نیک داشته باشید و زن را چاون مارد در مجاامع تاان راه دهیاد و اگار خاوش        

ممکان  آیندتان نیست که آنها در مجامع تان شرکت کنند، این کار ناخوشایند را بکنید، چرا که 

معاشارت، اختصاصای باه مساائل خاانوادگی      .  است خیر فراوانی در این کار باشد و شما ندانیاد 

گاهی تعصب جاهلی یا رواج فرهنگ ناصواب و یا تعصاب خاام و مانناد آن، باه مارد ایان       . ندارد

چنین تلقین می کند که نمی توانی با زن در یک مؤسسه همکاری کنی یا زن در جامعاه نمای   

فعال داشته باشد؛ قرآن کاریم در ایان زمیناه مای فرمایاد، ایان گوناه تعصابات و          تواند حضور

اگر خوشتان نمی آیاد کاه آنهاا مانناد شاما      . رسومات جاهلی را که فرهنگ باطل است، بزدایید

سمتی داشته باشند و در جامعه و صحنه سیاست و صحنه درمان و پزشکی و صحنه فرهناگ و  

امر را تحمل کنید شاید خیر فراوانی در این کاار باشاد و شاما    تدریس حضور داشته باشند، این 

 (. 331جوادی آملی ) نمی دانید
در سیره معصومین، علیرغم محدویت بافات اجتمااعی     :حضور اجتماعی زنان در صدر اسالم

آن زمان، زنان در عرصه های مختلف اجتماعی حضور جدی داشتند که در این قسمت به آن ها 

 .اشاره می شود
کاه زناان های      –یکی از عرصه هایی که از ابتدای دعوت پیامبر اساالم   :بیعت با پیامبر( الف

. بدان توجه شد، حضور زنان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعاه باود   -جایگاه اجتماعی نداشتند

در . از جمله آن، حق رأی زنان با عنوان بیعت است که به نمونه هایی در تاریخ  اشاره شده است

                                                           

رُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ فَإِن کَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَن تَکرَهُوا شَیئًا وَ یَجعَلَ اللّهُ فیهِ خَیرًا وَ عاشِ....... یا أَیُّهَا الَّذینَ ءَامَنُوا  1

 کَثِیرًا 
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پیمان عقبه، کاروان حج مدینه که بالغ بر پانصد نفر بودند ، هفتاد و سه نفر مسالمان کاه    اولین

پس از فاتح مکاه،   (. 131:  333 سبحانی،) دو تن از آنها زن بودند، با پیامبر اسالم بیعت کردند

خدا برای : اسالم، برای اولین بار به طور رسمی از زنان برای انجام وظایف زیر بیعت گرفت پیامبر

شریک قرار ندهند، خیانت نکنند و گرد فحشا نگردنند، فرزندان خود را نکشاند و فرزنادانی کاه    

مربوط به دیگران است به شوهران خود نسبت ندهند، در کارهای خیر و نیک با پیامبر مخالفات  

 تشریفات بیعت چنین بود، پیامبر دستور داد ظرفی پر از آب آوردند و مقداری عطار در . ننمایند

آن ریخت، سپس دست خود را در میان آن گذارد و آیه ای را کاه حااوی ماواد یااد شاده باود       

تالوت نمود، آنگاه از جای خود برخاست و به زنان چنین فرمود، کسانی که حاضارند باا شارایط    

یاد شده با من بیعت کنند، دست در میان ظرف کرده و رسما فرمانبرداری خود را به مواد مذبور 

 (.311: 2سبحانی، ج ) رنداعالم دا
از جمله زنانی که اندیشه و اموال خود را در مسیر یک تمادن   :همراهی فکری و اقتصادی( ب

روزی رسول گرامای در حاالی   : ... از عایشه نقل شده. است( س)بزرگ قرار داد، حضرت خدیجه 

نم، باا کماال   گفت از خدیجه تعریف نمود؛ من نتوانستم خودم را کنتارل کا  که خانه را ترک می

گفتاار مان اثار    . وی پیرزنی بیش نبود و خدا بهتر از آن را نصیب شما کرده اسات : جرأت گفتم

 ....چنین نیست : بدی در رسول خدا گذارد، آثار خشم و غضب در پیشانی او ظاهر گردید، فرمود

ک باه  بهتر از آن نصیب من نگشته او هنگامی به من ایمان آورد که سراسر مردم در کفار و شار  

سر می بردند، او اموال و ثروت خود را در سخت ترین مواقع در اختیاار مان گاذارد و خادا از او     

 (. 213:  سبحانی، ج) فرزندانی نصیبم نمود که به دیگر همسرانم نداد
حضور زنان در پشت صاحنه هاای جهااد و هام چناین دفااع        :مشارکت در جهاد و دفاع( ج

یکی از زنانی . یق همسران و فرزندان در جهاد کم نظیر استشجاعانه در صحنه های نبرد و تشو

وی در جنگ احد پس از گریختن . که در جهاد، به پیامبر و یاران کمک می کرد، ام عماره است

مسلمانان، از پیامبر دفاع می کند و زخم پسرش را می بندد و تشویق به جهاد می نماید؛ پیامبر 

در جنگ یمامه نیز با ایان  (. 31 :  همان،ج) ه طاقت داردفرمودند چه کسی مثل تو ای ام عمار

که دستش قطع می شود می جنگد تا کشته شدن مسیلمه کذاب را می بیند و سجده شاکر باه   

نمونه دیگر، سمیرا دختر قیس بود همراه پیامبر به احد (. 31 : 333 ،  واقدی، ج) جا می آورد

آن دو را به او دادند گفت ای رسول خدا هر آمده بود، دو پسرش کشته شدند و چون خبر مرگ 

همراه رساول خادا   (.   2:  ج همان،... )مصیبتی در قبال سالمتی تو ناچیز و قابل تحمل است
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زناان دیگاری نیاز در تااریخ     (. 122: 2همان، ج ) بیست بانوی مسلمان هم به خیبر آمده بودند

 (. 333: 3ج همان،) ذکر شده اند
شیاری و دقت زنان نسبت به آنچه در جامعه می گاذرد و حضاور باه    هو :دفاع از ارزش ها( د

و . موقع در عرصه های مختلف از جمله مواردی است که در زمان معصومین اتفاق افتااده اسات  

این بدین معنی است که ضمن تأکید بر حضور زن در زندگی خانوادگی و انجاام وظیفاه خطیار    

عی نیز الزم است و برای دفاع از ارزشاها، عاالوه بار    فرزندپروری و سرمایه انسانی، بصیرت اجتما

چنانچه در مورد دفاع حضرت زهارا  . حضور فکری، حضور فیزیکی نیز ممکن است ضروری باشد

نزد خلیفه وقت رفت و از او حق خود را مطالبه کارد،  ( س)اگر فاطمه :  از فدک آمده است( س)

مشکل او این بود که ایان  . نش می خواستنه از آن جهت بود که نان خورش برای خود و فرزندا

 شهیدی،) آیدفردا اجتهاد دیگری پیش می. اجتهاد مقابل نص، نخستین و آخرین اجتهاد نیست

در خطبه ای که در مسجد خواندند، به صراحت  اشاره ( س)چنانچه حضرت زهرا (. 3  : 313 

خاموش نگشته، آنچه نبایسات  ها هنوز دو روزی از مرگ پیغمبرتان نگذشته و سوز سینه: کردند

 (.  3 : شهیدی) تان نبود، بردید و بدعتی بزرگ پدید آوردیدکردید و آنچه از آن
... همسر عبداهلل بن عمیر، پس از شهادت شوهرش، خود را به وی رساند،  :زنان در عاشورا( ه

ی نخستین زنای  غالم شمر با عمود سر این زن را خرد کرد، و. و می گفت، بهشت بر تو گوارا باد

مادر وهب و همچنین همسر جنااده از زماره زناان    . شهید شد( ع)بود که در میان یاران حسین 

های زنان را متأسفانه، تاریخ بسیاری از قهرمانی(. 311:  31 الدین،شمس) شیر دل کربال بودند

 (.333: همان) ثبت نکرده؛ زیرا مورخان فقط مطالبی که مورد توجه شان بود، ثبت می کردند

پس از واقعه عاشاورا حضارت ساجاد     :و مدیریت بحران پس از عاشورا( س) حضرت زینب( و

بیمار بود و مدیریت حفظ جان زنان و فرزندان و آرامش دادن به آنها باه عهاده حضارت زیناب     

 حضرت زینب در بازار کوفه با سخنان خود درسی فراموش نشدنی به ماردم ایان شاهر داد   . بود

در ساخنان  . نگذاشت یزید، شهد ایان پیاروزی را بمکاد   ( س)در دمشق زینب . ( 21: شهیدی)

کوتاه به مجلسیان فهماند، چه کسی بر آنان حکومت می کند و به نام که، حکومات مای کناد و    

 (. 213: شهیدی)اینان که زنجیر به گردن نهاده پیش تخت او ایستاده اند، چه کسانند 
از یاک طارف،   . قسیم کار خاانگی چناد وجهای اسات    ت :چند وجهی بودن تقسیم کار خانگی

توحید محوری، هدف مندی و حکمت در خلقت انسان و مأموریت متفاوت و مکمل هار یاک از   

زن و مرد در زندگی خانوادگی و نحوه حضور آنان در جامعه، از طارف دیگار، محایط فرهنگای،     
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برخای  . اثرگاذار هساتند   اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در هر زمان، بر تقسیم کاار خاانگی  

وظایف زن و مرد ناشی از جنبه های فطری و غریزی است که الزامی است، اگر چه نحوه ارضااء  

و برخای  ... . آنها اکتسابی است، مانند ارضاء نیاز عاطفی و جنسی، حفظ عفات، غیارت ورزی و   

در خاناه و تربیات   وظایف دیگر، اکتسابی و به نحوه تربیت و نیاز زمان بستگی دارد، مانناد کاار   

حضو اجتماعی زن نیز هم تابعی از توحیدمحوری . ، که از وظایف مشترک آنها است...فرزندان و 

و هدف مندی خلقت است و هام شارایط اجتمااعی در آن دخالات دارد؛ و اساتحکام خاانواده،       

ظه آنچه در نمودار زیر مالح. پرورش سرمایه انسانی و حفظ حرمت و حریم زن در آن مهم است

 . می شود، چند وجهی بودن تقسیم کار خانگی و رابطه متقابل آن با مبانی و جامعه است

                                                   
 توحید محوری                                               

       هدف مندی و حکمت در خلقت انسان                                  

             

 اجتماعی             محیط                                                                   

                   جنسیت و تقسیم کار خانگی                                                                                                                         

 مرد( کار اختصاصی)کار مشترک                   (              کار اختصاصی)زن 

 «ارضاء نیاز عاطفی و جنسی زن«     »تربیت فرزندان «   »عاطفی شوهر ارضاء نیاز جنسی و

 «    کار کردن در خانه »«                  پرورش فرزند »                                               

 «محافظت از خانواده»               

 «تأمین مخارج زندگی«                   »پذیرش مدیریت مرد در خانواده»    

 « حضور اجتماعی زن»                                           

 

   اقتصادی و تکنولوژیکی        فرهنگی، اجتماعی      

               

       

                                                                           

 تقسیم کار خانگی و رابطه آن با مبانی و محیط اجتماعی: 8نمودار 
 

 و مقایسه با قبل از اسالم( ع) تحلیل گفتمان تقسیم کار خانگی در سیره معصومین

یق مطرح شد، این تحلیل بر مبنای رویکرد همان طور که در بحث نظری و روش تحق

با سه سطح، تحلیل اجتماعی، شناخت اجتماعی و گفتمان می « ون دایک»اجتماعی -شناختی
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برای سهولت مقایسه و تحلیل در این سطوح و ابعاد آن، دو دوره قبل و بعد از اسالم در . باشد

 .   یک جدول ارائه می شود

سطوح 

 تحلیل

ابعاد 

 سطوح

دوره 

 ها

 ویژگی های بارز دوره ها

 

 

 

 

 تحلیل

 اجتماعی

 

 بافت

 عام

قبل از 

 اسالم

جامعه بسته با ساختار قبیله ای، اشرافی و طبقاتی و قبیله ای در مناطق 

شهری، برتری نژادی عرب نسبت به دیگران، نبودن حاکمیت سیاسی 

 واحد، تشتت فرهنگی

نژادپرستی، حاکمیت سیاسی پیوند بین قبایل و تشکیل امت اسالمی، نفی  اسالم

 واحد، تالش بر وحدت فرهنگی در جامعه اسالمی

 

 

 بافت

 موضعی

 

قبل از 

 اسالم

حاکمیت مطلق مردان بر زنان و ( پدران، مادران و فرزندان: مشارکان)

فرزندان و ندادن حق اظهار نظر به زنان و دختران؛ تقسیم کار خانگی 

فراهم کردن وسایل آتش، دوشیدن  کارهای منزل،)جنسیتی الزامی به زنانه

، زنان (کسب درآمد و جنگیدن)و مردانه( احشام و ریسیدن پشم و کرک

 .  اشراف کنیز داشتند و کار نمی کردند

 

 اسالم

نفی حاکمیت مطلق مردان و دادن ( پدران، مادران و فرزندان: مشارکان)

الزامی به  مدیریت کلی خانواده به آنان، نفی تقسیم کار خانگی جنسیتی

زنانه و مردان و مشارکت در کار خانگی، اهمیت دادن به نظر و نیازهای زن 

 .و دختران در خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

شناخت 

 اجتماعی

 

 

ارزش 

 های

 اجتماعی

 فرهنگی

 

 

قبل از 

 اسالم

جنسیت مرد و پسر، قدرت : ارزش های مثبت مؤثر بر تقسیم کار خانگی .

ض بودن زنان، کار کردن اجباری زنان و شجاعت، آزادی مردان، مطیع مح

 در منزل، فرزندآوری و پرورش فرزند به ویژه پسرزایی   

زشت و ممنوع دانستن کار : ارزش های منفی مؤثر بر تقسیم کار خانگی .

مرد در خانه، نازایی و دختر زایی زن، مشورت و مشارکت دادن زنان در 

 امور قبیله

 

 

 اسالم

برابری جنسیتی، تقسیم : در تقسیم کار خانگی ارزش های مثبت مؤثر .

کار اخالقی و مشارکت در کارخانگی، ارزشمند دانستن کار در خانه برای 

 .مردان و زنان، توجه به توان مندی هریک، حفظ حرمت والدین

به ) اجبار زنان به کار خانگی: ارزش های منفی مؤثر در تقسیم کار خانگی .

، ننگ دانستن کار در خانه، (اطفی شوهرجز ارضاء نیازهای جنسی و ع
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 خواسته های مازاد بر توان مندی هر یک  

 

 ایدئولوژی

قبل از 

 اسالم

زن مطیع )، جنسیت گرای مردانه (عربی و قبیلگی و عشیرگی)نژادپرستانه 

، متکی (حاصل از اشرافیت و رؤسای قبایل)، متشتت فرهنگی (محض مرد

 ( تر و مردان ضعیفحق نداشتن زن، دخ)بر زور و قدرت

 

 اسالم

الهی، پذیرش تفاوت های طبیعی زن و مرد، برابری خواه و اخالق مدار با 

به جایگاه، نقش و )توجه به توان مندی زن و مرد، منسجم و همه جانبه

 (  نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی زن و مرد توجه دارد

 

 

 نظام

 نگرش 

قبل از 

 اسالم

 (هم چنین پسرخواهی) ر، قدرت، ثروت و جنسیت مردزو: نگرش مثبت به

زن و دختر و دختر زایی، نازایی زن، کار خانگی مرد، : نگرش منفی به

 دخالت زنان در امور قبیله  

 

 اسالم

، دختر و دخترزایی، (ورای نژاد و قومیت و جنسیت)انسان : نگرش مثبت به

 ا حفظ حریم و حرمتکار و مشارکت مردان در خانه، حضور اجتماعی زن ب

تبعیض جنسیتی، ننگ دانستن کار مرد در خانه، ننگ : نگرش منفی به

 دانستن توجه به نظر و حضور اجتماعی زن

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتمان

 

 

 

متن و 

 معنا

قبل از 

 اسالم

متون تحسین کننده شجاعت و برتری جنسیتی مردان، کار الزامی زنان در 

یازهای آنان، افتخار به فرزندآوری به خانواده بدون توجه به توان مندی و ن

ویژه فرزندان پسر، عدم دخالت زنان در امور قبیله و منفی دانستن مشورت 

 .  با زنان، حاکمیت مطلق مردان

 

 اسالم

متون تحسین کننده برابری جنسیتی، توجه به تفاوت های طبیعی زن و 

تبعیض به مرد، تشویق به فرزندآوری ورای جنسیت، توجه خاص و بدون 

دختران، حضور جدی زنان همراه با حفظ حریم و حرمت در جامعه، 

مشارکت در کارهای خانواده، مدیریت مرد بر خانواده، عدم اجبار حقوقی 

کار روزمره در خانه برای زن، کار اخالقی زن و مرد در خانه، توجه به توان 

 .مندی یکدیگر در خانواده

 

 سبک

موارد شاعرانه با مفاهیم و گزاره های عامیانه عربی اصیل در برخی  جاهلی

و در ( شراب و زن)جنسیت گرای تحسین کننده قدرت، زور و لذت طلبی

 برخی موارد افسانه ای و خرافی

، نثر فصیح در قالب خطبه، نامه، (فراتر از نظم و نثر)ویژه قرآن کریم اسالمی

و محتوای عمیق و  سخنان کوتاه و دعا با مفاهیم و گزاره های عموم فهم
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 تشویق کننده تفکر، تعقل و پرهیز از خرافه 

 

 رتوریک

بعد )

 (اقناعی

قبل از 

 اسالم

 به طرد« تنبیه»و ...( در صورت فرزند پسر آوردن و ) به حمایت« تشویق»

و ایجاد ترس « تهدید»، و ...(برای کار نکردن، نازا بودن یا دختر زا بودن و )

 ن ضعیف در زنان و دختران و مردا

 

 

 

 اسالم

 یمشکل اقتصاد لیبه دل) ...و  ادیز یو برکت و روز ریبه خ «قیتشو»

خوب و  ی، و به زندگ(و نگرش افرادنظر  رییتغ در جهتحاکم برجامعه 

مانند بروز اختالف و ) ییایبه عواقب دن «هیتنب»راحت در آخرت، و 

 ؛...(شدن و  یجهنممانند ) یو آخرت...( و  یناسازگار

 یعبارت ها»، «استفاده از نظمآهنگ»مانند : گزاره ها قیاز طر قناعا

انجام کارهای غیر مترقبه در بافت اجتماعی و ... و  «لیتمث» ،«یدیتأک

 ...(  کمک کردن معصومین در کارهای خانگی و )

 کنار هم قرار گرفتن ابعاد تحلیل، ارتباط متقابل و چندگانه بافت اجتماعی، ایدئولوژی، نگرش

به طور کلی، برای اصالح یا تغییر . و ابعاد گفتمان با یکدیگر، بهتر به نمایش در آمده است

به همین . اجتماعی نیاز است به تمامی این ابعاد و رابطه چندگانه و پیچیده آن ها توجه شود

ه دلیل پیامبر اسالم، عالوه بر تبیین جهان بینی در مکه، در مدینه از همان ابتدا، برای ارائ

ایجاد . تمامی ابعاد گفتمان جدید و تبدیل به گفتمان حاکم، به تغییر بافت اجتماعی پرداخت

وحدت بین قبایل و مهاجرین و انصار و امضاء عهدنامه بین آنها، زمینه گذر از قبیله های جدا و 

متخاصم، به قبیله های متحد و حامی یکدیگر و در مسیر شکل گیری امت اسالمی را فراهم 

د؛ و بستر نظام سیاسی واحد و ارائه ایدئولوژی و هنجارهای حقوقی و اخالقی واحد فراهم نمو

در این زمینه متن، سبک و شیوه اقناع هم از طرف وحی که ویژه و خاص بود و هم از . گردید

آنچه از مجموع . طرف معصومین که در عالی ترین سطح قرار داشت، نقش مهمی را ایفا نمود

ی آید و تقسیم کار خانگی بخشی از آن است، این است که، بین ابعاد گفتمان سیره به دست م

و ارزش های اجتماعی و فرهنگی و بافت اجتماعی عام و موضعی، رابطه متقابل و چند گانه 

وجود دارد که هنگام ارائه گفتمان جدید از سوی معصومین مورد توجه بوده است و توانست 

علیه )گفتمان حاکم شود؛ هر چند پس از حکومت حضرت علی بین اطرافیان و ارادتمندان، 

بازگشتی به سوی قبل از اسالم مالحظه می شود و نیاز است تحقیق های عمیق تری ( السالم

 . در این زمینه انجام گیرد
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 نتیجه گیری

رویکرد اکتشافی  .است( ع)شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین موضوع مقاله، جامعه

فی به همسرگزینی با تکیه بر بافت کالمی معصومین و بافت اجتمااعی آن زماان، محاور    و توصی

از مجموع بررسی سیره و بافت اجتماعی آن زماان، در پاساخ   . اصلی بحث پیرامون موضوع است

به سؤال اصلی پژوهش این نتیجه به دست آمد، که در تقسیم کار خانگی، آن چه با مبانی اصلی 

اخالق محوری و کمال و کرامت انسانی، و یا با اصاول خارد محاوری مانناد      دین مانند توحید و

در ماورد حاذف،   . نفی ظلم، مخالف بود و بافت اجتماعی ظرفیت داشت، حذف و یا اصاالح شاد  

مواردی که بافت اجتماعی ظرفیت الزم را داشات مانناد تحقیار زن، دختار و دخترزایای، زناناه       

زمره خانه، حاکمیت مطلق مرد بر سرنوشت خاانواده، معیاار   دانستن و اجبار کردن زن به کار رو

را حذف نماود  ... دانستن قدرت و زور در روابط اعضای خانواده، ننگ دانستن توجه به نظر زن و 

ورای جنسایت، قادرت و   )و در مقابل، اخالق و مشارکت زن و شوهر در کارهای خانه، انساانیت  

آنان، توجه خااص باه ارزشامندی فرزناد پاروری و       ، ارزشمند بودن دختر و زن و پیشرفت(زور

باا حفاظ   )سرمایه انسانی و نقش کلیدی زن و مادر در این زمینه، مدیریت کلی مرد بر خاانواده  

و مواردی که بافت اجتماعی ظرفیات  . ؛ را جایگزین نمود(جایگاه، حرمت و نقش اعضای خانواده

های اجتماعی را، اصاالح تادریجی   ر صحنهالزم را نداشت، مانند حضور اجتماعی و جایگاه زن د

های اجتماعی و مدیریت بحران پس دفاع از والیت در صحنه( س) نمود تا در زمان حضرت زهرا

به طور کلی، در  .، به عنوان بخشی از حضور، به منصه ظهور رسید(ع) از عاشورای حضرت زینب

ی دارند، ولی بافت اجتمااعی و  تقسیم کار خانگی، اگرچه ارزش ها و مبانی اصلی دین نقش مهم

 . خرد جمعی نیز در آن نقش ایفا می کنند

ایان ایاده باه دسات آماد کاه بافات         از مجموع سیره معصومین، پیرامون تقسیم کار خانگی،

اجتماعی عام نقش مهمی در ارائه گفتمان جدید دارد و بین بافت اجتماعی عام باا ایادئولوژی و   

باط متقابل و پیچیده ای وجود دارد که الزم است برای تغییر ارزش های اجتماعی و گفتمان ارت

لذا پیاامبر اساالم بارای تغییار در     . و اصالح در هر کدام از آنها ابعاد دیگر نیز مد نظر قرار گیرد

جامعه از جمله تقسیم کار خانگی، به تغییر بافت اجتماعی عام اقدام نماود و در عاین حاال باه     

 . ی جدید و تغییر در بافت موضعی پرداختتبیین ایدئولوژی و ارزش ها
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 :پیشنهاد

آنکه، در زمینه عینی بودن  اول: شوددر پایان بحث، با تکیه بر تحقیق حاضر، پیشنهاد می

سیره معصومین و امکان مطالعه اکتشافی و توصیفی و جامعه شناختی آن پژوهش مستقل و 

های مستقل اد اجتماعی زندگی آنان، پژوهشآنکه، درباره سایر ابع دومو . گسترده تر انجام شود

و . با تکیه بر بافت اجتماعی آن زمان به ویژه شرایط و ویژگی های مخاطبان آنان، انجام شود

آنکه، چون دامنه داده های سیره معصومین در هر بعدی گسترده است، پژوهش به صورت  سوم

 . گروهی و جمعی انجام گیرد

، نبودن اطالعات دقیق نسبت به مخاطبین سخنان معصومین از جمله موانع در تحقیق حاضر

لذا الزم است گروه های . در برخی موارد است که می توانست در تعیین معنای کالم مؤثر باشد

 .تخصصی حدیث شناس، در زمینه مخاطب شناسی احادیث پژوهش علمی گسترده انجام دهند
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 منابع

     فارسی

 داراالضواء، : ، بیروت(ع) مناقب ال ابی طالب(. ق.2 1 ) .حمدابن شهرآشوب، مDVD 

 (.نور)مرکز علوم اسالمی ( ع) معصومین

 فرهنگ : جامع االحادیث الشیعه، جمعی از افراد، تهران(. ق333 ) .بروجردی، آقاحسین

 (.نور)جامع االحادیث، مرکز علوم اسالمی  DVD سبز، چاپ اول 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، : م و جامعه شناسی خانواده، قماسال(. 331 ) .بستان، حسین

 .چاپ دوم

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم: خانواده در اسالم، قم(. 331 ) .بستان، حسین. 

 نشر نی، : های اجتماعی، حسن چاوشیان، تهرانطراحی پژوهش(. 331 ) .بلیکی، نورمن

 .چاپ اول

 جامعه : های پژوهش اجتماعی، هاشم آقابیک پور، تهراناستراتژی(. 333 ) .بلیکی، نورمن

 .شناسان، چاپ اول

 نشر اسراء، چاپ اول: زن در آئینه جمال و جالل، قم(. 311 ) .جوادی آملی، عبداهلل. 

 نشر دلیل، : سیره رسول خدا، قم(. 333 ) .جعفریان، رسولDVD  معصومین، مرکز علوم

 (.نور) اسالمی

 سیره صحیح پیامبر اعظم، حسین تاج آبادی، قم(. 333 ) .یحسینی عاملی، جعفر مرتض :

 .نور مطاف، چاپ اول

 مؤسسه ال البیت الحیاء التراث، چاپ : وسایل الشیعه، قم(. ق.2 1 ) .حر عاملی، محمد

 .  اول

 نشر دریا، چاپ اول،: سیره نبوی منطق عملی، تهران(. 333 ) .دلشاد تهرانی، مصطفی 

DVD وم اسالمیمرکز عل( ع)معصومین . 

  ،نشر هاجر، چاپ دوم: درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسالم، قم(. 331 ) .زیبایی نژاد. 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: فروغ ابدیت، قم(. 333 .)سبحانی، جعفر. 

  قرآن کریم، ناصر مکارم شیرازی، دفتر مطالعات تاریخ و معارف (. 313 .)ااااااااااااا

 اسالمی، چاپ سوم
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 گفتمان کاوی و کاربست آن در متون (. 333 ) .کرانی، رضا، مهدی مطیع، مرضیه فانیش

، پاییز و (ره) دو فصلنامه پژوهش، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: روایی، قم

  1-33 ، ص333 زمستان 

 مهدی (ع)پژوهشی پیرامونزندگانی امام حسین(.  31 ) .شمس الدین، محمد مهدی ،

 .دارالتبلیغ اسالمی: پیشوایی، قم

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : ، تهران(س) زندگانی فاطمه زهرا(. 313 ) .شهیدی، جعفر

 .چاپ چهارم

 دارالکتب االسالمیه: من ال یحضرالفقیه، تهران(. ق.3 1 ) .صدوق، محمد. 

 مؤسسه مطبوعاتی : المیزان فی تفسیرالقرآن، قم(. ق.333 ) .طباطبایی، محمد حسین

 .، چاپ سوماسماعیلیان

 مکارم االخالق، ابراهیم میرباقری، تهران، چاپ دوم، (. 331 ) .طبرسی، حسن بن فضل

DVD  (.نور)اخالق، مرکز علوم اسالمی 

 مکتبه النهضه، کتابخانه : االسالم، بغدادتاریخ العرب قبلفیالمفصل(. ق 33 ) .علی، جواد

 .دیجیتال نور

 انتشارات اسالمی، چاپ دوم: لبیضاء، قمالمحجّه ا(. بی تا) .فیض کاشانی، محسن. 

 جامعه : کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی، تهران(. 332 ) .قجری، حسینعلی

 .شناسان، چاپ اول

 دار الحدیث،: ، قم(پانزده جلدی)الکافی(. ق123 ) .کلینی، محمدبن یعقوب DVD  جامع

 (.نور)االحادیث مرکز علوم اسالمی

 نشر نی، چاپ هفتم: جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران(.  33 ) .گیدنز، آنتونی. 

 بحار االنوار، بیروت،(. ق.133 ) .مجلسی، محمد باقر DVD  جامع االحادیث، مرکز علوم

 (.نور)اسالمی

 مکتب االعالم االسالمی، : میزان الحکمه، تهران(. 312 ) .محمدی ری شهری، محمد

 .چاپ چهارم

 انتشارات صدرا، چاپ پنجم: ظام حقوق زن در اسالم، تهرانن(. 311 ) .مطهری، مرتضی. 

 نشر فوژان، چاپ اول: کیفی پژوهی، تهران(. 331 ) .میرزایی، خلیل. 
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 مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ : جامع السعاده، قم(. 333 ) .نراقی، محمدمهدی

 .سوم

 مرکز نشر : انالمغازی، محمود مهدوی دامغانی، تهر(. 332 ) .واقدی، محمدابن عمر

 .دانشگاهی، چاپ اول

 مرکز : مطالعاتی در تحلیل گفتمان،گروه مترجمان، تهران(. 332 ) .ون دایک، تئون ای

 .مطالعات و تحقیق رسانه، چاپ اول

 مرکز نشر سنابل، چاپ اول: احکام خانواده، قم(. 331 ) .وحیدی، محمد     . 


