
 

 چکیده
های اقتصادی نقش پررنگ ترری  از دید تاریخی تقسیم کار مبتنی بر جنسیت بوده و فعالیت 

این پدیده نه تنها تمایزات شغلی را سبب شد؛ بلکره     .  را در تقسیم کار جنسیتی بازی نموده است
های جنسیتی را در حوزه کار وارد ساخت و مرسبب برسیاری از معر نت نیزیردیرد؛         نا برابری

ها و سرمایه داران هر یک نظریاتی پیرامون این موضرو  بیران       بنابر این جامعه شناسان، فیمینست
از طرر  دیررر       نموده اند و علت تقسیم کار را موافق به حروزه کراری شران بررسری کردنرد؛            

. دیدیاه ادیان به ویژه اسنم نسبت به اشتغال زنان نیز تأثیراتی بر جنسیتی شردن کرار وارد کررد         
نظام آموزشی هر جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم برای ایجاد و حفظ و تداوم ایرن موضرو        

در مورد افغانستان هم ما شاهد تقسیم کار جنسیتی بسیار شردید هرستیم کره ایرن            .  نیز نقش دارد

 .     تقسیم کار جنسیتی به شکل نابرابر در جامعۀ افغانی رواج دارد

 کار، زنان، اقتصاد، فیمینست، اشتغال، خانوادهجنسیت، تقسیم: کلمه های کلیدی
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 مقدمه

تقسیم کار و همکاری مؤثر دسته جمعی و مجمو  وظرایفی کره اجررای آن بررای نیرل بره                  

هد  معینی الزم است باید به نحوی با رعایت امکانات، هماهنری وکنترول بین افراد مختلر         
اولویرت اول، در    .  سازمانی تقسیم یردد تا بتوان از تکرار و یا تداخل وظای  جلویریری شرود         

تقسیم کار بر اساس جنس به فرآیندهایی اطنق مری شرود     .  باشدتشکیل سازمان، تقسیم کار می
هرای  از آنجایی کره کرار از فعالیرت      .  ها وظای  براساس جنس افراد تقسیم شده استکه در آن

هرا و   دهد، تقسیم کار نیز ریشۀ نایسرستی در فعالیرت      عمده عصر کنونی و یذشته را تشکیل می
هرا  در جوامع ابتردایی نوعری تقرسیم کرار وجرود داشرت؛  نان ره زن               .  کارکردهای انسان دارد

مشغول کارهای نسبتًا سربک و درونری ماننرد کرار خانره، جمرع آوری مرواد غرذایی، کرار در                              

های کشاورزی و مردها مصرو  کارهای سرنرین و بیرونری ماننرد شرکار یرا مراقبرت از                   زمین
 .اع ای خانواده بودند

تأثیرات مثبت و یا منفی برحوزه های اقترصادی، اجتمراعی،     (  تقسیم کار)این پدیده تاریخی 
یی به جا یذاشت و طی همین فرآیند جنسیت نیز آیراه هانره         فرهنری، سیاسی و حتی خانواده

زمانی که زنان به اشرتغال روی آوردنرد بره کرار              . ها اثریذار بوده استیا ناآیاه در این فعالیت

کار زنران نرسبت بره مرردان، هرم            .  هایی دست یازیدند که کامنً متفاوت با کار های مردانه بود 
هم نران کرار زنران      .  دستمزد کمتری داشت و هم از لحاظ اجتماعی در درجۀ پایین قرار داشت

زنان سرپرستی خانواده را برعهده   .  را به نوعی از قید بند های سنتی و مرد ساالری رهایی بخشید
رفتند سرپرستی خرانواده  بره      یرفتند؛ زیرا زمانی که مردها برای شکار یا به مسافرت طوالنی می

ها بودکه این روند تا زمان انقنب کشاورزی ادامه یافت؛ بنابراین تقسیم کار جنرسیتی      دوش زن

شرود؛ طروری کره هیرص عریره یری را               در عصر کنونی در همه حوزه ها به وضوح مشاهده مری  
امروزه زنران بره کرار هرایی در کنرار مرردان مری                 .  توان یافت که عاری از این فرآیند باشد نمی

 .پردازند که در یذشته هیص زنی حق آن را نداشت
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 دیدگاه تاریخی در بارۀ تقسیم کار
در طول تاریخ، مردان و زنان در تولید و باز تولید اجتما  پیرامون خویش نقش داشرته انرد،      

های روزمره و هم در جریان دوره هرای طوالنری زمرانی؛ امرا ماهیرت ایرن                هم در سطح فعالیت
های مختلفی به خود یرفتره      های آنها در طول زمان شکلهمراهی و شراکت و توزیع مسؤولیت

است، تا همین اواخر، کار با مزد در کشورهای غربی عمدتاً در قلمرو مرردان برود ترا اینکره در           
امروزه زنران بیرشتری وارد     .  همین  ند دهۀ یذشته این وضعیت از بیخ و بن دستخوش تغییر شد

فیصد زنان شانزده تا شصت ساله در اکثر کشورهای اروپایری      06تا  53بین .  نیروی کار شده اند
بررای اکثریرت بزریری از       (.  306:  9531آنتونی ییردنز؛    . )بیرون از خانه مشاغل درآمدزا دارند 

هرای مولرد و     جمعیت جوامع ماقبل ینعتی و بسیاری از مرردم جهران در حرال توسرعه، فعالیرت           

شرد و   تولید یا در خانه یا جایی نزدیک به خانه انجرام مری    .  فعالیتهای خانه داری از هم جدا نبود
همۀ اع ای خانواده در کار روی زمین یا ینایع دستی مشارکت داشتند و زنان اغلرب در خانره     

 . زیادتر نفوذ داشتند و خانواده
ها نان آور خرانواده هرای       زنان بیوه معموالً یاحب کسب و کار خارج خانه بودند؛ زیرا آن  

رون مرنزل   یمدرن شدن و توسعه ینعت باعث جدایی کار خانه و کار ب .  شدندخود محسوب می

ت مهم این نو  تغییرات، ینعتی شردن و     لشد و تغییرات عمده در این رابطه به وجود آمد که ع
ست و بازوی اشخاص انجام مری د  طبه وجود آمدن ماشین آالت بود؛ طوری که قبنً کار توس

آمدن ماشین آالت تأثیر عمده یی بر زنده یی مرردم وارد یردیرد کره برا یذشرت              باشد؛ ولی 
زمان و پیشرفت ینعت بین کار خانه و محل کار اشخاص جدایی به وجود آمد و به یونره یری       
مردان به کار های بیرون از منزل مانند سیاسرت، تجرارت و کرار هرای برازار و زنران بیرشتر برر                     

 (.31: 9511سفری و ایمانیان ؛ . )کارهای خانه تمرکز نمودند

 های اقتصادی زنانرشد فعالیت
در قرون جدید به خصوص بعد از یذشرت تحروالت وسریع، مرشارکت زنران در نریروی                    

یکری از عوامرل عمرده ایرن تحرول،            .  کارمزدبریر به یورت کم و بیش پیوسته افرزایش یافرت    

هرای    های جنگ، زنان شرغل    در سال .  کمبود نیروی کار در جریان جنگ جهانی اول و دوم بود

 سال چهارم  421 تقسیم کار جنسیتی



 

مردان پس از بازیشت   .  زیادی را بر عهده یرفتند که پیش از آن در قلمرو و انحصار مردان بود
در .  ها را واپس یرفتند؛ اما الروهای قبلی درهم شکسته شده برود    از جنگ دوباره اکثر آن شغل

ایرر در   .  های پس از جنگ جهانی دوم، تقسیم کار جنسیتی به نحو  شمریری تغییر یافرت   سال
در .  فیرصد رسرید     93فیصد نیروی کار را تشکیل مری داد، بره          11میندی زنان فقط  9193سال 

در ید زنان بیست و پنج تا  هل و  هار سالۀ بریتانیایی از لحراظ اقترصاد     13بیش از  9111سال
 06مطرابق آمرار موجرود       .  فعال به کار درآمدزا اشتغال داشتند یا در جست وجروی کرار بودنرد     

ایرن ارقرام در میران       .  درید از زنان  متاهل که کودکانی زیر سه سال دارنرد اکنرون شراغل انرد       

در ید از مادران تنهرا کره کودکرانی زیرر سرن ابتدایری              50مادران تنها، بسیار کم است و فقط 
؛ اما در کشور های آسیا به نسبت اروپرا  (301:  3195آنتونی ییدنز؛ )دارند، به کار مصرو  اند 

هم نان افغانرستان کره از جملرۀ کرشور هرای             .  پایراه اقتصادی مردان نسبت به زنان بیشتر است 
باشد و مردم  به یونه یی زنرده    باشد آهنگ پیشرفت اقتصادی زنان بسیار کند میجهان سوم می

نمایند که تقسیم کار مانند زمان قدیم و بیشتر نو  حاکمیت پدر ساالری و مرد سراالری  یی می

ایرن موضرو  بیرشتر      .  شرود است که این عامل از موانع ایلی پیشرفت این کشور محرسوب مری     
های  ندین دهه که مانع هر نو  تغییرات در زندیی اجتماعی مردم شرده     مربوط است به جنگ

در دهرۀ اخریر برا       .  است و هنوزهم زنده یی خانواده ها به شکل پراکنده سنتی است نه هسته یی  
های داخلی تا حدودی در نو  تقسم کار جنسیتی تغییرات محردودی ایجراد         کم تر شدن جنگ

های مختل ، کار خانه نسبت به یذشته    ها در بخشهم نان با به وجود آمدن ماشین. شده است
باشد که برای زنان این امکان میسر شده است که به کار هرای بریرون مرنزل        برای زنان کمتر می

 (. 1: 9511آبوت؛ . )های مختل  داشته باشندبیشتر روی آورند و وقت بیشتری برای فعالیت

 جنسیت و نابرابری در کار
هرایی را در برازار کرار        زنان به رغم برخورداری از برابری رسمی با مرردان، هنروز نرابرابری     

هرایی علیره    کنند و هنوز هم هسته این فایله بین دو جنس کم نشده اسرت و نرابرابری      تجربه می
زنان در دنیای کار امروز هم وجود دارد؛ مانند تفکیک شرغلی، تجمرع در اشرتغال برا مرردان و               

هم نان در دوران حکومت طالبان زنان از هر نو  حقوق بشری خود محروم بودنرد ترا       . مزدکم
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شد؛ اما با یذشت  ندین سال هم از سقوط طالبان زنران    جایی که حقوق ابتدایی شان زیر پا می
همواره از حقوق خود محروم اند؛ مانند نادیده یرفتن اسرتعداد زنران شراغل بره وسریله مرردان،             

هرا و نظرایر آن؛ از ایرنرو          بیشتر مصرو  شدن زنان به کار های کم درامد، جنسیتی شدن شرغل   
فقط زنان به کارهایی مانند پرستاری، ب ه داری، مدکاری و غیره مصرو  اند و بیشتر کرار هرا       

مسألۀ بعد این است که زنان نمیتواند کار های تمام وقت داشته باشند؛ زیررا زایمران،       .  مردانه اند
ه نان زنان نسبت بره  .  شودب ه داری و کار خانه مانع پیشرفت یا فعالیت بیشترزنان در جامعه می

کنند؛ مثنً زنان عمدتاً مشاغل خانری و دفتری یکنواخرت و      مردان دستمزد کمتری دریافت می

برا تحویرل    .  تکراری دارند؛ درحالی که مردان کارهای ماهرانه و نیمه ماهرانه را برعهرده دارنرد      
نقش زنان بعد از سقوط طالبان این رقم تا حدودی تغییر کرد و با ورود کشور هرای خرارجی و       

روابط با سازمان حقوق بشر وضعیت زنان هم تغییر کرد و سهم بیشتری در کار بریرون مرنزل را          
تأثیرات یرنعتی شردن     .  رودافغانستان در رده ینعتی شدن بسیار آرام پیش می   .  بر عهده یرفتند

بررای اولیرن    .  هرای اجتمراعی و نقرش زنران اثرر یذارانرد             در جامعۀ مدرن بر معیار هرا و ارزش    

بارتغییراتی در قرن نوزدهم و زمانی که هزینه های خانواده های بزرگ و حتی کو رک برسیار         
برای همین کوشرش زیرادی بررای جلرو یریری از برارداری یرورت                .  باال رفته بود به میان آمد

یرفت؛ ولی زنانی وجود داشت که سرپرست خانواده های بزریی بودند و درکنار آن بایرد بره       
نوزاد خود شیر دهند و هم کار خانه را انجام دهند و از روی نا اری به کار بیرون از خانره هرم           

 (90:  9536آبوت پامن؛ . )بپردازند

 تحول نقش زنان
هرای  ها، وظیفرۀ بیرشتر زنران عبرارت بروده از برارداری در سرال                  در سراسر تاریخ انسان     

ها؛ ولری نخرستین     ها به هنرام بیماری و پرورش آن    جوانی، پرستاری از نوزادان و مراقبت از آن
نشانه های تغییر وضع زنان در قرن نوزدهم و از زمانی پدیدار یرشت کره هزینره هرای خرانواده            

یرفت به  هایی که برای کاهش بارداری یورت میکوشش.بزرگ بر منافع اش  ربیدن یرفت
با این وی ، در طول قرن نروزدهم و     .  هایی در زمینه تنظیم موالید تقویت شدزودی با نوآوری

اوایل قرن بیستم، زن متوسط هنوز تولید کننده خانواده بزرگ بود، هنروز نوزادانری داشرت کره        
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ها را به طور درازمدت با شریر خرود ترأمین کنرد، هنروز مراقبرت کامرل از                    بایست تغذیۀ آن می
کودکان و خانه را بر عهده داشت و در بع ی مروارد نا رار برود بره کرار خرارج از خانره هرم                     

های زنانه در جامعه های غربی، به همرت و رهربری برا فرهنرگ تررین،             نخستین نه ت.  بپردازد
ها در وهلرۀ نخرست  ریزی        آسوده ترین و مرفه ترین زنان طبقات باال پایه ریزی شد، هد  آن

نبود جزکسب بع ی حقوق و اختیارات قانونی برای زنان، حقوقی که مردان طبقات میانه و براال  
های عمومی، حق مالکیت و به خرصوص حرق      حق رأی، اشتغال در سازمان.  از آن بهرمند بودند
بایذشت زمان در اواخر قرن نوزدهم، آنان نسبت به مادران کاریر نریز ترو       .  هاورود به پوهنتون

ها را کوتاه ترر وکرار شربانه را بره کلری بررای شران                جهی کردند و کوشیدند تا ساعات کار آن
های زنان در جوامع یرنعتی غربری تقریبراً          خواست آغازین جنبش 9116در سال .  ممنو  سازند

 (906:  9536آبوت، کلرواالس؛ ) .های یادشده تقریباً از بین رفتجامه عمل پوشید و جنبش

 اسالم و حق اشتغال زنان 

شرود، حرق اشرتغال زنران بره          با توجه به آیات و روایات و سیره جاری مسلمانان معلوم مری    
للرّجال نصیب ممّرا اکترسبوا و     )تأیید حق مالکیت زنان بر اموال شان .  رسمیت شناخته شده است
( یی است   اند بهره  برای مردان و زنان از آن ه کسب کرده( )51:نساء( )للنّساء نصیب ممّا اکتسبن

و ابتغروا مرن     :  از آیاتی  ون  .  مستلزم جواز اشتغال زنان و حنل بودن درآمد حایله از آن است
او شرما   ( )هرود )، هو أنشأکم من األَرض و استعمرکم فیها، (از ف ل خدا جویا شوید)ف ل اللّه، 

طرور عرام      شود ایرن آیرات بره        معلوم می (  را از زمین پدید آورد و برای آباد کردن آن یماشت 
افزون برر ایرن در قررآن        .  کند  مردان و زنان را به سوی کار و آبادانی زمین تشویق و ترغیب می 

. انرد   پیامبر الهی ذکر شده که به کار  وپانی اشتغال داشرته    (   )کریم از دختران ح رت شعیب 

و یرحابه در مرشاغل یونرایون        (  ص)بر حسب روایات نیز زنان مسلمان در زمان پیامبر اکررم      
تجارت، ینایع دستی، ریسنده یی و بافنرده یری، آرایرشرری، خردمات خانره یری،              : هم ون

ها به عنوان شرغل درآمردزا       اجارۀ امنک، تولید مواد خوشبوکننده،  وپانی، خیاطی و مانند آن
هرای مفیردی اسرت کره          مشغول بودند افزون بر این، کار از دیدیاه اسنم شرامل همره فعالیرت          
ارزش معنوی کرار ترا      .  شود  موجب ارتقای روحی، معنوی، اخنقی و اقتصادی فرد و جامعه می 
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حد جهاد فی سبیل اهلل ارتقاء بخشیده شده است؛  بنابراین بر حسب قواعد اولیره نریز از دیردیاه          
البتره    .تأکیداسرت وتویریه موردبلکهباشد؛ میجایزمردوزناسنم کارهای مجاز برای

مانند اختنط نامحرم، کوتاهی از وظای  خانواده یری      )این جواز کلی با توجه به عناوین دیرر 
 .باشدتواند حرمت یا کراهت داشته می...( و 

  ضوابط کلی اشتغال
از دیدیاه اسنم اشتغال یرفًا دارای اهدا  اقتصادی نیست؛ بلکه به عنوان جزیری از یرک          

نظام کلی اجتماعی است که در ضمن آن باید اهدا  معنوی، اخنقی و دینی فرد و جامعره در        
طور کلی برای اشتغال زنان و ضروابط     جهت تعالی و کمال تأمین یردد، ضوابط و معیارهایی به 

ها وضع نموده که برای تحکیم و اقتصاد خانواده نیز مردنظر بروده         _یی هم برای اشتغال آن ویژه

برخی موارد مانند استعانت از دنیا برای طاعرات      .  است؛ مانند حنل بودن درآمد حایله از شغل
نریز بره عنروان      ...  روی در طلب دنیا و تقدیر معیشت و قناعرت و         و عبادات و امور آخرت، میانه

 .ضوابط و معیارهای استحبابی و ترجیحی ذکر شده است

 شغل زن با حقوق همسرتعارضعدم
این معیار اختصاص به زنان متأهل دارد و در مورد دختران مجررد یرا زنران بیروه مطررح                  

ریاست شوهر بر خانواده، لزوم تمکین جنسی زن در مقابل مررد، اطاعرت از شروهر و          .  شود نمی
عدم خروج از منزل بدون اجازه همسر از جمله حقوق شوهر است؛ به همین جهرت در روایرات     

رو اشتغال زن     ؛ از این (جهاد المرأۀ حسن التبعل: )همسرداری نیکو در حد جهاد برای زنان آمده
الرّجرال قوّامرون    : )در خارج از خانه و حتی در داخل خانه نباید منافات با این حقوق داشته باشد  

مرردان  )،  (59:  نرساء   ...(.)فالرصّالحات قانترات حافظرات للغیرب بمرا حفرظ الّلره                ...  على النّساء   

سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکره از      
کنند؛ پس زنان درستکار فرمانبر دارند و به پاس آن ه خدا برای آنان حفرظ   اموال شان خرج می

 (.15: 9500آراحمد ؛ . )کنند کرده اسرار شوهران خود را حفظ می

 چارچوب نظری
نظریات زیادی در رابطه به تقسیم کار جنسیتی بیان شده است از جملره میتروان بحرث را در        

 تقسیم کار جنسیتی سال چهارم  421



 

ها اعرم    تمام فمینیست. مورد نظریه های فیمینیستی در رابطه به تقسیم کار جنسیتی مد نظر یرفت
های مارکسیست، سوسیالیست و رادیکال در مروج دوم، برر ایرن        از لیبرال موج اول، تا فمینیست

هرای آن را در       نظر دارند که تبعیض جنسیتی در مورد زنران محکروم اسرت و ریرشه           نکته اتفاق 
هرای مارکسیرست،      افرزون برر ایرن کره فمینیرست         .  داننرد پندارهای مردساالرانه جوامع سنتی می

ادامره یافتره      «بتی فریدان »سوسیالیست و رادیکال از سنت لیبرال موج اول فمینیسم که در آثار   
های لیبرال برای مدتی برر فردیرت زنران بره عنروان تنهرا                   فمینیست.  کردند احساس رضایت نمی

کردند و از نابرابری نقش زنان در خانواده و تولید مثل و براز         مع ل اجتماعی الینحل تأکید می

شناسیی اسرت کره برا برترری         شناسی فمینیستی نیز جامعه جامعه.  نسلی غافل مانده بودند تولید بین
کند و مشخصه بارز فمینیسم این   سازد مخالفت و مقابله میمردان که نابرابری زنان را نهادینه می

هرا برر      در مجمو  فمینیرست   .  نظر است که فرودستی زنان باید مورد تردید و اعتراض قرار ییرد
 :کنند نکات ذیل در خصوص اشتغال زنان تأکید می

هرای طبیعری دو       تقسیم کار جنسیتی ساخته و پرداختۀ اجتما  است و ربطی به تفراوت     :ال 

 .خورند هر مردانه یا زنانه میمها  جنس ندارد؛ یعنی شغل
طور اختصایی هیرص دلیرل موجهری نردارد و              آور بودن مردان و تیمارداری زنان به   نان :ب

کامًن ممکن است زن و مرد را به یک اندازه در تأمین معاش خانواده و انجام کارهرای خانره و          
 .داری مسؤول دانست ب ه

داری نریز کرار       داری، کاریریی رایران و بدون دستمزد است؛ در حالی که خانره         خانه :  ج
بره  )فرسا اسرت     داری کار سخت و طاقت  خانه.  واقعی است و باید از همین وجه به آن نرریست

کنرد، از آنجرا       تلقی مری   «ضعیفه»دار را  و باوری که زن خانه(  ساعت در هفته 11طور میانرین  

داشت مادی و اغلب فقط از      سر شمه یرفته که کارهای خانه پنهان از دید عموم و بدون  شم
های رادیکال معتقدند مردان از کار رایران زن در         فمینیست. شودروی عشق و عنقه انجام می

مندنرد و برا       برند؛ به همین دلیل به شدت به حفظ تقسیم کار جنرسی عنقره     عریه خانه سود می
 .خیزند های شغلی به مقابله برمی قوانین تساوی و فریت

توجیه تفاوت دستمزد مردان و زنان بر این اساس است که مردان بیش از زنان به کارهای   :  د
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( م9139)و کویرل    (  م9136)هرا مثرل فیلیپرس و ترایلور             پردازنرد؛ ولری فمینیرست     تخصصی می 
 .یی ساخته و پرداخته اجتما  است اند که تخصص مقوله مدعی

با مخالفت با دیدیاه سنتی کره شخرصیت و         (  م9139:  آنجن کویل )تحقیقات فمینیستی :هر 
توانند به نقش خانری اولیره       منزلت ایلی زن در نقش همسری و مادری است و زنان همیشه می

یری    خود باز یردند؛ معتقد است، کار و هویت شغلی در زنده یی بسیاری از زنان نقرش عمرده      
تقرسیم کرار جنرسیتی نریز انتخراب          .  آورند، ضروری است    کند و پولی که به دست می بازی می

طبیعی است که در طول تاریخ پیوسته وجرود داشرته و هرم اکنرون نریز آثرار آن در مطالعرات                        

باشرد، مطالعرات    شناسی و جوامع ابتدایی و ترا حردودی در جوامرع بیرشرفته موجرود مری                    مردم
 119در یرد از       13در  :  کنرد   های اقتصادی زنان و مردان را اینرونه ترسیم مری    مردوک فعالیت

برانی، یرید مراهی، بریردن          قبیلۀ سراسر دنیا  نین بوده است که مرردان بره کارهرایی مثرل یلره         
اند و اما زنان به اموری ماننرد       پرداخته می... یذاری، کار در معادن، شکار، جنگ و  درختان، تله
آوری مرواد سروختی و محرصوالت ییراهی، دوخترن،              کشی، آشپزی، جمع ها، آب آسیاب دانه

 .ها مصرو  بودندبافتن لباس، تهیۀ ظرو  سفالی و غیر آن
آدام اسمیت و فردریک تایلور بر تقسیم کار و سرازماندهی تولیرد          (. 33: 9503؛ دورکیم ) 

بنابر نظر مارکرس     .  اند که تأثیر فراییری بر شکل کنونی مشاغل داشته است  ینعتی تأکید کرده
آوری تقلیرل     کننده و مرنل     کند و به وظای  خسته    ها را از کارشان بیرانه می تقسیم کار، انسان

همان طوری که برای همه آشکار است قبل از شهرنشینی اکثر زنان وظای  یونایونی    .  دهد می
دادند، وظای  زنان اغلب هماهنری نزدیکی     را  ون مراقبت کودکان و کارهای خانه انجام می
برا پیردایش و توسرعه       .  داد  یی را تشکیل مری      با وظای  مردان داشت و خانه واحد تولیدی یرانه

کننرده    های کار و جدا از خانه، تولید نیز از مصر  جدا یردید و بانوی خانه یک مصر     محل
طروری  .  از نظر پنهان اسرت    (  کار خانری)کند و فعالیت تولیدی او  شد؛ یعنی کسی که کار نمی

که ما شاهد تاریخ بودیم بین دو جنگ جهرانی تعرداد زنران خانره دار زیراد شرد و بررای زنران                     
اکثریرت زنران متأهرل در آن زمران کرار             .  غیرمتأهل معمول برود کره شراغل مرزد برریر باشرند             

در هر دو جنگ جهانی زنان به نو  تشویق به اشتغال شدند تا جای مردانی را که بره    .  کردند نمی
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هرا  پرس از جنرگ جهرانی اول آن         .  نیروهای مسلح پیوسته بودند و درییر جنگ بودند بریرنرد      
اخراج شدند؛ اما بعد از پایان جنگ دوم جهانی رشد اشتغال زنان با یرسترش مرشاغل خدماتری      

 .زیاد شد
او مخصویراً  .  کار، به نقش خانواده در جوامع ینعتی پرداخته است رو  پیش  پارسونز، متفکر

هرای مرستحکم و حمرایترر،         شدن کودکان توجه داشت و  معتقد بود کره خرانواده      به اجتماعی
هنرامری    از دید او بیشترین بازده و کرارایی خرانواده،          . شدن موفقیت آمیز هستند کلید اجتماعی

،   هرای عراطفی     ِ جنسیِ کار به یورت شفا  و واضح  نان باشد، که زنان، نقش است که تقسیم 

ها را به همرراه داشرته باشرند؛       یعنی تأمین مراقبت و امنیت برای کودکان و حمایت عاطفی از آن
. آور خانره باشرند      های ابزاری را برعهده داشته باشند؛ یعنی نران     از طر  دیرر، مردان باید نقش

های ابزاری مردان سرشار از تنش و فشار اسرت، کیفیرات عراطفی و مراقبتری               ازآن جا که نقش
کرار تکمیلری کره از تمایرز             این تقسیم.  کار رود مردان نیز به و آسایش زنان باید برای پشتررمی 

کنرد    ییرد، انسجام و استحکام خانواده را ت مین مری    شناختی بین دو جنس سر شمه می زیست

در نظریه نیاز های سرمایه داری و تقسیم کار جنسیتی میشل برارت          (903-900: 9531ییدنز؛ )
یوید در تحلیل مارکسیستی فمینیستی از تقرسیم کرار جنرسیتی در خانره، برر              نظری دارد که می

به .  ایدیولوژی خانواده یرایی و تأثیر نظام سرمایه داری بر تقویت و رواج آن تأکید کرده است  
یریرد و جهران     یفتۀ وی، بر حسب این ایدیولوژی، خانواده هسته یی به طور طبیعری بنیران مری          

سازد، تقرسیم کراری کره مررد را ترأمین کننردۀ              شمول است و تقسیم کار طبیعی را مشخص می
البتره ایرن نرو       .  دانرد امکانات اقتصادی و زن را تیماردار و تأمین کنندۀ کار بی مزد خانری مری  

نظام خانواده یی جنبۀ یریزناپذیری از نظرام سررمایه داری نبرود؛ امرا از درون رونرد تاریخری                  

ایرن  .  پدیدار یشت که طی آن، ایدیولوژی مزبور بره روابرط تولیردی سررمایه داری راه یافرت              
ایدیولوژی تا اندازه یی از دیدیاه های پیش از سرمایه داری در باره جایراه زن ناشی شده بود؛    

نظرام خرانواده یرا      .  اما علت یسترش آن تناسب بیشترش با اوضا  و شررایط سررمایه داری برود       
خانوار در میانۀ قرن نوزدهم و در نتیجۀ پیوند اتحادیره هرای یرنفی کراریری و سررمایه داران               

تثبیرررت شرررد؛ زیررررا هرررر دو یرررروه معتقرررد بودنرررد کررره زنررران را بایرررد از نررریروی کرررار                                                    
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 (.39: 9531تیم دیلینی؛ . )کنار کرد

 نتیجه گیری

ها در میان اع ای یک جامعه است یرر   تقسیم کار جنسیتی بیانرر شیوه تقسیم مسؤولیت
نظر از در ید زنان در نیروی کار با مزد زنان هنوز هم بار ایلی کار بی مزد را برر دوش دارنرد     

که عمومًا شامل نرهداری از خانه و پرورش کودکان است که از یحنه آن خرارج بروده و در           
دریذشته سرنت نرسبت بره امرروز ترصوری برارزتر و               .  محیط خانه به خانه داری مشغول هستند   

های اقتصادی نقش پررنگ تری را در تقرسیم کرار جنرسیتی برازی                روشن تری داشته و فعالیت
هرای جنرسیتی را در      این پدیده نه تنها تمایزات شغلی را سبب شده؛ بلکه نا برابرری   . نموده است

ایرن  تقرسیم کرار نیرز         .  حوزه کار وارد ساخته مسبب بسیاری از مع نت نسبتاً پنهان شده است  

ها وکارکردهای انسان دارد؛ طوری که در جوامرع ابتردایی نریز نوعری         ریشۀ نایسستی با فعالیت
ها مشغول کارهای نسبتًا سبک و درونی ماننرد کرار خانره،           تقسیم کار وجود داشت؛  نان ه زن

های کشاورزی و مردها مصرو  کارهای نسبتاً سنرین و     جمع آوری مواد غذای، کار در زمین
ایرن پدیرده تراریخی برحروزه هرای          .  بیرونی مانند شرکار، مواظبرت از خرانواده و غریره بودنرد               

اقتصادی، اجتماعی، فرهنری، سیاسی و حرتی خرانواده یری ترأثیرات مثبرت و منفری بره جرای                    

بیرش  .بعد از یذشت زمان، مشارکت زنان در نیروی کارمزدبریر به یورت کم     .  یذاشته است
ی کی از عوامل عمده این تحول، کمبود نریروی کرار در جریران       .پیوسته یی افزایش یافته است

های زیادی را بر عهده داشتند که پیرش از    های جنگ، زنان شغلدر سال.  جنگ جهانی اول بود
شد که خود جنگ باعث شود کره زنران بتواننرد اسرتعداد            آن قلمرو انحصاری مردان دانسته می

خود را نشان دهند و تا جایی را برای خود در کار پیدا کنند نظریات زیادی در بارۀ تقسیم کرار        

 .جنسیتی وجود دارد
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: تهرران .  ترجمۀ علمی محمد کراردان  .  قواعد روش جامعه شناسی(.  9503. )دورکیم-1
 .نشر طلوعی

 . نشر نی: تهران. ترجمۀ محسن ثنثی. جامعه شناسی(. 9533. ) ییدنز، آنتون -96
 

1394، ت2ش 431 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     


