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 زن هچ گر  حاضر حال در ولی«  رودمی خانه اين از هم سفید لباس با و آيدمی شوهر خانه به سفید لباس با زن»  گفتندمی زمانی

 گذاشتن اجرا هب با کنند ترك را خانه اين سفید لباس با اينكه از قبل دهندمی ترجیح آنان از بعضی ولی آيدمی سفید لباس همان با

 ستا هايیدادخواست از مملو هاگاهداد تفكری چنین پايه بر امروزه که. کنند ترك را خانه اين سفید لوکس ماشین با خود مهريه

 ممكن حال است شده آن فنای عامل باشد خانواده دوام ضامن بايستیمی که مهريه و زندمی را اول حرف آن در مهريه گرفتن که

 برای آن هضم بگذريم انگاریسهل با آن کنار از و نكنیم فكر درست آن مورد در اگر که شود اضافه آن به هم دومی عامل است

 دست در دست مهريه عامل ر کنا در که کند می مبتال ديگر ایهاضمه سوء به را جامعه و نیست آسان چندان هاخانواده از بسیاری

 مرد مالی توان پايه بر فقط دور چندان نه هایسال در خانواده اقتصاد.  دهند قرار تهديد مورد را خانواده کانون پیش از بیش هم

 رفت و آشپزی هابچه از نگهداری وظیفه بايد که کسی يعنی خانه کدبانوی با بود مترادف عام معنی به زن نام و شدمی اداره خانواده

 مناسبات اين در دگرگونی شاهد و نیست عام معنی به ديگر مفهوم اين اخیر هایسال در گرچه گرفتمی برعهده را منزل روب و

 اردمو از بسیاری در و زنندمی را اول حرف که هستند مردان اين آيدمی پیش خانواده اقتصاد از صحبت وقتی هم هنوز ولی هستیم

 حقوق و است استوار مرد حقوق بر اول درجه در خانواده اقتصاد هم باز باشند شاغل هم اگر يا و هستند سابق کدبانوی همان زنان

 اشدب خانوار سرپرست وغیره همسر اعتیاد يا و مرگ طالق جمله از گوناگونی داليل به زن خود اينكه مگر دارد تكمیلی جنبه زنان

 نچنی اداره فرزند چند داشتن صورت در که بكشد دوش بر را خانه مخارج سنگین بار تنهايی به بايد ديگر صورت اين در که

 فشارهای همین اثر بر غالباً که شود متحمل بايد را ایالعاده فوق فشار و است فرسايی طاقت کار واقعاً زن يک توسط ایخانواده

 . شوندمی مبتال زودرس پیری به میانسالی سنین در خانوار سرپرست زنان روانی و روحی و مالی

 ضروری غیر موارد برای را حقوقش هم غالباً است شاغل خود اختیار به زن و دارد را خانواده اداره توانايی مرد اين از غیر مواردی در

 داریانهخ وظیفه خود نیاکان مانند و ببخشد آن لقای به را شغلش عطای همیشه برای است ممكن نوزاد اولین آمدن با کندمی هزينه

 روهگ دو به زنان موارد گونه اين در دهدمی تن کار اين به اجبار سر از نباشد کار اين به مايل هم اگر و دهد ترجیح بودن شاغل به را

 گروه و آيندمی کنار موضوع با ترراحت که دارند تر پايین يا و ديپلم حد در تحصیالتی که هستند زنانی اول گروه.  شوندمی تقسیم

 درس قتمش طوالنی سالهای از نكردن استفاده معنی به آنان برای موضوع اين با آمدن کنار که هستند عالی تحصیالت با زنانی دوم



 جرقه هک اينجاست و کنند قبول را امری چنین آسانی به توانندنمی و است اندکرده هزينه کار اين برای که گزافی مخارج و خواندن

 عضیب و نیست گونه اين هم موارد همه در البته باشد نداشته هم خوشی پايان شايد که شودمی زده شوهر و زن میان اختالف اولین

 دهانش به دستش مرد معروف قول به اگر ولی باشد خانه مخارج برای مكملی همسرشان حقوق که نیستند میلبی هم مردان از

 در که مخصوصاً کند آن پذيرش به مجبور را زن و کرده استفاده اهرم اين از بخشد رسمیت خانه در را خود قدرت بخواهد و برسد

 زنان تحصیالت چه هر موارد گونه اين در ندارد را بودن شاغل حق شوهر اجازه بدون زن و کندمی ياری را مردان هم قانون اينجا

»  كمح آنان برای که خانه در نشستن و شغل ترك بر مبنی شوهرش هایخواسته پذيرش اندازه همان به باشد داشته صعودی سیر

 مكنم حتی که دانندمی ناعادالنه و مطلق ساالری مرد و توهین و سرکوفت نوعی را امر اين و دارد نزولی سیر دارد را«  نشینی خانه

  . کنند پافشاری خود برخواسته جدايی مرز تا است

 انوادهخ اقتصاد به کمک  جمله آن از که دارد متفاوتی هایپاسخ شود مطرح پرسش يک عنوان به اشتغال به زنان رويكرد علت اگر

 راغتف زمان تنهايی از فرار مالی استقالل اجتماعی هایعرصه در زنان هایقابلیت اثبات اجتماعی مندی عزت ملی اقتصاد به کمک

 خود جای در که شودمی مطرح مامايی و معلمی مانند زنانه هایعرصه در حضور ضرورت پیری ايام برای ایپشتوانه آوردن دست به

 هایصحنه در حضور برای را آنان مطالبات ارزشی نظام تغییر و اخیر هایسال در و کرده تحصیل زنان افزايش است تامل قابل

 حصیالتت رشد میان پیوسته رو اين از باشد خود شهروندان مشروع مطالبات پاسخگوی بايد ناچار نیز دولت و داده افزايش اقتصادی

 به ورود نهزمی در قبل به نسبت زنان که پیشرفتی وجود با البته شودمی ديده معنادار نسبتی کار بازار به ورود تقاضای و دختران

 اشتغال زمینه در مردان با هنوز اندربوده مردان از را سبقت گوی موارد اين در و اندداشته کرده تحصیل زنان افزايش و هادانشگاه

 صاصاخت خود به را مديريتی پست از کمتری سهم باالتر تحصیالت وجود با و ندارند زيادی فاصله مديريتی هایپست وتصدی

 شود می شامل را آنان درصد 05 که دارند قرار بگیران حقوق گروه در زن شاغالن بیشترين 2975 سال رسمی آمار طبق دهندمی

 گروه در و دارند سكونت درصد 50 شهری نقاط در بیشتر شاغل زنان هستند کارفرما زن شاغالن( درصد يک از کمتر)  3/5 تنها و

 از و شوندمی خانواده امور کلی طور به و فرزندان پرورش و ازدواج مشغول ایعمده گروه آن از پس و هستند سال 15-13 سنی

 که تاس اقتصادی امنیت کندمی تهديد را دارخانه زنان که مشكلی ترينمهم.  هستند وابسته مردان به صددرصد اقتصادی لحاظ

 خطر در خانه رئیس عنوان به را خود قدرت مرد که زمان هر و دارد قرار مردان جانب از آنان سر برباالی شمشیری عنوان به گاه

 اصل يک عنوان به ساالری مرد سنتی هایخانواده برخی در گیردمی نتیجه آن از معموالً و کرده استفاده حربه اين از بیندمی

 در ولی است استوار آن بر خانواده کانوان بقای که دانندمی واجب امر نوعی را شوهر هایخواسته پذيرش زنان و شده پذيرفته



 رد را خود زنان و نیست خانواده دوام ضامن ديگر مردساالری ، مردان و زنان حقوق برابری و فمینیستی تفكرات با هايیخانواده

 خانواده دوام باعث زمانی که چیزی همان ديگر عبارت به دانندمی دخیل شودمی مربوط خانواده به که هايیگیریتصمیم تمامی

 رسمیت یمعن به مرد به آنان اقتصادی وابستگی که دانندمی خوبی به زنان گونه اين شود آن فنای باعث است ممكن بار اين شدمی

 دانندمی خوبی به نیز مردان و است خانواده اصلی هایگیریتصمیم از آنان شدن رانده حاشیه به و مرد به خانواده رياست بخشیدن

 استفاده ضروری مواردی در آن از که ایحربه ترينمهم و کشدمی چالش به خانواده در را آنان قدرت همسر مالی استقالل که

 زن فمعرو قول به اگر و دهدمی نشان را خود مخرب اثرات خوبی به تفكر دو تقابل که اينجاست گیرندمی آنان دست از را کنندمی

 شپی در مشكلی کار ازدواج از بعد  کنند عبور سادگی به مسئله اين کنار از يا و نكنند وا را خود هایسنگ ازدواج از قبل مرد و

 از را انآن اقتصادی پشتیبانی امكان زنان اشتغال گرچه باشد آنان زندگی در درمان قابل غیر آفتی است ممكن که دارند خود روی

 ماا انجامدمی بیشتر رفاهی تسهیالت از برخورداری و خانواده درآمد رفتن باال به اول فرض در زن فعالیت و سازدمی فراهم خانواده

 داشته وادهخان اقتصاد بر تواندمی زنان اشتغال که اقتصادی آثار از گذشته  آوردنمی ارمغان به را بیشتر آرامش و رضايتمندی ضرورتاً

 حاکم یگیرتصمیم در مشارکت بر مبتنی جديدی نظام و منجر مرد و زن روابط در تغییراتی به زن مالی استقالل که آنجا از باشد

 آماده آينده مشارکتی زندگی در دموکراتیک ایرابطه ايجاد برای را خود آن از گرفتن الگو و جديد رفتار مشاهده با فرزندان شودمی

 شاغل همسرشان که صورتی در هايیخانواده چنین فرزندان شودمی ايجاد آينده نسل هایخانواده در جديدی فرهنگ و سازندمی

 به شاغل زنان که است اين پذيرند تاثیر آن از فرزندان که زنان اشتغال مزايای ديگر از يابند دست تفاهم به توانندمی بهتر باشد

 اشتهد را کارآيی و نظم بیشترين که پردازندمی زندگی اداره در تنظیماتی و هاروش اتخاذ به ناچار به منزل از خارج در حضور دلیل

 به رکمت ساعات در يعنی شودمی تقويب وی حضور کیفیت اما يابدمی کاهش خانه در زن کمی حضور گرچه ديگر عبارت به باشد

 شاغل رانماد فرزندان بنابراين کندمی آشنا خود امور انجام و گیریتصمیم چگونگی با را فرزندان و پردازدمی بیشتری هایفعالیت

 فرزندان هک زمانی که شودمی سبب خانه در مادر و پدر نداشتن حضور ديگر طرفی از اما برخوردارند بیشتری پشتكار از و توانمندتر

 که طوری به بايدمی افزايش والدين نظارت به فرزندان تربیت رو اين از باشند نداشته خود کنار در را آنان نیازمندند والدين نظارت

 ورحض و است فرزند عاطفی پرورش زمان مهمترين کودکی دوران است بیشتر مادر حضور فاقد هایخانواده در فرزندان بزهكاری آمار

 هب نیز کودك مهد به فرزندان سپردن سازدمی مواجه عاطفی مشكالت با را کودك زندگی اول سال سه در ويژه به مادر نداشتن

 مادر ایبر مناسبی جايگزين تواندنمی شودمی انجام اقتصادی هایانگیزه با قاعدتاً هاکودك مهد پرورشی هایفعالیت که آن دلیل

 . باشد



 اقتصادی عامل اگر نیست گريزی واقعیت اين از و است پذيرفته ناپذير اجتناب واقعیتی عنوان به را زنان اشتغال ايران نوين جامعه

 پرداخته یسنگین بهایجامعه آنها تحصیل و پرورش برای که کشور فعال جمعیت از نیمی ماندن استفاده بدون بگیريم نظر در نیز را

 شرايطی اب و نیست بحثی زنان اشتغال پذيرش مورد در پس شودنمی توصیه نیز عقلی و شرعی نظر از و نیست درستی کار است

 رد دانشجويان اين از بسیاری ترديد بدون پسر دانشجويان به نسبت دختر دانشجويان آمار افزايش و دارد ما کنونی جامعه که

 جامعه بر ار خود پیش از بیش و کرده پیدا بیشتری نمود امر اين شوندمی کار بازار جذب شدن التحصیلفارغ از بعد نزديک ایآينده

 فرصت ادهخانو برای زنان اشتغال کندمی تعیین که است نوين پديده اين با برخورد چگونگی حال کندمی تحمیل ايران ساالری مرد

 آن با عاقالنه برخورد برای جامعه آمادگی و سازی فرهنگ دارد وجود که فاکتوری مهمترين اينجا در کندمی تهديد را آن يا است

  .است ازدواج از قبل آنان از يک هر شرايط پذيرش و مرد و زن تفاهم

 رايطش نیز و دارند که تحصیالتی خاطر به اغلب آنان شوندنمی ظاهر کدبانو نقش در تنها امروز زنان که باشند متوجه بايد مردان

 طالق به انکارش اگر که همانگونه فشارندمی پای خانوادگی مناسبات در خود حقوق مطالبه بر بنابراين هستند کارآفرين جامعه نوين

 یاکانن سیاق به هم باز نبايد بار اين دهند پس را ديگر تاوانی خواهندنمی مغرور مردان اگر پس گذرندنمی خود طالق حق از کشید

 خود»  شدنبا گونه اين اگر که بگیرند تصمیم باز چشم با ازدواج از بعد همسرشان اشتغال عدم يا اشتغال مورد در و کنند رفتار خود

 «. نیست تدبیر را کرده


