
 

 نامناسب زنان های شناسی شغل آسیب
  *فراهانی قائم مقامناهیدالسادات دکتر 

 اشاره

زنان و دختران جوانی هستیم که با انگیزۀ حضور در امروزه شاهد حضور گسترده 
عنوان منشـی، بازاریـاب یـا  های نامناسـب بـه جامعه یا کسـب درآمـد در شـغ 

عنوان  ها و مراکز از زنان و دختران بـه کنند. بسیاری از شرکت فروشنده فعالیت می
نماینـد.  ابزار جذب مشتری، تلطیف محیط کاری و توسعه تجـارت اسـتفاده می

کرده نیز هستند برای دستیابی به شغ  مناسب  خی از زنان و دختران که تحصی بر
عوامـ   کنند و ای  موضوع به دلی  گذاری می های ظاهری خود سرمایه بر ویژگی

متعددی مانند الگوی کاری مشخص برای حضور زن در جامعه به وجـود آمـده 
کند. در ای  مقالـه  میهای بسیاری را متوجه فرد، خانواده و جامعه  است و آسیب

 شود. های نامناسب زنان، پرداخته می یب شغ آسبه بررسی 

 فردی های یبآس

 ابزار تبلیغات .1

ــب رواج بی ــاتی از زن موج ــتفاده تبلیغ ــا اس ــاغ  ب ــیاری از مش ــابی و  بس حج
                                                           

 های باستان. ی فرهنگ و زبانادکتر  *
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از نیـروی  وری بهـرهنـه  شـوند. در ایـ  مشـاغ  های زننده در جامعـه می آرایش
جوانی  بلکه توان فکری و تخصصی او کارگیری بهنه  است و موردنظرجسمی زن 

 کام شیری جلب مشتری و ابزار وی  ساختگیو طراوت، زیبایی ظاهر و آراستگی 
را  بـودن ، مسـئول روابـط عمـومیگری منشین است. فروشندگی، اکردن مراجع

   1ای  مشاغ  دانست. ازجملۀتوان  می
پ و شک  مناسـب و قـد بلنـد های جذب بازاریاب، داشت  تی در برخی از آگهی

ویژه روابط عمومی بسیار باال یکی از معیارهای اساسی پذیرش ایشان از سوی  به
و جزء وظایف اصلی منشی در مح  کار است. برای مثال خـانمی کـه  2کارفرما

توانست دو الی سه  یماش بود و برای صرف ناهار  خانهمنشی شرکتی در نزدیکی 
به خواسته مدیر  بنا مح  کار،ناهار و برای برگشت به ساعت به منزل برود پس از 

شرکت درباره رعایت تنـوع در سـر و وضـع ظـاهری، نـاگزیر بـود دوبـاره رنـگ 
 3و متفاوت داشته باشد. ی خود را پاک کند و آرایشی غیرمعمولها الک

هایی به زنان در حقیقت تـوهینی آشـکار بـه جـنس زن  چنی  نقشواگذار کردن 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف  ییو کـاال ابزار مثابه بههایی  ی  جایگاهاست. زن در چن

گری و  های فروشندگی، منشـی در اکثر شغ  4.گیرد قرار می وری بهرهخاص مورد 
 زنان و دختـران جـوانانرفی  و های عملی توانایی، جنسی های بازاریابی جذابیت

دیگر بـا  عبارت به گیرد. مدرن قرار می داری سرمایهدر خدمت ی ا ظالمانهبه شک  
بـه  یافته توسـعهظلـِم  و سـاالری سـرمایه صـرف توسـعهزنان خود  رغبتمی  و 
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احسـاس آزادی فانه با ای  وجود، زنان و دختران بـاز هـم س. متأشود خودشان می
 1.کنند می

های زنانگی خـود  هایی احساسات و لطافت درواقع زنان و دختران در چنی  شغ 
شـود.  ئله موجـب تقلیـ  احساسـات لطیـف آنـان میکنند و ای  مس را خرج می

های  هـا و بـه عبـارتی شـغ  ایفای نقشهمچنی  عاملی برای بازدارندگی زنان از 
هـا را در  کاهنـد، آن هایی که از لطافـت زنـان می زیرا شغ  گردد؛ ها می اصلی آن

د کـانون خـانواده نشـو د و باعـث مینـکن های خانوادگی دچـار مشـک  می نقش
مثاًل منشی بودن شغلی است که زن را در معرض  ؛د را از دست بدهدگرمای خو

دهد که ایـ  بـرای طهـارت  برخورد با افراد متعدد اعم از محرم و نامحرم قرار می
 2روحی زنان مناسب نیست.

ورود بانوان در بسیاری از موارد با دید ابزاری و جذب بیشتر مشـتری از راه ایجـاد 
است و تعداد بانوانی که بتوانند از ای  دستۀ ابـزاری  آنانهای ظاهری در  جذابیت

شـرایط  3های اجتماعی برکنار باشند چندان زیـاد نیسـت. باالتر بروند و از آسیب
ای اسـت کـه باعـث رواج بـدحجابی  گونـه هـای نامناسـب به بسیاری از شـغ 

 منـزل، از خـروج هنگـام کـه دهـد نمـی اجـازه زن شود. از سویی اسالم بـه می
 دهد؛ نمی چرانی چشم اجازه هم مردان به و کند فراهم را مردان تحری  موجبات

 4گردد. می نیز اجتماع کار نیروی تقویت موجب حجابی چنی 
                                                           

 ، موجود در:«های فردی و اجتماعی زنان از منظر اسالم حقوق و مسئولیت».  کوثری، 9
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 .21، ص 280، پیام زن، ش «از ویزیتوری تا مدیریت فروش». تاجی ، 3
حجابی، فسـاد  کند با ترویج بی مخالفان حجاب به بهانه اینکه حجاب نیمی از افراد جامعه را فلج می. 0

شـود کـه در جوامـع مسـلمان  کننـد. نتیجـه ایـ  می بندوباری نیروی تمام افراد جامعـه را فلـج می و بی
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 َکَأَحدٍ  َلْسُّتَّن  الَنِبيا ِنَساءَ  َيا»فرمایـد:  یم 32همچنی  خداوند در سوره احزاب آیه 
َساءِ  ِمَّن  َمَع  ِباْلَقْوِل  َّن َتْخَّضْع  َفاَل  اَتَقْيُّتَّن  ِإِن  النا ِْ ِبؤهِ  ىفِ  یاَلذِ  َفَي ؤَّن  َمؤَرٌض  َقُْ  َوُقُْ
 اگـر نیستید معمولی زنان از یکی همچون شما! پیامبر همسران ؛ ایَمْعُروًفا َقْواًل 
 شـما در بیمـاردالن کـه نگویید سخ  انگیز هوس ای گونه به پس کنید؛ پیشه تقوا

آیـه شـریفه خداونـد زنـان را از با توجه به  .«!بگویید شایسته سخ  و کنند، طمع
رو زنـان بایـد  کند؛ ازای  آمیز و صدایی نازک منع می گفت  با لحنی تحری  سخ 

 در حجاب، گفتار و رفتار خود موازی  اسالمی را رعایت کنند. 
تـوان  ینمکننده محـیط کـاری خـود هسـتند.  درواقع خود دختران و زنان انتخاب

وجـود دارد. زنـان های کاری  در همه محیطزن ها و دیدگاه ابزاری به  گفت آسیب
عایـت حجـاب و دختران باید حدود اسالمی را در مح  کار رعایت کننـد و بـا ر

 عنوان ابزار استفاده شود؛ ها به اجازه ندهند از آنمناسب و لح  صحبت مناسب، 
ی  شاید به دلی  پایبندی به حدود شرعی و اسـالمی کـار خـود را از دسـت بنابرا
 مانند. اما از آسیب مصون می ،دهند

 آزارهای اخالقی .2

دهـد.  آزارهای اخالقی در محیط کار بـه دو شـک  کالمـی و غیرکالمـی رخ می
آقایان، اظهارنظر در ارتبـاط برخی از های نامناسب و دور از شأن از سوی  شوخی

با ظاهر و نوع لباس و همچنی  دعوت به مالقات خارج از محیط به بهانـه طـرح 
از دیگـر مصـادیق  ،قصد طراحی مسائ  شخصی و نامتعارف کاری اما به مسائ 

                                                                                                                  

شـوند  ماع ظـاهر میهای بسیار متدی ، زنان با لباس ساده در اجت متجددمآب، فقط در روستاها و خانواده
پردازند وگرنه سایر زنان برای خودآرایی و آرایش، جـز اسـتهالک ثـروت و  و به فعالیت اقتصادی مفید می

ای جاه ، نام ایـ  را فعالیـت  کنند و عده وقت و فاسد کردن اخالق اجتماعی و خانواده، کار دیگری نمی
 گذارند. )سایت پرسمان(. اجتماعی و آزادی زن می
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های هرزه اشاره کرد.  توان به نگاه مینیز گونه آزارهاست. از آزارهای غیرکالمی  ای 
از موارد حادتر اینکه برخی از همکاران ازجمله مدیر ممک  است پس از نزدیـ  

اخالقی را نیـز بـه خـود های اجتماعی اجازه درخواست غیر شدن از طریق شبکه
 1بدهند.

ازآنکه بـه همکـاران و یـا  های نامتناسب هستند پس بسیاری از زنانی که در شغ 
رئیس شرکت اجازه اظهار نظـر دادنـد، ممکـ  اسـت بـه دلیـ  برداشـت منفـی 
اطرافیان از شخصیت ایشان، عدم کنترل ارتبـاط کـاری و نیـز بـه سـبب رعایـت 

 های جنسی قرار بگیرند. مورد مزاحمت 2قرمز وطنکردن خط
از  نمونـه یـ  منزلـه به زنـان اشـتغال در جنسـی یهـا مزاحمت مسـئله به توجه

 راه تنها کار از زنان کشیدن دست زیرا است؛ موارد ای  از پنهان، تقریباً  پیامدهای
 اندیشـه مطـابق پیامـدها نـوع ایـ  رسـد یم نظر به و است ای  معض  با مقابله

 و جنسـیت مبنـای بـر ها شغ  تفکی  در حد زیادی تا جنسیتی نظریه طرفداران
 قلمـرو در کـه ییها شـغ  ورود بـه بـرای را زنان های تالش و بوده مؤثر آن تداوم
 3است. کرده خنثی دارند قرار مردان

 ــ جا همهمیان خودشان در مشخصی  مرزبندیاسالم معتقد است مرد و زن باید 
و هر ی  از زن و مرد باید آن را رعایت  شندخانه ــ داشته با خیابان، اداره، تجارت

. اگر ای  حساسیت اسالم نسبت به روابط و نوع اختالط مـرد و زن رعایـت کنند
نیـز در دهند، زنـان  میاجتماعی انجام  عرصهکه مردان در را شود، همه کارهایی 
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 1.توانند انجام دهند می صورت داشت  توانایی جسمانی و شوق و فرصت الزم
و رعایـت حـدومرزها، دوری از اخـتالط بـا مـردان به رعایت  2روایات ازبرخی 

مفسده نباشـد،  سببد؛ بنابرای  اگر اشتغال زنان نکن عفاف و پوشیدگی دعوت می
اگر مرزبندی رعایت شود و زنـان  3.با حفظ عفت و اخالق عمومی بالمانع است

اجـازه  -ی رسـم کـامالً هـم در چـارچوب  آن -جز از مسائ  کـاری  و دختران به
هرگونه صحبت و اظهارنظر به همکـاران و مشـتریان مـرد ندهنـد، هـم عفـت و 

شود. از سویی اگر آزارها از سمت رئیس شـرکت صـورت  شأن زن حفظ می هم 
های  پوشــی و درنهایــت بــروز آســیب بگیــرد، رهــا کــردن کــار از هرگونــه چشم

 ناپذیر بهتر است. جبران

 آزار جنسی .3

آورنـد طعمـه آزارهـای  ترانی که به مشاغ  کـاذب روی مـیبسیاری از زنان و دخ
سـاز ارتکـاب  ها به مواد مخدر زمینه جنسی هستند. از طرفی گرایش برخی از آن

 شود. هایی مانند ایدز و هپاتیت می اعمال مجرمانه و ابتال به بیماری

 آسیب روانی .4

ترس محـیط هایی که متوجه سالمت روان زنان و دختران است، اس یکی از آسیب
عوامـ  گونـاگونی اسـت ازجملـه:  حاصـ های محـیط کـار  کار است. استرس

داشت  وظایف متعدد، نبود امنیت اخالقی، تشویش از داشـت  روابـط کـاری بـا 
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های نابجـای  شود، درخواسـت همکاران که گاه به روابط نامتعارف نیز کشیده می
ی در آینـده شـغلی، بـروز عواقـب احتمـال همکاران و مشتریان، برخورد قـاطع و

نفس،  و تنّزل عزت توبیخ از سوی رئیس شرکت به دلی  نرسیدن به وظایف متعدد
ازحد به ظاهر، تغییر لح  و صـدا در صـحبت. ایـ  عوامـ  موجـب  توجه بیش

های نامناسـب، آسـیب  شوند که سالمت روان زنان و دختران شاغِ  در شغ  می
ها بروز  استرس و وسواس فکری در آنهای روانی بسیاری ازجمله  ببیند و اختالل

 کند.

 های جسمی یبآس .5

انجام وظایف دبیرخانه، مدیر دفتر، مدیر برنامه، آبدارچی، حسـابدار، بازاریـاب، 
تایپیست بر عهده منشی است و مسئوالن و مدیران شرکت از او توقع انجام کامـ  

ازحـد در  بیشوظایف را دارند. اجرای کارهای واگذار شده موجب بروز خستگی 
های جسـمی فـراوان مبـتال  یبآسـها را بـه  شود و درنهایت آن زنان و دختران می

 کند. می
َِ ل  » است: چنی  فرموده حس به فرزندش امام  یعلامام  در روایتی ِّلـ م  ُْ

 
 
ْرأ اِوُز   اْلم  ا ُیج  اِمن  اْلْمِر م  ه  فّس  ا ن  ى ِلب  ا و  أْرخ  اِله   ْ ُم ِل َ  أْنع  ِل إَن ذ  ـا َ  اِله  م  ُ  ِلج  ـا و  أْدو  ِله 

ْرأ ِإَن الم  یْان    َ  ان   ةر ْهِرم  ْ  ِبق  ْيّس  و توانش کار واگذار مکـ  و  ازحد بیش؛ به زن ةو  ل 
تر اسـت؛ زیـرا زن ریحانـه  ای ، برای حال او بهتر است و برای زندگی او مناسب

 1«.است و قهرمانه نیست
امـر ان اشـاره دارد و بیـانگر ایـ  به وضع روحی و جسمی زن تروایادسته از ای  

گیرنـد کـه بـا وضـعیت جسـمانی و  عهـده بـرهـا بایـد وظـایفی را  است کـه آن
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 1.ها را برهم نزند متناسب باشد و آسایش و آرامش آن شان یعاطف

 حقوق و مزایای ناچیز .6

های  ی  اجتمــاعی در تمــامی شــرکتتــأماگرچــه اجــرای قــانون کــار و قــوانی  
بگیر نیز الزامـی اسـت و هـر تـوافقی  ه نیروهای پورسانتخصوصی و حتی دربار

راحتی ایـ  مقـررات دور زده  برخالف ای  قوانی  باط  است، در مراکز زیادی به
شود. پرداخت کمتر از حداق  حقوق قانون کـار، عـدم پرداخـت بسـیاری از  می

 مزایای قانونی، عدم پرداخت پایه سنواتی، محرومیت از ثبت سابقه بیمـه، وضـع
ضوابط خاص درباره حقوق و شرایط کاری دوره آزمایشی، الزام بـه ارائـه سـفته، 

کاری، نداشت  مرخصـی و بسـیاری  های کاری باال بدون پرداخت اضافه ساعت
هـای شـاغ  در بازاریـابی و  توان در گفتگـو بـا خانم ها را می دیگر از ای  تخلف

تـرس از بیکـاری و نداشـت  گری مشاهده کرد. اغلب ای  افراد نیز به دلی   منشی
دهنـد و در مقابـ  آن سـکوت  ، به ایـ  شـرایط تـ  میتر مناسبفرصت شغلی 

 2کنند. می

 های خانوادگی یبآس

 برخورد آمرانه .1

 خـانواده اخالقـی و های نامناسب، فضای فرهنگی ویژه در شغ  با اشتغال زنان به
 و اشـخاص با چون اوآمده رفت و ها محاوره در شاغ  زنان. شود می آسیب دچار
 و ظرافـت اسـت، آمرانـه و مردانه برخوردهایشان نوع دارند سروکار مختلفی افراد

                                                           

 .استان کهگیلویه و بویواحمد)ای  بانو( ، سایت«اشتغال زنان از نظر قرآن و احادیث». تقوی، 9
 .30، ص 280، پیام زن، ش «چگونه در محیط کار غافلگیر نشویم». رنجی، 2
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َبری زنـان در  فرمـان 1شـود. می رنگ کم زنان گونه ای  در رفتار و گفتار در لطافت
شود. ای  نوع رفتـار و گفتـار  کارگیری امرونهی در زندگی می محیط کار، باعث به

شود بلکـه بـر کودکانشـان هـم  موجب بروز تنش با همسر میتنها  زنان متأه  نه
 گذارد. تأثیر می

 تعارض در باورها .2

های نامناسب )هماننـد  هماهنگی برخی از زنان و دختران با شرایط ظاهری شغ 
آرام به تغییر در عقاید و باورهـای آنـان  های متنوع یا پوشش نامناسب( آرام آرایشی

بیشتر در پوشش و ظاهر و نیـز در رفتـار و گفتـار رخ شود. ای  تغییرات  منجر می
هـای دینـی و ملـی آنـان دسـتخوش تغییـر  دهد و بسیاری از باورهـا و نگرش می
های ظاهری خـود بـرای کسـب  شود و زندگی آنان صرف استفاده از جذابیت می

 درآوردنعنوان ابـزاری بـرای پـول  نوعی از جـذابیت خـود بـه شود و به درآمد می
 کنند.  میاستفاده 

هـایی بـا بافـت مـذهبی موجـب ایجـاد  ویژه در خانواده هـا بـه ای  تغییـر نگرش
تواند عـاملی  که در زنان متأه  می شود هایی با دیگر اعضای خانواده می تعارض

ای در رفتار و افکـار  برای طالق عاطفی و یا در مواردی که تغییرات افسارگسیخته
در دختران مجرد  ای  دگرگونی اعتقادی. شود دهد، موجب طالق می زن روی می

های پـدر و  گردد، تاآنجاکه منع میمنجر های بسیاری  ها و تشویش نیز به تعارض
 ها نخواهد داشت. چگونگی پوشش، رفتار و گفتار آن برمادر تأثیری 

                                                           

، 98، ش9380، بهم  و اسفند «اشتغال زنان در بستر خانواده و ارتباط آن با طالق »،. حوراء9
 .20ص 



990    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

 های اجتماعی آسیب

 تغییر نگاه دیگران .1

های زننده که از برخـی  یشراآرفتارهایی مانند برقراری رابطه با همکاران و داشت  
زند، باعـث  گری سر می هایی همانند بازاریابی و منشی دختران و زنان دارای شغ 

ها تغییر کند و عـدۀ زیـادی  شود دیدگاه دیگران نسبت به شاغالن در ای  شغ  می
از زنان از ایجاد ارتباط با چنی  افرادی نسبت به خانواده خود احساس خطر کننـد 

به دنبـال  -عنوان اقوام و آشنایان  عنوان مشتری و چه به چه به -مردان  و بسیاری از
که بسیاری از زنان و دختران شاغ ، نسبت بـه  حالی افکار جنسی خود باشند، در

مسائ  عرفی، اخالقی و شرعی بسیار پایبنـد هسـتند. ایـ  نـوع نگـرش موجـب 
انتظـارات و  شـود؛ زیـرا در معـرض هـا می ای بـرای آن ایجاد مشـکالت عدیـده

های نادرست دیگران  یتذهنهای نامعقول و بعضًا نامشروعی که حاص   پیشنهاد
 است، قرار خواهند گرفت.

 تنزّل جایگاه اجتماعی .2

اخالق )نامشروع( کارفرمایان را  اندکی از زنان و دخترانی که شرایط ابزاری و ضد
 الگوهـای تغییـر بـر نوعی بـه پذیرنـد، گری یا بازاریابی می های منشی برای شغ 

گذارند. پذیرش ای  شرایط، الگوی کاری مشخصـی را بـرای ایـ   می اثر اجتماع
خصـوص  شـود تصـور همگـانی به آورد و باعـث مـی ها به وجود مـی نوع شغ 

های خصوصی تغییر نماید. ای  تغییر نگـرش همگـانی طبعـًا  کارفرمایان شرکت
شـود کـه  می« عروسـ »یـ   منجر به تنزل جایگاه کارمندان ای  شغ  در حد

های خود مشغول اسـت،  عنوان ی  کارمند به انجام وظایف و مسئولیت تنها به نه
دهـد و عـاملی  های دیگر همکـاران را هـم انجـام می بسا که بعضًا مسئولیت چه

است برای تلطیف محیط کاری که امکان سوءاسـتفاده از وی نیـز فـراهم اسـت. 
عـوض شـده و در نتیجـه برخـی از « شـغ »شـوند تعریـف  همۀ اینها باعث می
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 کارفرمایان داشت  توقعات بیجا و نامشروع را حق خود بدانند.

 اعمال مجرمانه ارتکاب .3

 از بسـیاری. شوند می تبدی  مجرمانه اعمال برای پوششی به کاذب مشاغ  گاهی
 یـا ماشـی  شیشـۀ کردن پاک کردن، دود اسفند مانند کاذب مشاغ  در که افرادی
 برای نقابی عنوان به مشاغ  ای  از اند، مشغول مجاز ظاهر به های دی سی ت فروخ

 هــای فعالیــت بــه کننــد، مــی اســتفاده خــود خالفکارانــه اعمــال کــردن مخفــی
 خـاص، مکـان یا شخص گرفت  نظر تحت مخدر، مواد قاچاق مانند ای مجرمانه
 گونـه ای  تحقیق در. پردازند می... و غیرمجاز های دی سی فروش و قت  سرقت،
 1.آورند می پدید مختلف جرائم برای را مناسبی بستر مشاغ 

هـای  به شغ  های الزم، مهارت نداشت به دلی   حتی اگر برخی از زنان و دختران
بـه آنـان را نیـاز مـالی  ،انجام کارهای خالف ندارندآورند و قصد  کاذب روی می

ن و دختـران درآمـدهای کارگیری زنـا کـه بـا بـه ییپذیرش پیشنهاد افراد سـودجو
 .کشاند ، میآورند کالنی را به دست می
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