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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
29- 43، ص 1394اردیبهشت

تأثیر اشتغال مادران بر تربیت جنسی
با رویکرد مطالعه اسالمی

1دانشجوي دکتراي حقوق خصوصی دانشگاه تهران/ فاطمه سادات حسینی

چکیده
اسـالم بـراي   ت که آینده کـودك و اجتمـاع را مـی سازد.   تربیت جنسی کودکان از مسائل مهمی اس

پیشگیري از پیدایش رفتار نابهنگام جنسی در کودکان و نیز درمان این رفتار در آنـان پـیش بینـی هـایی     
کرده است.اسالم تربیت جنسی را براي سامان دهی رشد رفتار جنسی در کودکان، الزم شمرده است. از 

عدد و متنوع هستند، بعضاً ناشی از روش هاي غلـط تربیتـی اسـت.    طرف دیگر انحرافات جنسی که مت
بنابراین در متون اسالمی توصیه هاي مکرر به والدین درباره ي آنچه خود باید درمواقـع خـاص لحـاظ    
کنند و همچنین آنچه در این باره باید به فرزندانشان بیاموزند و به طـور کلـی مسـائل راجعبـه تربیـت      

ترین نقش را در اجراي احسن این امر مادران برعهـده دارنـد؛ چـون بیشـترین     مهمجنسی وجود دارد. 
وابستگی کودکان به مادرانشان است و بیشترین تأثیرپـذیري را از رفتـار و گفتـار و تربیـت مادرانشـان      

حال در این میان اشتغال مادران که البته از حقوق مدنی ایشان است ممکن است موجب تعارضی .دارند
وظایف مادري و تربیت درست فرزندان گردد.این مسئله در حالی است که جامعـه بـه وجـود    در ایفاء

بانوان در بعضی مشاغل مثل آموزش و پزشکی نیاز دارد، ولی در موارد دیگر چنین نیـازي حـس نمـی    
شود.در مقاله پیش رو در صدد هستیم اوال تاثیر اشتغال مادران بر تربیت جنسی فرزندانشـان را مطالعـه  
کنیم و ثانیا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اشتغال زنان در عرض وظیفه تربیتی ایشان بـه عنـوان مـادر    
قرار دارد یا در طول آن و آیا اساسا امکان تعارض میان این نقش ها وجود دارد یـا خیـر و در صـورت    

بانوان تربیـت  تعارض راهکار چیست؟ بر اساس آموزه هاي اسالمی و الگوهاي موجود مهمترین نقش
نسلی سالم است وجز در موارد نیاز، اشتغال آنان به خصوص در صورت تعـارض بـا وظـایف مهمتـر     

ضروري نمی نماید.
حق اشتغال، نقش مادر در تربیت، محوریت خانواده.: کلیدواژه ها

1 . hosseini.fatemesadat@yahoo.com
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مقدمه
نیـز واسـالمی نظـام کـه استمدنیحقوقجملهازمردانهمچونزنانبراياشتغالحق

بـه قضـاوت مثلمشاغلبرخی. هستندقائلایشانبرايکشورماناساسیقانونوقانونیظامن
مشاغلبرخیوموضوعهحقوقموجببهمسلحنیروهايدراشتغالمثلبرخیقانونموجب

ایـن بـه واسـت ممنوعبانوانبرايخانوادگیشئوناتبامنافاتدلیلبهزوجممانعتدلیلبه
.  نیستانکارقابلزناناشتغالحقلیکنداردوجودیهایمحدودیتطریق
جملهاز. استایشانمادرينقشوفرزندانتربیتجامعهدرزناننقشترینمهمطرفیاز
راهازانحـراف وشـود مـی آغـاز تولـد بدوازکهاستآنانجنسیتربیتفرزندانمهممسائل
نیـز وکودکانجنسیتربیتدرنقشترینمهم. کندمیفراهمجامعهبرايمشکالتیآندرست

. داردبرعهدهمادررانقشترینموثر
باکهاستاینباشیمآنبرايپاسخیدنبالبهداریمقصدمقالهایندرکهسؤالیترینمهم

بـه راجـع خصوصاًوعامطوربهفرزندانتربیتخصوصدرمادرانبرايکهايوظیفهوجود
اختصـاص خـود بـه رازیاديساعاتکهگوناگونمشاغلبهاشتغالداردوجودجنسیتربیت

یـا داردوجـود خصوصایندرپیشنهاديومناسبراهکارآیاوخیریاداردتعارضدهدمی
.  خیر

حقابتدانوشتارایناولبخشدراست،اسالمیمطالعهمقالهایندرمارویکردکهآنجااز
مـادر نقـش بررسیبارادومبخشکنیم؛میمطالعهاسالمدسمقنظامدررازنانبراياشتغال

تربیـت ومـادر اشتغالمیانتعارضینهاییبخشدروگیریممیپیفرزندانجنسیتربیتدر
پیشـنهادهایی ونگارنـده اعتقـاد مباحـث بنديجمعدروکردخواهیمبررسیراکودكجنسی

.کردخواهیمبیانمذکورسؤالبراي

اسالمدرزنانبرايالاشتغحق
موجـب بـه جامعـه درزنـان براياشتغالامکانيمطالعهبهحاضرمقالهابتداییبخشدر

. پردازیممیکشورمانموضوعهقوانیننیزواسالمیمقررات
اسالمدرزناشتغالجایگاه
دارااجتمـاعی لحـاظ بـه متعـددي حقـوق زنومـرد ازاعـم بشريافراددانیممیچنانکه
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اسـت، بالمنـازع وقطعـی مردانمورددرکهاستاشتغالحقمهمحقوقاینازیکیهستند؛

کارگیريبهبرايهاییمحدودیتسویکازکهمواجهیممسائلیبازناناشتغالمورددرلیکن
وجسـمی هايویژگیمتناسبکههامحدودیتایندیگرسويازوآوردمیوجودبهقشراین

بنیـان تحکـیم وزنـان آسـایش حفـظ براياسالممبیندیننگريژرفباوستازنانروانی
ایـن تفـاوت دلیلبهکهشدهمخالفانبرايدستاویزياجتماعینهادترینمهمعنوانبهخانواده

زنجایگاهبررسیبهابتداگفتارایندر. بپردازنداسالمیاحکامازانتقادبهمردوزنبرايحق
.  پرداختخواهیموياشتغالحقوضعیتبررسیبهسسپواسالمدر

اسالمدرزنجایگاه-آ
:  فرمایدمیچنینمردوزنخلقتدربارهکریمقرآن

ا وخَلَـقَ واحدةٍنَّفْسٍمّنخَلَقَکُمالَّذيربّکُماتَّقُواْالنَّاسأَیّهایا« نْهـا م هـجوثَّ ز بـا و مـنْهم
».رقیباعلَیکُمکَانَاللّهإِنَّواألَرحامبِهتَساءلُونَالَّذياللّهواتَّقُواْونساءثیرًاکَرِجاالً
اوازنیـز راجفتشوآفریدواحدنفسازراشماکهداریدپرواپروردگارتاناز! مردماي«
درخواسـت همدیگرازاونامبهکهیخدایازوپراکندبسیاريو زنانمرداندوآنازوآفرید

. »اسـت نگهبـان شـما بـر همـواره خـدا کهنکنیدفراموشراخویشاوندانوکنیدپرواکنیدمی
) 1آیه-نساءسوره(

اسـالمی هـاي گـزاره دریافتمنبعتریناصلیکهکریمقرآنصریحنصموجببهبنابراین
ذاتکـه واحـده نفـس ازدوهربلکهنیستجداومستقلگوهردوازمردوزنخلقتاست

. اندگرفتهسرچشمهاستتعالیباريمقدس
کـه داردوجـود قمـی بابویهمحمدبنازروایتینیزآفرینشمبدأبهراجعاحادیثمیاندر
هسـتند مردمـی مانزد: پرسید) ع(صادقامامحضرتازاعینبنزراره: استکردهنقلچنین

: فرمودنـد ) ع(صـادق امـام . آفریـد آدمچـپ ضلعنهاییبخشازارحواخداوندگویندمیکه
....  استآنازتربرهمواستمنزههمنسبت،چنینازخداوند
دسـت بهبهانهتاکندخلقاويدندهغیرازراآدمهمسرکهنداشتراآنتوانخداوندآیا

سـپس ... نمـود نکـاح گـر دیبعضـی بـا آدماجـزاء ازبعضی: بگویندکهدهدکنندگانشناعت
ازآگـاهی ازبعدآدم... آوردپدیدنوظهورطوربهراحواآدم،آفرینشازبعدخداوند: فرمودند
اسـت؟ شـده مـن انـس مایـه اونگاهوقربکهکیستاین: پرسیدپروردگارشازويخلقت
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جـوادي (؟...باشـد تـو انـس يمایـه وتـو باکهداريدوستآیا. حواستاین: فرمودخداوند
) 43آملی،

مرحلـه . کشیدبیرونداشتجاهلیتدرکهمظلومیتیآنازرازناسالممبیندینبنابراین
زاده،هـدایت . (شـمردند مـی آنازتـر پایینبلکهحیواناتمثلرازنکهبودايمرحلهجاهلیت

28 (
زنبـه ماسـال . اسـت دادهانجـام زنجـنس بـه نسـبت راهـا خدمتترینبزرگاسالملذا

آنکـه تـر مهـم وشناخت؛رسمیتبهرااوطبیعیحقوقودادنظروفکراستقاللوشخصیت
. دادانجـام مـردان بـه بـدبینی حسایجادبدونومردوزنشناسیروانبهتوجهباراکاراین

) 76مطهري،شهید(
داشـته نظـر دربایداستشدهقائلمردانوزنانبراياسالمکهمتفاوتیحقوقبررسیدر
ایـن مسـلم . نیسـت حقـوق تشابههاآنبهاحترامومردوزنحقوقتساوييالزمهکهباشیم
همچنانکـه اسـت، نکـرده وضـع مشـابهی حقـوق مـرد وزنبرايجاهمهدراسالمکهاست

زنحقوقمجموعآنکهاستمهمآنچه. استنداشتهنظردرنیزمشابهیمجازاتهايوتکالیف
کـه آنهاسـت خلقتـی تفاوتبهبناصرفاًوندارد؛مردحقوقمجموعهبهنسبتتريکمارزش
)  116همان،. (استکردهمتمایزهمازراتکالیفشانوحقوق
اسالمیفقهدرزناشتغالحق-ب

آنوگیـرد نمـی نادیدهکلیطوربهرازناناشتغالحقاسالمیفقهاینکهاستقطعیآنچه
نــداردمــانعیهــیچزنبــرايصــحیحشــغلاســالمیفقهــاينظــرازودانــدنمــیممنــوعرا
جـوادي . (رواستوجایززنبرايشرعاًاجراییکارهايازبسیاريو) 40همان،زاده،هدایت(

) 294همان،آملی،
برخـی . شودمیگرفتهنظردرزناناشتغالبرايکهاستمحدودیتیداردوجودآنچهلیکن

و) 291همـان، (قضـاوت اززنـان منعمثلاست؛داشتهروامقدسشرعارهاممنوعیتایناز
منـع امکـان وآندرمـرد مدیریتوخانوادهبنیانتحکیميواسطهبهدیگربرخیو. مرجعیت

.  استهمسرشاشتغالازشوهر
دانند؛میفضائلبههازندستیابیمانعرامشاغلبرخیانجاماززنانممنوعیتافرادبرخی

آنچـه اسالمدر. استمتفاوتدیگرمکاتبمعیارهايبااسالمارزشینظامکهبدانندبایدلیکن
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-294همـان، . (اجرایـی معیارهايوهاکاربرخیانجامامکاننهاستتعبداستبرترييمایه
295 (

وکالـت ونماینـدگی کـالن کارهـاي درتنهـا نـه زن،بـراي اجرایـی امـور تصديبنابراین
توانـد مـی زنهمچنین. رواستوصایتشکلبهنیزخاصامورتصديبلکهندارد،محذوري

ممنـوع آنـان بـراي تنهـا نهزنان،بخشمخصوصاجراییکارهايهمچنین. باشدوقفمتولی
) 296همان،. (استاولیبلکهنیست

اشتغالبرايهمسراجازهلزومشدهوضعاسالمدرزناشتغالبرايکهدیگريمحدودیت
نظـر . شـود مـی توجیه) 34آیه-نساءسوره(زنانبررجالمدیریتوقیمومیتآیهباکهاست
بـه نیـز قیمواستقیمصفتدرمبالغهصیغه»قوام«کهاستاینبارهایندرطباطباییعالمه
توسـعه وعـدم ازاستفادهباایشان. باشددیگريشخصمهماموردارعهدهکهگویندمیکسی
بلکـه دانند،نمیشوهروزنموردبهمنحصررازنبرمردقیمومتدامنهشریفهيآیهدرعلت

جهـات (دادهپیونـد رادورآنزنـدگی کـه جهاتیتمامدررازنانهمهآندامنهباورنداینبر
شـوند مـی متـذکر همچنین. گیردمیبردر) قضاوتودفاعحکومت،مانندهمگانی،اجتماعی،

) 104-105محمدي،. (نداردمنافاتزنفرديحقوقوستقاللاباامراین
بـراي استآنبهقائلاسالمکهزنانبراياجراییکارهايهايمحدودیتاینکهمسلمقدر

.  استخانوادهبنیادتحکیمنیزوويآرامشوروحیاتحفظ
موضوعهقوانیندرزناناشتغالجایگاه

بـه الزم. شـود مـی مطالعـه ایـران موضـوعه حقـوق ردزناناشتغالوضعیتگفتارایندر
. اندیافتهتدویناسالمیفقهمبنايبرکشورمانقوانینکهاستیادآوري

زناناشتغالحقپذیرش-آ
قـوانین وشودمیمحسوبزنمشروعوقانونیحقوقازشغلیفعالیتوکارماکشوردر
بـاز آنبـه مربـوط مزایـاي نیزواشتغالخصوصدرزنانعلیهتبعیضاعمالازراماموجود

).  کارقانون22و6مواداساسی،قانون28و2،21اصول. (داردمی
اشـتغال مسـأله نیزماایرانیاسالمیوخوديفرهنگدرامروزهکهباشیمداشتهتوجهباید

جتمـاعی ااقتصـادي، سیاسـی، مشـارکت بربناسویکاززیرااست؛برخورداراهمیتاززنان
تخصـص ودانـش کسـب دانشـگاهی مراکـز درزیـادي زنـان هدفهمینبرايواستزنان
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بـا استممکنکهشودمیمطرحزنانمادريوهمسريوظایفدیگرسويازالبتهوکنندمی
) 132منصورنژاد،. (شودواردآسیبخانوادهساختاربهایشاناشتغال

ازمـردان هماننـد زنانایران،اسالمیجمهورياساسیقانونبیستماستناد اصلبهبنابراین
حـق ازلـذا وهسـتند برخـوردار فرهنگـی اجتماعی،اقتصادي،سیاسی،انسانی،حقوقيهمه

بـا مـردان هماننـد تواننـد میوبرخوردارندمحسوبزنمشروعوقانونیحقوقازکهاشتغال
ازوورزداشـتغال خویششخصیتابمتناسبحرفهوکاربهقانونیوشرعیموازینرعایت

) 140مقدادي،. (نداردوجوداوبرايمنعیجهتاین
بنددرکهداردوجودزناناشتغال،براينیزهاییمحدودیتقوانینهمینموجببهالبتهو

. گفتخواهیمسخنهاآنازآتی
موضوعهدر قوانینزناناشتغالقانونیهايمحدودیت-ب

ایـن ازبرخـی . داردوجودهاییمحدودیتکشورمانقوانیندرزناناشتغالبرايکهگفتیم
خـاص وضـع رعایـت وامنیتـی وملـی مصالحلحاظبهیاشرعیمسائلخاطربههاممنوعیت

دیگـر برخـی و. مسـلح نیروهـاي دراشتغالیاقضاوتبهاشتغالازممنوعیتمثل. استزنان
موضوعخانوادگیمصالحمنافیمشاغلبهاشتغالازهاآنممنوعیتوشوهردارزنانبهمربوط
مصـالح جهـت ازاسـت ممکـن اوکـار کـه شـود مـی مطرحجهتآنازشوهردارزناشتغال

مخالفـت وموافقـت اساساینبروباشدداشتهمنافاتمصالحاینباونبودمناسبخانوادگی
. اسـت دادهمردبهراخانوادهتریاسمدنیقانون1105مادهکهخصوصبه. استموثرشوهر

اشـتغال ادامهازتواندمیمردباشد،زوجینحیثیاتیاخانوادگیمصالحمنافیزنشغلاگرلذا
. کندجلوگیريهمسرش

مـرد ریاسـت پذیرشنیزوخانوادهبنیاداستحکامبرایرانحقوقتأکیدبهتوجهبابنابراین
ایجادوهمسرشاشتغالامردرمردمداخلهامکانموجودقوانینگرفتننظردربانهاد،ایندر

. داردوجوداوبرايممنوعیت

فرزندجنسیتربیتدرمادرنقش
مطالعـه مـورد رافرزنـد بهجنسیمسائلدرويتربیتومادرتأثیرگذاريقسمتایندر

. دادخواهیمقرار
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اسالمدرجنسیتربیتاهمیت

جنسـی رفتـار وفعالیتاستثناییوغیرطبیعیهايحالتدرزجکودكدین،وعلمنگاماز
وکودکـان درجنسـی نابهنگامرفتارپیدایشازپیشگیريبراياسالمحالاینبا. نداردبالفعل

)  185رفیعی،. (استکردههاییبینیپیشآناندررفتارایندرماننیز
. اسـت شمردهالزمکودکان،درجنسیرفتاررشددهیسامانبرايراجنسیتربیتاسالم

تربیتیغلطهايروشازناشیبعضاًهستند،متنوعومتعددکهجنسیانحرافاتدیگرطرفاز
اصـلی عامـل تربیتینادرستهايروشمعتقدندانسانیمسائلپژوهندگانبیشترحتیو. است

) 191-190همان،. (هاستزمینههمهدررفتاريهنجاريبهنا
درمواقـع بایـد خـود آنچـه يدربـاره والدینبهمکررهايتوصیهاسالمیمتونردبنابراین

کلـی طـور بـه وبیاموزنـد فرزندانشـان بـه بایدبارهایندرآنچههمچنینوکنندلحاظخاص
) 144فراهانی،فرمهینی. (داردوجودجنسیتربیتبهراجعمسائل

جنسـی يغریزهوجودبهمعتقدرفتارعلممتخصصانوشناسانروانکهگونههمانبنابراین
تربیتـی دسـتورات وداشـته انساندرمیلاینوجودبهتأکیدهماسالمدینباشندمیانساندر

) 68بخشی،. (داردآنازپسوازدواجسنتانوزاديازانسانجنسیتربیتبرايمهمی
هـاي نگـرش ایجـاد جنسـی تتربیـ ازهدفاسالمی،دیدگاهازکهباشیمداشتهتوجهباید

هـایی آمـوزش شـامل بایـد واسـت جنسـی موضوعاتيدربارهمناسباطالعاتبیانوسالم
ناسـازگاري ازناشـی پیشـامدهاي وبیانجامـد اجتماعیسازگاريوروانیبهداشتبهباشدکه

تربیـت ازمقصـود حقیقـت در. برسـاند حـد کمترینبهرااخالقیهاينابهنجاريواجتماعی
بلـوغ سـن بـه وقتـی کـه کنیمتربیتايگونهبهرافردکهاستایناسالمیدیدگاهازجنسی
وراهوبپرهیـزد بـاري وبنـد بـی ازودهدتشخیصجنسیمسائلدرراحراموحاللرسید،
) 52فقیهی،. (گیردپیشدررااسالمیعفترسم

فرزندجنسیتربیتدرمادرنقشاهمیت
ترینمهمازجنسی،غریزهالعادهفوقنیرويحکمبهجنسیتربیتشدگفتهکهطورهمان

نهادهـاي همهتوجهموردبایدو) 1383،167پورامینی،(استاخالقیشناسیرفتارهايبخش
.  گیردقرار..وهارسانهدانشگاه،مدرسه،نیزواستترینمهمکهخانوادهجملهازاجتماعی

براسـاس بایـد کـه اسـت ايمرحلهوتدریجیامريجنسیربیتتکهبدانیمبایدهمچنین
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کفایـت اطالعـات يارائـه صرفجنسیتربیتدر. گیردانجامنوجوانانوکودکانهايویژگی
کارآمـدي واثربخشـی درجنسـی اموربهنسبتمربیانووالدیننگرشورفتاربلکهکندنمی

) 18حسنی،. (داردايویژهاهمیتآموزش
جنسـی لحـاظ ازنوجوانـان وکودکانتربیتبهموظفکهاجتماعینهادهايتمامانمیدر
اکثـر وداردوجـود آندرفـرد کـه اسـت نهـادي تـرین ابتـدایی اینکهدلیلبهخانوادههستند،
سـپري آندرکـودکی يدورهدرخصوصبهراخودزمانبیشتروگیردمیآنازراهاآموزش

.استمهمبسیارکندمی
بـه فرزندانشانسالمجنسیرفتارهايپرورشدرموثرينقشخانوادهاعضايوپدرمادر،

نوجوانـان، وکودکـان جنسـیتی رشـد مراحـل شـناخت بـا کننـد سـعی بایدآنان. دارندعهده
منتقـل هـا آنبـه راخـود مذهبوجامعهوفرهنگمرسومتربیتیآدابوظریفهايواقعیت

احتـرام واعتمـاد بـا توأمدوستانهارتباطبرقراريباتوانندمیمادرصخصوبهووالدین. کنند
صحیحوالزمهايآگاهیواطالعاتجنسیامورجملهازمختلفمسائلوموضوعاتدرباره

بـه فرزندانشـان جنسـی هیجانـات واحساساتافکار،باطریقاینازتوانندمی. بدهدهاآنبه
. سـازند مسـتحکم هـا آندرتـدریج بهراخودارزشیمبانیودباشنآشناپویاوفعالصورت

)  40سلحشور،(
مـادر . اسـت تـر تأثیرگـذار وتـر مهـم بسـیار مـادر تربیتـی يوظیفـه شـک بیمیانایندر

تربیـت وظیفۀچونو) 137همان،آملی،جوادي(داردعهدهبهايویژهپرورشیهايمسئولیت
اهللاسبیلفیمجاهدهمچونحديبیاجر) دیگرکسهرازبیش(استمادريعهدهبهفرزند
) 9اتفاق،حمصیان. (هستندقائلبرایش
زاده،هـدایت . (اسـت زنيوظیفـه سـازي انساننویسد،میخمینیامامهمچنانکهواقعدر
) 29همان،

وآفـرینش طبیعت،متنازبرآمدهنقشایناهمیتکهکنیمنشانخاطراستضروريالبته
طبـع، لطافـت وظرافتعطوفت،ومهروداردوجودزنانبرايکهاستمتفاوتیاستعدادهاي

. دهدمیقرارپرورشیمقامچنیندررامادر... وشکیباییوقلبرقتجویی،صلح
کودکانجنسیتربیتومادراشتغالمیانتعارضبررسی

درمـادر نقـش نیـز وقـانونی واسالمیدیدگاهاززناناشتغالامکانپیشینهايبخشدر
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پـیش مقالـه اساسیسؤالبههستیمصدددرقسمتایندر. شدمطالعهکودکانجنسیتربیت

است؟موثرفرزندانشانجنسیتربیتبرزناناشتغالآیاکهگوییمپاسخرو
دردارد؟تعـارض ایشـان مـادري يوظیفهبامنزلازخارجدرایشاناشتغالآیاعبارتیبه

.  پرداختخواهیمزمینهایندرنکاتیبررسیبهدامها
اسالممنظراززننقشترینمهم
چنـان حقیقتدرپردازیم،میاسالممنظراززنهاينقشترینمهممطالعهبهگفتارایندر

شـریعت نگـاه ازامـا کننـد ایفـا متفـاوتی هـاي نقشتوانندمیجامعهدرزنانگفتیمترپیشکه
.  استایشانمادريوهمسرينقشهانآترینمهم

همسرينقش-آ
ودلبـر معشـوقی خودهمسربرايمسلمانبانوي. استمهمبسیاراسالمدرهمسرينقش
وعفـت خـود وظایفانجامباکندمیسعیآرامش،وسکینهایجادبرعالوهکهاستپسندیده

وزنـدگی درسشـوهر، بـا شخـوی درسـت رفتـار بـا مسلمانبانوي. کندراسخرامردپاکی
خرسـندي ایجادخانه،دراخالقیاصولرعایتحاصل،. آموزدمیخودفرزندانبههمسرداري

. اسـت معتـدل فرزنـدانی تربیـت وبخـش مسـرت حیـاتی ادامـه وازدواجازخاطررضايو
) 189نژاد،برجی(

قـرار خداراهدرجهادردیفدرراآنکهاستقائلارزششوهرداريبرايقدرآناسالم
زنجهـاد التبعـل، حسـن المـرأه جهـاد : «فرمایندمی) ع(علیحضرتکهطوريبهاستداده

وماتـت امـراه ایهـا : «فرماینـد مـی ) ص(رسـول حضرتنیزو»استکردنهمسرداريخوب
آنباشـد، راضـی اوازشوهرشکهحالیدربمیردکهزنیهرالجنه؛دخلتراضعنهازوجها

) 189همان،ازنقلبه.» (شودمیبهشتداخلزن
مادرينقش-ب

مسئولیتاین. استمحرومآنازمردکهداردعهدهبهايویژهپرورشیهايمسئولیتمادر
ازپـس وگـذارد مـی تـأثیر جنینبرمادررفتاروافکارکهشود؛میآغازبارداريبدوهماناز

خـانواده وداردوجـود هـا انسانهمهنهاددرمحبتبهیازن. یابدمیادامهطفليتغذیهباتولد
توجهنیازاینبهبایدمادرویژهبه. شودمیتزریقافرادبهمحبتاینکهاستمکانیترینمهم
. دهدمیتشکیلراآنانتربیتاساسکودکان،درنیازاینبهصحیحگوییپاسخبداندوکند
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بـه اعتمـاد نفـس، بـه اعتمـاد خـاطر، امنیتروانی،آرامشموجبکودكنیازاینارضاي
)  94همان،. (شودمیاوجسمیسالمتحتیووالدین

بسـیاري ازتوانمیکودكبهکردنمحبتبا. سازدمیمعینراطفلسرنوشتمادرمحبت
اطفالدادنسوقبرايقويبسیارعواملازیکیمحبتکمبودزیراکرد؛جلوگیرياغرافاتاز
) 195همان،. (استجنسیهنجاربهنارفتارهايجملهازوبزهکاريسويبهجواناننوو

روشـهاي ونیکـو اخالقباتواندمیمادر. استتربیتیپایگاهنخستینمادرآغوشبنابراین
جملـه ازونفـس کنتـرل بـراي ايوسـیله وکندسعادتدنیايواردراکودکشمناسبتربیتی
) 197همان،. (دهدقراراواختیاردرجنسیغریزهکنترل

مـادر بـه متکـی کامالًونداردنیروئیوآگاهیگذاردمیجهاناینيعرصهبهپاکهطفلی
.  استموثربسیاراودرمادرتربیتبنابراینواست

رانقشترینمهممادرباشد؛شهواتکنترلعاملترینمهمشایدمذهبیتعلیماتومذهب
کـودك کـه چـرا . اسـت حیاتیبسیارامريطفلبرايدینیتربیت. داردکودكیدینتربیتدر

همـان، . (کـرد خواهدادارهراخودنفسانیوماديحیاتآنبنابروآموزدمیراحراموحالل
198 (

زنیککاملالگويواسالمیاسوه-ج
وکـم بیيالگو) س(زهرافاطمهطاهره،يصدیقهحضرتکهنیستپوشیدهکسهیچبر
واستمتصورزنبرايکهابعاديتمام. استجامعهاقشارتمامبرايبلکهوزنانبرايکاست

تمـام بهانسانیکایشان. استداشتهجلوه) س(زهرافاطمهدراستمتصورانسانیکبراي
معنویـات، . اسـت انسـان حقیقـت تمـام زن،حقیقـت تمامانسانیت،ينسخهتمامانسان،معنا
مجتمـع ایشـان درهمهملکیهايجلوهجبروتی،هايجلوهالهی،هايجلوهملکوتی،هايوهجل

زنـان برايالگوترینمناسبهاویژگیاینباشخصیلذا چنینو) 6همان،زاده،هدایت. (است
.  استمسلمانغیرومسلمان

وخانـه رهايکاکهبودبستهپیمان) ع(علیحضرتباازدواجازپس) س(زهراحضرت
کارهـاي نیـز ) ع(علـی ودهـد انجـام خودراخانهکردنجارووپختننانوآردکردنخمیر
)  126قزوینی،. (دهدانجامراخانهازخارج

زهـرا فاطمـه حضـرت لـیکن . گرفتقرارایشانبرعهدهنیزفرزندانتربیتازدواجازپس
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حضـور نیـز سیاسـی واجتمـاعی هايهصحندربودنیازایشانحضوربهکهموارديدر) س(

. بودامامتووالیتازایشاندفاعآننمونه. کردندمیعملمقتضینحوبهویافتندمی
فرزندتربیتبرمادراشتغالتأثیر

شرعبربناهموکشورقانونینظامموجببههمزنانکهداشتیمبیانپیشین،گفتارهايدر
حـق ایـن منکـر تواننمیامادارندنیزهاییمحدودیتگرچهد،مندنبهرهاشتغالحقازمقدس

. شد
تربیـت جملـه ازوفرزنـدان تربیـت دررامادراناشتغالتأثیرخواهیممیحاضرگفتاردر
.  کنیمپیگیريماستبحثموردکهجنسی
مادراشتغالدرموثرعوامل-آ

يمطالعـه کهبدانیمبایدکنیممطالعهانفرزنديدریچهازرامادراناشتغالتأثیراینکهبراي
.  استموثرنیزاونگاهيزاویهازومادرروحیاتلحاظبهفاکتوراین

مادرانيعالقهمیزانوشغلیيدرجهشغل،نوعکهاستانازحاکیهاپژوهشازبعضی
ـ تربیـت درمادربهپدرکهکمکیویکدیگرباپدرومادرارتباطکار،به درکنـد، مـی دانفرزن

). 231بیابانگرد،. (داردمهمینقشکودکانازمراقبتمیزانوتعاملکیفیت
دربسـیار کـه کنـد ایجـاد اودرارزشـمندي احساسچنانزنیکشغلاستممکنمثالً
کـه طـوري بـه بـوده کمبسیارويکاريساعاتاینکهیا. بگذاردمثبتتأثیرفرزندانشتربیت

آلـی ایدهشرایطاستممکنطرفیازو.... وباشدنداشتهويبودنمادرقشنباتعارضیهیچ
رااوجسمیقدرت. کندضعیفرااويروحیهوباشدنداشتهوجودکارمندوکارگرزنبراي
. نیابدفرزندانشباتعاملبراينشاطیوروحیهوفرصتچنانکهبیاورد؛پایین

هانقشتعارض-ب
وفکـري اخـتالل دچـار فـرد آیـد پـیش هانقشبینمکشکشوتعارضکهصورتیدر

توسـلی، . (شودمنجراسترسحتیوروانیهايمکشکشبهاستممکنوشودمینظمیبی
بـه فـرد آنفرزنـدان همـه ازتـر مهموجملهازدارندتعاملويباکهافراديبهمتقابالًو) 12

. کندمیواردآسیبکودکانخصوص
همسـرداري خـوب داردوظیفهزنیعنیدارد؛وجودزنانبرايوظایفتعددماجامعهدر

راخـود اطالعـات ونمایدایفاراانخوبیبهباشدهمشاغلاگروکندداريبچهخوبکند،
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. بخشدارتقاءدائماًخویششغلیيزمینهدرهم
خـانواده معـاش ینتـأم ودرآمـد کسـب رامردانيوظیفهترینمهمجامعهتمامآنکهحال

کمـک فرزنـدان تربیتيزمینهدرهمسرانشانبهبایدمردانآیااینکهبهمقالهایندر. دانندمی
تـأثیرات مطالعـه ماقصدصرفاً. پردازیمنمیخیریادهندمیانجامراکاراینآیاوخیریاکنند

.  استفرزندانتربیتبرمادراناشتغال
خـود پیشـاپیش خانه،ازخارجايحرفهنقشایفايپذیرشباانزنماامروزييجامعهدر

آناناینکهازفارغلیکن) 19همان،. (کنندمیخارجمشتركوظایفتقسیمسنتیمحدودهازرا
ایـن تأثیرببینیمبایدخیریاسازندهمراهخودباراجامعهاندتوانستهآیاوخیریااندشدهموفق
کـس هـر ازبیشکودکانکهاستبدیهی. چیستفرزندانشانبرخانهزاخارجاشتغاالتقبیل

برعهـده مـادران راتربیـت درنقـش بیشـترین کهاستطبیعینیزومحتاجندووابستهمادربه
. مادرازکودكالگوگیريوغیراراديطریقبهچهواراديوخودخواستبهچهدارند

اشـتغال بـه خانـه ازبیـرون درسـاعت 8دودحـ کهمادريچگونهاینکهبهراجعقضاوت
موجـب کـه اوهـاي فعالیـت بـر نظارتوفرزندشتربیتبرايکافیوقتتواندمیپردازدمی

محتـرم خواننـدگان بهرادهدقراراست،جنسیانحرافاتنیزوعدیدهانحرافاتازجلوگیري
! کنیممیواگذار

گیرينتیجه
اشتغالحقجملهازواجتماعیومدنیحقوقازمردانهمچوناسالمیيجامعهدرزنان

هـاي محـدودیت بـا ایـران حقوقینظامواسالمینظاميسایهدرزناناشتغالگرچه. اندمتمتع
ملحوظبایدآنچهاما. نیستتردیديحقایناززنانبرداريبهرهدرلیکناستمواجهاندکی
نقـش ایشـان، طبیعـت وفطـرت ودیـن نظـر ازمنزلازخارجزناناشتغالکهاستآنشود

جامعـه درآناننقشترینمحوريایشانمادريوهمسرينقشبلکهنبودهآنانمهمواساسی
محسـوب زنـان يمشـغله تـرین مهمفرزندان،تربیتکهکندانکارتواندنمیکسهیچواست

) 97ابیانه،ندري. (شودمی
فرزندانشـان تربیتدرخللیزناناشتغالآیاکهاستیناشودمیمطرحکهسؤالیبنابراین

ازواسـت کودكاجتماعیوروانیدنیايترینوسیعمادرگفتتوانمیخیر؟یاکندمیایجاد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


41
موجـب مـادر اشـتغال . دارداطـالع جهانایننقاطتمامازکهاستکسیهمچونکودك،نظر

انفراديحالتازکودكمراقبتزیراشود؛یممادربهنسبتکودكدلبستگیتکویندراختالل
خـارج طبیعیحالتازمادربهنسبتکودكدلبستگینتیجه،دروآیدمیدرگروهیحالتبه

.  شودمیچندگانهتربیتدچارکودكنیزو) 98همان،. (گرددمی
خـود کودکـان بـه کمـال، وتمامطوربهشاغلغیرمادرانهمانندتوانندنمیشاغلمادران

. بـرد مـی سربهفرزندازجدايناخواهخواهراروزازساعتچندینمادرچونکنند؛رسیدگی
اوبـه وکـار محـیط ازناشـی خسـتگی رسـد میفرزندشبهساعتچنداینازپسهموقتی
. بنمایدراالزمومکفیرسیدگیکودكبهروزيماندهباقیساعاتدرکهدهدنمیاجازه

واسـت کودكزندگیطولتمامدرومستعدکاريکهفرزندانجنسیتربیتمیانایندر
. شـود میاحساسوينظارتومادرحضوربهنیازهمهازبیششودمیشروعاوتولدبدواز

اسـت ضـروري بسیارزنانحضورمشاغلبرخیدرکهنیستپوشیدهکسبرهیچامراینالبته
کـار بـه نیازمنـد زنانکهمواردينیزومواردایندر. کنندفعالیتمشاغلایندربایدبانوانو

بتوانندایشانتاباشدکمبانوانکاريساعاتکهشودفراهمشرایطیباید) دلیلیهربه(هستند
. بپردازندخودترمهمنقشبه

حضـور بـانوان تـا شـود کـار جامعهفرهنگمورددربایدکهاستایننگارندهاعتقادالبته
اهمیـت بیرافرزندانومنزلاموربهرسیدگیندانند،اشتغالبامساويرافرهنگیوماعیاجت

کهبانوانیازدستهآنونشمارندخودپیشرفتمانعراپروريفرزندوفرزندآوريونگمارند،
ندارنـد آنبهمالینیازونداردضرورتآندرزنانحضورونیستهاخانممختصفعالیتشان

ایـن بپردازنـد خـود فرزنـدان پرورشبهوکنندگیريکنارهبیکارذکورجواناناشتغالفعنبه
. شدخواهندتربیتجامعهدرمتخصومتدینسازانیآیندهکهاستگونه

پیـدا بایـد رااصـلی يمسـئله : فرمایندمیزناناشتغالدربارهنیزرهبريمعظممقامچنانکه
اسـت؛ خـانواده وخانـه يمسـئله اصـلی، مسـائل ازیکییعنیاصلیيمسئلهمننظربه. کرد

هـا؛ استعدادبروزبرايداريخانهوخانوادهمحیطدرزنفرصتخانواده؛محیطدرزنامنیت
.  نشوداونوشتنمانعاو،فهمیدنمانعاو،کردنمطالعهمانعاو،خواندندرسمانع] چیزي[

قضـیه اساساینباشد،فراهمهاکاراینبرايدانمی-چیزهاستایناهلکهکسی] براي[
نیستیم،مخالفبانواناشتغالباماالبته. نیستاصلیمسائلجزوبانوان،اشتغاليمسئله. است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


42

اصـلی مسـائل آنکـه مـادامی نـدارم، مخـالفتی هاشـان مدیریتبانهاشتغالشان،باخودمبنده
.http: //www(به نقـل از  ... استمقدمآنکرداپیدتعارضاگرنکند،پیداتنافیومعارضه

Jahannews. com/vdcjwmet(
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