
  

  ����اده در 
�	� ز��ن ���


�م ��اه���� �  *��ه��ا���دات ��

  مقدمه 

�	 N)ا(�وزه در ��ا 

، ی�)R+̂ه ��(�ۀ ا  و ��م ا�e�Eل زا �7�J (�1�0 از وی


 .ا+' ز�ن ا�eEلD�	 �	 ل زن�e�Eا S7و (5ـ� �ـ�زن ��Gـ�  �ـ� وT�6ـۀ (���

� ا+'؛ ا(� ��ه
 زن �ـ� 	ـ� ایـ� 	�ورـ� ا* ��	�' )�ز) � ه�* در ��2ـ� ��اـ

SQ�5) ��!'. * او و ر+�7' او�w1 ��7ر ی�	 ���	�' )�ز �	 
 ,یـ�ت 	� �8ه

�ه (�N ز�ن 	�ا* ا�e�Eل �� دری�)' ��ان (
 �P,ن،- ا�PR9ت از 	!��ر*. ا+'  

-�ن �P,ن، ه�* د7C' و 
) �
 ز�ن �� ده) � اO�Pـ�د* هـ�* )��7�' در ��ا�ـ

'�1�ود �61 	� و دا��E (-�ر 
)R+ا �	ـ; !��ـ�ر و  	�در روایـ�ت . �kدازـ

��Xر * ا�G9،:ا �	ل زن �e�E�1ام  ا 
Q��ه ا+'�9ر -��  ؛ 	��Q روای�ت 	��

�cة �w1ر زن در ا����ع و �ـ�ر و )��7�ـ' او +ـ�5 "��6 * هر	�در �. ا�07ـ� اـ


 زن  ه�* دی�
 (�رد ���� �Pار "�)��، ای� ا+' �� و6T�ـ� �J در,(�زه ,نQا2ـ *

��D و �  ا+'.دار*  ��	�' )�ز

���Eر ای� 
) �E�� .��� 
  ا�e�Eل ز�ن را از ��0ۀ (0t' و (�6
 	�ر+

                                                            

  ه(� /(N8(ن. د�NJ� �Vه5} و ز/(ن *
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  رسالت اصلي زن ) 1


 ,یـ�ت (D�	 ا+�س �	 
ُ

�ـ�ل اُ�ـَن  ا	�� �
َ

ـ� �
َ
�ـ�ءِ  َ��

�
(ـ�دان +���+ـ��ن  ١؛ا	�

�.) ز�ن��زه�* ا�O�Pد* Dـ��اده و  ا ��)M�و روای�ت ر+�7' (�د، +���+�
 و 


، ر+�7' زن، �Eه�دار* و � ا+'؛ ا(� (�M+ـ�6� ـ در �Oـ� ��ـ���	�' )�ز

 
ـ� دارـ�؛ ی��ـ�D ون از��	ل �e�Eا �	ر )��ل در ��(�� "�ای� �w1 *ا�	ن �ز


)  N�ـ� اEـ��eل (ـ� 
��. در�2ر�ه 	8��G��	 د را�) Sی�Tاز و 
D�	 ��Dاه�


�ن (, 
Q2ا Sی�Tم ر+�7' و و�@�Eد. 	� 	��ن دیeE ،�8% در در�ـۀ اول و  ا


�اده در در�ۀ دوم �Pار (�D 

، ی��Q26ۀ ا�Tو �	ن ��� (�در و  ��* ,ن "��د و ز

��� �G��� و �E ��� *���ر(� �� ��، در �
 ,ن ه!���E�	 ���ر)'  ه�!�* 



 �Dد �Pار ("�
 زQ2ف ا��اده را �� 	� ایـ�  در eE% را ه�D 
7��� � ،�ده�

%�� 
��ـ�ی�* 	ـ� Dـ��اده  ه�* ��0ان +ـ�;,(�ه� و , ��د �Dد (��; ای@�د �


)  .��E  

  ) اشتغال زنان از منظر قرآن و حديث2

'��!ا+���اده� و  در ٢،ز�ن در ��� �!�و* 	� (�دان در ا2% ,)�ی�� و "�ه� ا

���ل و (���ی' ،ا(���ت ;���ی� (�اC�	 �	 ٣،و�2ل 
� ا+��Rل (�7
 و  (���ا

��E�	 ��Eد* دا�O�Pن ٤؛ا��J در ���ـ�ِل «�P,ن ,(ـ�ه ا+ـ':   �ـ�ٌ�  ِ	���
َ
�ـ�  ���ِ 

ا�ُ�َ
َ
��ءِ  َو  اْ"�

�
��	ِ  �ٌ��

َ
� � ���ِ $�َ�ـْ

َ
 د+ـ' 	ـ� Jـ� ,ن از Oـ�0
 (ـ�دان  ٥؛اْ"�

                                                            

 . �٣ �. -P(ء، �ی١

 .$و ا'jاب، �ی�  ١. -P(ء، �ی� ٢

�ی٣ ،w�- .� ی ٩٧� .٣٠ �و ا'jاب، 


�درNF/ 3&> .5&(ر�، ٤ Aی�Mه� و�N ل ز#�ن در�O)ا� �<# � ).http://www.borhan.ir( �2ر

 .٣٢ �. -P(ء، �ی٥
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) �� ,ور�A ز�ن و دار .
0�O�ه ا+': »  ), ���h�ه»%
َ

ْ�ُ(ْ)  ُ���َح  &
َ
��َ ���& 

 $َ
ْ
�*َ

َ
& & � �$+ِ�ِ

ُ
,

ْ
�
َ
�ْ*ُ�وف أَ

ْ

 	� Eـ�� �!ـ'، در ,ن ا(ـ�ر* �ـ� زـ�ن  ١؛ِ/�	��	

  ».ده�� �Dد و از رو* (��وف ا@�م (
 * ره	�در

 %)�E ،م ای� ,ی���ق و �R9�5با�
 ا) Aـ� %eE  ـ�نEـ�د؛ ی��ـ
 ا"ـ� ز


 �Dد 	� )��7�'"�
  	�5اه�� در ز�ه�* ا�O�Pد* ی� ا���ـ��
 	�kدازـ�، (ـ�

�� 	�ا+�س (��وف 
9�E �	 ارد؛�
 و �ـ�ف ی��ـ
 ا2ـ ،ـ
 و ا!ـ�R�� ل�

.�E�	 ��)ـ�م ��٢�در  :و ا(�(ـ�ن (�Oـ�م 9ز�ن (!Q��ن در ز(�ن ��ـ�(�0 ا

Q?�-) 

،ه��hن �@�رت، "�
 و ��+ـ��ر*، "�*، ,رای� 	�)� *ا	ـ�... ��Jـ�


� و 	� ��ر 	� )��7�' (��Dدا�� A�8هـ�� (5ـ��67
 	ـ� ، ا+���t* (-�?% )!ـ�دا

�ـA 	ـ ٣؛�ن �2رت �8)�� ا+',ا�e�Eل  
��2�� ی� �-ـ�ی_ 2�Dـ ��Jا*ه�� 

 

دیا�e�Eل ز�ن در (��ن دی�� ا+Rم اEـ��eل را 	ـ�ا* زـ�ن	��	�ای�  ٤؛�Eد �ه 



 ��ی�د، 	� ای� ��6وت �� ,ن را (��اده و ر)�ه و  ه�ف �D ')�D در ��Q	 ،�دا


   ٥.��ی�د ,+�ی� ,ن (

  آوردهاي اشتغال زنان  دست) 3

�Eا ���eل ز�ن ,�Fر (0t' دارد؛ 	� ��0رت دی�8 (��ن ا�e�Eل و �1��' ای� ا+' 


 اEـ��eل  ,ورده�* ,ن 	�ا* ز�ن، را	=ۀ دو+�ی� د+'ا* 	��Pار ا+'؛ ا��07 ز(ـ�

                                                            

 .�٢٣ �. /�rه، �ی١

 .$١، ص �2ر� ا�(�Oل ز#�ن از دی�P4ه اHم. ا!|= -;ر�، ٢

٣ ،,8;Q }&
@+ـ� ؛ ریـ(ض !�4ا<Gـ�، ١*١، ص *، ج ا��ـ���؛ GJ&5,، ٢٨٧، ص ٣، ج QE3ی:. 
 .*٩*، ص *، ج ری�.	, ا��Fی@�ا<B3�� �G,،  و ذ/&� ٣١١، ص �٢، ج ا���	�

٤,G! =�)J .  ،�����:	ـ� ���� و ا�(�Oل ز#�ن از #"�ه اHم و روان <��� ،)http://tahzib-

howzeh.com.( 

٥ ،��&�/ =8)r>ر و ��. ا/;ا�R> و ,	(ل زو�O)4ه�5 <ن ا�
 .٩٠، ص <
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) '0t) ر�F, وز�	و... ر\�ی'  (��;  ��Eد �� زن از +���ت، �ع eE%، در,(

�. 	� 	��ن دی�8 E�	 ��Eدا
"̂ رو1ـ
 و  هـ�* �!ـ�
 و (�Aان ا=�0ق eE% 	� وی


8�8J  �8ش
 اوQeE '��\و �	، 
) ;��)  ،��	��)-�ر �Eد و* 	� ��% و 

 %�ّc� �Q2�1 �02 و �	و  �RP�� ر را��
 از E��و (-�Rت �� 	�  . ,ن�"�ه 	��ا

̂ه 7
 ,�Fر (�0tـ
  ا@�م و�TیS (�در* و ه�!�* اه���م وی�e�Eا ���J .ا* ورزد

E �	 *!�دار* و (�در�زن، ه '�O5E �	:'Eدا �  �ح ذی% �Dاه

� ا�����
، د)�ع از �F, .���  _1ر ( '0t	� O5E�' زن: ١Eر)' (�د*، ر

�ن از ا)!�د"
،  ١و ��1ق �Dد،Eت )�ا?' و دور�Pاز او ���G	 ا+��6دۀ 
��E)�ی


 ا+���اد و ا	�از و��د 	���زه�* روا Nو ر) '�O5E 0'، ��ورشt�2٢رت ( 

  ٣.ا)Aای� �Aت m6و 

�!ـ; در,(ـ� 2�1ـ%،  ز�ن �F, .%?�Eر (0t' 	� و�TیS ه�!�دار*: ٢ �	


 از هAی��-5	 
) ��)M��اده را �D *د�O�Pـ�وز  ه�* ا	̂ه در ز(ـ�ن  �؛ 	� ویـ���

ــ� ــ�Rت، 	 -) 
ــ�� ( Eدا�	ــ�د  ــ�ر* از دوش ( ــ% 	 	���) vــ�د و از  د7�% در E

�?�
 د?) >��. ه�* و* ��٤  


 �^وه-�8ان	� `. ,�Fر (0t' 	� وT�6ۀ (�در*: ٣D�	 �، 
�ا و ��ر �� )�ز

�، �E?% دو ه� (�در�Eن�اده )�زـ�ان 	� (��ی!� در ا�D هـ�* ،
!ـ0' 	� +ـ�� 

%��!) ����ردان و  �� .�  ٥ه!��

                                                            

ـــ� ا�ـــ(�Oل ز#ـــ�ن از #"ـــ�ه اـــHم و روان���ـــ�  <	:. Jـــ(�= !Gـــ, ���ـــ��، ١��� ،
)http://www.borhan.ir.( 

٢��N�� ل;N/ ., ،ل ز#�ن، �2ی4ه� و #��ی4ه��O)٨١، ص ا�. 

 .$٢٧، ص ���'(� )�-	� 
��#� روان . زه�ه �PXو�،٣

. !�4ا<RP� 1/ �G;د، ی6, از ی(ران �&(��4 /;د �J در ��36ت �(<, ه��Pش /ـ( ا-`ـ(م J(رهـ(� ٤
 ر8(-�. اش �, KPJ در��� ی(ر� NR5o, و

٥،j-�&[ ,-;N-� . �@
�( � .٨٠*ـ  *٧*، ص ���
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  آمدهاي اشتغال زنان  پي) 4


ای� � ;�+, ���ه� ), ��D ،زن '�O5E ����) را 
دار* و روا	g ه�!�*  ه�ی



 رخ (
 و (�در* و* (Q?�E ن�
 ز"�
 را  ��ی�، در زC�9 ت���+ �� �ده

�اد"
 Dـ�د را در او�7یـ' دوم Pـ�ار �D �� 
��ر �Dد ا�O�Dص داده و �1 �	


) 
) 
��� ( ده��؛ 	� ��0ر ��E�	 ��� %?�E ��. �Dاه�� ی���در ی� ه�!�* 


"̂ هــ�ی
 ذا�ــ
 زن (���ــ� 	ــ� Dــ��اده) و  در �Jــ�� و\ــ���
 (�ــ�ن وی

�� 
  ,ی�. ه�* (�رن (��ر) ���رض 	� و��د (
 ,)�ی�

 را Dـ��اده و �ـ�ر ��ـ�رض از 	ـ�Cی
 +ـ=�ح زـ�ن ،»وسه� "�ی�« 	� "�6ۀ


�ت 	� �� ه��8(E ��"ره�* در��
) ا@�م "���ر* و ز Sی�Tد (و�D ،� ه!��

�	�@� 
�. ای� ���رض (���ه�ی
 	� O5Eـ�' Dـ�د زن،  ه� (��; 	�وز ,+�; 

��D Sی�Tو 
  �Eد. دار*، روا	g ه�!�* و و�TیS (�در* (

  آمدهاي منفي اشتغال بر شخصيت زن الف) پي

�� از 
!� ���!5
Mزن (� ا�e�Eل ) �F ـ�د اD ،ـ�دEـ�و	ل +ـ'. �eـ�Eو* ا، 


�اده از 	�� (�D �	 او 
�< رود و وا	!�8 
69�� g	روا 
) ��� ١.�Eد رZ و ��

�ۀ��� �	 »mای��« *�� � ،%?�E ن�"Aی� �� ه�!�* ی� (�در*، �ـ�  eE% ز

�� ز�ن 	� دوش (
 ه�+'. 	�ر ��أم 	� ,ن 
6��w) ��-�
 ,ن  ،Qد7�ـ% ا2ـ ��Eی

�ــ� و* ,ن ��ــ� Eــ�(%  (
» در*�ــFM��ات (ــ� ۀ�	�د���ــ�«را  J�ـ *A	�Eــ ��(ــ

�ی� ا+ـ'E 
زن ، »�ـ�ن "ـ�*«	ـ� "�6ـۀ  ٢.)-�ره�* �!�
، )��* و ��69

��D از زن ��	 %?�E 
 ٣."��د دار در (��ض ا+��س و ,�7د"
 ا1!�+
 �Pار (

� ا+'  »"�ه�رد«���)Sـ��w) ر و )-�ر��	��ـ� )�+ـ�د"
 �!ـ< و  ،(�ت 
                                                            

 .٢٢، ص �٨، �`�G ';را، /��1 و ا�578 در 2-(� '�#�اده و ار��3ط <ن HS �2ق ز#�ن ا�(�Oل. ١

 .٢٩١. >(ن /�-(ردز، در���� /� �R>)y(ت X(-;اده، ص ٢

ی�0 و>(ن ]��، . ٣ �
 .٧*١، ص و#�� ز#�ن 
�دان 
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�هروان E ن�ت (��ـ�د �!ـ�
 و رو1ـ
 (�ور ,�ن را 	ـ� (-ـ�R و 	� و ���* ز

 �  ١د.��(�ا�� �Dاه

  داري آمدهاي منفي اشتغال بر وظايف خانه ب) پي

8
، 	ـ�ر  ا�e�Eل ���م ،»��(R ,	�ت«	� ����ۀ وP' ز�ن ���ر ا@�م و�TیD Sـ�

6
 	� دوش ,ن��w) 
ـ� ا����د 	� ای�زی�ا "�ارد؛  ه� (�D ـ��دار* (!ـ��7�' و  

6�T!��ر* دارد. ۀو	ن ا+'، ���وان �   ٢ز

���h�ر ه�w1 >� Z�ا��E و ر '2�( 
(�� ا+ـ��6دۀ و و�A �5ـ' 	�ا* 

�+�7<، "�ه و ,(�ده ?�اه�* 1� از 	�� 
�R�-) ی� در را�e�� و Eر 
 �!ـ��

*�wاده ا���D �	 و��د 
٣,ورد. (
�ـ� ��ـ�(�0 ا�ـ�م		 
�
 9در�2ر)  :�)�(�ی�ـ

� �Jاغ �� ا+' ای� �Eه�ش در 	�ا	� زن وT�6ۀ«�D را �Eده رو����� ?�ا* و  

��E ��Gی!�� و .���«٤  

 %?�E ن���ر،  	�ا* (=�حز g�c) ن در�Eان�� �)��7�ـ'  Eـ�ن 	�� از 1ـ


� و 	�� (����اده ا+'، در  �D >G+ ��-�ط و ,را(-
 را  ،'�PRD ،*ژ��� ا


��ر �2ف ( g�c) �D Sـ�یTـ�م و@
 	ـ�ا* ا� و دی�8 �ـ�ا���دار* Dـ�د  ـ�

 .��ار  

�6!�� ,یۀ ��Jن �	 ���� �	 �J 6ۀ ٣٣�Tاب، وA1رۀ ا�+ 
� زن، ا+�+�D *دار 

� +��8 در ا+���ار و�D .'+٥ا   

                                                            

 .*$�، ص ���� ا#-�#� )�
@�. <6P5, ]�ه(رد، ١

�/;ت، ٢ 3�)� .�@
 .١٧٧، ص ���� ز#�ن )�

٣,G! =�)J .  ،�����:	ـ� ���� و ا�(�Oل ز#�ن از #"�ه اHم و روان <��� ،)http://tahzib-

howzeh.com.( 


-(4رK. -;ر�، ٤ 9L� .١**، ص ٢، ج ا��

Jَ(َة َو . «٥ uj>1َ ا&Bِ�3َة َو  uS>1َ�ْ اUِ
َ
, َو أ

َ
و<

ُ ْ
ِ� ا� u&Gِِه) َ̀ ْ

َج ا< ��4َ
َ
B 1َ<ْ u�4َ

َ
Be َو u16ُBِ;&ُ/ُ ,Vِ ْ�َن

َ
U َو  َو �َ

u
G>1َ اRْQِ

َ
أ

 ،,r�8, د��)U 1ل ا<�ی)�<) �ُ
َ
, ا�(�وی9َر8ُ;<��
 ).»٣�٩، ص ١٣، ج 
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� 9ه��h�� ���(�0 ا��م�D 
�ا (D د در راه�G� 7ۀA�) �	 دار* زن را .�   ١دا

  آمدهاي منفي اشتغال در روابط همسري ج) پي

زن �m از ���S�7 دی�
، در �0Pل ه�!ـ�  ۀ��ی� وG) 6�T<	�ا+�س ���7�< ا+Rم، 

�ه ا+'E مR٢.ا� 

 ه�«: )�(�ی�� ���(�0 در ای� 	�ره (�ـ�  ،	��ـ�د ز 
در 1ـ�7

�E�	 

 ،�Eه�ش از او را\) '-G	 ـ�د واردE«.ـ�� )�(�ده ٣�h�ه :�زن « اـ


� ����ا را ادا D _1 �� (�8 ای� ؛��ا���م  ٤.»�� �E _1ه�ش را ادا � 
��ا�ی


�اد"�D g�c) ر و�� g�c) ن��) 
ه�* �ـ�*  ,+�; ،در 	��Pار* ���دل (�=�


�� ��0رت 	� روا	g زن و �Eه� وارد ( ���� از:ا   


�� ا�
��د� و ای�
�د�� در ���� ا�
	ار ��ه�١�
 (ـ�ام در  ٥:. �	م وا�J�� زـ�

� 
E�8 ���J �� �6
 O5E�' (�دا� ه!�� 
� ;�+, �G��	!ـ��ر* 	ـ� ه�*  


ر)��رهــ�ی
 (tــ% زــ�ن 	ــ� «���ــ�.  روح و روان Eــ�ه� �ــ� 	ــ� Dــ��اده وارد (

1!�ب و ���ب ��ا"�� 	ـ�ا* ر)��ر و "��6ر �A�),���c، "�ا��E 	� ه�!�،  (ّ�'

 	� E�1�� و... �Dد
ً
�� (�د	�دن را از او "�)��، ?��07 
-ـ��
 و* ( � ٦.»ا@�(ـ

                                                            

١» .NV) w uR4َ ّNَ>1ُ اP'ُ �ِzَ��ِ>، ِ>�(ُد ا�ل -&�(/;ر),	U?ا��ا VW٣$٢، ص ٢، ج رو«.( 

٢ ،,G�)! �' .�@	F9 ا�L� .*١١، ص �١، ج و

٣ ،,-))J p&V .ء�Y	ا�� V+�
 .٧٠، ص ٢، ج 


-(4رK. -;ر�، ٤ � .٢**، ص ٢، ج L9ا��

AB 1&5a&&�ه(ی, در روا/� زن و ��د، /� NX)8 �&&AB(ر !�;د� -|(م Xـ(-;اده /ـ� 8ـ(NX(ر اrVـ, . ٥

,��`5� w�)RB 1&ــ 5a ،ــ�ان ــ;د و �Vز- ــ(ی, را �,  ــ�� در  ه ــ} >�ی ــ�، �Vه5 `&N-ــ� و در ��;ز-

�ی�5ه ای`(د �, X(-;اده wP- �)زه ه;���ور� و ری(8ـZ �ـ�د را در  هـ(� دی5ـ, Jـ� -ـ(ن ]�دد �J /ـ( 

ه� و  ا�(�Oل ز#�ن، Z�6�]&�-� (8&�ه ��Q)V ��4,،  ��ل �Gy;ب �J =&8�Bده، X,� �Go)V(-;اده 

 ).$١، ص 4E3ی4ه�

٦ ،,4�� ��Q)V 8&�ه .�Z�6 ،ل ز#�ن�O)4ی4ه� ا�E3 ١، ص ه� و$. 
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اO�Pـ�د* زـ�ن 	��ـ� ا)ـAای� 9ـRق Eـ�ه ا+��Rل ده�  ه� -�ن (
 �^وه�

١ا+'.
  


 »�J+��ن«) :�  زـ�ن )�ـ� ,ن �!ـ�< �ـ�	ـ� (� « "�ی
ً
R0ـP  (ـ�رد ر)�ـ�ر


��Eی!' و �1
 در (��ض �P �@��Eار ( �و\ـN  ،(ـ� ۀو7
 	� ���ـ� ؛"�)��

�از "�ه 	� ه� ه�� ,نـ� و �ـA رP�ـ; ادرا* (�دان ا(�وز �� )�(ـ�ن ۀا�D *ا روا �ـ

'Pر  ر�	�0ده ا+'!٢  

�وز �$#"ت در روا� ز����ی�: ٢ .
8�!D ـ�ن ،Eـ�?% از �ـ�ر 	�ـ�ون (�ـAل ز

>�
 را در �
 دارد و !�� 
��c�?��)�ـ�ل 	ـ�دن در (���' از 	��Pار* را	=ـ�،  

ـ� ه(-ـ��� ،روا	g ز�Eـ�ی
، Eـ�وع در"�ـ�*�G	 0ـ�ل دارد. "��* و هـ� را 	ـ� د


 	�wـ
 از R9ق(��E�07�� 
زد"ـ
 زو�ـ�� از  دل ۀری-ـ ،دهـ� هـ� -ـ�ن (ـ

�
  دی�8 در دا)�� ی  ٣.ا+' ��!
 ـه�* روا

�� ���(�0 ا��م 
�
 9در�2ر)  :� ه� 1_ (�د 	� زن ای� ا+' �� در«)�(�ی�

�' را او ز��Eی
 ا(� در �1ل��) .���«٤  

� �ـ�ه�:٣ '� ،ه� ه� و ر)' و ,(� �E?% در (�cوره ز�ن . ر*
�ر (��ا�' و �)�رد ��دا

�6
 +�و��ر دارQ�5) �5ص و ا)�ادEا �	ن �J، رد�D�	 ع�Eـ�ن (�داـ� و  هـ�* 

�< ،ز�ن �Tا)' و 7=�)' در "��6ر و ر)��ر ای� .,(�ا� ا+' 
) ZEـ�د و اFـ�  ر

٥.دارد روا	g (��ن زن و �Eه�� 	(!���< 
   

' ه-�ـ�: . �	م (را�,٤ �$/�ـ�ی� وTـ�یS زن از `� ا+Rم ی�ـ
 از (Gـ< ،

                                                            

 .٢�٠ـ  ٢�١، ص ���� '�#�اده اHم و )�
@�'NP/ 1&P(ن، . ١

٢ .،,-)X8(رو �U)/ �(�@
 .١٧٢، ص ���� '�#�اده 

 .*، ص �J١٨٣٢&�(ن، ش . ٣

٤ . ،,Uا�- �����Lق �6 .] ا��وج ?�8 ا���H'رم ا��
 .�٢١، ص 

٥ . ،w�&� ره�-��@
 .٧٣ـ  ٧٢، ص ���� '�#�اده و ازدواج )�
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� و �� ,را(�ای@�د (�D *�w( رام در, g�c او 
"� َو « .+'ا �Eه�	�ا*  ده�

  أْن  3ی�01ِِ  ِ�ْ$ 
َ

4
َ
�

َ
5  (ْ)ُ

َ
	  $ْ�ِ  (ْ)ُ�ِ

ُ
,

ْ
�  أ

ً
ا أْزوا��

ُ
�)ُ�ْ

َ
�	ِ �+�ْ

َ
  َو  إ	

َ
9*َ�َ  (ْ)ُ

َ
��ْ/َ  

ً
ة  َ�ـَد�

� از و ١؛َرْ=َ�> َو �-�� ای� او ه�*  
�� ,)�ی� E�� 	�ا* �Dد��ن ��m از ه�!�ا 

	�ـ� 	ـ� روایـ' از  »...داد Pـ�ار ر1�' و (�ّدت ��ن (��ن و ی�	�� ,را(� ,�ن ���ر

� و ، �9��(�0�� 
��Dی�� .�E�	 ��E!� دا�ه �	 
زن وT��6 دارد اRDق ���ی

� از او ا+���0ل  ه��8م�O��ن �رزد. �D �	 ه��E ورود�، او را در 2ـ�رت ��یـ

8
 را1' "�ارد�!D و+�ی% ,+�ی- و� ��� ��G) ٢.را  


�� زن 	� (�د (
 را ,را(� و +�� �-5	، 	� 
��ـ�ان  ه�� E��ه و ا	ـAار* 

�� (�دِ  ، زن از ,ن»دورا' وی%« ۀ	� "�6 �٣�ی� ,ورد. ��  
ِ7��D  (�د �	دان را �"�+

�ا��ر و ��*( 	�� 
� و ��د��ن 	�ل (�D 'ـ�ع ا+ـ ٤؛+�زد، ��(% �61 و 	�ـ�* 

 
8��
 وT��6 و (!��7�'و7�+، 
�Eد �� 	ـ� ه�!ـ� Dـ�د �+ـ��، 	ـ�  +0; (


�ه و 	��Dرده� یMس ه� دل ا����ی
 	��8د، �8ه ��ره�* او 	� 	���,ور 	�Eـ� و  +�د

  ٥.د"�د ه� (
 ای� �Dد (��; ا)!�د"
 و اR�Dف

�ه ا+' �� Dـ�د E ق�? 
QeE *��"و در ���زن ��J %?�Eن در ا+��س، 


 دارد �� ای� ��ز 	� (ـM(� ,را(�-5	 ��	�5اه� 	� ر)��رهـ�ی� (��ـ; ,را(ـ�  

 ه�!�ش �Eد. 

                                                            

 .٢١ �. روم، �ی١

'� ��د /� زن ای1 ا�a �J Z8اغ X(-� را رو�L ،�5J 1ا را ��(ده «��V;د:  �q' .9ت ����٢

��� /�;یـ� و /ـ�ون !ـ�ر، Xـ;د را از او دریـ�  �5J، ه�5(م ورود B( در X(-� اX ،�5J �>)4rN8;ش

 .�*٢، ص �١، ج 
-(4رK ا���9L-;ر�،  »-�5(ی�.

 .٣$، ص د�6ع از .>�ق زن���� '6&�,، . ٣

٤ . ،Z-دورا wات ویQ��C-86 ١�٩، ص. 

 .�١ص ، �2 '�#�اده ز#�ن ا�(�Oل <
4ه�5 
��V ��Q)V .�� �Cه(دی(ن، ٥
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ا"� 	ـ� �ـ�م �6ـ�ه<  �!; در,(� زن، . ا�6وا� ��, ��ه� 5' 4	ر )���اده ا2ـ1:٥

�E�	 اه��ه 
�< ،ز��Eی ���	 >��Rش اه���
 و  

  ر8ـ"�هـ�* �ـ�ر در زـ


) 
) C�1 ن�J ان�
 از ��زه�* (�7
 Dـ�د را از �9یـ_  �Eد. )�ز-5	 ����ا

�ر را در (�Aل �دیـ�ه "�)�ـ� و Dـ�د را از �	��9ف  (�در� ���، (��� ا+' ��

��� 
� و 	� ه�* و* 	
 ه� و راه���ی�١.(�ور ��ر در اAوا �Pار "��د ��ز 	�ا
 

�ـ�ر، 	�: �5ه, ار;�8�9ت 5"��. ٦ g�ـc) ن در�
 از زD�	  ـ�	ـ�ز �اـ�ازۀ (�رد


 و"� (
 ه���ران �Dد "6')R�� و ��زه�* ��� 
���ـ�.  �Dی� را 	�9ـ�ف (

�ارـ� و �Jـ�� 
 	� �Eه� �Dد )R���ز* 	� 	��Pار* ار��0ط  ،��D ن در�ای� ز

 ،
QX�!)
) 
�اد"�D g	در روا 
�� وا@�( 	� (�9�5ا 
 ،در 	�Dـ
 (ـ�ارد �1ـ


(�@�ای� اR�D)�ت 	� R9ق ) �E.د »
�ه »"�ه�رد  �7!���� �� (-�ر�' دارد 

�ه ��اX< ا)Aای� و R9ق "!��ش 	��� ��2'، در ز�ن ,�7د ��EبE '٢.ا+ـ 


 (���* ز�ن، 	� ا�e�Eل واNP درQ�
 (-�% 	��� �Dد � (!ـ� %X	�Qـ� �Eد؛ 


 ازه< و اDـ�Rف ای@ـ�د 	ـ�* را ز(��� ,ن، ���ا(�ن"��اده ��Eـ��D ،ـ�اه< هـ�( 


) .��� 

   آمدهاي منفي در انجام وظايف مادري پي )5

	�ی� 	� ای�  ز�ن. زی�0��ی� و 	���Eه��ی� ه����ی
 زن ا+' ،+�7' (�در*ر


�� (�در* ا7�2 �� ��+�	 �Q�!) ه��ـ�ی� �-ـ
 ا+ـ' �ـ� در  �ـ�ی� و 	�ازـ

ـ�ن, 

 �!ـ��)Rـ+ 
� (�د* و (���* و �1Eو ر %)���� و 
 دار"�در  ،ز

 	!ـ��ر ،�� (�دران در +��دت و ��Eوت )�زـ�ان ٣.���� ای�6* ای� �� ا+'

�� دوران(G< ا+ ' 
�ن را در	�(, 
"�  "��د: ه�* (SQ�5 ز

                                                            

 .$$. ه�(ن، ص ١

 .*$�، ص ���� ا#-�#� )�
@�. <6P5, ]�ه(رد، ٢

 .٢٠، ص �٨، �`�G ';را، /��1 و ا�578 در 2-(� '�#�اده و ار��3ط <ن HS �2ق ز#�ن ا�(�Oل. ٣
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 الف) دوران بارداري و كودكي

  . عدم رعايت آرامش در دوران بارداري 1

ا(ـ�م در دوران 	�ردار* ���م رو1��ت، ر)��ر و ا)��ر (ـ�در 	ـ� ��ـ�� �ـFM�� دارد. 


Q�7 
)  :��ا'   ��J �9�Dن �0ش �� 	�«)�(�ی���، �Dی-�و'5	���ی� و  	ـ


�E .��E�	 ی� (�دم��«١  

�؛ و7
 ا+��سE�	 ط�-ه� و  (�در 	�ی� در دوران 	�ردار* +��Eر از ,را(� و 

����ه و ��ـ�م د?�?ـ� E �)از ,را N��ر، (� g�c) *��( *ـ�  ه�	ه�* )�ـ�* 


) %���) �  �Eد. )�ز

  تغذية نوزادتوجهي به  كم		.2

�ـE ��FMـ��  ۀ��E+ـ��، در	ـ�ر ه�* روان ��� از ر+��ن 	� ی�)�� ا+Rم *�هد+��ر		


 دارد. ��ـ�(D �0ـ�ا ه�* ,ن +�6رش )�ی�ه و (�در
 9ه�* )�اوا) Aـ�  :�)�(�یـ

».'!�
 ٢»	�ا* ��د *��E ،v	��G از E�� (�در Q� ن��)V)��)7و ا  �	ره �Eا �	


) vد�� '�	���� (E �FV�� (�در در   :�
 )�زـ�ان «)�(�ی!� �J �� �	��8ی


E�� را ) ��E 
) �Eر ��E �	 vد��� ده�؛ زی�ا ��«.٣  

  فرزند دوري از  .3

�	 ،��D و��د (�در در 
̂ه در ی� 
، 	� ـ وی"�!ـ�8
 0 7ای@�د د ا*دو +�ل ,?�ز ز


 �m از ��7ـ�  ،(��ن (�در و ��دv اA7ا(
 ا+'. 	� ای� �1ل 	!��ر* از ز�ن��ا


	�زار ��ر  ۀ	�h روا) ��E.٤ vد����(% 	!ـ��ر* از (!ـ�X% و  ،��ای
 (�در و 

                                                            

١ ،���� ,�&�B . و � .٨٠٢، ص دررا��8��7را���

٢ ،,PG`� .٧، ص ٢٣، ج #�ارا[ ��2ر$. 

٣ ،,5&GJ .�6�٠، ص $، ج ا���. 

�(ره ٤ ،5`&�5[ �G`� .*� �٩، ص. 
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�(-�Rت 	��* 	�ا* � )�زE �هـ�* �R(ـ
 و  ��د��ن ��ز(�� ار��0ط ١.�Dاه

 

 7�1' ه!���. "�ی�(�در 7�!D�	 زادان در�Dـ�E �9ـ��  � 	ـ���Gـ ،هـ� ه�* 

'!�
، 	��ـ� ا9���ـ�ن Dـ��9  ؛��ازش و ,?�ش (�در در �Jـ�� c7`ـ� ��Q	


�اده (�D و ��D g�c) از vد�� E٢.�د  

 �` _	�=)»A��kEا«، 
(��ـ� ا+ـ'  ،(ـ�ه8
 ه�* �� 1ـ�ود ه@ـ�ه ��ای

ــ� (ــ�ز  ��ــ�دv را »

ا��ــ�ی ا)!ــ�د" «�ــ� -ــ� 	 
اEــ��Gی
 رواــ
 و  ه�* 	ــ


  اR�Dل� و �DM�� در ��cل رواEر SP�� ،

 ـه�ی
 در ر)��ر ?�ای���1 ��� 

�� 	�ا* ا�69ل ��Jـ� روان ٣	�0د. ���� از  ��E+�ن (���Hهـ�� ،+ـ�ل �ـ�  Aـ�J

>G) '-1و و ���� ,ن  '!�� ,ور�� از ای� ���در��@ـ�  ٤؛ه� را از (�در�Eن ��ا 

��	 �Jر ه��w1 ن در +ـ�ل��ه�* ,?ـ�زی�، �ـ� (G�ـ
 در  �� (�در ���ر ��د

 �Eو ر 
�!� ')R+)��;+ .ـ�ن دارد���د Sو ��ا9ـ '�O5E  ��ـ�ـ� ه	


، (�در ��  د7�% در ,(�زه)R++�ل در دوه�* ا�	ـ�  ۀر� ۀر	ـ�+ـ�ل در ه6ـ'�!� و 

 ،��Dد��	 ��' او�7ی' دارداز  �w1 ر در��.٥  

  . عدم مهرورزي مناسب به كودك4

ا(ـ�م ه�* دی�
، 	!��ر 	� (Gـ�ورز* 	ـ� �ـ�دv +ـ�6رش Eـ�ه ا+ـ'.  در ,(�زه

�:  )�(�ده �27دقَ�ْ�َ�ُ�   ا��َ�   ِإَن «ا
َ
ـِ�   � ِة ُ���

�
 ِ�ِ�ـ�

َ
��ْ�َ

ْ
ـِ�هِ   ا�

ْ
ه��ـ� ��ورد"ـ�ر  ٦؛ِ�ُ��

� �Dد (
v اش را 	� د7�% زی�د* (�Gورز* 	� ��د 	��ه-5	«.  

                                                            

 .١١، ص �NدK و روا2^ '�#�ادG! .�P, ���ث، ١

�(ره ٢ ،5`&�5[ �G`� .*� Eo ،١*ـ  ٩. 


+��?�. >�R, از -;ی�5P](ن، ٣ �
H�Fت ز#�ن 
>�_ت ه � .�٩٩، ص ا#4ی�F �2ر

٤}& �7R<�&8 .  ،38مeاKد�N ص ��ورش ،*�. 

٥ ،,G�)! �' .�@	F9 ا�L� .٨١، ب *١، ج و

 .*�٧، ص ٢١. ه�(ن، ج ٦
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  ۀاو7�� را	=(���� ا+' ��  »��ی�%8«���دv 	� (�در اه���
 1�ـ� 
69��

�* ��ی�ار �ـ�ز دارد و ا"ـ� ایـ� ���ـ� 	ـ� .داردا*  "�ـ� ��د v	� 	��Pار��دن ���


 	��Pار -�د، از ,ن �m  ی� ه�" A	� �E% ر\�ی' ،���ی� �E N=Pد 	�"-'-5	

��دv (��� ا+' 	� 

، ذه�
 و ا�������!� �Eدا ر 
��ـ
 ,+ـ�; 2Xـ�ر

���0	.١    

  ب) دوران نوجواني و جواني

���ا		دورۀ 
�	 �����e���ا� و 	�Qغ 	�cان 	�  
 و* �Dد���و اRDق 	�وز 0P�% از

m1 لR��+0 ، اQ9 ان�
( )�� )�ز �����رت P م�@	ـ�  ؛دارـ� را* �ـ�ر ه� ا

* هـ� در را	=� 	ـ� �ـ�m (5ـ�S7، واردEـ�ن 	ـ� "�وه
 ��69* ه� �Rوه 	�cان


 (!�� QX��Q ... از(SQ�5 و��� ه!�� 
) ����ا �Rـ�-) 
���اـ�ن* 	ـ�ا را 

� )�اه<���
 (�در، (�NP 	�* ه� 
راه���ی �w1ر و اراXۀ �� ��+' ای�. ) � از ��ا

�* "�� ��� D=�ه� ای� از* 	!��ر 	�وز���ت 	�cان E ی� از �درواPـN  ٢.ه� 	��ه

%�E �	 ،
"��* O5E�' (��+ـ; و  ����ل و �w1ر )��ل (�در در دورۀ ���ا


)�@�) ��O5E '�0t�' )�ز �	 
�Eد. (�در*  ��ر* از ,+�; و در دورۀ ��ا


 هـ< �ـ� w1ـ�ر �ارد و ز(�� �w1ر �D !��ر* را در �9ل روز در	ت �) ��

�ر د دارد ذه�� ,نP
��ارد،  
��ر* ا+' �� �w1ر )��7 %X�!) ��"در  ر ���ا


، 	ـ� )�زـ� ه�ـ�اه Eـ�د و )�زـ�  (��	 �Q	� 	�cان
 و �ـ�اه�* دوران ��ـ�ا

��ی�*  ه�* Dـ�د و 	ـ�ون `ـ�رت ��	��ـ
، 	ـ� ,+ـ�; 	�ا+�س ���ی� و �Oـ��<

��	 .�E ���* در ���Gی
 	Aرگ �Dاه  

                                                            

١ ،w�5ی�� j�GJ)&� .ن�Nد�N 5زه��	١٣٨، ص #. 

 . ه�(ن.٢
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  ) آداب اشتغال 6

�� ای� � �E '	�F �� د���) �� ا+'. دCی% و �Eاه� وT�6ۀ او7�ۀ (�در ��	�' )�ز

 
Qن ر+ـ�7' ا2ـ��ه �� زE م +�6رشR+ای� ا(� و��د دارد؛ از ای� رو در ا �	

ـ��D و ���	�ـ' )�زـ 
دار* را ا@ـ�م ده�ـ�. ا�07ـ� در (�Q1ـۀ دوم،  �Dد، ی��ـ


� eE% و (!��7�' (� از  ��ا
ً
��ـN ,یـ�ت و ه�ی
 را ه< ا��5ب ��ی�ـ�. ا�P�6ـ�


Eـ�د؛ زیـ�ا در 	�Dـ
 ,یـ�ت، 	ـ� ا+ـ��Rل  روای�ت �A ه��� (=Q; ا+��6ده (

Eـ�ره Eـ�ه ا+ـ'. در 	�Dـ
 روایـ�ت هـ<  ا�O�Pد* و ا��5ب (-�?% 	ـ��ان ا

;�+, 
�ه و (���ی� ای� ا+' �� در  ه� و �E ن��	ن �2ـ�رت ,(�ه�* ا�e�Eل ز

، 	�ی� وT�6ـۀ اول در او�7یـ' ���رض وT�6ۀ او7�ۀ (�در (��	�') و ر+�7' دوم او

��ا�ـ� Eـe%  ه�* �ـ�*، زـ�ن (
 �Pار "��د؛ ا(� در�2رت ��م ���رض ,+�;

 .����  ا��5ب 

�� 	�ی� 	� ای� (!��Q اEـ�ره Eـ�د �ـ� اEـ��eل دارا* ,داب Tـ�ه�*،  در ای� 


 و... ا+' و ر��ی' ای� ,داب، ,+�;PRDا ،
-E��  *ـ��	ـ� � 
ه�* ا�����

�اده�D �G�
ه� را ) �
 ی) %Pا�1 �	 ،���  .�  ر+�


��ر*، ه�* (g�c در "�ه 
�?��(��ـ�رف  و Eـ�ه ,رایـ� هـ�* �GJه 	� ز

��� ه!�� ;��) 
) ،��E *اد��� و ��ده ����ل را �Dد ه�* �8ه �A (�دان از 

�اده 	ـ� ا��ـ�ن ه< �ـ� ��69
 R9ق .�Eد  �Eوع ا�����
 ه�* ,+�;�D *هـ� 

�ا�Dــ�، +ــ�ی� 	!ــ��ر*
 رواج 2�1ــ% ا	�@1�
 در  w1ــ�ر و 	ــ�Jــ�� زــ�

g�c) 
 ا�`ـ�ر �Dد ه�!� از (�دان �Eایg، ای� در. ا+' ه�* ��ر* و ا�����

��. "�ه
 ا)�اد ای� (-�	� �� دار�E�	 در A� 
D�	 %eE ،7' و (��م ه�A�) را زن 


 ��ی�� ��Jن) �  ١.ا+' (-��* )�g ��ب ,ن، در زن ا��5ب از ه�ف �� ,ور

                                                            

1 .http://www.farsnews.com/printable.php?nn=. 
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»
�ی!��ۀ رود ,) (
!�Q8
 »ا) :��-�ر �ش�« "�ی �) ���-�ره�* (� 


)R+د ا�	 ���ـ�ی�  ,+�ده �6'، و ���E 	� ز�ن 
"� 	ـ�ا* ایـ�. دارـ� را زـ

� ی اQ8!��نZ��� ا+'  � (-ـ�?% در (ـ�دان 	ـ� ,(�8�5ـ
 �9�D 	� د��Dا


�ه رذا7' 	� ا������-� ��E .�J 
�� را (� �Eد ( 
�+ 
� >��� Sـ�یTو و 

 ه�ـ�ن ی��ـ
 	�Eـ�؛ ,ـ�ن 09��ـ' و )=ـ�ت 	ـ� ه��ه�ـZ (ـ�ن، ز�ن (!��7�'

��D *و دار '�	�� ���ره�* و )�ز � و Eـ�ا)' �ـ� ��ـ�< وا"�ار (�دان 	� را (�دا

  ١.»,وری< د+' 	� را ز�ن ارزش

ـ' 1ـ�ی< ��ر، (g�c در ز�ن �E?% ا+' �Eی!��
ّ

' را ر��یـ' @�	ـ و �6

�ــ� ــ� � ــ% 	 )���ــ� و در  )�c)�ــ0c' از �ن ــ�ور*، 2 ــ�دن درددل		ه�* ?��\ � 


		وD�E		اح وA) ��-ی�D *دار ���� را �Dد ه�@�ن و �Eر ا1!�س، ��ز، ای� و 


 در �w1ر از ا(��ن، در�2رت و ��ی�� ر)�D Nی� ه�!� 	�Q?�-) �� g�c) 


 )�اه< را �(�cم 	� �QDت) ���، ���̂هو 	�ـ در ه�� �1ل  و �دور*  ��ر ی g�c) 

در (��	% �(�cم ر)��ر* ��أم 	� و�Pر، �ّ�* و (���0ا� دا ��E	�Eـ��. ه��hـ��  ـ

m�� ازه و�1�ود �Dد ���E		در ��6�'، رZ، ا 
��E و از  ر��یـ' را ����ـ

�. در �P,ن (D=�ب 	� ز�ن ���(�0) ,رای� و  '0c2	� �D H�G) �c7ددار* ورز

�ه ا+': ),» 
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ٌ
  َو  َ$ـَ"ض

َ
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ْ
�

ُ
�  

ً
(ـْ

َ
� 

 
ً
�
�8ی�� +�5 اA�8 ه�س ا* "�� 	� ٢؛َ$ْ�ُ"و ��� و 9�E N�� در 	���ردCن ��� 

  ٣»	�8ی��. �Eی!�� +�5

                                                            

١wqV 1ی= -;را<�ی�� .  ،�G>ماHــ�  )�
@�و �Xی`ـ� 8ـ7&��،  *�، ص ا���VL 6ـ� Nـ9 ا_���

 .١٣٧، ص ا�(�Oل ز#�ن

 .http://tahzib-howzeh.com .٣٢. ا'jاب، �یۀ ٢

3 .http://tahzib-howzeh.com. 
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�ی�	 �
 ا+Rم "�) 
هـ� در ا@ـ�م وTـ�یS  ��ی�د �� ,ن ا�e�Eل ز�ن را ز(�

� و �رز 
��ه��
 	ـ� ا(ـ�ر Dـ��اده را در ه�!�دار* و (�در*، "�ه��-� ر+�

 .�  او�7ی' �Pار ده�


