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 چکيده
والت رات، تحييييغتميدهاي ايي  ايکيي از يي گوناگون زندگي همراه بوده است. يهاق در ساحتيرات عمييبا تغ نوسازي

نوسازي  ود.دي مواجه نمجکاهش آن جوامع را با چالشي ، افزايش و در مقطعي ديگر، اي از زمانجمعيتي بود که در برهه
در  هاي فمينيسيتي اسيت.اشاعه انديشه يکي از آنها،است. ثير گذاشته أمتنوعي بر کاهش باروري ت ياز طريق سازوکارها

ر خصيو  د ياسيمم ةييو نرر يسيتينيفم يهاهييبه مطالعيه نرر، اياي  نوشتار با استفاده از روش اسنادي و کتابخانه
هايي چيون نديشيهابيا اشياعه ، ن است کيه نررييه فمينيسيتيحاکي از آها تهياف ايم.شناختي يرداختههاي جمعيتداللت

خيانگي  ارککامل جنسي و تحقير  آزادي توليدمثل و نقش مادري و تجويز سقط جني ، فردگرايي، نگرش منفي به ازدواج،
 اميا اسيمب بيا ت.اشته اسيذگثير أو نيز از طريق تشويق زنان به بازانديشي و بازتعريف هويت زنانه، بر تحوالت جمعيتي ت

شانه بيه مسيه ه ياندمثبت ي ، از منرريو مبارزه با سقط جن يتيجنس يهاو نقش يمثبت به ازدواج، زادآور يکرديارائه رو
 سته است.يت نگريش جمعيافزا

 اسمب، فمينيسم، نرريه فمينيستي، داللت، جمعيت، باروري. ها:ک يدواژه
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 مقدمه

 برخد  کده آورده وجدوده بد اجتمداي  زنددگ  گوناگون يهاساحت در را ايهگستر مدهاياپي نوسازي

 مددهااپي ايد  از اجتمداي   نظام نهادهايساير  چون نيز خانواده نهاد. اندشده تفسير منف  برخ  و مثبت

 جهدان  ي ندو نظدام بدا را خود ساختاري الگوهاي تنهانه  مدرن دوره در خانواده .ه استنماند نصيبب 
 .پدييرفتر تدثيي نظدام ايد  از نيدزآن  دروند  فراينددهاي و خانوادگ  مناسبات محتواي بلکه  داد تطبيق

 هشکدا شدک  بده را خود  غرب  کشورهاي در خانواده ساختار در گرفته صورت تغييرات غالب الگوي

 هدايادهخانو جملده از  خدانواده جديدد الگوهداي ظهدور طالق  افزايش ازدواج  در خيرثت ازدواج  نرخ

 توجده قابد  کاهش ساززمينه  همه اي  و (40  ص 1384برناردز  ) داده نشان... و بالين هم و والديکت

 .بود ازدواج چارچوب از خارج آمده دنيا بههاي بچه تعداد افزايش وجود با  وريآفرزند

رد  وجود آو د بهيجد يها دگرگون ينه را برايدر فرايند نوسازي  زم ياريبس يها و بسترهازهييل   انگ
معت دندد   شناسداناندد. جامعهاي بودههاي فمينيسدت  داراي ن دش برجسدتهاما در ايد  ميدان ن دش نظريده

 مانندد مدرنيته يندفرا ناش  از ارزش  تغييرات و مدرنيته صنعت   ان الب متثير از بيشتر خانوادههاي دگرگون 

 انوادهخد در تغييدرات يلدت سده باور است که بر اي   کاستلز. (1391احمدي و همکاران  )است  فمينيسم

 ينوانبده نيسمفمي و توليدمث  جديدهاي فناوري جهان   اطاليات و اقتصاد  از يبارتند که دارد ن ش معاصر

 هبدخدانواده   سداختاري تحدوتت تبيدي  براي نيز کاوي. (176   ص1380 کاستلز ) چندبعدي نهضت يک

ازوکارهاي  (. فمينيسم از طريدق سد2007  ياست )کاو شدن جهان  ايجنت از که کرده اشاره فمينيسم جريان
 قددرت افدزايش زنان  خودآگاه  و آگاه  و تحصيالت سطح رفت  بات طلبانه برابري گرايش چون ت ويت

دام   ي  تغييراتازنان  به تغيير نگرش زنان نسبت به جهان اجتماي  و برجسته نمودن تجربه زنانه  به  مال 

م کدرده اسدت  کد. يک  از تغييرات ساختاري در نهاد خانواده  که نظريه فمينيست  در آن ن ش ايفا زده است

 ليد داخير  به  ههد چند در ويژهنيز  به رانيهاي اخير است. اشدن ابعاد خانواده بر اير کاهش باروري در دهه

هداي ن دگرگو بدا ير جوامد سدا بدا تعامد  و گسترده ارتباطات و جهان  جديد شرايط مت  در گرفت  قرار

   گسترههادگرگون  و تحوتت اي  .است بوده روروبه اجتماي  زندگ  گوناگونهاي ساحت در چشمگيري
هاي مهدم آن  مسدهله کداهش بداروري اسدت. رشدد انديشدههاي جنبه است. يک  از دربر گرفته را وسيع 

 روند  ن ش  اساس  داشته است. فمينيست  در بي  زنان مسلمان  دانسته يا نادانسته در اي 

در راسدتاي افدزايش بداروري و   هاي جمعيتد چند سال  است که ضرورت بدازنگري در سياسدت

ن نظام  مدورد و مسهوتيلم   ةاز سوي بخش قاب  توجه  از جامع  جلوگيري از کاهش جمعيت کشور
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ييرگيار بر کداهش بداروري در ثبراي دستياب  به اي  هدف  نخست بايد يوام  ت کيد قرار گرفته است.ثت

  روازايد  به برطرف کردن آنها با هددف رشدد بداروري  همدت گماشدت.سپس  خانواده را شناخت و 

ييرگديار بدر ثبه مثابه يوام  فرهنگ  ت  فمينيست  يهاشناخت  اسالم و نظريههاي جمعيتشناخت دتلت

 کنش باروري خانواده ايران  ضرورت  انکارناپيير است.

شدناخت  هداي جمعيتو ادبيات فمينيسدت   دتلت  نيد يهاکوشد تا با واکاوي آموزهم نوشتار اي  
 يهاهيدظر  نيدبه تحل  ايبا استفاده از روش اسنادي و کتابخانه  در اي  راه .دآنها را مورد مطالعه قرار ده

آشدکار و پنهدان  يهداتلتمعنا کده د يبدد؛ يماپرداختده يفرزندآورزمينه دگاه اسالم در يو د  ستينيفم

ال ؤ. سداندهدشدسده يح و م ايآنها  تشر يهاآموزه يبا واکاو  يو اسالم درباره فرزندآور  ستينيه فمينظر

ا بد  شناخت  اسالم و نظريده فمينيسدت  چده تفداوتهاي جمعيتاي  است که دتلت  اصل  اي  پژوهش

 گيارند؟ ر مييثت يرات بارورييهاي   بر تغکارگيري چه سازوکارهاز طريق ب  اي  دو دارند؟يکديگر 

 پيشينه پژوهش

شدته نو يت و باروريکرد اسالم به جمعير در خصوص رويدر چند دهه اخهاي بسياري بام اتت و کت
 بداروري را له کداهشهبه منبع  که مسدحال    ياند. با از داشتهين  متفاوت يهاشده است که گاه برداشت
ه باشدد  سده بدا اسدالم  مدورد بررسد  قدرار داديا در م ايصورت خاص و ه ب  از منظر نظريه فمينيست 

امدا   تهله نپرداخهصورت مست يم به اي  مسه که بوجود دارند هاي ديگري پژوهشهرچند  برخورد نشد.
هداي ويژه دگرگدون هبد  هاي اجتماي  و فرهنگد از جهت تمرکز بر ن ش فرايند نوسازي در دگرگون 

 اند ها دو دستهاي  پژوهش و پديده باروري  با اي  مطالعه همنواي  دارند.نهاد خانواده 
 يرؤمد يوامد  تحليد  به  حيات  واقعه تري مهم ينوانبه باروري لههمس دادان قرار محور با  اول دسته

 ( 2002) رانهمکدا و شدوازي يباسد  ( 2000) اسددپور و هودفر مانند .اندهپرداخت جمعيت  يراتيتغ بر
 شددن مله بيشتراز ج  را به يوام  متنوي  باروري در تغييرات مطالعات (. اي 1999) مهريار و اجانيانآق

 اند.داده نسبت شهرنشين  و تجددگراي  و زنان براي ويژهبه آموزش سطح سواد 
 فرايندد و زنددگ  شددن مددرن جاندب از که تغييرات  و ايران  خانواده بر تمرکز از مسير  دسته دوم

 فرهنگد  و اجتمداي  يوام  از بحث به  است پييرفته صورت آن در جمعيت   گيار نيز و شدن ن جها
 «خدانواده کدارکردي و سداختاري تغييرات» مطالعه به توانم   جمله آن از. اندپرداخته جمعيت  تغييرات
 و همکداران رمحمددپو «خانواده بر نوسازي مدهاياپي معناي  بازسازي»  (1379) همکاران و ارمک  آزاد
 دونالددمکو  يشدواز  يباسد «آن بدر ايايدده و سداختاري يوامد  ييرثتد و خانواده تغييرات»  (1388)
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دو  ةبده مطالعد    ديتطب يکدرديم کده بدا رويافتيددست ن  چ منبعيبه هحال    يبا ا .( اشاره کرد2007)
 سم پرداخته باشد.ينيکرد اسالم و فميرو

 سمينيفم

 .اسدت دشدوار سدمفميني از و مدان  جام  تعريف  ارائه که دارند کيدثت نکته اي  بر انديشمنداناز بسياري 

 چدون فکدري موجدود هداي مکتب سدنت مت  در فمينيسم حدي ناش  از اي  است که تا  صعوبت اي 

  يکدديگر ازها فمينيست جداکننده خط  رواي از .است گرفته شک  مارکسيسم يا سوسياليسم  ليبراليسم 

 بدراي  حدال هدر بده. (346  ص 1375ريک  ) ستهاايدئولوژي اي  از يک  با آنها از هريک ه همرا از

 ودسدتفر موقعيدت آنها همه اساس  گفت توانم  فمينيسم مشترک مبناي از پايه تعريف يک به رسيدن
 اندوا  همده رو بدوده و اينکدهروبده آن بدا  خدود جنس دلي ه ب زنان که است و تبعيض  جامعه در زنان

 تمداي  اج نظدم در تغييراتد  خواهدان آن  بدر غلبده نهايت و در تبعيض اي  کاهش منظور به فمينيسم 

ان گرفتدار بده دليد  جنسيتشد زنان  از نظر آنان .(5  ص 1381فريدم   ) اندفرهنگ  و سياس  اقتصادي 

. مانندد  م ده بداقو ارضا نش  نيازهاي شخص  دارند که از سوي مردان ناديده انگاشته شده اند وتبعيض

توان بدا م   اي سياس  است. بنابر اقتصادي و  تغييري اساس  در نظام اجتماي   هاتزمه ارضاي اي  نياز

  جمعد  فدردي  تداريخ   تالشد   ست يفمنهاي نهضت بنيادي و مشترک شد که وجهي يده هم کاستلز
 و ايجداد و پدرسداتري بدا سدت يمم ت ابد  در  بدودن زن مجددد تعريف براي است غيررسم  و رسم 

 داروا و خالقانده گويوگفدت و يمد  گردهمداي   طريدق از جديد هايهويت فعاتنه و آگاهانه تيت و

حدال  ر بده هد. (218  ص 1380کاسدتلز  ) اسدت روزانده زندگ  به معنادادن و بازانديش  به زنان کردن

م کده بده آن يکن   نوشدتار تدالش مديدامدا در ا  سدتيکپارچده ني يکدرديرو   ستينيه فميهرچند نظر

 باشد. ها مستينيمورد قبول اغلب فم ياديزان زيم که به مياشاره کن  شناختتيجمع يهادتلت

 سمينيفم يشناختتيجمع يهاداللت .1
 فردگرايي گفتمان . گسترش1-1

ند  فردگرايد  اسدت. ک   مبان  نظري نظريه فمينيست   که در تحوتت جمعيت  ن ش ايفا ميترمهم يک  از

 در را انسدان کده رسداند م رايا هر اقدام   آئي  نظريه  هر فردگراي  »  سدينو م فردگراي  تعريف در بيرو
 ارزش واتتدري   طورکلبده ايد و اساسد  واقعيدت يدا رفتاري قايده  ييتب و انديشه نظام شالوده تش يفرد

با محور قرار دادن فدرد در همده مناسدبات اجتمداي    مفهوم  . اي (170 ص  1370بيرو  ) «آورد حساببه
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 از فدرد شيوة تفکدر  اي  در. کند م تل   آن يساختارها و نهادها و بشري جامعه و م دم بر تر واقع وي را

 .کندد رفتدار اسدت هاي خود  هرگونه که مايد با داشته تواندم  رد. فرديگ م قرار جامعه بر م دم لحاظ هر

بدر آن بندا  هاي نظريه فمينيست تري  اصل  دانست که ديگر داييهتري  و بنياديتوان اساس فردگراي  را م 

 فدرد ي ايدد و ايدده غرائز  ها خواسته ح وق  اصالت که به معناي فرد اصالت فمينيست   در نظرية شوند.م 

 ايجداد يدا و مشدروييت سدلب قددرت قدانون   هديچ کده برخوردارسدت  گداهيجا از چنان زن( است )
ينوان يدک اصد  در نظريده فمينيسدت  بده ت دم ح وق فردي در حوزه خانواده  که. ندارد را آن محدوديت

کداهش   غيرقاب  انکار پييرفته شده است  پيامددهاي منفد  در نهداد خدانواده بده دنبدال دارد  از جملده آن

انند ساير قراردادهاي يرف  نگريسدته باروري است؛ زيرا اوتً  با تثکيد بر فردگراي   اص  پيوند زناشوي  هم

شود که هر کس به دنبال حفظ ح وق خويش است. در اي  نو  قراردادها  هرگاه فرد احساس کندد کده م 

تواند آن را فسخ کند. اگر روزي احساس کند که کنش  چون بارداري انددام او شود  م ح وقش تثمي  نم 

 معت ددتورنتدون تواند باردار نشود. اشتغال و يا آزادي اوست  م کند و يا مانع  براي را از تناسب خارج م 
نيدز معت دد فدابري . اسدت جهدان ساير ن دا  و صنعت  کشورهاي در خانواده تغيير اساس است  فردگراي 

 فرزنددآوري  بدر و خدانواده تشدکي  خصدوص در آنهدا تصدميم که دهدم  اجازه زنان به است  فردگراي 

 (.50  ص 2006و همکاران    )يرفان باشد مبتن  شخص  يالئق

 ازدواج و خانواده. 2-1

 و خدانواده نهداد اصد  به هافمينيست نگاه سم  درک دقيق نو ينيهاي فهم دتلت جمعيت  فميک  از دريچه
 هرچندد در. نددارد وجدود يکسان  و ازدواج  نگاه خانواده در رويکرد فمينيست   دربارة. است ازدواج پديده
 بده هدافمينيسدت اکثريدت نگاه دوم  موج در مورد پرسش بود  اما نهاد يک ينوانبه کمتر نوادهخا اول  موج

. کردنددمد  توجده زندان فرودسدت  در خدانواده ن دش به بيشتر و بوده شدت انت اديخانواده  رويکردي به
 در پدييريعدهجام فرايندد همچندي  و مدادر و همسدر ينوانبده زنان موقعيت که بود اي  آنها کل  استدتل
 ن دش کنندد مد  منت   بعد هاينس  به را مردانگ  و زنانگ  و مرد و زن به مربو  هاينگرش که خانواده 
 مدرد و زن ميدان قددرت روابدط و جنسديت  مرزهداي کار ت سيم تداوم و زنان سازيفرودست در را اصل 

 سداختاري بلکده نيست  محور تنهانه خانواده فمينيست   رويکردهاي (. در132  ص 1385دارند )مشيرزاده  
 زن مدادري و ازدواج يمده نهاد ( معت د بود  دو1380) دوبوار سيمون. شود دگرگون بايد که است آلودستم
 پدرورش و اجتمداي  حيدات بدراي رکند  ينوانبده را خدانواده نظدام وي. داردمد  نگده بندگ  قيد در را

 يروزهييامد  سد و « همگدان فحشاي» نوي  را ازدواج و دادم  قرار حمله مورد شدتسالم  به هايانسان
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 مخالفدت فمينيسدم جنبش اساس  مسائ  ينوانجنس   به روابط رايج شک  و يزادآور با و دانستم  زنان
(. با توجه به اينکه صورت پييرفته شده بداروري از نظدر اجتمداي  در 17  ص 1377کرد )مؤسسه طه  م 

پديدده بداروري و  يد  رويکرد خصمانه به ازدواج و خانواده  مانع  بدزر  فدراروکنخانواده ظهور پيدا م 
هاي آن  پيامدي جز کداهش بداروري بازتوليد نس  انسان  است. انحالل نهاد خانواده و يا پييرش جايگري 
 فد زنان معر بردگ  از رهاي  ضروري ريبه دنبال نخواهد داشت. افزون بر اينکه  در اي  نگرش  طالق  مس

روش  است که طالق و جداي  زن و مرد  به معناي از بي  بردن زميندة ارتبدا  جنسد  بده لحداظ . شودم 
 اجتماي  م بول است که پيامد آن حيف باروري است.

 و نقش مادري يزادآور. 3-1

 تضدمي  را بشدر نسد  ب داي طورکل به و جوام  ب اي خانواده است که مهم   يک  از کارکردهاييزادآور

يجده  تدر کداهش بداروري و در ننظرية فمينيست  با به چالش کشيدن ايد  کدارکرد  ن دش مهمد   .کندم 
 مدادري ن دش و توليددمث  کدارکرد هدا فمينيسدت نظدر تحوتت جمعيت  قرن اخير ايفا نمدوده اسدت. در

 بخشد  و نزندا دوش بر مادري  باري و يزادآور ها برخ  فمينيست نظر در. است برانگيزچالش جايگاه 

 کده جديدد  هايفناوري گروه  غالباً اي . شود برداشته زنان راه سر از بايد که است سرکوب  از فرايند ستم و

هرچندد  .اندداز ان ياد مردان تل د  نموده زنان رهاي  کليد ينواندهند  بهم  کاهش را زنان بر توليدمث  فشار

 بدودن زن هدايليت تري بزر  از يک  مادري و توليدمث  هک باورند اي  ها بردر اي  ميان  برخ  فمينيست 

 زندانهداي تجربدهتدري  مثبت از يک  به تبدي  رهانيد  تا ميکر جنس کنترل زير از را آن بايد ف ط است که
هداي زن و مدرد و دفدا  از ها  بدا پدييرش تفاوتفمينيسدت(. برخ  پست114  ص 1381شود )فريدم   

هاي ذات  تثکيدد هاي زن بودن  بر تفاتينوان فضائ  زنانگ  و يک  از ليتداري  بههبارداري  زايمان و بچ

(  اما رويکرد غالب در نظريه فمينيست   با گروه  است که بده کدارکرد 427  ص 1385اند )مشيرزاده  کرده

 مدرد  و زن ميدان زيسدت هداي تفاوت  هافمينيسدت بداور بده و ن ش مادري نگرش  منف  دارند. يزادآور

 بندديمعت دد بدود  ت سديم فايرسدتون. اسدت جنسد  ندابرابري مهم توليدمث   يام  در زنان قابليت ويژهبه

 وي  نظدر از زيدرا اسدت؛ زندان سداز سدرکوبزمينه سپرد م  زنان به را باروري وظيفه که شناخت  زيست
سداز ستم بدار از آنهدا رهانيددنوا زندان ح ي د  آزادي راه اسدت. تنهدا زندان بر مردان سلطه منشث توليدمث 

 وي  امدروزه سدلطه نظر (. از110  ص 1381است )فريدم    جديديلم   هايفناوري رهگير توليدمث   از

 زيسدت  مبنداي حديف امکدان بدارداري  هدايفنداوري به مددد پيشدرفت زيرا ندارد؛ ديگر ضرورت مردان

 داربچده و اسدت برداشدته زندان گدردن از را «يداربچه» پيشرفت  قيد اي . شده است فراهم زنان فرودست 
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و وص1376آبوت و و الس، ودرآيدد ) زن و مرد مشترک وظيفه صورت به تواندکردن  م  داريبچه و شدن

اند  بلکده بدا تثکيدد بدر ها  با اص  توليدمث  و ن ش مادري به مخاصمه نپرداخته(. البته برخ  فمينيست295

اي ديگر بر کاهش فرايند بداروري و حق او بر کنترل بدن خود  به گونه چون است الل وجودي زن مفاهيم 

 حدق اسدت  مسدت   موجودي زن چون  است معت د فمينيسم  ليبرال پرداز  نظريهفريدان بت اند. تثکيد کرده

 شدده برگرفتده مدرد همانند زن مست   انسان  شثن به باور از حق باشد. اي  داشته کنترل خود جسم بر دارد
 و آگداه  بدا بتوانندد زندان کده شدودم  تبدي  مسهوتنه و آفري ليت يم  يک به وقت  مادري  تنها .ستا

 نخواهدد يدا بخواهدد اسدت کده زن حق اي  وي  نظر به. باشند مادر بگيرند تصميم کام   انسان  مسهوليت

ملده حفدظ و مدوزون (. روش  است که اگر زن به هر دليل   از ج249   ص1385شود )مشيرزاده   داربچه

دار نشود  يا ف ط يک زايمان داشته باشد  هيچ کسد  ايد  نگهداشت اندام خود  تصميم بگيرد که هرگز بچه

ها در تحدوتت حق را ندارد که او را به توليددمث  بيشدتر الدزام کندد. در تحليد  تثييرگدياري ايد  انديشده

دهد  نو  نگدرش بده و کنش باروري زنان شک  م جمعيت   بايد بر اي  نکته تثکيد کرد که آنچه به مادري 
اي براي زنان بازنماي  شود که موجب مدانع  بدراي دو م وله مادري و باروري است. اگر توليدمث  به گونه

اي بدراي بداروري آزادي  پيشرفت  تح ق نفس و آرامش زنان و برهم زننده تناسب اندام آنان شود  انگيدزه

ينوان کداتي  ويژه امروزه با توجه به اينکه مسدهله مدديريت بددن  بدهد آمد. بهدر بي  زنان به وجود نخواه

رو شدده  دور از واقعيدت شود و در ميان زنان با اقبال  يام روبدهفرهنگ  از سوي رسانه به مخاطبان ال ا م 

گسدتر ان دور دام چندداي نهگرايانه  در آيندهنيست که اديا کنيم که اي  ايده به ظاهر خيرخواهانه و يدالت

 گشته و به دستاويزي در جهت کاهش باروري و تحوتت جمعيت   تبدي  گردد.

 سقط جنين. 4-1

 طسد » ةمسدهل در تحدوتت جمعيتد  دارد  جايگداه مهمد  در نظريه فمينيست  که ديگري مهم موضو 
 کده لد دتي يمدده. انددجندي   متنو  سد ط دربداره فمينيست  هاينظريه. است آن آزادي لزوم و «جني 
  دوم. ودخد جسم کنترل در زنان حق  نخست  گرددبرم  مسهله دو به اند داشته بيان جني  س ط مواف ان
   ايد بدر افدزون. اندبارداري به مشتاق زنان  ساير مانند ها فمينيست از بسياري. زنان شمردن مختار فاي 

  الحدبدا ايد  . (23  ص 1382هام  ) دانندم  نفس قت  را جني  س ط مسيح  هايفمينيست از بسياري
معناسدت کده زندان روا دانست  اي  امدر بدان نگرش غالب در نظريه فمينيست   تجويز س ط جني  است.

دن سد ط شدهنجدار  اي که بخواهند  به بارداري ناخوشايند خويش پايان دهند.ختارند که در هر مرحلهم
 .استيت  هاي جمعکاهش باروري و دگرگون وجب م  جني 
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 جسدم بدر ددار حق زن  معت دند آنها. است يکسان راديکال و ليبرال فمينيسم جريان دو هر استدتل

 امدري يد ا. دارندد را جندي  سد ط يدا و خدود بدارداري به دادن پايان حق زنان .باشد داشته کنترل خود

  نددارد و هيچ شخصيت ح ي د  و ح دوق  حدق دخالدت در آن را است زن خود به مربو  و شخص 

 راديکدال هايفمينيست نزد جني  س ط مسهله .(286ص   1385مشيرزاده  هرچند شوهر يا دولت باشد )

 ادايجد مصدروف بايدد هدافمينيسدت تالش همه  کندم  پيشنهاد ديل  مري که است حيات به حدي  نيز
 آندان رو ايد از .(23   ص1382هدام  ) باشدد نداشته وجود جني  س ط مشک  آن در که شود ايجامعه

 آن بدارهدر کدرده  انتخداب خدود گديارد  تدثيير آنهدا زنددگ  آيندده بدر تواندم  که را يامل  دارند حق

ه منزلده بد  بارداري  صورت  از بردگد  و کدودک تراديکال نظريه فمينيس ددر رويکر .کنند گيريتصميم

ز سدوي اني  تل   از باروري وقت  چ. (85  ص 1390پاسنو  ) شودموجودي مهاجم به بدن زن تل   م 

ن حملده ينوان يمل  ي الن  براي برطرف کدردشک س ط جني  به  ب ها مورد تبليغ قرار گيردفمينيست

هداي آزادي مان  تري بزر  را بارداري فمينيست   ةنظري  گيرد. از سوي ديگرييد قرار م ثمهاجم  مورد ت
 نداشدت  ن آندا نظدر از .کنددم  معرف  جني  س ط شدن  قانون را آن از رهاي  راه و دانسته زنان جنس 

 زادآ مدرد مانندد و داده نجدات سدنت  جنسد  چدارچوب از را آنهدا که است زنان ح وق از يک  فرزند

سدت  فميني ةغالب نظري ةجواز س ط جني  از سوي چهر  به هر حال .(233  ص 1381فاکس  ) سازدم 

 ةه پديددازآنجاکد سدت.ا قابد  انکدارغيدر شناسانه آن ي جمعيتمدهااپي  باشدبا هر دلي  و توجيه  که 

 ي  ييرگيار بر تحوتت جمعيت  اسدت  تجدويز و گداه توصديه بده سد ط جندثتري  يام  تمهم باروري 

تدرل بدر وقت  به زنان ال ا شود که حدق کن ساز کاهش باروري و تحوتت  در کميت جمعيت است.زمينه
ن را آت و هيچ موجودي حت  خدا و يا دولت حق دخالدت در کنتدرل اسآنان ف ط مختص به   آنان بدن

معنداي  تواند ناقض حق کنترل بر بدن باشدد  ايد  بدهاي م ت س ط جني  در هر مرحلهيندارد و ممنوي

 اند.هاي بسياري است که ظرفيت افزايش جمعيت را داشتهباردارييدم تجويز 

 ب به اشتغاليتحقير کار خانگي و ترغ. 5-1

از   روست. از نظر آنها  کار خدانگروبه  منف  با نگرش  و کار خانگ يدار  خانه ستينينگرش فم در
خدانواده   ناسدازگار بدا کدارکرد يداطف يگر  امريد يو از سو يد مردساتريتول  وة اصلييک سو  ش

 را عدار ت حوزه چهار خانوادگ   زندگ  در زنان راديکال  فمينيست  اوکل  نظر از زنان است. يبرا
 مسدهوليت رودمد  انتظدار زندان از آن در است کده جنس  کار از آنها  ت سيم  کيکنند که م  تجربه
 کدار بدر بدا تمرکدز (. وي120  ص 1376و کلر   آبوتبگيرند ) يهده بر را داريبچه و خانه کارهاي
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ده اسدت. يچالش کشاست  آن را به   انسان يازيدن آن  با تح ق نفس که نيزنان و ناسازگار د خانگ 
 ايجداد کدارگر بدراي کده گدرددمد  نفس تح ق موجب صورت  در اي  است که کار  تنها استدتل او
 موف يدت  احسداس موجدد کده اسدت اي  انگيزش  مولد شغ  هايويژگ  تري مهم کند. از انگيزش
 فاقدد خانگ  کار  اوکل  نظر از. شودم  فرد در مکتسب م بوليت و کار از خشنودي ارت ا  مسهوليت 
 نددارد. احسداس وجدود ارت دا و پيشدرفت امکان خانگ   کار در زيرا است؛ برانگيزنده يام  هرگونه
 ندوي بده  منجدر شدوهر  صدرفاً تشدکرآميز و همدتنده اظهدارات او  نظر است. از زودگير موف يت
 شدغلش در را دارخانده زن اب اکنندده  يامل  ينوانبه هم آن شود. البتهم   و نه درون  رونيب م بوليت

جامعده  يد آن است که بدراياينکه کار مف بر تثکيد با نيز دووبوار سيمون(. 1382دارد )بستان  م  نگاه
 مسدت يم  بدراي فايدده خانده  هديچ در زن کار اي  باور است کهد کند  بر يرا تول يزيد باشد و چيمف

 و دوم درجده فرودسدت  دارخانده کندد. زننم  توليد چيزي هيچ خانه در زن ندارد؛ زيرا کار اجتما 
 اسدت باور اي  بر ليبرال  -فمينيست پردازنظريه  فريدان(. 67  ص 2ج   1385گراگليا  است ) طفيل 
 آن نددارد. حاصد  رشد انتظار خود زنان از که است فرهنگ  داري  محصولخانه کار به پرداخت  که

 اصد  بدر هيدتک با  ستينية فميگر  نظريد ي(. از سو69است )همان  ص  انسان  نفس يک شدن تلف
 و ندهيهدر ندو  زم بدا  ياقتصدادهاي ندهيزم همده در زن ح دوق از دفا  ياديا با و و مرد زن يبرابر
اسدت  بده  يکدار ضيتبعد ندو  هر و نابرابر ح وق يبندمشاغ   رده در يموجب نابرابر که  انيجر

  به اي  جهدت اسدت کده گمدان  ستينية فميزنان در نظر اشتغال يگاه واتيمبارزه برخاسته است. جا
آندان را در   ت اجتمداييکنواخت خانه رها ساخته  ي النيط خشک و يکنند اشتغال  آنان را از محم 

دهدد. از نظدر آندان  ش م يآنان را در خانه و اجتما  افدزا  اسيشکوفا کرده  قدرت سيرصه يموم  
توانندد در م ابد  ه بده آن  م يدآورد که بدا تکرا به ارمغان م  يطرت خايزنان امن يبرا  است الل مال
  دهد بدودن  جهدتيداي  است که تنهدا راه مفاي  اديا    کنند. دتلت ضمن يداريمردان پا يستمگر

ايد  صدورت  هدم و به صورت اشتغال خارج از خانده اسدت. در   اجتماي يديکار تول يکار به سو
د. يدآخود زن به وجود م  يند بروز استعداد برايامعه و هم احساس خوشاج يکار زن برا يمنددهيفا

ر کدار يدارج کدردن و تح به اشتغال خارج از خانده از يدک سدو  و کدم يگيارروش است که ارزش
تدر افزون يو اقتصداد  حضور و مشارکت اجتمداي يق زنان برايتشو  گر  به نوييد ياز سو  خانگ

 يهدان ش و  خدانگ کار و بدانند او تيشخص  تباه و شدن تلف را خانه در زن حضور  است. وقت
ندو  نگدرش    ايدرواج  که است  عيطب آورند  شمار به ريتح  و اسارت  نوي را يمادر و يهمسر
 در ت ينها شود. در م زنان  يب در جامعه  بخصوص در هان ش  اير يتح  و شدن ارزشکم به منجر
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در نگدرش زندان و   کدار خدانگ  از يدک سدو  را وقتيبود؛ ز خواهد گيارريتثي اريبس يبارور کاهش
  ابي  يام  دسدتيترگر  اشتغال خارج از خانه مهميد يد و از سووگر شارزش جلوه دختران جوان ب

افتده و ازآنجاکده يش يافدزا  بده حضدور در حدوزة يمدوم  يشود  تما  بات معرف  گاه اجتماييبه پا
گدر يدهد  دزنان را در خارج از خانه به خودش اختصاص م  يرويز وقت و نا يادياشتغال  بخش ز
 و زندان ر اشتغاليمتغ دو انيمعنادار م نخواهد گياشت. ارتبا   زنان  باق يبارور يبرا  توان و فرصت
اي وهيينوان شدبه را زنان اشتغال شناسان شناسان و جامعهتيجمع که اي است  به گونهيکاهش بارور

  ص 1379شده  يپو دل سرشدت کنند )حلدمم  هيتوص يت و کاهش باروري  جمعيتعد يبرا  منط 
کده بده   صورت است که اوتً  زندان شداغ  بخصدوص زمدان ياي  رابطه معنادار  بد(. سازوکار 66

مواجده   و زمدان    ذهند روحد يهااز دغدغه  آورند  با انبوهم  يوقت به اشتغال روصورت تمام
د و يدرون از خانده  بدار جديدرا کدار بيدندارندد؛ زرا  يدن به بدارداريشيگر فرصت انديد شوند کهم 
 يکندد. کدار بدرااو را مضدايف م  يهداي کداراي که نوبتگيارد  به گونهبر دوش زنان م   نيسنگ
آندان بده  يفشدار ن دش را بدرا    ندوييف شوهرداري  پرورش کودک و وظايدارافت مزد  خانهيدر

شدوند اي  فشدار  مجبدور م از  ي رها يان  زنان دست به انتخاب زده و براياي  مد. در آوروجود م 
گدر  ازآنجاکده يد يگر  کنار بگيارند. از سويهاي د  مزاحمت با ن شيرا به دل يو فرزندآور يبارور
   که است  شغ  و درآمد شخص  شتيو مع يهاي اقتصاداز زنان  دغدغه ياديزة ازدواج بخش زيانگ

ر يکم آن را بدده تددثخا دسددتيددزة ازدواج را در آنهددا کدداهش داده  يددد  انگيددآبدددون ازدواج فددراهم م 
ايد   اصدوتً رگيار باشند. افدزون بدر يتثي  تيو تحوتت جمع يتوانند بر باروراي  دو  م اندازند. م 

ف يداده  بدا تضدع شيآندان را در خدانواده افدزا  زنهاي درآمدزا  قدرت چانهشرکت زنان در اشتغال
انتخاب خود در يرصه خدانواده شدک   يآنان  به آزاد يآوردن ن ش نانيسلطه مردان و به چالش کش

اند  نش داشدتهيبا مردان بوده  زنان کمتر قدرت گز يدهند. ازآنجاکه اغلب  انتخاب زمان فرزندآورم 
 کنند.ايجاد م خود  يبرا يدر فرزندآور يشتريش قدرتشان  فرصت انتخاب بيبا افزا

 آزادي کامل جنسي. 6-1

است. نظريدة فمينيسدت   سدازوکار درون  جنس  رفتار تنظيم کارکرد خانواده  مهم کارکردهاي از يک 
 از يکد  را  خدانواده در جنسد  رفتدار تنظديم خانوادگ  رفتار جنس  را به چدالش کشديده  کدارکرد

رو  آندان ايد از .زنددم  دامد  آن بده خدانواده هادکه ن دانندم  مرد و زن بي  نابرابري بارز نمودهاي
خواستار نظم نوين  در رفتار جنس  هستند که مبتن  بر آزادي کامد  جنسد  زندان اسدت. آندان ايد  
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د. نظريدة ندکنمدرد تفسدير م  و زن جنسد  رفتدار در تسداوي و برابدري آزادي را در راستاي ت ويت
 است. ان دالب نياز جنس  ان الب يک به ستم  اي  از نانز رهاي  فمينيست  بر اي  باور است که براي

 بخشلديت جنسد  احسداس يدک جز جنس   چيزي آميزش که است باور اي  فمينيست   بر جنس 
رو  حق آزادي جنس  زندان  کده از آيدار ازاي  .ندارد نيز اخالق  قيد نمادي   يا معناي هيچ که نيست

 مطالبدات رأس در چشدمگيري طوربده بعدد بده فمينيسم ومد موج ست  بود  ازيفردگراي  نظريه فمين
 رفتارهداي انتخداب در زندان آندان  آزادي . ت اضداي(233  ص 1381فاکس  )گرفت  قرار فمينيست 
 ايد  که يابدم  تح ق آزادي  زمان  اي . بود( گرايانهناهمجنس يا گرايانههمجنس)يالقه  مورد جنس 
(. اي  انديشه  به مثابه چدرا  476  ص 1380شود )ريتزر   تهشناخ رسميت به جامعه سوي از گزينش

رو  بداروري و زايمدان  بده يلدت سبزي براي برچيدن هرگونه مان  براي آزادي جنس  اسدت. ازايد 
ترديدد يکد  از نتدايج شود. ب آفرين   از سوي نظرية فمينيست  به چالش کشيده م ظرفيت محدويت

 بدا مبدارزه و گرايد همجنس از دفا  مرد  و زن جنس  رفتار دربارةا هنيستيفم گرايانهتساوي انديشه
 يدک مثابده خواه   بدهناهمجنس است؛ زيرا از نظر آنها زنان سرکوب يام  ينوانبه گراي ناهمجنس
ها ضددم  تشددويق زنددان بدده سددتينيفم  رو  برخددايدد از اسددت. مردسدداتري هايشددالوده از هويدت 
گدرا بدوده و ثکيد دارند که يک فمينيست واقعد   بايدد لزومداً همجنسخواه   بر اي  نکته تهمجنس

(. در رويکرد راديکال نظرية فمينيست   اساسداً 88  ص 1390اصوتً نيازي به مرد وجود ندارد )پاسنو  
شود کده رابطدة خدود بدا مدردان را بده حدداق  ينوان دشم  معرف  شده و از زنان خواسته م مرد به

(. بده هدر حدال  27  ص 1385س  با زنان ديگر را جايگزي  آن نمايند )مشديرزاده  رسانده  رابطه جن
خواهانده خواهانه و چه در قالدب همجنستجويز و تشويق رفتار جنس  آزاد  چه در شک  ناهمجنس

سدو  آزادي جنسد  ساز کاهش باروري و تحوتت جمعيت  است؛ زيرا از يکآن صورت پييرد  زمينه
نرخ ازدواج است؛ زيرا مردان با دسترس  آسان به زنان  کده مخدالفت  بدا رابطده زنان  موجب کاهش 

اي براي تشکي  خدانواده و ازدواج را نخواهندد داشدت. از سدوي جنس  قب  از ازدواج ندارند  انگيزه
ديگر  مردان که اي  فرصت را دارند تا بدون پدييرش مسدهوليت ازدواج از رابطده جنسد  برخدوردار 

 اندازند.اج را به تثخير م باشند  ازدو

 بازتعريف هويت زنانه. 7-1

  تصوير و احساس  است که زن از زن بدودن خدود دارد و انتظدارات  اسدت کده «هويت زنانه»منظور از 
بدر ايد  بداور اسدت کده جدوهر  کاسدتلز .(217  ص 1382هام  ) کندينوان زن براي خود تعريف م به
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فمينيسدم بدا انکدار   در واقد  .(217  ص 1380کاسدتلز  ) است نهضت فمينيسم  بازتعريف هويت زنان
به بازتعريف هويت زنانه از منظدر   هويت سنت  که در طول تاريخ مورد ستايش بوده را به چالش کشيده

 زيدرا در؛ گيردهاي نوي  صورت م از طريق تعريف ن ش  سازياي  هويت تجربه زنان همت گماشت.
 بداروري بده کداهش  رواي است. از هويت پيدايش مهم يام  «ن ش» ت  فمينيس و پسامدرنهاي نگرش
 از تمدام صدفات « زن»مفهدوم  فمينيست   ةدر نظري .دهدم  رخ سازجنسيت  هويتهاي ن ش تغيير دلي 

 هدا جداي آن  ارزشه منسلخ شدده و بد شود طور سنت  به او نسبت داده م ههاي  که بها و ن شويژگ 
  1385مشديرزاده  ) شدودينوان وضعيت مطلوب و آرمدان  زندان مطدري م ي مردانه بههاح وق و ن ش

اي  است که ضم  تح ير زنان  احساس يددم ارزشدمندي را بده   ي  مردانگاريکمتري  اير ا .(101ص 
آنان را در وادي تيبيب بي  هويت طبيع  و فطري و هويت بازتعريف شده حيران نگداه   آنها انت ال داده

هداي سدنت  فمينيست  زنان را به بازانديش  دائم نسبت بده ن ش ةسازي نظريهويت  ارد. به هر حالدم 
زندان در فرايندد  دارد.وا مد   شددندداري تعريدف م داري و بچدههداي خاندهکه اغلدب بدا ن ش  خود

خصوصد   ةحوزو هر هويت  که او را به « مادر -زن»و « دارزن خانه»دار خويش  هويت بازانديش  ادامه
بداروري در نظريده  ةپديدددلي   به همي   کند  واکنش نشان دهند.محروم م  يموم  ةمحدود و از حوز

دهندد کده هويدت به سوي  سدوق م   خواسته يا ناخواسته شود و زنان رابه چالش کشيده م  فمينيست 
 جو نکنند.وهاي  چون فرزندآوري و مادري جستخويش را در ن ش

 زنان به تحصيل تشويق. 8-1

 اصدرار آن بدر همدواره کده اسدت بدوده زندان جنبش اهداف نخستي  زنان  از سوادآموزي و آموزش

 سدواد  زميندهب  زن که بوده دانسته  معت د آنان سواديب  در را زنان فرودست  ريشة رايورزيدند؛ زم 
ماندد. در م  گرفتار آن اينماده و مردساتر فرهنگ چنبرة در هميشه و داشته را ستم هرگونه پييرش

هاي رهاي  از ستمگري مردان معرفد  نظرية فمينيست   تحصيالت و بات رفت  سطح سواد  يک  از راه

هاي زنان را افزايش داده  زمينه آشناي  آنان را بدا تواند خودآگاه شود. از نظر آنان  تحصيالت م م 

ي زندان اسدت. حضدور رتالش براي کاهش بداروشان فراهم آورد. اما دتلت ضمن  اي  نگره  ح وق

هاي اقتصادي و مديريت   که هدف اساس  در تشويق زنان براي کسدب سدطوي بيشتر زنان در يرصه

است  بستري مناسب بدراي تدثخير در ازدواج و فرزنددآوري اسدت. ايد  امدر در نظريدة باتتر يلم 
د کارکرد آشکار تشدويق بده تحصدي   بدات شود. هرچنينوان کارکردي مثبت ارزياب  م فمينيست   به

اما کارکرد پنهدان آن  تدثخير در ازدواج و کداهش بداروري اسدت.   هاي زنان استرفت  سطح آگاه 
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دهد که هر چ در ميزان تحصيالت زنان باتتر باشد  آنان آمادگ  کمتدري آمارهاي تح ي ات  نشان م 

يابندد. بده تعبيدر هاي مناسب  م کنند  به ندرت همدمبراي ازدواج دارند. آنهاي  را هم که انتخاب م 

ينوان سدرمايه محسدوب شدود  ولد  در ممکد  اسدت در بدازار کدار بده  تحصيالت رسدم  گرنت

 (.20  ص 1381وپاگير باشد )گرنت  تواند دستموضويات مربو  به يشق و دلدادگ   م 

 نخسدت کيد کرد ثتوان تر چند نکته م ب    رابطه بي  تحصي  و کاهش باروريدر تبيي  سازوکار يلّ
 حضدور و شدده کار بازار در حضور به زنان تماي  افزايش به منجر زنان تحصيالت سطح افزايش  اينکه

 ر ايد  شدود. يدالوه بدم  فرزنددآوري بده زندان تمايد  کداهش بده منجر  خانه از بيرون در زنان بيشتر

 مسدير در مدردم اينکه احتمال که معنا اي  به؛ هددم  افزايش را اجتماي  تحرکهاي فرصت تحصيالت

هدا سدو نگرشتحرک اجتماي  از يک؛ زيرا دهدم  افزايش بگيرند  قرار باروري تحديد ويژههب نو  رفتار

 بده  ريکده بداروري و فرزنددآوحال در. تابددمواند  را نيدز بدر نم   دهد و از سدوي ديگدررا تغيير م 

يالت طدوتن  شددن فرايندد تحصد  از سوي ديگدر شود.م  تبدي  ي  زناناجتما تحرک از ايبازدارنده
  ر ايد بدافزون  گيارد.يير منف  م ثبات رفت  س  ازدواج بوده و از اي  راه نيز بر باروري ت  موجب ياليه

غيرمدرتبط  واغلب ناسازگار   شودمحتواهاي آموزش  که در فرايند تحصيالت دانشگاه  به زنان داده م 

هداي زندان و سداز تغييدر ارزشسبب  ايد  امدر هاي جنسيت  و انتظارات  جامعه از زندان اسدت. شبا ن

 شود.هاي جنسيت  سنت  م دگرگون  نگرش آنان نسبت به خود و ن ش

 اسالم يتخشناتيجمع يها. داللت2

رندد   باوير ابن امفسر  برخ کند. د ميکثت کرده و بر آن تيحما يگر  از زادآوريان ديز چون ادياسالم ن
ت يبدا توجده بده وضدع  از نظدر آندان و اسدتمرار نسد  اسدت. يزادآور   نيهمسرگز  که هدف اساس

و  ندگياشدت   يدمث  و برجدايدجدز تول  د که هدفيجه رسي  نتيتوان به ا م زن و مرد   شناختستيز
 تيدريا کداماح  يدقب زا مدرد و زن روابدط بده مربو  احکام ريسا ن از نظر آنا انسان منظور نبوده است.

  يهمد اسداس بدر... و ارث اوتد  يددّه  طالق  احکام زوج  به زوجه داشت  اختصاص  ي زناشو يفت 
ش يامندد اسدالم بدر افدزدتلت يهاآموزه .(277  ص 2ق  ج 1417   طباطبائ) است شده وض  تيواقع
است کده  ي هاآموزه ه نخست م کرد  دستيتوان به دو دسته ت س کالن م يبندميک ت سيت را در يجمع
تلدت ت ديدجمع شيازان برداشت  موان  آن  بر افديز از ميو ن يزادآور يد بر فراهم آوردن بسترهايکثبا ت
ث ( و دميد)اصد  تول ياسدت کده بدا صدراحت بده زادآور ي هاآموزه دارند. دسته دوم   ا ضمني  التزام
 کنند. د ميکثر مث ( تي)تکث اديز يزادآور
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 عام يهاداللت ه اول:دست. 1-2

ا يد  زامدق آن بده دتلدت التيداسدت کده از طر  نديد يهاآن دسته از آموزه  «يام يهادتلت»منظور از 

 .افتي    آگاهياسالم در خصوص زادآور ةتوان بر خواست م   تضمن

 ب به ازدواجيترغ. 1-2-1

نگرند و آن را مديموم ز مىيآمکه به ازدواج با نظرى کراهت  فلسفىمکاتب و  انياد  رخرخالف بب
ينوان راهى بدراى دانند  و تجرد را م دم بر ازدواج و ازدواج را تنها بهو مختص وقت ضرورت مى

  خدانواده را يدهاى فدراوان بده ازدواج  تشدکيدشناسند  اسالم با تثکت مىيفرار از بدکارى به رسم
اد هسددتى و از يددى بنيربندداياى زکددى از نهادهدديدر اسددالم  خددانواده  .دهدددق قددرار مىيمددورد تشددو

در راه   ر سداختارهاى جامعدهسدايد که همگدام بدا يآساختارهاى اصلى جامعه اسالمى به شمار مى
ندى  يهداى ددگاه آموزهياز د دارد.  خداوند  گام برمىيفه و جانشيينوان خلتح ق اهداف انسان  به

سدازد و گر مدرتبط مىيکدديها را بده بناى جامعه است که فرد را به جامعده  و نسد خانواده سنگ
دهد. بدا توجده بده سدطوي مختلدف جامعده )فدرد  وند مىيهاى اجتمايى گوناگون را به هم پگروه

  سدعداوى و رئدوف) خانواده مرکز ي   جامعه اسالمى است  گان  ملت  امت و...(يخانواده  همسا
ى يچ سدازمان و بندايکده هدست ا  خانواده آنچنان محبوب ياز نگاه اسالم  تشک(. 184 ص  1382
نظدر قدرآن  ماز (. 383  ص 2ق  ج 1413)صددوق   تر از آن در نزد خداوند  وجود نداردمحبوب
از (. 21ت )روم  خداوندد اسد  رحمت و بزرگ يهانشانهاز   کيو   آرامش روان آدم ةيازدواج ما
ساز رشد و کمال اسدت نهيمز  د شده است که ازدواجي  نکته تثکيگر  در مناب  اسالمى بر ايسوى د

نکده ايو بدراى ( 5  ص 14ج   1374  حرياملىاست ) ماندگىساز انحطا  و ي بنهيو يزوبت زم
روى از آن را يدامبر دانسدته  و پيدب کند  آن را سنت پيق و ترغي  خانواده تشويها را به تشکانسان

به صراحت دستور   اسالم(. 3)همان  ص  وه زندگى وى به شمار آورده استيروى از سنت و شيپ
از ف در و نددارى هدراس نداشدته     راهيددر ا. دي  خانواده واداريدهد که افراد مجرد را به تشکمى
و ازدواج را جزء ح وق فرزندان بر پدر و مدادر (  4)نساء   ازتان خواهد کرديند که خداوند بىيباش
ق يمسدلمانان را تشدو ةالمى و هماس ةسو  جامعکياز (. 80  ص 14  ج ق1403مجلسى  ) داندمى
از (. 26   ص14  ج 1374 حريداملى )   خانواده بده جواندان کمدک کنندديکند که در امر تشکمى

را مدورد توجده قدرار  آنهاى بي  خانواده  آسديتوجهى به تشکگر  با هشدار نسبت به بىيسوى د
شود   خ بشر شناخته مير تارمشرو  د ير زادآوري(. ازآنجاکه ازدواج تنها مس7)همان  ص  دهدمى
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شک اجتنداب از ازدواج  بده است. ب  ي  اسالم به زادآوريق به آن  بيانگر تمايد همراه با تشويتثک
 ت است.يش جمعيساز افزانهي  به آن زميو تما يکاهش زادآور يمعنا

 ترنيين پايق به ازدواج در سنيتشو. 1-2-2

کده  حالرد. ر در ازدواج اسدتيخثات رفت  س  ازدواج و تد  بياز يوام  مهم کاهش بارور  کيامروزه 
بلدو   يهاال  سيداد مهم در آغازي  رويسته و خواستار تح ق ايمثبت به ازدواج نگر يکردياسالم با رو

و   خصدوص در سد  جدوان  ببه ازدواج ب مسلمانانيترغ. (221  ص 103ق  ج 1403   مجلس) است

اسدالم از  دراسدت.  مورد توجده قدرار گرفتده  نيان ديشوايپ در سخنانت  يتجرد و رهبان ناپسند دانست 

( 583   ص10  ج 1388   نديکل) رامبيدسنت پ از يرويپچون  ياريبس يازدواج کارکردها يبرا  سوکي

ص   103ج   همدانن )مدايکام  شددن ا  (221  ص 100  ج ق1403   مجلسن )طايبه خشم آوردن ش

ده شدان يد( ب584 ص يبادت )همان  يبرترو   (586  ص 10  ج 1388   نيکل) ياد شدن روزيز  (220
ده شد  فدار معريبسد  منفد يبا کارکردها  ناپسند و کنش  يمل  ر در ازدواجيخثت  گريد ياز سو. است

و يمجلسو) داندد شرور شدن مموجب و تجرد را  کردهمردان بدون همسر را سرزنش    تيدر روا است.

 ندازنددينر يخثکند که ازدواج را به تد ق ميمسلمانان را تشو  گريد يسواز . (221وص و103جوو ق1403

شدده ه   دانسدتيمرد ا  خوشبخت يهااز نشانه  کي  اتيروا  در برخ. (603  ص 10  ج 1388   نيکل)

ج ازدوا ةنديکده زم  کسدان .(92  ص 101ق  ج 1403   مجلس) نديض نبيح يکه دخترش در خانه پدر

گداه خددا ن ةير سدايدامدت زيداند که روز ق م    کرده و از زمره کسانيتحس  آورند گران را فراهم ميد
  ر ازدواجيخث  خدانواده و يددم تديق بده تشدکيشدک تشدو ب .(589  ص 10  ج 1388   نيکل) هستند

  دواج کنندد  ازيي  پايجوانان در سن  وقت اد است.يز يو زادآور يزادآور يم بول و مشرو  برا يبستر

ه زان است کديمتا بدان     مسهلهيت اياهم ار خواهند داشت.يدر اخت يفرزندآور يبرا يشتريب  نزما ةباز

 اسدت بدوده ازدواج تعويدق از ناشد   باروري درصد کاهش 23 که دهد م ها نشانج پژوهشيم نتايبدان

 .(2  ص 2013   يرفان)

 طالق يناپسند. 1-2-3

  دة طالق است. طالق  چه به صورت قدانونيو  پديروز  شام يايدر دن يگر از يوام  کاهش باروريد  کي

  کردن طالق  به نوي  رو  اسالم با ناپسند معرف يااست. از ي  موجب کاهش بارور و يا به صورت ياطف

  حالل يتربه مبارزه برخاسته است. از منظر اسالم  طالق مبغو  ي  يوام  کاهش باروريتراز مهم  کيبا 
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  ص 7  ج 1374   حريداملاندازد ) ( بوده که يرش خدا را به لرزه م464  ص 11  ج 1388   نيخدا )کل

شده   ( معرف465  ص 11  ج 1388   نيرد  مبغو  خدا )کليکه در آن طالق صورت گ يا(. هر خانه267

اند هف شديمنفور در نگاه خدا توص يدهنده  افرادگر  در اسالم مردان و زنان ذواق و طالقيد ياست. از سو

دارد تدا از     مؤمنان را وامدينامطلوب از نظر د يينوان امرطالق به  ها  با معرففيگونه توص ي)همان(. ا

ها کداهش گردد  شمار طالق  ح تل يقب يکه طالق امر ياکنند. در هر جامعه يريوقو  آن جلوگ يهانهيزم
 سازد. شتر فراهم ميب يزادآور ينه را براي  مسهله زمياو افته  ي

 نيت سقط جنيممنوع. 1-2-4

  ي ط جنددر اسالم  ساما  است. ياز زادآور يريجلوگ يمرسوم برا يهاوهياز ش  کي  يامروزه س ط جن

کده بده   سدتينيبر خدالف نگدرش فم  در اسالم است.شده و کجروانه ممنو    ر انسانيغ  به مثابه کنش

  يددهدد  بدا ا   ميحکم به جواز س ط جنو   نستهانه  زنان را مالک جسم خود دايکرد فردگراي  رويدل

آغداز   نديه جنکه از دور  ات انسان نه از بدو تولديح در نگاه اسالم  مخالف است.شرايط  ده در هر يپد

در    حدرام اسدت. ات از موجود انسداني  سلب حيبه دل   يات از جنيسلب ح    نگرشيدر ا شود. م
ر ز ضدريدش نيحق ندارد بده جسدم خدو  که انسان حت ياگونههب  ز خداستيمالک همه چ شه ي  انديا

جداز م ( هدم ي)جن يگريات از ديسلب ح ات از خود حرام است يگونه که سلب حهمان  رو يااز بزند.

دانتان فرزند»کند کده  ن سفارش مناجاب کند. قرآن به مسلمايمگر در موارد خاص که ضرورت ا  ستين

يمان نزد تدو آيندد اى پيامبر چون زنان باا»د  يفرما م. همچني  (151 )انعام « دينکش  خاطر تنگدسته را ب

نکنندد و  که ]با اي  شر [ با تو بيعت کنند که چيزى را بدا خددا شدريک نسدازند و دزدى نکنندد و زندا

 د فرزنددانيدنبا» سدد ينو ر ميده اخير آيدر تفس   ئيالمه طباطبا. (12 )ممتحنه « فرزندان خود را نکشند
  ص 19ق  ج 1417   طباطبدائ)«   بکشدندير آن و سد ط جنديله زنده به گور کردن و غيوسه خود را ب

  کده در برخد ياگونده هبد  شدده اسدت  ناپسند و حرام معرف  يمل   يز س ط جنيت نيدر روا .(242

سد ط  ف هدا  اسداس يبرا .(344  ص 7  ج 1388   نديکل) ر شدده اسدتيز تعبين« قت »ات از آن به يروا

 دانند.   را جز در موارد خاص  حرام ميجن

 نامشروع يحرمت روابط جنس. 1-2-5

زه جواندان يدکداهش انگموجدب است که   و  روابط آزاد جنسيش  يگر از يوام  کاهش باروريد  کي
  کدارکرد منفد  افدزون بدر گونده رفتارهدا يرواج ا شدود. ت خانواده مينسبت به ازدواج و قبول مسهول
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و   زه جنسديدت شناخت  غرياست. اسالم ضم  به رسم يمهم در کاهش بارور  که دارد  يامل ياريبس

ت و يدهرگونده رهبان  ( و نفد29  ص 14  ج 1374   حريدامل)« امبرانيداخدالق پ»ينوان آن به  معرف

سدازگار بدا   چدارچوبايد   کند. ق ميغ و تشويف  تبليخاص تعر  فروگياردن آن  آن را در چارچوب

   سدتينيفم يهاهيدهاسدت. اسدالم بدرخالف نظرانسان  و اجتماي ي  فردي  معنويماد   روان يازهاين

بدا هرگونده   رو يااز رد.يپي   خانواده ميو تشک  در چارچوب ازدواج شري را صرفاً  جنس يرفتارها
اسددالم خواسددتار    يددافددزون بددر ا رفتدده شددده  مخددالف اسددت.يرون از محدددوده پييددب  کددنش جنسدد

  بر خدالف گونه کنش يرا ايز؛ با هر شک  آن مخالف است  خواهبا همجنس. است  خواهنسناهمج

ر يجدز مسد  راهد  خود  جنس يازهايبرآوردن ن يبرا  اگر کسان  رو يااز نش است.يفطرت و نظام آفر

  طدرد يدل به   جنس يهاينکه آزاديبا توجه به ا شود. شمرده م  رفتارشان انحراف نند ينش را برگزيآفر

  جنسد يمحدود کردن رفتارها  آورد ت فراهم ميکاهش جمع ينه را براي  زميره ازدواج فرزندآوريانگ

 آورد. فراهم مرا  ينه زادآوريزم  به خانواده

 يباردار يزه دادن به زنان برايانگ. 1-2-6

  ر شددن در تحمدهرچند ليت ماد زنان است. يفرسا براسخت و طاقت يادوره  يباردار ةشک دور ب
  رو يدازا سداز نباشدد.زهيانگ يبعدد يهدامانيزا ي  احسداس بدرايدد ايامدا شدا  ها کارگشاست سخت
م  ؤندان مدز ياد بدرايدز يبسترسداز زادآور توانندد م يمعنو يوات يهازهيجاد انگيبا ا  نيد يهاآموزه

 ودازه جهداد به اند  ارزش   ردهيش مان وي  زايگانه باردارسه يهادوره يبرا   ات اسالميشوند. در روا
دران گاه مدايجا  گريد ياز سو. (97  ص 101ق  ج 1403   مجلس) ان شده استيشهادت در راه خدا ب

 يندورومند معينزه يژه مادران  انگيوهب   يبه والد  کين ةدربار  وجوب و استحباب يهاهيدر اسالم و توص
  دضدم  شدمارش ح دوق مدادر بدر فرزند  امدام سدجاد آورد. وجود مه ب يبارور يزنان برا يرا برا
چ يکه هد ياونهگه ب  حم  کرد (ياو تو را )در دوره باردار  حق مادر بر تو آن است که بدان» ند يفرما م
 ياريدگر به م ياز او را ندار يگزارهمانا تو توان سپاس کند... حم  نم ي  دشواريرا با ا يگريد  کس

را  وي هدايرنج و هداتالش نيدز فراواند  آيدات در. (621ق  ص 1413ق  صددوق او )يدخداوند و توف
 بده انددازه اگر که داندم  بات چنان را مادر يها سخت ت دس ارزش و و. (15 )اح اف  ندکم  يادآوري

شدود نم  وي زحمات روزهداي سدخت بدارداري از ايلحظه جبران خدمت شود  وي به بيابان هايريگ
ان زه زنديدتواندد انگ م    درسدتيديها در صورت تبگونه آموزه يا. (182  ص 15ق  ج 1408  ي)نور
 .ش دهندياد را افزايز يزادآور يبرا
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 يتيجنس يهاب به نقشيترغ. 1-2-7

ز يدآندان ن يهدايريگجهت  رو يدازا   متفاوت است. ستينيکرد فميبا رو   نو  نگاه اسالم به کار خانگ

 ند.برسد  روحد  خواهندد بده تعدال   خدانواده ميزن و مرد با تشدک  کرد اسالميدر رو ست.يکسان ني

 يهداه تفاوتباسالم با توجه   گريد ياز سو دان رقابت که ساحت رفاقت است.ينه م  آنان يخانواده برا
 يبدرا را  متفداوت يهدان ش نه تعاون در خانواده يزم يآورمرد و زن و با هدف فراهم  و روح  جسم

و   خدانگ يامدا از آن جهدت کده کارهدا مشدخص کدرده اسدت.  حديا ترجي و  زامصورت اله آنان ب

بده   دگيدر رسد يمعندو يهدازهيجداد انگياسالم با ا  کند جاد ميا  زنان مالل و خستگ يبرا يفرزندار

کندد کده  احساس  زن مسلمان  وقت آنان آسان نموده است. يرا برا  خانگ يکارها يدشوار امور خانه 

در حدال   ر الهديدر مسدو   به فرزندان مشغول يبادت بوده  دگيهمسر و رس ةدن به خانيبا سامان بخش

ي و يبدرا  ارزش اشدتغال خدارج از خانده . همچني ستيآور نش مالليبرا  گام برداشت  است  خستگ
  زندان يار بدرايبس يها خستگافزون بر روش  است که اشتغال زنان   نخواهد بود.  خانگ شتر از کاريب

  (يدرو مدا  خدانگ )کدار  تيجنسد يهداافت  ن شيت ياما اولو. آورد را فراهم م ينه کاهش باروريزم

 خواهد بود. يش زادآوريافزا يمناسب برا يبستر

 خاص يهاداللت . دسته دوم:2-2

  د دارنديکاد تثيز يو زادآور يژه بر زادآورياست که به صورت و ي ها  آموزه«خاص يهادتلت»منظور از 

 يب به ازدواج معطوف به زادآوريترغ. 2-2-1

کندد  ق ميرا تشو  اسالم آن ازدواج  گريبه يبارت د است. ياز ازدواج در اسالم  زادآور  هدف اساس
 يامدر  سالمت از نظر ايش جمعيو افزا يمعناست که زادآور يبد  لهه  مسيا باشد. ي  با زادآوريکه قر

  در فدرداى مدرا يز؛ دييازدواج نما»کند  ن   مى امبرخداياز پ ده است. امام صادقيو پسند يکارکرد

 ازدواج» فرمودندد . همچني  (383ق  ص 1413صدوق  ) «کنمها افتخار مىامت به فزونى شما بر امتيق

 ازدواج هماندا. دکن ازدواج ديبا است  م  سنت از روىيپ دوستدار که کسى  فرمود بارها امبريپ رايز؛ ديکن

 بدر شدما تيدجمع فزوندى بده امدتيق فدرداى در م  رايز؛ ديباش فرزند طلب در و است  م سنت جزء

ت آمدده يد  روايدکه در ا« الولد اطلبوا» اطالق .(614  ص 2ق  ج 1403صدوق  ) «کنممى تفاخرها امت
 شدده انيدب تيدروا  يدذ در کده يلتدى  نکدهيبر اافزون . است فرزند نمودن اديز تيمحبوب  شام  است

 دارد. دتلت آن تيمطلوب بر زين ها(بر س ط  غمبر حتيپ )مباهات
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 اديز يو زادآور يق به زادآوريتشو. 2-2-2

د ندي  فرايورندد زادآيفرا  از نظدر اسدالم م با ارزش و احتدرام اسدت.أتو    نگاهينگاه اسالم به زادآور

ا کده در آن بد يندديفرا؛ ابددي م    هسدتي  خددا در زمدياست که در آن جانشد يريو مس يسازانسان

ش يافدزا را ي  نو  نگداه  ارزش زادآوريا ابد.ي   گسترش مي  خدا در زميسته  ديپرورش فرزندان شا
دهد. بدا  م  اسالم قرار يگسترش د يچون جهاد در راه خدا و تالش برا ياضهيآن را در سطح فر  داده

 يا امدرر يفرزندآور  حيصورت صر هم که بيشواجه م مو ي هاآموزه اگيارا بر قرآن و سنت  ب يمرور

  کدار يداروان را بده يدپ  يمثبدت زادآور يکرده و با برشمردن کارکردها  ند و مورد پسند معرفيخوشا

 بهشدت يهداگ  از  گل و  اله يهانعمت از  نعمت صالح را    فرزنديد يهاب نموده است. آموزهيترغ

 و دگداراي(  6 )اسدراء  پددر و مدادر اوريد ( و46 )کهف   زندگ نتي(  ز332   ص11ج   1388   نيکل)

  آندان کيدن ايمدال و ي اسدتغفارگو و ايدن در ( 357   ص14  ج 1374   حريامل) مادر و پدر  يجانش
کدرده   ( معرفد332  ص 7  ج 1388   نديکل) ياخدرو اتيدح در  يوالدد  خوشبخت و آمرزش سبب

انان را اد  مسدلميدز يکردن زادآور  مند تل ضم  ارزش  تاحصره ات بيروا  برخ   يافزون بر ا است.

 .(328همان  ص کند ) ق ميبه آن تشو

 ايب با ازدواج با زنان زايترغ. 2-2-3

ندان در ز  نددگيهر م ددار کده اسدتعداد زا است.  تيير بر تحوتت جمعؤزن  از يوام  م  ندگين ش زا

در اسدالم بدر   رو يدااز داشدت. خواهدد يدر بدارور يشدتريت بيآن جامعه ظرف شتر باشد يب ياجامعه
بده حددي  کدرد اسدالميدر رو    مسدهلهيا د شده است.يکثامر ازدواج ت زن در  ندگياستفاده از ن ش زا

 يهدا ژگي  ويتدراز مهم  کديرا بده مثابده « ا بدودنيزا»شود که  ه ميارزشمند است که به جوانان توص

  زندان شدما يبهتدر» اندد   زنان فرمودهيف بهتريتوصدر  امبر خداي  در نظر داشته باشند. پ نيهمسرگز

ز يدن  نيدر ايمدال همسدرگز .(570  ص 10همدان  ج ) «دام  هسدتندآور و مهربان و پاکآنانند که بچه

 هدددقدرار « ولدود»شدود کده همسدر را  از خدا خواسدته م  از آن  وارد شده است که در بخش ي ديا

 اىبداکره دختدر با»  فرمود خدا رسول قول از باقر   اماميهمچن .(116  ص 20  ج 1374   حريامل)
 در شدما تيجمع نىفزو به م  رايز؛ دينکن ازدواج بايز نازاى زن با و ديکن ازدواج آورد مى اديز فرزند که

  فرمود صادق امام .(33  ص 14همان  ج ) «کنممى مباهات  هاامت بر امت يق روز
 او  يند و حسن  و ىيبايز که دارم ىيعمو دختر !خدا امبريپ اى: تگف و آمد رسول حضرت نزد مردى
 ننزد منردى روز آن فنرداى :فرمنود امام نک ... ازدواج او با: فرمود امبريپ. است نازا ولى، پسندممى را
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 من  رايز؛ ک  ازدواج آورد،مى اديز فرزند که سواء زن با: فرمود امبريپ نمود، را پرسش همان و آمد امبريپ
 ءاسنو: کنردم سنوال دينگومى راوى. کنممنى تفناخرها امت ريسا بر مسلمانان فراوانى به امتيق روز در
 .(593، ص 10، ج 1388، ينيکلمنظر ) زشت زن: فرمود امام ست؟يچ

ق کدرده يشدوت« ولود» با ازدواج به کند کهمى دتلت اديز يزادآور يت از آن جهت بر ارزشمنديروا  يا
تدوان  م  هدا  دتلتيدآورد. بدر اسداس ا اد بچه مدياست که ز  کس يبه معنا «لودو» ةرا واژيز؛ است
تدوان بدا  م  برداشدت را يدا استخراج کدرد.  اديز يزادآور يله ارزشمندهکرد مثبت اسالم را به مسيرو

  اتيد  آيدبدر اسداس ا ت کدرد.ياست  ت و« ت خدايرزاق»  که دتلت کننده بر سنت اله  اتياستناد به آ
تدالش و  از بندگان خواسدته اسدت تدا بدا  اني  ميدر ا.   کرده استيبندگان را تضم ةاوند رزق همخد

 ند.ياخدود بگشد يرا به رو يزرو يز ديا و تضر  به خدا  درهايو ن  و اجتماي يفرد يکوشش و ت وا
اش بدر يروز ست مگر آنکهي  نيدر زم ياچ جنبندهيو ه» د يفرما له مه  مسيبا اشاره به هم  ميقرآن کر
دگان يدبده آفر دادن يروز  معت دند« اهلل رزقها  يل»ر جمله يدر تفس  ئيالمه طباطبا. (6 )هود  «خداست

  ت و ح دژه خداوندد اسدياست که تنها و ي به آنها از کارها  رسانيرا روزيز؛ بر خداوند واجب است
 ان را ازخددا مسدلمان  نکهيبر اافزون . (148  ص 10ق  ج 1417   طباطبائ) بندگان بر خداست ياز سو

  نگدسدتتم يو فرزنددانتان را از بد»د  يدفرما م  کدرده  نه«  کشت  فرزندان به جهت ترس از تنگدست»
 .(31)اسراء   «ميده م يد؛ ما آنان و شما را روزينکُش

  يدامدا ا  ت بدودياد جمعيدو از ياسالم بر مطلوب بودن زادآور يها  همه دتلتگيشتچه بنابر آن
د و شدر  يدش بددون قيط  خواسدتار افدزايشدرا ةشه  همه جدا و در همديست که اسالم هميمعنا نبدان
کده   طيشدرا  تواند بروز برخد نم  گراجام  و واق   نيينوان دشک اسالم به ب است.  ت انسانيجمع

 ...و  زاحمه  بدروز ضدرر و حدرج  تدي  يانويظهور يناو د.ناديده بگيرر دهد  ييرا تغ  ممک  است حکم
ط ياز احکدام در شدرا  برخد ي زابيو آسد  نيآفرلههرفت از مسبرون ياسالم برا ياز راهکارها  بخش

 در  اجتمداي و يفدرد يهاضدرورت و تنگناهدا  برخد بده توجه  توان گفت م  رو يااز است.بحران  
 و طيشدرا غفلدت از يامعند بده  نفدوس ريدتکث ق بدهيتشدو اسالم نبدوده و دگاهيد با ناسازگار  يزادآور
ده اسدت کده اگدر انسدان آمدات يدر روا مثالً .است يکنترل زادآورموجب  کهنيست  ژهيو يهاتيموقع

  يشدود و رجحدان کثدرت اوتد از بدافتد  يزب بدودن روا مى شت  به گناه ميبراى به دست آوردن مع
مانا در آن زمدان  مجدرد بدودن روا ست. هيسر نيرسد که اداره زندگى جز با گناه مروزى فرا مى». رودمى
ا يدسبب به وجدود آمددن امدرا   ت ي  اگر فزونى جمعيهمچن. (3  ص 11ق  ج 1408  ينور) «است

ا موجب نابسامانى اجتما  شدود  رجحدان و برتدرى خدود را تدا يا فرزندان و ي  ينابسامانى زندگى والد
 .(1379  يخراز) دهدت ادامه دارد  از دست مىي  وضعيوقتى ا
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 اسالم يشناختتيجمع يهاداللت سمينيفم يشناختتيجمع يهاداللت

 ل خانوادهيبه ازدواج و تشک يکرد منفيرو
 يو نقش مادر يزادآور ينف

 (يو مادر يخانگ )کار يتيجنس يهامخالفت با نقش
 به اشتغال خارج از خانه يدهتياولو
 آن يسازکرد مثبت به طالق و آسانيرو
 ل آني  و مطالبه تسهيط جنکرد مثبت به سقيرو

 يجنس يهايکرد مثبت به آزاديرو

 ل خانوادهيکرد مثبت به ازدواج و تشکيرو
 يو نقش مادر يق به زادآوريتشو

 يتيجنس يهاق نقشيتشو
 يدرون خانگ يهات دادن به نقشياولو
 در آن يريگبه طالق و سخت يکرد منفيرو
 در آن يريگ  و سختيبه سقط جن يکرد منفيرو

 يجنس يهايبه آزاد يکرد منفيور

 گيرينتيجه

 ربد تثيير انديشه مدرن در کشورهاي اروپاي   جمعيدت کداهش چشدمگيري داشدته و چندان امروزه تحت

سدت. ا شدده تبددي  او بدراي يدادت يک به جمعيت کنترل که کرده رسوخ غرب  انسان روزمره رفتارهاي

ن دش  نون راه به جداي  نبدرده اسدت. در ايد  ميدان ها براي نجات جمعيت از س و  تاکهاي دولتتالش
ايه برجسته نظريه فمينيست  در تحدوتت جمعيتد  غدرب قابد  انکدار نيسدت. نظريدة فمينيسدت   بدا اشد

نديشد  هاي جنس  است  ضم  ترغيب زنان بده بازاهاي  که شاخصه اساس  آن فردگراي  و آزاديانديشه

يکد  از  کده هويدت ندوين  بدراي زندان همدت گماشدت هاي سنت  خويش  بده بازسدازيمداوم در ن ش

 ست  بدر جامعدهغلبة نظريه فميني دهه چندي  پس از کارکردهاي آن  نف  باروري و ن ش مادري بود. امروزه

 در صاجتمداي   بخصدوهاي نابهنجاري و اختالتت از بسياري بروز يلت که دهدم  غرب  شواهد نشان

تدوان بدا ايد  رب   گسترش انديشه فمينيست  بوده است. امروز م غهاي کشور در جمعيت  يرصه تحوتت
يددي بدر فمينيسم بدون آنکه چيز زيادي به زنان بدهد  مشکالت جد»گويد  نظر شد که م هم بورکسخ  

اچ.بدورک  « )ي شده استزهاي کاذب در زنان امروو ايجاد نارضايت زنان تحمي  کرده و بايث سردرگم  

تواندد هيچ يک از ادله نظدري فمينيسدم نم »ي الن  است که  ديويدس چني  سخ  (. هم441  ص 1378

واده را انده و خدانخاي  واقعيات را ناديده بگيرد که بسياري از زنان  در صحنه اجتماي  رفتار شده  مزايداي 

نمداد  ينوان امدري کده(. امروزه ليت مادري و فرزندپروري  به58  ص 1377)ديويدس   « انداز دست داده

  داده شدده الحيل  از او بازستانده شدده و آنچده در يدو  بده اوندگ  زن است  با لطايفنخالقيت و آفري
رده کديدز ندابود تنها دربردارنده رضامندي او نبوده  که آرامدش طبيعد  او را نآزادي خطرآفرين  است که نه

زندان   و راهکارهداي آندان بدراي شدناخت  فمينيسدت  و راهبردهداهاي جمعيتاست. يالوه بر اي   دتلت

 است.ناسازگار با انديشه دين  و الگوي خانواده اسالم  
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بدر زن  سدتمموجدب را  يتنها ازدواج و بدارورنه   ستينيه فميبرخالف نظر  خانواده  اسالم يالگو

و  (23ص   14  ج 1374   حريداملمثبدت  مسدلمانان را بده ازدواج ) يکرديبلکه با اتخاذ رو  داند نم

( بده 15 ص )همدان   يو س ط جن ي  باروريدل ان دادن بيق کرده و از پايتشو  (3 ص )همان  يبارور

بده   زشدار   ردهيمدان و شدي  زايگانه باردارسه يهادوره يبرا   ات اسالميدر روا کند. شدت من  م

 نمودهداي ( و97  ص 101ق  ج 1403   مجلسد) ان شدده اسدتيداندازه جهاد و شهادت در راه خدا ب
 ق  ص1413صددوق  ( و مدادري )175  ص 15  ج 1374   حريدامل) داريهويت زنانه از جمله خانه

ها و رغم همده سدخت يل  در اي  خصوص  هاي اسالم آموزه. شودبه ديده احترام نگريسته م   (621

ق  ص 1404   وطيسددهندد )اي مضايف به زنان در کسب ايد  هويدت م انگيزه  مشکالت  که دارند

 يهمسدر و يت ن دش مدادريداما بدر اولو  ستي  زنان مخالف نياسالم نه با اشتغال و نه با تحص. (153

 د.لت دارندت  د نس  انسانيو بازتول ي  آموزها  بر نگرش مثبت اسالم به باروريد دارد. همه ايکثت

ختلدف مقالب اشکال  هاي رنگارنگ غرب  و درهاي فمينيست  که امروزه از سوي رسانهرشد انديشه
شود  از جملده ينوان سوغات زندگ  مدرن بر خانواده مسلمان يرضه م به  کاتهاي فرهنگ  پرمصرف

 لههدغدغده حد  ايد  مسد مردان و انديشدمندان اگدر دولدت  روايد از يل  کاهش باروري بوده اسدت.

ه  نگدا  يراند انيست  در خانواده هاي فميبايد نسبت به جلوگيري از رشد انديشه  برانگيز را دارندچالش

کيد بدر ثپيشرفت و ت سازي بر اساس الگوي اسالم جز از طريق گفتمان  اي  مهم راهبردي داشته باشند.

 امکان تح ق ندارد. سبک زندگ  اسالم 
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