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 شناختي نظريه فمينيستيهاي جمعيتداللت

 
 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني يفرهنگ يشناسدانشجوي دکتري جامعه/  اسماعيل چراغي کوتياني

 kotiani@yahoo.com 
 17/6/1394: پذيرشـ  7/2/1394: دريافت

ده  چكي
را خوانواده و  ها همراه بوودههاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي انسانهاي ژرفي در عرصهيفرايند نوسازي با دگرگون

ي جمعيتوي رات، تحووتت. يکي از پيامدهاي اين تغييونموده است دگرگونيدچار به عنوان ساحتي مهم حوزه زندگي بشر، 
کواه   گونواگون بور ، از طريو  عوامو جوامع بشري را با چالشي جدي مواجه ساخت. نوسازي در نيم قرن اخيرکه بود 

شوتار، بوا رو  ت. ايون نوهاي فمينيستي اسوباروري جوامع انساني تأثير گذاشته است. يکي از اين عوام ، اشاعه انديشه
اين اسوت کوه  حاکي ازها پردازد. يافتهشناختي نظريه فمينيستي ميهاي جمعيتاي، به واکاوي دتلتاسنادي و کتابخانه

تجووي  سوق   وق  مادري نهايي چون فردگرايي، نگر  منفي به ازدواج، توليد مث  و نيستي، با اشاعه انديشهنظريه فمي
ز خانوه و اغال خوارج هاي کام  جنسي، و تحقير کارخانگي و تشوي  زنان به کسب تحصيالت عاليه و اشتجنين و آزادي

 ،رسودمي سوت. بوه نظوراو کاه  باروري تأثير گذاشوته ني  تشوي  زنان به بازتعريف هويت زنانه، بر تحوتت جمعيتي 
ي اسوالمي هاي ديني و الگووبه دلي  ناسازگاري با آموزهو مسائ  نويني براي جوامع شده  بموج، هاي فمينيستيدتلت
 تواند مورد پذير  قرار گيرند.ايراني خانواده، نمي –

 باروري.فمينيسم، نظريه فمينيستي، دتلت، جمعيت،  ها:واژهکليد
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دمه  مق

 آورده وجودبا  اجتمااي  زنادگ گونااگو   هايحوزه در را ايگسترده بسيار پيامدهاي نوسازي، فرايند
 .نماناد نصاي ب  پيامادها ايان از اجتماي ، نظام نهادهايساير  چو هم خانواده نهاد ،ميا  اين در .است

 محتاواي بلکا  ،داد تطبيق جهان  نوين نظام با را خود ساختاري الگوهاي تنها ن  ،مدر  دوره در خانواده
 نخسات ،ها دگرگون اين .پذيرفت رنگ نظام اين از نيز خانواده درون  فرايندهاي و خانوادگ  مناسبات

 تغييارات غالا  الگوي. يافت اشاي  ديگر جوامع ب  ،کوتاه  زما  ط  و آنجا از، سپس غرب  جوامع در
 در رازدواج، تاخخي نار  کااه  شکل ب  را خود ،غرب  رهايکشو در خانواده ساختار در گرفت  صورت

... و الين با ها  و والدي تک هايخانواده جمل  از خانواده جديد الگوهاي ظهور طالق، ازدواج، افزاي 
 وجاود ابا ،وريآفرزناد در توجا  قابال کاه  ساززمين  ،هم  اين .(40، ص 1384برناردز، ) داده نشا 

 .بودخانواده  چارچوب از خارج آمده دنيا ب  هايبچ  تعداد افزاي 
ه شاد، گونا  تغييارات در خاانوادسااز اينفرايند نوسازي، با چ  سازوکاري زمين  اينک  خصوص در

 ز برجساتگ اهاي فمينيسات  توا  برشمرد. اما در اين ميا ، نق  نظري يلل و بسترهاي گوناگون  را م 
 صانعت ، بانقاال متاخرر از بيشاتر خانواده هايقدند: دگرگون معت شناسا اي برخوردار است. جامع ويژه

 .(1391 ، احمادي و همکاارا)اسات  فمينيسا  مانناد مدرنيت  فرايند ناش  از ارزش  تغييرات و مدرنيت 
 و اقتصااد :از يبارتناد کا  دارد نقا  معاصار خانواده در تغييرات يلت س  بر اين باور است ک  کاستلز

 ز،کاساتل) چناد بعادي نهضات ياک ينوا ب  فمينيس ، و توليدمثل جديد هاييفناور جهان ، اطاليات
 از کا  ردهک اشاره فمينيس  جريا  ب  خانواده، ساختاري تحوالت تبيين براي نيزکاوي . (176 ، ص1380
 گاراي  (. فمينيسا  از طرياق ساازوکارهاي  همچاو  تقويات2007است )کااوي،  شد  جهان  نتايج
 و آگااه  ساط  رفاتن بااال و ماال  قادرت افازاي  زناا ، تحصايالت ساط  رفتن باال طلبان ،برابري

  ، با  ايانخودآگاه  زنا ، ب  تغيير نگرش زنا  نسبت ب  جها  اجتماي  و برجست  نمود  تجربا  زنانا
يفاا ار آ  نق  دتغييرات دامن زده است. يک  از تغييرات ساختاري در نهاد خانواده، ک  نظرية فمينيست  

 هاي اخير است.اي شد  خانواده، در ارر کاه  باروري در ده است، هست کرده 
 و جهاان  جدياد شاراي  ماتن در گارفتن قرار دليل  ب ،اخير ده  چند در ويژه ب نيز ايران  خانواده
 نادگ ز گوناگو  هايساحت در چشمگيري هايدگرگون  با، جوامعساير  با تعامل و گسترده ارتباطات
 يکا  از .اسات گرفت  دربر را وسيع  گستره ،هادگرگون  و تحوالت اين .است بوده رو ب  رو اجتماي 
شاک رشاد  ب اسات. (1/2) ل  کااه  بااروري با  ميازا  کمتار از جانشاين ئمسا ،مه  آ  هايجنب 
 ت.داشت  اس هاي فمينيست  در بين زنا  ايران ، دانست  يا ندانست  در اين روند، نقش  اساس انديش 



ت تدالل ستيهاي جمعي  1 شناختي نظريه فميني 4 1 

در راساتاي افازاي  بااروري و  ،هاي جمعيتا ال  است ک  ضرورت باازنگري در سياساتچند س

 کياد قارار گرفتا خاز سوي بخش  از جامع  يلما  کشاور ماورد ت ،جلوگيري از کاه  جمعيت کشور

 ده ايرانا  راريرگذار بار کااه  بااروري در خاانواخبايد يوامل تابتدا  ،براي دستياب  ب  اين هدف است.

شاناخت  ،رواياناز ب  برطرف کرد  آنهاا باا هادف رشاد بااروري، همات گماشات.، سپس .شناخت

  بااروري ريرگذار بر کنخينوا  يک  از يوامل فرهنگ  تب  ،شناخت  نظري  فمينيست هاي جمعيتداللت

ياات واکااوي ادباي با  مقال ، با روش اسنادي و کتابخان اين  ضرورت  انکارناپذير است. ،خانواده ايران 

کا   ال اصل  اين پژوه  ايان اساتؤس .پرداخت  استشناخت  آ  هاي جمعيتنظري  فمينيست ، داللت

رهاي ، کارگيري چ  ساازوکا از طريق ب ،شناخت  نظري  فمينيست  چيست؟ اين نظري هاي جمعيتداللت

  اساسا  قشاهاي نظري  فمينيست ، نفرضي  ما اين است ک  آموزه گذاشت  است؟ ريرخت يبر کاه  بارور

يار از طريق تغيتوا  م اين نق  را  .انددر جوامع توسع  يافت  و در حال توسع  داشت  يدر کاه  بارور

 ها و بازتعريف هويت جنس ، دنبال کرد.نگرش

ش شينه پژوه  پي

اشد، اده بدرس  قرار در مطالع  اکتشاف ، ب  منبع  ک  مقولة کاه  باروري را از منظر نظري  فمينيست  مورد بر

اناد، رداخت صورت مستقي ، ب  اين مسئل  نپهاي ديگري مشاهده شد ک  هر چند ب اما پژوه برخورد نشد. 

ويژه با  هااي اجتمااي  و فرهنگا  جامعا  ايارا ،اما از جهت تمرکز بر نق  فرايند نوسازي در دگرگون 

 اند:دو دست  هاارند. اين پژوه نواي  دبا اين مطالع  ه پديده باروري،  هاي نهاد خانواده ودگرگون 

 بار ماؤرر وامالي تحليل ب  حيات ، واقع  ينترمه  ينوا ب  باروري مسئل  دادا  قرار محور با اول، دست 

 و شاوازي  يباسا (،2000) اسادپور و هاودفر (،1997) فوالدي -اليدراند. مانند پرداخت  جمعيت  تغييرات

امال متناوي  از را با  يو بااروري در تغييرات مطالعات، اين. (1995) مهريار و آقاجانيا  (،2002) همکارا 

 اند.داده نسبت شهرنشين  و تجددگراي  و زنا  براي ويژهب  آموزش، سط  سواد، شد  جمل  بيشتر

 فرايناد و زنادگ  شاد  مادر  جانا  از ک  تغييرات  و ايران  خانواده بر تمرکز از مسير دست  دوم،

 فرهنگا  و اجتمااي  يوامل از بحث ب  ،است پذيرفت  صورت آ  در جمعيت ، رگذا نيز و شد  جهان 

ر.ك: ) «ايهسات  با  گسترده خانواده تحول» مطالع  ب  توا م  ،جمل  آ  از. اندپرداخت  جمعيت  تغييرات
 تغييارات» ،(1379همکاارا ،  و ارمک  آزاد) «خانواده کارکردي و ساختاري تغييرات» ،(1379ربيع،  سيد

 مادهاياپي معنااي  بازساازي» ،(1385ترابا ،  و شاوازي يباسا ) «خويشااوندي ازدواج روند و سط 
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 اياياده و ساختاري يوامل ريرخت و خانواده تغييرات» ،(1388محمدپور و همکارا ، ) «خانواده بر نوسازي

 .اشاره کرد( 2007دونالد، يباس  شوازي و مک)« آ  بر
 کيادخت  نکتا ايان بار همگا  اند اماا،هاي فمينيست  نداشت ب  انديش اي هرچند اشاره ،فوق مطالعات

 مادر ، مااي اجت تغييرات و نوسازي فرايندهاي و يناصر ريرخت تحت ،معاصر دنياي در خانواده ک  ندردا
 کا  ايگونا  ب .اسات کارده تجربا  را وسايع  دگرگاون  ،کارکردي نظر از ه  و ساختاري نظر از ه 

ماري اسات کا  در آ  کااه  بااروري ا آ  مدر  شکل با جايگزين  حال در ،نوادهخا سنت  پيکربندي
 شود.طبيع  تلق  م 

ب مفهومي  چارچو

 فمينيسم

 يانا .اسات دشوار فمينيس ، از مانع و جامع تعريف  ارائ  ک  دارند کيدخت نکت  اين بسياري بر انديشمندا 
 چاو  موجاود، فکاري هاايمکت  سانت نمات در فمينيسا  حدي ناش  از اين است ک  تا ،بالتکليف 
 خساتن :اسات ماداپي دوداراي  ،موضاو  ايان .اسات گرفت  شکل مارکسيس  يا سوسياليس ، ليبراليس ،

 ايان از رياکه در کارد  بااز جاا از ناچار راديکال، و جديد تفکر نمايندگا  ينوا ب  هافمينيست ،اينک 
 هاايسا  ايان از ياک هر خاص و اساس  مقدمات با هافمينيست در اين روند، ،اينک  دوم .بودند هاسنت
 ايان از کا ي باا آنها از يک هر همراه  از ،يکديگر از هافمينيست جداکننده خ  ،روايناز .شدند همراه

 ايمبنا از پايا  تعرياف ياک با  رسايد  باراي ،حال هر ب  .(346، ص 1375ريک، ) بود هاايدئولوژي
  کا اسات تبعيضا  و جامع  در زنا  فرودست موقعيت آنها هم  ساسا :گفت توا م  فمينيس  مشترك
 در و بعاي ت اين کاه  منظور ب  فمينيس ، انوا  اينک و  شوندم  روب رو آ  با خود جنس دليل ب زنا 
، 1381فريادمن، ) اندفرهنگ  و سياس  اقتصادي، اجتماي ، نظ  در تغييرات  خواها  آ ، بر غلب  ،نهايت
از ساوي  نيازهاي شخص  دارناد کا  اند وشا  گرفتار تبعي زنا  ب  دليل جنسيت ،ر آنا از نظ (.5ص 

در  ياري اساسا تغي ،ارضاي ايان نيازهاا ةمانند ک  الزمارضاء نشده باق  م  مردا  ناديده انگاشت  شده و
 و شاتركم ه  نظر شاد کا  وجا  کاستلزتوا  با م  ،سياس  است. بنابراين اقتصادي و نظام اجتماي  و

 تعرياف باراي، اسات غيررسام  و رسم  جمع ، فردي، تاريخ ، تالش  فمينست  هاينهضت بنيادي
 از ،جدياد هاايهويت فعاالن  و آگاهان  تيتقو و ايجاد و پدرساالري با مستقي  تقابل در بود  ز  مجدد
 زنادگ  با  اداد معنا و بازانديشا  ب  زنا  کرد  وادار و خالقان  گويوگفت و يمل گردهماي ، طريق
 .(218، ص 1380کاستلز، ) است روزان 
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 نظريه فمينيستي

نيسات ، هااي گونااگو  فميها، راهبردها و راهکارهاي ارائا  شاده از ساوي طيفپراکندگ  اهداف، تحليل
ارائا   ساا  نباود يکپارچگ  نظري  فمينيست  را تحت تخرير قرار داده است؛ يعن  آنچ  پي  از اين درباره آ

رو، ارائا  تعريفا  ايانياباد. ازاز فمينيس ، اديا شد، دربارة تعريف نظري  فمينيست  نيز مصاداق م  تعريف
تواناد ، نم «سات نظريا  فميني»نمايد. ب  هر حال، سخن گفتن از جامع و مانع از نظري  فمينيست ، دشوار م 

يان وجاود، اساخن گفات. باا « سات هاي فمينينظري »تعبير دقيق و کامل  باشد و بجاي آ ، بايد از مفهوم 
نهاا بار هما  آ توا  با تکي  بر مشترکات رويکردهاي فمينيست ، تعريف  ارائ  کرد ک  بتواند قابال صادقم 

 تقد است:تالش کرده تا از اين طريق، تعريف  براي نظري  فمينيست  ارائ  دهد. وي مع ريتزرباشد. 
 وکه به طور مخفي يا رسمي، نظاا  فرارگ تساترد   زنان است ةنظريه فمينيستي يک رشته پژوهش دربار

دهاد و يانداز يک زن ارائاه مهاگ بنيادگ زندتي اجتماعي و تجربه انساني از چشمعامي را، دربار  ويژتي
تاوان جامعاه کند. مدعي است کاه ميهاگ زنان را در جامعه بررسي ميبا تحقيق فراوان، موقعيت و تجربه

 (.640ص  ،1380 ريترز،) بهترگ براگ زنان بسازد

 تاوا  رويکردهااي گونااگو  انديشا د و م ساازتا حدودي مشکل تعريف را برطارف م  ،اين تعريف
 راهکارهاا، وراهبردهاا  هاا،در اين تعرياف از تفااوت تحليل ،اما با اين هم  فمينيست  را گرد ه  آورد.

  نهاا را باآ ،را از يکاديگر جادا سااخت  هاک  اين س  مقولا ، نظريا حال در .مده استاسخن  ب  ميا  ني
ضامن  تار،ما در اين نوشا ،روايناز کند.تفاوت و ستمگري جنس  تقسي  م  هاي س  گان  برابري،نظري 

هااي  از با  نقال قاول ،ن مستندسازي ادياهاضمکوشي  تا م  ،«نظري  فمينيست » قبول تسام  در مفهوم
 هاي مخالف نيز اشاره کني .اد کرده و ب  انديش هاي مختلف انديش  فمينيست ، استنگون 

ت تدالل ستيهاي جمعي  شناختي نظريه فميني

فمينيست  با دايي  دفا  از حقوق زنا  و شناساي  و برطرف کرد  بساترهاي ناابرابراي و سات  بار  ةنظري
ر ايان شاک داللات آشاکاب  .ه است، جايگاه يلم  فراه  آوردخوي  اجتماي  ةزنا ، در سپهر انديش

و پنهاا  ديگاري نياز دارد کا  نقشا  آشاکار هاي اما اين انديش  داللت ،انديش  ارتقا وضعيت زنا  بود
 شاناخت  اسات.هاي جمعيتهاي ارربخ  آ ، داللتاز جمل  داللت اساس در تحوالت اجتماي  دارند.

يا دست کا  کااه  آ  اي است ک  محصول آ ، محو باروري در زنا  و گون  ب ،نظام معناي  اين نظري 
 وزاد و ولاد  در آنهاا اصال  وظيفا  بار کيادخت و آنهاا پايگاه اجتماي  پايين و زنا  :آنا  معتقدند است.
 مساائل حالراه خصاوص در ،ديدگاه اين .دارد جمعيت  مسائلايجاد  در اساس  نق  فرزندا ، پرورش
؛ کنادم  کيدخت بيشتر حقوق از زنا  ريبرخوردا و آزادي جنسيت ، برابري زنا ، توانمندسازي بر جمعيت 
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از نظار اخالقا  ماورد  ،کا  پاي  از اياناست اموري ، شامل کندکيد م خحقوق  ک  اين نظري  بر آنها ت
 است. حق سق  جنين و حق آزادي کامل جنس ... ،از جمل  آنها. گرفتند نکوه  قرار م
سع  يافتا  جوامع توابتدا لش  است ک  در چاي هاگون  نظري رر از اينخکاه  باروري مت ،ب  هر حال

 بانند.يبسياري از جوامع در حال توسع  با آ  دست ب  گرسپس، و 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 مدل نظرگ تحقيق

ش ستر سم و گ  فردگرايي  گفتمان فميني

کناد، فردگرايا  ر تحوالت جمعيتا  نقا  ايفاا م دک   ين مبان  نظري نظري  فمينيست ،ترمه  يک  از
 کا  رسااندم  را ياا هار اقادام  آئين نظري ، هر فردگراي ،» نويسد:م  فردگراي  تعريف در بيرواست. 

 طورکل با  ياا و اساسا  واقعيات ياا رفتااري قاياده تبيين و انديش  نظام شالوده فرديت ، در را انسا 

در هما  با محاور قارار داد  فارد  مفهوم، اين (.170 ص ،1370بيرو، ) «آورد حسابب  ارزش واالترين

 در. کنادم  تلقا  آ  ساختارهاي و نهادها و بشري جامع  و مقدم بر ترواقع  مناسبات اجتماي ، وي را

در  را انساان  و امياال غريازه محوريات فردگرايا ، .گياردم  قارار جامع  بر مقدم فرد تفکر، شيوة اين

 تاخمين خدمت در ابزاري ب  ينوا  ار انسان  و يقل پذيردم  و رفتارها هنجارها ها،ارزش انتخاب آزادان 
 دارايا  اوسات و با  فارد اين رويکرد، زنادگ  در. دهدم  قرار شخص  و اميال و اغراض فردي منافع
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 اسات هر گون  مايل هاي خود،با داشت  تواندم  و يا دولت. فرد جامع  خداوند، دارد، ن  ب  تعلق او خود

راب شده است، کا  تاخرير چشامگيري بار خاانواده داشات  دو نگرش بنيادي در فردگراي  اش .کند رفتار

نخست اينک ، انسا  صرفاً ب  دليل انسا  بود ، واجد حقوق طبيع  و ذاتاً موجودي محق اسات و  است:

ن  مکلف. ديگر اينک ، حقوق طبيع  فرد مقدم بر اجتما  و نهادهاي اجتماي ، از جملا  خاانواده اسات 

 (.400 ص ،1381بيات، )
 ةهاي نظرياداييا سااير ترين اصل  دانسات کا  ترين و بنياديتوا  اساسفردگراي  را م  ترديد ب

 ها،واسات خ حقاوق، اصاالت ک  ب  معنااي ،فرد اصالت فمينيست ، ةنظري در ست.ا  نتبمبر آ   فمينيست 

 ل سا قادرت قاانون ، هاي  کا  برخوردارسات  گاهيجا از چنا  ز ( است،) فرد يقايد و ايده غرائز،

 تاا مينيسات ف نظري  در ،فردي ز  هايب  خواست  داد  بها. ندارد را آ  محدوديت ايجاد يا و مشروييت

 افاراد شخصا  هايخواسات  ةمحدودکنناد ياا و مانع «بايدنم » ،خانواده نهاد حت  ک  رودم  پي  آنجا

 آنچا  د،شاو خاانواده تخريا  ب  منجر ز  يفرد خواست  تخمين آشکار، تعارض  در اگررو، ازاين .باشد
 .خانواده است و ن فردي ز  است، خواست   تقدم ةشايست

کاار ينوا  ياک اصال غيرقابال اندر نظرياة فمينيسات  با  تقدم حقوق فردي در حوزه خانواده، کا 

 اروري اسات؛باپيامدهاي منف  بسياري در خانواده ب  دنبال دارد. از جمل  آ  کاه   پذيرفت  شده است،

شود کا   نگريست  م با تخکيد بر فردگراي ، اصل پيوند زناشوي ، همانند ساير قراردادهاي يرف زيرا اوالً، 

س کند کا  هر يک از طرفين ب  دنبال حفظ حقوق خوي  است. در اين نو  قراردادها، هر گاه فرد احسا

ري، رداتواند آ  را فسخ کند. اگر روزي احساس کند کا  رفتااري چاو  بااشود، م حقوق  تخمين نم 

گيرد کا  بااردار کند و يا مانع  براي اشتغال و يا آزادي اوست، تصمي  م اندام او را از تناس  خارج م 

 جهاا  سااير نقاا  و صانعت  کشاورهاي در خانواده تغيير اساس فردگراي  است: معتقدتورنتو  نشود. 

 لتشاکي خصاوص در آنهاا تصامي  کا  دهادم  اجاازه زنا  ب  نيز معتقد است: فردگراي فابري . است

 (.2006يرفان  و بيوگات، )باشد  مبتن  شخص  ياليق بر فرزندآوري، و خانواده
گذاري غرب، قوانين  باا محوريات فارد هاي قانو هاي نظامرو، با نفوذ نظرية فمينيست  در الي ايناز

 قاانون  و خالقا ا تعهد زندگ  مشترك، بدو  فرهنگ ايجاد جنين،سق  شد  ب  تصوي  رسيد. قانون 

 از حمايات گرايا ،همجنس جنسا ، روابا  آزادي هااي خاانواده چاو  همباشا ،ترويج جايگزين و

 زناا  رهاي  منظور ب  متعدد، هايپانسيو  ها،مهدکودك و توسع  والد تک و سرپرست تک هايخانواده

روشان اسات کا   اسات. باوده غرب دنياي اخير هايده  هايگذاريسياست جمل  از مادري، نق  از
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گرايا  و پيامد يمل ب  هر کدام از اين قوانين، کاه  باروري زنا  اسات. روابا  آزاد جنسا ، همجنس

شاوند، اغلا  باا زندگ  بدو  تعهدات اخالق ، ک  ب  بهانة احترام ب  فرديت زنا  تجويز و تشاويق م 

 وجود فرزند ناسازگار است.

ستي ج و خانواده در نظريه فميني  ازدوا

 نهااد اصال ب  ،هافمينيست نگاه درك دقيق نو  فمينيست ، ةهاي فه  داللت جمعيت  نظرياز دريچ يک  
 درك در ار ماا ازدواج، و خاانواده با  فمينيس  شک آگاه  از رويکردب . است ازدواج پديده و خانواده
طور  وري باثل و باارو کارکرد توليادم ،طور يام خانواده ب کارکردهاي ةدربار ،آنها هايگيريجهت بهتر

 .رساندم  ريرگذار در تحوالت جمعيت  ياريخاي تينوا  پديدهو ب  ،خاص
 رامشابا   اجتمااي  زنادگ  اصل  و ضروري نهادهاي از خانواده شناس ،رويکرد دين  و جامع  در

 مااي جتا اصال  يامال ينوا با  ،خاانواده. اسات اجتما  استواري براي ناپذيراجتناب نيازيپي  ،دهآم
 از. ساازد م کودکا  اذها  ةملک دارد، بستگ  بدا  ايجامع  هر استواري ک  را، اجتماي  نظارت کرد ،
 جتمااي ا نظارت يامل ينوا ب  دارد، جاي ساال بزرگ ياطف  حيات کانو  در ک  خانواده، ديگر، سوي
 در هااتن  ينا خانواده،بدو   يراز دارد؛ ايکنندهتعيين نق  ساال ،بزرگ هايتن  براي مفرّي و بيرون 
آنچا   ايان کارکردهاا، ةاماا پاي  از هما (.467، ص 1380)ريتازر،  کردندم  پيدا بروز يموم  زندگ 

لياد روري و توکند، کارکرد بازتوليد نسل انسان  است. خانواده از طريق بااهميت خانواده را مضايف م 
 بخشد.يات  تازه م بدا  ح ،مثل، جامع  انسان  را استمرار بخشيده
 ماوج هرچناد در. ندارد وجود يکسان  و ازدواج، نگاه خانوادة اما در رويکرد فمينيست ، درباره

 اکثريات نگااه دوم، ماوج در اماا رفات،ما  زيار ساؤال نهااد يک ينوا ب  ندرت ب  خانواده اول،
 زنا  فرودست  در واده،خان نق  ب  بيشتر و بود خانواده، رويکردي ب  شدت انتقادي ب  هافمينيست
 همچناين و ماادر و همسار ينوا با  زناا ، موقعيت ک  بود اين آنها کل  استدالل. کردندم  توج 
 با  را مردانگا  و زناانگ  و مارد و ز  با  مربو  هاينگرش ک  خانواده، در پذيريجامع  فرايند
 مرزهااي کاار تقساي  داومت و زنا  سازيفرودست در را اصل  نق  کنند،م  منتقل بعد هاينسل

 رويکردهااي (. در132، ص 1385دارناد )مشايرزاده،  مارد و ز  مياا  قادرت روابا  و جنسيت 
. شاود دگرگاو  باياد کا  است آلوديست  ساختاري بلک  نيست، محور تنها ن  خانواده فمينيست ،
 در ماادرا  ةويژ نق  تضعيف و يموم  مشاغل ب  زنا  داد  سوق و خانواده ساختار در دگرگون 
 يماده نهااد معتقاد باود: دو دوباوار سايمو . هاساتفمينيست بيشتر هايبرنام  اصول از خانواده،
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 حياات براي رکن  ينوا ب  را خانواده نظام وي. داردم  نگ  بندگ  قيد در را ز  مادري، و ازدواج
 ناوي  وي، ازدواج داد. از نظارما  قرار حمل  مورد شدت ب  سال ، هايانسا  پرورش و اجتماي 

 با  جنسا ، روابا  راياج شاکل و توليادمثل با است. وي زنا  بدبخت  يامل و «يموم  فحشاي»
 (.17، ص 1377کرد )موسس  ط ، م  مخالفت فمينيس  جنب  اساس  مسائل ينوا 

 آرماان  نب ج زنا  براي ک  ،«فرهنگ  ازدواج» ب  ازدواج بنديبخ  با ليبرال، فمينيست ،برنارد جس 

 رهااي  خواساتار و دانساتم  زنا  ضرر ب  و مردا  نفع ازدواج نو  دوم را ب ، «نهادي ازدواج» و ،دارد

 از شاوهر و ز  کا  رسدب  پايا  م  زمان  جنس، دو رب زناشوي  نابرابر تخرير ي،از نظر و. بود آ  از زنا 

 بهتارين تشاا شخصي و نيازهاا با  ک گيرند پي  در را ازدواج  و يابند رهاي  رايج نهادي بندهاي و قيد

 .(476ا475ص ، 1380)ريتزر،  دارد را همخوان 

 از شاود.خانواده ب  روشان  مشااهده م  ةگذاري منف  دربارارزش ،در رويکرد مارکسيست  فمينيس 

 گااهن از (.250، ص 1376)پاامال و کلار،  خاانواده اسات نظاام زناا  ديدگ ست  رمز ،بارت ميشل نظر

از ساوي  نياز خاانواده در بلکا  اقتصااد، و سياست حوزه در تنها ن  زنا  نيز سوسياليست يهافمينيست

 تکامال ،زدواجا نهااد آنهاا، نظار از گيرناد.قارار م  ست  مورد ،شده رفتار برده با آنها چو خود،  مردا 

آناا   کفاايت با  و خودخاواه موجا   و گاذاردما  يقاي  را زنا  و مردا  روان  و فرهنگ  معنوي،

با   اي مرباو پديده خانواده نهاد اصوالً مکت ، اين پيروا  نگرش در (.361 ص ،1375ريک، ) گرددم 

 .ساخت منحل را ازدواج نهاد و خانواده بايد زنا ، نجات براي. است دارينظام سرماي 

 کا  انناددم  ازدواج را نهاادي، ناداده نشاا  خانواده نهاد ب  خوش روي نيز راديکال هايفمينيست

  از نظار آناا .کنادما  تضامين ياطف  و سياس  حقوق ، مال ، اقتصادي، لحاظ ب  را زنا  مستمر انقياد

 (.283، ص 1385 )مشيرزاده،است  زنا  کرد  ارجک  معلول ه  و يلت ه  خانواده،

، کنادا م با توج  ب  اينک  صورت پذيرفت  شده باروري از نظر اجتماي ، در خانواده ظهور پيد

 وبااروري  رويکرد خصمان  ب  ازدواج و خانواده، با هر دليل و منطق ، مانع  بزرگ فراسوي پديده

 ک  اغلا  هاي آ ، ب  شکل بازتوليد نسل انسان  است. انحالل نهاد خانواده و يا پذيرش جايگرين

ر با ها خواستار آ  هستند، پيامدي جز کاه  باروري با  دنباال نخواهاد داشات. افازو فمينيست

روشن . شدم  زنا  معرف  بردگ  از رهاي  ضروري راه و مثبت اينک ، در اين نگرش طالق، امري

جتمااي  است ک  طالق و جداي  ز  و مرد، ب  معناي از بين برد  زمينة ارتبا  جنس  با  لحااظ ا

 مقبول است، ک  پيامد آ  حذف باروري است.
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د ستيتولي ش مادري در نظريه فميني  مثل و نق

 را ربشا نسال بقااي ،کلا  طوربا  و جواماع بقااي خانواده است ک  مه  يک  از کارکردهاي يدمثل،تول

 شارايط ، چناين در .گرددم  آغاز ازدواج دنبال ب  نسل تداوم و تجديد جريا  ترديدب . کندم  تضمين

يفاا ا  نقا نسال و تحاوالت جمعيتا  تجدياد تحقق و ولد و زاد در بالقوه خانواده دهندهتشکيل زوج

 قا  مهما  درن فمينيست  با ب  چال  کشيد  اصل اين کارکرد و يا نو  يينيت يافت  آ ، ةنظري .کنندم 

 ايفا نموده است. تحوالت جمعيت  قر  اخير ،کاه  باروري و در پ  آ 

خا  از بر نظار در. اسات چال  برانگيز جايگاه  مادري، نق  و توليدمثل کارکرد ها،فمينست نظر در

 سار از ايدب ک  است سرکوب  از فرايند ست  و بخش  و زنا  دوش بر مادري، باري و توليدمثل ها،ستفميني

 دهناد،ما  کااه  ار زنا  بر توليدمثل فشار ک  را، جديد هايفناوري غالباً گروه، اين. شود برداشت  زنا  راه

 باورند اين هاي  نيز بر ر اين ميا ، فمينيستهر چند د .اندزنا  از انقياد مردا  تلق  نموده رهاي  کليد ينوا ب 

 مذکر جنس لکنتر زير از را آ  بايد فق  است، بود  ز  هايلذت ترينبزرگ از يک  مادري، و توليدمثل ک 

سات پ(. برخا  114، ص 1381شاود )فريادمن،  زناا  هاايتجرب  ترينمثبت از يک  ب  تبديل تا رهانيد،

نانگ  و ينوا  فضائل زداري، ب هاي ز  و مرد و دفا  از بارداري، زايما  و بچ ها، با پذيرش تفاوتفمينيست

ويکرد غالا  (. اما ر427، ص 1385اند )مشيرزاده، هاي ذات  تخکيد کردههاي ز  بود ، برتفاتيک  از لذت

 در نظري  فمينيست ، اين است ک  ب  کارکرد توليدمثل و نق  مادري، نگرش  منف  دارند.

 مها  يامال توليدمثل در زنا  قابليت ويژه ب  مرد، و ز  ميا  زيست  هايتفاوت ها،فمينيست اورب ب 

 شاناخت ،زيست بنديتقسي  معتقد بود: -فمينيست راديکال -فايرستو   شوالميث. است جنس  نابرابري

 منشاخ توليادمثل وي، نظار از زيارا اسات؛ زنا  ساز سرکوبزمين  سپرد،م  زنا  ب  را باروري وظيف  ک 

 رهگاذر از ساز توليدمثل،ست  بار از آنها وارهانيد  زنا  حقيق  آزادي راه تنها است. زنا  بر مردا  سلط 

 ز ، و مارد مياا  کاار (. وي معتقد بود: تقسي 110، ص 1381است )فريدمن،  جديد يلم  هايفناوري

 مسائوليت دليال با  و توليدمثل براي نياز مورد بدن  هايويژگ  دليل ب  زنا  .دارد شناخت زيست مبناي

 اجتمااي  روابا  ساز نوي سب  ها،ويژگ  اين. ترندضعيف مردا  از جسم  نظر از نوزادا ، از مراقبت

اما آنچا  ايان وابساتگ  را  .شوند متک  مردا  ب  خود، جسم  امنيت براي زنا  آ ، رهگذر از ک  است

و با  صاورت  اجتمااي  ساختارهاي فرهنگ  است؛ زيرا نهادهايافزايد، پرورش داده و بر ميزا  آ  م 

 التازام ايان زنناد،ما  دامان مردانا  سالطة با  ک  داري،بچ  و جنس  رابط  مرسوم هايشيوه مشخص،

با  مادد  زيرا ندارد؛ ديگر ضرورت مردا  آنها، امروزه سلط  نظر از اما. اندداده پوش  را شناخت زيست
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 پيشارفت، ايان. شده اسات فراه  زنا  فرودست  زيست  مبناي حذف امکا  داري،بار هايفناوري پيشرفت

 وظيفا  صاورت ب  تواندم  کرد ، داريبچ  و شد  داربچ  است؛ برداشت  زنا  گرد  از را «داريبچ » قيد

 و خواناده بردگا  را توليدمثل نيز دوبووار سيمو  (.295 ، ص1376درآيد )پامال و کلر،  ز  و مرد مشترك

 :نويسدم  بارهاين در وي. داندم  بردگ  اين از زنا  نويدبخ  رهاي  را جديد فناوري
. ابادي تسلط توليدمثل کار بر دهدمي اجاز  بشريت به که پذيردمي کمال تحولي مصنوعي، آبستني يارگ به

 روگ زا. کناد محدود را هاآبستني تعداد تواندمي زن و دارد فراوان اهميت زن براگ بخصوص تغييرها، اين
 (.207 ص ،1380دوبوار، ) باشد آنها برد  اينره نه کند، خود زندتي از جزئي را آنها عقل

 ارباات و نادرسات اديااي سا  بار مشتمل مادري اسطوره: بود نيز با تحليل اسطوره مادري معتقد اوکل 

 نيااز خاود  ماادرا با  ودکاا ک ،اينک  دوم .دارند نياز خود کودکا  ب  مادرا  ،اينک  نخست: است نشده

باا  وي .(8، ص 1382)بساتا ،  اسات ز  زنادگ  دساتاورد ترينبزرگ مظهر مادري ،اينک  سوم .دارند

 ،عرفا  کنادلف ، در تالش است تا مادري امري فرهنگ  و بر ساخت  اجتماي  مؤمردود دانستن اين س  م

 باشاد، ودکاا ک از مراقبت ز ، اصل  اولويت ک  زمان  تا: است معتقد نيز مليت کيت اي طبيع .تا مقول 

 از يکا  ،دانسات ماادر باياد لزومااً را زنا  هار اينکا  ،يو نظار از. باشاد آزاد انسا  يک تواندنم  او

 .(133، ص 1385)گراگليا،  است کارا محافظ  يالق  مورد هايافسان 

 حياوان  فتااريبيشتر ر را  زنا ، زايندگ زايش  با ناديده گرفتن کن  نيز مارکسيست هايفمينيست

يشا    در کار زاحقيقت شخصيت انسان  تجل  يافت  در کار توليدي و ن ،انسان . از نظر آنا  تا ،دانندم 

 اماا دهند، م انجام گوناگون  کارهاي هميش  زنا  آنک  وجود با: معتقدند نيز هافمينيست سوسيال .است

 جادا. انادشاده تعرياف ماادرا  ينوا ب  خود زايش  و جنس  کار با ،نخست درج  در تاريخ، طول در

 صانعت  امعا ج در کا  را، زناا  اساتثمار مادر، ينوا ب  آنها گرفتن نظر در و توليد يرص  از زنا  کرد 

 ،هار دو رويکارد مارکسيسات  و سوسياليسات  .(1379)حساين ، است داده گساترش باود، يافت  شدت

  از خودبيگاانگب  منظور رهااي  از از ،ي و جذب شد  ب  بازار کارفمينيس  با ترغي  زنا  ب  کار توليد

 ند.ت رير گذاشخبر تحوالت جمعيت  ت ،و ک  ارج کرد  نق  مادري و توليدمثل از سوي ديگر ،سويک

  هار آنچا  کا ،رواياناز. بحث برابري حقوق و آزادي جنس  است فمينست ، ةدغدغ  اساس  نظري

  کامعتقدناد  ا زيرا آن؛ گيردا قرار م هق را بر ه  زند، مورد بغ  فمينيستبخواهد معادل  برابري حقو

صاورت  ا در اينتنه .دار نشوندتوانند ب  حقوق برابر با مردا  برسند ک  تصمي  بگيرند بچ زنا  وقت  م 

 د.دازنابت بپربا مردا  ب  رق درآمد و قدرت طبق معيارهاي مردان ، توانند براي احراز شغل،است ک  م 
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ياد بار کخبلک  با ت ،اندنپرداخت لفت با اصل توليدمثل و نق  مادري ب  مخا ،هاالبت  برخ  از فمينيست
يناد اي ديگار بار کااه  فراگونا مفاهيم  چو  استقالل وجودي ز  و حق او بر کنترل بد  خاود، ب 

 :است دمعتق فمينيس ، ليبرال پردازنظري  ،فريدا  بت اند. هکيد کردخباروري ت
 شانن باه باور از حق اين و باشد داشته کنترل خود جسم بر دارد حق است، مستقل موجودگ زن چون

 و آفارينلاذ  عمال ياک باه وقتاي تنها مادرگ ... .است شد  برترفته مرد همانند زن مستقل انساني
. باشاند مادر يرندبگ تصميم کامل، انساني مسئوليت و آتاهي با بتوانند زنان که شودمي تبديل مسئوالنه

 بار کنتارل حاق روگ،بادين. شاود داربچه نخواهد يا بخواهد که -است  زن فقط و - زن حق اين ...
تصميم  اشجز خود زن، دربار  تواندنمي مرجعي هيچ که شودمي تلقي مدني حق يک عنوانبه بارورگ

 (.250ا249 ، ص1385بگيرد )مشيرزاد ، 

ک  هرگاز  ليل  از جمل  حفظ و موزو  نگهداشت اندام خود، تصمي  بگيردروشن است ک  اگر ز  ب  هر د
 ند.ر الزام کدار نشود، يا فق  يک زايما  داشت  باشد، هي  کس  حق ندارد او را ب  توليدمثل بيشتبچ 

  با  آنچا  کيد کارد کاخدر تحوالت جمعيت  بايد بر اين نکت  ت ،هاريرگذاري اين انديش خدر تحليل ت
اگار  ناو  نگارش با  دو مقولا  ماادري و بااروري اسات. ،دهادکن  باروري زنا  شکل م  مادري و

ق نفاس و تحقا پيشرفت، مانعيت براي آزادي،ساز سب اي براي زنا  بازنماي  شود ک  گون توليدمثل ب 
واهاد وجود نخ اي براي باروري در بين زناا  باانگيزه شود،آنا  آرام  زنا  و بره  زننده تناس  اندام 

  وي رساان  باينوا  کااالي  فرهنگا  از سابا  ،ل  مديريت بد ئويژه امروزه با توج  ب  اينک  مس ب آمد.
قارار  رو گشات  و ماورد مصارفبا پذيرش  ب  نسابت ياام روبا  ،شود و در ميا  زنا مخاطبين القا م 

 شگساتر ،اي نا  چنادا  دورنادهدر آي گرايان ،اين ايده ب  ظاهر خيرخواهان  و يدالترو، ايناز .گيردم 
 گردد.م تبديل  کاه  باروري و تحوالت جمعيت ،براي و ب  دستاويزي محک  يافت  

ن ةنظري سقط جني ستي و   فميني

مورد پاردازش قارار گرفتا  و ، توليدمثل کارکرد از بحث در ،در نظري  فمينيست  ک  ديگري مه  موضو 
 هااينظريا  .اسات آ  آزادي لازوم و «جناين ساق »  مسائل جايگاه مهم  در تحوالت جمعيتا  دارد،

 جناين ساق  موافقا  داليل  يمده. بلک  داراي تنو  است ،يک دست  نبوده جنين، سق  ةدربار فمينيست 
در  اماا. زناا  شامرد  مختار فايل ،دوم .خود جس  کنترل در زنا  حق ،نخست: گرددبرم  مسئل  دو ب 

 هاا،فمينيسات از بساياري هاي فمينيست  وجاود نادارد.ل  در بين نحل ئاتفاق نظري در اين مس اين ميا ،
 را جناين ساق  ،مسايح  هايفمينيست از بسياري ن،اي بر افزو . اندبارداري ب  مشتاق زنا ، ساير مانند
نگرش غال  در نظري  فمينيست ، تجويز ساق   ،اما با اين حال .(23، ص 1382هام، ) دانندم  نفس قتل
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اي ک  بخواهناد، با  روا دانستن اين امر بدا  معناست ک  زنا  اختيار دارند ک  در هر مرحل  جنين است.
تواناد در کااه  بااروري و م  ،هنجاار شاد  ساق  جناين بارداري ناخوشايند خاوي  پاياا  دهناد.

 رير بسزاي  داشت  باشد.خهاي جمعيت  تدگرگون 
هرچناد . دانسات جناين گر ساق حمايت ترينتسرسخ توا م  را هاراديکال فمينيست ، ةدر نظري

. اسات يکساا  الراديک و ليبرال فمينيس  جريا  دو هر استدالل کيد دارند.خها نير ب  شدت بر آ  تليبرال
 ياا و خاود ريبااردا با  داد  پايا  حق زنا  .باشد داشت  کنترل خود جس  بر دارد حق ز : معتقدند آنها
هاي  شخصايت حقيقا  و حقاوق  ؛ است ز  خود ب  مربو  و خص ش امري اين. دارند را جنين سق 

 ق سا مسائل  .(286ص ، 1385مشايرزاده، هرچند شوهر يا دولات باشاد ) ،حق دخالت در آ  را ندارد
 هما : کنادما  پيشانهاد ديلا  ماري ک  است حيات  و مه چنا  آن نيز راديکال هايفمينيست نزد جنين
 اشادب نداشات  وجود جنين سق  مشکل ،آ  در ک  شود ايجامع  ايجاد مصروف بايد هافمينيست تالش
 خشانودي ابراز با با استفاده از استعاره بردگ  بد  براي بارداري، دوبووار سيمو  (.23 ، ص1382)هام، 
 از پيشاگيري وساايل باود  دساترس در»: گويدم  جنين سق  و پيشگيري وسايل بود  دسترس در از

 اينکا  نا  باشاند، حاک  خوي  بد  بر بود خواهند قادر زنا  ک  معناست بدين ،جنين سق  و حاملگ 
 بار نيز سوسياليست  فمينيس  در جنين جواز سق  .(368 ، ص1375ريک، ) «کنند يمل آ  برده ينوا ب 
واقعا   گيرناده تصامي ،و دوم اينک  را دارند، خود تن زنا  اختيار ،نخست اينک : دارد قرار اصل دو پاي 

، 1382)هاام،  گاذاردما  زناا  بر را تخرير بيشترين توليدمثل ک  چرا ارداري خود زنا  بايد باشند؛براي ب
 انتخااب خاود گذارد، تخرير خود زندگ  آينده بر تواندم  ک  را يامل  دارند حق آنا  رو،ايناز .(23ص 
 .کنند گيريتصمي  اشدرباره کرده،

مهااج   ب  منزلا  موجاودي ،ي، صورت  از بردگ  و کودكفمينيس  باردار ةدر رويکر راديکال نظري
ها توقتا  چناين تلقا  از بااروري از ساوي فمينيسا (.85، ص 1390پاسنو، ) شودب  بد  ز  تلق  م 
ج ، ينوا  يمل  يقالن  باراي برطارف کارد  حملا  مهااشک سق  جنين ب  ب ،مورد تبليغ قرار گيرد

 جنسا  هاايديآزا ماانع بزرگترين را بارداري فمينيست ، ةنظري ،راز سوي ديگ گيرد.ييد قرار م خمورد ت
 يکا  فرزناد شتنندا ،آنها نظر از .کندم  معرف  جنين سق  شد  قانون  را آ  از رهاي  راه ،دانست  زنا 
فااکس، )ساازد م  آزاد مارد مانناد، داده نجات سنت  جنس  چارچوب از را آنها ک  است زنا  حقوق از

 باداني  کا  شاودم  روشان خاوب  ب  وقت  جمعيت  تحوالت براي ،نگرش اين آفرين  چال  .(1381
 نسابت ناا ز نگرش تغيير طريق از ز ، «حق» ينوا ب  ،«فرزند نداشتن» تعريف از پي  ،فنينيست  نظري 
 .است آورده فراه  آنا  براي را حق اين از قطع  استفاده براي مناس  بستر فرزندآوري، ب 
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يامادهاي پجواز سق  جنين از سوي چهرة غال  نظري  فمينيست ، با هر دليال و تاوجيه ،  ب  هر حال،

ر تحاوالت باين يامال تخريرگاذار تارمه شناسان  آ  غيرقابل انکار است. ازآنجاک  پديدة بااروري، جمعيت

 سات.ساز کاه  بااروري و تحاوالت جمعيتا  اجمعيت  است، تجويز و گاه توصي  ب  سق  جنين، زمين 

دولات  وقت  ب  ز  القا شود ک  حق کنترل بر بدن  فق  مختص ب  اوست، هي  موجودي حت  خادا و ياا

رل بار تواناد نااق  حاق کنتااي م حق دخالت در کنترل آ  را ندارد، ممنوييت سق  جنين در هر مرحل 
 اند.داشت  ت راهاي است ک  ظرفيت افزاي  جمعيبد  باشد؛ اين ب  معناي تجويز پايا  داد  ب  بارداري

 اوليا  حقاوق از جناين ساق  ،توسع  يافتا  جوامع در ها اين است ک  امروزهگون  انديش مد ايناپي

 اخيار، هايدها  در ،رواياناز. باشادم  زنا  فردي هايآزادي جمل  از و شودم  شمرده زنا  اجتماي 

 با  گاذاريقانو  ،مزباور رهايکشاو از برخا  در و يافت  مشروييت اروپاي ، کشورهاي در جنين سق 

 مااه تاا شاود، م نيز تخمين نظام بيم  سوي از احتماالً ک  ،اندك ايهزين  با صرف ک  دهندم  اجازه زنا 

 .نندک جنين سق  پزشک ، دليل ب  نيازي هي  بدو  حاملگ  سوم

ر کار خانگي حقي سم و ت  فميني

 اماا در نگارش شاود.خت  و وظيف  او دانست  م در نگرش غيرفمينيست ، کار خانگ  اغل  ب  نام ز  شنا
شايوه »وي  کارخاانگ  از سا ،از نظر آنها روست. داري و کارخانگ  با نگرش  منف  روبخان  ،فمينيست 

 از زنا  اسات. امري ناسازگار با کارکرد ياطف  خانواده براي ،و از سوي ديگر« اصل  توليد مرد ساالري
 :کنندم  تجرب  را تعارض حوزه چهار خانوادگ ، زندگ  در زنا  راديکال، فمينيست ،اوکل  نظر

 مسائوليت رودما  انتظاار زناا  از ،آ  در جنس  وجود دارد کا  کار تقسي  در خانواده ،از يک سو
ماردا   و زناا  يااطف  نيازهاي مينخت ةشيو ،از سوي ديگر .بگيرند يهده بر را داريبچ  و خان  کارهاي

 بسااازند، شاوهر و فرزندانشاا  رود کا  باا يصابانيتما  انتظاار از زناا  سات؛در خاانواده متفااوت ا
 بنيا  و بادن  تاوا  تفااوت شاکل ساوم تعاارض، .ورنادآ روي او با  ک  ندارند را کس  خودشا ول 

 از .باشاند نداشات  ماال  مناابع بار اختياري زنا  شود سب  است ممکن ک است،  شوهر و ز  اقتصادي
 .شاوند مواجا  شاوهر سوي از فيزيک  خشونت با حت  و باشند ناتوا  اجتماي  يهافعاليت در شرکت

کلار،  و )پاامال مردا  اسات دست ب  باروري در خانواده کنترل و جنس  رواب  اختيار ،دست آخر اينک 
ک  نيازي انساان   ،زنا  و ناسازگار ديد  آ  با تحقق نفس خانگ  کار بر با تمرکز وي .(120 ، ص1376
 نفاس تحقاق موج  صورت  در تنها اين است ک  کار يآ  را ب  چال  کشيده است. استدالل و است،
 کا  اسات نايا انگيزش، مولد شغل هايويژگ  ينترمه  از کند. انگيزش ايجاد کارگر براي ک  گرددم 
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 نظار از. شاودما  فرد در مکتس  مقبوليت و کار از خشنودي ارتقا، مسئوليت، موفقيت، احساس موجد
 ارتقاا و پيشارفت امکاا  خاانگ ، کاار در زيارا است؛ برانگيزنده يامل هرگون  فاقد خانگ  کار ،اوکل 
 شاود.م  حاصل کمتر ک  است ايتجرب  ،کار از خشنودي است، زودگذر موفقيت احساس ندارد، وجود
 و نا  درونا  بيرونا  مقبوليات ناوي  ب  منجر صرفاً ،شوهر تشکرآميز و همدالن  اظهارات ،يو نظر از
 او باراي ترياساس  پاداشو  داردم  نگاه شغل  در را دارخان  ز  ابقاکننده، يامل  ينوا ب  ک  شودم 

 اسات، انگيزش موجد ،داريخان  شغل در «مسئوليت» ينصر ک  پذيردم  اوکل  هرچند. آوردنم  فراه 
 .(1382 بستا ،) نيست بخ رضايت اصالً نتيج  دار،خان  ز  يين  و شناخت روا  انزواي سب  ب  اما

يازي را چاينک  کار مفيد اين است ک  براي جامع  مفيد باشد و  بر ضمن تخکيد دووبوار سيمو 
 رد؛ زيرا کاارندا اجتما  براي مستقيم  فايده هي  خان ، در ز  کار توليد کند، بر اين باور است ک 

 ظارن با . اسات طفيلا  و دوم درج  فرودست، اردخان  ز  کند.نم  توليد چيزي هي  خان  در ز 
 نيااز وردما ابزارهاي فاقد خان  در ز  زيرا کند؛ ريزيپ  را خود وجود خان  در تواندنم  ز  وي،
شاود  نما شناخت  رسميت ب  او فرديت نتيج ، در است. فرد ينوا ب  خود استعدادهاي بروز براي

 مشغول انگ خ کار ب  ک  را زنان  ليبرال، -فمينيست ازپردنظري  ،فريدا (. 67، ص 1385 )گراگليا،
از  .دانادما  مساتمر ماندگ يق  ب  محکوم را آنها و خواندم  اشتباه گزين  يک قربانيا  شوند،م 

 و ردنادا رشاد انتظاار خود زنا  از ک  است فرهنگ  محصول داري،خان  کار ب  نظر وي، پرداختن
 (.69است )هما ، ص  انسان  نفس يک شد  تلف آ  حاصل

 خاانگ  کاار بررسا  ب  ،مارکس «خودبيگانگ  از» نظري  از استفاده با نيز مارکسيست هايفمينيست
 و جنسا  نظاارت نظاام تحات( کاار خادمت) کارگر ينوا ب  خانواده، در زنا  از نظر آنها،. اندپرداخت 
 از ساوي با  ،کاارگرا  مانناد را آناا ( يمردسااالر) جامع  بر حاک  ايدئولوژي .گيرندم  قرار نايادالن 

 دالنا نايا روابا ) تسال  پيچياده سااختارهاي کشا بهره نظام ، آنا نظر از. دهدم  سوق خودبيگانگ 
 جاودو با  را( اساتبداد و ناابرابري خشاونت، جناگ، خودبيگانگ ، از سوداگري، مردساالري، طبقات ،

 خاانواده رو،اياناز. اسات ايجامع  چنين در موجود هاييدالت ب  کنندهمنعکس خانواده نهاد و آوردم 
 ماتن از مردسااالر  جامع در کاال ب  ز  تبديل و اجتماي  کار نابرابر تقسي  ک  جامع ، نهاد اولين ينوا ب 
 .(15-14 ص ،1378 )موسوي، گيردم  قرار مارکسيست هايفمينسيت حمل  مورد شود،م  آغاز آ 

ده  کار ب  سوي کاار توليادي و جهت ، اين است ک  تنها راه مفيد بود ،ش  فوقيداللت ضمن  اند
منادي کاار ز  باراي جامعا  و ها  ها  فايده، در اين صاورت .صورت اشتغال خارج از خان  است  ب

گذاري با  اشاتغال ست ک  ارزشروشن ا آيد.وجود م  احساس خوشايند بروز استعداد براي خود ز  ب
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و ک  ارج کرد  و تحقير کار خانگ  ب  نوي  تشاويق زناا  باراي حضاور و  ،سويکاز  ،خارج از خان 
 شخصايت تباه  و شد  تلف را خان  در ز  حضور وقت  تر است.مشارکت اجتماي  و اقتصادي افزو 

 طبيعا  آورند، شمارب  تحقير و اسارت نوي  را مادري و همسري هاينق  و داريخان  کار و بدانند او
 باين در خصاوصب و جامع  در هانق  اين تحقير و شد  ارزشک  ب  منجر ،نگرش اين رواج  ک است
زيارا وقتا  کاار خاانگ  در ؛ باود خواهاد تخريرگاذار بسيار باروري کاه  در نهايت، در .شودم  زنا 

ل ين ياماتارمه ينوا  با  ،اشتغال خاارج از خانا . گر شودارزش جلوهنگرش زنا  و دخترا  جوا  ب 
ازآنجاکا   .يابددستياب  ب  پايگاه اجتماي  باال معرف  شود، تمايل ب  حضور در حوزه يموم  افزاي  م 
ديگار  دهاد،اشتغال، بخ  زيادي از وقت و نيروي زنا  را در خارج از خان  ب  خاودش اختصااص م 

 باق  نخواهد گذاشت. توا  و فرصت  براي باروري زنا ،
 و يافتا  ي افازا درآمد کس  و کار ب  زنا  تمايل اخير، در کشور ما نيز هايسال ب  همين دليل، در

 نگارش تغييار وي نافزو  بر اينک ، . است يافت  فزون  کار بازار در زنا  حضور و زنا  اشتغال در نتيج ،

 را هااق ن اين تحقير اي ک گون ب  آمده، وجود ب  کارخانگ  و مادري و همسري هاينق  و ازدواج ب 

هااي تاوا  در قالا  اشااي  داللتنگارش را م  تغييار بخا  زياادي از ايان. اسات داشات  دنباالب  

 شناخت  نظري  فمينيست  ارزياب  کرد.جمعيت

سم و  غال فميني شت  زنانا

بلکا  در کناار آ ،  ،فمينيست  در چال  با حوزه خصوص ، با  تحقيار کارخاانگ  بسانده نکارد ةنظري
هاي رهااي  ينوا  يکا  از گزينا خاارج از خانا  را با  وي آورد  ب  اشتغالِتشويق و ترغي  زنا  ب  ر

 در اشاتغال اما دارد، بشر تاريخبلتداي  ب  يمري ،زنا  اقتصادي فعاليت گرچ  داد. کيد قرارخبخ  مورد ت
 بيشاتر ،باشدم  را خان  محي  از خارج و معين زما  در اقتصادي هايفعاليتشامل  ک  ،آ  جديد مفهوم

چاو  همسانت   هايفعاليت جاي ب  ،ادارات و هاکارخان  در کار شد  جايگزين و مدر  جها  محصول
امروزه يک  از معيارهاي  کا  . گرفتم  انجام خانواده، کنار در گذشت  در ک  است دامداري و کشاورزي

  اقتصاادي و جها  مدر  براي تعيين جايگاه ز  در اجتما  پذيرفتا ، ميازا  مشاارکت زناا  در زنادگ
کا  با  اذياا  بساياري از انديشاندا  فمينيسات و حال در .(141، ص 1369وود، ) اشتغال آناا  اسات

بلکا  با  ساب  نيااز  ،ن  ب  يلت ريايت شخصيت و منزلت زناا  ،تشويق زنا  ب  اشتغال غيرفمينيست،
عاد مقادار ان  غارب در دو بُبرخورد دوگ ،شاهد اين اديا داري ب  نيروي کار ارزا  زنا  بود.نظام سرماي 

لنساک  و ) تر از ماردا  دارنادجايگااه  پسات ،ک  زنا  در هار دو دستمزد و کيفيت شغل احراز شده
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ها هر چند در مقابل اين برخورد دوگانا  موضاع اغل  فمينيستحال، با اين  .(458، ص 1374لنسک ، 
کياد خز  با  يرصا  يماوم  اقتصااد ت هاي جنسيت ، بار ورودتوج  ب  تفاوتاما همچنا  ب  ،گيرندم 

چو  کنوانسيو  منع تبعي  يلي  زناا ، همدار سياس  هاي جهتاز طريق حرکت ،افزو  بر اينک  دارند.
ل  ئشک اصل اشاتغال زناا  مسا ب .گيري جهان  تبديل کنندتالش دارند تا موضع خود را ب  يک جهت

 ،تغيير نگرشا  اسات کا  باراي زناا  کند،رانگيز م اما آنچ  اين مقول  را چال  ب ،شودمنف  تلق  نم 
 شود.داري و فرزندآوري ايجاد م خان  مادري، همسري، ارزش نسبت ب 

 هايمينا ز هما  در ز  حقاوق از دفاا  داييا  با و مرد ز  برابري اصل بر تکي  با ،نظري  فمينيست 

 هار و ناابرابر حقاوق بناديرده مشاغل، در نابرابري ةموجد روي ک  جريان  و هر نو  زمين  با اقتصادي،

بادا   ،نيسات جايگاه واالي اشتغال زنا  در نظريا  فمي کاري است، ب  مبارزه برخاست  است. تبعي  نو 

نيات يقال نا  را از محي  خشک و يکنواخت خان  رها سااخت ،ز ،کنند اشتغالجهت است ک  گما  م 

زاي  درت سياسا  آناا  را در خانا  و اجتماا  افاقا ،اجتماي  آنا  را در يرص  يموم  شکوفا کارده

 ، آآورد کا  باا تکيا  با  استقالل مال  براي زنا  امنيت خاطري را ب  ارمغاا  ما  ،از نظر آنا  دهد.م 

 توانند در مقابل ستمگري مرد پايداري کنند.م 

نس لط  جادر نظري  فمينيست  با رويکرد سوسياليست ، وضعيت اقتصادي نابهنجاار موجا  ايجااد سا

دار  شود. در اين ميا ، مردا  ک  در حوزه خصوص  صاح  دارايا  و در حاوزه يماوم  سارمايمذکر م 

لط  خاود سابود ، بر زنا  تسل  هم  جانب  پيدا کرده، از ايان طرياق باارداري و زايماا  زناا  را تحات 

ار غييار سااختايان مشاکل، ت کنند. از نظار آناا ، راه بارو  رفات ازدرآورده، باروري را بر آنها تحميل م 

باات حضاور (. اين امر موج298، ص 1376اقتصادي جامع  و برچيد  نظام تقسي  کار است )پامال و کلر، 

 روري جلاوهآورد. مسئل  اشتغال را چناا  اماري مقباول و ضاوجود م زنا  در اشتغال خارج از خان  را ب 

زناد. ماردا  برخي اند ک  ب  رقاابت  تنگاتناگ بااايد کردهها زنا  را متقفمينيست، پاسنودهند ک  ب  تعبير م 

ناا  شاده کا  ز هاي باال و دريافت درآمد کال ، چنا  در نظر زنا  جلوه دادهاي ک  دستياب  ب  پستگون ب 

 (.95، ص 1390کنند )پاسنو، منزل  ط  مدارج شغل  تلق  م شاغل مجرد، رواب  جنس  با همکار مرد را ب 
نف  تبعاي  يليا   کنوانسيو  11ة ک  در ماد ،هاي شغل  برابر با مردا ا  و ايجاد فرصتاشتغال بانو

از جملا  يوامال  ،شناسا  و محققاا  اجتمااي مورد اهتمام و توصي  قرار گرفت ، از سوي جمعيت زنا 

 .شاده اسات ارزيااب  اصل  کاه  ميزا  رشد جمعيت و رشد منف  آ  در کشورهاي غرب  و صانعت 

شناساا  و جمعيت کا  اي اساتگونا کااه  بااروري، ب  و زناا  متغير اشتغال دو معنادار ميا  ارتبا 
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 اي منطق  براي تعديل جمعيات و کااه  بااروري توصاي ينوا  شيوهرا ب  زنا  اشتغال شناسا ،جامع 

و  مياا  اشاتغال باانوا  معن  اين سخن اين است کا . (66، ص 1379پيش ، حل  سرشت و دل)کنند م 

يعن  هرچا  ساط  اشاتغال باانوا  افازاي  ياباد، ميازا  رشاد ؛ معکوس وجود دارد  رابط ،رشد جمعيت

تاوا  شناسا  فمينيسات م هاي جامع . اذيا  ب  اين واقعيت را ب  روشن  در نوشت يابدجمعيت کاه  م 

 :نويسد م صنعت  کشورهاي در جمعيت ميزا  کاه  يوامل بررس  در ،ميشل اندرهمشاهده کرد. 
 کارد  ازدواج زن شد ، دترتون خانواد  در زن نقش که دهدمي نشان مطالعا  صنعتي، کشورهاگ در
 لسااا ايان پس دهد،مي انجا  نيز را خانه به مربوط سنگين وظايف کند،مي کار منزل از خارج در که

 نيسات  ماثر ولدينمت کاهش در حدودگ تا امروزگ جامعة ما در جانبة دو وظايف آيا که آيدمي پيش
 لشااغ کاه زنااني باه نسبت معموالً شاغل زنان کودکان تعداد که دهدمي نشان آمريرا و فرانسه آمار

 د دا نشاان پاريساي خانواد  450 روگ احتمالي تيرگنمونه مطالعة يک پاريس، در. است کمتر نيستند،
 رکاا کاه زنااني باراگ آن ياانگينم و است 48/1 شاغل کرد ، ازدواج زنان فرزندان تعداد ميانگين که

 کارد  ازدواج زن که هاييسال تعداد با فرزندان تعداد آمريرا، متحد  اياال  در. است 50/2 کنند،نمي
 .(19، ص 1354ميشل، )دارد  معروس نسبت است، شاغل

صاورت تماام  خصاوص زماان  کا  ببزنا  شاغل  ،اوالً :صورت استسازوکار اين رابط  معنادار بدين

شاوند کا  ديگار ذهن  و زماان  مواجا  م  روح ،بسيار هاي با مشغل  آورند،ت ب  اشتغال روي م وق

ار جدياد و زيارا کاار بيارو  از خانا  با؛ دهندفرصت انديشيد  ب  بارداري را نيز ب  ذهن خود راه نم 

ريافات در باراي کا کند.را مضايف م  هاي کاري اواي ک  نوبتگون  ب ،گذاردنا  م آسنگين  بر دوش 

در  آورد.وجود ما   نوي  فشار نق  براي آنا  ب ،داري، پرورش کودك و وظايف شوهرداريمزد، خان 

ي فرزنادآور شوند بااروري ومجبور م  ،زنا  دست ب  انتخاب زده و براي رهاي  از اين فشار ،اين ميا 

بخا   اجِازدو ةازآنجاکا  انگياز ،کنار بگذارناد. از ساوي ديگار هاي ديگر،را ب  دليل مزاحمت با نق 

اه  هاي اقتصادي و معيشت  است، شغل و درآمد شخصا  کا  بادو  ازدواج فارزيادي از زنا ، دغدغ 

توانناد بار م  اندازناد و ايان دوخير م خيا دست ک  آ  را با  تا ،آيد، انگيزه ازدواج را از دست دادهم 

هااي درآمادزا، شرکت زنا  در اشتغال اصوالً ،بر اين افزو  ريرگذار باشند.خباروري و تحوالت جمعيت  ت

نقا   با تضاعيف سالط  ماردا  و با  چاال  کشايد  ،زن  آنا  را در خانواده افزاي  دادهقدرت چان 

خااب زماا  ازآنجاکا  اغلا ، انت دهند.آوري آنا ، ب  آزادي انتخاب خود در يرص  خانواده شکل م نا 

شاا ، درتق، باا افازاي  انتخااب دارنادکمتر قادرت در اين زمين  نا  و زشد بام فرزندآوري با مردا  

 کنند.فرصت انتخاب بيشتري در فرزندآوري براي خود ايجاد م 
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سي سم و آزادي کامل جن  فميني

 انحصااري قا ن خانواده امروزه البت . است جنس  رفتار تنظي  کارکرد خانواده، مه  کارکردهاي از يک 

 تنظاي  کردکاار ه  هنوز اما .است داده دست از حدي تا غرب در ويژهب  ،جنس  رفتار تخمين در را خود

 رچوبچاا از خاارج در ،جنسا  روابا  ايان اگار ک  ايگون ب . کندم  ايضا ايفا براي را جنس  رفتار

سات. نظريا  امدهاي روان ، اجتماي  و فرهنگ  او مرج جنس  و پي ساز هرجبيفتد، زمين  اتفاق خانواده

  کشايده را ب  چال ،شناخت ، سازوکار درو  خانوادگ  رفتار جنس بر خالف رويکرد جامع  ،نيست فمي

 ناابرابري زباار نمودهااي از يکا  را، خانواده در جنس  نيازهاي ارضاي يا جنس  رفتار تنظي  و کارکرد

وين  در رفتاار ناتار نظا  آنا  خواسا ،روايناز .زندم  دامن آ  ب  خانواده ک  نهاد دانندم  مرد و ز  بين

 و يبرابار ايان آزادي را در راساتاي تقويات جنس  است ک  ميتن  بر آزادي کامل جنس  زناا  اسات.

 کند.مرد تفسير م  و ز  جنس  رفتار در تساوي

 .اسات نياز جنس  انقالب يک ب  ست ، اين از زنا  رهاي  براي فمينيست  بر اين باور است ک  ةنظري

 اسات بااور اين بر ،فمينيست  جنس  انقالب. دانندم  مردا  با زنا  برابري ايالمي  را جنس  انقالب اين

 قياد ياا ،نماادين معنااي هاي  کا  نيست بخ لذت جنس  احساس يک جز چيزي جنس  آميزش ک 

 ماوج از ،باود ک  از آرار فردگراي  نظريا  فمينسات  ،حق آزادي جنس  زنا  ،روازاين .ندارد نيز اخالق 

 ، ص1381فااکس، ) گرفات قارار فمينيسات  مطالباات سأر در چشمگيري طور ب بعد ب  فمينيس  دوم

 يااا گراياناا جنسه ) يالقاا  مااورد جنساا  رفتارهاااي انتخاااب در زنااا  آزادي ،آنااا  تقاضاااي .(233

 ساوي از ن گاري ايان کا  يابادم  تحقق زمان  ،آزادي اين ک  بود اين بر ايتقاد .بود( گرايان جنسناه 

تربيتا   مان ،ايتقاد بر اين است ک  تربيت جنس  آر ،در نظري  فمينيست  .شود شناخت  رسميت ب  جامع 

ز ين گازين  اترين سبک زندگ  را براي خود برگزيند و امناس  هر فرد بتواند آزادان ، ،است ک  ط  آ 

ضااي جنسا  هار چناد ايان انتخااب زنادگ  مجاردي ياا ناوي  ار؛ سوي ديگرا  مورد احترام باشد

رگونا  همثاب  چارا  سابزي باراي برچياد  ب  ،اين انديش  .(476، ص 1380ريتزر، ) پذير باشدانعطاف

  ب  يلات هباروري و زايما   ،روايناز مانع  است ک  بخواهد براي آزادي جنس ، محدويت ايجاد کند.

 شود.   چال  کشيده مک  در آنها وجود دارد، از سوي نظري  فمينيست  ب ،ظرفيت محدويت آفرين 
 ساب  با  ،زناا  محادوديت هرگونا  ايمال از را انسان  جوامع منع تبعي ، کنوانسيو  3 و 1 مواد
 ممناو  و زناا  بار نااروا تبعي  را هامحدوديت گون اين ،داشت  برحذر جنسيت  هايتفاوت و تمايزها
 و دختارا  آزاد ارتباا  و اخاتال  تارخواسا ،10 مااده از« ح» بند در کنوانسيو  ،اساسينابر. شماردم 
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 و آميزتعصا  سانت ، هاايروش و رساوم الغاي نيز 5 ماده از« الف» بند در .شودم  مدارس در پسرا 
 ماردا  مانناد الگوي يرضا  شاده کنوانسايو ، زناا  در .کندم  توجي  مرد، و ز  رواب  در را ايکليش 
 هاايتفاوت مياا ، ايان در .کنناد برقارار دوساتان  و ف ياط رواب ، دارند دوست ک  فردي هر با آزادند
 .نيست مردا  با آنا  دوست  ةرابط ممنوييت براي يمجوز طبيع  و جنس 
 از دفا  ،مرد و ز  جنس  رفتار درباره ها،فمنيست گرايان تساوي ترديد يک  از نتايج انديش ب 

 سات؛ا فمنيس  انديش  در زنا  سرکوب يامل ينوا ب  گراي ،ناهمجنس با مبارزه و گراي همجنس
 هايشااالوده از هويات، ياک مثابا ب  و نهااد ياک ينوا با  خواه ،نااهمجنس زيارا از نظار آنهاا

  ياک کخواه ، بر اين نکت  تخکيد دارند تشويق زنا  ب  همجنس رو، ضمنايناز است. مردساالري
، 1390نو، ازي ب  مرد وجاود نادارد )پاساگرا باشد و اصوالً نيفمينيست واقع ، بايد لزوماً همجنس

ينوا  دشامن معرفا  (. از سوي ديگر، در رويکرد راديکال نظري  فمينيست ، اساساً مرد با 88ص 
 باا زناا  شود ک  رابط  خود با مردا  را ب  حداقل رسانده، رابطا  جنسا شده، از زنا  خواست  م 

 (.327، ص 1385ديگر را جايگزين آ  نمايند )مشيرزاده، 
خواهاناا  و يااا در قالاا  باا  هاار حااال، تجااويز و تشااويق رفتااار جنساا  آزاد، در شااکل ناهمجنس

 ساز کاه  باروري و تحوالت جمعيت  است. اين حقيقتا  اسات کا  غاربخواهان  آ ، زمين همجنس
اج ساو، آزادي جنسا  زناا ، موجا  کااه  نار  ازدوامروز با آ  دست ب  گريبا  است؛ زيرا از يک

دارناد، را مردا  با دسترس  آساا  با  زناان  کا  مخاالفت  باا رابطا  جنسا  قبال از ازدواج ناست؛ زي
ناد صت را دارهاي براي تشکيل خانواده و ازدواج را نخواهند داشت. از سوي ديگر، مردا  اين فرانگيزه

ازناد. نداتا بدو  پذيرش مسائوليت ازدواج، از رابطا  جنسا  برخاوردار باشاند و ازدواج را با  تاخخير 
 ارربخ  باروري از کاه  نر  ازدواج و نيز تخخير آ ، قابل انکار نيست.

ت زنانه عريف هوي سم و بازت  فميني

منظور از هويت زنان ، تصوير و احساس  اسات کا  ز  از ز  باود  خاود دارد و انتظاارات  اسات کا  
بااور اسات کا  جاوهر بار ايان  کاستلز(. 217، ص 1382کند )هام، ينوا  ز ، براي خود تعريف م ب 

(. در واقاع، فمينيسا  باا انکاار 217، ص 1380نهضت فمينيس ، بازتعريف هويت زنا  است )کاساتلز، 
هويت سنت ، ک  در طول تاريخ مورد ستاي  بوده، ب  باز تعريف هويت زنان  از منظر تجربا  زناا  ها  

 هااينگرش زيارا درگيارد؛ هااي ناوين صاورت م ساازي، از طرياق تعرياف نق گمارد. اين هويت
 تغييار دليال بااروري با  رو، کاه ايناست. از هويت پيداي  مه  يامل «نق » فمينيست ، و پسامدر 
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هاا و در نظرية فمينيست ، مفهاوم ز  از تماام صافات، ويژگ  .دهدم  ر  سازجنسيت  هويت هاينق 
هاا، حقاوق و جاي آ ، ارزششاود، منسالخ شاده و با طور سنت  ب  او نسابت داده م هاي  ک  ب نق 
(. 101، ص 1385شود )مشايرزاده، ينوا  وضعيت مطلوب و آرمان  زنا ، مطرح م هاي مردان ، ب نق 

نشانند. کمتارين ب  بيا  ديگر، در نظرية فمينيست ، هويت زنان  از ز  گرفت  شده، او را در جايگاه مرد م 
زنا ، احساس يدم ارزشمندي را با  آنهاا انتقاال داده، ارر اين مردانگاري ز ، اين است ک  ضمن تحقير 

وي را در وادي تذبذب بين هويت طبيع  و فطري و هويت بازتعريف شده، متحير نگاه دارد. با  تعبيار 
شاوند. زناا  در جامع  آمريکا، زنان  کا  روحيا  لطياف زنانا  دارناد، بيماار شاناخت  م  وندي شليت

شوند، سق  جنين کنند و رابط  جنس  با ديگارا  داشات  باشاند، اماا توانند قاض  شوند، وارد ارت  م 
تواند انجام دهد و آ  ز  بود  اسات. زناا  از ز  بودنشاا ، احسااس تنها يک چيز است ک  دختر نم 

 (.49-48، ص 1383کنند و ناراض  هستند )شليت، شرمندگ  م 

پذيري نسابت با  تعهد و مسائوليتچو  احساس هم ،ابعاد هويت زنا ، صفات مادرگون  او يک  از

 وي را بزنناد قيد ماادر   شده تا بسياري از زنا ،موجنظري  فمينيست  با انکار اين هويت،  فرزند است.

 ود باشاند.فرايند مادري را ب  تعويق اندازند و بيشتر ب  دنبال ارضااي نيازهااي شخصا  خا ،ک يا دست

ص  ،1381گرنات، ) ندي کمتاري از خاود نشاا  دهنادهمچنين نسبت ب  تشکيل خانواده و مردا ، پايب

 باين تضااد و تعاارض کمناد در زناا  کا  اسات ايان ،جدياد شده بازتعريف مد ديگر هويتاپي. (64

 پاذيرش با  بيشتر ،(اشتغال) يموم  يرص  هاينق  و( همسري و مادري) خصوص  يرص  هاينق 

، امار نايا .دهناد نشاا  خاود از کمتري مايلت زنان  هاينق  ب  نسبت ،يافت  تمايل اجتماي  هاينق 

 .است شده فرزندآوري در خيرخت و ازدوج سن افزاي  ساززمين 

 ا در جااي از سوي ديگر، نظري  فمينيست  در بازتعريف هويات زنانا ، تاالش دارد زناا  را وا دارد تا

انگااري  ادري و ارزشرو، ضمن تحقير کار خانگ  و مااينخارج از خان  ب  دنبال هويت خوي  باشند. از

  خانا  و کند تا بخش  از فرصت خوي  را ب  جااي پارداختن بااشتغال خارج از خان ، زنا  را ترغي  م 

  بايان مساير، اهاي متعدد است، ب  کار خارج از خان  اختصاص دهناد. از خانواده، ک  اغل  پيامد بارداري

نياز  (د با ماديريت)بد   درباره زنا  نگرش رينوا  موجودي فعال و مولد شکل دهند. تغييهويت خود ب 

 جنب  ديگري از نظري  فمينيست ، در مسير نق  بازتعريف کنندگ  هويت زنان  است.
 ،هاي سنت  خاودزنا  را ب  بازانديش  دائ  نسبت ب  نق  ،فمينيست  ةسازي نظريهويت ،ب  هر حال
زناا  در فرايناد بازانديشا   دارد.وا ما ، شادندداري تعرياف م داري و بچ هاي خان ک  اغل  با نق 
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و هر هويت  ک  او را ب  حوزه خصوصا  محادود و « مادر -ز »و « دارز  خان »خوي ، هويت مستمر 
 ،پديده باروري در نظري  فمينينيسات دليل، ب  همين  کند، واکن  نشا  دهند.از حوزه يموم  محروم م 

دهند کا  هويات خاوي  را ب  سوي  سوق م  ،يا ناخواست شود و زنا  را خواست  ب  چال  کشيده م 
 جو نکنند.وهاي  چو  فرزندآوري و مادري جستدر نق 

شويق زنان به تحصيل سم و ت  فميني

 حصايلت بار آنهاا اصارار دليال. است بوده زنا  جنب  اهداف نخستين از زنا ، آموزي سواد و آموزش
 ،ساوادب  ز  کا  اندبوده معتقد ،دانست  آنا  سواديب  در را زنا  فرودست  ةريش ک  است بوده اين زنا 
 ماناد.م  رگرفتاا آ  نمادهااي و مردساالر فرهنگ ةچنبر در هميش  و دارد را ست  هرگون  پذيرش زمين 

هااي رهااي  از يکا  از راه همچاو  اشاتغال، ،تحصيالت و باال رفتن سط  ساواد ،فمينيست  ةدر نظري
 ،  دادههااي زناا  را افازايتواند خودآگاه تحصيالت م   ،از نظر آنا شود.ستمگري مردا  معرف  م 
  بااروي تالش باراي کااه ،شاما داللت ضمن  اين نگر فراه  آورد.خود  زمين  آشناي  آنا  با حقوق

ا  کا  هادف اساسا  در تشاويق زنا ،هاي اقتصادي و مديريت حضور بيشتر زنا  در يرص  زنا  است.
. ساتاخير در ازدواج و فرزنادآوري خبساتري مناسا  باراي تا االتر يلم  اسات،براي کس  سطوح ب

شاک يکا  از اماا ب  ،هاي زناا  اساتهرچند کارکرد آشکار تشويق ب  تحصيل، باال رفتن سط  آگاه 
دهاد کا  هار ق  نشاا  م يآمارهاي تحق خير در ازدواج و کاه  باروري است.خکارکردهاي پنها  آ ، ت
 ،گرنات با  تعبيار آنهاا آماادگ  کمتاري باراي ازدواج دارناد. ت زنا  بااالتر باشاد،قدر ميزا  تحصيال
و  ول  در موضاويات مربا ،ينوا  سرماي  محسوب شودممکن است در بازار کار ب  ،تحصيالت رسم 
 .(20، ص 1381گرنت، ) تواند دست و پاگير باشدم  ،ب  يشق و دلدادگ 

توا  بر چناد نکتا  تخکياد کارد: و کاه  باروري م  در تبيين سازوکار يل  رابط  بين تحصيل
 کاار باازار در حضاور ب  زنا  تمايل افزاي  ب  منجر زنا  تحصيالت سط  نخست اينک ، افزاي 

شود؛ زيارا م  فرزندآوري ب  زنا  تمايل کاه  ب  منجر خان ، از بيرو  در زنا  بيشتر شده، حضور
هاي زناا ، فرصات آ ، در افزاي  وظاايف و مسائوليت کار بيرو  از خان  و الزامات و پيامدهاي

 تحارك هايفرصات دهد. يالوه بر اين، تحصايالتکاف  براي باروري را در اختيار آنا  قرار نم 
دهد و از ساوي ها را تغيير م سو، نگرشزيرا تحرك اجتماي  از يک دهد؛م  افزاي  را اجتماي 

اجتماي   تحرك از ايبازدارنده ب  ک  باروري و فرزندآوري،ال حتابد. درديگر، موانع را نيز بر نم 
بااال رفاتن سان  شود. از سوي ديگر، طوالن  شد  فرايند تحصيالت ياليا ، ساب م  تبديل زنا 
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گذارد. افزو  بر اينک ، محتواهاي آموزش  کا  ازدواج بوده، از اين راه نيز بر باروري تخرير منف  م 
هااي شاود، اغلا  ناساازگار و غيرمارتب  باا نق نشگاه  ب  زنا  داده م در فرايند تحصيالت دا

هاي زنا  و دگردگون  نگرش جنسيت  و انتظارات  جامع  از زنا  است. اين امر، سب  تغيير ارزش
 افازاي  در شاود. سارانجام اينکا ، تحصايالتهاي جنسيت  سانت  م آنا  نسبت ب  خود و نق 

 ماؤررتر و بهتار پاذيرش باراي را زمينا  شده، واقع مؤرر بهداشت  ئلمسا از زنا  شناخت و آگاه 
 کنتارل با  مثبت نگرش با تحصيالت معتقد است: کوچرا  .کندم  فراه  خانواده تنظي  هايبرنام 

کاوچرا ، )دارد  مثبت رابط  شوهر و ز  بين ارتبا  و ازحاملگ  جلوگيري از بيشتر مواليد، آگاه 
 پاذيرش باراي ديگارا  از باي  دارناد، بااالتر تحصايالت ک  ، افرادي. ب  هر حال(9، ص 1979
 .دارند آمادگ  خود زندگ  در تغيير و جديد هايارزش

 گيرينتيجه

گيري جمعيات کااه  چشا   ،تخرير ابعاد مدرنيت  و انديش  مادر  در کشاورهاي اروپااي امروزه تحت

 او رايبا ياادت ياک ب  ،جمعيت کنترل ک  کرده رسو  غرب  انسا  ةروزمر رفتارهاي بر داشت  و چنا 

در  سات.جاي  نبرده ا  ها براي نجات جمعيت از سقو  تاکنو  راه بهاي دولتتالش .است شده تبديل

 ،مينيسات نظريا  ف فمينيست  در تحوالت جمعيت  غرب قابل انکار نيست. ةنق  برجست  نظري ،اين ميا 

ا  با  ضمن ترغيا  زنا هاي جنس  بود،ردگراي  و آزاديف ،هاي  ک  شاخص  اساس  آ با اشاي  انديش 

  براي زنا  همت گماشات کاجديدي هاي سنت  خوي ، ب  بازسازي هويت بازانديش  مداوم در نق 

 نف  باروري و نق  مادري بود. ،يک  از کارکردهاي آ 

 باروز يلت  ک دهدم  فمينيست  بر جامع  غرب، شواهد نشا  ةغلب  نظري ده  چندين ازپس  امروزه

کشاورهاي  در جمعيتا  يرص  تحوالت در بخصوص ،اجتماي  هاينابهنجاري و اختالالت از بسياري

فمينيسا  »ه  نظر شد ک   بوركتوا  با اين سخن غرب ، گسترش انديش  فمينيست  بوده است. امروز م 

ساردرگم  و  مشکالت جديدي بر زناا  تحميال کارده و باياث ،بدو  آنک  چيز زيادي ب  زنا  بدهد

ساخن همچناين  .(441، ص 1378اچ.باورك، ) «هاي کاذب در زنا  امروري شده استايجاد نارضايت 

تواند اين واقعيات را نادياده بگيارد کا  هي  يک از ادل  نظري فمينيس  نم » يقالن  است ک  ديويدسن

ديويدسان، ) «اناددست داده در صحن  اجتماي  رفتار شده، مزاياي خان  و خانواده را از بسياري از زنا ،

ينوا  امري ک  نمااد خالقيات و آفريينادگ  ز  لذت مادري و فرزندپروري ب  ،امروزه .(58، ص 1377
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با  او داده شاده اسات، آزادي آنچا   در ياوض از او بازساتانده شاده اسات.ور ماهرانا  طا  است، با

   طبيع  او را نيز ناابود کارده اسات.خطرآفرين  است ک  ن  تنها دربردارنده رضامندي او نبوده ک  آرام

شناخت  فمينيست  و راهبردها و راهکارهاي آنا  براي زناا ، ناساازگار هاي جمعيتداللت يالوه بر اين،

ساق   فردگراي  افراط ، طرد ازدواج و تشکيل خاانواده، با انديش  دين  و الگوي خانواده اسالم  است.

هااي  داللتجملگ   ،هاي ب  حد و حصر جنس کيد بر آزاديختحقير توليدمثل و نق  مادري، ت جنين،

قاياده و افراطا  بار کياد ب خت ،از ساوي ديگار هاي اساالم  اسات.است ک  در تقابل مستقي  با آموزه

هااي جنسايت  و اهيمات نقا  ز  در خاانواده، بادو  در نظار گارفتن تفاوت ،تحصيل و اشتغال زنا 

 اسالم  قرار گيرد. تواند مورد قبول الگوي خانوادهنم 
   ست  برالگوي اسالم  خانواده، بر خالف نظري  فمينيست ، ن  تنها ازدواج و باروري را سب

تاا، ص ب  ،14داند، بلک  با اتخاذ رويکردي مثبت، مسلمانا  را ب  ازدواج )حريامل ، ج ز  نم 
ي و ساق  جناين دليال باارور( تشاويق کارده و از پاياا  داد  ب 3( و باروري )هما ، ص 23

هااي کناد. در رواياات اساالم ، باراي دوره( ب  شدت مناع م 15تا، ص ، ب 19)حريامل ، ج 
اسات  گان  بارداري، زايما  و شيرده ، ارزش  در حد جهاد و شهادت در راه خدا بيا  شادهس 

ج  ( و نمودهاي هويت زنان ، از جمل  خان  داري )حريامل ،97، ص 101ق، ج 1403)مجلس ، 
شاود. ( ب  دياده احتارام نگريسات  م 621ق، ص 1386( و مادري )صدوق، 175تا، ص ، ب 15

اي ها و مشاکالت  کا  دارناد، انگيازهرغ  هم  ساخت هاي اسالم  در اين خصوص، يل آموزه
 و(. اسالم، با اشاتغال 153ق، ص 1404دهند )سيوط ، مضايف ب  زنا  در کس  اين هويت م 

يان اخالف نيست، اما بر اولويت نق  مادري و همساري تخکياد دارد. هما  يا با تحصيل زنا  م
 ها، بر نگرش مثبت اسالم ب  باروري و بازتوليد نسل انسان  داللت دارند.آموزه

از حاد  کمتار  ل  اجتماي  تبديل شده است، کاه  بااروري با  ميزانائب  مس، آنچ  در ايرا  امروز
هاي رنگارناگ هاي فمينيسات  کا  اماروزه از ساوي رساان يش رشد اند شک، ب ( است.1/2) جانشين 

انواده خاينوا  سوغات زندگ  مدر  بر ب  ،کاالهاي فرهنگ  پرمصرفگوناگو  غرب  و در قال  اشکال 
مردا  و اگار دولات ،رواياناز شود، از جمل  يلل کااه  بااروري در آ  باوده اسات.ايران  يرض  م 

هاي د انديشا بايد نسبت ب  جلوگيري از رش ،ل  چال  برانگيز را دارندئدغدغ  حل اين مس انديشمندا ،
ساازي بار ما جاز از طرياق گفت ،اين مها  نگاه  راهبردهاي داشت  باشند. ،فمينيست  در خانواده ايران 

 کيد بر سبک زندگ  اسالم  امکا  تحقق ندارد.خايران  پيشرفت و ت -اساس الگوي اسالم 
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ع  مناب

حمياد  ماري  خراساان  و ة، ترجماهاگ فمينيستيشناسي نگرشدرآمدگ بر جامعه، 1376 و واالس کلر،آبوت، پامال 
 احمدي، تهرا ، دنياي مادر.

 ناماه، « تهرانا خاانواده نسال س  طول در فرهنگ  و اجتماي  تحوالت بررس » ،1379همکارا ،  و ارمک ، تق  آزاد
 .29-3، ص 1 ، شاجتماعي علو 

اشم  حائري، ه، ترجمة اله  در سراسيبي به سوگ تومورا: ليبراليسم مدرن و افول آمريرا، 1378اچ. بورك، رابرت، 
 حکمت. تهرا ،

  مطالعاا، «شاناخت  خاانوادهبررسا  نقا  گاذار جمعيتا  در تغييارات جامع »، 1391 احمدي، وکيل و همکارا ،
 .102-81ص ، 1، سال ده ، ش شناختي زنانروان -اجتماعي
 ، ترجمة حسين قاضيا ، تهرا ، ن .درآمدگ بر مطالعا  خانواد ، 1384 ، برناردز، جا

 .34ا4 ، ص35، ص دانشگا  و حوز  ،«فمينيس  و اسالم منظر از خانواده کارکردهاي»، 1382 بستا ، حسين،
  و ديشاان ةسساؤم، قا  ،دوم چ، هاگ معاصرها؛ درآمدگ بر مراتب و انديشهفرهنگ واژ ، 1381، بيات، يبدالرسول
 .فرهنگ دين 

 .کيها ، تهرا ، ساروخان  باقر ةترجم ،اجتماعي علو  فرهنگ، 1370 آلن، بيرو،
 ،و پروين قاائم  زين  فرهمند ةترجم ،2003، در: فمينيس  در آمريکا تا سال «فمينيسم و مذهب»، 1390، دايا  پاسنو،

 نشر معارف.، تهرا 
  ان  رباي  يبادالرحيق و تصاحياتحق ،عهيل مسائل الشاريتحص يعه اليوسائل الش تاا، ب، محمدبن حسن ، حريامل
 . ا التراث العربيدار اح روت،يب (،يجلد 20)ي رازيش
 .175ا150ص  ،17، ش نقد کتاب ،«زنا  يلي  فمينيزم» ،1379 سيدابراهي ، حسين ،
 مهر. تهرا ، ،خانواد  و تنظيم جمعيت، 1379 پيش ،دل اسماييل و پريوش سرشت، حل 
 .توس تهرا ، صنعوي، قاس  ةترجم ،دو  جنس ،1380 سيمو ، ر،دوبووا

 س معارف اسالم .در: نگاه  ب  فمينيس ، ق ، معاونت امور اساتيد درو« نقائص نظريه فمينيسم»، 1377ديويدسن، نيکالس، 
 محسن رالر ، تهرا ، يلم . ة، ترجمشناسي در دوران معاصرنظريه جامعه، 1380 ريتزر، جورج،

 مرکز. هرا ، نشرتقائد،  .سياس ، ترجمة م هايبر ايدئولوژي اي، در: يا  مکنزي، مقدم «فمينيسم»، 1375فورد، ويل ريک،
 اياران اصرمع تاريخ در اگهسته به تسترد  خانواد  تحول بر ماثر اجتماعي عوامل بررسي، 1379 فريد، ربيع، سيد

 .تهرا  دانشگاهتهرا ،  شناس ،مع جا ارشد کارشناس  نام پايا  ،شهرگ نواحي بر تنکيد با
 . نجف  مريش اهلليت  آخانباتک ق ، ،الدر المنثورق، 1404، ن يبدالرحمنيالدجالل ، وطيس

 معارف.، ا تهر سمان  مدن ، ةترجم ،2003، در: فمينيس  در آمريکا تا سال «بازتشت به حيا»، 1383 شليت، وندي،
  .يدريالمکتب  الح النجف، ،عيالشرا علل ،ق1386 ، جعفر محمدبن يل اب صدوق،
 انجمان امهن ،«ايرا  در خويشاوندي ازدواج الگوي و روند سط ،»، 1385، تراب  فاطم  و محمدجالل شوازي، يباس 

 .88-61 ص ،2 ش ،ايران شناسيجمعيت
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صاغر افتخااري و ا ةجماتر ،«رير آ  بار خاانوادهختا زنا  و آينده خانواده: آزادي رفتار جنس  و»، 1381، فاکس، اليزابت
 .17 ش ،کتاب زنانمحمد تراه ، 

 آشيا .، تهرا ، مهاجر فيروزه ةترجم ،فمينيسم، 1381 جين، فريدمن،
 .طرح نو، تهرا  حسن چاووشيا ، ةترجم ،عصر اطالعا : اقتصاد، جامعه و فرهنگ ،1380 مانوئل، کاستلز،

 رف.و تدوين معصوم  محمدي، ق ، معا ة، ترجم2003فمينيسم در آمريرا تا سال ، 1385 گراگليا، کارولين،
 ورجاوند.، تهرا  زاده،فروزا  گنج  ة، ترجمزن بودن، 1381، گرنت، تون 

   و فرهنگ .، ترجمة ناصر موفقيا ، تهرا ، شرکت انتشارات يلمسير جوامع بشرگ، 1374لنسک ، گرهارد و جين لنسک ، 
 ، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالم .، ق نگاهي به فمينيسم، 1377 مؤسس  فرهنگ  ط ،

 موسس  الوفاء. روت،يب ،بحاراالنوار ق،1403، محمدباقر ، مجلس
 باا ايلا  هااي اجتما در خاانواده تغييرات تداوم مطالع : خانواده نوسازي، سنت،» ،1388 همکارا ، و احمد محمدپور،
 .93-71 ص ،4 ش ،هفت  رهدو ،زنان پژوهش ،«ترکيب  تحقيق روش رهيافت از استفاده
 ، تهرا ، شيرازه.از جنبش تا نظريه اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم، 1385 حميرا،، مشيرزاده
 متاو  و مقااالت گزيده(: 4) مرجع بولتن ،«فمينيستي هاگنظريه تروين مختصر تاريخچه»، 1378 معصوم ، موسوي،
 .لهديا تهرا ، الملل ،بين فرهنگ  مطالعات مرکز و اسالم  مطالعات مديريت کنندهتهي  فمينيس ، درباره
 نا.جا، ب ب  اردال ، فرنگيس ةترجم ،ازدواج و خانواد  شناسيجامعه، 1354، ميشل، اندره

 .کيها ، تهرا  مصطف  ازکيا، ةترجم ،شناسيهاگ نوين جامعهديدتا ، 1369، شرمن ووود 
 .توسع  تهرا ، ديگرا ، و خراسان  احمدي نوشين ةرجمت ،فمينيستي هاگنظريه فرهنگ، 1382 مگ ، هام،
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