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  115 -  99 ص، ص1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  غرب  در سميمنيف ياخالق امديپ يشناس آسيب
  خانواده نهاد در آن بازتاب و

  *يمهاجر ميمر

  چكيده
در  يـر، اخ ةعصـر حاضـر اسـت كـه در دهـ      يـز انگ بحـث از مباحث  يكي نيسميفم

 شـده سـبب   را يا گستردهتحوالت  ،زنان يو اجتماع يو خانوادگ يفرد يها نقش
خـانواده وارد   يـان بـر بن  ينـامطلوب  يامدهايات و پيرتأث نيسميفم يفكر نظام. است
 هـاي  روش از يكـي  كـه  جـا  آناز . اسـت  شـده نهاد  ينا اضمحالل باعثكه  كرده
در  ين،بنـابرا  سـت؛ ها آنات يرتبعات و تأث ي، بررسيفكر هاي يانجر شناسي آسيب
 و غربـي  جوامـع  وضـعيت  در نيسـم يفم اخالقـي  يامدهايپ ترين مهم ،حاضر ةمقال

 و شـود  يمـ  ينقـد و بررسـ   تحليلـي ــ   توصـيفي  روش بـا  خانواده در آن بازتاب
 يمطلـوب زنـدگ   يالگـو  منزلـة  بـه  ،اسـالم  ينظام فكـر  يايبا هدف اح سرانجام،

 حـاكم  روح متأسـفانه  كه چرا شود؛ ميارائه  راهكارهايي و راهبرد ايراني،ـ  ياسالم
 پيامـدهاي  از منظـور  بنـابراين،  .اسـت  كـرده  رسوخ ما كشور به تفكرات، گونه اين
 در نيسميفم گيري شكل از پس كه است تغييراتي و تحوالت مقاله، اين در نيسميفم

 نيسـم يفم بـه  و اسـت  مشـهود  زنـان  اجتمـاعي  و خانوادگي و فردي زندگي نحوة
 تـرويج  جنسي، انقالب چون پيامدهايي نيسميفم دستاوردهاي. شود مي داده نسبت
 سـقوط  جنـين،  سـقط  بـر  تأكيـد  و مـادري  تحقير ،ستيزي خانواده گرايي، جنس هم

  . دارد پي در را اخالقي هاي ارزش انكار و عفاف و حجاب
 انقـالب  ،سـتيزي  خـانواده  ي،اخالقـ  يامـدهاي پ ،نيسـم يفم يفكر نظام :ها كليدواژه
  .راهبرد اسالم، فكري نظام جنسي،

                                                                                                 

  yas.mhjr@gmail.com) ع(  دانشگاه امام صادق ه،ارشد حقوق خانواد يدانشجوي كارشناس *
  5/5/1390: تاريخ پذيرش ،3/3/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه
. ايم شدهپدر و مادر زاده  يكاست كه همه از  ينا ،بشر بارةدر ها واقعيت ترين بديهي از يكي

 أسـفانه امـا مت  ،بشـر اسـت   يخدر تار يادينبن ينيمثلث پدر و مادر و فرزند همان مثلث تكو
در  يشـه كـه ر  يـي، فردگرا. دهـد  مـي  يلرا تشك يادينبن ياست كه واحد اجتماع فرد امروزه
قـدر در   آن يو حقوق فرد يآزادكه  طوري به ؛است ينيستيفمتفكرات  يدارد، مبنا يسماومان
 يناسـت؛ بنـابرا   دانستهزنان را نهاد خانواده  يمهم است كه عامل فرودست ينيستيفم يشةاند
. انـد  كـرده  حملـه شـدت   بـه در خـانواده،   ويژه به ،متعامل زنان و مردان ةرابط به ها نيستيفم

 يهـا  يـه اما در ال ،رسد يمنظر  بهاحقاق حقوق زنان  يبرا ينديخوشا ةاگرچه در ظاهر مسئل
  .استنظام خانواده مشهود  يآن فروپاش يدرون

گذاشـته   جـا   بـه  را پيامـدهايي  و تبعات غربي جوامع در نيسميفم فكري نظام حاكميت
 يطـة در ح يتيجنس يها با هدف كاهش فاصله ستيزي خانواده آن نتايج ينتر است كه از مهم

  .است يو اجتماع يخانوادگ
كـه بـه    اسـت  كـرده را فـراهم   ي، بسـتر يـي فردگرا يجضمن ترو ،نيسميفم فكري نظام

 انجاميده يو اجتماع يروابط خانوادگ ستميمتقابل زنان و مردان و اختالل در س نكردن درك
در  يا مالحظـه ات قابـل  يروجود دارد كـه تـأث   ييدو نگرش مبنا ،نظام يندر اكه  چرا .است
  : خانواده داشته است ةعرص

 اسـاس،  ايـن  بـر اسـت و   يعيبودنش، واجد حقوق طب انسان علت به انسان، صرفاًـ 
 .مكلفمحق است نه  يموجود انسان ذاتاً
 .فرد مقدم بر اجتماع از جمله خانواده است يعيطبحقوق ـ 

مهم است كـه منجـر بـه     ينيستيفم هاي يشهقدر در اند آن يو حقوق فرد يآزاد بنابراين
 ،نيسـم يفم يشـمندان زعم اند به. خانواده شده است ياختالل در روابط انسان از جمله اعضا

 يو اجتمـاع  يخـانوادگ  حيطة در جنسيتي هاي نهضت كاهش فاصله يندستاورد ا ترين مهم
  . خانواده وارد كرده است يانصدمه را به بن يشتريناست كه ب

  
 نيسميفم ينظام فكر ياخالق يامدهايپ .1

 گيـري  شكلاست كه پس از  ييراتيتحوالت و تغ مقاله، اين در نيسميفم پيامدهاي از منظور
 نيسـم يفمزنان مشهود اسـت و بـه    يو اجتماع خانوادگي و يفرد يزندگ نحوة در نيسميفم

  . شود مينسبت داده 



 101   مهاجري مريم

  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان نامة زنان پژوهش

 يامدهايپ است، آمده جنسيتي هاي نقش با مقابله پي در كه ،نيسميفم دستاوردهاي بنابراين،
 ترين مهماز جمله  .است كرده وارد اجتماع به رالطمه  يشترينب كهدارد دنبال  بهرا  يمنف اخالقي

  :استشرح زير   به فكرينظام  ينا هاي يبآس
  
  )sex revolution( جنسي انقالب 1.1
 حيطـة  در ي،اجتماع عددر ب ي،در مسائل جنس ها حريم شدن شكستهبا  ،به بعد 1960 دهة از

 تـأثير  تحـت  زمـان،  همـين  در. گرفـت  صورت انقالبي يرفتار جنس و ها عادتو  ها ارزش
. آمدندبه صحنه  ،رفته رفته ،خانواده يگزينجا منزلة به يزن ها كمون راديكال هاي يدگاهد يبرخ

مشـترك   يجنسـ  ةرابط يكديگرو زن بود كه با  مرد يتعداد شامل ي،اجتماعات اشتراك ينا
مجـدد   يـاي و اح يعـت بازگشـت بـه طب   ينـوع  هـا،  ايدئولوگ ديدگاه از يانجر ينا. داشتند
 ).233 -  231: 1388رودگر، ( رفت مي شمار به يخماقبل تار اولية هاي كمون

و  ندبود يخانوادگ يو بند زندگ يدمطلق زنان از ق يخواهان آزاد ها نيستيفم بنابراين،
در  ،زيستي هم عبارتي، به يا 1آزاد هاي ازدواج يجترو. كردند مي حمله شدت به خانواده به

 از تقليد با آنان. شد مي تلقيمكتب  يندر ا يروابط جنس يبرا حل  راه ينبهتر ي،مقطع
 در كامل آزادي اخالقي، قاعدة از دور جنسي روابط ترويج مردانه، جنسي رفتار الگوي
اضمحالل  باعثدر نهاد خانواده  يشمردن روابط جنس يضتبعو  جنسي، شريك انتخاب

  . خانواده شدند
 انـد  بلكه مردان بوالهوس شود، ميكه آزاد  يستزن ن يندر روابط آزاد ا است ذكر شايان اما

درخواست خود از  ينبه باالتر مسئوليت گونهگرفتن هر دوش بهكه بدون دادن هرگونه تعهد و 
بلكـه   ،نيست زنان آزادي آيد مي دست بهآنچه  حقيقت، در يابند، ميدست  راحتي بهجسم زنان 

  ).92 -  90: 1380 ،زاده يوسف( است مردان باري و بند يببه  يدنبخش يتمشروع
  :گويد مي يانقالب جنس نظرية نقد در تيشل وندي

اما امروزه  رفتند، مي يبه سراغ زنان روسپ بودند جنسي روابط دنبال بهكه  يمردان گذشته، در
 هـم  اي ينههزتفاوت كه  ينبا ا كنند؛ رفتار روسپيان مانندزنان  ةانتظار دارند كه بتوانند با هم

  .)58: 1388دموس،   يل و يتشل( كنند نمي
زنـان   و فروپاشـيده  هـاي  ازدواج جـز  نيست يزيچ نيسميفمحاصل تالش  بنابراين،

 و كردنـد  معرفـي  التذاذزن را . كنند يم يباز قمردان موف يرا برا يزهكه نقش جا يجوان
 در كـه  اي گونـه  بـه  ؛آزاد شدند كه بودند مردان اين كه حالي در گذاشتند؛ آزادي را اسمش
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 دختـران از تجـاوز بـه    گـاو  يـدن و ماساچوسـت جـرم دزد   ورمونـت  چون هايي ايالت
مـردان از زنـان در    اسـتفادة  سوءو  يانقالب جنس نظرية شكست از بعد. است تر ينسنگ

درصـدد اثبـات    يني،روابط لزبكردن  ننشيجابا  جامعه، در آن منفي بازتاب وروابط آزاد 
 انديشمندان از ،خانم برنارد كه اي گونه به .برآمدند مردستيزي وزنانه  يجنس ةتشابه تجرب

  :يدگو يم نظريه، اين
 ينو بهتـر  ينپس اول. شده استبستر  هم خود دشمن با برود، كابين به شوهرش با زني اگر
  ). 42: 1375جگر، (است  ييگرا جنس همزنان  يارضا يحل برا  راه

  
  )lesbianism( گرايي جنس هم ترويج 2.1
معنـا كـه    ينبـد  اسـت؛  گرايـي  جنس هم نظرية گيري كلش ي،انقالب جنس نظرية تبعات از

عواطـف   يو داراهمفكـر  كـه   يگـر، زنان د يسو مردان، به يبرا ياتالف انرژ يجا زنان به
موجـود در   يبـا شكسـتن تابوهـا    يـه، نظر يندر ا بنابراين،. يابند يشگرا اند يكساني ةزنان

 يسـاختارها  يبراه تخر ينو بهتر ينظام ارزش يزنان نوع يرا برا گرايي جنس همجامعه، 
چـه از   ،تسلط مردان بر زنـان  ،زنان را يهعل يضتبع يها يشهو ر كردند معرفيمردساالرانه 

زنـان در نهـاد خـانواده، همـواره در      چراكه كردند؛ عنوان يو چه از نظر جسم ينظر روح
آمده و احساسات  يبه متن روابط جنس ييگرا جنس هم باقرار دارند و  يلذت جنس يةحاش

  ).290 -  288: 1382 ي،مگ( كنند ميمستقل لحاظ  طور بهرا خود 
 يآزاد شـود،  مي يززنان تجو ةهم ةدر نسخ افراطي، هاي نيستيفم دست  به امروزه آنچه

 يتئـور  تـرين  زننـده  و تـرين  مخرب گرايي، جنس هماست كه تحت عنوان  حدوحصري يب
زنان،  يهستم مردان عل ترين عمده ،نيستيفم يكالاز نگاه مكتب راد. دارد پي دررا  ياجتماع

 ييو رها ،آنان يجنس يزنان، آزاد گرايي جنس همنابرابر زن و مرد است و  يدر روابط جنس
 مرد، كه دارند عقيده آنان. است جنسي ستم اين از ها آن رهايي راه يگانهخانواده  يداتاز تق
 ؛او آزاد كننـد  يـد خـود را از ق  يـد زنـان با  همـة  و اسـت  استثمار اجتماعي عامل ترين عمده

 جوامـع  در متأسـفانه . هاسـت  نيستيفم راديكال رفتارهاي ترين عمده از يزيمردست بنابراين،
 مدني قانون در بلكه است، كرده رسوخ جامعه زنان افكار درتنها  نه يهنظر اين امروزه، غربي

 كـه  بـود  كشوري اولين هلندكه  طوري به است؛ شده شناخته رسميت به كشورها از بسياري
 يـر نظ يي،اروپا يكشورها يرسا در ،و پس از آن كرداعالم  يرا قانون گرايان جنس هم ازدواج

 گرفـت  قانوني صورت گرايان جنس همازدواج  يشمال يكايمراو  ،فرانسه ،دانمارك يك،بلژ
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 منـع  گرايـي  جـنس  هم نيز ورمونت و هاواييو  يفرنيامانند كال ،امريكا هاي تايال برخي در و
  ).25: 1383فرهمند، ( ندارد قانوني
 يو روابط اجتماع يو روان يافتادن سالمت جسم خطر به يي،گرا جنس هم يجتبعات ترو از
 ظهـور در  ييگرا جنس روابط هم يربر تأث يو بهداشت يپزشك يها ارگانكه  طوري به است؛ افراد
به الكـل   اعتياد و ،رواني هاي بيماري افسردگي،، يدزمانند ا ،حاد و كشنده يها يمارياز ب يبرخ

 اعمـال  باعـث  ،گرايـان  جـنس  هـم  در روحـي  تعـادل  نداشتن و رواني فشارهاي .رنداذعان دا
 اجتمـاع  از مطـرود  و منـزوي  را آنـان  گاه و شود مي محيط با افراد اين ناسازگاري و خشونت

 و نارضـايتي  از ناشـي  كـه  شوند مي جنسي ساديسم نوعي دچار زنان اين حقيقت، در. كند مي
 طرفـي،  از. كنـد  مـي  بـروز  آميـز  خشونت رفتارهاي صورت به و است جنسي نيازهاي ارضاي
 را زن انسـاني  شخصـيت  ،گرايي جنس همعمومي به  اذهان تحريك و مادي لذات در استغراق
 و اصولي صورت به كه فرضي دشمن منزلة به مردان آوردن شمار به و تنفر ايجاد. كرد دار خدشه
 قـرار  تـأثير  تحـت  شـدت  بـه  را مرد و زن روابط و اجتماعي تعامل گيرد، مي صورت مند نظام
 را زنان غيرمستقيم صورت به كه انجامد مي جنسيتي تبعيض فضاي ترشدن پررنگ به و دهد مي

 گذاشـته  بـه جـا   منفـي  تأثيرات هم اجتماعي روابط در ديگر، سوي از. سازد مي مشكل دچار
 بنـابراين، . شود مي گسيختگي هم از دچار باشد، نداشته سالم خانوادة كه اي جامعه چراكه است؛
 تمنـاي  يـك  بـه  مقطعي و مدت كوتاه جوابي زماني، برهة يك در گسيختگي هنجار اين اگرچه
 كرد خواهد تحميل جامعه به را انكارناپذيري و بار زيان تحوالت درازمدت، در بدهد، سركش

  .)155 -  152: 1388 ي،دولت(
سپرده  يو به فراموش ريزد ميبه هم  يعيو طب يت فطرامناسب يوقت يست،تعجب ن جاي

اصل و  يدر روابط جنس ينيلزب يستكه ز رسد مي ييبشر به جا يذهن پردازي نظريه شود، مي
 كه شود مي يمشكالت فراوان باعثو  شود ميروابط زنان و مردان  يبرا يگزينجا يالگو
 ينزنان در ا يو واخوردگ ينيسملزب ةمسئل بنابراين،. به وجود آورده است خود دست با بشر
 جلوگيري و آرامش كسب براي دسترس قابل و طبيعي روش يگانهكه  دهد مينشان  يطه،ح
 مؤثرترين ترديد بي. است ازدواج و خانواده قداست حفظ رواني، و جسمي مشكالت از

 اصالت شناخت و معنويت به بازگشت هايي، يدهپد ينچن يدايشمنظور مقابله با پ به گزينه،
 و حقيقي جايگاه بتواند كه اسالم فكري نظام ايناست؛ بنابر ينيد فلسفة مبناي بر انسان
 يراز است؛ برخوردار خاصي اولويت از كند، يينانسان تب يفطرت اله براساس را زن منزلت

 موفقيتي تنها نه كه اند دادهمكرر، نشان  يدر آزمون و خطا ،دست بشر ةمكاتب سكوالر ساخت
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 و روحي هاي چالش ايجاد و  ميبلكه با سردرگ ،اند نكردهكسب  يبشر جامعة راهبري در
  ).28 -  21: 1383فرهمند، ( اند نهادهرا رو به وخامت  يانسان يتوضع رفتاري،

  
 ستيزي خانواده 3.1

 گرايـي  فـرد اصـل   اسـت،  استوار آن بر ينيستيفم مطالبات كه اصلي ترين مبنايي و ترين اساسي
 بنـابراين  كند؛ مي يخود را مقدم بر جامعه، نهادها و ساختارها تلق گرايي فردكه  طوري به است؛

دو  يـي تفكـر فردگرا  در. دانـد  ميخود را از هر لحاظ مقدم بر جامعه  يابيو اهداف و كام يالام
اول  ؛خـانواده داشـته اسـت    عرصـة  در اي مالحظه قابل تأثيراتدارد كه  وجود يينگرش مبنا

 انسان ذاتاً ،اساس يناست و بر ا يعيانسان بودنش، واجد حقوق طب علت هب انسان صرفاً كه ينا
 نهادهـاي  و اجتمـاع  بـر  اش يعـي حقـوق طب  كـه،  يـن ا يگرمحق است نه مكلف و د يموجود

را درون خـود   محـوري  حـق  نوعي ييفردگرا بنابراين ؛از جمله خانواده مقدم است اجتماعي،
 ،در نهايـت  و ادهبر منفعت خـانو  يمنافع فرد يحترج سبب ،نگرش يندستاورد ا و پروراند مي

  ).247 -  246: 1388 رودگر،( شود ميخانواده  ياعضا ياندر روابط م يجد آسيب باعث
دادن  سوقدر ساختار خانواده،  يدگرگون فكري، نظام اين ديگر يها از دستاورد بنابراين،

خـانواده   يـه خصـومت عل كـه   اي گونـه   به است؛نهاد خانواده  يفو تضع يبه مشاغل عموم
از  ،آن يجـا  بـه و  شـده ها حـذف   يانيهدر ب) familly(است كه لفظ خانواده  يدهرس يحد  به

  . اند كردهاستفاده ) house hold(اهل خانه  ةكلم
 ي،خانگ يستم، زندان كارها ييپابرجا ياصل يگاهخانواده را جا نيسم،يفم فكري نظام در
عامل  ينتر مهم وحقوق زنان با مردان،  يتساو يبرا يمانع، ينهاد نظام مردساالر ينتر ياصل

خـانواده و   نهـاد  يفتضـع  سـبب  انديشـه،  ايـن  براينـد  كه استكرده  تلقيزنان  يفرودست
شناسـان   متفكـران و جامعـه  كه  طوري به شد؛ يدر جوامع غرب يشدن روابط خانوادگ سست

 -  94: 1385 سروسـتاني،  يشـفيع ( اند خانواده احساس خطر كرده يانبن شدن حذف از يغرب
   ).285 -  283: 1382 مشيرزاده، ؛96

 ياز اسـتراتژ  صـراحت  بـه كـه   خـانواده،  نهـاد  اصـل  بـا  مخالف هاي نيستيفم از يكي
او . اسـت  )Annokkley( ياوكلـ  آن است،كرده  يتحما يخانواده و كار خانگ كردن منسوخ

قـرار   يمدر تقابـل مسـتق   انسـان،  نفس عزت تحقق امكان با كه داند مي يرا كار يكار خانگ
فـرد،   يكـه بـرا   شـود نفس  يتتحقق رضا سبب تواند مي يدر صورت فقطچراكه كار  ؛دارد

 و اسـت  انگيزش عامل هرگونه فاقد ايشان، نظر از خانگي كار كه يحال در ؛كند يزهانگ يجادا
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 يدر راسـتا  خـانواده،  در دار خانـه  زن نقـش  شدن منسوخ بنابراين آيد؛ نمي شمار به موفقيت
  .)95: 1383بستان، (زنان است  يآزاد

  :گويد مي ينهزم ينا در ،ازدواج ةآينددر كتاب  برنارد
 زن كـه  اسـت  رسـاننده  بسـت  بـن  بـه  كـار  يـك  داري خانه و نيست كس هيچ ،دار خانه زن
  ).102: 1386گاردنر، ( كند پيشرفت آن در تواند نمي

 كه فرايندهايي  تمامي«: گويد مي يكار خانگ يلدر تحل) Zilla Eisenstein( ايزنشتان زيال
 از ايشـان . »رسـاند  مـي كمك  داري سرمايه جامعة تداوم به ست،ها آن بر مشتمل خانگي كار

 سوي به زنان دادن سوق عامل را داري يهسرماكه نظام  است يستماركس هاي نيستيفم جمله
 تحكـيم  در ريشـه  خـانگي  كـار  كـه  دارد مـي  يـان دانسـته و ب  كمتـر  دستمزد و خانگي كار

 كـه  هايي جملهبا  ها نيستيفم بنابراين،؛ )97 -  95: 1357انگلس، (دارد  يطبقات داري سرمايه
حـد ممكـن    ترين پايين تا جامعه در را دار خانه زنان جايگاه ماست، يارزش كار خانگ يهعل

  . كردند ينقش معرف ترين پست منزلة بهتنزل دادند و آن را 
  :گويد مي ها نيستيفم سخنان نقد در، گاردنر ويليام

  .)103: 1386گاردنر، ( است مخملي دستكشدر  ينمانند مشت آهن ،نيسميفم اجبار و تهديد

 اسـت، مـردان   سـلطة  تحت زنان آمدن در خدمت به باعث ياگر كار خانگ كهمعنا  ينا به
 در زنـان  وجـود  بـا  كه چرا داشت؛ را ارزيابي چنين يداشتغال زنان در بازار كار هم با بارةدر

زن و مـرد   ي،غرب ةدر خانواد بنابراين،! چرخند مي تر سريع داري سرمايه هاي چرخ كار، بازار
 يندر چن. دارند رقابت سياسي اقتصادي، اجتماعي، هاي نقشبلكه بر سر  ،يستندمسئول هم ن

 ،زن بنابراين داند؛ نميهمسر خود مسئول  حريم و حقوق برابر درمرد خود را  هايي، خانواده
 كه چرا شود؛ ميضرر شامل حال زنان  يشتريناما ب ،و منافع خود باشد يامزا پي در يدخود با
ـ   كند، مي يجادا كه ياغلب با استرس مضاعف خانه، از خارج در زنان اشتغال  يسـالمت روان

ـ  و يتشـل ( دهد ميقرار  تأثيرزنان را تحت  طـرد كـار    بنـابراين، ). 260: 1388دمـوس،   يل
 عمـالً  جايگزين، نهادهايو سپردن كودكان به  ،زنان به اشتغال در بازار كار يق، تشويخانگ
 نهادهـاي  در كودكـان  نگهـداري  بـا  زنـان  اشـتغال  كـه  چـرا  شـد؛  خانواده اضمحالل باعث

 ،خـانواده  يـه جنگ عل ياصل يانقربان گفت توان مي ينبنابرا دارد؛ تنگاتنگي ةرابط جايگزين،
 دورة تـرين  كننـده  تعيـين  و نخستين كودكان زيرا ؛)37 -  35: 1386 يا،گراگل(ستند كودكان ه
مراحـل   يننخست بنابراين گذرانند؛ ميخود  ينوالد يگزينبا جا يكنزد رابطة در را رشدشان
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گـاردنر،  ( اسـت دور از محبـت خـانواده    ي،عاطف يانجر يك حكم در ،يتشانتحول شخص
1386 :216  - 217.(  

 هـاي  انسـان  بـه  آينـده  در كـه  انـد  فراوانـي كودكـان   نيسميفمدستاورد  است ذكر شايان
 هـا  آن بـه  انـد  نداشـته در گذشـته   آنچه كه دارند وامي را جامعه و شوند مي يلتبد ينخشمگ
  .پردازند ميخود  ينوالد يهبه تنب ،حال   عين  در و بدهند
  
 ينبر سقط جن تأكيدو  يمادر يرتحق 4.1
 است اجتماع ةدر عرص يتبه زنان فعال يبخش يتهوعامل  ينتر عمده ،نيسميفم فكري نظام در
شـود   يمـ  يـده كـه د  ييتا جا .قلمداد كرده است يا يشهكل نقشيرا  ياز مادر يكه تلق جا آنتا 

به مادر نمونه  يزهجا ير و اهدادبه نام روز ما يروز ينظارت معرف يتةكمدر  يونن كنوانساناظر
  ).149: 1388 ،يدولت( اند كرده يمادرانه تلق يا يشهكل يها نهادن بر نقش صحهرا 

  :يدگو يم يمادر يحتقب يةگرنت در نقد نظر يتون
ـ   مـادر  امـروزي،  زنـان  از بسـياري  كه دارد واقعيت اين ـ    يششـدن را ب  يرخأاز انـدازه بـه ت
 يگر،د يانبه ب. ماند يم ياز زنان باق ياريدر بس يآور فرزند ياقگفت اشت يدبا يول ،اندازند يم

در  ،عشـق  يبزنـد و بـه جـا    يهتكاش  مردانه يها يژگياست بر و يلهرچند ما يزن امروز
  .)174: 1382( را حفظ كرده است يمادر ياققدرت باشد، اما همچنان اشت يبتعق

 يانب و داند مي يتيجنس هاي نقش وجود را زنان به ستم و ظلم عامل نيسميفم ديگر، بيان به
 مقابله جنسيتي هاي نقش با بايد برسند، مردان با برابر حقوق به خواهند ميكه اگر زنان  دارد مي
 گونـه  رهـ رفـع   يوندر كنوانسـ  2بنـد   5 مادة در كه، كردند افراط مسير اين در چنان  آنان. كنند
مشـترك زنـان و    يتو مسـئول  ياجتمـاع  اي يفهوظ مثابة  بهرا  ياز مادر يتلق ،زنان يهعل يضتبع

  ).99: 1386 ،يصادق ؛233 -  231: 1387 زاده،طاهر( كردند يكودكان معرف يتمردان در امر ترب
روح زنان و جامعه  يرشد و تعال درزنان  يمشاركت اجتماع چه اگر كه داشت توجه بايد

 يگـري را بر هر امـر د  ينقش مادر يرفتنخانواده و پذ يطهستند كه مح يزنان اما است، يدمف
در امور  يآنان به مشاركت اجبار يبو ترغ يمادر يرگفت تحق يدبا ،بنابراين .دهند مي يحترج

 و انديشـه  آزادي هـاي  يـه بلكـه در تقابـل بـا داع    ،اسـت  اخالق منافي امري تنها نه ي،اجتماع
  ).457: 1378 بورك،( است متفكر و بالغ فرد هر سوي از گيري يمتصم و استقالل

و  يـدان فر يبتـ  مصاحبة دررا  يبه مشاركت اجتماع ياجبار يبترغ ينا نمونة بارزترين
  :گفت مصاحبه اين در دوبوار. كنيم ميمشاهده  وبوارد يمونس
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 يكل به يدبا جامعه. بپردازد كودكان پرورش امر به و بماند خانه در تا داد اجازه نبايد زني هيچ به
 بودن شاغل يا خود كودكان پرورش و ماندن خانه در انتخاب حق زني هر به اگر... كند  ييرتغ

  ).104: 1386گاردنر، (خانه بمانند  در كه دهند مي يحرا بدهند، اغلب زنان ترج بيروندر 

كودك  يتشخص يكودك با مادر را سنگ بنا يدلبستگ ةرابط ي،جان بالب برجسته، دانشمند
 خواهـد ناتوان  يگرانمعنادار با د رابطة برقراري ازكودك  مادر، نبود صورت در و استدانسته 

 اسـت؛  نيازمنـد  نيـز به حضـور مـادر    دارد، نياز غذا به كه طور هماندارد كودك  تأكيداو . بود
 سـويه  يكپرداختن  و شود مي سبب رااز خشم  يرومنديمادر ناخودآگاه حس ن يبتغ بنابراين
سبب شد كـه   ي،و اجتماع ياسيحق مشاركت س يرنظ ،زنان رفتة دست از هاي ارزش يبه برخ

  .)224 -  223: همان( شودغفلت  ي،مثل مادر مهم، هاي ارزش بسياري از
و اسـتثمار   يفرودست ي،مادر يرتحق بر افزونكه  روند مي يشپ جا آنتا  ها نيستيفم حتي

 از صـورتي  در زنان«: گويد مي ينهزم يندر ا يرستونفا. دانند مي آنان شدندار بچهزنان را در 
 لحـاظ زنـان بـه    يـرا ز شـوند؛ جـدا   يو مادر توليدمثل قيد از كه شوند ميمردان رها  سلطة

و  انـد  مردان همواره بر جامعه مسلط شده بنابراين اند؛ مردان از تر ضعيف توليدمثل، بيولوژي
 خلـق  را جنسـيت  بـر  مبتنـي  كـار  تقسـيم  و كرده استفادهمثل سوءيدتول يولوژياز ضعف ب

 يولـوژي ب يـع توز نبـودن  مسـاوي  باعـث  يـدمثل تول يولـوژي ب ها، نيستيفم ديد از ،»اند كرده
 ين،بنـابرا  .)Kassian, 2005: 22( شود ميقدرت در خانواده  يعتوز نبودن مساوي و يدمثلتول
بـه   دستيابي و كودكان پرورش مسئوليت بار زير از زنان رهاندن براي افراطي هاي نيستيفم

ـ   يمعن ينبه ا كنند؛ مي يشنهادرا پ ينسقط جن ياستقالل فرد در هـر زمـان كـه     يكه هـر زن
: 1378بـورك،  (او برهاند  يداتتق يدببرد و خود را از ق ينخود را از ب ينبخواهد بتواند جن

  :شد يبتصو يكامرادر  ،1992رو در  ينااز). 457
را از آن  يو ين،سقط جنـ  يقبل از اجرا يدشوهر حق ندارد از همسر خود درخواست نما

 يا يفهوظبلكه  ،يستن ينسقط جن يشوهر برا ةاجاززن موظف به كسب تنها  نه. يدمطلع نما
  ).251: 1388 رودگر،(شوهر به جهت انجام آن ندارد كردن  مطلع يبرا

خـانواده   يجـه شـوهران و كودكـان و در نت   يـه عل يقانون فوق را ظلمـ  يبمنتقدان تصو
از . اسـت شوهر از سهم خـود در خـانواده   كردن  محروم يبه معنا عمالً يناكه  چرا ؛دانند يم

 يها ييكودكان را به دارا زن، عمالً يحق فرد منزلة به ين،شدن سقط جن يقانون يگر،طرف د
 يفدر قبـال كودكـان را تضـع    يو اجتمـاع  يخـانوادگ  يتكند و مسئول يم يلزن تبد يفرد
را از كودك سلب كـرده اسـت و سـبب قطـع      ياتحق ح ين،با عمل سقط جن زيرا ؛كند يم
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 ؛ال بـرده ؤس يرخود را ز ةمادران يتهو كه آنبر  افزون ،شده است يگرياز شخص د ياتح
  ).236 -  234: 1382 فاكس،. (باعث مرگ فرزند خود شده است يراز

مـذموم و در   يامـر  اديـان،  و ها فرهنگ اغلب در ديرباز از جنين سقطذكر است  شايان
 قبـيح  امـري  گرايانـه  ديـن  منظر از تنها نهامر  ينا. است شده يمتحر ينياز مذاهب د ياريبس

ـ  حقيقـت،  در .نيست پذيرفتنيهرگز  نيز ياخالق يدبلكه از د ،است  ينكـه سـقط جنـ    يزن
 پا يراست، ز يعيكه از حقوق طب ،را ينجن ياتبلكه حق ح اخالق، تنها نه كار اينبا  كند مي

 اسـتحقاق  انساني نوع ترين ضعيف و ترين كوچك منزلة به ينجن ،نظر شما به. است گذاشته
  ندارد؟ را حيات ادامة

  
  عفاف و حجاب سقوط 5.1
ساختار اجتماع به نـام خـانواده    ينتر كوچك بارا اش  مقابله ينعفاف اول يبا نابود نيسميفم

عفـاف زن و تعهـد    ،شـك  يب. كرد يفتعر يارزش يچارچوب خانواده را بدون ههآغاز و چ
 روابـط كـه مـردان عنصـر تعهـد را در      جـا  آناز . اسـت  يهدوسـو  اي رابطهمرد در خانواده 

زن و  يتآرامش و امن يتعهدات برا  ياز تمام يرند،گ يمكار  بهزن  عفتدر مقابل  يخانوادگ
از هرگونه عامل جهت  خودبا عفت  يدكه با اند زنان ينا مقابل، در .كنند يخانواده استفاده م

  .كنند يرينهاد خانواده جلوگ يفروپاش
  :يدگو يم ينهزم يندر ا يتخانم شل

از  يـادي كه تعـداد ز  يدرحال ؛مردان محترمانه رفتار كنند يمانتظار داشته باش يمتوان يچگونه م
  ).33: 1386 يت،شل( يدگونه باش ينا يستفرستند كه الزم ن يم يامپ دائماًخود  يعفت يزنان با ب

 يگـر، به عبارت د ندارد؛ يارزش يچزنان و شرافت مردان ه يپاكدامن ي،فكر نظام يندر ا
ـ  اي هاز عقـد  يها ناشـ  نيستيفماز نگاه  يجنس يپاكدامن يترعا  علـت  بـه كـه   اسـت  يروان

 ،آبـادي  فـيض  فاضـل ( به وجود آمده است ي،در دوران كودك ،با فرزندان ينوالد يبدرفتار
 دادن دسـت  از يقينـاً «: گويـد  مـي  و داند مي فطري امري را پاكدامني شليت خانم ).32: 1385

 اصـالً  كنـيم  فكـر  اكنون كه است اين است جديد آنچه اما نيست، جديدي چيز معصوميت
  .»بدهيم دست از را آن بخواهيم كه نداريم معصوميتي

 نيسـم يفم كـه  طور همان. گرفتار شده است نيسميفم چالة در نيز عفاف مدرنيته، بستر در
 مرد به را زن رسيدن و گرفتهدر نظر  اجتماع اصل را مرد اش يآرمان جامعة و ايده بيان براي
 صرفاً دادي قرار را نان پوششآ .است رفته بيراهه نيز پوشش در كرده يرآن جامعه تعب لئاايد
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 را آن اجتماع، پذيري از تأثير و جامعه گوناگون شرايط علت به ،افراد كه دنپندار مي ياجتماع
 از. اسـت  عفـاف  و حجاب سقوط ينيستيفم جنبش هاي از ارمغان يكي ينبنابرا .اند پذيرفته

 ،او از ديـدگاه . يـم ا هشـنيد  ،يكـايي مرا يسـندة نو شليت، ونديمسئله را از زبان  ينا ،سو يك
 هـم،  طرفـي  از و دارد ياساس يسالمت فرد و جامعه نقش دراست و  يفطر يامر امنيپاكد
  .است ينيع يشاهد يزنان در جوامع غرب بار اسف يزندگ
  
  ياخالق يو هنجارها ها ارزش انكار 6.1

معلول  ،را فراگرفته است يانسان غرب يو هست ياتحوار  اختاپوسكه  ي،بحران اخالق
اخالق  ةو در عوض ستار يااح يحقوق فرد يي،فردگرا يجبا ترو. است ينيستيفم انديشة

نبودن به اخالق و تعهدات  يبندپاتزلزل و سقوط خانواده،  يلدال ينتر از مهم. افول كرد
انسان را در مقابل  يستادگيقدرت ا يمسائل اخالق يتو رعا يمانا يراز ؛است يانسان

 انديشةموضوع در  ينسفانه اأمت .كند يم يتمشكالت و مسائل گوناگون در انسان تقو
 ياخالق يها و هنجارها ارزش يتبر فرد يهبا تك ،بنابراين ؛است شده گرفته ناديده ينيستيفم

 برايكشورها،  يدر برخ يحتكه  طوري به .)61: 1382بستان، ( است شده فراموش
 مافوق آزادي كه شعار اين با شد؛ ييها تالش حيوانات، با انسان مشترك زندگي سازي عادي
 كه است درحالي اين. نيست آزادي كردن مقيد و محدود ياراي را اخالق و است اخالق
  .است تاختهاخالق  به آزادي امروزه،
و گـاه   يشـكل افراطـ   بـه هـا، گـاه    نيسـت يفم يـان در م ،مخالفت با نهاد خانواده ينبنابرا

 ي،از مدت بعد. است يافتهبروز  ،يا هسته ةخانواد يژهو به ،خانواده يجرا يرد الگوهاصورت  به
 ياز سـو  ينيسـت يفم يـدگاه د ينتـر  معتـدل داشـت   پـي  دركـه   يـري خط يامـدهاي علت پ به
، ينقـش مهـم همسـر    يـاي كه خواهـان اح  شدمطرح گرا  خانوادهبه اصطالح  يها نيستيفم

 بدنة به فكري نظام اين كه هايي آسيب علت به ،رو اين از. نهاد خانواده بودند يتو تقو ،يمادر
مطرح گرا  خانوادهبه اصطالح  يها نيستيفم يسو از ينيستيفم يدگاهد ينتر معتدلاجتماع زد 

  ).65: همان(نهاد خانواده بودند  يتو تقو ،ي، مادرينقش مهم همسر يايكه خواهان اح شد
  

  ايراني خانوادة روي پيش تهديدات. 2
 يرا فرارو بسيارياست و مشكالت  يدهرسبست  بنخود به  يها از وعده ياريدر بس نيسميفم

 يجتــرو ي،انقــالب جنســ ينظــام فكــر يــنا يامــدهايپ تــرين مهــم .داده اســت قــرارزنــان 
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و انكـار   ،سـقوط حجـاب و عفـاف    ،يزيسـت  خـانواده  ي،نقـش مـادر   ير، تحقييگرا جنس هم
شـده   تبـاه  يهـا  يو زنـدگ  يدهفروپاشـ  يها خانواده يگر،د يانبه ب. شد بيان ياخالق يها ارزش

 در تفكـرات  گونـه  اين روح كه است تأسف بسي جاي اما است، ينيستيفم هاي حاصل آموزه
 متجـدد  و روشنفكر استادان ي،دانشگاهـ  ميمجامع عل يقاز طر ايراني، هاي خانواده از بسياري

  .خورد ميچشم  بهخانواده  يروابط اعضا در يجمع هاي رسانه طريق از ويژه، به و
ـ  خانواده، در فردگرايي ترويج  خـانگي،  كـار  طـرد  مـادري،  نقـش دادن  نشـان  ارزش يب

 و پـدر  از مسـئوليت  سلب جايگزين، نهادهاي تأسيس تكاليف، گرفتن ناديده و محوري حق
 نظـام  اين بازتاب دهد مي نشان كه است هايي نمونه خانواده در اخالق شدن رنگ كمو  مادر،
كـه   يـد، تهد يـن از ا يريجلوگ يبرا يدبا بنابراين .است شده ايراني هاي خانواده وارد فكري
 پيامـدهاي تبعـات و   ازمردم  يآگاه افزايشبا  است،گرفته  قرار ايراني هاي خانواده يفرارو
از  يرانـي، ا خـانوادة  مطلـوب  الگوي منزلة به ،اسالم ينظام فكر ارائة و نيسميفم فكري نظام

  .كرد جلوگيريتفكرات  ينهرگونه نفوذ ا
  

  ايراني ةخانواد الگوياسالم  ينظام فكر. 3
 يـان م يقعم يا فاصلهآمدن  وجود به باعثاما  بود، زنان حقوق احقاق مدعي نيسميفمگرچه 

 .شـد روابط افراد خـانواده   يرساختنپذ يبآسنهاد خانواده و  يجد يفتضع وزنان و مردان 
 و معنويـت  بـه  بازگشـت  تفكراتـي  چنين پيدايش با مقابله منظور به اقدام ؤثرترينم ينبنابرا

دست بشر،  ساختة سكوالر مكاتب اكه چر .اسالم است ينظام فكر يبر مبنا خانواده اصالت
 كسـب  يتيمـوفق  يبشر جامعة راهبري در تنها نه كه اند دادهمكرر، نشان  يدر آزمون و خطا

را رو به  يانسان يتوضع رفتاري، و روحي هاي چالش ايجاد و ميبلكه با سردرگ ،اند نكرده
 گيـري  شـكل در حـال   ايراني هاي در خانواده يشهاند ينبازتاب ا متأسفانه،. اند نهادهوخامت 
 از تـأثر و  تـأثير دور از هرگونه  به يران،ا در اسالمي هاي خانواده داشتن براي بنابراين است؛
 نظـام  در .باشـد  اسـالم  فكـري  نظـام  بر مبتني خانواده بر حاكم روح بايد ي،نيستيفم انديشة
ـ  تياهم ،ترين نهاد جامعه بنيادي ةمثاب به ،خانواده به اسالم يفكر  ؛داده شـده اسـت   يفراوان
هاي مـرتبط   ريزي و برنامه ،گذاري قانون،  گذاري سياستدر  خانوادهتوجه به مصالح  نيبنابرا

  .است يضرور آن ياعضا و خانواده امور در مؤثر و
خاص قـرار داده   يهدف يبر مبنا يهر لذت ينشاسالم، در نظام آفر ينظام فكر براساس
. است يو كسب انرژ يمثال خوردن لذت دارد، اما هدف آن حفظ سالمت براي .شده است
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بـودن   ينقر. استنسل  ينسل و بقا يداما هدف آن تول دارد، دنبال به يهم لذت يامور جنس
 فكـري  نظـام  براسـاس امـا   ،دهـد  يرا نشـان مـ   ينشبودن نظام آفـر  يعقالنلذت و هدف 

 علـت،  ينبه هم. نباشد هدفي آن پي در اگرچه ؛است اصلداشتن  يجنس يكشر ،نيسميفم
 يهـا  ارزش ينظام بشـر  يندر ا بنابراين،. شود ميانسان  يجنس يكشر يوانح يحت گاهي
هـدف   منزلـة  بـه  يو لـذت جنسـ   است شدهمتزلزل  يمخدوش و حفظ نسل ارزش يانسان

 اصـلي  نهـاد  تنهـا  وخانواده اصـالت دارد   اسالم فكري نظام در ،كه يدرحال ؛شود يطرح م
برخوردار اسـت   ييباال گاهياز جا ن،يبنابرا. كند يم نيتأم را افراد عاطفي نيازهاي كه است

 يگـاه از جا خـانواده  نهـاد  در ينقش مـادر  فكري، نظام اين در طرفي از). 84 -  70: همان(
 ازكه  يمادر .خدمت است ينتر بزرگو  يفطر يامر مادري نقش. استبرخوردار  ييباال

 نقـش  ينبنـابرا  ؛كند كه مركز جهان است ياحساس م يا گونه بهكند  يم يفرزندش پرستار
 ةزنـان در عرصـ   فعاالنـة  حضورگرچه  ؛به زنان داده است اسالماست كه  يافتخار يمادر

باشـد   اي گونه به يدنقش نبا ينا يفاياما ا است،از حقوق آنان در نظام اسالم  هم ياجتماع
  .شود غفلت مادري، مهم نقش ازكه 

  
  و راهكارها ها راهبرد ةارائ. 4

و تاريخ  منشأ فرهنگ و تمدن  جامعه،ترين نهاد اجتماعي، زيربناي  اصلي مثابة به خانواده
جامعه و غفلـت   سالمت باعثبناي مقدس و بنيادين  ينا حفظهمواره . بشر بوده است

 زيـرا  اسـت؛  جامعـه  افتـادن  خطـر  بـه شدن بشر از حيات حقيقي خود و  دور باعثاز آن 
 ايـن  عينـي  شاهد. شود مي يختگيگس همازسالم نداشته باشد دچار  خانوادة كه اي جامعه
جامعه بـا مشـكل    ،خانواده نهاد فروپاشي تبع به ،كه شود يم يدهد يدر جوامع غرب مسئله

  . مواجه شده است
 يكـه مـدع   ،بشـر  ةسـاخت  ينظام فكـر  منزلة به نيسميفم يكه تبعات نظام فكر جا آن از
شده اسـت و   ياضمحالل نهاد خانواده در جوامع غرب باعثاز حقوق زنان است،  يتحما
 ينبنابرا .است گيري شكل حال در ايراني هاي خانواده در ينظام فكر ينبازتاب ا طرفي، از

 تمـامي  در فكـري  نظـام  ايـن  منفـي  تبعـات  از ايـران  مردم سازي آگاه بر  افزونالزم است 
 نفـوذ  از  عمومي سازي فرهنگ ويژه به و ،گذاري سياست ،گذاري قانون گوناگون هاي عرصه
 يـل ذ راهكارهـاي كـردن   عملي بهامر  ينتحقق ا ،ينبنابرا كند؛ يريتفكرات جلوگ گونه اين
  :دارد نياز
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  راهبردها ارائة 1.4
 زندگي سبك به دستيابي هدف با اسالم يفكر نظامآرماني در  ةرسيم و تبيين خانوادتـ 

  .يرانيا ـ اسالمي
تشكيل و  يراستاهاي كشور در  و برنامه ،ها، قوانين خط مشي ها، دهي سياست سامانـ 

 .حفظ و استحكام نهاد مقدس خانواده
تحكـيم بنيـان    هـدف  بـا اتخاذ تدابير مناسب جهت نظارت بر حسن اجراي قـوانين  ـ 

  .رانياخانواده در 
 .حمايت از تشكيل و تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از انحالل و فروپاشي آنـ 
  .دين به جايگاه زن در استحكام و پويايي خانواده و اجتماعمند  نظام كرديروتبيين ـ 
 .يرانيا يها هدف تأمين امنيت و حفظ كيان خانواده با ينيستيفم تفكراتمقابله با ـ 

 
  راهكارها نظام 2.4

 آن يمنفـ  تبعات و نيسميفم يفكر نظام يناكارآمد دربارةبه مردم جامعه  يرسان اطالعـ 
 .يغرب جوامع در

  .ينيستيفم تفكراتدر برابر  خانوادهحمايت از  يبرااتخاذ تدابير مناسب ـ 
در  يبر سبك زندگ نيسميفممخرب  راتيتأث نييتبهدف  با يكارشناس يها برنامه ةيتهـ 

براساس نظـام   يرانيا ةبه خانواد يمطلوب در سبك زندگ يالگو ارائةو  يغرب ةخانواد
  .اسالم يفكر

در نقـش   هـا  آنالگو از زنان موفق مسلمان به جامعه با لحاظ موفقيت  ةو ارائ معرفيـ 
  .آنان در جامعه فعاالنة حضورمادري و همسري و 

 ياجتمـاع  حضـور  بـا  همـراه  خـانواده  در زن يتيترب و يمادر نقش يساز نهينهادـ 
  .يو فعاالنة

تحكـيم بنيـان   منظـور   بـه هاي اخالقـي   آموزش و گسترش فرهنگ عفاف و پايبنديـ 
  .هاي اجتماعي ناهنجاري خانواده و جلوگيري از بروز 

  .نيقوان در ينيستيفم تفكرات حذف يبراارزيابي و بازنگري قوانين موجود ـ 
تخصيص ايـامي از سـال بـه خـانواده و معرفـي       راهتكريم و بزرگداشت خانواده از ـ 

  .هاي نمونه خانواده
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 از يماسـال  يالگـو  ارائـة هـدف   بـا تدوين و تصحيح كتب درسي و متون آموزشي ـ 
 .سالم خانوادة

  
  گيري نتيجه

باه شده ت يها يو زندگ يدهفروپاش يها انقالب زنان خانواده يدارد و قربان يقربان يهر انقالب
  ).كاستفلر مانوئل( است

 يآزاد بنابراين است؛ ينيستيفم تفكرات مبنايدارد،  يسمدر اومان يشهكه ر فردگرايي،. 1
 فرودسـتي  عاملاست  شده باعثمهم است كه  ينيستيفم انديشة در قدر آن فردي حقوقو 

 ،متعامـل زنـان و مـردان    ةرابط بهشدت  به ها نيستيفم يجه،نت در. بدانند خانواده نهاد را زنان
 ينديخوشـا  ةاحقاق حقوق زنـان مسـئل   ياگرچه در ظاهر برا. اند تاختهدر خانواده،  ويژه به
 .استنظام خانواده مشهود  يآن فروپاش يدرون يها يهاما در ال ،رسد يمنظر  به

: اسـت  ينسنگ بسياروارد كرده  زنان، ويژه به خانواده، نهاد به نيسميفم كه هايي آسيب. 2
 و حجاب سقوط ،ستيزي خانواده مادري، نقش تحقير گرايي، جنس هم ترويج جنسي، انقالب
 كـه  اسـت  خـانواده  بنيـان  بـر  نيسميفم اخالقي پيامدهاي اخالقي هاي ارزش انكار و عفاف
 .است نيسميفم هاي دستاوردو  ها آموزه حاصل
زنـان وارد   ويـژه  بـه  خـانواده  بـر  هايي يبآس ،خارج از خانواده زنان، جنسي آزادي. 3
  : است ساخته
 عاليـق  و تـر  ارزش كـم  مـردان  نگـاه  در را آنان زنان انگاري هرزه و جنسي آزادي) الف
 .كند مي كمتر آنان به را مردان
 يالتبـه تخـ   كنـد  ميو رسوا  بدنام را جوان دختران كه حال  عين در جنسي آزادي) ب
 و آداب و هنجارها از زنان با همگام را ها آن و بخشد ميمردان تحقق  تجاوزكارانةو  يجنس
 .سازد ميرها  جنسي رفتار رسوم
 آسان دسترسي با مردان چراكه شود؛ ميزنان سبب حذف نهاد خانواده  يجنس آزادي) ج

  .اند دادهازدواج از دست  يخود را برا انگيزة زنان به
 افـزايش  باعـث  كـه  چرا شود؛ مي زنانضرر به كودكان و  باعثازدواج  يزانم كاهش) د
  . است كودكان و زنان متوجه آسيب بيشترين و شده جنايت و جرم
 باعـث  ،اجتمـاع بكشـاند   صـحنة  بـه  خانه محيط از را زنان توانست گرچه ،نيسميفم. 4
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 پـذير  يبآسو  خانواده، نهاد جدي تضعيف مردان، و زنان ميان عميق اي فاصله آمدن وجود به
 .شدروابط افراد خانواده  ساختن

خودشـان بـا    امـروزه  امـا  بودنـد،  زنـان  بودن ارزش يب يعامل اصل مردان گذشته، در. 5
 .انـد  پذيرفتـه  را مـرد  ذاتـي  برتـري  همسـري و  يمانند مـادر  زنانه هاي نقش انگاشتن پست

 يـار مردانـه را مع  ارزش و معيـار  كـه  اسـت  اين نيسميفم جنبش اشتباه ترين بزرگ بنابراين،
در  .شـد  سـپرده  فراموشـي  بـه  مادري ـ يفضائل زنانگ ترتيب، اين بهو  كردند يتلق يانسان

 بنابراين .است شده گرفته او از زنانگي كه چرا ؛است يمرد بدل يزن امروز ينيستيفمفرهنگ 
 .استبه زنان  يبآس ترين بزرگ اين و است شده سلب او از بودن حق زن

را  بسـياري  مشـكالت  و است رسيده بست بنبه  هايش وعده از بسياري در نيسميفم. 6
 زن هويـت  و سالمت حفظ جاي به نيسميفم. استداده  قرار اجتماع ، ومردان ،زنان يفرارو

 امـروزه كـه   طـوري  بـه  اسـت؛  كـرده  نـابود  را خـانواده  و اخالق و پرداخته جنسيتي نزاع به
  .را شاهديمآن  يامدهايپ

  شود؟ مي جبران نيسميفم خسارت آيا
  
  نوشت پي

 

هـيچ مسـئوليت    ،زن و مرد است كه بـر مبنـاي آن   ميانآميز و مشترك  زيستي مسالمت نوعي هم. 1
گرفتن وجـوه   نظر بلكه فقط پاسخي به نيازهاي جنسي بدون در نيست،طرفين  ةحقوقي بر عهد
  . عاطفي آن است
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