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چكيده
امروزه دو قرائت از وضعيت خانواده در نتيجهي فرآيند جهاني شدن وجود دارد .در
قرائت اول ،تغيير ساختارها و كاركردهاي خانواده ،به عنوان نشانهاي از فروپاشي و بحران
در خانوادهی معاصر تلقي ميگردد ،در حاليكه در قرائت دوم ،تغييرات صورت گرفته
در خانوادهی سنتي ،به نفع تكثر اشكال خانوادگي و امري مطلوب قلمداد میشود .در
بسياري از كشورهاي جهان قوانين و سياستهاي متعددي در راستاي پذيرش رويكرد
دوم وضع شده كه به شرايط بحراني خانواده و تضعيف آن دامن زده است .نوشتار
حاضر تالش نموده تا ضمن بررسي سياستهاي جهاني تقویتکنندهي تغييرات مفهومي
و کارکردي نهاد خانواده در غرب ،به بررسي سياستهاي کالن و موردی جمهوري
اسالمي ايران در خصوص خانواده بپردازد .اين امر از طريق بررسي اسنادي ،استفاده از
رويکرد سياستپژوهي و با تأکيد بر ارزيابي سياستها انجام شده است .بررسي روند
سياستگذاري در جمهوري اسالمي ايران نشان ميدهد مجموعهي سياستهاي كالن
اتخاذ شده در مقايسه با سياستهاي جهاني ،كام ً
ال خانوادهگرا بوده و در تضاد با پذيرش
سياستهاي تكثرگرا در خصوص اشكال و مفهوم خانواده است .البته در راستای تكثر
قوانين خانواده محور ،در نظام جمهوري اسالمي ايران ،قوانين و سياستهايي نیز وضع
شده كه ميتوان آنها را همگرا با سياستهاي جهاني ذكر شده قلمداد كرد .هر چند این
امر به طور مستقیم منجر به فروپاشي خانوادهي ايراني نميگردد ،اما اين سياستها با
اختالل در الگوي مطلوب خانواده و تضعيف آن موجب تشديد آسيبهاي اجتماعي چون
افزايش طالق ،كاهش ازدواج ،كاهش فرزندآوري و  ...ميشوند.
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 -1مقدمه و بيان مسئله

جهاني شدن فرايند فشردگي فضا و زمان ،كوچك شدن پديدار شناسانهي
جهان و شكلگيري جامعهاي جهاني است (گل محمدي .)1381در اين كل
واحد ،براي متحول كردن و يكسان شدن جوامع و سنتها در جهت خالف
باورها و نمادهاي هويتيشان ،فشارهايي اعمال ميشود كه منجر به نسبي
شدن فرهنگها ،ارزشها و باورهاي جوامع ميگردد .اين فرايند موجي از
همگوني فرهنگي را پديد ميآورد كه در آن وجه غالب و بخش عمدهي
فرهنگي كه جهاني ميشود ،غربي است.
در اين ميان ،نهاد خانواده يكي از مهمترين نهادهايي است كه در معرض
تغييرات جهاني قرار گرفته است .يكي از عمدهترين تأثيرات جهاني شدن
فرهنگ در نهاد خانواده ،تغيير مفهوم آن ،نقشهاي اعضا و نحوهي شكلگيري
خانواده است .اين دگرگونيهاي ساختاري عميق ،از آنجا كه با دگرگوني در
شكل و مفهوم خانوادهي سنتي 1همراه است ،به بحران و حتي فروپاشي نهاد
خانوادهي سنتي در جامعهي جهاني منجر شده است .هر چند كه برخي از
انديشمندان چون آنتوني گيدنز 2و كاستلز 3موارد فوق را تحولي در ساختار
 Traditional Family -1منظور از خانواده سنتي ،در اين نوشتار ،الگويي از خانواده است كه بر
اساس نهاد ازدواج و به صورت قانوني و شرعي بين زن و مرد شكل ميگیرد .در اين خانواده ،تقسيم
كار سنتي مبتني بر جنسيت ،يعني نقش نانآوري و حضور در فضاي خارج از خانه براي مردان و
نقشهاي خانگي و تربيتي براي زنان حاكم است.
2- Anthony Giddens
3- Castells.Manuel
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افزايش آمار طالق 1،رواج همزيستيهاي خارج از چارچوب ازدواج شرعي
و قانوني ،گسترش سقط جنين قانوني و  ...از مهمترين شاخصهاي اين تغيير
ساختار است؛ براي مثال آمار افراد ازدواج نكرده در آمريكا در طول سالهاي
 1950 -2005از  35درصد به  50درصد افزايش يافته است 2.به عالوه نرخ
ج در هر يک هزار نفر در سال  1990ميالدي در اروپا  6/3درصد گزارش
ازدوا 
شده بود ،در حالي كه اين رقم در سال  2008ميالدي به ازاي هر يـکهـزار نـفر
به  4/9درصد کاهــش يافته است ).(http://www.mashreghnews.ir/
از سوي ديگر به واسطهي گسترش روابط خارج از چارچوب ازدواج،
ميزان تولدهاي نامشروع در  27كشور عضو اتحاديهي اروپا بالغ بر 37/4
درصد است كه نسبت به  20سال گذشته تقريب ًا دو برابر شده است .بر اساس
اين آمار  40درصد نوزاداني كه در اتريش متولد ميشوند ،نامشروع بوده و
پيش از ازدواج رسمي زن و مرد پا به دنيا ميگذارند .كشور استوني در شرق
اروپا با  59/2درصد و يونان با  6/6درصد به ترتيب بيشترين و كمترين
آمار كودكان نامشروع را در اروپا دارند ) 3.(www.irna.irدر استراليا نيز /3

1

كودكان ،خارج از چارچوب ازدواج سنتي و خانوادهي رسمي به دنيا ميآيند
) .(http://www.mydivorce.comتمامي اين موارد ،نشان دهندهي تغيير مفهوم
 -1هرچند كه به واسطه گسترش آمار زندگي هاي مشترك خارج از چارچوب ازدواج و تضعيف
نهاد ازدواج ،آمار طالق ديگر مفهوم گذشته را دارا نيست.
 -2به نقل از تهران تايمز 28 ،دسامبر .counting down on Obama 5 :2011
 -3گزارش سالنامه اروپا به نقل از خبر گزاري ايرنا1390 /10 /10 ،
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و كاركردهاي خانوادهي متداول ميباشد.
با توجه به تغيير و تحوالت صورت گرفته در حوزهي خانواده ،دو قرائت
متفاوت از وضعيت خانواده در جهان فعلي وجود دارد (گيدنز .)92 :1379

گروه اول كه در حقيقت ،طرفداران و حاميان خانوادهي سنتي را تشكيل
ميدهند ،تغيير ساختار خانواده و كاركردهاي آن را نشانهاي از بحران و
در نتيجه فروپاشي در خانوادهي معاصر تلقي ميكنند .اين گروه با نگراني
روند همزيستيهاي خارج از چارچوب ازدواج ،كاهش نرخ رشد جمعيت
و افزايش فرزندان نامشروع را دنبال كرده و معتقدند با گسترش اين روند،
خانواده ديگر مفهومي نخواهد داشت .به عبارت ديگر ،از نظر آنها ،آنچه در
حال حاضر ،خانواده ناميده ميشود ،هيچ يك از مالكها و معيارهاي خانواده
را نداشته و اطالق نام خانواده بر آنها بيمعناست.
گروه ديگر روند تغييرات را مثبت ارزيابي كرده و معتقدند آنچه در حال
رخ دادن در بسياري از كشورهاست ،تغيير خانوادهي سنتي به نفع تكثر انواع
اشكال خانوادگي است كه بايستي از آنها استقبال كرد .آنها فروپاشي ساختار
خانوادهي فعلي را نشانهاي از پايان پدرساالري ميدانند (كاستلز  :1380ج:2

ص )180كه ضرورت ًا به معناي پايان خانواده نيست ،زيرا در جريان آن نظم
و نسقهاي ديگري براي خانواده آزمايش ميشود و ممكن است در نهايت
طريقهي زندگي افراد با يكديگر و چگونگي زادوولد و تربيت آنها را به
شيوههايي ديگر و شايد بهتر بازسازي كند (همان).
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مفهوم ،ساختار ،كاركرد و روابط اعضاي خانواده و در نتيجه بيمفهوم بودن
وقوع كژكاركرد در خانواده است .در اين نگاه ،دامنهي تعريف خانواده بر
هر نوع رابطهي عاطفي اطالق ميشود ،به شرط آنكه اصول حاكم بر ديدگاه
ليبرالها يعني «اعتماد»« ،ارتباط» و «پرهيز از خشونت» در آنها رعايت شود.
در چنين شرايطي ،جامعه بايد روابط همجنسگرايان و حتي فراتر از آن
«دو مرد و يك زن» را نيز پذيرا باشد .اين تعريف بسيار باز و گسترده از
خانواده با تمامي تعاريف پذيرفته شده از آن در كل تاريخ ،مغايرت دارد.
نهاد خانواده با وجود تمامي تغييرات ايجاد شده در ابعاد و كاركردهاي آن،
همواره و در طول تاريخ ،متشكل از يك زن ،مرد و فرزنداني بوده كه به آن
معنا ميبخشيدند (هر چند كه اين خانواده به تناسب شرايط تاريخي ،ابعاد و
كاركردهاي متفاوتي در طول تاريخ داشته است) 1،اما در قرائت دوم تالش
ميشود ،هر نوع رابطهاي حتي رابطهي دو همجنس نيز در حيطهي روابط
خانوادگي تلقي شود.
عليرغم تفاوت ديدگاهها ،آنچه در هر دو رويكرد ،بر سر آن توافق
وجود دارد ،بحران خانوادهي سنتي در فرايند يكپارچگي جهاني است .اين
بحران ،به معناي ضعيف شدن الگويي از خانواده است كه بر اساس نهاد
ازدواج و به صورت قانوني و شرعي بين زن و مرد شكل ميگيرد .در
 -1اگرچه در برخي از جوامع در گذشته الگوي چند همسري رواج داشته يا همچنان دارد با اين
همه الگوي متدوال خانواده در بسياري از كشورهاي جهان خانواده سنتي بوده است.
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نتيجهي اين بحران ،تحوالت متعددي در مفهوم ،ساختار و نقشهاي اعضا
در خانوادهي سنتي رخ داده است.
با وجود دخالت عوامل و متغيرهاي متعدد در تحوالت نهاد خانواده،
آنچه به گسترش اين روند دامن زده ،نقشي است که قدرتهاي سياسي به
خصوص دولتها از طريق سياستگذاري در حوزهي خانواده ،همراستا با
پذيرش قرائت دوم ايفا کردهاند .به عبارت ديگر ،وضع برخي سياستها
و قوانين خاص در راستاي حمايت از اشکال جديد روابط ـ که آن را
خانواده مينامند ـ در برخي از جوامع اروپايي و آمريکاي شمالي و سپس
گسترش آن در تمامي جهان از طريق کنوانسيونها يا فشار گروههاي ذينفع
به خصوص فمينيستها ،در گسترش اين بحران نقش مهمي داشته است.
البته پذيرش اشكال جديد خانواده در همهي کشورها يكسان نيست و در
برخي از کشورها ،قوانيني در مغايرت با روند جهاني تضعيف خانواده نيز
وضع شده است.
با توجه به نقش سیاستها در گسترش تحوالت مذکور در نهاد خانواده،
نوشتار حاضر سعي دارد تا ضمن بررسي سياستهاي جهاني تقویتکنندهي
تغييرات ساختاري و کارکردي نهاد خانواده به بررسي سياستهاي کالن و
موردی جمهوري اسالمي ايران در خصوص خانواده بپردازد .هدف از اين
نوشتار ،پاسخ به سؤاالت زير است:
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آن ،نقشهاي اعضا و نحوهي شكلگيري خانواده) هستند؟

1

 .2سياستهاي مرتبط با نهاد خانواده در جمهوري اسالمي ايران تا چه
ميزان در تعارض يا هماهنگي با اين سياستهاست؟
بر اين اساس مقاله در دو بخش مجزا ،ابتدا به بررسي روندهاي جهاني
سياستگذاري نهاد خانواده و در ادامه به ارزيابي ميزان واگرايي يا همگرايي
سياستهاي جمهوري اسالمي ايران با روندهاي مذکور خواهد پرداخت.
اين امر از طريق بررسي اسنادي ،استفاده از رويکرد سياستپژوهي و با
تأکيد بر ارزيابي سياستها انجام شد.
رونده��اي جهان��ي سياس��تگذاري در نه��اد خانواده ،در س��ه س��طح
سياس��تهاي ناظ��ر به تغيي��رات در مفهوم ،نقشهاي اعض��اء و تداوم نهاد
خانواده بررسي شد .سياس��تهاي جمهوري اسالمي ايران در حوزهي نهاد
خانواده نيز ،در دو س��طح سياس��تهاي کالن و راهبردي و نيز سياستهاي
موردي و انضمامي شناس��ايي شد .اصول مرتبط قانون اساسي ،سياستهاي
كلي برنامههاي توسعه ،سند چشمانداز بيست ساله ،سياست «اهداف و اصول
تشکيل خانواده و تحکيم و حمايت از آن» ،و در نهايت ديدگاههاي حضرت
ام��ام خميني ( )و مقام معظم رهبري « ،»سياس��تهاي راهبردي به
عنوان اس��ناد فرادست براي قوانين موضوعي اين حوزه ميباشـد .در مقابل
 -1اگرچه این سیاستها بسیار متکثر است این مقاله تالش نموده به برخی از مهمترین
سیاستها بپردازد.
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در رابطه با روندهاي موردي و انضمامي حوزهي خانواده با توجه به تکثر و
گستردگي اين سياستها به عنوان نمونههاي مصداقي به مواردي چون قانون
مجازات اسالمي و ....توجه شده است.
 -2سياستهاي جهاني مشوق تحوالت نهاد خانواده در غرب

همانطور که در مقدمه اشاره شد ،کشورهاي مختلف با پذيرش تکثر
اشکال خانواده در فرايند جهاني شدن ،تالش کردهاند تا قوانين و سياستهاي
خود را در راستاي آن تنظيم کنند .با بررسي سياستهاي كشورهاي مختلف،
مشخص ميشود که بسياري از کشورها چون سوئد ،دانمارك ،كانادا ،بسياري
از ايالتهاي آمريكا ،انگليس ،آرژانتين و  ...به استقبال از تضعیف خانواده
سنتی رفته و در حقيقت به آن دامن زدهاند .اين امر با پذيرش ديدگاه تکثر
در رابطه با خانواده در فرايند يكپارچگي جهاني و تصويب قوانين مختلف
جهت به رسميت شناختن روابط خارج از چارچوب خانواده ،سقط جنين،
ازدواج همجنسگرايان ،حقوق كودكان نامشروع ،آموزش مسائل جنسي در
كالسهاي درسي ،حمايت از نهضتهاي فمينيستي ،تمرکز بر مفهوم زن به
جای خانواده در سیاستها و  ...محقق شده است .البته تأثير اين قوانين و
سياستها در فروپاشي خانواده يكسان نبوده است.
اين سياستها مشوق تحوالت نهاد خانواده در ابعاد مختلف هستند:
.1تغيير در مفهوم نهاد خانواده (با پذيرش اشكال جديد روابط خانوادگي)؛
.2تغيير در نقشهاي متداول اعضا در نهاد خانواده (كاركرد نهاد خانواده)؛
.3تضعيف در اقتدار و جايگاه نهاد خانواده.
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چنانكه ذكر شد منظور از خانوادهي سنتي ،در اين نوشتار ،الگويي از
خانواده است كه بر اساس نهاد ازدواج و به صورت قانوني و شرعي بين
زن و مرد شكل ميگيرد .سياستهاي ناظر به تغيير در مفهوم نهاد خانواده با
پذيرش مؤلفههایی چون تأیید هر نوع رابطهي عاطفي به عنوان روابط اعضاي
خانواده ،جنسیتزدایی از روابط همسران (روابط نهادینهي همجنسگرایی به
مثابه واحد خانواده) ،آزادی افراد در روابط جنسی و انتقال آن به خارج از
چارچوب خانواده موجب تضعيف نهاد خانوادهي سنتي شدهاند .اين قوانين
از طريق تعارض با مفهوم خانوادهي سنتي در هنجار شكني خانوادهي سنتي
نقش مهمي ايفا كردهاند .در ادامه به برخي از اين سياستها اشاره شده است.
 -1-1-2حمايت از زندگي مشترك خارج از چارچوب ازدواج

از آغاز تاريخ ،همواره ازدواج به مثابه چيزي بيش از يك همبستگي
جنسي پايدار كه توسط سنتهاي اجتماعي يا آيينهاي ديني تاييد ميشود،
بوده است .در دورههاي تاريخي مختلف و فرهنگهاي متفاوت ،ازدواج به
رابطهي جنسي منحصر نبوده ،بلكه هويت بخشي به كودكان و حضانت آنها،
مديريت و مالكيت اموال ،انتقال هويت اجتماعي ،هنجارها و ارزشهاي
اجتماعي همچون موقعيت ،الزامات و انتظارات همگي در ازدواج شكل
ميگرفته است.
با وجود اين ،با شروع دوران روشنگري ،برخي از نويسندگان چون جان
الك با ادبياتي كام ً
ال سكوالريستي به بازتعريف مفهوم ازدواج پرداختند.
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نويسندگان عصر روشنگري مانند ديويد هيوم و آدام اسميت به تدريج
غرب را آمادهي پذيرش اين موضوع كردند كه كودك ميتواند توسط يك
سرپرست ازدواج نكرده نيز پرورش يابد ،زن و مرد ميتوانند بدون نياز به
ازدواج رسمي با يكديگر زندگي كنند و به راحتي ميتوانند اين زندگي
توافقي را نيز خاتمه دهند .در نتيجهي اين تالشها ،ازدواج از يك امر
مشاركتي كه خداوند ،سنتها و قوانين به آن قداست ميبخشيدند به عنوان
قراردادي تبديل شد كه دو نفر بين خود و با لحاظ حقوق فردي خود منعقد
ميكنند (ويلسون  264 :1383و .)265

به عالوه با شروع فعاليتهاي جنبشهاي آزادي خواهانه همچون جنبش
فمينيسم ،اعطاي آزاديهاي بيشتر به زنان و افزايش فردگرايي در بين آنها،
با حذف يا كم رنگ كردن اهميت خانواده همراه شد؛ به ويژه آنكه برخي
فمينيستها ،ازدواج و تشكيل خانواده را محل بروز نابرابريهاي اجتماعي و
عامل ستم بر زنان ميدانستند.
نهادينه شدن اين تحوالت ،نيازمند اهرمهاي قانوني و پشتوانههاي
سياسي بود و نظامهاي غربي با طرح شعارهاي دموكراسي و حقوق بشر،
درصدد اصالح يا تغيير ماهيت قوانين ،استراتژيها و نگرشهاي جامعه
برآمدند .يكي از داليل ترجيح زندگي توافقي در مقابل پيوند ازدواج در
غرب ،محوريت مسائل اقتصادي و امتيازاتي است كه براي مجردها در نظر
گرفته شده است؛ براي مثال تا قبل از سال  1961در آمريكا ،زوجهاي متأهل
ميتوانستند براي هر دو نفر در يك خانه ،درخواست كاهش ماليات كنند ،در
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بيشتري براي مجردين در نظر گرفته شد و همين مسئله باعث افزايش تمايل به
زندگي توافقي گرديد (فرهمند و بختياري  148 :1386به نقل از .)Miller, 2001:p34
به عالوه ،مقامات سوئدي اعالم رسمي كردهاند كه به نظر آنها همهي قوانيني
كه به زوجها مربوط ميشود ،بايد به گونهاي تدوين گردد كه براي ازدواج
مزيتي بيش از همزيستي آزاد قائل نشود .در چنين شرايطي خانواده به تدريج
از يك واحد با هويت اجتماعي خاص ،خارج و تبديل به رابطهاي شد كه بنا
بر ميل اعضاي آن تعريف ميشود .بدين ترتيب ازدواج از وضعيتي قانوني،
به انتخابي شخصي تبديل شد كه ديگر نحوهي شكلگيري و دوام آن از منظر
قانون بياهميت تلقي ميشود.
امروزه ،ديگر همزيستي بدون ازدواج در بسياري از كشورهاي غربي
جرم تلقي نميشود .در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه در اياالت متحده
آمريكا و ديگر كشورهاي غربي زندگي مشترك بدون ازدواج ،به امري
متداول تبديل شده است.
 -2-1-2حمايت از همجنسگرايان و به رسميت شناختن ازدواج آنها

با آنكه همجنسگرايي در طول تاريخ و در همهي فرهنگها و زمانها
وجود داشته ،اما در چند دههي اخير ،جريانهاي اجتماعي متعددي در دفاع
از حقوق همجنسگرايان زن و مرد و آزادي جنسي شكل گرفته است .اين
جريان از سال  1969-70در اياالت متحده آغاز و سپس به اروپا و از آنجا
به سراسر جهان گسترش يافت (كاستلز  :1380ج ،2ص .)247امروزه بسياري
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از كشورهاي اروپايي و آمريكايي حقوق همجنسگرايان را به رسميت
ميشمارند)  1 (www.bbc.co.uk/persianو قوانيني را در راستاي قانوني كردن
ازدواج آنها تصويب كردهاند؛ براي مثال هم اكنون در آرژانتين ،پرتغال،

ِ
ایاالت آمريكا ،قوانين حمايتي از همجنسگرايان تصويب
بريتانيا 2و برخی از

شده است (همان) ،دانمارک اولين کشوري است که ازدواج همجنسگرايان
را تحت عنوان اتحاد مدني و با حقوقي پايينتر نسبت به ازدواج ،قانوني
نمود و هلند اولين کشوري به شمار ميآيد که ازدواج همجنسگرايان را به
صورت مذهبي و با حقوق برابر ازدواج دگرجنسگرايان قانوني کرده است.
سياستهاي حمايتي از همجنسگرايان به گونهاي رشد يافته كه حتي
كشورهايي چون اياالت متحده ،ورود به ارتش را براي همجنسگرايان
بدون مشكل ميدانند .در اياالت متحده تا اواخر سال  ۲۰۱۰قانوني به نام
«نپرس ،نگو» 3وجود داشت که به موجب اين قانون ،همجنسگرايان به
شرط آنکه که گرايش جنسي خود را آشکار نکنند ،اجازهي ورود و خدمت
در ارتش را داشتند .در تاريخ  19دسامبر 2010ميالدي  ،با رأي مجلس
سناي اياالت متحدهي آمريكا ،قانون نپرس ،نگو با رأي موافق  ۶۵عضو سنا
و به رغم مخالفت  ۳۱سناتور عضو حزب جمهوريخواه باطل و خدمت
همجنسگرايان در آمريکا آزاد شد (همان).
 -1به عنوان مثال هيالري كلينتون وزير خارجه ايالت متحده ،در سخنراني خود در  7دسامبر 2011
حمايت از افرادي كه گرايشهاي جنسي متفاوتي دارند را از اهداف مهم سياست خارجي اين
كشور دانسته است.
 « -2تحول ازدواج در بريتانياييها»  ،به روز شده در  11:18 :گرينويچ ،پنج شنبه  8دسامبر 2005
 -3اين قانون در زمان رياست جمهوری بيل کلينتون به تصويب رسيد.
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از همجنسبازان ساخته شدهاست .بسياري از اين فيلمها برنده يا كانديداي
جوايز مختلفي چون اسكار و گلدن گلوب بودهاند .فيلمهايي چون «قوي
سياه»« ،1کوهستان بروک بک»« ،2ميلک»« ،3بوسهي زن عنكبوتي» 4و  ....با
تمركز بر روي اين موضوع ساخته شدهاند .به عبارت ديگر سياستهاي
سينمايي و به تبع آن آموزشهاي عمومي و اجتماعي اين كشورها نيز حامي
همجنس بازان و درصدد رفع مشكالت آنهاست.
قبح زدايي از روابط همجنسگرايان ،به رسميت شناخته شدن ازدواج
آنها و پذيرش فرزند از سوي ايشان در قوانين كشورهاي مختلف در قالب
جنسيت زدايي از روابط همسران ،نقش مهمي در تغيير مفهوم نهاد خانوادهي
سنتي و به تبع آن تضعيف اين خانواده ايفا كرده است.
 -2-2سياستهاي ناظر به تغيير كاركردهاي خانواده

سياستهاي ناظر بر تغيير كاركرد خانواده ،با پذيرش روابط جنسي خارج از
چارچوب ازدواج كه مبتني بر گسترش آموزش مسائل جنسي در مدارس براي
نوجوانان است و به رسميت شناختن سقط جنين (به علت گسترش بارداريهاي
خارج از چارچوب ازدواج) در تضعيف نهاد خانوادهي سنتي مؤثر بودهاند.
 -1ساخته دارن آرونوفسكي ،محصول سال  ،2010برنده جوايز بهترين بازيگر زن اسكار 2011
 -2ساخته انگ لي ،محصول سال  ،2005برنده سه جايزه از اسكار و  4جايزه از گولدن گلوب
 -3ساخته گاس ون سنت ،محصول سال  ،2008برنده جايزه بهترين بازيگر مرد در اسكار 2009
 -4ساخته هكتور بابنكو ،محصول سال  ،1985برنده جايزه بهترين بازيگر مرد از اسكار و نخل
طاليي
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 -1-2-2حمايت از آموزش مسائل جنسي در مدارس

با آغاز دههي  1960ميالدي ،حركتي براي ورود روشهاي آموزشي
تهي از ارزش و غير ارشادي در مدارس آمريكا شكل گرفت (گاردنر :1386

 .)143بخش اعظمي از اين روشهاي آموزشي غير ارزشي را آموزش مسائل
جنسي و شيوههاي جلوگيري از بارداري براي نوجوانان ،در برميگيرد .طي
سالهاي  1945تا  ،1965آموزش مسائل جنسي در مدارس ،به مطالعهي
علوم پايه زيستشناسي (پرندگان و زنبورها) محدود بود و كالسهاي
دختران و پسران از يكديگر تفكيك شده بود ،اما از سال  1966تا به حال
آموزش مسائل جنسي در مدارس محدوديتي ندارد (همان) .اين آموزهها كه
مبتني بر جنبههاي لذتجويانهي زندگي است ،سبب بروز وقايعي چون
گسترش روابط جنسي در سنين كم و خارج از چارچوب ازدواج ،افزايش
سقط جنين در نوجوانان و ....شده است.
در نتيجهي گسترش چنين آموزشهايي ،سن برقراري روابط جنسي
بسيار پايين آمده و امروزه در كشورهاي غربي درصد بسيار بااليي از كساني
كه با هم ازدواج ميكنند ،زندگي مشترك قبل از ازدواج 1را تجربه كردهاند.
در حالي كه در نسل گذشته چنين امري يك رسوايي اجتماعي محسوب
ميشد .در سوئد ،تنها  28درصد خانوادهها بر اساس ازدواج رسمي در
كنار يكديگر زندگي ميكنند و حدود  55درصد افراد زندگي مشترك بدون
ازدواج دارند .در دانمارك نيز آمارها نشان دهندهي حدود  38درصد ازدواج
1- Cohabitation

72

ارزيابي تطبيقي سياستهاي جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني در حوزهی خانواده

.)158 :1383

بر اساس نتايج پژوهشها ،در بين كشورهاي اروپايي انگليس باالترين آمار
سقط جنين را دارد .مطالعات نشان ميدهد ،نرخ بارداري دوران نوجواني در
انگليس ظرف يك دههي گذشته افزايشي معادل يك سوم را تجربه كرده ،كه
نيمي از آن مربوط به دختران زير  18سال است ). (www.jamejamonline.ir

1

بدين ترتيب سياستهاي آموزش مسائل جنسي در راستاي تقدس زدايي
از خانواده ،آزادي جنسي و ترويج روابط خارج از چارچوب ازدواج عمل
ميكنند و در تعارض با كاركردهاي نهاد خانوادهي سنتي هستند.
 -2-2-2حمايت از سقط جنين

تا اواسط قرن نوزدهم ،سقط جنين ،فقط تا زماني كه روح به جنين
وارد نشده ـ يعني تا زماني كه مادر احساس نميكند كه جنين حركت
ميكند ـ قانوني بود .با آغاز قرن بيستم ،نهضت ضد سقط جنين موفق شد،
سقط جنين را در تمام ايالتهاي آمريكا غيرقانوني كند .در اواسط دههي
 1950تا  1960تالشهاي بيشماري جهت تغيير قانون سقط جنين و قانوني
كردن آن از سوي بسياري از متخصصان به ويژه پزشكان ،روانشناسان و
وكال صورت گرفت .براي اصالح اين قوانين هر گروه از اين متخصصان،
داليل خاص خود را براي اصالح اين قوانين داشتند .در سال  1965چندين
پزشك و وكيل ،انجمن مطالعهي سقط جنين را در شهر نيويورك پايهگذاري
 -1به نقل از روزنامه جام جم ،شماره خبر.1388/8/26 ،2713 :
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كردند .آنها بر اين باور بودند كه قوانين موجود براي حفظ سالمت زنان
ناكارآمدند .سرانجام با اعمال اين فشارها ،به ويژه از سوي فمينيستها به
بهانهي شناسايي حق زنان جهت كنترل بر عملكردهاي جنسي خود و آزادي
جنسي ،در سال  1973قانون تجويز سقط جنين توسط دادگاه عالي اياالت
متحده به تصويب رسيد .تصويب اين قانون بدين معنا بود كه پزشكي مدرن،
سقط جنين را به امري «به نسبت بيخطر» تبديل كرده است .از آن زمان تا
به حال ،مطالعات زيادي در راستاي اثبات نادرستي اين ادعا انجام شد (باللي

 .)154 :1382در اياالت متحده ،پس از قانوني شدن سقط جنين ،حدود 175
زن در نتيجهي سقط جنين قانوني و  17زن در اثر سقط غير قانوني در يك
دورهي يك ساله فوت كردند كه نشان ميدهد ،قانوني كردن سقط جنين
نميتواند مانع بيخطر شدن آن براي زنان شود (گاردنر .)276 :1386

مطالعهي قوانين مرتبط با سقط جنين در  152كشور با جمعيت باالي
يك ميليون نفر ،نشان ميدهد كه  41درصد از جمعيت جهان در  50كشوري
زندگي ميكنند كه سقط جنين در آن كام ً
ال قانوني است 21 .درصد در 41
كشوري زندگي ميكنند كه سقط جنين در آنها بر اساس برخي زمينههاي
اجتماعي و اقتصادي مجاز شمرده ميشود 12 .درصد در  53كشوري زندگي
ميكنند كه سقط جنين در آنها غيرقانوني است ،مگر در مواردي كه سالمت
زن به خطر بيافتد 26 .درصد در  74كشوري زندگي ميكنند كه سقط جنين
در آنها كام ً
ال تحريم شده و اجازهي آن فقط براي نجات جان مادر است.
اين كشورها در خصوص سقط جنين احكام ديني دارند (باللي .)155 :1382
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اين موضوع براي زنان نشده بلكه با گسترش آن در بين نوجوانان ،مشكالت
متعددي را نيز فراهم آورده است .در اين نوع قوانين ،جنين موجود زنده
تلقي نشده و بنابراين نيازمند حمايت قانوني نيز شناخته نميشود .سقط
جنين قانوني ،به بهانهي در نظر گرفتن حق کنترل بر عملكرد جنسي و بدن
براي زنان ،يکي از مهمترين کارکردهاي خانواده يعني توليد مثل را بياهميت
فرض كرده و حقوق يکي از مهمترين اعضاي خانواده ،يعني کودکان را
ناديده ميگيرد .در چنين شرايطي ،نگهداري و تربيت كودكان به عنوان يك
مسئوليت اجتماعي و مدني به شمار نميآيند بلكه كودكان به عنوان مايملك
شخصي فرض ميشوند كه به راحتي ميتوان در مورد حق حيات آنها
تصميم گرفت .به اين ترتيب ميتوان قوانين حمايت از سقط جنين را در
راستاي تضعيف نهاد خانواده در نظر گرفت ،چرا که در تعارض با يکي از
مهمترين کارکردهاي خانواده يعني توليد مثل و در تعارض با حقوق يكي از
مهمترين اعضاي آن يعني فرزندان است .از سوي ديگر سياستهاي حمايتي
از سقط جنين را مي توان در راستاي تحقق انقالب جنسي و هويت زدايي
از مفهوم خانواده و اقتدار حاكم بر آن تلقي كرد.
 -3-2سياستهاي ناظر بر تضعيف تفكيك نقشهاي جنسيتي در خانواده

يكي از عمدهترين تاثيرات جهاني شدن در نهاد خانواده ،دگرگوني
نقشهاي سنتي و ثابت و از پيش تعيين شدهي اعضاي خانواده است .در
نتيجهي فرايند جهاني شدن ،نقشهاي محول بر مبناي ازدواج سنتي ـ كه
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براي مردان نانآوري و حضور در فضاي خارج از خانه و براي زنان نقشهاي
خانگي بودـ دستخوش تغيير شده است .افزايش چشمگير اشتغال زنان از
جمله نتايج اين تحوالت است .نكتهي حائز اهميت آنكه اگرچه بخشي از
افزايش اشتغال زنان در جامعه برآمده از اضطرار و نياز اقتصادي خانواده
است ،اما بخش اعظم اين افزايش ناشي از تبديل شدن اشتغال به يک ارزش
اجتماعي و عاملي براي کسب اعتبار اجتماعي است؛ امري كه متأثر از نحوهي
سياستگذاري دولتها در تشويق زنان به اشتغال بوده است.
سياستهاي تشويقي اشتغال زنان به خصوص سياستهاي تبعيض
مثبت ،در تضعيف تفكيك نقشهاي جنسيتي در خانواده بسيار نقش آفرين
بوده است .اين سياستها كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان بر مبناي
حمايت از حقوق زنان اعمال ميگردد ،افزايش حضور زنان در عرصهي
عمومي را بدون توجه به پيامدهاي آن بر نهاد خانواده دنبال ميكنند .در
سياست تشويقي ،تفكر غالب بر اين اساس است كه وقتي زنان نيمي از
جامعه را تشكيل ميدهند چرا بايد جامعه را از نتايج كار آنها محروم كرد؟
در چنين شرايطي كار نكردن زنان به معناي توسعه نيافتگي جامعه و هدر
رفتن نيروي انساني در خانه تلقي ميشود؛ براي مثال بنا بر گفتهي جانت
ديويس در زماني که فقط  7درصد از زنان سوئد گفته بودند «دوست دارند
تمام وقت کار کنند» و  53درصد از آنان مايل به کار بيرون از منزل نبودند،
سياستمداران اين کشور به نحوي القا کردند که در خانه ماندن زنان خيانت
به دولت محسوب ميشود و اين امر منجر به افزايش اشتغال زنان در سوئد
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سال  1971سبب شد تا پرداخت ماليات به وسيلهي زن و شوهر به صورت
مشترك ممنوع شود .قوانين اين كشور به شكلي تنظيم شده كه چنانچه زنان
در خانه بمانند و از كودكان خود سرپرستي كنند ،متحمل فشارهاي اقتصادي
ميشوند ،به نحوي كه اگر زني بخواهد «فقط خانهدار» باشد ،دچار ضرر
مالي ميشود (همان) .اين سياستها امروزه در بسياري از كشورها در حال
اجراست.
در نتيجه اعمال اين سياستها در سطح گسترده ،ساختار خانوادهي سنتي
(مرد نانآور و زن خانهدار و اقتدار طولي حاكم بر آن) تغيير شكل يافته است.
همچنين افزايش اشتغال زنان با پيامدهايي چون كاهش تمايل به فرزندآوري
و افزايش تعداد مهدكودكها و كاهش اقتدار مرد همراه است كه اين مسئله
به معناي از بين رفتن هويت خانوادهي سنتي است.
 -4-2سياستهاي ناظر به تضعيف اقتدار نهاد خانواده

اين سياستها با پذيرش عناصري چون طالق بيتقصير به فروپاشي هر
چه بيشتر نهاد خانوادهي سنتي و شكلگيري اشكال جديد خانواده چون
خانوادههاي تكوالد نقش مهمي در تضعيف اقتدار و جايگاه نهاد خانواده
ايفا نمودهاند.
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 -1-4-2طالق بي تقصير

امروزه بسياري از كشورها در نظام حقوقي خود از سيستم «طالق بيتقصير»

1

پيروي ميكنند 2.در اين سيستم برخالف گذشته ،ديگر نيازي به اثبات علت
گسستن پيوند ازدواج نيست .در طالق بيتقصير كسي به عنوان مقصر
شناخته نميشود و صرف درخواست طالق براي تحقق آن كافي است .در
الگوي ازدواج سنتي ،هر يك از زن و مرد حقوق و وظايف متقابلي را نسبت
به يكديگر داشتند و هر يك از زوجين در صورت ارائهي درخواست طالق
مكلف بود ،مداركي را براي اثبات كوتاهي (تقصير) همسر خود از انجام
وظايفش جمعآوري كند .در حالي كه طالق بيتقصير احتياج به اثبات شرايط
جدايي را ناديده ميگيرد .در اين نوع از طالق ،هر كدام از زوجين ميتواند
به مجرد تقاضاي طالق ،بدون نياز به اثبات تقصير ديگري ،طالق گرفته و
احكام مالي هم بر تقسيم مساوي داراييهاي زوجين مبتني است (كريستنس

 .)15 :1387نتيجهي چنين رويكردي افزايش طالق و تغيير در ساختار خانواده
به موجب افزايش خانوادههاي تكوالد است .از سوي ديگر اين نوع طالق،
قدرت فرد را براي دور افكندن سريع و آسان نقشها و مسئوليتهاي
خانوادگي افزايش داده است .به عبارت ديگر نتيجهي اعمال اين سياست
سهلگيرانه ،فروپاشي آسان و هر چه بيشتر خانوادهي سنتي است.

1- NO. Feult Divorce

 - 2اولين ايالتي كه در اياالت متحده اين قانون را به اجرا گذاشت ،ايالت كاليفرنيا بود.
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غربي بر تضعیف خانوادهي سنتي و كاركردهاي آن متمركز شده است .در
شرايطي كه جهتگيري سياستها و قوانين كشورها به سمتي است كه
زوجهايي كه بدون ازدواج با هم زندگي ميكنند همان مالياتي را ميپردازند
كه زوجهاي ازدواج كرده پرداخت ميكنند ،يا حتي مزاياي رفاهي دريافت
ميكنند كه از زوجهاي ازدواج كرده دريغ ميشود ،يا وقتي به همجنسگرايان
همان مزايا و موقعيت متأهالن اعطا ميشود ،يا به زنان جوان براي زايمان
و نگهداري از كودكان نامشروع يارانه پرداخت ميشود (گاردنر  ،)1386يا
يكي از دو زوج خواستار طالق بدون تقصير حق گرفتن نيمي از داراييهاي
زناشويي را از شريك پايبند به زناشويي دارد ديگر نميتوان استحكام و
پايداري خانوادهي سنتي را انتظار داشت .امروزه ،بسياري از كشورها بدون
توجه به پيامدهاي اعمال چنين سياستهايي ،به تأسي از كشورهاي غربي و
در نتيجهي فرايند جهاني شدن و يكپارچگي جهاني فرهنگي ،چنين قوانيني
را محور سياستگذاريهاي خود قرار دادهاند؛ به نحوي كه امروزه در بيشتر
كشورهاي دنيا ،بسياري از اين سياستها در حال اجراست.
 -2-4-2سياستهاي ناظر بر كاهش تأثير نهاد خانواده در هويت يابي افراد

در دنياي امروز ،خانواده كاركرد هويتبخش خود به افراد را از دست داده
است .در دولت مدرن برخالف نظامات اجتماعی پیشین ،واحد بنیادین،
فرد و به عبارت دقیقتر شهروند است .توجه ویژه به مفهوم شهروند و
منتزع کردن آن از موقعیتهای اجتماعی چون خانواده ،قومیت ،مذهب و
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 ...جهتبخش سیاستگذاری عمومی دولت در اروپا و آمریکا بوده است.
ذیل چنین تأکیدی بر مفهوم فرد ـ شهروند و در کنار تالش جریان فمينيسم،
موضوع اصلی سیاستگذاری دولت در چارچوب سرزمینی خود نه خانواده
بلكه اعضای منتزع آن به ویژه زنان بوده است.
ام��روزه به واس��طه گس��ترش نهضته��اي جهاني دف��اع از حق��وق زنان،
كنوانس��يونها و كنفرانسه��اي متعددي در دفاع و حماي��ت از حقوق زنان
تش��كيل شده اس��ت .جنبشهاي دفاع از حقوق زنان در بسياري از كشورها
نفوذ كرده و حتي حمايتهاي دولتها را نيز در مواردي به دست آوردهاند.
تأكيد بر حقوق فردي برابريجويانه و مس��اوي بودن تمامي ش��هروندان در
برابر قانون ،س��بب ايجاد اعالميههاي جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد،
كنوانس��يون منع هر گونه خشونت عليه زنان ،كنوانسيون حقوق كودك و ...
ش��د ،اما تاكنون اعالميه و منش��ور جهاني در دفاع از حقوق خانواده صادر
نشده است.
بسياري از كشورها در همگرايي با سياستهاي حمايت از حقوق زنان به اين
كنوانسيونها پيوستهاند؛ براي مثال تا سال  175 ،2003كشور به كنوانسيون
منع هر گونه خشونت عليه زنان ملحق شدند هرچند  47كشور با حق شرط
اين كنوانسيون را پذيرفتهاند .نامگذاري  8مارس با عنوان روز جهاني زن
و نامگذاري سال  1975با عنوان سال بينالمللي زن بخش ديگري از اين
سياست جهاني است.
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و پايمال شدن حقوق آنها سبب گسترش تمركز مجامع جهاني و قانونگذاران
بر مسئلهي حقوق زنان شدهاند ،اما در اين ميان ،به اهميت خانواده و تحكيم
آن بيمهري شده و براي تحكيم بنيان خانواده در مجامع بينالمللي هيچ
تالشي صورت نميگيرد.
تاكنون در جهان در راستاي حمايت از حقوق و مسائل زنان گروههاي
آموزشي ،پژوهشي ،اجرايي دولتي و غير دولتي متعددي شكل گرفته ،اما در
اين ميان مسائل و چالشهاي پيش روي خانوادهي مدرن فراموش شده است.
تأسيس رشتهي مطالعات زنان در بسياري از كشور و تشكيل سازمانهاي
مردم نهاد متعدد در راستاي حمايت از زنان از جملهي اين تالشهاست.
محور قرار گرفتن زنان در برنامهها به جاي تمركز بر خانواده ،نتيجهاي جز
اين نداشته كه امروزه زنان در جهان در بسياري از حوزهها همچون مسائل
سياسي ،مديريتي ،آموزشي ،اقتصادي و … موفقيتهاي چشمگيري كسب
كردهاند اما به موازات حضور بيشتر زنان در عرصهي عمومي ،شاهد تضعيف
نهاد خانواده و هويتبخشي آن هستيم.
سؤال اين است كه در چنين فضايي روند سياستگذاري در جمهوري اسالمي
ايران چه سمت و سويي داشته است؟ به عبارت ديگر آيا سياستهاي وضع
شده در جمهوري اسالمي ايران در راستاي حمايت از خانوادهي سنتي و
كاركردهاي متداول آن بوده است؟ چه نسبتی بین سیاستهای جمهوري
اسالمي ايران در حوزهي خانواده با روندهای جهانی وجود دارد؟ آيا
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سياستها و قوانين جمهوري اسالمي ايران نيز تحت تأثير فرايند جهاني
شدن ،سياستهاي پذيرش تغيير در ساختارها و كاركردهاي خانوادهي سنتي
را پذيرفته است؟
در ادامه تالش شده ،با بررسي سياستهاي وضع شده در جمهوري
اسالمي ايران در دو بخش سياستهاي كالن و قوانين موردي به اين سؤاالت
پاسخ داده شود.
 -3ارزيابي سياستهاي جمهوري اسالمي ايران در حوزهي خانواده

آنچه در بررسي سياستها و قوانين جمهوري اسالمي ايران بايد لحاظ
شود ،تفكيك سياستها و خط مشي كلي نظام از ساير قوانين موجود است.
چرا كه اين سياستها ،به عنوان اسناد باالدست ،تعيين كنندهي روند و
رويكرد ساير قوانين هستند.
 -1-3مروري بر سياستها و خط مشيهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران

در جمهوري اسالمي ايران ،به عنوان نظامي برآمده از احكام اسالمي،
سياستگذاريها و به تبع آن قانونگذاري شكلي كام ً
ال ارزشي داشته و پيرو
دستورات شرع مقدس است .از آنجا كه الگوي فرهنگي نظام اسالمي ،كام ً
ال
خانواده محور است ،در سياستهاي كالن جمهوري اسالمي ايران نيز بر
حفظ بنياد خانواده به عنوان يک مصلحت کالن تاكيد شده است .اين مهم در
ي
اصل ( )10قانون اساسي تصريح شده است؛ «از آنجا ك ه خانواده واحد بنياد 
ي مربوط
ت و برنامهريزيها 
ن و مقررا 
ي قواني 
ي است ،هم ه 
جامعهي اسالم 
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ي باشد».
ق اسالم 
ق و اخال 
ي بر پايهي حقو 
روابط خانوادگ 
در سياستها و اسناد باالدستي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز توجه
به حقوق زنان و حمايت از آنها در كنار لزوم حمايت از خانواده (بر خالف
سياستهاي جهاني) ديده شده است .به عبارت ديگر اين دو مفهوم در
ادبيات نظام جمهوري اسالمي ايران تفكيكناپذير و الزم و ملزوم يكديگرند.
در ادامه برخي از سياستهاي كلي نظام بررسي ميشود.
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ي
ت آ ن و استوار 
ي از قداس 
ل خانواده ،پاسدار 
ت آسا ن كرد ن تشكي 
بايد در جه 
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جدول  :1جايگاه نهاد خانواده در سياستها و خط مشيهاي كلي نظام
خط مشي كلي

1

قانون اساسي

2

سياستهاي كلي
برنامههاي توسعه

3

سند چشم انداز
بيست ساله

توضيحات
در مقدمه قانون اساسي در بخش «زن در قانون اساسي» بر اين اصل تاكيد شده
كه خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان ميباشد.
نكتهي حائز اهميت در اين مقدمه ،اين است كه از نگاه قانونگذار ،زن تنها در
شرايطي كه در كنار مفهوم خانواده ديده شود ،از حالت ابزار شي خارج شده و
كرامت واقعي او آشكار مي گردد.
ي جامع ه اسالم 
ي
اصل( )10قانون اساسي« :از آنجا ك ه خانواد ه واحد بنياد 
ت
ي مربوط بايد در جه 
ت و برنامهريزيها 
ن و مقررا 
ي قواني 
است ،هم ه 
ي روابط
ن و استوار 
تآ 
ي از قداس 
ل خانواده ،پاسدار 
ن تشكي 
ن كرد 
آسا 

ي باشد».
ق اسالم 
ق و اخال 
ي بر پاي ه حقو 
خانوادگ 
ت با
ق ز ن را در تما م جها 
ت حقو 
ف اس 
ت موظ 
اصل 21قانون اساسي «دول 
ن نمايد و امور زير را انجا م دهد.......:
ي تضمي 
ن اسالم 
ت موازي 
رعاي 
ي خانواده».
ن و بقا 
ي حفظ كيا 
ح برا 
.3ايجاد دادگا ه صال 
در سياستهاي كلي برنامهي سوم ( بند  ،)25برنامهي چهارم ( بند  )14و برنامهي
پنجم توسعه (بند  ،)12تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي
اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همهي عرصهها و توجه
ويژه به نقش سازندهي آنان تأكيد شده است.
در بخشي از متن سند چشمانداز بيست ساله كشور نيز ،به لزوم استحكام

خانواده در افق بيست سال آينده اشاره شده است.
«جامعه در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
برخوردار از سالمت ،رفاه و امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي ،فرصتهاي برابر،
توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و
بهرهمند از محيط زيست مطلوب».
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رديف
4

برنامهي پنجم
توسعه

اگرچه در بندهاي متعددي از برنامه پنجم توسعه از جمله مواد (،)32( ،)19( ،)18
( )176( ،)43( ،)39( ،)34و ( )211به موضوع حمايت از خانواده توجه شده ،با اين
وجود در ماده ( )230به طور ويژه بر حمايت از خانواده تأكيد شده است «:دولت
با همکاری سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با
هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفاء حقوق
شرعی و قانونی بانوان در همهي زمینهها با تدوین و تصویب «برنامهي جامع توسعهي
امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده ،بازنگری قوانین
و مقررات مربوطه ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،توسعه و ساماندهی امور
اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار
و زنان بدسرپرست ،تأمین اجتماعی ،اوقات فراغت ،پژوهش ،گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب ،ارتقاء سالمت ،توسعهي تواناییهای سازمانهای مردم نهاد ،ارتقاء
توانمندیهایزنانمدیرونخبه،توسعهيتعامالتبینالمللی،تعمـیقباورهایدینی
و اصـالح ساخـتار اداری تشکـیالتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید».

5

« اهداف و اصول
تشکيل خانواده
و سياستهاي
تحکيم و تعالي
آن»

در اين سياست كه مصوب  1384/8/7شوراي عالي انقالب فرهنگي است ،نيز
بر لزوم تحقق ديدگاه اسالم در خصوص اهميت جايگاه ،منزلت و كاركردهاي
خانواده در نظام اسالمي؛ حمايت از تشكيل ،تحكيم و تعالي نهاد خانواده و
پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛ ارتقاء سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي
خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سالمت و بهبود فرهنگي جامعه؛ همگرايي
و هماهنگي كليهي سياستها و برنامهريزيها در موضوع خانواده به منظور
بهبود وضعيت تشكيل ،تحكيم و تعالي خانواده؛ آگاهي افراد خانواده نسبت به
حقوق و وظايف يكديگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه؛ گسترش و تعميق
ارزشهاي اصيل اسالمي در خانواده براي تربيت نسل سالم ،با ايمان ،مسئول
و مؤثر در رشد خود و خانواده؛ ايمن سازي خانواده از آسيب و بحرانهاي
اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسيبديده ،تاکيد شده است.

6

منشور حقوق و
مسئ ولي تهاي
زنان در جمهوري
اسالمي اي ران

در اين منشور بر حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده و برخورداری
از امکانات و حمایتهای قانونی الزم به منظور پیشگیری از بروز اختالفات
و کاهش طالق ( بند )21؛ حق بهرهمندی از امکانات فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئولیت خویشتنداری
تا آستانهي ازدواج (بند  )22تأكيد شده است.
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رديف

خط مشي كلي

توضيحات

7

تأكيد امام
خميني( )بر
اهميت خانواده

نقش خانواده بهخصوص مادر در نونهاالن و پدر در نوجوانان بسيار حساس
است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمايت پدران متعهد به طور شايسته و
با آموزش صحيح تربيت شده و به مدارس فرستاده شوند ،كار معلمان آسانتر
خواهد بود .اساسا تربيت از دامان مادر و جوار پدر شروع ميشود و با تربيت
اسالمي و صحيح آنان استقالل و آزادي و تعهد به مصالح كشور پايهريزي
1
ميشود (خميني :ج ،15ص.)162

8

تأكيد مقام معظم
رهبري بر اهميت
خانواده

مسئلهى خانواده ،مسئلهى بسيار مهمى است؛ پايهى اصلى در جامعه است،
سلول اصلى در جامعه است ...جامعهى اسالمى ،بدون بهرهمندى كشور از نهاد
خانوادهى سالم ،سرزنده و بانشاط ،اص ً
ال امكان ندارد پيشرفت كند .بالخصوص
در زمينههاى فرهنگى و البته در زمينههاى غير فرهنگى ،بدون خانوادههاى
خوب ،امكان پيشرفت نيست.
غرب رندانه از زير بار طرح مسئلهى خانواده در ميرود .توى همهى بحثهايى
كه اينها ميكنند ،بحث زن هست ،اما اص ً
ال بحث خانواده نيست .خانواده،
ً
نقطهى ضعف غرب است .مسئلهى زن را مطرح ميكنند ،اما اصال اسم خانواده
را نمىآورند؛ با اينكه زن از خانواده جدا نيست (بيانات مقام معظم رهبري در
2
سومين نشست راهبردي)

بدين ترتيب ،بررسي اجمالي سياستهاي كلي نظام نشان ميدهد،
مجموعهي سياستهاي اتخاذ شده از سوي جمهوري اسالمي ايران در مقايسه
با سياستهاي جهاني ،كامال خانوادهگرا و در تضاد با پذيرش سياستهاي
تكثرگرا در خصوص اشكال و مفهوم خانواده است .توجه به تحكيم بنيان
خانواده و كنار هم ديدن جايگاه زن و خانواده از نشانههاي اين واگرايي است.
 -1براي جلوگيري از طوالني شدن بحث ،تنها به بخش كوچكي از سخنان امام ( )در رابطه با
اهميت خانواده استناد شده است.
 -2براي جلوگيري از طوالني شدن بحث ،تنها به بخش كوچكي از سخنان مقام معظم رهبري در
رابطه با اهميت خانواده استناد شده است.
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توجه به تحكيم بنيان خانواده در سياستهاي كالن نظام ،سبب شده
بسياري از قوانين وضع شده در جمهوري اسالمي ايران ،شكلي كام ً
ال
واگرايانه در مقايسه با قوانين جهاني در پيش گيرد .مجموعه قوانيني كه در
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مجازات زنا ،1لواط ،2مساحقه ،3قوادي،4
و سقط جنين عمومي (مواد  716 -719قانون مجازات اسالمي) تصويب
شده همگي نشان دهندهي اهميت بنيان خانواده و تالش قانونگذار در
پيشگيري از رواج نابهنجاريها در آن و در نتيجه واگرايي قوانين ذكر شده
با سياستهاي جهاني است.
نگاهي به قوانين فوق حاكي است ،اهميت بنيان خانواده در نظام جمهوري
اس�لامي ايران به حدي اس��ت كه قانونگذار با هر مسئلهاي كه بر ساختار و
كاركردهاي خانواده صدمه وارد س��ازد ،از جمله روابط خارج از چارچوب
خانواده 5،همجنسگرايي 6،سقط جنين 7و  ...به شدت برخورد كرده است.

 -1بر اساس ماده  221قانون مجازات اسالمي زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت
بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد (مواد  221 -232قانون مجازات اسالمي مصوب
 1392/2/1مجلس شوراي اسالمي)
 -2هم جنس بازي مردان (مواد  233و  234قانون مجازات اسالمي)
 -3هم جنس بازي زنان (مواد  238تا 240قانون مجازات اسالمي)
 -4فراهم كردن شرايط لواط يا زنا (مواد  242و  243قانون مجازات اسالمي)
 -5به دليل مغايرت با تشكيل خانواده
 -6مغايرت با شيوه سنتي همسرگزيني و ساختار خانواده پذيرفته شده در اسالم
 -7مغايرت با كاركرد توليد مثل و حقوق انساني
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نامگذاري روز اول ذيحجه به عنوان روز ازدواج از سوي شوراي عالي
انقالب فرهنگي از جمله مواردي است كه نشان دهندهي توجه ويژه نظام به
حمايت از ازدواج و تحكيم نهاد خانواده ميباشد.
عالوه بر اين مجلس شوراي اسالمي نيز در سال « 1384قانون تسهيل
ازدواج جوانان» در  13ماده به تصويب رساند .در اين قانون ـ كه به منظور
توانمند سازي و تشويق جوانان به تشكيل خانواده تدوين شده است ـ تالش
شده مجموعه تسهيالتي با موضوع پرداخت وديعهي مسكن ،در اختيار
گذاشتن مسكن موقت به مدت سه سال با روش انبوه سازي ،در اختيار
گذاشتن فضاي برگزاري مراسم ازدواج با هماهنگي كميتهي سامان ازدواج،
پرداخت كمك هزينهي زندگي براي زوجين فاقد درآمد به مدت دو سال،
تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديكترين پادگان و مركز نظامي
محل سكونت ،پرداخت مستمري سربازان متأهل به ميزان دو برابر سربازان
مجرد ،اعطاي وام اشتغال ،تأمين خوابگاههاي متأهلي براي دانشجويان ،از
سوي دولت براي جوانان فراهم شود.
بدين ترتيب جمهوري اسالمي ايران با محور قرار دادن لزوم ازدواج
رسمي و شرعي زن و مرد جهت اطالق مفهوم خانواده به روابط عاطفي و
به رسميت نشناختن روابط همجنسگرايان و يا روابط خارج از چارچوب
ازدواج ،روندي واگرايانه با سياستهاي تضعيف كنندهي نهاد خانواده در
غرب پيموده است.
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در مطالب فوق اشاره شد ـ در نظام جمهوري اسالمي ايران ،قوانين و
سياستهايي وضع شده كه ميتوان آنها را همگرا با سياستهاي جهاني ذكر
شده قلمداد كرد ،هر چند كه اين همگرايي در مواردي است كه سياستها
بهطور مستقيم سبب تضعيف نهاد خانواده نميشوند .از جمله اين سياستها،
ميتوان به سياستهاي تشويقي اشتغال زنان ،تأسيس رشتهي مطالعات زنان،
پيروي از سياستهاي كنترل جمعيت جهاني و .....اشاره كرد .در ادامه برخي
از اين سياستها بررسي ميشود.
الف  -وضع سياستهاي تشويقي جهت اشتغال زنان

چنان كه گذشت ،يكي از عمدهترين تأثيرات جهاني شدن در نهاد خانواده،
دگرگوني نقشهاي سنتي و ثابت و از پيش تعيين شدهي اعضاي خانواده
است .در نتيجهي جهاني شدن ،نقشهاي محول بر مبناي ازدواج سنتي ـ كه
براي مردان نانآوري و حضور در فضاي خارج از خانه و براي زنان نقشهاي
خانگي بود ـ دستخوش تغيير شده است .سياستهاي تشويقي اشتغال زنان،
در غرب نقش مهمي را در گسترش اين روند ايفا نمودهاند .بر اين مبنا يكي
از مواردي كه نشان دهندهي همگرايي سياستها و قوانين جمهوري اسالمي
ايران با سياستهاي جهاني است ،تمركز و ارزشگذاري بر اشتغال زنان در
سياستهاي وضع شده در جمهوري اسالمي ايران ميباشد .ر ّد پاي وضع
اين سياستها را در قوانين توسعه ميتوان مشاهده كرد .الزم به ذكر است
هرچند فعاليت اقتصادي – اجتماعي زنان در اسالم نهي نشده ،اما آنچه در
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رابطه با آن ارزش گذاري شده و مقدم دانسته شده فضيلت خانهداري است.
بررسي قوانين توسعهي كشور به عنوان مهمترين سند راهبردي ميان مدت
نشان ميدهد ،اين قوانين در راستاي سياستهاي جهاني ،مشاركت اقتصادي
زنان را هدف قرار دادهاند و در مقابل هيچ سياست حمايتي از خانهداري
تدوين نشده است؛ لذا از اين منظر (تمركز صرف بر اشتغال زنان و تبديل
آن به مطالبهي اجتماعي) ميتوان اين سياستها را همگرا با سياستهاي
جهاني دانست.
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رديف

قانون

توضيحات

1

قانون برنامه اول
توسعه

 در بخش خط مشيها ،مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعي ،فرهنگي،آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزشهاي متعالي شخصيت
اسالمي زن ( )3-18تأكيد شده است.
 در بخش سياست تحديد مواليد نيز ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزشپزشكي به منظور كاهش نرخ رشد جمعيت كشور (كاهش  6/4مولود زنده در
سال  1365به  4نوزاد در سال  )1390موظف به اجراي وظايف ذيل شده است:
باال بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش
ضريب پوشش تحصيلي دختران الزم التعليم.
اعتالء موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينههاي مشارکت
زنان در امور اقتصادي ،اجتماعي جامعه و خانواده....

2

قانون برنامه دوم
توسعه

 در بخش خط مشيهاي اساسي يكي از راهكارهاي رشد فضائل براساساخالق اسالمي و ارتقاء کمي و کيفي فرهنگ عمومي جامعه مشارکت بيشتر
زنان و بانوان در امور اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي ،اقتصادي دانسته شده
است.

3

قانون برنامه سوم
توسعه

 بر اساس مادهي ( ،)158مركز امور مشاركت زنان موظف است «طرحهايالزم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان درچارچوب
تمهيدات پيشبيني شده در اين قانون و متضمن اصالحات ضروري در امور
اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيئت وزيران ارائه کند».
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رديف

قانون

4

قانون برنامه
چهارم توسعه

5

قانون برنامه پنجم
توسعه

توضيحات
 در مادهي ( ،)54دستگاههاي اجرايي موظفاند دورههاي آموزشي ضمنخدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان ،به منظور افزايش سطح
كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به ويژه از
طريق آموزشهاي كوتاه مدت برگزار نمايند.
 در مادهي ( ،)101دولت موظف است ،برنامهي ملّي توسعهي «كار شايسته» رابه عنوان گفتمان جديد عرصهي كار و توسعه ،بر اساس راهبرد «سهجانبهگرايي»
كه متضمن عزت نفس ،برابري فرصتها ،آزادي و امنيت نيروي كار ،همراه با
صيانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال اول برنامهي
چهارم توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تقديم
مجلس شوراي اسالمي بنمايد:
ج) گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي ،بيمه بيكاري ،ايجاد،
توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني ،حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار
كار غير رسمي ،توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و
توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب)
 -در مادهي ( ،)111دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه

و توسعهي فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور اقدامهاي ذيل
را معمول دارد:
الف) تدوين ،تصويب و اجراي برنامهي جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل
بر بازنگري قوانين و مقررات ،به ويژه قانون مدني ،تقويت مهارتهاي زنان
متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فنآوري ،شناسايي و افزايش ساختارهاي
سرمايهگذاري در فرصتهاي اشتغالزا ،توجه به تركيب جنسيّتي عرضهي
نيروي كار ،ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت
به شايستگي آنان.
 مادهي ( ،)230دولت با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذيربط از جملهمركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در
عرصههاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همهي زمينهها
با تدوين و تصويب «برنامهي جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر
محورهاي تحكيم بنيان خانواده ،بازنگري قوانين و مقررات مربوطه ،پيشگيري
از آسيبهاي اجتماعي ،توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با

اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان
بدسرپرست ،تأمين اجتماعي ،اوقات فراغت ،پژوهش ،گسترش فرهنگ

عفاف و حجاب ،ارتقاء سالمت ،توسعة توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد،
ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه ،توسعهي تعامالت بينالمللي،
تعمـيق باورهاي ديني و اصـالح ساخـتار اداري تشكـيالتي زنان و خانـواده
اقدام قانوني نمايد.
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توسعه ،موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جايگاه اقتصادي آنان در جامعه است.
از برنامهي دوم به بعد ،هيچ اشارهاي به مسئوليت دولت در زمينهي ارتقاء
جايگاه زن در خانواده با توجه به نقش همسري و مادري نشده است .در اين
برنامهها ،عالوه بر اينكه به كار بدون دستمزد زنان خانهدار در احتساب توليد
ناخالص م ّلي بيمهري شده است ،هدف سياستگذار تنها بهبود وضعيت

زنان تحصيلكرده بوده و برنامهريزي منسجم و قابل طرحي براي زنان
خانهدار و فاقد تحصيالت عالي ارائه نشده است (زعفرانچي .)120 :1385

تنها برنامهاي كه ميتوان آن را مغاير با سياستهاي جهاني دانست
برنامهي پنجم توسعه است ،چرا كه در اين برنامه ،توسعه و ساماندهي امور
اقتصادي و معيشتي زنان با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست
ديده شده است .به عبارت ديگر در اين برنامه اشتغال زنان از يك مطالبهي
عمومي براي تمامي افراد (بدون توجه به تبعات آن براي خانوادهها به ويژه
افزايش بيكاري در مردان به عنوان سرپرستان خانواده) به يك اولويت براي
زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تبديل شده است.
بدين ترتيب سياست لحاظ شده در برنامههاي توسعهي كشور به جزء
برنامهي پنجم ،همگرا با سياستهاي جهاني و در جهت افزايش اشتغال
زنان تمركز يافته است .هرچند همانطور كه گفته شد ،اعمال سياستهاي
تشويقي اشتغال زنان ،في نفسه منجر به فروپاشي خانواده نميشود ،اما از
آنجا كه فراخوان عمومي زنان به عرصهي اشتغال با وقايعي همچون كاهش
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حضور زنان در خانه ،افزايش واگذاري تربيت كودكان به مهدكودكها،
افزايش امكان مزاحمت جنسي براي زنان و فراهم شدن اين فضاي رواني
كه مشاركت اقتصادي زنان سبب ارزشمندي و ارتقاي جايگاه آنها در جامعه
ميشود ،همراه است ،سبب تغيير و تضعيف در كاركردهاي خانواده ميگردد.
ب ـ تأسيس رشتهي مطالعات زنان در ايران

1

تأسيس رشتهي مطالعات زنان در ايران ،توسط شوراي عالي برنامه ريزي
در تاريخ  ،1378/10/19يكي ديگر از نشانههاي همگرايي سياستهاي
جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني و تمركز بر مسائل زنان بدون
توجه بر لزوم شناخت مسائل و مشكالت خانواده است.
اين رشته در اواخر دههي  60ميالدي ،با توجه به شرايط سياسي حاكم
بر كشورهاي غربي به ويژه جنبش دانشجويي با گرايشهاي سياسي چپ،
از سوي «جوليت ميچل» در قالب دورههاي آزاد آموزشي راهاندازي شد.
مطالعات زنان ،در اوايل دههي  80ميالدي به تدريج از كالسهاي آزاد
آموزشي به دورههاي رسمي دانشگاهي تغيير شكل يافت و هم اكنون در
بسياري از كشورها به عنوان رشتهاي مستقل وجود دارد (پاپي نژاد و ديگران
.)17 :1389

برنامهريزي براي تأسيس رشتهي مطالعات زنان در جمهوري اسالمي ايران،
در ابتدا از سوي مؤسسهي مطالعات و تحقيقات زنان مورد توجه قرار گرفت.
 -1هرچند كه برنامهها و واحدهاي درسي اين رشته با آنچه در جهان تدريس ميشود ،به خصوص
پس از بازنگري رشته در سال  1384متفاوت است.
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ايجاد رشتهي مطالعات زنان را آماده كرد .سپس در سميناري يک روزه در
دانشگاه تربيت مدرس ،با حضور اساتيد و مديران وزارتخانه ،راهاندازي رشته
به صورت دانشگاهي بررسي شد (بصيري .)1380در نوزدهم دي ماه ،1378
ي ارشد مطالعات زنان در شوراي عالي برنامهريزي
طرح دورهي کارشناس 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب و در سال  1380-81اجرايي شد.
هر چند كه در طراحي اهداف و واحدهاي درسي اين رشته تالش شده،
آموزههاي ديني و تعاليم اسالم مد نظر قرار گيرد 1،اما منابع ،محتواي دروس
و نظرياتي که مبناي تحليل و بررسي مسائل زنان ايران قرار ميگيرد ،کام ً
ال
مبتني بر نظريات غربي است .در اين رشته مسائل و آسيبهاي حوزهي
زنان ،همانند ساير شاخههاي علوم اجتماعي با استفاده از نظريات غربي
تبيين ميشود .بدين ترتيب نميتوان انتظار داشت ،ارائهي راهكار جهت حل
چالشهاي حوزهي زنان و خانواده در اين رشته مبتني بر شرايط بومي-
اسالمي طراحي شود.
انتظار ميرفت برنامهريزان رشتهي مطالعات خانواده جهت مطالعهي
تحوالت خانوادهي ايراني و چالشهاي پيش روي آن را تأسيس كنند،
درحالي كه در رشتهي مطالعات زنان ،عمدت ًا بر مطالبات زنان همگرا با
 -1هدف از تأسيس اين رشته ،معرفي شأن و نقش زن در جهان هستي از ديدگاه اسالم ،تربيت
نيروي انساني متخصص در جهت آموزش و پژوهش در امور زنان؛ تربيت نيروي انساني جهت
سياستگذاري مطلوب در سطوح مختلف برنامهريزي کشور و تقويت بينش علمي نسبت به مسئله
زن جهت اصالح نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي بيان شده است.
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سياستهاي جهاني تأكيد ميشود .به عبارت ديگر تأسيس رشتهي مطالعات
زنان در جمهوري اسالمي ايران را نيز ميتوان نشانهاي از همگرايي
سياستهاي جمهوري اسالمي ايران با سياستهاي جهاني و توجه به مسائل
و چالشهاي زنان به جاي توجه به چالشهاي خانواده دانست.
ج ـ همگرايي با سياستهاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت

پيگيري موضوع تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در كشور ،بيشتر
وامدار برنامههاي كنترل جمعيت سازمانهاي بينالمللي است .دريافت
جايزهي كنترل جمعيت از سوي سازمان ملل متحد در سال  1998نيز نشان
دهندهي ميزان همگرايي سياست تحديد مواليد در جمهوري اسالمي ايران
با سياستهاي جهاني كنترل جمعيت ميباشد .اين امر در حالي است كه
همگرايي افراطي با اين سياست ،بدون در نظر گرفتن ساير ابعاد اين مسئله
و نبود برنامهريزي جهت ممانعت از رشد منفي جمعيت ،در نهايت منجر
به پيشي گرفتن نرخ رشد جمعيت در كشور از پيشبيني قانون برنامهي
اول توسعه 1و كاهش آن به  1/3درصد در سال  1390شده است .امري كه
ميتواند مشكالت متعدد اجتماعي ،فرهنگي ،جمعيتي و اقتصادي را در آينده
براي كشور رقم زند .به عبارت ديگر سياست جمهوري اسالمي ايران در
رابطه با تحديد مواليد ،همگرا با سياستهاي جهاني و در راستاي تضعيف
كاركردهاي خانواده بوده است.
 -1در اين قانون پيشبيني شده نرخ رشد جمعيت در كشور به  2/3درصد در سال  1390كاهش
يابد.
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جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني را نميتوان به معناي همگرايي
با سياستهاي فروپاشي خانوادهي سنتي دانست ،اما اين سياستها ،حاكي
از توجه كمتر به موضوع خانواده و اهميت تحكيم آن براي جلوگيري از
تضعيف نهاد خانواده است .نتيجهي همگرايي با چنين سياستهاي جهاني،
شايد پيشرفت روزافزون زنان در عرصههاي مختلف آموزشي ،اجتماعي و
اقتصادي تلقي شود ،اما به موازات آن كيفيت نهاد خانواده به جهت استفاده
از مشوقهاي حضور اجتماعي زنان و نبود وضع قوانين حمايتي از تداوم
نهاد خانواده ،تحديد و تقليل پيدا كرده است ،كاهش نرخ ازدواج( 1ثبت
احوال ،)1391 ،افزايش آمار طالق 2،كاهش نرخ رشد جمعيت( 3همان) و ...
از نشانههاي اين مسئله است.
 -4نتیجهگیری وپيشنهادات

بررسي سياستها و قوانين وضع شده در كشورهاي مختلف ،نشان
ميدهد که بسياري از کشورها با پذيرش ديدگاه تکثر در رابطه با خانواده در
فرايند يكپارچگي جهاني و تصويب قوانين مختلف جهت به رسميت شناختن
روابط خارج از چارچوب خانواده ،سقط جنين ،ازدواج همجنسگرايان،
 -1در سال  1391تعداد  829968واقعه ازدواج با نرخ رشد منفي  5درصد در مقايسه با
سال گذشته و تعداد  150324واقعه طالق با نرخ رشد  5/2درصد نسبت به سال قبل ثبت
شده است.
 -2در سال  1391نسبت ازدواج به طالق در كل كشور  5/5بوده است.
 - 3نرخ رشد جمعيت در سال  1/3 ،1390درصد گزارش شده است.
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حقوق كودكان نامشروع ،آموزش مسائل جنسي در كالسهاي درسي،
حمايت از نهضتهاي فمينيستي ،تمرکز بر مفهوم زن به جای خانواده در
سیاستها و … به استقبال تضعیف خانوادهي سنتی رفته و در حقيقت به
آن دامن زدهاند.
در اين ميان ،جمهوري اسالمي ايران با محور قرار دادن لزوم ازدواج
رسمي و شرعي زن و مرد جهت اطالق مفهوم خانواده به روابط عاطفي و
به رسميت نشناختن روابط همجنسگرايان و يا روابط خارج از چارچوب
ازدواج روندي واگرايانه با سياستهاي تضعيف كنندهي خانواده در غرب
پيموده است.
با وجود اين و عليرغم تكثر قوانين خانواده محور در قوانين جمهوري
اسالمي ايران ،برخي از سياستهاي وضع شده در جمهوري اسالمي ايران
همگرا با سياستهاي جهاني تضعيف نهاد خانواده و تقويت زن محوري به
جاي خانواده محوري است.
طراحي برنامههاي توسعه به ويژه برنامهي چهارم توسعهي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي با محوريت مسائل جنسيتي و افزايش مشاركت اقتصادي
زنان و تبديل آن به يك مطالبهي عمومي براي زنان ،تأسيس رشتهي مطالعات
زنان در ايران در تاريخ  1378/10/19توسط شوراي عالي برنامهريزي ،اعمال
سياستهاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در كشور بدون بازنگري در آن
و با توجه كاهش چشمگير نرخ رشد جمعيت در سالهاي اخير از نشانههاي
اين همگرايي با سياستهاي جهاني است.
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ايراني نميگردد ،اما اين سياستها با اختالل در الگوي مطلوب خانواده و
تضعيف آن موجب تشديد آسيبهاي اجتماعي چون افزايش طالق ،كاهش
ازدواج ،كاهش فرزندآوري و … ميشوند؛ امري كه بازنگري اين سياستها
را در راستاي تحكيم خانواده الزامي ميكند .الزمهي اين امر تغيير سياستها
در حوزههاي زير است:
 -1-4بازنگري در سياستگذاريهاي تشويقي اشتغال زنان

همانطور كه گفته شد ،جمهوري اسالمي ايران در راستاي سياستهاي
جهاني اقدام به تشويق اشتغال زنان در سياستهاي ميان مدت و كوتاه مدت
خود نموده است .اين در حالي است كه افزايش اشتغال تمام وقت زنان
با پيامدهايي چون كاهش تمايل به فرزندآوري ،افزايش واگذاري تربيت
كودكان به مهدكودك ،افزايش امكان مزاحمتهاي جنسي ،سردتر شدن
فضاي عاطفي حاكم بر خانواده به دليل تعامل كمتر زوجين و  ...همراه است.
بازنگري در اين امر توجه به موارد زير را ضروري ميسازد:
الف -به رسميت شناختن فعاليت خانهداري و تكريم زنان خانهدار؛ بر
اساس آنچه از آموزههاي اسالمي بر ميآيد ،اولويت ارزشي نظام اسالمي
مسئلهي خانهداري زنان است .بدين ترتيب آنچه در نظام اسالمي بايستي
تشويق و با ارزش تلقي شود ،فعاليتهاي خانهداري است .ايجاد بيمهي
حمايتگر از زنان خانهدار و محاسبهي فعاليتهاي خانگي در شاخصهاي
اقتصادي ،از راهكارهايي است كه دولت ميتواند براي ارزشگذاري كار
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خانگي انجام دهد .گفتمان سازي در راستاي تكريم خانهداري نيز از طريق
توجه به نقش ،اهميت و جايگاه زنان خانهدار در رسانهها و نظام آموزشي
الزامي است.
ب  -امكان بخشي براي كاهش تعارض نقش خانه داري با اشتغال زنان؛
به علت اجتناب ناپذير بودن اشتغال زنان در بسياري از حوزهها ،ضروري
است كه سياستگذاران در مواجهه با اين امر سياستها و قوانيني در راستاي
حل تعارض اشتغال و مسئوليتهاي خانگي زنان وضع كنند .اجرايي ساختن
کار نيمه وقت بانوان ،حمايت از مشاغل خانگي ،انعطاف پذير کردن ساعات
کار بانوان شاغل ،افزايش مرخصيهاي زايمان و … از جمله اين سياستها
ميباشند.
ج -اولويتبخشي به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست در
سياستهاي اشتغالزا؛ به نظر ميرسد بايستي اولويت سياستگذاري نظام
جمهوري اسالمي ايران حمايت از اشتغال زنان خودسرپرست و بدسرپرست
باشد و حمايت ويژه از اشتغال اين قشر در قالب قوانين حمايتي در دستور
كار مجلس محترم قرار گيرد.
 -2-4بازنگري سياستگذاري در زمينهي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده

سياستهاي كنترل جمعيت كه در  25سال گذشته بدون مطالعات
كارشناسي كافي و با اثرپذيري از الگوهاي غربي توسعه و مطالبات نهادهاي
بينالمللي اجرايي شده است ،پيامدهاي ناگواري از جمله كاهش نرخ رشد
جمعيت به  1/3درصد را به همراه داشته و در آينده نيز كشور را با پيري
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افزايش سن ازدواج در نبود سياستهاي حمايتي براي كاهش ازدواج،
موجب كاهش دورهي باروري در زنان و كاهش نرخ مواليد شده است .بر
اين اساس ،بازنگري سياستهاي فوق الزامي است؛ لذا اقدامات زير پيشنهاد
ميشود:
الف -حذف سياستها و قوانين اعمال كنندهي محدوديت براي فرزندان
چهارم به بعد؛

1

ب -اتخاذ سياستهاي حمايتي از فرزندآوري از جمله اعطاي كمك
هزينهها و افزايش يارانههاي پرداختي؛
ج -اعمال سياس��تهاي تشويقي در راس��تاي كاهش سن ازدواج مانند
افزايش وام كمك هزينهي ازدواج براي زوجهايي كه زير س��ن  24س��الگي
ازدواج كردهاند ،كاهش دورهي سربازي براي پسراني كه زير سن  24سالگي
ازدواج كردهاند.
 -3-4توسعه و حمايت از فضاهاي پژوهشي خانواده محور

بخشي از جريانهاي پژوهشي كشور تحت تأثير ايدههايي چون فمينيسم
و حقوق بشر در غرب ،مسئلهي زنان را در محوريت برنامههاي خود قرار
داده و گفتمان حاكم بر آنها را كه مبتني بر فردگرايي و انفكاك زن از خانواده
است ،ترويج ميكنند .آنچه در اين بخش الزامي مينمايد تغيير سياستهاي
 -1قوانين اعمال كننده محدوديت براي فرزندان چهارم به بعد بر اساس قانون اصالح قوانين تنظيم
جمعيت و خانواده مصوب  1392/3/20مجلس شوراي اسالمي حذف گشته است.
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پژوهشي كشور از محوريت زن به محوريت خانواده بر اساس موارد زير
است:
الف -تأسيس نهادهاي پژوهشي خانواده محور؛
ب -رصد مداوم شاخصها و آمارهاي مرتبط با موضوع خانواده؛
ج -ايجاد رشتهي مطالعات خانواده در مقاطع باالتر؛
د -حمايت از پاياننامهها و پژوهشهاي متمركز بر مسائل مبتالبه خانواده
با هدف تحكيم خانواده.
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½½برنامههاي پنجگانهي توسعهي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

(برنامه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم).
½½بصيري ،مريم« .گزارش از راهاندازي رشته مطالعات زنان و مطالعات خانواده در
دانشگاههاي کشور» ،پيام زن ،دفتر چهارم ،ويژهنامه ش .)1380( ،2
½½باللي ،اسماعيل« .زنان و پيامدهاي سقط جنين» ،مطالعات راهبردي زنان ،ش،22
(.)1382
½½پاپي نژاد ،شهربانو و ديگران  .1389مطالعات زنان ،ترجمه و تلخيص منيره رضايي،
قم ،معارف.
½½خميني ،سيد روحاهلل .صحيفه نور ،ج.15

½½زعفرانچي ،ليال سادات« .زنان و خانواده در چهار برنامهي توسعه» ،مطالعات راهبردي
زنان ،ش.)1385( ،33
½½سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق .1404
½½سياست «اهداف ،اصول و تشكيل خانواده و تحكيم و تعالي آن» مصوب 1384/8/7
مجلس شوراي اسالمي.
½½سياستهاي كلي برنامههاي توسعه.
½½عنايت ،حليمه و مجيد موحد« .زنان و تحوالت ساختاري خانواده در عصر جهاني
شدن» ،پژوهش زنان ،دوره  ،2ش.)1383( ،2
½½فرهمندپور ،مريم و آمنه بختياري« .واگردهاي فمينيستي در ازدواج» ،كتاب زنان،
ش( ،31بهار .)1385
½½قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب  1384/9/27مجلس شوراي اسالمي.
½½قانون مجازات اسالمي مصوب  1392/2/1مجلس شوراي اسالمي.
½½كاستلز ،مانوئل .1380عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،تهران ،طرح نو.
½½كريسنتس ،برايس  .1387تأثير فمينيسم در فروپاشي حكومتها ،قم ،نهاد نمايندگي
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مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،معارف.
½½گاردنر ،ويليام  .1386جنگ عليه خانواده ،تلخيص و تدوين معصومه محمدي ،قم،
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
½½گل محمدي ،احمد .1381جهاني شدن فرهنگ و هويت ،تهران ،ني.
½½گيدنز ،آنتوني  .1379جهان رها شده :گفتارهايي درباره يكپارچگي جهاني ،ترجمهي
علي اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب ،تهران ،علم و ادب.
½½منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در جمهوري اسالمي ايران مصوب 1383/6/31
شوراي عالي انقالب فرهنگي.1383 ،
½½ويلسون ،جيمز  .1384فمينيسم در آمريكا تا سال  ،2003ترجمهي معصومه محمدي
و ديگران ،قم ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ،معارف.
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