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جهاني در حوزه ی خانواده
** *         آسیه ارحامي سینا کلهر

چكیده
امروزه دو قرائت از وضعيت خانواده در نتيجه ي فرآيند جهاني شدن وجود دارد. در 
قرائت اول، تغيير ساختارها و کارکردهاي خانواده، به عنوان نشانه اي از فروپاشي و بحران 
در خانواده ی معاصر تلقي مي گردد، در حالي که در قرائت دوم، تغييرات صورت گرفته 
در خانواده ی سنتي، به نفع تکثر اشکال خانوادگي و امري مطلوب قلمداد می شود. در 
بسياري از کشورهاي جهان قوانين و سياست هاي متعددي در راستاي پذيرش رويکرد 
دوم وضع شده که به شرايط بحراني خانواده و تضعيف آن دامن زده است. نوشتار 
حاضر تالش نموده تا ضمن بررسي سياست هاي جهاني تقويت کننده ي تغييرات مفهومي 
و کارکردي نهاد خانواده در غرب، به بررسي سياست هاي کالن و موردی جمهوري 
اسالمي ايران در خصوص خانواده بپردازد. اين امر از طريق بررسي اسنادي، استفاده از 
رويکرد سياست پژوهي و با تأکيد بر ارزيابي سياست ها انجام شده است. بررسي روند 
سياست گذاري در جمهوري اسالمي ايران نشان مي دهد مجموعه ي سياست هاي کالن 
اتخاذ شده در مقايسه با سياست هاي جهاني، کاماًل خانواده گرا بوده و در تضاد با پذيرش 
سياست هاي تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر 
قوانين خانواده محور، در نظام جمهوري اسالمي ايران، قوانين و سياست هايي نيز وضع 
شده که مي توان آنها را همگرا با سياست هاي جهاني ذکر شده قلمداد کرد.  هر چند اين 
امر به طور مستقيم منجر به فروپاشي خانواده ي ايراني نمي گردد، اما اين سياست ها با 
اختالل در الگوي مطلوب خانواده و تضعيف آن موجب تشديد آسيب هاي اجتماعي چون 

افزايش طالق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوري و ... مي شوند.
واژگان کلیدی

جهاني شدن، تضعيف نهاد خانواده ي سنتي، سياست ها و قوانين کشورهاي مختلف، 
سياست ها و قوانين جمهوري اسالمي ايران.

)Sina.kalhor@gmail.com( دکتري جامعه شناسي فرهنگي دانشگاه علوم و تحقيقات - ∗
 )a.arhami@yahoo.com(   کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران  - ∗∗
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1- مقدمه و بیان مسئله 

جهاني شدن فرايند فشردگي فضا و زمان، کوچک شدن پديدار شناسانه ي 

جهان و شکل گيري جامعه اي جهاني است )گل محمدي1381(. در اين کل 

واحد، براي متحول کردن و يکسان شدن جوامع و سنت ها در جهت خالف 

باورها و نمادهاي هويتي شان، فشارهايي اعمال مي شود که منجر به نسبي 

شدن فرهنگ ها، ارزش ها و باورهاي جوامع مي گردد. اين فرايند موجي از 

همگوني فرهنگي را پديد مي آورد که در آن وجه غالب و بخش عمده ي 

فرهنگي که جهاني مي شود، غربي است.

در اين ميان، نهاد خانواده يکي از مهم ترين نهادهايي است که در معرض 

تغييرات جهاني قرار گرفته است. يکي از عمده ترين تأثيرات جهاني شدن 

فرهنگ در نهاد خانواده، تغيير مفهوم آن، نقش هاي اعضا و نحوه ي شکل گيري 

خانواده است. اين دگرگوني هاي ساختاري عميق، از آنجا که با دگرگوني در 

شکل و مفهوم خانواده ي سنتي1 همراه است، به بحران و حتي فروپاشي نهاد 

خانواده ي سنتي در جامعه ي جهاني منجر شده است. هر چند که برخي از 

انديشمندان چون آنتوني گيدنز2 و کاستلز3 موارد فوق را تحولي در ساختار 

Traditional Family -1 منظور از خانواده سنتي، در اين نوشتار، الگويي از خانواده است که بر 
اساس نهاد ازدواج و به صورت قانوني و شرعي بين زن و مرد شکل مي گيرد. در اين خانواده، تقسيم 
کار سنتي مبتني بر جنسيت، يعني نقش نان آوري و حضور در فضاي خارج از خانه براي مردان و 

نقش هاي خانگي و تربيتي براي زنان حاکم است.

2- Anthony Giddens
3- Castells.Manuel
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سا خانواده مي دانند نه نشانه اي از فروپاشي خانواده.

افزايش آمار طالق،1 رواج همزيستي هاي خارج از چارچوب ازدواج شرعي 

و قانوني، گسترش سقط جنين قانوني و ... از مهم ترين شاخص هاي اين تغيير 

ساختار است؛ براي مثال آمار افراد ازدواج نکرده در آمريکا در طول سال هاي 

2005- 1950 از 35 درصد به 50 درصد افزايش يافته است.2 به عالوه نرخ 

ازدواج  در هر يک   هزار نفر در سال 1990 ميالدي در اروپا 6/3 درصد گزارش 

شده بود، در حالي که اين رقم در سال 2008 ميالدي به ازاي هر يـک  هـزار نـفر 

  .)http://www.mashreghnews.ir/( به 4/9 درصد کاهــش يافته است

از سوي ديگر به واسطه ي گسترش روابط خارج از چارچوب ازدواج، 

ميزان تولدهاي نامشروع در 27 کشور عضو اتحاديه ي اروپا بالغ بر 37/4 

درصد است که نسبت به 20 سال گذشته تقريباً دو برابر شده است. بر اساس 

اين آمار 40 درصد نوزاداني که در اتريش متولد مي شوند، نامشروع بوده و 

پيش از ازدواج رسمي زن و مرد پا به دنيا مي گذارند. کشور استوني در شرق 

اروپا با 59/2 درصد و يونان با 6/6 درصد به ترتيب بيشترين و کمترين 

آمار کودکان نامشروع را در اروپا دارند )www.irna.ir(.3 در استراليا نيز 1/3 

کودکان، خارج از چارچوب ازدواج سنتي و خانواده ي رسمي به دنيا مي آيند 

)http://www.mydivorce.com(. تمامي اين موارد، نشان دهنده ي تغيير مفهوم 

1- هرچند که به واسطه گسترش آمار زندگي هاي مشترک خارج از چارچوب ازدواج و تضعيف 
نهاد ازدواج، آمار طالق ديگر مفهوم گذشته را دارا نيست. 

.counting down on Obama  5 :2011 2- به نقل از تهران تايمز، 28 دسامبر
3- گزارش سالنامه اروپا به نقل از خبر گزاري ايرنا، 10/ 10/ 1390 
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و کارکردهاي خانواده ي متداول مي باشد.سا

با توجه به تغيير و تحوالت صورت گرفته در حوزه ي خانواده، دو قرائت 

از وضعيت خانواده در جهان فعلي وجود دارد )گيدنز 1379: 92(.  متفاوت 

گروه اول که در حقيقت، طرفداران و حاميان خانواده ي سنتي را تشکيل 

و  بحران  از  نشانه اي  را  آن  کارکردهاي  و  تغيير ساختار خانواده  مي دهند، 

در نتيجه فروپاشي در خانواده ي معاصر تلقي مي کنند. اين گروه با نگراني 

روند همزيستي هاي خارج از چارچوب ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعيت 

و افزايش فرزندان نامشروع را دنبال کرده و معتقدند با گسترش اين روند، 

خانواده ديگر مفهومي نخواهد داشت. به عبارت ديگر، از نظر آنها، آنچه در 

حال حاضر، خانواده ناميده مي شود، هيچ يک از مالک ها و معيارهاي خانواده 

را نداشته و اطالق نام خانواده بر آنها بي معناست.

گروه ديگر روند تغييرات را مثبت ارزيابي کرده و معتقدند آنچه در حال 

رخ دادن در بسياري از کشورهاست، تغيير خانواده ي سنتي به نفع تکثر انواع 

اشکال خانوادگي است که بايستي از آنها استقبال کرد. آنها فروپاشي ساختار 

خانواده ي فعلي را نشانه اي از پايان پدرساالري مي دانند )کاستلز 1380: ج2: 

ص180( که ضرورتاً به معناي پايان خانواده نيست، زيرا در جريان آن نظم 

و نسق هاي ديگري براي خانواده آزمايش مي شود و ممکن است در نهايت 

طريقه ي زندگي افراد با يکديگر و چگونگي زادوولد و تربيت آنها را به 

شيوه هايي ديگر و شايد بهتر بازسازي کند )همان(. 
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سا در  تغييري  نوع  هر  پذيرش  است،  اهميت  حائز  دوم  ديدگاه  در  آنچه 

مفهوم، ساختار، کارکرد و روابط اعضاي خانواده و در نتيجه بي مفهوم بودن 

وقوع کژکارکرد در خانواده است. در اين نگاه، دامنه ي تعريف خانواده بر 

هر نوع رابطه ي عاطفي اطالق مي شود، به شرط آنکه اصول حاکم بر ديدگاه 

ليبرال ها يعني »اعتماد«، »ارتباط« و »پرهيز از خشونت« در آنها رعايت شود. 

از آن  بايد روابط هم جنس گرايان و حتي فراتر  در چنين شرايطي، جامعه 

»دو مرد و يک زن« را نيز پذيرا باشد. اين تعريف بسيار باز و گسترده از 

خانواده با تمامي تعاريف پذيرفته شده از آن در کل تاريخ، مغايرت دارد. 

نهاد خانواده با وجود تمامي تغييرات ايجاد شده در ابعاد و کارکردهاي آن، 

همواره و در طول تاريخ، متشکل از يک زن، مرد و فرزنداني بوده که به آن 

معنا مي بخشيدند )هر چند که اين خانواده به تناسب شرايط تاريخي، ابعاد و 

کارکردهاي متفاوتي در طول تاريخ داشته است(،1 اما در قرائت دوم تالش 

مي شود، هر نوع رابطه اي حتي رابطه ي دو همجنس نيز در حيطه ي روابط 

خانوادگي تلقي شود.

توافق  آن  بر سر  رويکرد،  دو  در هر  آنچه  ديدگاه ها،  تفاوت  علي رغم 

وجود دارد، بحران خانواده ي سنتي در فرايند يکپارچگي جهاني است. اين 

بحران، به معناي ضعيف شدن الگويي از خانواده است که بر اساس نهاد 

در  مي گيرد.  شکل  مرد  و  زن  بين  شرعي  و  قانوني  به صورت  و  ازدواج 

1- اگرچه در برخي از جوامع در گذشته الگوي چند همسري رواج داشته يا همچنان دارد با اين 
همه الگوي متدوال خانواده در بسياري از کشورهاي جهان خانواده سنتي بوده است.
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نتيجه ي اين بحران، تحوالت متعددي در مفهوم، ساختار و نقش هاي اعضا سا

در خانواده ي 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 قدرت هاي سياسي به 

خصوص دولت ها از طريق سياست گذاري در حوزه ي خانواده، هم راستا با 

ايفا کرده اند. به عبارت ديگر، وضع برخي سياست ها  پذيرش قرائت دوم 

را  آن  که  ـ  روابط  جديد  اشکال  از  حمايت  راستاي  در  قوانين خاص  و 

خانواده مي نامند ـ در برخي از جوامع اروپايي و آمريکاي شمالي و سپس 

گسترش آن در تمامي جهان از طريق کنوانسيون ها يا فشار گروه هاي ذي نفع 

به خصوص فمينيست ها، در گسترش اين بحران نقش مهمي داشته است. 

البته پذيرش اشکال جديد خانواده در همه ي کشورها يکسان نيست و در 

برخي از کشورها، قوانيني در مغايرت با روند جهاني تضعيف خانواده نيز 

وضع شده است.

با توجه به نقش سياست ها در گسترش تحوالت مذکور در نهاد خانواده، 

نوشتار حاضر سعي دارد تا ضمن بررسي سياست هاي جهاني تقويت کننده ي 

تغييرات ساختاري و کارکردي نهاد خانواده به بررسي سياست هاي کالن و 

موردی جمهوري اسالمي ايران در خصوص خانواده بپردازد. هدف از اين 

نوشتار، پاسخ به سؤاالت زير است:
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سا 1. چه سياست هايي مشوق تحوالت نهاد خانواده در غرب )تغيير مفهوم 
آن، نقش هاي اعضا و نحوه ي شکل گيري خانواده( هستند؟1

2. سياست هاي مرتبط با نهاد خانواده در جمهوري اسالمي ايران تا چه 

ميزان در تعارض يا هماهنگي با اين سياست هاست؟ 

بر اين اساس مقاله در دو بخش مجزا، ابتدا به بررسي روندهاي جهاني 

سياست گذاري نهاد خانواده و در ادامه به ارزيابي ميزان واگرايي يا همگرايي 

سياست هاي جمهوري اسالمي ايران با روندهاي مذکور خواهد پرداخت.

اين امر از طريق بررسي اسنادي، استفاده از رويکرد سياست پژوهي و با 

تأکيد بر ارزيابي سياست ها انجام شد.

ــطح  ــه س ــاد خانواده، در س ــت گذاري در نه ــي سياس ــاي جهان رونده

ــاء و تداوم نهاد  ــرات در مفهوم، نقش هاي اعض ــر به تغيي ــت هاي ناظ سياس

ــت هاي جمهوري اسالمي ايران در حوزه ي نهاد  خانواده بررسي شد. سياس

ــت هاي کالن و راهبردي و نيز سياست هاي  ــطح سياس خانواده نيز، در دو س

ــايي شد. اصول مرتبط قانون اساسي، سياست هاي  موردي و انضمامي شناس

کلي برنامه هاي توسعه، سند چشم انداز بيست ساله، سياست »اهداف و اصول 

تشکيل خانواده و تحکيم و حمايت از آن«، و در نهايت ديدگاه هاي حضرت 

ــت هاي راهبردي به  ــام خميني )( و مقام معظم رهبري »«، سياس ام

ــناد فرادست براي قوانين موضوعي اين حوزه مي باشـد. در مقابل  عنوان اس

1- اگرچه اين سياست ها بسيار متکثر است اين مقاله تالش نموده به برخی از مهم ترين 
سياست ها بپردازد.
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در رابطه با روندهاي موردي و انضمامي حوزه ي خانواده با توجه به تکثر و سا

گستردگي اين سياست ها به عنوان نمونه هاي مصداقي به مواردي چون قانون 

مجازات اسالمي و ....توجه شده است.

2- سیاست هاي جهاني مشوق تحوالت نهاد خانواده در غرب

همان طور که در مقدمه اشاره شد، کشورهاي مختلف با پذيرش تکثر 

اشکال خانواده در فرايند جهاني شدن، تالش کرده اند تا قوانين و سياست هاي 

خود را در راستاي آن تنظيم کنند. با بررسي سياست هاي کشورهاي مختلف، 

مشخص مي شود که بسياري از کشورها چون سوئد، دانمارک، کانادا، بسياري 

از ايالت هاي آمريکا، انگليس، آرژانتين و ... به استقبال از تضعيف خانواده 

سنتی رفته و در حقيقت به آن دامن زده اند. اين امر با پذيرش ديدگاه تکثر 

در رابطه با خانواده در فرايند يکپارچگي جهاني و تصويب قوانين مختلف 

جهت به رسميت شناختن روابط خارج از چارچوب خانواده، سقط جنين، 

ازدواج هم جنس گرايان، حقوق کودکان نامشروع، آموزش مسائل جنسي در 

کالس هاي درسي، حمايت از نهضت هاي فمينيستي، تمرکز بر مفهوم زن به 

جای خانواده در سياست ها و ...  محقق شده است. البته تأثير اين قوانين و 

سياست ها در فروپاشي خانواده يکسان نبوده است. 

اين سياست ها مشوق تحوالت نهاد خانواده در ابعاد مختلف هستند:

1.تغيير در مفهوم نهاد خانواده )با پذيرش اشکال جديد روابط خانوادگي(؛

2.تغيير در نقش هاي متداول اعضا در نهاد خانواده )کارکرد نهاد خانواده(؛

3.تضعيف در اقتدار و جايگاه نهاد خانواده.
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سا 2-1- سياست هاي ناظر به تغيير مفهوم نهاد خانواده

چنان که ذکر شد منظور از خانواده ي سنتي، در اين نوشتار، الگويي از 

خانواده است که بر اساس نهاد ازدواج و به صورت قانوني و شرعي بين 

زن و مرد شکل مي گيرد. سياست هاي ناظر به تغيير در مفهوم نهاد خانواده با 

پذيرش مؤلفه هايی چون تأييد هر نوع رابطه ي عاطفي به عنوان روابط اعضاي 

خانواده، جنسيت زدايی از روابط همسران )روابط نهادينه ي همجنس گرايی به 

مثابه واحد خانواده(، آزادی افراد در روابط جنسی و انتقال آن به خارج از 

چارچوب خانواده موجب تضعيف نهاد خانواده ي سنتي شده اند. اين قوانين 

از طريق تعارض با مفهوم خانواده ي سنتي در هنجار شکني خانواده ي سنتي 

نقش مهمي ايفا کرده اند. در ادامه به برخي از اين سياست ها اشاره شده است.

2-1-1- حمايت از زندگي مشترک خارج از چارچوب ازدواج

از يک همبستگي  بيش  مثابه چيزي  به  ازدواج  تاريخ، همواره  آغاز  از 

جنسي پايدار که توسط سنت هاي اجتماعي يا آيين هاي ديني تاييد مي شود، 

بوده است. در دوره هاي تاريخي مختلف و فرهنگ هاي متفاوت، ازدواج به 

رابطه ي جنسي منحصر نبوده، بلکه هويت بخشي به کودکان و حضانت آنها، 

ارزش هاي  و  اجتماعي، هنجارها  انتقال هويت  اموال،  مالکيت  و  مديريت 

ازدواج شکل  در  انتظارات همگي  و  الزامات  موقعيت،  اجتماعي همچون 

مي گرفته است.

با وجود اين، با شروع دوران روشنگري، برخي از نويسندگان چون جان 

پرداختند.  ازدواج  مفهوم  بازتعريف  به  کاماًل سکوالريستي  ادبياتي  با  الک 
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تدريج سا به  اسميت  آدام  و  هيوم  ديويد  مانند  روشنگري  عصر  نويسندگان 

غرب را آماده ي پذيرش اين موضوع کردند که کودک مي تواند توسط يک 

سرپرست ازدواج نکرده نيز پرورش يابد، زن و مرد مي توانند بدون نياز به 

زندگي  اين  راحتي مي توانند  به  و  کنند  زندگي  يکديگر  با  ازدواج رسمي 

امر  يک  از  ازدواج  تالش ها،  اين  نتيجه ي  در  دهند.  خاتمه  نيز  را  توافقي 

مشارکتي که خداوند، سنت ها و قوانين به آن قداست مي بخشيدند به عنوان 

قراردادي تبديل شد که دو نفر بين خود و با لحاظ حقوق فردي خود منعقد 

مي کنند )ويلسون 1383: 264 و 265(.

به عالوه با شروع فعاليت هاي جنبش هاي آزادي خواهانه همچون جنبش 

فمينيسم، اعطاي آزادي هاي بيشتر به زنان و افزايش فردگرايي در بين آنها، 

با حذف يا کم رنگ کردن اهميت خانواده همراه شد؛ به ويژه آنکه برخي 

فمينيست ها، ازدواج و تشکيل خانواده را محل بروز نابرابري هاي اجتماعي و 

عامل ستم بر زنان مي دانستند. 

پشتوانه هاي  و  قانوني  اهرم هاي  نيازمند  تحوالت،  اين  شدن  نهادينه   

سياسي بود و نظام هاي غربي با طرح شعارهاي دموکراسي و حقوق بشر، 

نگرش هاي جامعه  و  استراتژي ها  قوانين،  ماهيت  تغيير  يا  اصالح  درصدد 

ازدواج در  پيوند  مقابل  توافقي در  از داليل ترجيح زندگي  برآمدند. يکي 

غرب، محوريت مسائل اقتصادي و امتيازاتي است که براي مجردها در نظر 

گرفته شده است؛ براي مثال تا قبل از سال 1961 در آمريکا، زوج هاي متأهل 

مي توانستند براي هر دو نفر در يک خانه، درخواست کاهش ماليات کنند، در 
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سا حالي که مجردين حق يک درخواست را داشتند، اما در سال 1969 امتيازات 

بيشتري براي مجردين در نظر گرفته شد و همين مسئله باعث افزايش تمايل به 

 .)Miller, 2001:p34 زندگي توافقي گرديد )فرهمند و بختياري 1386: 148 به نقل از

به عالوه، مقامات سوئدي اعالم رسمي کرده اند که به نظر آنها همه ي قوانيني 

که به زوج ها مربوط مي شود، بايد به گونه اي تدوين گردد که براي ازدواج 

مزيتي بيش از همزيستي آزاد قائل نشود. در چنين شرايطي خانواده به تدريج 

از يک واحد با هويت اجتماعي خاص، خارج و تبديل به رابطه اي شد که بنا 

بر ميل اعضاي آن تعريف مي شود. بدين ترتيب ازدواج از وضعيتي قانوني، 

به انتخابي شخصي تبديل شد که ديگر نحوه ي شکل گيري و دوام آن از منظر 

قانون بي اهميت تلقي مي شود.

از کشورهاي غربي  بسياري  ازدواج در  بدون  امروزه، ديگر همزيستي 

جرم تلقي نمي شود. در بسياري از کشورهاي جهان به ويژه در اياالت متحده 

امري  به  ازدواج،  بدون  مشترک  زندگي  غربي  کشورهاي  ديگر  و  آمريکا 

متداول تبديل شده است. 

2-1-2- حمايت از همجنس گرايان و به رسميت شناختن ازدواج آنها

با آنکه همجنس گرايي در طول تاريخ و در همه ي فرهنگ ها و زمان ها 

وجود داشته، اما در چند دهه ي اخير، جريان هاي اجتماعي متعددي در دفاع 

از حقوق همجنس گرايان زن و مرد و آزادي جنسي شکل گرفته است. اين 

جريان از سال 70-1969 در اياالت متحده آغاز و سپس به اروپا و از آنجا 

به سراسر جهان گسترش يافت )کاستلز 1380: ج2، ص247(. امروزه بسياري 
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رسميت سا به  را  هم جنس گرايان  حقوق  آمريکايي  و  اروپايي  کشورهاي  از 

1 و قوانيني را در راستاي قانوني کردن 
  )www.bbc.co.uk/persian (مي شمارند

پرتغال،  آرژانتين،  در  اکنون  هم  مثال  براي  کرده اند؛  تصويب  آنها  ازدواج 

بريتانيا2 و برخی از اياالِت آمريکا، قوانين حمايتي از همجنس گرايان تصويب 

شده است )همان(، دانمارک اولين کشوري است که ازدواج همجنس  گرايان 

را تحت عنوان اتحاد مدني و با حقوقي پايين تر نسبت به ازدواج، قانوني 

نمود و هلند اولين کشوري به شمار مي آيد که ازدواج همجنس گرايان را به 

صورت مذهبي و با حقوق برابر ازدواج دگرجنس گرايان قانوني کرده است. 

سياست هاي حمايتي از همجنس گرايان به گونه اي رشد يافته که حتي 

همجنس گرايان  براي  را  ارتش  به  ورود  متحده،  اياالت  چون  کشورهايي 

بدون مشکل مي دانند. در اياالت متحده تا اواخر سال 2010 قانوني به نام 

به  همجنس گرايان  قانون،  اين  موجب  به  که  داشت  وجود  نگو«3  »نپرس، 

شرط آنکه که گرايش جنسي خود را آشکار نکنند، اجازه ي ورود و خدمت 

رأي مجلس  با   ، ميالدي  دسامبر2010  تاريخ 19  در  داشتند.  را  ارتش  در 

سناي اياالت متحده ي آمريکا، قانون نپرس، نگو با رأي موافق 65 عضو سنا 

و به رغم مخالفت 31 سناتور عضو حزب جمهوري خواه باطل و خدمت 

همجنس گرايان در آمريکا آزاد شد )همان(.

1- به عنوان مثال هيالري کلينتون وزير خارجه ايالت متحده، در سخنراني خود در 7 دسامبر 2011 
حمايت از افرادي که گرايش هاي جنسي متفاوتي دارند را از اهداف مهم سياست خارجي اين 

کشور دانسته است.                                              
2- » تحول ازدواج در بريتانيايي ها« ، به روز شده در : 11:18 گرينويچ، پنج شنبه 8 دسامبر 2005

3- اين قانون در زمان رياست جمهوری بيل کلينتون به تصويب رسيد.
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سا فيلم هاي سينمايي زيادي تاکنون با مضمون همجنس گرايي و حمايت 

از همجنس بازان ساخته شده  است. بسياري از اين فيلم ها برنده يا کانديداي 

جوايز مختلفي چون اسکار و گلدن گلوب بوده اند. فيلم هايي چون »قوي 

سياه«1، »کوهستان بروک بک«2، »ميلک«3، »بوسه ي زن عنکبوتي«4 و .... با 

به عبارت ديگر سياست هاي  اين موضوع ساخته شده اند.  بر روي  تمرکز 

سينمايي و به تبع آن آموزش هاي عمومي و اجتماعي اين کشورها نيز حامي 

همجنس بازان و درصدد رفع مشکالت آنهاست.

قبح زدايي از روابط همجنس گرايان، به رسميت شناخته شدن ازدواج 

آنها و پذيرش فرزند از سوي ايشان در قوانين کشورهاي مختلف در قالب 

جنسيت زدايي از روابط همسران، نقش مهمي در تغيير مفهوم نهاد خانواده ي 

سنتي و به تبع آن تضعيف اين خانواده ايفا کرده است.

2-2- سياست هاي ناظر به تغيير کارکردهاي خانواده 

سياست هاي ناظر بر تغيير کارکرد خانواده، با پذيرش روابط جنسي خارج از 

چارچوب ازدواج که مبتني بر گسترش آموزش مسائل جنسي در مدارس براي 

نوجوانان است و به رسميت شناختن سقط جنين )به علت گسترش بارداري هاي 

خارج از چارچوب ازدواج( در تضعيف نهاد خانواده ي سنتي مؤثر بوده اند.

1 - ساخته دارن آرونوفسکي، محصول سال 2010، برنده جوايز بهترين بازيگر زن اسکار 2011
2- ساخته انگ لي، محصول سال 2005، برنده سه جايزه از اسکار و 4 جايزه از گولدن گلوب

3- ساخته گاس ون سنت، محصول سال 2008، برنده جايزه بهترين بازيگر مرد در اسکار 2009
4- ساخته هکتور بابنکو، محصول سال 1985، برنده جايزه بهترين بازيگر مرد از اسکار و نخل 

طاليي
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2-2-1- حمايت از آموزش مسائل جنسي در مدارس سا

آموزشي  ورود روش هاي  براي  ميالدي، حرکتي  دهه ي 1960  آغاز  با 

تهي از ارزش و غير ارشادي در مدارس آمريکا شکل گرفت )گاردنر 1386: 

143(. بخش اعظمي از اين روش هاي آموزشي غير ارزشي را  آموزش مسائل 

جنسي و شيوه هاي جلوگيري از بارداري براي نوجوانان، در برمي گيرد. طي 

سال هاي 1945 تا 1965، آموزش مسائل جنسي در مدارس، به مطالعه ي 

کالس هاي  و  بود  محدود  زنبورها(  و  )پرندگان  زيست شناسي  پايه  علوم 

دختران و پسران از يکديگر تفکيک شده بود، اما از سال 1966 تا به حال 

آموزش مسائل جنسي در مدارس محدوديتي ندارد )همان(. اين آموزه ها که 

وقايعي چون  بروز  است، سبب  زندگي  لذت جويانه ي  بر جنبه هاي  مبتني 

گسترش روابط جنسي در سنين کم و خارج از چارچوب ازدواج، افزايش 

سقط جنين در نوجوانان و.... شده است.

جنسي  روابط  برقراري  آموزش هايي، سن  چنين  گسترش  نتيجه ي  در 

بسيار پايين آمده و امروزه در کشورهاي غربي درصد بسيار بااليي از کساني 

که با هم ازدواج مي کنند، زندگي مشترک قبل از ازدواج1 را تجربه کرده اند. 

در حالي که در نسل گذشته چنين امري يک رسوايي اجتماعي محسوب 

در  رسمي  ازدواج  اساس  بر  خانواده ها  درصد   28 تنها  سوئد،  در  مي شد. 

کنار يکديگر زندگي مي کنند و حدود 55 درصد افراد زندگي مشترک بدون 

ازدواج دارند. در دانمارک نيز آمارها نشان دهنده ي حدود 38 درصد ازدواج 

1- Cohabitation
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سا رسمي در مقابل 48 درصد زندگي مشترک بدون ازدواج است )عنايت و موحد 

.)158 :1383

بر اساس نتايج پژوهش ها، در بين کشورهاي اروپايي انگليس باالترين آمار 

سقط جنين را دارد. مطالعات نشان مي دهد، نرخ بارداري دوران نوجواني در 

انگليس ظرف يک دهه ي گذشته افزايشي معادل يک سوم را تجربه کرده، که 
1. )www.jamejamonline.ir( نيمي از آن مربوط به دختران زير 18 سال است

بدين ترتيب سياست هاي آموزش مسائل جنسي در راستاي تقدس زدايي 

از خانواده، آزادي جنسي و ترويج روابط خارج از چارچوب ازدواج عمل 

مي کنند و در تعارض با کارکردهاي نهاد خانواده  ي سنتي هستند.

2-2-2- حمايت از سقط جنين

جنين  به  روح  که  زماني  تا  فقط  جنين،  نوزدهم، سقط  قرن  اواسط  تا 

حرکت  جنين  که  نمي کند  احساس  مادر  که  زماني  تا  يعني  ـ  نشده  وارد 

مي کند ـ قانوني بود. با آغاز قرن بيستم، نهضت ضد سقط جنين موفق شد، 

سقط جنين را در تمام ايالت هاي آمريکا غيرقانوني کند. در اواسط دهه ي 

1950 تا 1960 تالش هاي بي شماري جهت تغيير قانون سقط جنين و قانوني 

کردن آن از سوي بسياري از متخصصان به ويژه پزشکان، روان شناسان و 

وکال صورت گرفت. براي اصالح اين قوانين هر گروه از اين متخصصان، 

داليل خاص خود را براي اصالح اين قوانين داشتند. در سال 1965 چندين 

پزشک و وکيل، انجمن مطالعه ي سقط جنين را در شهر نيويورک پايه گذاري 

1- به نقل از روزنامه جام جم، شماره خبر: 2713، 1388/8/26.       
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کردند. آنها بر اين باور بودند که قوانين موجود براي حفظ سالمت زنان سا

ناکارآمدند. سرانجام با اعمال اين فشارها، به ويژه از سوي فمينيست ها به 

بهانه ي شناسايي حق زنان جهت کنترل بر عملکردهاي جنسي خود و آزادي 

جنسي، در سال 1973 قانون تجويز سقط جنين توسط دادگاه  عالي اياالت 

متحده به تصويب رسيد. تصويب اين قانون بدين معنا بود که پزشکي مدرن، 

سقط جنين را به امري »به نسبت بي خطر« تبديل کرده است. از آن زمان تا 

به حال، مطالعات زيادي در راستاي اثبات نادرستي اين ادعا انجام شد )باللي 

1382: 154(. در اياالت متحده، پس از قانوني شدن سقط جنين، حدود 175 

زن در نتيجه ي سقط جنين قانوني و 17 زن در اثر سقط غير قانوني در يک 

دوره ي يک ساله فوت کردند که نشان مي دهد، قانوني کردن سقط جنين 

نمي تواند مانع بي خطر شدن آن براي زنان شود )گاردنر 1386: 276(.

مطالعه ي قوانين مرتبط با سقط جنين در 152 کشور با جمعيت باالي 

يک ميليون نفر، نشان مي دهد که 41 درصد از جمعيت جهان در 50 کشوري 

زندگي مي کنند که سقط جنين در آن کاماًل قانوني است. 21 درصد در 41 

کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين در آنها بر اساس برخي زمينه هاي 

اجتماعي و اقتصادي مجاز شمرده مي شود. 12 درصد در 53 کشوري زندگي 

مي کنند که سقط جنين در آنها غيرقانوني است، مگر در مواردي که سالمت 

زن به خطر بيافتد. 26 درصد در 74 کشوري زندگي مي کنند که سقط جنين 

در آنها کاماًل تحريم شده و اجازه ي آن فقط براي نجات جان مادر است. 

اين کشورها در خصوص سقط جنين احکام ديني دارند )باللي 1382: 155(. 
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سا در حال حاضر حمايت قانوني از سقط جنين نه تنها سبب کاهش خطرات 

اين موضوع براي زنان نشده بلکه با گسترش آن در بين نوجوانان، مشکالت 

متعددي را نيز فراهم آورده است. در اين نوع قوانين، جنين موجود زنده 

نيز شناخته نمي شود. سقط  قانوني  نيازمند حمايت  بنابراين  تلقي نشده و 

جنين قانوني، به بهانه ي در نظر گرفتن حق کنترل بر عملکرد جنسي و بدن 

براي زنان، يکي از مهم ترين کارکردهاي خانواده يعني توليد مثل را بي اهميت 

يعني کودکان را  از مهم ترين اعضاي خانواده،  فرض کرده و حقوق يکي 

ناديده مي گيرد. در چنين شرايطي، نگهداري و تربيت کودکان به عنوان يک 

مسئوليت اجتماعي و مدني به شمار نمي آيند بلکه کودکان به عنوان مايملک 

آنها  حيات  حق  مورد  در  مي توان  راحتي  به  که  مي شوند  فرض  شخصي 

تصميم گرفت. به اين ترتيب مي توان قوانين حمايت از سقط جنين را در 

راستاي تضعيف نهاد خانواده در نظر گرفت، چرا که در تعارض با يکي از 

مهم ترين کارکردهاي خانواده يعني توليد مثل و در تعارض با حقوق يکي از 

مهم ترين اعضاي آن يعني فرزندان است. از سوي ديگر سياست هاي حمايتي 

از سقط جنين را مي توان در راستاي تحقق انقالب جنسي و هويت زدايي 

از مفهوم خانواده و اقتدار حاکم بر آن تلقي کرد. 

2-3- سياست هاي ناظر بر تضعيف تفكيك نقش هاي جنسيتي در خانواده

دگرگوني  خانواده،  نهاد  در  شدن  جهاني  تاثيرات  عمده ترين  از  يکي 

نقش هاي سنتي و ثابت و از پيش تعيين شده ي اعضاي خانواده است. در 

نتيجه  ي فرايند جهاني شدن، نقش هاي محول بر مبناي ازدواج سنتي ـ که 
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براي مردان نان آوري و حضور در فضاي خارج از خانه و براي زنان نقش هاي سا

خانگي بودـ  دستخوش تغيير شده است. افزايش چشمگير اشتغال زنان از 

جمله نتايج اين تحوالت است. نکته ي حائز اهميت آنکه 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 که متأثر از نحوه ي 

سياستگذاري دولت ها در تشويق زنان به اشتغال بوده است.

تبعيض  سياست هاي  خصوص  به  زنان  اشتغال  تشويقي  سياست هاي 

مثبت، در تضعيف تفکيک نقش هاي جنسيتي در خانواده بسيار نقش آفرين 

بوده است. اين سياست ها که امروزه در بسياري از کشورهاي جهان بر مبناي 

افزايش حضور زنان در عرصه ي  حمايت از حقوق زنان اعمال مي گردد، 

پيامدهاي آن بر نهاد خانواده دنبال مي کنند. در  عمومي را بدون توجه به 

سياست تشويقي، تفکر غالب بر اين اساس است که وقتي زنان نيمي از 

جامعه را تشکيل مي دهند چرا بايد جامعه را از نتايج کار آنها محروم کرد؟ 

در چنين شرايطي کار نکردن زنان به معناي توسعه نيافتگي جامعه و هدر 

رفتن نيروي انساني در خانه تلقي مي شود؛ براي مثال بنا بر گفته ي جانت 

ديويس در زماني که فقط 7 درصد از زنان سوئد گفته بودند »دوست دارند 

تمام وقت کار کنند« و 53 درصد 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 مي شود و اين امر منجر به افزايش اشتغال زنان در سوئد 
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سا شد )گاردنر 1386: 219(. از سويي ديگر اصالح قانون ماليات ها در سوئد در 

سال 1971 سبب شد تا پرداخت ماليات به وسيله ي زن و شوهر به صورت 

مشترک ممنوع شود. قوانين اين کشور به شکلي تنظيم شده که چنانچه زنان 

در خانه بمانند و از کودکان خود سرپرستي کنند، متحمل فشارهاي اقتصادي 

مي شوند، به نحوي که اگر زني بخواهد »فقط خانه دار« باشد، دچار ضرر 

مالي مي شود )همان(. اين سياست ها امروزه در بسياري از کشورها در حال 

اجراست. 

در نتيجه اعمال اين سياست ها در سطح گسترده، ساختار خانواده ي سنتي 

)مرد نان آور و زن خانه دار و اقتدار طولي حاکم بر آن( تغيير شکل يافته است. 

همچنين افزايش اشتغال زنان با پيامدهايي چون کاهش تمايل به فرزندآوري 

و افزايش تعداد مهدکودک ها و کاهش اقتدار مرد همراه است که اين مسئله 

به معناي از بين رفتن هويت خانواده ي سنتي است.

2-4- سياست هاي ناظر به تضعيف اقتدار نهاد خانواده

اين سياست ها با پذيرش عناصري چون طالق بي تقصير به فروپاشي هر 

چه بيشتر نهاد خانواده ي سنتي و شکل گيري اشکال جديد خانواده چون 

خانواده هاي تک والد نقش مهمي در تضعيف اقتدار و جايگاه نهاد خانواده 

ايفا نموده اند.
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2-4-1- طالق بي تقصير سا

امروزه بسياري از کشورها در نظام حقوقي خود از سيستم »طالق بي تقصير«1 

پيروي مي کنند.2 در اين سيستم برخالف گذشته، ديگر نيازي به اثبات علت 

مقصر  عنوان  به  کسي  بي تقصير  طالق  در  نيست.  ازدواج  پيوند  گسستن 

شناخته نمي شود و صرف درخواست طالق براي تحقق آن کافي است. در 

الگوي ازدواج سنتي، هر يک از زن و مرد حقوق و وظايف متقابلي را نسبت 

به يکديگر داشتند و هر يک از زوجين در صورت ارائه ي درخواست طالق 

مکلف بود، مدارکي را براي اثبات کوتاهي )تقصير( همسر خود از انجام 

وظايفش جمع آوري کند. در حالي که طالق بي تقصير احتياج به اثبات شرايط 

جدايي را ناديده مي گيرد. در اين نوع از طالق، هر کدام از زوجين مي تواند 

به مجرد تقاضاي طالق، بدون نياز به اثبات تقصير ديگري، طالق گرفته و 

احکام مالي هم بر تقسيم مساوي دارايي هاي زوجين مبتني است )کريستنس 

1387: 15(. نتيجه ي چنين رويکردي افزايش طالق و تغيير در ساختار خانواده 

به موجب افزايش خانواده هاي تک والد است. از سوي ديگر اين نوع طالق، 

مسئوليت هاي  و  نقش ها  آسان  و  سريع  افکندن  دور  براي  را  فرد  قدرت 

خانوادگي افزايش داده است. به عبارت ديگر نتيجه ي اعمال اين سياست 

سهل گيرانه، فروپاشي آسان و هر چه بيشتر خانواده ي سنتي است.

1- NO. Feult Divorce
2 - اولين ايالتي که در اياالت متحده اين قانون را به اجرا گذاشت، ايالت کاليفرنيا بود.
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سا کشورهاي  سياست هاي  گرفت  نتيجه  مي توان  مذکور،  مطالب  به  توجه  با 

غربي بر تضعيف خانواده ي سنتي و کارکردهاي آن متمرکز شده است. در 

که  است  به سمتي  کشورها  قوانين  و  سياست ها  که جهت گيري  شرايطي 

زوج هايي که بدون ازدواج با هم زندگي مي کنند همان مالياتي را مي پردازند 

که زوج هاي ازدواج کرده پرداخت مي کنند، يا حتي مزاياي رفاهي دريافت 

مي کنند که از زوج هاي ازدواج کرده دريغ مي شود، يا وقتي به همجنس گرايان 

همان مزايا و موقعيت متأهالن اعطا مي شود، يا به زنان جوان براي زايمان 

يا  )گاردنر 1386(،  پرداخت مي شود  يارانه  نامشروع  از کودکان  نگهداري  و 

يکي از دو زوج خواستار طالق بدون تقصير حق گرفتن نيمي از دارايي هاي 

زناشويي را از شريک پا ي بند به زناشويي دارد ديگر نمي توان استحکام و 

پايداري خانواده ي سنتي را انتظار داشت. امروزه، بسياري از کشورها بدون 

توجه به پيامدهاي اعمال چنين سياست هايي، به تأسي از کشورهاي غربي و 

در نتيجه ي فرايند جهاني شدن و يکپارچگي جهاني فرهنگي، چنين قوانيني 

را محور سياست گذاري هاي خود قرار داده اند؛ به نحوي که امروزه در بيشتر 

کشورهاي دنيا، بسياري از اين سياست ها در حال اجراست.

2-4-2- سياست هاي ناظر بر کاهش تأثير نهاد خانواده در هويت يابي افراد

در دنياي امروز، خانواده کارکرد هويت بخش خود به افراد را از دست داده 

بنيادين،  واحد  پيشين،  اجتماعی  نظامات  برخالف  مدرن  دولت  در  است. 

و  مفهوم شهروند  به  ويژه  توجه  است.  دقيق تر شهروند  عبارت  به  و  فرد 

منتزع کردن آن از موقعيت های اجتماعی چون خانواده، قوميت، مذهب و 
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... جهت بخش سياست گذاری عمومی دولت در اروپا و آمريکا بوده است. سا

ذيل چنين تأکيدی بر مفهوم فردـ  شهروند و در کنار تالش جريان فمينيسم، 

موضوع اصلی سياست گذاری دولت در چارچوب سرزمينی خود نه خانواده 

بلکه اعضای منتزع آن به ويژه زنان بوده است. 

ــوق زنان،  ــاع از حق ــاي جهاني دف ــترش نهضت ه ــطه گس ــروزه به واس ام

ــت از حقوق زنان  ــاي متعددي در دفاع و حماي ــيون ها و کنفرانس ه کنوانس

ــت. جنبش هاي دفاع از حقوق زنان در بسياري از کشورها  ــکيل شده اس تش

نفوذ کرده و حتي حمايت هاي دولت ها را نيز در مواردي به دست آورده اند. 

ــهروندان در  ــاوي بودن تمامي ش تأکيد بر حقوق فردي برابري جويانه و مس

ــبب ايجاد اعالميه هاي جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد،  برابر قانون، س

ــيون منع هر گونه خشونت عليه زنان، کنوانسيون حقوق کودک و ...  کنوانس

ــور جهاني در دفاع از حقوق خانواده صادر  ــد، اما تاکنون اعالميه و منش ش

نشده است. 

بسياري از کشورها در همگرايي با سياست هاي حمايت از حقوق زنان به اين 

کنوانسيون ها پيوسته اند؛ براي مثال تا سال 2003، 175 کشور به کنوانسيون 

منع هر گونه خشونت عليه زنان ملحق شدند هرچند 47 کشور با حق شرط 

اين کنوانسيون را پذيرفته اند. نام گذاري 8 مارس با عنوان روز جهاني زن 

و نام گذاري سال 1975 با عنوان سال بين المللي زن بخش ديگري از اين 

سياست جهاني است.



81

    ارزيابي تطبيقي سياست هاي جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني در حوزه ی خانواده
13

92
ار 

به
 / 

59
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا جنبش هاي فمينيستي با ارائه ي تصوير مظلوم واقع شدن زنان در طول تاريخ 

و پايمال شدن حقوق آنها سبب گسترش تمرکز مجامع جهاني و قانون گذاران 

بر مسئله ي حقوق زنان شده اند، اما در اين ميان، به اهميت خانواده و تحکيم 

بين المللي هيچ  بنيان خانواده در مجامع  براي تحکيم  آن بي مهري شده و 

تالشي صورت نمي گيرد.

گروه هاي  زنان  مسائل  و  حقوق  از  حمايت  راستاي  در  جهان  در  تاکنون 

آموزشي، پژوهشي، اجرايي دولتي و غير دولتي متعددي شکل گرفته، اما در 

اين ميان مسائل و چالش هاي پيش روي خانواده ي مدرن فراموش شده است. 

تأسيس رشته ي مطالعات زنان در بسياري از کشور و تشکيل سازمان هاي 

مردم نهاد متعدد در راستاي حمايت از زنان از جمله ي اين تالش هاست. 

محور قرار گرفتن زنان در برنامه ها به جاي تمرکز بر خانواده، نتيجه اي جز 

اين نداشته که امروزه زنان در جهان در بسياري از حوزه ها همچون مسائل 

سياسي، مديريتي، آموزشي، اقتصادي و … موفقيت هاي چشمگيري کسب 

کرده اند اما به موازات حضور بيشتر زنان در عرصه ي عمومي، شاهد تضعيف 

نهاد خانواده و هويت بخشي آن هستيم.

سؤال اين است که در چنين فضايي روند سياست گذاري در جمهوري اسالمي 

ايران چه سمت و سويي داشته است؟ به عبارت ديگر آيا سياست هاي وضع 

شده در جمهوري اسالمي ايران در راستاي حمايت از خانواده ي سنتي و 

کارکردهاي متداول آن بوده است؟ چه نسبتی بين سياست های جمهوري 

آيا  دارد؟  وجود  جهانی  روندهای  با  خانواده  حوزه ي  در  ايران  اسالمي 
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سياست ها و قوانين جمهوري اسالمي ايران نيز تحت تأثير فرايند جهاني سا

شدن، سياست هاي پذيرش تغيير در ساختارها و کارکردهاي خانواده ي سنتي 

را پذيرفته است؟

بررسي سياست هاي وضع شده در جمهوري  با  ادامه تالش شده،  در 

اسالمي ايران در دو بخش سياست هاي کالن و قوانين موردي به اين سؤاالت 

پاسخ داده شود.

3- ارزیابي سیاست هاي جمهوري اسالمي ایران در حوزه ي خانواده

آنچه در بررسي سياست ها و قوانين جمهوري اسالمي ايران بايد لحاظ 

شود، تفکيک سياست ها و خط مشي کلي نظام از ساير قوانين موجود است. 

و  روند  کننده ي  تعيين  باالدست،  اسناد  عنوان  به  سياست ها،  اين  که  چرا 

رويکرد ساير قوانين هستند. 

3-1- مروري  بر سياست ها و خط مشي هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران

در جمهوري اسالمي ايران، به عنوان نظامي برآمده از احکام اسالمي، 

سياست گذاري ها و به تبع آن قانون گذاري شکلي کاماًل ارزشي داشته و پيرو 

دستورات شرع مقدس است. از آنجا که الگوي فرهنگي نظام اسالمي، کاماًل 

خانواده محور است، در سياست هاي کالن جمهوري اسالمي ايران نيز بر 

حفظ بنياد خانواده به عنوان يک مصلحت کالن تاکيد شده است. اين مهم در 

اصل )10( قانون اساسي تصريح شده است؛ »از آنجا که  خانواده  واحد بنيادي  

جامعه  ي اسالمي  است ، همه ي  قوانين  و مقررات  و برنامه ريزي هاي  مربوط 
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سا بايد در جهت  آسان  کردن  تشکيل  خانواده ، پاسداري  از قداست  آن  و استواري  

روابط خانوادگي  بر پايه  ي حقوق  و اخالق  اسالمي  باشد«.

در سياست ها و اسناد باالدستي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز توجه 

به حقوق زنان و حمايت از آنها در کنار لزوم حمايت از خانواده )بر خالف 

در  مفهوم  دو  اين  ديگر  عبارت  به  است.  ديده شده  سياست هاي جهاني( 

ادبيات نظام جمهوري اسالمي ايران تفکيک ناپذير و الزم و ملزوم يکديگرند. 

در ادامه برخي از سياست هاي کلي نظام بررسي مي شود. 
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جدول 1: جایگاه نهاد خانواده در سیاست ها و خط مشي هاي کلي نظامسا

ف
توضیحاتخط مشي کليردی

قانون اساسي1

در مقدمه قانون اساسي در بخش »زن در قانون اساسي« بر این اصل تاکید شده 
که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان مي باشد. 
نکته ي حائز اهمیت در این مقدمه، این است که از نگاه قانون گذار، زن تنها در 
شرایطي که در کنار مفهوم خانواده دیده شود، از حالت ابزار شي خارج شده و 

کرامت واقعي او آشکار مي گردد.
بنیادي  جامعه  اسالمي   خانواده  واحد  اصل)10( قانون اساسي: »از آنجا که  
جهت   در  باید  مربوط  برنامه ریزي هاي   و  مقررات   و  قوانین   همه ي   است ، 
آسان  کردن  تشكیل  خانواده ، پاسداري  از قداست  آن  و استواري  روابط 

خانوادگي  بر پایه  حقوق  و اخالق  اسالمي  باشد.«
با  جهات   تمام   در  را  زن   حقوق   است   موظف   »دولت   اساسي  قانون  اصل21 

رعایت  موازین  اسالمي  تضمین  نماید و امور زیر را انجام  دهد:.......
3.ایجاد دادگاه  صالح  براي  حفظ کیان  و بقاي  خانواده« .

سیاست هاي کلي 2
برنامه هاي توسعه

در سیاست هاي کلي برنامه ي سوم ) بند 25(، برنامه ي چهارم ) بند 14( و برنامه ي 
پنجم توسعه )بند 12(، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاي 
اجتماعي و استیفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه ي عرصه ها و توجه 

ویژه به نقش سازنده ي آنان تأکید شده است.

سند چشم انداز 3
بیست ساله

استحكام  لزوم  به  نیز،  کشور  ساله  بیست  چشم انداز  سند  متن  از  بخشي  در 
خانواده در افق بیست سال آینده اشاره شده است.

»جامعه در افق این چشم انداز چنین ویژگي هایي خواهد داشت:
برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایي، تأمین اجتماعي، فرصت هاي برابر، 
توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به  دور از فقر، فساد، تبعیض و 

بهره مند از محیط زیست مطلوب«.
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ف
توضیحاتخط مشي کليردی

برنامه ي پنجم 4
توسعه

اگرچه در  بندهاي متعددي از برنامه پنجم توسعه از جمله مواد )18(، )19(، )32(، 
)34(، )39(، )43(، )176( و )211( به موضوع حمایت از خانواده توجه شده، با این 
وجود در ماده )230(  به طور ویژه بر حمایت از خانواده تأکید شده است:» دولت 
با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با 
هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق 
شرعی و قانونی بانوان در همه ي زمینه ها با تدوین و تصویب »برنامه ي جامع توسعه ي 
امور زنان و خانواده« مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین 
و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور 
اقتصادی � 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، توسعه ي توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء 
توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه ي تعامالت بین المللی، تعم�یق باورهای دینی 

و اص�الح ساخ�تار اداری تشک�یالتی زنان و خان�واده اقدام قانونی نماید.«

5

 » اهداف و اصول 
تشکیل خانواده 
و سیاست هاي 
تحکیم و تعالي 

آن«

در این سیاست که مصوب 1384/8/7 شوراي عالي انقالب فرهنگي است، نیز 
بر لزوم تحقق دیدگاه اسالم در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهاي 
خانواده در نظام اسالمي؛ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالي نهاد خانواده و 
اعضاي  تربیتي  و  فرهنگي  سطح  ارتقاء  آن؛  فروپاشي  و  تزلزل  از  پیشگیري 
خانواده به منظور ایفاي نقش آن در سالمت و بهبود فرهنگي جامعه؛ همگرایي 
منظور  به  برنامه ریزي ها در موضوع خانواده  و  و هماهنگي کلیه ي سیاست ها 
بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالي خانواده؛ آگاهي افراد خانواده نسبت به 
حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش هاي غلط جامعه؛ گسترش و تعمیق 
ارزش هاي اصیل اسالمي در خانواده براي تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول 
و مؤثر در رشد خود و خانواده؛ ایمن سازي خانواده از آسیب و بحران  هاي 

اجتماعي و حمایت از خانواده هاي آسیب دیده، تاکید شده است.

6

منشور حقوق و 
مسئولیت هاي 

زنان در جمهوري 
اسالمي ایران

در این منشور بر حق و مسئولیت زنان در تحکیم بنیان خانواده و برخورداری 
از امکانات و حمایت های قانونی الزم به منظور پیشگیری از بروز اختالفات 
و  اجتماعی  فرهنگی،  امکانات  از  بهره مندی  بند 21(؛ حق   ( و کاهش طالق 
اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئولیت خویشتن داری 

تا آستانه ي ازدواج )بند 22( تأکید شده است.
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7
تأکید امام 

خمیني)( بر 
اهمیت خانواده

نقش خانواده به خصوص مادر در نونهاالن و پدر در نوجوانان بسیار حساس 
است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته و 
با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان آسان تر 
خواهد بود. اساسا تربیت از دامان مادر و جوار پدر شروع مي شود و با تربیت 
پایه ریزي  به مصالح کشور  اسالمي و صحیح آنان استقالل و آزادي و تعهد 

مي شود )خمیني: ج15، ص162(. 1

8
تأکید مقام معظم 
رهبري بر اهمیت 

خانواده

است،  جامعه  در  اصلی  پایه ی  است؛  مهمی  بسیار  مسئله ی  خانواده،  مسئله ی 
سلول اصلی در جامعه است... جامعه ی اسالمی، بدون بهره مندی کشور از نهاد 
خانواده ی سالم، سرزنده و بانشاط، اصاًل امکان ندارد پیشرفت کند. بالخصوص 
خانواده های  بدون  فرهنگی،  غیر  زمینه های  در  البته  و  فرهنگی  زمینه های  در 

خوب، امکان پیشرفت نیست.
غرب رندانه از زیر بار طرح مسئله ی خانواده در مي رود. توی همه ی بحث هایی 
خانواده،  نیست.  خانواده  بحث  اصاًل  اما  هست،  زن  بحث  مي کنند،  اینها  که 
نقطه ی ضعف غرب است. مسئله ی زن را مطرح مي کنند، اما اصاًل اسم خانواده 
را نمی آورند؛ با اینکه زن از خانواده جدا نیست )بیانات مقام معظم رهبري در 

سومین نشست راهبردي( 2

مي دهد،  نشان  نظام  کلي  سياست هاي  اجمالي  بررسي  ترتيب،  بدين 

مجموعه ي سياست هاي اتخاذ شده از سوي جمهوري اسالمي ايران در مقايسه 

با سياست هاي جهاني، کامال خانواده گرا و در تضاد با پذيرش سياست هاي 

تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. توجه به تحکيم بنيان 

خانواده و کنار هم ديدن جايگاه زن و خانواده از نشانه هاي اين واگرايي است.

1- براي جلوگيري از طوالني شدن بحث، تنها به بخش کوچکي از سخنان امام )( در رابطه با 
اهميت خانواده استناد شده است. 

2- براي جلوگيري از طوالني شدن بحث، تنها به بخش کوچکي از سخنان مقام معظم رهبري در 
رابطه با اهميت خانواده استناد شده است.
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سا 3-2- مروري بر قوانين موضوعي جمهوري اسالمي ايران 

نظام، سبب شده  بنيان خانواده در سياست هاي کالن  به تحکيم  توجه 

کاماًل  شکلي  ايران،  اسالمي  جمهوري  در  شده  وضع  قوانين  از  بسياري 

واگرايانه در مقايسه با قوانين جهاني در پيش گيرد. مجموعه قوانيني که در 

جمهوري اسالمي ايران در رابطه با مجازات زنا1، لواط2، مساحقه3، قوادي4، 

و سقط جنين عمومي )مواد 719- 716 قانون مجازات اسالمي( تصويب 

در  قانون گذار  تالش  و  خانواده  بنيان  اهميت  دهنده ي  نشان  همگي  شده 

پيشگيري از رواج نابهنجاري ها در آن و در نتيجه واگرايي قوانين ذکر شده 

با سياست هاي جهاني است.

نگاهي به قوانين فوق حاکي است، اهميت بنيان خانواده در نظام جمهوري 

ــت که قانون گذار با هر مسئله اي که بر ساختار و  ــالمي ايران به حدي اس اس

ــازد، از جمله روابط خارج از چارچوب  کارکردهاي خانواده صدمه وارد س

خانواده،5 همجنس گرايي،6 سقط جنين7 و ... به شدت برخورد کرده است.

1- بر اساس ماده 221 قانون مجازات اسالمي زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجيت 
بين آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نيز نباشد )مواد 232- 221 قانون مجازات اسالمي مصوب 

1392/2/1 مجلس شوراي اسالمي(
2- هم جنس بازي مردان )مواد 233 و 234 قانون مجازات اسالمي(

3- هم جنس بازي زنان )مواد 238 تا240 قانون مجازات اسالمي(
4- فراهم کردن شرايط لواط يا زنا )مواد 242 و 243 قانون مجازات اسالمي(

5- به دليل مغايرت با تشکيل خانواده
6- مغايرت با شيوه سنتي همسرگزيني و ساختار خانواده پذيرفته شده در اسالم

7- مغايرت با کارکرد توليد مثل و حقوق انساني
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نامگذاري روز اول ذيحجه به عنوان روز ازدواج از سوي شوراي عالي سا

انقالب فرهنگي از جمله مواردي است که نشان دهنده ي توجه ويژه نظام به 

حمايت از ازدواج و تحکيم نهاد خانواده مي باشد.

عالوه بر اين مجلس شوراي اسالمي نيز در سال 1384 »قانون تسهيل 

ازدواج جوانان« در 13 ماده به تصويب رساند. در اين قانون ـ که به منظور 

توانمند سازي و تشويق جوانان به تشکيل خانواده تدوين شده استـ  تالش 

اختيار  در  مسکن،  وديعه ي  پرداخت  موضوع  با  تسهيالتي  مجموعه  شده 

اختيار  انبوه سازي، در  با روش  به مدت سه سال  گذاشتن مسکن موقت 

گذاشتن فضاي برگزاري مراسم ازدواج با هماهنگي کميته ي سامان ازدواج، 

پرداخت کمک هزينه ي زندگي براي زوجين فاقد درآمد به مدت دو سال، 

تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديک ترين پادگان و مرکز نظامي 

محل سکونت، پرداخت مستمري سربازان متأهل به ميزان دو برابر سربازان 

مجرد، اعطاي وام اشتغال، تأمين خوابگاه هاي متأهلي براي دانشجويان، از 

سوي دولت براي جوانان فراهم شود.

ازدواج  لزوم  دادن  قرار  با محور  ايران  ترتيب جمهوري اسالمي  بدين 

رسمي و شرعي زن و مرد جهت اطالق مفهوم خانواده به روابط عاطفي و 

به رسميت نشناختن روابط هم جنس گرايان و يا روابط خارج از چارچوب 

ازدواج، روندي واگرايانه با سياست هاي تضعيف کننده ي نهاد خانواده در 

غرب پيموده است.
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سا با وجود اين و علي رغم تکثر قوانين خانواده محور ـ که به برخي از آنها 

و  قوانين  ايران،  اسالمي  جمهوري  نظام  در  ـ  شد  اشاره  فوق  مطالب  در 

سياست هايي وضع شده که مي توان آنها را همگرا با سياست هاي جهاني ذکر 

شده قلمداد کرد، هر چند که اين همگرايي در مواردي است که سياست ها 

به طور مستقيم سبب تضعيف نهاد خانواده نمي شوند. از جمله اين سياست ها، 

مي توان به سياست هاي تشويقي اشتغال زنان، تأسيس رشته ي مطالعات زنان، 

پيروي از سياست هاي کنترل جمعيت جهاني و .....اشاره کرد. در ادامه برخي 

از اين سياست ها بررسي مي شود.

الف - وضع سياست هاي تشويقي جهت اشتغال زنان

چنان که گذشت، يکي از عمده ترين تأثيرات جهاني شدن در نهاد خانواده، 

دگرگوني نقش هاي سنتي و ثابت و از پيش تعيين شده ي اعضاي خانواده 

است. در نتيجه ي جهاني شدن، نقش هاي محول بر مبناي ازدواج سنتي ـ که 

براي مردان نان آوري و حضور در فضاي خارج از خانه و براي زنان نقش هاي 

خانگي بودـ   دستخوش تغيير شده است. سياست هاي تشويقي اشتغال زنان، 

در غرب نقش مهمي را در گسترش اين روند ايفا نموده اند. بر اين مبنا يکي 

از مواردي که نشان دهنده ي همگرايي سياست ها و قوانين جمهوري اسالمي 

ايران با سياست هاي جهاني است، تمرکز و ارزش گذاري بر اشتغال زنان در 

سياست هاي وضع شده در جمهوري اسالمي ايران مي باشد. رّد پاي وضع 

اين سياست ها را در قوانين توسعه مي توان مشاهده کرد. الزم به ذکر 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 خانه داري است. سا

بررسي قوانين توسعه ي کشور به عنوان مهم ترين سند راهبردي ميان مدت 

نشان مي دهد، اين قوانين در راستاي سياست هاي جهاني، مشارکت اقتصادي 

زنان را هدف قرار داده اند و در مقابل هيچ سياست حمايتي از خانه داري 

تدوين نشده است؛ لذا از اين منظر )تمرکز صرف بر اشتغال زنان و تبديل 

آن به مطالبه ي اجتماعي( مي توان اين سياست ها را همگرا با سياست هاي 

جهاني دانست.
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سا جدول 2: بررسي سیاست هاي تشویقي اشتغال زنان در برنامه ي پنج گانه توسعه

ف
توضیحاتقانونردی

1
قانون برنامه اول 

توسعه

- در بخش خط مشي ها، مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، 
آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش هاي متعالي شخصیت 

اسالمي زن )18-3( تأکید شده است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نیز،  موالید  تحدید  سیاست  بخش  در   -
پزشکي به منظور کاهش نرخ رشد جمعیت کشور )کاهش 6/4 مولود زنده در 
سال 1365 به 4 نوزاد در سال 1390( موظف به اجراي وظایف ذیل شده است:

افزایش  خصوص  به  و  جامعه  افراد  عمومي  دانش  و  سواد  سطح  بردن  باال   
ضریب پوشش تحصیلي دختران الزم التعلیم.

 اعتالء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه هاي مشارکت 
زنان در امور اقتصادي، اجتماعي جامعه و خانواده.... 

2
قانون برنامه دوم 

توسعه

- در بخش خط مشي هاي اساسي یکي از راه کارهاي رشد فضائل براساس 
اخالق اسالمي و ارتقاء کمي و کیفي فرهنگ عمومي جامعه مشارکت بیشتر 
زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي دانسته شده 

است.

3
قانون برنامه سوم 

توسعه

- بر اساس ماده ي )158(، مرکز امور مشارکت زنان موظف است »طرح هاي 
الزم براي افزایش فرصت هاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان درچارچوب 
تمهیدات پیش بیني شده در این قانون و متضمن اصالحات ضروري در امور 

اداري و حقوقي را تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارائه کند«.
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4
قانون برنامه 
چهارم توسعه

- در ماده ي )54(، دستگاه هاي اجرایي موظف اند دوره هاي آموزشي ضمن 
سطح  افزایش  منظور  به  کارکنان،  تصدي  مورد  مشاغل  با  متناسب  خدمت 
کارایي و ارتقاي مهارت هاي شغلي آنان )به خصوص براي زنان( به ویژه از 

طریق آموزش هاي کوتاه مدت برگزار نمایند.
- در ماده ي )101(، دولت موظف است، برنامه ي ملّي توسعه ي »کار شایسته« را 
به عنوان گفتمان جدید عرصه ي کار و توسعه، بر اساس راهبرد »سه جانبه گرایي« 
که متضمن عزت نفس، برابري فرصت ها، آزادي و امنیت نیروي کار، همراه با 
صیانت الزم باشد و مشتمل بر محورهاي ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه ي 
چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران تقدیم 

مجلس شوراي اسالمي بنماید: 
ایجاد،  بیکاري،  بیمه  اجتماعي،  )تأمین  اجتماعي  حمایت هاي  گسترش  ج( 
توسعه و تقویت سازوکارهاي جبراني، حمایت هاي اجتماعي از شاغلین بازار 
کار غیر رسمي، توانبخشي معلولین و برابري فرصت ها براي زنان و مردان و 

توانمندسازي زنان از طریق دستیابي به فرصت هاي شغلي مناسب(
- در ماده ي )111(، دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه 
و توسعه ي فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور اقدام هاي ذیل 

را معمول دارد:
الف( تدوین، تصویب و اجراي برنامه ي جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل 
بر بازنگري قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدني، تقویت مهارت هاي زنان 
متناسب با نیازهاي جامعه و تحوالت فن آوري، شناسایي و افزایش ساختارهاي 
سرمایه گذاري در فرصت هاي اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیّتي عرضه ي 
نیروي کار، ارتقاي کیفیت زندگي زنان و نیز افزایش باورهاي عمومي نسبت 

به شایستگي آنان.

5
قانون برنامه پنجم 

توسعه

- ماده ي )230(، دولت با همکاري سازمان ها و دستگاه هاي ذي ربط از جمله 
در  زنان  و جایگاه  خانواده  نهاد  تقویت  با هدف  خانواده  و  زنان  امور  مرکز 
عرصه هاي اجتماعي و استیفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه ي زمینه ها 
بر  مشتمل  خانواده«  و  زنان  امور  توسعه  جامع  »برنامه ي  تصویب  و  تدوین  با 
محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیري 
با  معیشتي  ـ  اقتصادي  امور  ساماندهي  و  توسعه  اجتماعي،  آسیب هاي  از 
زنان  و  خانوار  سرپرست  زنان  براي  خانگي  مشاغل  ساماندهي  اولویت 
فرهنگ  گسترش  پژوهش،  فراغت،  اوقات  اجتماعي،  تأمین  بدسرپرست، 
عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، توسعة توانایي هاي سازمان هاي مردم نهاد، 
بین المللي،  تعامالت  توسعه ي  نخبه،  و  مدیر  زنان  هاي  توانمندي  ارتقاء 
تعم�یق باورهاي دیني و اص�الح ساخ�تار اداري تشک�یالتي زنان و خان�واده 

اقدام قانوني نماید.
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سا چنان که مالحظه مي شود، مهم ترين دغدغه ي دولت در تدوين برنامه هاي 

توسعه، موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جايگاه اقتصادي آنان در جامعه است. 

از برنامه ي دوم به بعد، هيچ اشاره اي به مسئوليت دولت در زمينه ي ارتقاء 

جايگاه زن در خانواده با توجه به نقش همسري و مادري نشده است. در اين 

برنامه ها، عالوه بر اينکه به کار بدون دستمزد زنان خانه دار در احتساب توليد 

ناخالص مّلي بي مهري شده است، هدف سياست گذار تنها بهبود وضعيت 

زنان  براي  طرحي  قابل  و  منسجم  برنامه ريزي  و  بوده  تحصيل کرده  زنان 

خانه دار و فاقد تحصيالت عالي ارائه نشده است )زعفرانچي 1385: 120(.

دانست  جهاني  سياست هاي  با  مغاير  را  آن  مي توان  که  برنامه اي  تنها 

برنامه ي پنجم توسعه است، چرا که 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 يک مطالبه ي 

عمومي براي تمامي افراد )بدون توجه به تبعات آن براي خانواده ها به ويژه 

افزايش بيکاري در مردان به عنوان سرپرستان خانواده( به يک اولويت براي 

زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تبديل شده است.

بدين ترتيب سياست لحاظ شده در برنامه هاي توسعه ي کشور به جزء 

افزايش اشتغال  با سياست هاي جهاني و در جهت  برنامه ي پنجم، همگرا 

زنان تمرکز يافته است. هرچند همان طور که گفته شد، اعمال سياست هاي 

تشويقي اشتغال زنان، في نفسه منجر به فروپاشي خانواده نمي شود، اما از 

آنجا که فراخوان عمومي زنان به عرصه ي اشتغال با  وقايعي همچون کاهش 
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مهدکودک ها، سا به  کودکان  تربيت  واگذاري  افزايش  خانه،  در  زنان  حضور 

افزايش امکان مزاحمت جنسي براي زنان و فراهم شدن اين فضاي رواني 

که مشارکت اقتصادي زنان سبب ارزشمندي و ارتقاي جايگاه آنها در جامعه 

مي شود، همراه است، سبب تغيير و تضعيف در کارکردهاي خانواده مي گردد.

ب � تأسيس رشته ي مطالعات زنان در ايران1 

تأسيس رشته ي مطالعات زنان در ايران، توسط شوراي عالي برنامه ريزي 

سياست هاي  همگرايي  نشانه هاي  از  ديگر  يکي   ،1378/10/19 تاريخ  در 

جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني و تمرکز بر مسائل زنان بدون 

توجه بر  لزوم شناخت مسائل و مشکالت خانواده است.

اين رشته در اواخر دهه ي 60 ميالدي، با توجه به شرايط سياسي حاکم 

بر کشورهاي غربي به ويژه جنبش دانشجويي با گرايش هاي سياسي چپ، 

از سوي »جوليت ميچل« در قالب دوره هاي آزاد آموزشي راه اندازي شد. 

آزاد  از کالس هاي  تدريج  به  ميالدي  دهه ي 80  اوايل  در  زنان،  مطالعات 

آموزشي به دوره هاي رسمي دانشگاهي تغيير شکل يافت و هم اکنون در 

بسياري از کشورها به عنوان رشته اي مستقل وجود دارد )پاپي نژاد و ديگران 

.)17 :1389

 برنامه ريزي براي تأسيس رشته ي مطالعات زنان در جمهوري اسالمي ايران، 

در ابتدا از سوي مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات زنان مورد توجه قرار گرفت. 

1- هرچند که برنامه ها و واحدهاي درسي اين رشته با آنچه در جهان تدريس مي شود، به خصوص 
پس از بازنگري رشته در سال 1384 متفاوت است.
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سا اين مؤسسه پس از کنفرانس پکن و مکاتبه با دانشگاه  هاي گوناگون دنيا طرح 

ايجاد رشته ي مطالعات زنان را آماده کرد. سپس در سميناري يک روزه در 

دانشگاه تربيت مدرس، با حضور اساتيد و مديران وزارتخانه، راه اندازي رشته 

به صورت دانشگاهي بررسي شد )بصيري1380(. در نوزدهم دي ماه 1378، 

طرح دوره ي کارشناسي  ارشد مطالعات زنان در شوراي عالي برنامه ريزي 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب و در سال 81-1380 اجرايي شد. 

هر چند که در طراحي اهداف و واحدهاي درسي اين رشته تالش شده، 

آموزه  هاي ديني و تعاليم اسالم مد نظر قرار گيرد،1 اما منابع، محتواي دروس 

و نظرياتي که مبناي تحليل و بررسي مسائل زنان ايران قرار مي گيرد، کاماًل 

اين رشته مسائل و آسيب هاي حوزه ي  بر نظريات غربي است. در  مبتني 

نظريات غربي  از  استفاده  با  اجتماعي  زنان، همانند ساير شاخه هاي علوم 

تبيين مي شود. بدين ترتيب نمي توان انتظار داشت، ارائه ي راه کار جهت حل 

بر شرايط بومي-  مبتني  اين رشته  چالش هاي حوزه ي زنان و خانواده در 

اسالمي طراحي شود.

مطالعه ي  جهت  خانواده  مطالعات  رشته ي  برنامه ريزان  مي رفت  انتظار 

کنند،  تأسيس  را  آن  روي  پيش  چالش هاي  و  ايراني  خانواده ي  تحوالت 

با  همگرا  زنان  مطالبات  بر  عمدتاً  زنان،  مطالعات  رشته ي  در  که  درحالي 

1- هدف 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 
سياست گذاري مطلوب در سطوح مختلف برنامه ريزي کشور و تقويت بينش علمي نسبت به مسئله 

زن جهت اصالح نگرش هاي اجتماعي و فرهنگي بيان شده است.
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سياست هاي جهاني تأکيد مي شود. به عبارت ديگر تأسيس رشته ي مطالعات سا

همگرايي  از  نشانه اي  مي توان  نيز  را  ايران  اسالمي  جمهوري  در  زنان 

سياست هاي جمهوري اسالمي ايران با سياست هاي جهاني و توجه به مسائل 

و چالش هاي زنان به جاي توجه به چالش هاي خانواده دانست.

ج � همگرايي با سياست هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت 

بيشتر  کشور،  در  جمعيت  کنترل  و  خانواده  تنظيم  موضوع  پي گيري 

دريافت  است.  بين المللي  سازمان هاي  جمعيت  کنترل  برنامه هاي  وامدار 

جايزه ي کنترل جمعيت از سوي سازمان ملل متحد در سال 1998 نيز نشان 

دهنده ي ميزان همگرايي سياست تحديد مواليد در جمهوري اسالمي ايران 

با سياست هاي جهاني کنترل جمعيت مي باشد. اين امر در حالي است که 

همگرايي افراطي با اين سياست، بدون در نظر گرفتن ساير ابعاد اين مسئله 

و نبود برنامه ريزي جهت ممانعت از رشد منفي جمعيت، در نهايت منجر 

برنامه ي  قانون  پيش بيني  از  نرخ رشد جمعيت در کشور  پيشي گرفتن  به 

اول توسعه1 و کاهش آن به 1/3 درصد در سال 1390 شده است. امري که 

مي تواند مشکالت متعدد اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و اقتصادي را در آينده 

براي کشور رقم زند. به عبارت ديگر سياست جمهوري اسالمي ايران در 

رابطه با تحديد مواليد، همگرا با سياست هاي جهاني و در راستاي تضعيف 

کارکردهاي خانواده بوده است. 

1- در اين قانون پيش بيني شده نرخ رشد جمعيت در کشور به 2/3 درصد در سال 1390 کاهش 
يابد.
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سا نکته ي مهم اين است که هرچند همگرايي سياست هاي اتخاذ شده در 

جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني را  نمي توان به معناي همگرايي 

با سياست هاي فروپاشي خانواده ي سنتي دانست، اما اين سياست ها، حاکي 

از توجه کمتر به موضوع خانواده و اهميت تحکيم آن براي جلوگيري از 

تضعيف نهاد خانواده است. نتيجه ي همگرايي با چنين سياست هاي جهاني، 

شايد پيشرفت روزافزون زنان در عرصه هاي مختلف آموزشي، اجتماعي و 

اقتصادي تلقي شود، اما به موازات آن کيفيت نهاد خانواده به جهت استفاده 

از مشوق هاي حضور اجتماعي زنان و نبود وضع قوانين حمايتي از تداوم 

ازدواج1 )ثبت  پيدا کرده است، کاهش نرخ  تقليل  نهاد خانواده، تحديد و 

احوال، 1391(، افزايش آمار طالق،2 کاهش نرخ رشد جمعيت3  )همان( و ... 

از نشانه هاي اين مسئله است.

4- نتیجه گیری وپیشنهادات

نشان  مختلف،  کشورهاي  در  شده  وضع  قوانين  و  سياست ها  بررسي 

مي دهد که بسياري از کشورها با پذيرش ديدگاه تکثر در رابطه با خانواده در 

فرايند يکپارچگي جهاني و تصويب قوانين مختلف جهت به رسميت شناختن 

ازدواج همجنس گرايان،  جنين،  خانواده، سقط  از چارچوب  روابط خارج 

1- در سال 1391 تعداد 829968 واقعه ازدواج با نرخ رشد منفي 5 درصد در مقايسه با 
سال گذشته و تعداد 150324 واقعه طالق با نرخ رشد 5/2 درصد نسبت به سال قبل ثبت 

شده است.
2- در سال 1391 نسبت ازدواج به طالق در کل کشور 5/5 بوده است.
3 - نرخ رشد جمعيت در سال 1390، 1/3 درصد گزارش شده است.
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درسي، سا کالس هاي  در  جنسي  مسائل  آموزش  نامشروع،  کودکان  حقوق 

حمايت از نهضت هاي فمينيستي، تمرکز بر مفهوم زن به جای خانواده در 

سياست ها و …  به استقبال تضعيف خانواده ي سنتی رفته و در حقيقت به 

آن دامن زده اند.

با محور قرار دادن لزوم ازدواج  ايران  اين ميان، جمهوري اسالمي  در 

رسمي و شرعي زن و مرد جهت اطالق مفهوم خانواده به روابط عاطفي و 

به رسميت نشناختن روابط همجنس گرايان و يا روابط خارج از چارچوب 

ازدواج روندي واگرايانه با سياست هاي تضعيف کننده ي خانواده در غرب 

پيموده است.

با وجود اين و علي رغم تکثر قوانين خانواده محور در قوانين جمهوري 

اسالمي ايران، برخي از سياست هاي وضع شده در جمهوري اسالمي ايران 

همگرا با سياست هاي جهاني تضعيف نهاد خانواده و تقويت زن محوري به 

جاي خانواده محوري است.

اقتصادي،  برنامه ي چهارم توسعه ي  به ويژه  برنامه هاي توسعه  طراحي 

اجتماعي، فرهنگي با محوريت مسائل جنسيتي و افزايش مشارکت اقتصادي 

زنان و تبديل آن به يک مطالبه ي عمومي براي زنان، تأسيس رشته ي مطالعات 

زنان در ايران در تاريخ 1378/10/19 توسط شوراي عالي برنامه ريزي، اعمال 

سياست هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت در کشور بدون بازنگري در آن 

و با توجه کاهش چشمگير نرخ رشد جمعيت در سال هاي اخير از نشانه هاي 

اين همگرايي با سياست هاي جهاني است.
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سا اگرچه همگرايي با سياست هاي فوق مستقيما منجر به فروپاشي خانواده 

ايراني نمي گردد، اما اين سياست ها با اختالل در الگوي مطلوب خانواده و 

تضعيف آن موجب تشديد آسيب هاي اجتماعي چون افزايش طالق، کاهش 

ازدواج، کاهش فرزندآوري و … مي شوند؛ امري که بازنگري اين سياست ها 

را در راستاي تحکيم خانواده الزامي مي کند. الزمه ي اين امر تغيير سياست ها 

در حوزه هاي زير است:

4-1- بازنگري در سياست گذاري هاي تشويقي اشتغال زنان

همان طور که گفته شد، جمهوري اسالمي ايران در راستاي سياست هاي 

جهاني اقدام به تشويق اشتغال زنان در سياست هاي ميان مدت و کوتاه مدت 

افزايش اشتغال تمام وقت زنان  خود نموده است. اين در حالي است که 

تربيت  واگذاري  افزايش  فرزندآوري،  به  تمايل  کاهش  پيامدهايي چون  با 

شدن  سردتر  جنسي،  مزاحمت هاي  امکان  افزايش  مهدکودک،  به  کودکان 

فضاي عاطفي حاکم بر خانواده به دليل تعامل کمتر زوجين و ... همراه است. 

بازنگري در اين امر توجه به موارد زير را ضروري مي سازد:

الف- به رسميت شناختن فعاليت خانه داري و تکريم زنان خانه دار؛ بر 

اساس آنچه از آموزه هاي اسالمي بر مي آيد، اولويت ارزشي نظام اسالمي 

مسئله ي خانه داري زنان است. بدين ترتيب آنچه در نظام اسالمي بايستي 

بيمه ي  ايجاد  فعاليت هاي خانه داري است.  تلقي شود،  با ارزش  تشويق و 

حمايت گر از زنان خانه دار و محاسبه ي فعاليت هاي خانگي در شاخص هاي 

کار  ارزش گذاري  براي  مي تواند  دولت  که  است  راه کارهايي  از  اقتصادي، 
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خانگي انجام دهد. گفتمان سازي در راستاي تکريم خانه داري نيز از طريق سا

توجه به نقش، اهميت و جايگاه زنان خانه دار در رسانه ها و نظام آموزشي 

الزامي است.

ب - امکان بخشي براي کاهش تعارض نقش خانه داري با اشتغال زنان؛ 

به علت اجتناب ناپذير بودن اشتغال زنان در بسياري از حوزه ها، ضروري 

است که سياست گذاران در مواجهه با اين امر سياست ها و قوانيني در راستاي 

حل تعارض اشتغال و مسئوليت هاي خانگي زنان وضع کنند. اجرايي ساختن 

کار نيمه وقت بانوان، حمايت از مشاغل خانگي، انعطاف پذير کردن ساعات 

کار بانوان شاغل، افزايش مرخصي هاي زايمان و … از جمله اين سياست ها 

مي باشند.

در  سرپرست  خود  و  خانوار  سرپرست  زنان  به  اولويت بخشي  ج- 

سياست هاي اشتغال زا؛ به نظر مي رسد بايستي اولويت سياست گذاري 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 

کار مجلس محترم قرار گيرد.

4-2- بازنگري سياست گذاري در زمينه ي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده

مطالعات  بدون  گذشته  سال   25 در  که  جمعيت  کنترل  سياست هاي 

کارشناسي کافي و با اثرپذيري از الگوهاي غربي توسعه و مطالبات نهادهاي 

بين المللي اجرايي شده است، پيامدهاي ناگواري از جمله کاهش نرخ رشد 

جمعيت به 1/3 درصد را به همراه داشته و در آينده نيز کشور را با پيري 
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سا جمعيت و مسائل اجتماعي و سياسي تازه اي روبه رو مي سازد. در عين حال 

ازدواج،  کاهش  براي  حمايتي  سياست هاي  نبود  در  ازدواج  سن  افزايش 

موجب کاهش دوره ي باروري در زنان و کاهش نرخ مواليد شده است. بر 

اين اساس، بازنگري سياست هاي فوق الزامي است؛ لذا اقدامات زير پيشنهاد 

مي شود:

الف- حذف سياست ها و قوانين اعمال کننده ي محدوديت براي فرزندان 
چهارم به بعد؛1

ب- اتخاذ سياست هاي حمايتي از فرزندآوري از جمله اعطاي کمک 

هزينه ها و افزايش يارانه هاي پرداختي؛

ــتاي کاهش سن ازدواج مانند  ــت هاي تشويقي در راس ج- اعمال سياس

ــالگي  ــن 24 س افزايش وام کمک هزينه ي ازدواج براي زوج هايي که زير س

ازدواج کرده اند، کاهش دوره ي سربازي براي پسراني که زير سن 24 سالگي 

ازدواج کرده اند. 

4-3- توسعه و حمايت از فضاهاي پژوهشي خانواده محور

بخشي از جريان هاي پژوهشي کشور تحت تأثير ايده هايي چون فمينيسم 

و حقوق بشر در غرب، مسئله ي زنان را در محوريت برنامه هاي خود قرار 

داده و گفتمان حاکم بر آنها را که مبتني بر فردگرايي و انفکاک زن از خانواده 

است، ترويج مي کنند. آنچه در اين بخش الزامي مي نمايد تغيير سياست هاي 

1- قوانين اعمال کننده محدوديت براي فرزندان چهارم به بعد بر اساس قانون اصالح قوانين تنظيم 
جمعيت و خانواده مصوب 1392/3/20 مجلس شوراي اسالمي حذف گشته است.
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پژوهشي کشور از محوريت زن به محوريت خانواده  بر اساس موارد زير سا

است:

الف- تأسيس نهادهاي پژوهشي خانواده محور؛

ب- رصد مداوم شاخص ها و آمارهاي مرتبط با موضوع خانواده؛

ج- ايجاد رشته ي مطالعات خانواده در مقاطع باالتر؛ 

د- حمايت از پايان نامه ها و پژوهش هاي متمرکز بر مسائل مبتالبه خانواده 

با هدف تحکيم خانواده.



103

    ارزيابي تطبيقي سياست هاي جمهوري اسالمي ايران با روندهاي جهاني در حوزه ی خانواده
13

92
ار 

به
 / 

59
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا منابع
برنامه هاي پنج گانه ي توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ×

)برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم(.
در  × خانواده  مطالعات  و  زنان  مطالعات  رشته  راه اندازي  از  »گزارش  مريم.  بصيري، 

دانشگاه هاي کشور«، پيام زن، دفتر چهارم، ويژه نامه ش 2، )1380(.
زنان، ش22،  × راهبردي  مطالعات  جنين«،  سقط  پيامدهاي  و  »زنان  اسماعيل.  باللي، 

.)1382(
پاپي نژاد، شهربانو و ديگران 1389. مطالعات زنان، ترجمه و تلخيص منيره رضايي،  ×

قم، معارف.
خميني، سيد روح اهلل. صحيفه نور، ج15. ×
زعفرانچي، ليال سادات. »زنان و خانواده در چهار برنامه ي توسعه«، مطالعات راهبردي  ×

زنان، ش33، )1385(. 
سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404.  ×
سياست »اهداف، اصول و تشکيل خانواده و تحکيم و تعالي آن« مصوب 1384/8/7  ×

مجلس شوراي اسالمي.
سياست هاي کلي برنامه هاي توسعه. ×
عنايت، حليمه  و مجيد موحد. »زنان و تحوالت ساختاري خانواده در عصر جهاني  ×

شدن«، پژوهش زنان، دوره 2، ش2، )1383(.
زنان،  × کتاب  ازدواج«،  در  فمينيستي  »واگردهاي  بختياري.  آمنه  و  مريم  فرهمندپور، 

ش31، )بهار 1385(.
قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384/9/27 مجلس شوراي اسالمي. ×
قانون مجازات اسالمي مصوب 1392/2/1 مجلس شوراي اسالمي. ×
کاستلز، مانوئل1380. عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، تهران، طرح نو. ×
کريسنتس، برايس 1387. تأثير فمينيسم در فروپاشي حکومت ها، قم، نهاد نمايندگي  ×
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مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، معارف.سا

گاردنر، ويليام 1386. جنگ عليه خانواده، تلخيص و تدوين معصومه محمدي، قم،  ×
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

گل محمدي، احمد1381. جهاني شدن فرهنگ و هويت، تهران، ني. ×
گيدنز، آنتوني 1379. جهان رها شده: گفتارهايي درباره يکپارچگي جهاني، ترجمه ي  ×

علي اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، تهران، علم و ادب. 
منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسالمي ايران مصوب 1383/6/31  ×

شوراي عالي انقالب فرهنگي، 1383.
ويلسون، جيمز 1384. فمينيسم در آمريکا تا سال 2003، ترجمه ي معصومه محمدي  ×
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