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واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسالمی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
مهدی مهدوی زاهد
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دریافت-7931/2/77:پذیرش7931/1/22:

چکیده

بهعلت پویایی افراد انسانی ،تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از
قانونگذاری
استگذاریو 
اینرونمیتوانبادرکیتقلیلگرایانهازپدیدههایاجتماعی،سی 
کارآمدیبرایجامعهداشت.برایناساس،اگرنظامحقوقیپویشهایاجتماعیرادرنظر
نگیرد ومستمراً خودرادرمعرضنقدخردجمعی قرارندهد ،اصطکاک بین ساحتهای
اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد .در این چارچوب ،این مقالهباهدف بررسی رویکرد
دولت جمهوری اسالمی در قبال تنظیمگریِ حقوقی «خانواده» بهنگارشدرآمدهاست؛ از
اینرو میتوان آن را ذیل مطالعات میانرشتهای در حقوق دستهبندی کرد .چنانکه این
پژوهش ازنظرشیوه گردآوری دادهها ،کتابخانهای وازحیث روش تحقیق نیز توصیفی،
تبیینیوتجویزیاست.بربنیادنتایجاینمقاله،دولتجمهوریاسالمیباتعریفالگوییاز
«خانوادهطراز» وتالشبرایتحققآنالگوازطریقبهکارگیریابزارهایقهریوغیرقهری
یها و
استگذار 
مانند جرمانگاری ،آموزش و تبلیغات عمل میکند .هرچند علیرغم سی 
اقدامات متعددبرای حفظساختاروکارکردسنتیِ نهاد خانواده درعهد جمهوری اسالمی،
بهدلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و
وانساالرانه در این خصوص ،نظام پدرساالری دولتی سوءمداخالتی در تنظیمگریِ
دی 
حقوقیخانوادهداشتهاست،برایناساس،حفظخودتنظیمگریِخانوادهضروریاست.
جامعهشناسیِ
واژگان کلیدی :دولت ،ایدئولوژی ،حقوق خانواده ،تنظیمگریِ حقوقی  ،
حقوق.
.7دانشآموختۀدکتریحقوقعمومیازدانشگاهشهیدبهشتی

Mahdavizahed@gmail.com

822

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،06پاییز79


مقدمه
بهلحاظ حقوقی ورود دولت به مسئله خانواده را میتوان در دو بستر «حقوق خصوصی» و
«حقوق عمومی» بحث کرد .در بستر «حقوق خصوصی» قوانینی که بهطور کلی به موضوع
مربوطاند ،خانواده را ذیل روابط خصوصیِ بین افراد تلقیکرده و بالتبع قواعد ناظر بر

«خانواده» 
آنهمبراساساینویژگیوضعشدهاند؛امادربستر«حقوقعمومی»خانوادهمسئلهایحاکمیتی
قانونگذاربا تصویبقوانینمداخلهگربهمدیریت روابط حوزه خانوادهپرداختهو
اینرو 
شد؛ از 
میدهد.در نتیجه در این مقطع
تنظیمگری خانواده را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی انتقال  
اینرو
مشهودمیباشد؛ از  

مداخالت متعدد دولت در ساماندهی به ساختار و کارکرد خانواده 
دولتها بر پایه واقعگرایی و نهایتاً «بیطرفی» 7در قبال ارزشها یا ایدئولوژیگرایی و در نتیجه
«کمالگرایی»2درقبالبرداشتهایِشهرونداناززندگیمطلوب9باتحوالتزیستی ،حمایتیو
تربیتیخانواده،مواجههمییابند.براینمونه،دولتهایایدئولوژیکباتعریفالگوییاززندگی
مطلوب و تالش برای تحقق آن الگو از طریق بهکارگیری ابزارهای قهری 4و غیرقهری 5مانند
جرمانگاری،آموزش،تبلیغاتو...عملمیکند(راسخورفیعی.)53-09:7936،
بنابراین ،دولتها بر پایه نظریه پشتیبانِ خویش ،در راستای مواجهه با تحوالت نهاد خانواده و
تنظیمگریآناقداممیکنند؛چنانکهسیاستگذاریوقانونگذاریکمالگرایانهباتحوالتاجتماعی
ناظر بر تغییرات نهاد خانواده رویارویی پیدا کردهاست ))Salehi-Isfahani, 2013: 13و نهایتاً نظام-
هایحقوقیمختلفمتناسببانظریهپشتیبانخویش،اقداماتوسیعیازجرمانگاریتاحمایترا
اتخاذمیکنند.مبانیوحدودمداخلهدولتدرتنظیمگرینهادخانوادهوروابطدرونیوبیرونیآن
رامیتواندرنزاعفلسفیِلزومِ«الزامقانونیِاخالقمتعارف»0یا«حفظاخالقتوسطقانون»مشاهده
کرد.حال ،بر اساس این جنبههای نظری میتوان مبانیِ نظریِ دخالتکمینه یا بیشینه حکومتها
بهطورکلیوحکومتجمهوریاسالمیرابهطورخاصدرنهادخانوادهدرککرد.
 .1بررسی نهاد خانواده بر پایه تاثیر و تأثّر با ایدئولوژیگرایی حقوقی
ایدئولوژیبهمعناینظامهنجاریِمدعیِجامعیتدرارائهحقیقتاستکهبهخصوصیترین
1. Neutrality.
2. Perfectionism.
3. Conceptions of Good Life.
4. Coercive Perfectionism.
5. No CoercivePerfectionism.
6. Enforcement of Positive Morality.
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ساحتهایزیستفردیوعمومیترینعرصههایحیاتجمعیورودپیدامیکند.ایدئولوژیبا
تفسیری ساده و جزمی از واقعیت و در نتیجه،ارائه پاسخهایِ قطعی به نیازهای بشر به استقرار
رژیمهای سیاسی اقتدارگرا ،تمامیتخواه و تکصدایی میانجامد (دانشور.)76-77:7935 ،در
این شرایط دولت با استفاده از ابزارِ قهرآمیز قانون در پی الزامِ حقوقی ارزشهای ایدئولوژیک
سیاستگذاری ،قانونگذاری و

خود به مردم است؛ از اینرو ایدئولوژیگراییِ حقوقی7از طریق 
مقررهگذاری اِعمال شده و نظام سیاسی بدون توجه به تکثر ارزشیِ شهروندان در پیِ تحمیل
راهکارهای حقوقی در راستای حل تمام مسائل جامعه است .بر این بنیاد ،دولت بهمثابه یک
سیاستگذاری،

کنشگر فعال ،توانمند و خالق در راستای جهتگیریِ ارزشیِ خود در جهت 
تصویب قوانین و وضع مقررات اقدام میکند.انجام مداخالت خرد و کالن در حوزه روابط بین
اعضای خانواده در زمینههاییچونازدواج،فرزندآوری ،طالق وحتیموضوعاتیمانندمهریهو
میشود.
نظایراینهادرتنظیمگرینهادخانوادهدراینراستاتحلیل 
در این چارچوب ،در سرفصلهای متعددی از قانون اساسی بهمثابه رأس هرم حقوقیِ
جمهوری اسالمی ،به بیان جهتگیریِ ایدئولوژیک قوانین و مقررات (هاشمی)9-4:7931 ،در
راستای حمایت از کارکردهای موردنظر از خانواده ایرانی پرداخته شده است.چنانکه در مقدمه
قانونگذاراساسی(هاشمی،)03:7933،
قانوناساسیبهمنزلهسندیدرراستایفهمارادهسیاسی 
خانواده ،واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی شده است که توافق
عقیدتیوآرمانیدرتشکیلآن زمینهسازِاصلی حرکتتکاملی ورشدیابنده انساناستونهایتاً
فراهمکردنامکاناتجهتنیلبهاینمقصودازوظایفحکومتاسالمیاظهارشدهاست.
برایناساس،دراصلدهمقانوناساسی«،خانواده»واحدبنیادیجامعهاسالمیعنوانومقرر
شدهاستکه«همهقوانینومقرراتوبرنامهریزیهایمربوط،بایددرجهتآسانکردنتشکیل
خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی
انونگذارازجایگاهخانوادهدرحفظفرهنگایرانی،از
پنداشتهایق 

باشد».هرچندکهبراساس
وصف«قداست»برایخانوادهدرقانوناساسیاستفادهشدهاست؛امابراساسیافتههایمطالعات
تجربی2درایرانِمعاصر،ازوجههخانوادهمقدسِتاریخیِایرانیکاستهوبرابعادعرفیِآنافزوده
1. Legal Ideology.
.3جهتمطالعۀبیشترر.ک:
 آزادارمکی ،تقی و دیگران« ،)7936( ،سنخشناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران» ،مجله جامعهپژوهیفرهنگی،سالدوم،شمارۀدوم.
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شدهاست.همچنیناصلبیستویکمقانوناساسینیز«دولت»7راموظفبهتضمینحقوقزندر
تمامجهاتبارعایت«موازیناسالمی»نمودهوآنرامکلفبهانجامتکالیفذیلکردهاست:
ایجادزمینهمساعدبرایرشدشخصیتزنواحیایحقوقمادیومعنویاو؛
حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان
بیسرپرست؛

ایجاددادگاهصالحبرایحفظکیانوبقایخانواده.
قانونگذار در این اصول و پیگیری سیاستِ حفظ یگانگی و
بر این بنیاد ،بررسی ادبیات  
همبستگی خانواده و بقای کارکردهای سنتی این نهاد در مفاد قوانین عادی و مقررات نهادهایی
قانونگذار اساسی به نهاد
چون شورای عالی انقالب فرهنگی و...نگرشِ ایجابیِ ایدئولوژیک  
خانواده و نقشهای آن و دیدگاه سلبی وی بر نپذیرفتن هرگونه تنوع در ساختار و کارکردهای
میدهد.برایناساس«،ازدواج»محوریترین تأکیدمقنندرامرخانوادهونقش
خانوادهرانشان 
«مادری»مهمترینوظیفهزندرخانوادهایرانیمحسوبمیشود.

 .2بررسی تاثیرات ایدئولوژی سیاسی بر تنظیمگریِ حقوقیِ خانواده در ایرانِ پس از
انقالب اسالمی
بر اساس یافتههای مطالعات انجام شده از تحوالت نهاد خانواده در دهه اخیر ایران (اسدی و
میرزازاده ،)32:7932 ،با ارتقای سطح تحصیالت و اشتغال زنان به مشاغل جدید ،رشد فردیت،
افزایش فرصتها و تنوع انتخابها و بهطور کلی تغییر در تجارب زیسته و پنداشتهای ایرانیان ،با
دگرگونی در ارزشها ،نگرشها ،روابط و نقشهای درون خانواده و بالتبع ،کاهشِ مستمر نرخ
مواجهایم( ،جمشیدیها)730:7932 ،؛ اما نظام سیاسی -
ازدواج و باروری به زیر سطح جانشینی  
 آزادارمکی ،تقی و دیگران« ،)7937( ،همخانگی؛ پیدایش شکلهای جدید خانواده در تهران» ،مجله جامعهپژوهیفرهنگی،سالسوم،شمارۀ.7
 جمشیدیها ،غالمرضا و دیگران« ،)7932( ،نگرش جامعهشناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحوالتخانوادهدرتهران»،مجلهزندرفرهنگوهنر،دورۀ،5شمارۀ.2
 جنادله،علیومریمرهنما«،)7939(،دگرگونیدرالگویمتعارفخانوادهایرانی»،مجلهخانوادهپژوهی،شمارۀ.93 صادقیفسایی ،سهیال و ایمان عرفانمنش« ،)7932( ،تحلیل جامعهشناختی تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی وضرورتتدوینالگویایرانیاسالمی»،مجلۀزندرفرهنگوهنر،دورۀ،5شمارۀ.7
 نیکپی ،امیر و رضوان پویا« ،)7937( ،جامعهشناسی تحول خانواده در ایران» ،مجله جامعهشناسی تاریخی ،دورۀ ،4شمارۀ.7
1. State.
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قانونگذاری در برابر تغییرات نهاد
حقوقی با هدف مهندسی اجتماعی و با ابزار سیاستگذاری و  
میدهدکهبهتغییرمفهومخانوادهانجامیدهاست.برهمیناساس،شورایعالی
خانوادهواکنشنشان 
انقالب فرهنگی در سال 7937جهت تصویب «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» 7اقدام و به «تبیین،
تشکیل ،تحکیم ،تعالی و ایمنسازی خانواده» بهمثابه راهبردی کالن اشاره و بر «ترویج الگوی
خانواده طراز جمهوری اسالمی» تصریح میکند .ذیل این راهبرد ،بر تبیین «هویت قدسی نظام
خانوادهونقشآندرکمالآفرینیوتسهیلازدواجبهنگامومبتنیبرارزشهاوآموزههایاسالمی
سیاستگذاریهای

وسنتهایملی»تأکیدمیشود؛ازاینرومیتوانگفتکهجهتگیریاصلی
مربوطبه خانوادهدر ایران،در راستایارائهیکالگویمعیار از خانوادهبهنجاروکارکردهایآن
است (.)Paidar, 1995: 265کارکردهایی که در آن نیازهای خانواده از نیازهای فردی مهمتر تلقی
شدهودرراستایتحکیمانسجاماجتماعیتعریفمیشوند(منوری.)711-713:7935،
درنمونهایدیگردربند9و4فصلششمنقشهمهندسیفرهنگیکشورمصوبشورایعالی
انقالبفرهنگی(،)7937ارتقاینقشهمسریومادریزنانبهمثابهراهبردیکالندرجمهوری
اسالمی تعیین میشود .همچنین تحلیل محتوای سخنان مقامات عالی جمهوری اسالمی
درخصوصنهادخانوادهنیزمؤیدایننظراستکهدرایدئولوژیِخانوادهگرایی(کاظمی:7935،
سیاستگذاریهای کالن اقتصادی ،اجتماعی

«)700خانواده» واحد بنیادین جامعه است که در 
و...هموارهدربرابر«فرد»اولویتمییابدوبرآنبهعنوانارزشیبنیادینتأکیدمیشود.همچنین
سیاستهایکلیجمعیت،ابالغی7939ازسویمقام

دربرخیموارددیگرنظیربندهای0،4،9
رهبری بر «اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بهویژه در دوره بارداری و شیردهی ،پوشش
بیمهای هزینههای زایمان ،درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی
ذیربط ،تقویت نظام تأمین اجتماعی ،خدمات بهداشتی ،درمانی ،مراقبتهای پزشکی در جهت

سالمت باروری و فرزندآوری ،تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی»تأکیدمؤکدشدهاست.
بر همین اساس در بندهای  7و  4و« 0سیاستهای کلی خانواده» در جمهوری اسالمی ایران،
مصوبمجمع تشخیصمصلحتنظام(،)7935ضمنارائهو ترسیمالگویاسالمیاز خانوادهبر
 .7در بند  1کلیات نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب شوراب عالی انقالب فرهنگی ()7937مهندسی فرهنگی اینگونه
تعریف شده است« :فرآیند بازطراحی ،اصالح و ارتقا شئون و مناسبات نظامهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
کشوربراساسفرهنگمهندسیشدهباتوجهبهشرایط،ویژگیهاومقتضیاتملیوجهانیاست».
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«نشوونماوتربیتِاسالمیفرزند»بهمثابهمهمترینکارکردنهادخانوادهتأکیدوبر«نفیتجرددر
جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات» اصرار شده است.برهمین اساس و مستند به آمار رسمی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و نیز سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی
ایران (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ،بیش از  794عنوان قانون و مقررات مرتبط با حوزه
خانواده از تاریخ  ،7951/76/22تاریخ تشکیل شورای انقالب بهمثابه اولین نهاد هنجارگذارِ
حقوقیدرجمهوریاسالمی،تاکنونوجودداردکهگسترهوسیعیازموضوعاتاعمازتدریس
دوواحددرسباعنوان«جمعیتودانشخانواده»تا«سیاستهایکلیخانواده»و«قوانین تنظیم
خانوادهوجمعیت»رادربرمیگیرد.
تعداد پرشمار دستگاهها و سازمانهای سیاستگذار در موضوع زنان و خانواده در جمهوری
اسالمی و وجود شرح وظایفی که در اغلب موارد با صبغهای ایدئولوژیک تدوین شده و با
یکدیگر همپوشانی دارند ،داللت بر مداخله حداکثری و محدودگر حکومت در تنظیمگریِ
روابط اجتماعی این حوزه دارد .بر این اساس ،در این قسمت ،مهمترین نهادهای حاکمیتیِ
یکنیمکهبهطورمستقیمدراینزمینهفعالیتدارند:
رانمونهکاویم 

ذیصالح


 .2-1شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

این شورابهمثابهنهادسیاستگذاردرحوزه زنانوخانوادهذیل ساختارشورای عالیانقالب
فرهنگی و با راهبردها و اهدف و روشهایی فعالیت میکند که همه آنها برمبنای رویکردی
ایدئولوژیکتدوینشدهاند.
 .2-2معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

با توجه به ارتباط سازمانی این دستگاه اجرایی با ریاست جمهوری ،عملکرد آن نیز تابعی از
گفتماندولتمستقراست و در ادوار مختلف جمهوری اسالمی ،رویکردهای متفاوتی در آن
حاکم بوده است؛ چنانکه جهتگیریهای آن در دولتهای نهمودهمعمدتاً مبتنی بر ایفای
نقش زن بهمثابه «مادر»درکانوننهادخانوادهاست.همچنین تغییر عنوان سازمان از «مرکز امور
مشارکت زنان» به «معاونت امورزنانوخانواده»داللتبراهمیت بنیادین خانواده در این نگرش
دارد .البته گفتنی است که ارتقای جایگاه اداری این سازمان از سطح مشاورت به معاونت از
دستاوردهای دولت دهم محسوب میشود.نیز در دولتهای هفتم و هشتم (دولتاصالحات)و
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دولتهاییازدهمودوازدهمسویههایآنبهگفتمانطیفیازجوامعمدنیفعالدرحوزهزنانو
خانوادهقرابتداشتهاست.براینمونهدراینمقاطعزمانی،ارزیابیوپایشوضعیتشاخصهای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی زنان و خانواده در ایران ،منطقه و جهان و ارائه گزارش
رسمی وضعیت زنان در جمهوری اسالمی ایران به مراجع ملی و بینالمللی درزمره اهموظایف
ایندستگاهحاکمیتیقرارگرفتهاست.

 .2-3دفاتر امور زنان و خانواده در وزارتخانهها و سایر اجزای قوه مجریه

مستند به اصول  26و  27قانون اساسی ،قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در
بینالمللی مصوب ،7935مواد  296و  211قانون برنامه پنجم توسعه و نهایتاً
عرصههای داخلی و  
پیگیریهایمعاونتزنانوخانوادهریاستجمهوریدردولتهایمختلف،اغلبوزراورؤسا
دستگاههای اجرایی ،دفتری را برای انتصاب «مشاور در امور زنان و خانواده» تأسیس کردند؛ از
اینرو مشاورینی در وزارتخانههای نفت ،نیرو ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزرشوجوانان،استانداریها،شرکتدخانیاتایران!وغیرهتعیینشدهاست.
ایندفاترعالوهبرتعقیباهدافعامیمانندانتصابزناندرسطوحمدیریتیسازمان،مقاصد
میکنند.چنانکهدفترامورزنان
خاصِآندستگاهاجراییدرحوزهزنانوخانوادهرانیزپیگیری 
و خانواده در وزارت نیرو به فراهمکردن شرایط الزم برای افزایش مشارکت زنان جامعه در
برنامههایصنعتآبوبرق؛دروزارتنفتبهطراحیابزارهاوبرنامههایمناسبجهتکاهش
مشکالت خانوادههای صنعت نفت ،در وزارت ورزش و جوانان به نظارت بر حضور بانوان در
عرصههایورزشی،دروزارتصنعت،معدنوتجارتبهتأسیسبانکاطالعاتبانوانشاغلدر
کلیهکارخانجات،درشرکتدخانیاتایرانبهبرقراریارتباطاتبادستگاههایذیربطدرزمینه
کاریمرتبط،دراستانداریتهرانبهنظارتبرانجامتحقیقاتالزمدرخصوصوضعیت،مسائل
ومشکالتزنانوخانوادهدرسطحاستانونظایراینهامکلفشدهاند.

 .2-4کمیته بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام

اینکمیتهدرراستایاهدافدبیرخانهمجمعتشخیصمصلحتنظامباهدفتدوینوپیشنهاد
سیاستهای کلی نظام و ارائه نظرات مشورتی برای رفع اختالف مجلس و شورای نگهبان و حل
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معضالت نظام در خصوص دو قشر زنان وجوانانبهدبیرخانهمجمع،کمیسیونها،دبیرمحترمو
رییسمحترممجمعتشکیلشدهاست.

 .2-5ادارهکل امور زنان و خانواده وزارت کشور

دفترامورزنانوخانوادهوزارتکشوربااهدافیکلیفعالیتمیکندکههمپوشانیِبسیاریبا
شرح وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دارد .در هنگامهای چون زمان
استقرار دولت یازدهم که بین خطمشیِ کلی دولت و جهتگیریهایِ سیاسی وزرات کشور،
تفاوتهاییمشاهدهمیشد،موازیکاریدرحوزهزنانوخانوادهنیزبهوضوحوجودداشت.

 .2-6ادارهکل امور بانوان شهرداری تهران

باتوجهبهگسترهمحلیایناداره،علیاالصولوظایفآننیزدرمحدودههاییچونطراحی،
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامهها و فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و ورزشی
مربوطبهبانوان در شهرداری تهراناست؛اما زیرمجموعههای شهرداری تهراننیزباایجاددولت
درسایهبهمسائلی اشتغالیافتند کهبهطورمنطقیپیوندیبا حوزهکاریایشانندارد.براینمونه
برنامهریزی در جهت هدفمند کردن برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری دختران و زنان با
« 
زمینهسازی ظهور
جامعهایمانی» و « 
شکلگیری خانواده ایمانی» « ،
محوریت خانواده و با هدف « 
آرمانبشریت»ازاینسنخمحسوبمیشود .
 .3موردکاویِ رویکردهای قانونگذاری در حوزه خانواده در نظام تقنینی ایران
حقوق خانواده را بر اساس تصویب

زمینه 
ایران در  
قوانین موضوعه نظام حقوقی  

بهطور کلی 
قانونگذاری
قانونگذاری تفکیککرد .در دوره اول  
سه دوره  
میتوان در قالب  
قوانین مادر  ،
نمایندگان پارلمان با تکیه بر آرای مشهورِ فقهی ،بر تن هنجارهایِ دینی لباس قانون پوشانده و
قانونمدنیرادرسالهای7976و7979تصویبکردند.
ازدواجو 

قانون

قانونگذاری ( ،)7940-7959اولین قانون حمایت از خانواده با هدف انسجام-
در دوره دوم  
بخشی به هنجارهای حقوقی در حوزه خانواده تصویب شد«.محدود کردن اختیار مرد در طالق،
گسترشموارددرخواستطالقتوسطزن،محدودکردناختیارمردبرایازدواجمجدد،محدود
کردناختیارمرددرمنعاشتغالزن»ازجملهمهمتریننوآوریهایقانونمصوبسال7940بود.
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با این حال ،در سال  7959با توجه به واقعیات اجتماعی و لزوم ایجاد تعادل در قوانین خانواده،
متأثر از کنشگریِ فعاالن حقوق زنان اصالح قانون در دستورکار قرارگرفت و با محوریت
ایدههایی چون گسترش موارد درخواست طالق توسط زن ،محدود کردن اختیار مرد برای

ازدواجمجددبهمواردمعین،اختیارزندرمنعاشتغالشوهر،باالبردنسنقانونیازدواجونظایر
اینها،اینقانوندرقالب23مادهاصالحودر75بهمن7959تصویبشد.
گذاری با شکلگیریِ حکومت جمهوری اسالمی و ملغیاالثر اعالمشدن

سوم  
قانون
دوره  

اردیبهشتماه 7930با همان وضعیت استمرار

قانون حمایت خانواده در سال 7951آغازشد و تا 
یافت.در این هنگامه قوه قضاییه پیشنویس الیحه حمایت از خانواده را به دولت ارائه و الیحه
مطروحه در جلسه مورخ  7930/64/69هیئت وزیران با افزودن ماده  29درباره کفایت شرط
مهریههای
مالئتواذندادگاهدرخصوصازدواجمجددمردانوماده25درخصوصمالیاتبر 
سنگین،تصویبودر7930/56/67بهمجلس تقدیم شد؛اماهیئترئیسهمجلس هفتماز خروج
«الیحهحمایتازخانواده»ازدستورکارمجلسبهدلیل«رفعنگرانیهایموجوددرجامعه»خبر
داد؛از اینروالیحهمذکوراساساًدرمجلسهفتممطرحنشد.هرچنداینالیحهبانوآوریهایی
مانند ایجاد نظام تعدد قضات و لزوم حضور رئیس یا دادرس علیالبدل ،قاضی و مشاور زن در
جریاندادرسیِدعاویِخانواده،ایجادصالحیتهایجدیدوروزآمددرارتباطبادادگاهخانواده
ماننددعاویناشیازنهادنامزدیوخساراتناشیازبرهمزدنآن،اهدایجنین،7تغییرجنسیت
و امثال اینان همراه بود؛ اما رئیس مجلس هشتم نیز در واکنش به اعتراضات مدنی فراگیرِ در
خصوص الیحه ،در اقدامی بیسابقه بعد از تصویب کلیات الیحه ،الیحه را جهت بحث و
اصالحاتاحتمالیبهکمیسیونحقوقیوقضاییعودتداد.
هرچند نمایندگان زن مجلس هشتم رویکردی حمایتی در قبال الیحه داشتند؛ اما این الیحه
نقطه عطفی در اتحاد زنان اصولگرای خارج از پارلمان و زنانِ فعاالن سیاسی اصالحطلب شد؛
بهگونهایکهگروههاوفعاالنزناصالحطلبونیزتشکلجامعهزینبازمیاناصولگرایانمواد
22و29و24الیحهرادرجهتتضعیفبنیاننهادخانوادهومغایرباقانوناساسیقلمدادکردهو
.7اهدای جنین براساس قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مصوب  7932و آئیننامه اجرائی آن انجام میشود.در
این روش اسپرم و تخمک زوجین قانونی و شرعی در محیط آزمایشگاه تلقیح و جنین حاصل به زوجین قانونی و شرعی
دیگری اهدا میشود؛ ازاینرو مشکل ناباروری زنان و عقیمبودن زوجین از طریق تحصیل گامت نر و ماده و انتقال آنها
مکلفاند که حضانت یا نگاهداری و تربیت کودک حاصل از

بهصورت تفکیکی یا ترکیبی انجام میگیرد.اهداگیرندگان 

جنیندریافتیراعهدهداروندوتأمینهزینههایامرارمعاشونفقهکودکتارسیدنبهسنکبرراعهدهگیرند.
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تالشوسیعیراجهتاصالحآنآغازکردند.دراینراستانمایندگانزنمجالسپنجموششم
درمجلسهشتمحاضرشدندتادرمراجعهودیداربااعضایکمیسیونحقوقیوقضایی،اعضای
کمیسیون را برای حذف این مواد از الیحه قانع سازند .این تالشهایی در بعضی مصادیق به
مناظرههای دوطرفه نمایندگان اصولگرایِ زن مجلس و فعاالن سیاسیِ اصالحطلب منجر شد.بر
این اساس زنان احزاب اصولگرا مانند جامعه زینب و اصالحطلب مانند حزب مشارکت ایران
اصالحطلب ،جمعیت زنان نواندیش

اسالمی ،جمعیت حمایت از حقوق بشر ِزنان ،مجمع زنان 
ایرانوسایریندرقالبکمیتهزنان خانهاحزابوائتالف اسالمی زناندرسال7931علیهالیحه
حمایت خانواده متشکلشده و ضمن برگزاری نشستهای متعدد و دیدار و نامهنگاری با مراجع
دینیوشخصیتهایعالیرتبهسیاسیازجملهمقامرهبری،باتأکیدبرضرورتاصالحمواد29
و  25الیحه حمایت از خانواده ،خواستار مسکوت ماندن این الیحه تا لحاظ شدن نظرات
کارشناسیدراصالحآنشدند.سرانجاممجلسهشتمدر70اسفند7936باحذفماده29کهبه
ازدواجمجددمربوطمیشدواصالحمواد،22مادهمربوطبهازدواجموقتو،25مادهمربوطبه
مهریهالیحهرامصوب کردوبهشوراینگهبانفرستاد؛ امااین شورامواردیرامبهمومواردی
راخالفشرعدانست.بهاینترتیبالیحهمذکورجهتاصالحبهمجلسبازگرداندهشد.
نمایندگانمجلسنهمدرسال7937مواد22و29و25الیحهرامجدداًبررسیکردند.بدین
ترتیب وصول مهریه در زمان وقوع عقد تا  776سکه تمام بهار آزادی ،مشمول ماده  2قانون
محکومیتهای مالی شده و چنانچه مهریه بیشتر از آن باشد ،شرط تمکن زوج موردنظر خواهد
بود .همچنین ثبت نکاح موقت بود در سه مورد باردار شدن زوجه ،توافق طرفین و آوردن در
شرایط ضمن عقد الزامی شد.نهایتاً ماده  29حذف شد که مربوط به ازدواج مجدد مردان بود و
بحث ازدواج مجدد به قانون خانواده سال 7959بازگشت .بر این اساس ،در واپسین روزهای
سال 7937و پس از گذشت  5سال ،قانون حمایت از خانواده در  53ماده از سوی مجلس نهم و
تأیید شورای نگهبان تصویب شد و اردیبهشت سال 7932از سوی رئیسجمهورِ وقت برای اجرا
بهدستگاههاابالغشد.
با توجه به ماهیت تقنینی و نظارتی پارلمان ،سنجش عملکرد نمایندگان نیز از طریق ارزیابیِ
طرحها جهت ایجاد و اصالح قوانین و
فعالیتهای تقنینی مانند مشارکت در تدوین و ارائه  
فعالیتهای نظارتیِ ایشان نظیر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به مسئولین ،طرح پرسشهایی
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اینها قابل
میاندستور و نظایر  
نطقهای  
طرحهای تحقیق و تفحص  ،
ملی از وزرا و مشارکت  
ارزیابی است.بر این اساس ،بررسی عملکرد زنان مجالس هشتم و نهم در جریانِ رسیدگی به
«الیحه حمایت از خانواده» بهمثابه یکی از مهمترین محورهای حقوق زنان و خانواده در ایرانِ
معاصر ،میتواند به ارائه تصویری از ایفای نقشِ نمایندگی زنان بیانجامد .چنانکه بررسی
گزارشهایمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیازمشروحمذاکراتمجلسدرموردزنان
حاشیهنشینی و بیموضعی و

و خانواده در دوره هشتم (خرداد 7931تا خرداد )7937داللت بر 
حداکثراتخاذمواضعانفعالیزناننمایندهدرخصوصموادبحثبرانگیزاینالیحهدارد،حتیدر
موضعگیرینیزدیدگاههایایشاندرتعارضبامواضعجریانِاصلیِفعاالنحقوقزن

مواردِنادرِ
درفضایمدنیایرانودرحمایتازموضوعاتیچونتعددزوجاتوتفکیکجنسیتیاست؛از
اینرو اصالحِ نسبی مواد جنجالبرانگیز الیحه را نه در ایفای نقش نمایندگیِ زنان بلکه باید در
کنشگری فعاالن حقوق زنان در عرصه جامعه مدنی دانست .کوششهای فکری و تالشهای
مستمر عملیِ این کنشگران ،اقلیتی از نمایندگان مجلس هشتم را نیز به پیگیری نظرات جنبش
اجتماعیزنانواداشت.
درنتیجه،ایفاینقشنمایندگیازسویزنانِنمایندهبیشازآنکهناشیازمولفههایجنسیتی
باشد ،تابعی از تعلقات سیاسی و گرایشات فکریِ ایشان و نهایتاً متأثر از اصول فکریِ جریان
سیاسی متبوع است؛ چنانکه بررسی تطور قانون حمایت از خانواده در ادوار مجلس شورای
اسالمیوکنشگریِزنانفعالدرپهنهسیاستدراینخصوص،داللتبرآنداردکهنمایندگانِ
زن اصولگرای مجالس هشتم و نهم ،همسو با اکثریت سیاسی ادوار مذکور و نمایندگانِ زن
اصالحطلب مجالس پنجم و ششم ،همجهت اردوگاه سیاسیِ خویش نقش سیاسی و نمایندگی
کردهاند.بر این بنیاد ،گفتمانِ سیاسی حاکم بر دولت و مجلس نیز بر محتوای قوانینِ
خود را ایفا  
مصوبتأثیرمستقیمدارد؛ازاینروتأثیرنگرشهایاصولگرایانواصالحطلباندرخصوصنهاد
خانوادهوتأثیرایندیدگاههادر«قوانینبرنامههایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری
اسالمی»بررسیمیشود.بااین توضیح کهقوانینبرنامههایسوم ،چهارموششمِتوسعهبرخاسته
گفتماناصولگراییاست.

ازگفتماناصالحطلبیوقانونبرنامهپنجمتوسعهحاصل

امکانسازگارساختنآموزههایدینیدرخصوصزنانبادستاوردهاوتجاربزیستهبشری
درقالبکنوانسیونهای بینالمللی حقوقبشری ،باوربهنقشمستقلزندرجامعهوخانواده،
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عدالتجنسیتی،تبعیضمثبتبهنفعزناندرتصدیمناصبسیاسیو...ازمحورهایاندیشههای
اصالحطلبان(صفریشالی)294:7934،وتمرکزبرنقشزنبهمثابهعضواصلیوکانونیخانواده
اندیشههای پرورش یافته در مغربزمین و

در راستای تحکیم نهاد خانواده ،تأکید بر احتراز از 
آموزههای فمینیستی ،حضور حاشیهای و تکمیلیِ زنان در عرصههای سیاسی -اجتماعی و ...از
اصول فکریِ اصولگرایان دراینباره است (کرمیقهی )16-17 :7937 ،که هریک از این
سیاستگذاریحوزهزنانوخانوادهتأثیرمستقیمداشتهاست.

دیدگاههابر

قانونبرنامهسومتوسعه»مرکزامورمشارکتزنانریاستجمهوریراموظفبه

«ماده753
این عملی ساختنمصادیق میکند«:زمینهسازی برای ایفای نقشمناسبزناندرتوسعهکشور،
طرحهای الزم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان ،سازماندهی
ایجاد  
فعالیتهایمشترکبادستگاههایمسئولدرقوهقضائیهدرراستایتسهیلامورحقوقیوقضایی
مشاورهای،

بهرهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینههای مالی ،حقوقی ،
زنان  ،
مناطقتوسعهنیافته

آموزشیوورزشی،اولویتقائلشدنبرایزنانخودسرپرستوبیسرپرست
ازمانهایغیردولتی».
وگروههایمحرومجامعهدرزمینهحمایتازتشکیلس 

کمترتوسعهیافته

یا
عبارتاند

یسازدکه
قانونبرنامهچهارمتوسعه»نیزدولتراموظفبهانجامکارهاییم 

«ماده777
از« :تقویت نقش زنان در جامعه ،توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور،
تدوین،تصویبواجرایبرنامهجامعتوسعهمشارکتزنانمشتملبربازنگریقوانینومقررات،
بهویژه قانون مدنی ،تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحوالت فناوری،
اشتغالزا ،توجه به ترکیب جنسیتی

سرمایهگذاری در فرصتهای 

شناسایی و افزایش ساختارهای 
عمومی نسبت به شایستگی

عرضه نیروی کار ،ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای 
برنامههای پیشگیرانه وتمهیدات قانونی و حقوقی به
آنان ،انجام اقدامهای الزماز جمله تهیه  
منظوررفعخشونتعلیه زنان ،تقدیم الیحه حمایت ازایجاد وگسترشسازمانهای غیردولتی،
نهادهایمدنیوتشکلهایزنانبهمجلسشورایاسالمی».
نامه پنجمتوسعهدرنگرشی متفاوت،دولترامکلفبهاستیفای حقوق
ماده  296قانونبر 
شرعی بانوان ،تدوین وتصویب «برنامهجامعتوسعهامورزنانوخانواده»مشتملبرمحورهای
یبهایاجتماعی،توسعهوساماندهیاموراقتصادیمعیشتی
تحکیمبنیانخانواده،پیشگیریازآس 
با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست ،گسترش
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میکند.
فرهنگعفافوحجاب،تعمیقباورهایدینیوامثالهم 
ماده  97الیحه برنامه ششم توسعه که در دولت یازدهم تدوین و تصویب شده بود ،بر
بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن و تکلیف تمام

دستگاههای اجرایی بر اِعمالرویکرد عدالتجنسیتی درسیاستها،برنامههاوطرحهای خودو
ارزیابیآثارتصمیماتخوددرآنچارچوبتأکیدداشتامادرجریانبررسیالیحهدرمجلس
شورای اسالمی رویکرد غالب بر این مفاد تغییر یافت.مواد ماده  767و  762قانون برنامه ششم
توسعه با ارجاع به اهداف مندرج در اصول دهم ،بیستم و بیستویکم قانون اساسی جمهوری
سیاستهای

بیستساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و 
اسالمی ایران ،اهداف سند چشمانداز  
کلیخانوادهمبنیبر«تقویتنهادخانوادهو جایگاه زندرآنو استیفای حقوقشرعیو قانونی
بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی
عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» ،بر  

زنان در همه 
زناندرفرآیندتوسعهپایدارومتوازن،سازماندهیوتقویتجایگاهسازمانیامورزنانوخانواده
در دستگاههای دولتی ،اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستها،
برنامههاوطرحهاوارزیابیآثاروتصمیماتبراساسشاخصهایابالغیستادملیزنوخانواده

ذیربطبهمنظور
شورایعالیانقالبفرهنگیتأکیدکرد.براینمبنا،دولتبههمکارینهادهای 
خانوادهمحور ،تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی

جامعهای 
تقویت و تحکیم  
آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمی -ایرانی موظف شد.در این چارچوب،
تکالیف در این خصوص عبارتاند از:ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه
سنواتیدرجهتاقداماتیچونزمینهسازیمناسبجهتکنترلوکاهشمیانگینسنازدواجبه
76درصدنسبتبهسالپایهدرطولاجرایقانونبرنامه؛حمایت،پشتیبانیوارتقایمعیشت
میزان 
و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی ،بنگاههای زودبازده اقتصادی و تعاونیهای
فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای

تولیدی روستایی و خانوادهمحور و افزایش نرخ رشد مستمر 
قانون برنامه؛ مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل
ذیربط در جهت
برنامهسازی ،آموزش ،پژوهش و تبلیغ توسط تمام دستگاههای  
ارزشها و  
زمینهسازیجهتافزایشنرخباروری 7بهحداقل2/5فرزندبهازایهرزندرسن
تحکیمخانواده؛ 
باروری درطول اجرای قانون برنامه؛ پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق ،پایدار و آسان،
ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و

فرزندآوری و تربیت فرزند صالح ،
1. The Total Fertility Rate (TFR).

222

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،06پاییز79


سازوکارهایقانونیواعطایتسهیالتوامکانات؛آموزشومشاورهمستمرومسئوالنهنوجوانان
پنجسال پس از ازدواج توسط همه دستگاه-
و جوانان با اولویت خانوادهها قبل ،حین و دستکم  
وزارتخانههای آموزش و پرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

های ذیربط ،بهویژه 
ورزش و جوانان ،سازمان بهزیستی ،مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و
ذیربط با برخورداری خدمات
غیردولتی ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای  
بیمههای پایه و تکمیلی؛ ارائه تسهیالت و امکانات
مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای  
ساختواجارهمسکنبااولویتزوجهایدارایفرزنددرقالببودجهسنواتی؛تمهیداتالزماز
قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی؛
بهرهمندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل ،با ارائه
تمهیدات الزم جهت  
پروندههایدعاوی خانوادهوایجاد

آموزشهایالزمدر جهت تشویقصلحوسازشزوجهادر
مشوقهایالزمنسبتبهپروندههایمختومه؛حمایتوتوسعهبیمهسالمتدربیمهپایهوتکمیلی
برایمادراندرتماممراحلدورانبارداریتاپایاندورانشیرخوارگی.
 .4موردکاویِ انتقادیِ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بیانگر آخرین ایدههای ایدئولوژیک مقنن در نظام
حقوقی جمهوریاسالمیدرحوزه خانواده استواز اینجهت ضرورتبررسیدارد.اینطرح
توسط نمایندگانِ مجلس نهم تدوین شد؛ ولی کلیات آن در کمسیون فرهنگی مجلس دهم
تصویب شد.طرح پیشگفته در شرایطی با رأی قاطع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در
نظاممند مفاد آن در راستای مهندسیِ سبک
خرداد ماه  7930تصویب شد که با توجه به تالشِ  
زندگی،برخیازمصادیقآنممکناستمشکالتفراوانیدرزیستفردیواجتماعیِایرانیان
ایجادکند.
مهمترینتفاوتآنبادیگرهنجارهایموضوعهدرخصوصنهادخانواده،عالوهبرپیشبینیِ
مشوقهای ایجابی ،اتخاذ ضمانت اجراهای تنبیهی در راستای تضمین اهداف مورد نظر مقنن
است؛ چنانکه در مواد  90و  99دولت مکلف شده است که اوّالً:وام قرضالحسنه «فرزند» را
حداقلبهمبلغیکصدمیلیونریالبابازپرداخت76سالهبدون سپردهگذاریبهازایتولد هریک
ازفرزندانسوموچهارمدرخانوادههایساکنمناطقبانرخباروریزیرسطحجانشینیازطریق
رعایتکردهاند.ثانیاً ،پس از عقد

بانکهای عامل پرداخت کنند که شرایط باروری مطلوب را 
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نکاح دائم ،به هریک از زوجین یک عدد سکه بهار آزادی و به ازای هریک از فرزندان سوم به
بعدازآن،یکسکهبهارآزادیبهمادر هدیهدهد.بهنظرمیرسدکه غلبهنگاه خردوفقردید
قانونگذاران موجب این تصور شده است که رویکرد اعانهدهنده در قالب مصادیقی
کالن در  
چوناعطاییکسکهیاوامیکمیلیونتومانی،ازاسبابترغیبافرادبهفرزندآوریاست!.
در این قانون ذیل اقدامات تنبیهی مقررشده است که اوّالً «در کلیه بخشهای دولتی و غیر
دولتی اولویت استخدام به ترتیب ذیل است و بهکارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط،
صرفاًدرصورتعدموجودمتقاضیانمتاهلواجدشرایطبالمانعاست:
مرداندارایفرزند؛
مردانمتاهلفاقدفرزند؛
زناندارایفرزند.
ثانیاً « 5سال پس از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،جذب افراد مجرد به عضویت هیئت
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمین

علمی در تمامی 
مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی ،ممنوع است .تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد
شرایط با تایید باالترین مقام دستگاه ،جذب افراد مجرد بالمانع خواهد بود».بر این اساس ،مواد
هیئتعلمی
مربوطبهاولویتبندیجنسیتیدراستخداموممنوعیتجذبافرادمجردبهعضویت 
دانشگاههادرطرحجامع«جمعیتوتعالیخانواده»داللتبرحفظالگووساختارمبتنیبرتقسیم
خانهداری زنان و نظام سلسله
جنسیتیِ سنتی نقشهای خانوادگی نظیر نانآور بودن مرد خانواده  ،
مراتبی اقتدار درون خانواده دارد.بدینسان به نظر میرسد که طراحان این طرح ،اشتغال زنان را
بهمصلحتندانستهواولویترابهنقشمادریوفرزندآوریآنهادادهاند.
بر این بنیاد ،این قانون با تعرض به حوزه خصوصی افراد ،مشروط کردن حق اشتغال بر
«ازدواج» و «فرزندآوری» و نادیده گرفتن تخصص ،عالوه بر تنافیِ با عدالت جنسیتی و
میکند.بر این اساس ،با توجه
شایستهساالری ،تبعیضهای ناروایی را در قوانین استخدامی ایجاد  
به مغایرت مواد مطروحه با بندهای  74و  3اصل سه قانون اساسی مبنی بر «رفع تبعیضات ناروا و
ایجاد امکانات عادالنه برای همه» و «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد» حذف این مواد
ضروریاست؛ زیرا این رویکرد سلسلهمراتبی و طبقاتی کردن اعضای جامعه و نگاه فرادستی و
فرودستی به شهروندان ،عالوه بر تعارض با «حقهای بنیادین» ،آسیبهای اجتماعی متعددی نظیر
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اتالف سرمایههای انسانی و مهاجرت نخبگان مجرد را نیز در پی دارد.در نهایت ،اینکه به نظر
نگارنده ،این قانون در تحقق اهداف خود نیز کارکرد متناسبی ندارد؛ زیرا تسهیالت مطروحه در
تبعیضآمیز و همچنین مقطعی و کوتاهمدت است.این قانون با معلق و منوط

این قانون ،پسینی ،
ساختنِامنیتاقتصادیِاشخاصبهمقوله«ازدواج»،عمالًبهمانعیجهتتأهلتبدیلخواهدشد؛
زیرابهطورمتعارف،فردابتدامیبایستازآیندهشغلیِخودمطمئنباشد،سپسازدواجکند.
درماده70اینطرحکهمفادآننیزبادادرسیمنصفانهواصولیچوناستقاللوکیلمغایرت
دارد ،کانون وکالی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلف شدهاند تعرفه دعاوی
طالقرابهگونهایاصالحوتعیینکنندکهتالشوکالوقضاتبرایبرقراریصلحبینزوجین
اولیترازطالقباشد!همچنینکانونوکالیدادگستریومرکزامورمشاورانقوهقضائیهمکلف
شدهاندکهبرایصدورمجوزوکالتدعاویخانوادگیبهوکالشروطزیررالحاظکنند:
تاهل؛
داشتنحداقل46سالسن؛
5سالسابقهوکالتیاشغلقضاییدرحوزهحقوقخانوادهویاگذراندنآموزشهایخاص
ومطلوبقوهقضاییه.
اینسنخازهنجارگذاریوورودتمامیتخواهانهدرحوزهخصوصیافراد،درراستایهدف
این قانون فهمیده میشود که نیل به نرخ باروری  2.5در رشد کمی جمعیت تا سال  7464است.
درفصلنخستاینطرح،سنمناسببرایازدواجآقایانبین25تا26سالوبرایخانمها22تا
قانونگذار در راستای تضمین حقها و صیانت
 73سال مطرح شده است.حال آنکه علیاالصول  
از کرامتآدمیمیبایستمواردیچون«حداقلسن ازدواج»«،حداقلسنباروری»ومانندآن
میکرد؛امانکتهشایانتوجهتعریفآناز«سبکزندگیسالم»استکهآنرا«الگوی
راتعیین 
زندگیاسالمیایرانیبرمبنایرهنمودهایمقامرهبری»عنوانکردهوتکالیفزیررابرایتمامی
نهادهایحاکمیتیمقررکردهاست:
تأمینخوابگاههایمناسببرایدانشجویانمتأهلمردومتأهلزندارایفرزند؛ تخصیص تسهیالت کمبهره جهت ساخت خوابگاههای دانشجویی خودگردان به بخشخصوصیوتعاونیعمومیغیردولتی؛
-کمکهزینهمسکنمتأهلیبهسربازانمتأهلکهدانشآموختهدورههایکارشناسیارشدو
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باالترباشند؛
دوبرابرکردنوامرفاهدانشجویانمتأهل؛ تأمین مسکن مناسب و ارزانقیمت با اولویت خانوادههای دارای فرزند بهصورت اجاره یاواگذاریبهمزدوجینمشمولاینقانون؛
سیاستگذاری جامع ،هدایت ،ایجاد

در نهایت در ماده « ،43شورای عالی جمعیت» بهمنظور 
هماهنگیبینبخشی،نظارتکالنبربرنامهها،اقداماتوارزیابیعملکردمربوطبهوزارتخانهها
ذیربط و نهادهای عمومی و بسیج ملی برای مشارکت فراگیر در تحقق
و دستگاههای اجرایی  
سیاستهایکلینظامو تحققاینقانون تشکیلشده است.اعضایثابتاینشوراعبارتانداز:
رئیسجمهور(رئیسشورا)،نمایندهولیفقیهدرشورا؛یکیازمعاونینرئیسقوهقضاییه؛رئیس
سازمانبرنامهوبودجه؛ دبیر شورایعالیانقالب فرهنگی؛رئیس مرکزتخصصیمدیریت جامع
جمعیت(دبیرشورا)؛وزرایبهداشت،علوم،کشور،آموزشوپرورش،ورزشوجوانان،تعاونو
کار و رفاه اجتماعی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ معاون زنان و خانواده رئیس جمهور؛ رئیس
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی؛ رئیس سازمان صداو
سیمای جمهوری اسالمی ایران چهار نفر نماینده مجلس شورای اسالمی از کمیسیونهای
بهداشت ،فرهنگی و اجتماعی ،حقوق و قضایی (بهعنوان ناظر)؛ سه نفر از صاحب نظران مسایل
جمعیتیبهپیشنهادرئیسمرکزوباحکمرئیسجمهور.
نتیجهگیری
سیاستگذاریهای مربوط به خانواده در ایران ،در راستای ارائه یک

جهتگیری اصلی 
الگویمعیار از خانوادهبهنجاروکارکردهایآناست.کارکردهایی کهدرآننیازهای خانواده
ازنیازهایفردیمهمتر تلقیشدهو درراستایتحکیمانسجاماجتماعیتعریفمیشوند.براین
اساس ،نظام حقوقی جمهوری اسالمی با هدف مهندسی اجتماعی و با ابزار سیاستگذاری و
قانونگذاری ،درصدد ترویج خانواده طراز جمهوری اسالمی است و در برابر تغییرات نهاد

میدهدکهبهتغییرمفهومخانوادهانجامیدهاست؛چنانکهدرخطمشیهای
خانوادهواکنشنشان 
محوریترین تأکید در بحث خانواده و نقش «مادری» مهمترین حق و

کالن خانواده« ،ازدواج» 
تکلیفزندرخانوادهایرانیقلمدادشدهاست.
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سیاستگذاریهاواقداماتمتعددیبرایحفظساختاروکارکرد

درعهدجمهوریاسالمی،
سنتیِ نهاد خانواده صورت گرفته است؛ اما برمبنای تحلیل ثانویه دادههای ملی ،نتیجه موردنظرِ
حکمرانانحاصلنشدهاست؛زیرا«اداریکردننهادخانواده»واتکابراِعمالاَعمالحاکمیتیو
مجموعهای از

دیوانساالرانه در این خصوص ،این نهاد را از عرصه جهان اجتماعی خارج و 

بحرانها و آشفتگیها را به همراه خواهد ساخت .پدرساالری دولتی بهدلیل ضعف در درکِ
میآیدودراینجهتمداخالتیمی-
درستِواقعیات،درصددمدیریتدولتیپدیدهازدواجبر 
کند.اینسوءمداخالتباورودبهحوزهوحریمخصوصیِافراد،ضمنتهدیدوتحدیدحقهای
فردی و آزادیهای بنیادین مانند «حق اشتغال»« ،حق مسکن» و غیره به برقراریِ تبعیض نظاممند
انجامیده و چالشهای متعددی را برای افراد به همراه خواهد داشت.بر این بنیاد ،بهنظر میرسد
کهحفظخودتنظیمگرینهادخانوادهضروریاست؛زیرا ایننهاداجتماعی ازالزاماتنظامهای
یاسیتبعیتنمیکند.دراینچارچوب،تالشبراینادیدهگرفتنمنطقکنشاجتماعی
صوریِس 
یانجامد.برای پیشگیری از
وجایگزینی منطقهای دیوانی واداری بهافولبیشتر نهادخانوادهم 
ازچشماندازهای درونی و

بروز چنین وضعیتی ،درمواردتنظیمگریِ ضروریِ نهادخانوادهباید 
اجتنابناپذیر باید

مشارکت عرصه خصوصی و جوامع مدنی بهره جست و در مصادیق 
قانونگذاری دمکراتیک وعادالنهداشت؛ اما تحقق«قانوندمکراتیک» بهمثابه ایده مشخصو

منقح این نوشتار ،در سطح آنچه که باید باشد ،از رهگذرپذیرش واحترامبهتنوعسبکهای
نظامهامتکثرارزشیودیدگاههایگوناگونفکریاست.
زندگیوبرگزاریانتخاباترقابتیبین 
با این وجود ،درسطحآنچهکههستوبرای اکنونواینجای ایران ،واقعگرایانهترین پیشنهاد،
کمینههنجارگذاریِحقوقیاست.البتهکهخودتنظیمگریدرحوزهخانوادهنیزبهمعنایرهاسازی
آنازناحیهدولتنیست،بلکهمنظور،بسندهکردنبهخطمشیگذاریوسیاستگذاریواکتفا
حقوقیسازیروابطاست؛زیراحقوق،تنهانظامهنجاریوبایدانگارنیستوتنظیم

بهحداقلهای
روابطخانوادگیاوالًوبالذاتمیبایستازطریقدیگرنظامهایدستوری،مانندعرف،اخالقو
دین صورت پذیرد؛ زیرا پویایی و انعطاف عرف ،سیالیت نگرشهای اخالقی و برداشتهای
مختلف از دین ،امکان شناسایی تحوالت مستمر خانواده و تمشیت متناسب آن با تحوالت
شخصیوعمومیرافراهممیسازد؛چنانکهبربنیادکوششهاینظریوتأمالتعلمینگارنده
این سطور ،میتوان از تحول مهمخانوادهازیک «نهاداجتماعیِ» بنیادین ،انسجامبخش و دارای
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کارکردهای ثابت و دائمیِ فردی و اجتماعی بهیک «گروهاجتماعی» داوطلبانه،موقتودارای
کارکردهایمتنوعومتفاوتسخنگفت.فهماینتغییراتاجتماعیولحاظکردنآندرنظمو
نظامحقوقیِایستابهمراتبدشوارترازدرکآندرعرفواخالقوقرائتهاینواندیشانهازدین
است.
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