فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار  ، ١٣٩٩صفحات ٢٢٣-٢٤١

بررسي مختصات سياست خانواده در ايران
بر اساس تحليل مضمون اسناد باﻻدستي
فاطمه موسوي

ويايه١

دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه كاشان
مهران سهراب زاده
دانشيار علوم اجتماعي دانشگاه كاشان
محسن نيازي

استاد علوم اجتماعي دانشگاه كاشان
)تاريخ دريافت - ٩٨/٤/١٩ :تاريخ پذيرش(٩٨/١١/٢٤ :
چكيده

سياست خانواده تاثير سياست اجتماعي و اقدامات دولت را بر خانواده بررسي ميكند .در اين تحقيق ،با هدف

آشكار ساختن مختصات سياست خانواده در ايران ،اسناد باﻻدستي جمهوري اسﻼمي ايران با رويكرد توصيفي-

تحليلي و روش تحليل مضمون بررسي شد .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه مضامين اصلي سياست خانواده در ايران
عبارتند از :تاكيد بر ازدواج و لزوم تشكيل خانواده ،نابرابري نقش هاي جنسيتي و تقسيم كار جنسي در خانواده،

تاكيد بر كاركرد فرزندآوري و تربيت فرزندان به عنوان مهمترين كاركرد خانواده و بازتوليد شبكه خويشاوندي و

حفظ پايداري خانواده با تاكيد بر جنسيتزدايي از فضاي عمومي و رعايت حجاب و عفاف زنان .سياست خانواده
در ايران عليرغم توجه به اشتغال زنان ،الگوي سنتي مرد نانآور /زن مراقب را بازتوليد و تثبيت ميكند .رويكرد

سياست اجتماعي در ايران خانوادگيگراست اما اين سياست اجتماعي يكدست نيست و مواردي از تناقض و

آشفتگي پارادايمي ديده ميشود.

واژگان كليدي :سياست خانواده ،اسناد باﻻدستي ،اشتغال زنان ،تحليل مضمون.
 Email: Ft.moosavi@gmail.comنويسنده مسئول 1 -
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ﻣﻘدﻣﻪ
تصويب قانون مدني در سال  ١٣١٠نه تنها آغاز سيستم قضايي نوين در ايران بود كه آغاز
سياستگذاري خانواده نيز بود .يكصد ماده از قانون مدني به تنظيم نهاد خانواده اختصاص داشت
و برخﻼف ديگر مواد قانوني كه عمدتا سكوﻻر بودند ،در اين يك صد ماده ،به جز شرط سني
پانزده سال براي ازدواج دختران ،بقيه مواد بر اساس شريعت بود .صادقي ) (١٣٨٤سياست
خانواده دولت پهلوي را اين گونه خﻼصه مي كند » :قانون مدني اي كه در دوره رضاشاه به
تصويب رسيد ،در واقع حكايت از تثبيت و حفظ ساختارهاي پدرساﻻر خانواده سنتي داشت
)صادقي (٥٣ :١٣٨٤ ،پﺲ از سال ها مبارزه زنان در احزاب و گروه هاي سياسي گوناگون ،قانون
خانواده تغيير يافت .در قانون حمايت خانواده ،مصوب مجلﺲ در سال  ١٣٤٦قدرت مﻄلق مرد
در خانواده با ايجاد محدوديت براي طﻼق و ازدواج مجدد مرد و تمهيداتي براي امكان طﻼق
توسط زن تعديل شد .پﺲ از پيروزي انقﻼب اسﻼمي قانون خانواده ملغي شد .قوه قضاييه به
دليل مشكﻼتي چون خﻼ قانوني ،اعمال سليقه هاي مختلﻒ و نبود وحدت رويه در احكام دادگاه
هاي ذيربط به فكر تدوين مجدد قوانين حوزه خانواده افتاد كه سرانجام پﺲ از تصويب در
مجلﺲ در اسفند  ١٣٩١به تأييد شوراي نگهبان رسيد و قانوني شد .اصل »ده« قانون اساسي به
خانواده پرداخته است» :از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسﻼمي است ،همه قوانين و
مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست
آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخﻼق اسﻼمي باشد« .اين اصل قانون اساسي،
مبناي قوانين و سياستهاي اجتماعي قرار گرفت .تغييرات اجتماعي مختلﻒ چون افزايش اشتغال
زنان ،افزايش سن ازدواج ،افزايش طﻼق و  ...سياستگزاران اجتماعي را به تدوين اولين سند
سياستي در حوزه خانواده ترغيب كرد كه با عنوان اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي
تحكيم و تعالي آن )مصوبه شوراي عالي انقﻼب فرهنگي (١٣٨٤ ،به تصويب رسيد؛ بسياري از
بحﺚهاي ضروري سياسي و اجتماعي سالهاي اخير ،همچون اشتغال زنان و افزايش خانوادههاي
تك فرزند در مركز بحﺚ خود به روابط جنسيتي در خانواده ميپردازند و شكل خاصي از خانواده
مﻄلوب را بازتوليد مي كنند .در زمينه سياستگذاري اجتماعي در حوزه زنان و خانواده در ايران
چند تحقيق انجام شده است :قانعي راد و عزلتي مقدم ) (١٣٨٩به ارزيابي انتقادي ديدگاههاي
مرتبط با تشخيص و شناخت مسايل خانواده و ازدواج و نيز سياستها و برنامههاي بخش عمومي
مرتبط با مسايل مزبور پرداختند و نتيجه گرفتند رسانهاي شدن خانواده و تبديل آن به محيﻄي
براي انتقال پيامهاي اقتصادي و سياسي ،به تضعيﻒ و زوال نهاد خانواده انجاميده است .حسيني
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و عزيزي ) (١٣٩٥با روش كيفي ،سياستها و قوانيني را كه در فاصلة سالهاي  ١٣٥٧تا ١٣٩١
با هدف حمايت از نهاد خانواده در ايران تصويب ،تدوين و ارائه شدهاند را بررسي كردند و غلبة
رويكرد اقتصادمحور بر عملكرد دولت را نشان ميدهند؛ كه نهايتاً باعﺚ شده سياستهاي دولت
با حفظ الگوهاي سنتي خانواده همبسته باشند .در عينحال ،سياستهاي حقوقي ،حاكي از به
رسميت شناختهشدن تدريجي تحوﻻت نهاد خانواده است .خان محمدي و اصلي پور )(١٣٩٦
در بررسي مضمونهاي اصلي سياستهاي كلي خانواده به اين نتيجه رسيدند كه مضمونهاي
اين سياستها در سه سﻄﺢ ساختاري قرار ميگيرد .سﻄﺢ يكِ اين الگو ،به اهداف غايي اين
سياستها اشاره دارد كه در واقع تحكيم خانواده اسﻼمي -ايراني است .سﻄﺢ دوم ،رويكرد
فرهنگي و در نهايت سﻄﺢ سوم ،عوامل زمينهاي و بسترساز حاكم بر الگو را تبيين ميكنند.
عموزاده مهديرجي ) (١٣٩٦سياستگذاري خانواده در ايران را با آلمان و بريتانيا مقايسه كرد و به
اين نتيجه رسيد سياست خانواده در ايران در اتخاذ سياست خانواده گرايي و سياست سرمايه
گذاري اجتماعي اسير آشفتگي و درهم ريختگي پارادايمي است .كاردواني و همكاران )(١٣٩٦
با هدف فهم تحوﻻت و الگوهاي حاكم بر سياستهاي اجتماعي در حوزه »مادري /اشتغال« ،از
روش تحليل محتواي كيفي در بررسي اسناد باﻻدستي استفاده كردند .نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد الگوهاي سياستگذاري ايران در شاخصهاي »جمعيت« و »مراقبت« ،چندوجهي ،عمدتا
مستقيم و به سمت ترويج و تحكيم الگوي »مرد نانآور /زن مراقب« بوده است .تحقيق حاضر
درصدد است نسبت به تحقيقات قبلي نگاه جامعتري داشته باشد .قانعي راد و عزلتي مقدم
) (١٣٨٩بيشتر به قوانين تسهيل ازدواج پرداخته اند ،كاردواني و همكاران ) (١٣٩٦نيز بر روي
مادري و اشتغال تمركز داشته اند .عموزاده مهديرجي ) (١٣٩٦به برنامه هاي توسعه و اشتغال
زنان نگاهي گذرا دارد .خان محمدي و اصلي پور ) (١٣٩٦فقط سند سياست هاي كلي خانواده
را مورد تحليل قرار داده اند و ساير اسناد باﻻدستي را ناديده گرفته اند .حسيني و عزيزي )(١٣٩٥
قوانين مرتبط با خانواده از سال  ٥٧تا سال  ٩١را با روش تحليل محتواي مضموني مورد بررسي
قرار داده اند اما سياستهاي كلي خانواده را از قلم انداخته اند و نسبت با رويكردي متفاوتي به
جهت گيري اقتصادي و حقوقي قوانين خانواده پرداخته اند.
در اين تحقيق درصدد هستيم تا بدانيم مضمونهاي اصلي سياست خانواده در ايران در اسناد
كﻼن ملي و باﻻدستي خانواده چيست؟ كدام مسائل در سه حوزه »ساختار خانواده« )ازدواج،
طﻼق ،الگوهاي خانواده( و »روابط خانوادگي« )تعامل زوجين ،ارتباط والدين با كودك و
شيوههاي فرزندپروري ،رضايت از زندگي خانوادگي( و »حمايت از خانواده« )مراقبت از كودك،
خدمات اجتماعي و حمايت از خانواده آسيب پذير (...مورد توجه قرار گرفتهاند؟ پاسخ به اين
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سواﻻت ما را ياري مي كند تا در قدم هاي بعدي از هماهنگ بودن سياست خانواده در ايران با
ساير ابعاد سياست هاي اجتماعي و بعد كارايي و تاثير اين سياستها در پاسخ به مسائل اجتماعي
را مورد پرسش قرار دهيم.

ادبيات نظري
با آغاز دوران مدرن و تخصصي شدن حوزههاي مختلﻒ در جوامع ،بسياري از وظايﻒ و

مسئوليتهايي چون آموزش ،كارآموزي ،مسكن ،بهداشت ،مراقبت از بيماران ،معلوﻻن ،يتيمان و
سالمندان كه تا پيش از آن در نهاد خانواده تأمين ميشد اكنون بر دوش نهادهاي اجتماعي افتاده
است .سياستگذاري اجتماعي در پي آن است كه با استفاده از نظرات متنوع ،نيازهاي اجتماعي را
برآورده سازد .بليك مور مينويسد» :هدف سياستگذاري اجتماعي ،بهبود رفاه انساني و نيز
برآورده كردن نيازهاي انساني در باب آموزش ،بهداشت ،مسكن و تأمين اجتماعي است«
)بليك مور .(٣ :١٣٩١ ،تعريﻒ رفاه اجتماعي به عنوان »مجموعه سازمانيافتهاي از قوانين،
مقررات ،برنامهها و سياستهايي است كه در قالب موسسات رفاهي و نهادهاي اجتماعي به
منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تامين سعادت انسان ارائه ميشود تا زمينه رشد
و تعالي او را فراهم آورد« مقبوليت بيشتري دارد )زاهدي اصل .(٦ :١٣٨١ ،سياستگذاري خانواده
را ميتوان شاخهاي از سياستگذاري اجتماعي تلقي كرد كه »هر آنچه دولتها انجام ميدهند و
خانواده را تحت تأثير قرار مي دهد« ،تعريﻒ شده است .هانترايﺲ ) (٢٠٠٤تعريفي را پيشنهاد
مي كند كه بر اهداف سياستي تمركز دارد » :سياستهاي خانواده را ميتوان سياستهايي توصيﻒ
كرد كه خانواده را هدف عمدي اقداماتي خاص در نظر ميگيرند و اقدامات آغاز شده در قالب
آنها براي آن طراحي شده اند كه بر منابع خانواده و سرانجام بر ساختار خانواده تاثير بگذارند«
ميﻼر تعريﻒ سياست خانواده با سه زمينه فعاليت اصلي آن را مفيدتر مي داند.١ :مقررات قانوني
مربوط به رفتار خانوادگي :قوانين مربوط به ازدواج و طﻼق ،رفتار جنسي ،پيشگيري از بارداري
و سقط جنين ،حقوق و وظايﻒ والديني و حفاظت از كودكان .٢.سياستهاي كمك به درآمد
خانواده :تخفيﻒهاي مالياتي ،كمك هزينههاي خانواده و كودك ،مرخصيها و كمك هزينههاي
والديني ،اعمال حمايت از كودك .٣.فراهم كردن خدمات براي خانوادهها :تمهيدات مراقبت از
كودك ،مسكن يارانهاي ،خدمات اجتماعي ،مراقبت محلهاي )ميﻼر .(٣٥٥ :١٣٩١ ،سياست
اجتماعي ،سﻄﺢ و نوع توزيع مجدد منابع بين خانوادهها را از طريق خدمات حمايتي شامل
مراقبت بهداشتي ،خدمات رفاه كودك ،كمك هزينههاي تأمين اجتماعي ،و مسكن دولتي كنترل
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ميكند .قانون كار ،برنامههاي مربوط به فرصتهاي مساوي و سوبسيدِ متفاوت دادن به كار
دستمزديِ مردان و زنان بر رابﻄة بين كار دستمزدي و غيردستمزدي زنان در خانه تأثير ميگذارند.
امكانات آموزشي و مهدكودك دولتي توازن بين كارِ فرزندآوري و كارِ توليدي زنان را تغيير
ميدهد .قانون خانواده ،وظايﻒ قانوني در خانواده و حقوق يك به يكِ افراد خانواده را تعريﻒ
ميكند و خواستار اجراي آن است .در تمامي اين عرصهها ،تقسيمات جنسيتيِ كار توسط دولت
مسلم انگاشته شده و بهواسﻄهي برداشتي خاص از خانواده تغيير ماهيت داده است
)باكاك و تامپسون .(١٢٨ :١٣٩٣ ،اسپينگ اندرسون ) (١٩٩٠مدلهاي سياستگذاري اجتماعي را
به سه دسته تقسيم ميكند كه عبارتاند از :مدل ليبرال ،مدل صنفيگرا ،مدل سوسيال دموكراسي.
در دولتهاي سوسيال دموكراسي مانند دولت هاي اسكانديناوي ،به منظور كاهش نابرابري
اجتماعي خدمات گسترده اي به شهروندان ارائه ميشود .هدف از برنامههاي خانواده حمايت از
مادران در نگهداري از فرزندان ،تسهيل اشتغال زنان و كاهش نابرابري جنسيتي درون خانواده
است .در دولتهاي صنفيگرا مانند آلمان ،تﻼش كمتري در جهت تغيير اشكال سنتي خانواده
وجود دارد و بر حضور مادران در خانواده براي مراقبت از كودكان بيشتر تاكيد ميشود .دولتهاي
ليبرال مانند بريتانيا و آمريكا حداقل حمايت و ارائه خدمات به خانوادهها را دارند و گروه هاي
هدف چون كودكان را موردتوجه قرار ميدهند )چيل٢٣٥ :١٣٩٤ ،و  .(٢٣٦توجه به جايگاه
متفاوت زنان و مردان در خانواده و وضعيت برابري/نابرابري جنسيتي در بازار كار ،سياستهاي
اجتماعي و دولتهاي رفاه متفاوتي را شكل ميدهد .الگوي مرد نان آور بر مبناي مجموعه اي
از پنداشت ها در مورد كمك هاي مرد و زن در سﻄﺢ خانواده است :مردان مسئوليت اصلي
كسب درآمد و زنان مسئوليت مراقبت از كوچكترها و مسن ترها را دارند .از اين رو ،اين الگو
براي كار بدون مزد مراقبت ،امكانات رفاهي فراهم مي كند اما به قيمت وابسته كردن زنان به
مردان .با ورود زنان به بازار كار و افزايش درآمدزايي آنان ،سوال اصلي اين است كه آيا بايد
مردان را به امر مراقبت تشويق ،قانع يا وادار ساخت يا اينكه مراقبت بايد هر روز بيش از ديروز
به طرف هاي ثالﺚ سپرده شود؟ )لوئيﺲ .(١٣٩١ ،ﻻيتنر در بازنگري نقش خانواده در تأمين رفاه
افراد و ارتباط آن با رژيمهاي رفاهي ،سياستهاي خانوادگيگرا را مجموعه سياستهايي تعريﻒ
ميكند كه نه تنها خانواده را مجبور به برآوردهساختن نيازهاي رفاهي اعضايش ساخته ،بلكه
شهروندان را نيز مجبور ميكند تا نيازهاي مراقبتي خود را از طريق خانواده خود تأمين نمايند.
در نقﻄه مقابل ،سياستهاي خانوادگيزدا ٢سياستهايي هستند كه مسئوليت مراقبت را برعهده
خانواده نميدانند و بر نقش حوزه عمومي در تأمين نيازهاي مراقبتي تأكيد دارند .در واقع در اين
2 - De –Familialization Strategy
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نگاه ،مدل بزرگساﻻن شاغل جانشين مدل سنتي مرد نانآور شده ،به گونهاي كه تمام بزرگساﻻن
وظيفه دارند تا به اشتغال بپردازند و وظايﻒ مراقبتي از خانواده بيرون ميآيند و كاﻻيي ميشوند؛
يعني در عرصه عمومي توسط دولت يا بازار تامين ميشوند )به نقل از عموزاده مهديرجي،
 .(١٣٩٦افينگر ) (١٩٩٩بر مبناي اشتغال ،روابط جنسيتي در خانواده را در پنج مدل با ترتيبات
مختلﻒ ارائه ميكند (١ :مرد نانآور/زن مراقب؛  (٢مرد نانآور /زن نانآور پاره وقت؛  (٣دو
نانآور /دولت مراقب؛  (٤دو نانآور /مراقب دستمزدي؛  (٥دو نانآور /دو مراقب .در حال حاضر
در دولتهاي رفاه ،دو مدل »دو نانآور/دولت مراقب« و »دو نانآور /مراقب دستمزدي« معمول
است .اعتقاد بر اين است كه اين مدل از يك سو مشاركت زنان به خصوص مادران را در بازار
كار افزايش ميدهد و از سوي ديگر به ارتقاء پذيرش اجتماعي برابري جنسيتي ميانجامد .در
اين دو مدل اخير ،هر دو گروه مردان و زنان در درجه اول ،به عنوان نيروي كاري فرض ميشوند
و بيشترين سرمايهگذاري دولت بر سياست »نگهداري از كودكان« با هدف افزايش مراقبت رسمي
يا خارج از خانواده صورت ميگيرد )به نقل از كاردواني و همكاران.(١٣٩٦ ،

روش تحﻘيق
به منظور آشكار كردن سياست خانواده در ايران با رويكرد توصيفي -تحليلي به اسناد سياستي

مراجعه شد .تمام اسناد باﻻدستي سياستگذاري خانواده كه با سياستهاي صريﺢ و مكتوب و به
صورت مستقيم ،خانواده را تحتتأثير قرار ميدهد؛ بررسي مي شوند .فهرست اسناد موردمﻄالعه
)قوانين و سياستها( در اين تحقيق به ترتيب تاريخ تصويب عبارتند از :سياستهاي اشتغال
زنان در جمهوري اسﻼمي ايران )مصوبه شوراي عالي انقﻼب فرهنگي(١٣٧١ ،؛ قانون تأمين زنان
و كودكان بيسرپرست )مصوبه مجلﺲ شوراي اسﻼمي(١٣٧١ ،؛ منشور حقوق و مسئوليتهاي
زنان در نظام جمهوري اسﻼمي ايران )مصوبه شوراي عالي انقﻼب فرهنگي(١٣٨٣ ،؛ اهداف و
اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن )به اختصار :قانون تحكيم خانواده(
)مصوبه شوراي عالي انقﻼب فرهنگي(١٣٨٤ ،؛ راهبردهاي گسترش عفاف )مصوبه شوراي عالي
انقﻼب فرهنگي(١٣٨٤ ،؛ تسهيل ازدواج جوانان )مصوبه مجلﺲ شوراي اسﻼمي(١٣٨٤ ،؛ قانون
حمايت خانواده )مصوبه مجلﺲ شوراي اسﻼمي ،(١٣٩٢ ،سياستهاي كلي جمعيت )ابﻼغي مقام
معظم رهبري (١٣٩٣ ،و سياستهاي كلي خانواده )ابﻼغي مقام معظم رهبري.(١٣٩٥ ،
يكي از روشهاي مناسب تحليل اسناد سياستي ،تحليل مضمون است .مضمون الگويي است
كه در داده ها يافت مي شود و حداقل به توصيﻒ و سازماندهي مشاهدات و حداكثر به تفسير

بررسي مختصات سياست خانواده در ايران بر اساس تحليل مضمون اسناد باﻻدستي

٢٢٩

جنبه هايي از پديده مي پردازد )كمالي (٩٧ ،بنابر تعريﻒ رايان و برنارد ) ،(٢٠٠٣فرايند تحليل
مضمون ،شامل يك رفت و برگشت مستمر بين مجموعه دادهها و خﻼصههاي كدگذاري شده و
تحليل دادههايي است كه بهوجود ميآيند .تحليل مضمون به روش تحليل محتواي مضموني٣
نزديك است اما در تحليل محتواي مضموني محقق تنها به توصيﻒ و گروه بندي مضامين
ميپردازد اما تحليل مضمون ،فراتر از توصيﻒ ،تحليل تفسيري است )عابدي جعفري و همكاران.(١٣٩٠ ،
تحليل مضمون در سه مرحله تجزيه و توصيﻒ متن ،تشريﺢ و تفسير متن و تركيب و ادغام متن
انجام مي شود و شش گام اصلي دارد .مرحله اول شامل آشنايي با متن ،توجه به كلمات
)تكراري و كليدي( ،موشكافي و دقت در متن ،ايجاد كدهاي اوليه و جستجوي مضمونهاست.
مرحله دوم به بررسي ،مرتب كردن ،بازبيني و نام گذاري مضمونها و تحليل روابط بين مضمون
ها )به چهار شيوه قالب مضامين ،ماتريﺲ مضامين ،شبكه مضامين و تحليل مقايسهاي( اختصاص
دارد و مرحله آخر ،گزارش تحقيق با تلخيص مضامين و استخراج نمونه هاي جالب دادهها و
مرتبط كردن نتايج تحليل با سواﻻت تحقيق پايان مي يابد .شبكه مضامين ٤روش ساماندهي
مضمون هاست كه در اين تحقيق انتخاب شده است .در اين روش ،بر اساس يك رويه مشخص
و در سه سﻄﺢ ،مضامين پايه )كدها و نكات كليدي موجود در متن( ،سازمان دهنده )مضامين به
دست آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه( و مضامين فراگير )مضامين عالي دربرگيرنده اصول
حاكم بر متن به عنوان يك كل( را نظام مند مي كند و ارتباط متقابل بين آنها را به شكل يك
تارنما نشان مي دهد در اين نوع تحليل ،سعي بر اين است كه از مضامين پايه اي كه آشكار و
مصرح هستند به سوي مضامين انتزاعي تر و كلي تر حركت شود تا به مضمون اصلي متن دست
پيدا كنيم )كمالي.(٩٧ ،براي سنجش روايي ارزيابي تحليل مضمون ،چهار فرآيند پيشنهاد شده
است :استفاده از كدگزاران مستقل و گروه خبرگان ،دريافت بازخورد از پاسخ دهندگان )مصاحبه
ها( ،به كارگيري تﻄابق همگوني )روش هاي مختلﻒ جمع آوري داده ها( و عرضه توصيﻒ غني
و ثبت سوابق مميزي است) .عابدي جعفري و همكاران.(١٣٩٠ ،در اين تحقيق از دو فرد آشنا با
قوانين سياست خانواده خواسته شد تا كدگذاري مضمون ها را انجام دهند .دو كدگذاري با
يكديگر مقايسه و از روش هولستي براي محاسبه پايايي استفاده شد كه عبارتست از:
×٤٦٥/(٤٨٣+ ٥٠٦) =٩٤

PAO = 2m / (n1+n2) = ٢

و نود و چهار درصد توافق بين كدگذاران را نشان داد كه در سﻄﺢ پايايي قابل قبولي است.
)3 - Thematic Content Analysis (TCA
4 - Thematic Network
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يافتﻪهاي تحﻘيق :ﻣضاﻣين اصلي سياست خانواده در ايران
يافتههاي حاصل از تحليل مضمون در جدول ) (١آمده است؛ گزاره هاي سياستي شاهد كه
از آنها كدهاي اوليه ) ٤٦٥كد( سازنده مضمون هاي پايه استخراج شده اند به عنوان مثال آورده
شده اند .در ادامه مضمون هاي پايه ) ١٨مضمون( تركيب و تلخيص شده و پنج مضمون هاي
سازمان دهنده را مي سازند .در ادامه اين بخش ارتباط مضمونهاي پايه و مضمونهاي سازمان
دهنده موردبحﺚ قرار گرفته اند.
جدول  - ١مضامين اسناد باﻻدستي سياست خانواده در ايران

ﺑﻨﺪ

گزاره سياستي شاهﺪ

مضمون پايه

١

قانون تحكيم خانواده ،هدف دوم

نامﻄلوبيت تجرد

٢

حقوق و مسئوليتهاي زنان ،بند ٢٥

همسرگزيني اسﻼمي

٣

قانون تحكيم خانواده ،هدف دوم

كاهش هزينههاي مالي ازدواج

٤

قانون تسهيل ازدواج جوانان

اعﻄاي تسهيﻼت دولتي

٥

سياستهاي كلي خانواده ،سياست ،٤

تفاوت طبيعي دو جنﺲ

٦

قانون حمايت خانواده

نابرابري حقوقي زوجين

٧

سياستهاي اشتغال زنان ،ماده ١

تقدس مادري

٨

سياستهاي اشتغال زنان ،ماده ٥

اشتغال محدود زنان

٩

سياستهاي كلي جمعيت

تشويق فرزندآوري

١٠

قانون تحكيم خانواده ،هدف ششم

تربيت ديني فرزندان

١١

قانون تحكيم خانواده ،هدف سوم ،راهبرد ٦

قناعت و ساده زيستي

١٢

قانون تحكيم خانواده ،هدف دوم ،راهبردهاي  ٦ ،٥و ٨

احترام ميان زوجين

١٣

قانون حمايت خانواده ،ماده ٢٨

تقويت روابط خويشاوندي

١٤

سياستهاي كلي خانواده ،سياست ١٦

مراقبت از سالمندان

١٥

قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست

١٦

سياستهاي كلي خانواده ،سياست ١٣

نامﻄلوبيت طﻼق

١٧

قانون راهبردهاي گسترش عفاف

سياست حجاب و عفاف

١٨

قانون تحكيم خانواده ،هدف هفتم ،راهبرد آخر

بي اعتنايي به خشونت خانگي

عدم ارجحيت حمايت رسمي از
خانوادههاي آسيبپذير

مضمون سازمان دهﻨﺪه

اهميت تشكيل
خانواده

نابرابري نقش
هاي جنسيتي

ارجحيت
فرزندپروري
بازتوليد
حمايت شبكه
خويشاوندي
پايداري
خانواده
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اهميت تشكيل خانواده
يكي از مهمترين سياستهاي فرهنگي جمهوري اسﻼمي ،محدودسازي روابط جنسي افراد
جامعه به روابط مشروع در چارچوب ازدواج است .در منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان بر
»مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج« )بند  (٢١تاكيد شده است .در ساير اسناد بر نفي تجرد
و اهميت ازدواج به عنوان سنت الهي براي سﻼمت فرد و جامعه تاكيد ميشود .در سياستهاي
كلي خانواده آمده است» :ايجاد نهضت فراگير ملي براي تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه
دختران و پسران در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع
سياستهاي اجرايي ،قوانين حمايتي و فرهنگسازي« )سياست  ٤با تلخيص( .حمايت اقتصادي
و اعﻄاي تسهيﻼت مسكن براي تشويق جوانان به ازدواج در قالب قانون تسهيل ازدواج جوانان
) (١٣٨٤به تصويب مجلﺲ شوراي اسﻼمي رسيد .يكي از محورهاي اصلي قانون تحكيم خانواده
نيز »تسهيل در امر ازدواج و تشويق جوانان به تشكيل خانواده و تأثير آن بر صيانت نفﺲ و
سﻼمت فرد و جامعه؛« )هدف دوم ،راهبرد  (١است .اين مهم از طريق »ترويج ديدگاههاي صحيﺢ
اجتماع در خصوص تقليل هزينههاي ازدواج از قبيل جهيزيه سبك ،مهريه متناسب و كاهش
هزينههاي جشن ازدواج و پرهيز از تحميل هزينههاي سنگين« )هدف دوم ،سياستهاي اجرايي
(٥؛ تقويت مشاركت خانوادهها و اقدام در تأمين نيازهاي اقتصادي و مادي زوجهاي جوان به
هنگام ازدواج )هدف دوم ،سياستهاي اجرايي  (٤حاصل ميشود .دخالت والدين در ازدواج
جوانان به حمايت مالي محدود نيست و »توسعه نقش سازنده ،هدايتي و حمايتي والدين در امر
ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگي خانوادهها« )هدف دوم ،راهبرد  (٣نيز مورد توجه است
كه سبك اسﻼمي همسرگزيني قلمداد مي شود .در فصل دوم منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان
نيز »حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني؛ حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني
و قانوني در ازدواج از جمله يكساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني؛ حق تعيين شروط
ضمن عقد نكاح در چارچوب ضوابط شرعي« )بندهاي  ٢٥و  (٢٦را به رسميت شناخته و اما به
حق دختران نوجوان براي ازدواج در سن مناسب و اجتناب از ازدواج اجباري اشارهاي نشده
است .در حاليكه بنا بر قانون مدني ،ماده اصﻼحي  ١٠٤١ازدواج دختران باﻻي  ١٣سال قانوني
است و ازدواج زير سن  ١٣سال نيز »منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه
صالﺢ«.
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نابرابري نﻘﺶهاي جنسيتي
جامعهشناسان در تعريﻒ نابرابري جنسيتي ميگويند» :تفاوت در منزلت ،قدرت و وجهه زنان
و مردان در گروهها ،جماعتها و جوامع« )گيدنز .(١٦٥ :١٣٨٦ ،دو ديدگاه نظري كلي در تبيين
نابرابري جنسيتي وجود دارد .در ديدگاه اول ،تفاوت ميان زن و مرد امري برخاسته از جهان
»طبيعي« است .در ديدگاه دوم جنسيت و تصور از بدن ،و آنچه نقش هاي جنسيتي زنانه و مردانه
خوانده ميشود ،برساختي اجتماعي است» .نويسندگاني كه به مكتب فكري »تفاوتهاي طبيعي«
تعلق دارند ،معتقدند عوامل بيولوژيك در شكل دادن به نگرشها و نقشهاي جنسيتي زن و مرد
در جامعه بسيار موثرند .قدرت جسماني مردان به معناي مناسب بودن آنها براي انجام كارهاي
سخت مانند شكار و كارگري است و در مقابل ،زنان كودكان را به دنيا ميآورند و پر احساستر
از مرداناند .پﺲ عﻼقة ذاتي به پرورش و تربيت دارند« )گرت .(١٣ :١٣٨٢،در سياستهاي
خانواده در ايران ،به تفاوتهاي طبيعي تاكيد ميشود و مبناي تفاوت حقوق و مسئوليتها قرار
ميگيرد .در بند  ١٢سياستهاي كلي خانواده ،تقسيم كار جنسي و تفاوت نقشهاي جنسيتي در
خانواده برجسته شده و بر نقش مادري و خانهداري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان تاكيد
ميشود .در اسناد سياست خانواده ،به آموزش نقشها و مسئوليتهاي متفاوت زن و مرد در
فرايند جامعهپذيري توجه شده و محتواي كتب درسي و برنامههاي رسانههاي جمعي در راستاي
آن است به عنوان مثال در قانون تحكيم خانواده آمده است» :توسعه و جهتدهي نظام آموزشي
و توانمند كردن دختران جهت ايفاي نقش مادري و همسري و پسران جهت ايفاي نقش پدري
و آموزش روابط حقوقي آنها به يكديگر؛« )هدف دوم ،راهبرد  .(٤تفاوت طبيعي زن و مرد ،مبناي
نابرابري حقوق و مسئوليتهاي زوجين در خانواده است .در بخش اصول و مباني منشور حقوق
و مسئوليتهاي زنان نيز آمده است» :زن و مرد از نظر ويژگيهاي جسمي و رواني داراي
تفاوتهايي ميباشند  ...اين تفاوتهاي طبيعي منشأ تفاوتهاي حقوقي ميشود كه مبتني بر
عدالت خداوند متعال است« .قانون مدني و بعدتر قانون حمايت خانواده ،روابط زوجين شامل
»ازدواج«» ،طﻼق«» ،حضانت و نگهداري اطفال و نفقه«» ،حقوق وظيفه و مستمري« را مشخص
كرده است .بنا بر قانون مدني »در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر
است« )ماده  .(١١٠٥نفقه زن به عهدة شوهر است )ماده  .(١١٠٦البته هرگاه زن بدون مانع مشروع
از اداي وظايﻒ زوجيت امتناع كند ،مستحق نفقه نخواهد بود )ماده  ،(١١٠٨مگر اينكه عذر
موجهي داشته باشد )ماده  .(١١٢٧اقامتگاه زن اصوﻻ همان اقامتگاه شوهر است )ماده  (١٠٠٥و
»زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد ،مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده
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شده باشد« )ماده  (١١١٤يا خﻄري براي زن وجود داشته باشد )ماده  .(١١١٥زن نميتواند بدون
اجازه شوهر خانه را ترك كند مگر براي امور ضروري چون اقامت در بيمارستان يا حج واجب
و »شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالﺢ خانوادگي يا حيثيت خود يا
زن باشد منع كند« )ماده  .(١١١٧مرد حق دارد هر زمان كه خواست زنش را طﻼق
دهد )ماده  (١١٣٣و حضانت فرزند پﺲ از هفت سالگي با پدر است )ماده  .(١١٦٩تاكيد بر نقش
نانآوري مردان پيامدهاي ديگري نيز دارد از جمله اينكه اشتغال زنان محدود به نقش هاي
خانوادگي آنهاست .به عنوان مثال در مقدمه سياستهاي اشتغال زنان در جمهوري اسﻼمي ايران
بر »نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلي و ضرورت اشتغال مفيد و موثر وي در اين نهاد
مقدس« تاكيد و در ماده  ١اين قانون به »قداست مقام مادري و تربيت نسل آينده و مديريت
خانه« توجه شده است .در ماده  ٥آمده است» :با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و
توسعه اقتصادي به عنوان نيمي از جمعيت ،بايد تسهيﻼت ﻻزم براي اشتغال آنان فراهم آيد« .با
اينحال در همين ماده مشاغلي مشخص شدهاند كه به دليل منع شرعي يا شرايط خشن كار يا به
دليل ارزشهاي اعتقادي )فرهنگي و اجتماعي( براي بانوان نامناسب است.
ارجحيت فرزندپروري
جامعهشناسان كاركردگرا خانواده هستهاي را داراي نقشهاي تخصصي معيني در جوامع
مدرن ميدانند .در »خانواده عرفي« ،يكي از بزرگساﻻن ميتوانست بيرون خانه كار كند و دومي
مراقب خانه و كودكان باشد .در عمل ،اين تخصصيشدن نقشها در خانواده هستهاي مستلزم
اين بود كه شوهر به عنوان نانآور خانواده ،نقش »ابزاري« برعهده بگيرد و زن در داخل خانه
نقش »احساسي« و عاطفي را ايفاء كند )گيدنز .(٥-٢٥٤ :١٣٨٦ ،پارسونز دو كاركرد اصلي خانواده
را تثبيت شخصيت بزرگساﻻن و جامعهپذيري فرزندان ميداند .مرداك ،كاركرد اصلي خانواده را
دقيقتر مشخص ميكند و چهار كاركردِ خانواده را تنظيم روابط جنسي و عاطفي )تثبيت شخصيت
بزرگساﻻن در نظريه پارسونز( ،اقتصادي ،تعليم و تربيت )جامعهپذيري فرزندان در نظريه
پارسونز( و فرزندآوري و توليدمثل ميداند )برناردز .(٧٤ :١٣٨٤ ،فرزندآوري يكي از كاركردهاي
مهم و مورد تاكيد خانواده در اسناد سياستي خانواده است .نگراني درباره كاهش رشد جمعيت
به ابﻼغ سياستهاي كلي »جمعيت« توسط مقام معظم رهبري انجاميد كه »افزايش نرخ باروري
به بيش از سﻄﺢ جانشيني« )سياست  (١را به عنوان هدف مشخص كرده است .در سياستهاي
كلي خانواده نيز آمده است» :ارتقاء سﻼمت همه جانبه خانوادهها بويژه سﻼمت باروري و افزايش
فرزندآوري« )سياست  .(١٦در فصل دوم منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان »حق باروري،

٢٣٤

فصلنامه علمي  -پژوهشي سياستگذاري عمومي ،دوره  ، ٦شماره  ، ١بهار ١٣٩٩

بارداري ،تنظيم و كنترل آن و بهرهمندي از آموزشها و امكانات مناسب در اين زمينه؛ حق
برخورداري از حمايتهاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي؛ مسئوليت رعايت حقوق
جنين بويژه محافظت از حيات و رشد آن« )بندهاي  ٣٣تا  (٣٥و »حق برخورداري از بهداشت
باروري و بارداري ،زايمان سالم ،مراقبتهاي بهداشتي پﺲ از زايمان با استفاده از زنان متخصص
و پيشگيري و درمان بيماريهاي شايع زنان ،بيماريهاي مقاربتي و نازايي آنان« )بند  .(٥٥آمده است
اما با وجود اشاره به حق كنترل باروري ،حق سقط جنين به رسميت شناخته نميشود .به تبع
فرزندآوري ،فرزندپروري و تربيت فرزندان نيز اهميت دارد .كاركرد تعليم و تربيت خانواده به
فرايند جامعهپذيري فرزندان از طريق انتقال ارزشها و هنجارها اشاره ميكند و جامعهپذيري
ديني ،جنسيتي ،آموختن آداب ملي و محلي و مهارتهاي زندگي را شامل ميشود .در قانون
تحكيم خانواده» ،بازنمايي ضرورت توجه والدين نسبت به تخصيص زمان كافي جهت تربيت
فرزندان و تأمين نيازهاي عاطفي آنان و بيان پيامدهاي بيتوجهي به اين امر« )هدف اول،
سياستهاي اجرايي بند  (٧آمده و هدف ششم؛ به گسترش و تعميق ارزشهاي اصيل اسﻼمي
در خانواده براي تربيت نسل سالم ،باايمان ،مسئول و مﺆثر در رشد خود ،خانواده و جامعه
اختصاص يافته است .با اين حال در قوانين اجرايي ،حقوق كودكان تدوين نشده و براي والديني
كه از كودك خود مراقبت نميكنند يا بدرفتاري )فيزيكي يا رواني( دارند ،مجازاتي تعيين نشده
است .در زمينه سياست مراقبت از كودكان ،دولت خانواده به عنوان حوزه خصوصي قلمداد كرده
و در روابط خانوادگي ،حداقل دخالت را دارد .از طرف ديگر بر »تبيين و احياي فرهنگ احترام
به پدر و مادر« )قانون تحكيم خانواده ،هدف سوم ،راهبرد اجرايي  (٤تاكيد دارد .يكي ديگر از
كاركردهاي خانواده ،كاركرد اقتصادي و تامين نيازهاي زيستي اعضاي خانواده است .در
سياستهاي خانواده ،نفي مصرفگرايي و تجمل در خانواده و تاكيد بر قناعت در هنگام تشكيل
خانواده و تداوم آن يكي از مضامين فرعي است )قانون تحكيم خانواده ،هدف سوم ،راهبرد ،(٦
كه بار آن بر دوش زنان است» :ايجاد روحيه پﺲانداز و آيندهنگري در خانواده بر محور قناعت
و ايجاد مراكز مناسب جهت انجام فعاليتهاي توليدي و خوداشتغالي در كنار وظائﻒ خانهداري
جهت كمك به اقتصاد خانواده« )قانون تحكيم خانواده ،هدف اول ،سياستهاي اجرايي ،بند
آخر( و سياستهاي اجرايي اين راهبرد عبارت است از» :تشويق زنان به استفاده بهينه از دارايي
و اندوخته شخصي در چرخه اقتصادي خانواده و كشور« كه بايد در كنار مضمون رياست و
مديريت مالي مرد بر خانواده فهم شود .در سياست خانواده در ايران ،كاركرد تنظيم روابط عاطفي
زوجين كمتر مورد توجه قرار گرفته است و در اينجا هم بر تكاليﻒ حقوقي تاكيد ميشود:
»توسعه آگاهيهاي زوجين نسبت به تأثير روابط جنسي سالم در تقويت پيوندهاي عاطفي ،نشاط
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روحي و افزايش رضايتمندي آنان از زندگي و اختصاص عﻼئق زوجيت به همسر قانوني؛
افزايش آگاهيهاي زوجين در زمينه حقوق و تكاليﻒ يكديگر ،احكام زناشويي و تنظيم خانواده،
تلﻄيﻒ روابط حقوقي توأم با حسن خلق و معاشرت؛ تقويت اخﻼق ،محبت و صميميت در
روابط اعضاي خانواده« )قانون تحكيم خانواده ،هدف دوم ،راهبردهاي  ٦ ،٥و  (٨زيرا »عدم
آشنايي اعضاي خانواده نسبت به حقوق و وظايﻒ خانوادگي و اجتماعي يكديگر« باعﺚ
»ناكارآيي و تزلزل خانواده« مي شود )قانون تحكيم خانواده ،هدف پنجم ،سياست اجرايي  .(٢در
منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان نيز آمده است» :حق و مسئوليت تأمين ،تخصيص ،طهارت
و سﻼمت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها؛ حق و
مسئوليت سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق
اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر« )بندهاي  ٢٩و  .(٣٠با
وجود شناسايي اين حقوق ،قوانين خانواده در ايران ،به خشونت خانگي نپرداخته اند و روابط
جنسي مرد را به يك همسر محدود نكردهاند و چندزني )ازدواج دايم و موقت( را قانوني ميدانند.
بازتوليد حمايت شبكﻪ خويشاوندي
نهاد خانواده با شبكه خويشاوندي و جماعت محلي پيوند دارد .گروه خويشاوندي به طور
كلي عبارت است از مجموعه افرادي كه بر اساس قرابت نسبي يا سببي با يكديگر پيوند دارند
و روابط اجتماعي ،اقتصادي و عاطفي خاصي آنها را مرتبط ميسازد .اين گروه يا شبكه تابع
سنت هاست و مجموعهاي از تعهدات و مسئوليتهاي اجتماعي و مالي ميان آن افراد وجود دارد.
ازدواج درون گروهي از خصوصيات اصلي آن است )بهنام .(٤٧ :١٣٥٠ ،سياست خانواده در
ايران به نظام خويشاوندي توجه دارد .در اسناد سياست خانواده نشاني از تشويق به ازدواج
فاميلي نيست ولي با توجه به درصد باﻻي ازدواج فاميلي در ايران و احتمال باﻻتر تولد فرزندان
داراي معلوليت ،انجام آزمايش ژنتيك و مشاوره مورد توجه قرار گرفته است )قانون تحكيم
خانواده ،هدف دوم ،سياست اجرايي  .(١٣يكي از راهبردهاي اصلي جلوگيري از انحﻼل ازدواج،
توسل به مشاوره خانواده »بر اساس مباني اسﻼمي -ايراني در جهت استحكام خانواده«
)سياستهاي كلي خانواده ،سياست  (١٠و »ايجاد و توسعه مراكز امداد و ارشاد در كنار دادگاههاي
خانواده و تقويت آنها؛ تشويق و ترغيب خانوادهها به داوري خويشان و ارائه مشاوره به آنان در
اختﻼفات خانوادگي و ارائه الگوهاي قضاوت بيطرفانه در بين زوجين« است )قانون تحكيم
خانواده ،هدف دوم ،سياستهاي اجرايي بند  .(١٢اين سياست اجرايي در قانون حمايت خانواده
لحاظ شد )ماده  .(٢٨قانونگذار بين استفاده توأمان از شيوه مدرن استفاده از خدمات حرفهاي و
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متخصصين مشاور خانواده كه شيوه سنتي توسل به داوري خويشان و بستگان ،تناقضي نديده
است .نگهداري از سالمندان يكي از وظايﻒ مراقبتي خانواده است كه با سست شدن روابط
خويشاندي موردغفلت قرار مي گيرد حال آنكه تاكيد بر وظايﻒ مراقبتي خانواده در قبال
سالمندان يكي از مضامين پايه در سياست خانواده است كه به عنوان شاهد گزاره سياست آن مي
توان به »تكريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبتهاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان«
)سياست هاي كلي خانواده ،سياست  (١٥و »سرپرستي ،نگهداري و تأمين معاش پدر و مادر
ناتوان و از كار افتاده« ) قانون تحكيم خانواده ،هدف سوم ،راهبرد  (٤اشاره كرد .در قانون تحكيم
خانواده ،سياستهاي اجرايي  ٥و » ،٦تدوين قوانين حمايتي و گسترش پوشش كامل بيمههاي
اجتماعي و اقتصادي« مورد تاكيد قرار گرفته و در منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام
جمهوري اسﻼمي ايران ،نيز »حق بهرهمندي دختران بيسرپرست ،زنان مﻄلّقه ،بيوه ،سالخورده و
خودسرپرست نيازمند از بيمههاي عمومي ،خدمات مددكاري و بيمههاي خاص بويژه در بخش
بهداشت و درمان؛ حق بهرهمندي زنان و دختران آسيبديده جسمي ،ذهني ،رواني و در معرض
آسيب از امدادرساني و توانبخشي مناسب« )بندهاي  ٥٧و  (٥٨و »حق برخورداري زنان و دختران
از حمايتهاي ﻻزم در صورت فقر ،طﻼق ،معلوليت ،بيسرپرستي ،بدسرپرستي و ايجاد امكانات
جهت توانبخشي و خودكفايي آنها« )بند  (٩٧به رسميت شناخته شده است .محتواي اين بندها
پيشتر در »قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست« آمده بودند و بعدتر جزو وظايﻒ وزارت
رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفتند .سياستهاي حمايتي در قالب نگهداري در موسسات خاص،
پرداخت مستمري و بيمه و برنامههاي توانمندسازي شامل آموزش و اشتغالزايي در اختيار
گروههاي مختلﻒ مددجويان قرار ميگيرد .در عينحال ،اين حمايتها محدود و همچنان سنتي
است ،يارانهها و مستمري خانوادههاي آسيبپذير نيز به مرد خانواده پرداخت ميشوند .بيمه زنان
همچنان متكي به مردان خانواده )پدر ،شوهر ،پسر( است .در مورد زنان سرپرست خانوار نيز
»حمايت حقوقي ،اقتصادي و فرهنگي« از آنها با »تشويق و تسهيل ازدواج آنان« )سياستهاي
كلي خانواده ،سياست  (١٤همراه است .در زمينة بيمة زنان سرپرست خانوار ،راهكاري انديشيده
نشده است.
پايداري خانواده
تحليل مضمون سياست خانواده در ايران نشان ميدهد كه پايداري خانواده يكي از مضامين
اصلي است و طﻼق يكي از آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود .به عنوان شاهد در
سياستهاي كلي خانواده آمده است :پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد
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خانواده بهويژه موضوع طﻼق و جبران آسيبهاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طﻼق و
فروپاشي خانواده و فرهنگسازي كراهت طﻼق )سياست  .(١٣هدف هفتم قانون تحكيم خانواده،
ايمنسازي خانواده از آسيب و بحرانهاي اجتماعي و حمايت از خانوادههاي آسيبديده است
كه راهبردهاي آن از اين قرارند» :مبارزه همه جانبه با ناهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي )اعتياد،
طﻼق ،فرار و(...؛ اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از خانوادههاي آسيبديده و كاهش ضايعات
ناشي از بحرانهاي خانوادگي؛ حمايت از زنان و كودكان در برابر تعرض نسبت به حقوق آنان
توسط اعضاي خانواده و ناهنجارهاي رفتاري« .راهبرد آخر به طور ضمني به خشونتخانگي
اشاره دارد؛ تا به امروز كه  ١٥سال از تصويب اين قانون ميگذرد ،قوانين مربوط به حمايت زنان
و كودكان از خشونت خانگي به تصويب نرسيده است زيرا با اصل رياست مرد در خانواده و
وﻻيت پدر تعارض دارد .در اسناد سياستي بيشتر به عوامل خارج از خانواده به عنوان عوامل
تهديدكننده تداوم خانواده توجه شده؛ به عنوان مثال در سياستهاي كلي خانواده »مقابله مﺆثر با
جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي« )سياست  ٥بند  (٣اشاره شده
است ،تعدادي از سياستهاي اجرايي اهداف قانون تحكيم خانواده نيز معﻄوف به پيشگيري از
تزلزل خانواده از طريق كنترل عوامل بيروني و جنسيتزدايي از فضاي عمومي با سياست گسترش
عفاف است» :فرهنگسازي در خصوص گسترش فرهنگ عفاف و پايبنديهاي اخﻼقي به منظور
تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي اجتماعي؛ پيشگيري از مفاسد اخﻼقي
و اجتماعي و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسدهانگيز به منظور حفظ كيان خانواده؛ برخورد
قاطعانه دستگاه انتظامي و قضايي با بزهكاران و عوامل اصلي جرمزا به عنوان تهديدكننده
استحكام خانواده« )هدف دوم ،سياستهاي اجرايي( .اين هدف به شكل قانون راهبردهاي
گسترش عفاف ،مدون و توسط نيروي انتظامي با ماموريت هاي گشت ارشاد اجرايي شد.

نتيجﻪ گيري
بر اساس روش كيفي و تحليل مضمون اسناد باﻻدستي سياست خانواده در ايران ،شبكه
مضامين سياستي ترسيم شد كه در نمودار ) (١آمده است:
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اعﻄاي

كاهش هزينههاي

نامطلوبيت

عدم ارجحيت

همسرگزيني

تشكيل خانواده

نامﻄلوبيت طﻼق

گسترش

تقويت

پايداري خانواده

بازتوليد حمايت

بي اعتنايي به

تثبيت الگوي

مراقبت

خانواده سنتي
قناعت و

تقدس مادري

نابرابري جنسيتي

ارجحيت فرزندپروري
تشويق

اشتغال محدود
نابرابري حقوقي

احترام ميان
تفاوت طبيعي
تربيت ديني

نمودار  - ١شبكه مضامين سياست خانواده در ايران.
همان گونه كه در شبكه مضامين سياست خانواده مشخص شده ،مضامين اصلي
)سازماندهنده( سياست خانواده در ايران عبارتند از :لزوم تشكيل خانواده و تاكيد بر ازدواج،
نابرابري نقش هاي جنسيتي و تقسيم كار جنسي در خانواده ،تاكيد بر كاركرد فرزندآوري و
تربيت فرزندان به عنوان مهمترين كاركرد خانواده ،بازتوليد شبكه خويشاوندي و حفظ پايداري
خانواده با تاكيد بر جنسيتزدايي از فضاي عمومي و سياست گسترش عفاف )زنان( .براي
شناخت مضمون فراگير سياست خانواده بايد به مرحله تفسير وارد شد و از مباحﺚ نظري كمك
گرفت .در بخش ادبيات نظري مقاله به اين نكته اشاره شد كه سياست خانواده مستلزم توجه به
نقش هاي جنسيتي زنان است .در كنار مسائل مربوط به اشتغال زنان و حفظ درآمد خانواده ،بايد
مساله مراقبت از كودكان و انتظارات نقشي از زنان در مراقبت از بيماران ،سالمندان و افراد ناتوان
نيز مورد توجه قرار گيرد و مشخص شود كه دولت در اين حوزه چه نقشي ايفا مي كند .تحليل
مضمون اسناد سياست خانواده در ايران نشان مي دهد كه رويكرد سياست خانواده مبتني بر اتكا
به خدمات حمايت و مراقبت از سوي خانواده است و دولت حتي در زمينه حمايت از خانواده
هاي آسيب ديده خدمات و حمايت مالي اندكي را تدارك مي بيند .توجه به نظام خويشاوندي
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و تاكيد بر نگهداري از سالمندان در خانواده ،ايده واگذاري امور مراقبتي به خانواده و كاستن از
بار دولت را پشتيباني ميكند و فراتر از همه اينها در ديدگاه كلي مي توان ديد كه دخالت دولت
در روابط خانوادگي محدود است زيرا خانواده به عنوان حوزه خصوصي محسوب مي شود و
عدم توجه به خشونت خانگي و حقوق كودك در راستاي اين رويكرد است .بنا بر اين مباحﺚ
و با ارجاع به دو مفهوم خانوادگيسازي در مقابل خانوادگيزدايي در رژيم رفاهي ،مي توان گفت
استراتژي سياست خانواده در ايران ،خانوادگيگراست .عموزاده مهديرجي ) (١٣٩٥نيز به رويكرد
خانواده گرايي در نظام رفاهي تاكيد مي كند در عين حال به آشفتگي پارادايمي نيز اشاره دارد.
اگر گونهشناسي افينگر ) (١٩٩٩از روابط جنسيتي در خانواده بر مبناي اشتغال و تقسيم كار جنسي
نانآوري /مراقبت ،را معيار قرار دهيم؛ آشكار ميشود الگوهاي سياستي خانواده در ايران ،بر
مبناي »مرد نانآور /زن مراقب« است .وجود قوانين اشتغال زنان اين شائبه را ايجاد ميكند كه
الگوي »مرد نانآور /زن شاغل پاره وقت« دنبال ميشود اما بر اساس قانون مدني ،رياست خانواده
از خصايص مرد است و تامين معاش خانواده ،تعيين محل زندگي و حضانت فرزندان با اوست؛
طﻼق ،اشتغال و تحصيل زن نيز منوط به رضايت مرد است .اسناد سياست خانواده در ايران تاكيد
دارند كه نقشآفريني اجتماعي زن و اشتغال او نيز تنها بايد در چارچوب رعايت مصلحت
خانواده باشد تا حضور اجتماعي زنان به سستشدن بنيان خانواده منجر نشود .بر اين اساس
ميتوان ديد كه الگوي سياست خانواده در ايران ،الگوي خانواده »مرد نانآور /زن مراقب« را
بازتوليد ميكند .البته در فقدان مشوقهاي مدرن مبتني بر تشويق خانهداري زنان چون
ارزشگذاري كار خانگي و پذيرش اقتدار مردان در خانواده بايد بر وجه سنتي بودن الگوي
خانواده مﻄلوب تاكيد كرد .اين يافته تحقيق با نتايج تحقيق كاردواني و همكاران ) (١٣٩٦و
حسيني و عزيزي ) (١٣٩٥همراستاست .خان محمدي و اصلي پور ) (١٣٩٦نيز در بررسي
مضمونهاي اصلي سياستهاي كلي خانواده به هدف غايي تحكيم خانواده اسﻼمي -ايراني اشاره
دارند كه با شناسايي مضمون اصلي تحقيق حاضر يعني تثبيت الگوي خانواده سنتي مشابهت
بسيار دارد.

توصيﻪهاي سياستي
در حال حاضر در ايران ،در زمينه مناسبات جنسيتي و جايگاه زن و مرد در خانواده و جامعه
با چندگانگي نظام ارزشي سنتي -ديني و غربي -مدرن روبرو هستيم كه منجر به نوعي آشفتگي
گفتماني شده است .سياست خانواده در ايران معﻄوف به حفظ الگوي خانواده سنتي است ،از
اين رو در واكنش به تغييرات اجتماعي ،رويكرد پسيني و تاخيري دارد و پايداري خانواده را با
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حفظ نابرابري جنسيتي در خانواده همبسته كرده است؛ از اين رو تمام راهكارها و سياستهاي
اجرايي خود را با اين هدف هماهنگ ميكند .اشتغال زن به معناي به هم زدن تعادل نظام قدرت
و هرم تصميمگيري در خانواده است ،پﺲ اشتغال زنان بايد كمرنگ شده و اشتغال خانگي ترويج
شود .شهرنشيني و فرهنگ مصرفگرايانه مدرن كاركرد خانواده را تغيير داده ،پﺲ بايد بر الگوي
مصرف قناعت تاكيد كرد .سن ازدواج افزايش يافته و از تعداد فرزندان خانواده كاسته شده پﺲ
بايد تسهيل ازدواج جوانان مدنظر قرار گيرد و فرزندآوري تشويق شود .اين رويكرد سلبي است
و الگوي كاملي از خانواده و سبك زندگي ايراني -اسﻼمي كه مورد وفاق و پذيرش جمعي باشد
ارائه نميدهد و در عين حال به دليل ناديده گرفتن مسائلي چون خشونت خانگي،
كودك همسري ،كودك آزاري و  ...در معرض انتقاد قرار دارد.
در سياستهاي اجتماعي از يك سو به ارزشهاي ديني و تحكيم خانواده و فرزندپروري
شايسته اهميت بسيار داده ميشود و از سوي ديگر به دنبال تحقق توسعه پايدار از طريق افزايش
اشتغال و مشاركت اجتماعي زنان است ،از يكسو با بازتوليد الگوي »مرد نانآور /زن مراقب« در
خانواده و اتكا به كار مراقبتي بدون مزد زنان ،از هزينه هاي دولت در نگهداري از سالمندان،
معلوﻻن و كودكان مي كاهد و از سوي ديگر مايل است از نيروي زنان در بازار كار بهره گيرد.
بخشي از سياستهاي مربوط به اشتغال زنان به نحوي است كه گويا الگوي »مرد نانآور /زن
شاغل پاره وقت« دنبال ميشود و در عين حال بر مشاغل خانگي زنان تاكيد مي شود و اينكه
اشتغال زنان نبايد بر انجام وظايﻒ مادري و همسري آنها و آرامش بنيان خانواده تاثيري بگذارد.
اين وضعيت تنها به معناي فشار مضاعﻒ بر زنان است .بايد پذيرفت دگرگونيهاي اجتماعي
موجب تغيير همسرگزيني ،انتظار از زندگي متاهلي ،كاركردهاي خانواده و مناسبات جنسيتي
شدهاند .بايد سياست هاي اجتماعي بخصوص سياست خانواده فعلي مورد ارزيابي قرار گيرند و
تاثير اين سياستها بر گروه هاي هدف و ميزان كارايي اثربخشي سياستها در تحقق اهدافشان
ارزيابي شود و مورد تجديدنظر قرار گيرد .سياستهاي اجتماعي در حوزه خانواده ،زماني موفق
خواهند بود كه بر اساس رويكرد واقعبينانه به شرايط اجتماعي ،برنامهريزي و تعيين هدف شوند.
سياست خانوادهگرايي ،حمايت از بهزيستي خانواده و به معناي حفظ الگوي خانواده سنتي
مردساﻻر نيست و ميتوان و بايد ،تنوع اشكال خانواده را نيز به رسميت بشناسد و حتي در
صورت اخذ رويكرد مدرن خانوادهگرايي ،سياستهايي چون بيمه زنان خانهدار و پرداخت
مستمري به خانوادهها بابت خدمات مراقبتي افراد ناتوان را مدنظر قرار دهد.
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