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 دهیچک

انسانییایعلتپوبه از؛باشدایپودیبازینیاجتماعروابطیحقوقیِگرمیتنظ،یافراد
یگذارقانونویگذاراستیس،یاجتماعیهادهیپدازانهیگرالیتقلیدرکباتوانیرونمنیا

رادرنظریاجتماعیهاشیپویحقوقنظاماگراساس،نی.براداشتجامعهیبرایکارآمد
درمعرضنقدخردجمعمستمراًوردینگ یهاساحتنیباصطکاک،دهدنقراریخودرا

نیاچارچوب،نیادر .دادخواهدرخیحقوقویاجتماع با رویکردیبررسهدفمقاله
از؛بهنگارشدرآمدهاست«خانواده»حقوقیگریِتنظیمقبالدراسالمیجمهوریدولت

یارشتهانیممطالعاتلیذراآنتوانیمرونیا یبنددستهحقوقدر نیاکهچنانکرد.
پژوهش نظر ازحیاکتابخانه،هادادهیورگردآ وهیشاز ،یفیتوصزینقیتحقروشثیو
ازییالگوفیباتعریاسالمیدولتجمهورمقاله،نیاجینتاادیبنبراست.یزیجووتتبیینی

یرقهریغویقهریابزارهایریکارگبهقیطرازالگوآنتحققیبراتالشو «طرازخانواده»
آموزش،یانگارجرممانند کندیمعملتغایتبلو یگذاراستیسرغمیعلهرچند. وها

،یاسالمیجمهورعهددرخانوادهنهادیِحفظساختاروکارکردسنتیمتعددبرااقدامات
واقعلیدلبه درستِ درکِ در یاجتماعاتیضعف بر اتکا حاکماِعمالو ویتیاَعمال
یخالتمداسوءیدولتیپدرساالرنظامخصوص،نیادرساالرانهوانید یِگرمیتنظدر

.استیضرورخانوادهیِگرمیتنظخودحفظاساس،نیابراست،خانوادهداشتهیحقوق
 

ا :یدیکل واژگان یِشناسجامعه،یحقوقیِگرمیتنظ،خانوادهحقوق،یدئولوژیدولت،
حقوق.
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 مقدمه
و«خصوصیقحقو»بستردودرتوانمیراخانوادهمسئلهبهدولتورودحقوقیلحاظبه

کردبحث«عمومیحقوق» موضوعبهکلیطوربهکهقوانینی«خصوصیحقوق»بستردر.

برناظرقواعدبالتبعوکردهتلقیافرادبینخصوصیِروابطذیلراخانوادهاند،مربوط«خانواده»

حاکمیتیایمسئلهخانواده«عمومیحقوق»بستردرامااند؛شدهوضعویژگیایناساسبرهمآن

وپرداختهخانوادهحوزهروابطمدیریتبهگرمداخلهقوانینتصویبباگذارقانونرواینازشد؛

مقطعایندرنتیجهدر.دهدمیانتقالعمومیحوزهبهخصوصیحوزهازراخانوادهگریتنظیم

میخانوادهکارکردوساختاربهدهیساماندردولتمتعددمداخالت رواینازباشد؛مشهود

نتیجهدروگراییایدئولوژییاهاارزشقبالدر7«طرفیبی»نهایتاًوگراییواقعپایهبرهادولت

وحمایتیزیستی،تحوالتبا9مطلوبزندگیازشهروندانهایِبرداشتقبالدر2«گراییکمال»

زندگیازالگوییتعریفابایدئولوژیکهایدولتنمونه،برای.یابندمیمواجههخانواده،تربیتی

مانند5غیرقهریو4قهریابزارهایکارگیریبهطریقازالگوآنتحققبرایتالشومطلوب

 (.53-7936:09رفیعی،وراسخ)کندمیعمل...وتبلیغاتآموزش،انگاری،جرم

وخانوادهدنهاتحوالتبامواجههراستایدرخویش،پشتیبانِنظریهپایهبرهادولتبنابراین،

اجتماعیتحوالتباگرایانهکمالقانونگذاریوسیاستگذاریچنانکهکنند؛میاقدامآنگریتنظیم

-نظامنهایتاًو( (Salehi-Isfahani, 2013: 13کردهاستپیدارویاروییخانوادهنهادتغییراتبرناظر

راحمایتتاانگاریجرمازیوسیعاقداماتخویش،پشتیباننظریهبامتناسبمختلفحقوقیهای

آنبیرونیودرونیروابطوخانوادهنهادگرییمدولتدرتنظمداخلهحدودومبانی.کنندمیاتخاذ

مشاهده«حفظاخالقتوسطقانون»یا0«متعارفاخالققانونیِالزام»لزومِفلسفیِنزاعدرتوانمیرا

حال هاحکومتیشینهبیاینهدخالتکمیِنظریِمبانوانتمینظریهایجنبهینااساسبر،کرد.

 .کرددرنهادخانوادهدرکخاصطوربهرایاسالمیوحکومتجمهورکلیطوربه

 

 حقوقی گراییایدئولوژی با تأثّر و تاثیر پایه بر خانواده نهاد . بررسی1
ترینخصوصیبههکاستحقیقتارائهدرجامعیتمدعیِهنجاریِنظاممعنایبهایدئولوژی

                                                                                                                                                                                                        
1. Neutrality. 
2. Perfectionism. 
3. Conceptions of Good Life. 
4. Coercive Perfectionism. 
5. No CoercivePerfectionism. 
6. Enforcement of Positive Morality. 
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باایدئولوژی.کندمیپیداورودجمعیحیاتهایعرصهترینعمومیوفردیزیستهایساحت

ارائهدروواقعیتازجزمیوسادهتفسیری استقراربهبشرنیازهایبهقطعیهایِپاسخنتیجه،

در(.76-7935:77دانشور،)انجامدمیصداییتکوخواهتمامیتاقتدارگرا،سیاسیهایرژیم

ایدئولوژیکهایارزشحقوقیالزامِپیدرقانونقهرآمیزابزارِازاستفادهبادولتشرایطاین

وگذاریقانونگذاری،سیاستطریقاز7حقوقیگراییِایدئولوژیرواینازاست؛مردمبهخود

تحمیلپیِدرندانشهروارزشیِتکثربهتوجهبدونسیاسینظاموشدهاِعمالگذاریمقرره

استجامعهمسائلتمامحلراستایدرحقوقیراهکارهای یکمثابهبهدولتاد،یبننیابر.

گذاری،سیاستجهتدرخودارزشیِگیریِجهتراستایدرخالقوتوانمندفعال،کنشگر

بینروابطحوزهدرکالنوخردمداخالتانجام.کندمیاقداممقرراتوضعوقوانینتصویب

ومهریهمانندموضوعاتیحتیوطالقفرزندآوری،ازدواج،چونهاییزمینهدرخانوادهاعضای

.شودمیتحلیلراستاایندرخانوادهنهادگریتنظیمدرهاایننظایر

حقوقیِهرمرأسمثابهبهاساسیقانونازمتعددیهایسرفصلدرچارچوب،ایندر

در(9-7931:4هاشمی،)مقرراتوقوانینایدئولوژیکگیریِتجهبیانبهاسالمی،جمهوری

مقدمهدرکهچنان.استشدهپرداختهایرانیخانوادهازموردنظرکارکردهایازحمایتراستای

،(7933:03هاشمی،)اساسیگذارقانونسیاسیارادهفهمراستایدرسندیمنزلهبهاساسیقانون

توافقکهاستشدهمعرفیانسانتعالیورشداصلیکانونوعهجامبنیادینواحدخانواده،

نهایتاًواستانسانیابندهرشدوتکاملیحرکتاصلیسازِزمینهآنتشکیلدرآرمانیوعقیدتی

.استشدهاظهاراسالمیحکومتوظایفازمقصوداینبهنیلجهتامکاناتکردنفراهم

مقرروعنواناسالمیجامعهبنیادیواحد«خانواده»اسی،اسقانوندهماصلدراساس،اینبر

تشکیلکردنآسانجهتدربایدمربوط،هایریزیبرنامهومقرراتوقوانینهمه»کهاستشده

اسالمیاخالقوحقوقپایهبرخانوادگیروابطاستواریوآنقداستازپاسداریخانواده،

ازایرانی،فرهنگحفظدرخانوادهجایگاهازگذارانونقهایپنداشتاساسبرکههرچند.«باشد

مطالعاتهاییافتهاساسبراماشدهاست؛استفادهاساسیقانوندرخانوادهبرای«قداست»وصف

افزودهآنعرفیِابعادبروکاستهایرانیتاریخیِمقدسِخانوادهوجههازمعاصر،ایرانِدر2تجربی
                                                                                                                                                                                                        

1. Legal Ideology.  
:ک.رتربیشمطالعۀجهت.3
پژوهیجامعهمجله،«ایراندرازدواجازپیشجنسیروابطالگوهایشناسیسنخ»،(7936)دیگران،وتقیآزادارمکی،-

 .دومشمارۀدوم،سال،فرهنگی
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درزنحقوقتضمینبهموظفرا7«دولت»نیزاساسیقانونیکموتبیساصلهمچنین.استشده

 :استکردهذیلتکالیفانجامبهمکلفراآنونموده«اسالمیموازین»رعایتباجهاتتمام

 او؛معنویومادیحقوقاحیایوزنشخصیترشدبرایمساعدزمینهایجاد

کودکانازحمایتوفرزندتحضانوبارداریدوراندربالخصوصمادران،حمایت

 سرپرست؛بی

 .خانوادهبقایوکیانحفظبرایصالحدادگاهایجاد

ویگانگیحفظسیاستِپیگیریواصولایندرگذارقانونادبیاتبررسیبنیاد،اینبر

نهادهاییمقرراتوعادیقوانینمفاددرنهاداینسنتیکارکردهایبقایوخانوادههمبستگی

فرهنگیانقالبعالیرایشوچون و نهادبهاساسیگذارقانونایدئولوژیکایجابیِنگرشِ...

کارکردهایوساختاردرتنوعهرگونهنپذیرفتنبرویسلبیدیدگاهوآنهاینقشوخانواده

نقشوخانوادهامردرمقننتأکیدترینمحوری«ازدواج»اساس،اینبر.دهدمینشانراخانواده

.شودمیمحسوبایرانیخانوادهدرزنوظیفهترینمهم«ریماد»



 از پس ایرانِ در خانواده حقوقیِ گریِتنظیم بر سیاسی ایدئولوژی تاثیرات بررسی. 2

 انقالب اسالمی
واسدی)ایراناخیردههدرخانوادهنهادتحوالتازشدهانجاممطالعاتهاییافتهاساسبر

7932میرزازاده، فردیت،رشدجدید،مشاغلبهزناناشتغالوتحصیالتسطحارتقایاب،(32:

باایرانیان،هایپنداشتوزیستهتجاربدرتغییرکلیطوربهوهاانتخابتنوعوهافرصتافزایش

نرخمستمرکاهشِبالتبع،وخانوادهدرونهاینقشوروابطها،نگرشها،ارزشدردگرگونی

-سیاسینظاماما؛(7932:730ها،جمشیدی)ایم،مواجهجانشینیسطحزیربهباروریوازدواج
                                                                                                                                                                                                        

پژوهیجامعهمجله،«تهراندرخانوادهجدیدهایشکلپیدایشخانگی؛هم»،(7937)دیگران،وتقیآزادارمکی، -
.7شمارۀسوم،سالفرهنگی،

تحوالتبرجنسیتیمنظرازمدرنفرهنگتأثیربرشناختیجامعهنگرش»،(7932)دیگران،وغالمرضاجمشیدیها، -
.2شمارۀ،5دورۀهنر،وفرهنگدرزنمجله،«تهراندردهخانوا

.93شمارۀپژوهی،خانوادهمجله،«ایرانیخانوادهمتعارفالگویدردگرگونی»،(7939)رهنما،مریموعلیجنادله، -
وایرانیخانوادهبرشدنمدرنتأثیراتشناختیجامعهتحلیل»،(7932)منش،عرفانایمانوسهیالفسایی،صادقی -

.7شمارۀ،5دورۀهنر،وفرهنگدرزنمجلۀ،«اسالمیایرانیالگویتدوینضرورت
،4دورۀتاریخی،شناسیجامعهمجله،«ایراندرخانوادهتحولشناسیجامعه»،(7937)پویا،رضوانوامیرپی،نیک -

.7شمارۀ
1. State. 



 821خانوادهحقوقیگریِتنظیمدراسالمیجمهوریدولترویکردواکاوی
 

نهادتغییراتبرابردرگذاریقانونوگذاریسیاستابزارباواجتماعیمهندسیهدفباحقوقی

عالیشورایاساس،همینبر.انجامیدهاستخانوادهمفهومتغییربهکهدهدمینشانواکنشخانواده

تبیین،»بهواقدام7«کشورفرهنگیمهندسینقشه»تصویبجهت7937سالدرهنگیفرانقالب

الگویترویج»برواشارهکالنراهبردیمثابهبه«خانوادهسازیایمنوتعالیتحکیم،تشکیل،

کندمیتصریح«اسالمیجمهوریطرازخانواده نظامقدسیهویت»تبیینبرراهبرد،اینذیل.

اسالمیهایآموزهوهاارزشبرمبتنیوبهنگامازدواجتسهیلوآفرینیکمالدرآننقشوخانواده

هایگذاریسیاستاصلیگیریجهتکهگفتتوانمیرواینازشود؛میتأکید«ملیهایسنتو

آنکارکردهایوبهنجارخانوادهازمعیارالگوییکارائهراستایدرایران،درخانوادهبهمربوط

تلقیترمهمفردینیازهایازخانوادهنیازهایآندرکهکارکردهایی(.Paidar, 1995: 265)است

(.711-7935:713منوری،)شوندمیتعریفاجتماعیانسجامتحکیمراستایدروشده

عالیشورایمصوبکشورفرهنگیمهندسینقشهششمفصل4و9بنددردیگراینمونهدر

جمهوریدرکالنراهبردیمثابهبهزنانمادریوهمسرینقشارتقای،(7937)فرهنگیانقالب

شودمیتعییناسالمی اسالمیجمهوریعالیمقاماتسخنانمحتوایتحلیلهمچنین.

:7935کاظمی،)گراییخانوادهایدئولوژیِدرکهاستنظراینمؤیدنیزخانوادهنهاددرخصوص

700 اجتماعیاقتصادی،کالنهایگذاریسیاستدرکهاستامعهجبنیادینواحد«خانواده»(

همچنین.شودمیتأکیدبنیادینارزشیعنوانبهآنبرویابدمیاولویت«فرد»برابردرهمواره...و

مقامسویاز7939ابالغیجمعیت،کلیهایسیاست9،4،0بندهاینظیردیگرمواردبرخیدر

پوشششیردهی،وبارداریدورهدرویژهبهمادرانبرایمناسبتسهیالتاختصاص»بررهبری

حمایتیمؤسساتونهادهاتقویتوزنانومردانناباروریدرمانزایمان،هایهزینهایبیمه

جهتدرپزشکیهایمراقبتدرمانی،بهداشتی،خدماتاجتماعی،تأمیننظامتقویتربط،ذی

هایآسیبازپیشگیریوجمعیتسالمتغذیهوسالمتتأمینفرزندآوری،وباروریسالمت

شدهاست.مؤکدیدتأک«اجتماعی

ایران،اسالمیجمهوریدر«خانوادهکلیهایسیاست»0و4و7بندهایدراساسهمینبر

برخانوادهازاسالمیالگویترسیموارائهضمن،(7935)نظاممصلحتتشخیصمجمعمصوب

                                                                                                                                                                                                        

گونهاینفرهنگیمهندسی(7937)فرهنگیانقالبعالیشوراببمصوکشورفرهنگیمهندسینقشهکلیات1بنددر .7
استشدهتعریف اقتصادیوسیاسیاجتماعی،فرهنگی،هاینظاممناسباتوشئونارتقاواصالحبازطراحی،فرآیند»:
.«استجهانیوملیمقتضیاتوهاویژگیشرایط،بهتوجهباشدهمهندسیفرهنگبراساسکشور
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درتجردنفی»بروتأکیدخانوادهنهادکارکردترینمهممثابهبه«فرزنداسالمیتربیتِونماونشو»

رسمیآماربهمستندواساسبرهمین.استشدهاصرار«مقرراتوقوانینوضعطریقازجامعه

اسالمیجمهوریمقرراتوقوانینملیسامانهنیزواسالمیشورایمجلسهایپژوهشمرکز

حوزهبامرتبطمقرراتوقانونعنوان794ازبیش،(جمهوریریاستوقیحقمعاونت)ایران

هنجارگذارِنهاداولینمثابهبهانقالبشورایتشکیلتاریخ،22/76/7951تاریخازخانواده

تدریسازاعمموضوعاتازوسیعیگسترهکهداردوجودتاکنوناسالمی،جمهوریدرحقوقی

تنظیمقوانین»و«خانوادهکلیهایسیاست»تا«خانوادهدانشوتجمعی»عنوانبادرسواحددو

 .گیردبرمیدررا«جمعیتوخانواده

جمهوریدرخانوادهوزنانموضوعدرگذارسیاستهایسازمانوهادستگاهپرشمارتعداد

باوشدهتدوینایدئولوژیکایصبغهباموارداغلبدرکهوظایفیشرحوجودواسالمی

تنظیحداکثرمداخلهبرداللتدارند،پوشانیهمیکدیگر حکومتدر محدودگر گریِیمو

اجتماع ینایروابط دارد. اساس،اینبرحوزه حاکمیتیِنهادهایترینمهمقسمت،ایندر

:دارندفعالیتزمینهایندرمستقیمطورکهبهکنیمیمیکاورانمونهصالحذی


 خانواده و زنان ماعیاجت فرهنگی شورای. 1-2

انقالبیعالیساختارشورایلزنانوخانوادهذحوزهدرگذاریاستنهادسمثابهبهشورااین

یفرهنگ و راهبردها با همکندیمیتفعالهاییروشواهدفو رویکردیبرمبنایهاآنهکه

 اند.شدهتدوینایدئولوژیک

 
 هوریجم ریاست خانواده و زنان امور معاونت. 2-2

ازیتابعیزنآنعملکردجمهوری،ریاستبااجراییدستگاهاینسازمانیارتباطبهتوجهبا

آندرمتفاوتیرویکردهایاسالمی،جمهوریمختلفادواردرواستگفتماندولتمستقر

ایفایبرمبتنیعمدتاًنهمودهمهایدولتدرآنهایگیریجهتکهچناناست؛بودهحاکم

«مادر»مثابهبهنزنقش امورمرکز»ازسازمانعنوانتغییرهمچنیندرکانوننهادخانوادهاست.

نگرشایندرخانوادهبنیادینیتداللتبراهم«امورزنانوخانوادهمعاونت»به«زنانمشارکت

دارد ازمعاونتبهمشاورتسطحازسازمانایناداریجایگاهارتقایکهاستگفتنیالبته.

(واصالحات)دولتهشتموهفتمهایدولتدرنیز.شودمیمحسوبدهمدولتدستاوردهای



 822خانوادهحقوقیگریِتنظیمدراسالمیجمهوریدولترویکردواکاوی
 

زنانوحوزهدرفعالمدنیجوامعازطیفیآنبهگفتمانهایسویهودوازدهمیازدهمهایدولت

هایشاخصیتوضعیشوپایابیارزی،مقاطعزمانیندرانمونهبرایخانوادهقرابتداشتهاست.

گزارشارائهوجهانومنطقهایران،درخانوادهوزنانسیاسیواقتصادیاجتماعی،گی،فرهن

یفاهموظاهدرزمرالمللیبینوملیمراجعبهایراناسالمیجمهوریدرزنانوضعیترسمی

.استگرفتهقراریتیدستگاهحاکمینا



 مجریه قوه زایاج سایر و هاوزارتخانه در خانواده و زنان امور دفاتر .3-2

درزنانهایمسئولیتوحقوقازحمایتقانون اساسی،قانون27و26اصولبهمستند

نهایتاًوتوسعهپنجمبرنامهقانون211و296مواد،7935مصوبالمللیبینوداخلیهایعرصه

رؤساووزرااغلبمختلف،هایدولتدرجمهوریریاستخانوادهوزنانمعاونتهایپیگیری

ازکردند؛تأسیس«خانوادهوزناناموردرمشاور»انتصاببرایرادفتریاجرایی،هایدستگاه

ارشادوفرهنگفناوری،وتحقیقاتعلوم،نیرو،نفت،هایخانهوزارتدرمشاورینیرواین

اجتماعی،رفاهوکارتعاون،تجارت،ومعدنصنعت،اطالعات،فناوریوارتباطاتاسالمی،

.استشدهتعیینغیرهو!ایراندخانیاتها،شرکتاستانداریجوانان،ووزرش

مقاصدسازمان،مدیریتیسطوحدرزنانانتصابمانندعامیاهدافتعقیببرعالوهدفاتراین

زناناموردفترکهچنان.کنندمیپیگیرینیزراخانوادهوزنانحوزهدراجراییدستگاهآنخاصِ

وزارتدرهخانوادو درجامعهزنانمشارکتافزایشبرایالزمشرایطکردنفراهمبهنیرو

کاهشجهتمناسبهایبرنامهوابزارهاطراحینفتبهوزارتدربرق؛وآبصنعتهایبرنامه

دربانوانحضوربرنظارتبهجوانانوورزشوزارتدرنفت،صنعتهایخانوادهمشکالت

درشاغلبانواناطالعاتبانکتأسیسبهتجارتومعدنصنعت،وزارتدرورزشی،هایعرصه

زمینهدرربطذیهایدستگاهباارتباطاتبرقراریبهایراندخانیاتشرکتدرکارخانجات،کلیه

مسائلوضعیت،خصوصدرالزمتحقیقاتانجامبرنظارتبهتهراناستانداریدرمرتبط،کاری

.اندشدهمکلفهاایننظایرواستانسطحدرهخانوادوزنانمشکالتو


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

پیشنهادوتدوینهدفبانظاممصلحتتشخیصمجمعدبیرخانهاهدافراستایدرکمیتهاین

حلونگهبانشورایومجلساختالفرفعبرایمشورتینظراتارائهونظامکلیهایسیاست
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ها،دبیرمحترمووجوانانبهدبیرخانهمجمع،کمیسیونزنانقشردوخصوصدرنظاممعضالت

.شدهاستیلرییسمحترممجمعتشک


 کشور وزارت خانواده و زنان امور کلاداره. 5-2

بابسیاریپوشانیِهمکهکندیمیتفعالکلیاهدافیباکشوروزارتخانوادهوزناناموردفتر

هنگامهداردجمهوریریاستخانوادهوزنانامورمعاونتظایفوشرح در زمانچونای.

کشور،وزراتسیاسیهایِگیریجهتودولتکلیمشیِخطبینکهیازدهمدولتاستقرار

وجودداشت.وضوحبهیززنانوخانوادهنحوزهدرکاریموازیشد،میمشاهدههاییتفاوت


 تهران شهرداری انوانب امور کلاداره .6-2 

طراحی،چونهاییمحدودهدرنیزآنوظایفاالصولعلیاداره،اینیمحلگسترهبهتوجهبا

ورزشیوهنریاجتماعی،فرهنگی،هایفعالیتوهابرنامهاجرایحسنبرنظارتوپیگیری

دولتیجادباازیتهراننیشهردارهایزیرمجموعهامااست؛تهرانشهرداریدربانوانبهمربوط

نمونهیندارد.برایشانایکارحوزهباپیوندیمنطقیطوربهکهیافتنداشتغالمسائلیبهیهدرسا

بازنانودخترانهنریاجتماعی،فرهنگی،هایبرنامهکردنهدفمندجهتدرریزیبرنامه»

ایمانیگیریشکل»هدفباوخانوادهمحوریت «خانواده «ایمانیجامعه»، سازیظهورزمینه»و

 .شودیسنخمحسوبمینازا«آرمانبشریت

 

 ایران تقنینی نظام در خانواده حوزه در گذاری قانون رویکردهای موردکاویِ. 3

تصویباساسبرراخانوادهحقوقزمینهدرایرانحقوقینظامموضوعهقوانینکلیطوربه

کردتفکیکگذاریقانوندورهسهقالبدرتوانمیمادر،قوانین گذاریقانوناولدورهدر.

وپوشاندهقانونلباسدینیهنجارهایِتنبرفقهی،مشهورِآرایبرتکیهباپارلماننمایندگان

 .کردندتصویب7979و7976هایسالدررامدنیقانونوازدواجقانون

-انسجامهدفباخانوادهازحمایتقانوناولین،(7940-7959)گذاریقانوندومدورهدر

طالق،درمرداختیارکردنمحدود».شدتصویبخانوادهحوزهدرحقوقیهنجارهایبهبخشی

محدودمجدد،ازدواجبرایمرداختیارمحدودکردنزن،توسططالقدرخواستمواردگسترش

.بود7940سالمصوبنونقاهاینوآوریترینمهمازجمله«زناشتغالمنعدرمرداختیارکردن
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خانواده،قوانیندرتعادلایجادلزومواجتماعیواقعیاتبهتوجهبا7959سالدرحال،اینبا

محوریتباوقرارگرفتدستورکاردرقانوناصالحزنانحقوقفعاالنکنشگریِازمتأثر

برایمردراختیاکردنمحدودزن،توسططالقدرخواستمواردگسترشچونهاییایده

نظایروازدواجقانونیسنبردنباالشوهر،اشتغالمنعدرزناختیارمعین،مواردبهمجددازدواج

.شدتصویب7959بهمن75درواصالحماده23قالبدرقانوناینها،این

شدناعالماالثرملغیواسالمیجمهوریحکومتگیریِشکلباگذاریقانونسومدوره

استمراروضعیتهمانبا7930ماهاردیبهشتتاوآغازشد7951سالدرخانوادهحمایتقانون

یافت الیحهوارائهدولتبهراخانوادهازحمایتالیحهنویسپیشقضاییهقوههنگامهایندر.

شرطکفایتدرباره29مادهافزودنباوزیرانهیئت69/64/7930مورخجلسهدرمطروحه

هایمهریهبرمالیاتخصوصدر25مادهومردانمجددازدواجدرخصوصدادگاهاذنومالئت

خروجازهفتممجلسرئیسههیئتاماشد؛تقدیممجلسبه67/56/7930دروتصویبسنگین،

خبر«جامعهدرموجودهاینگرانیرفع»دلیلبهمجلسکاردستوراز«خانوادهازحمایتالیحه»

هایینوآوریباالیحهاینهرچند.نشدمطرحهفتممجلسدراساساًمذکورحهالیرواینازداد؛

درزنمشاوروقاضیالبدل،علیدادرسیارئیسحضورلزوموقضاتتعددنظامایجادمانند

خانوادهدادگاهباارتباطدرروزآمدوجدیدهایصالحیتایجادخانواده،دعاویِدادرسیِجریان

جنسیتتغییر،7جنیناهدایآن،زدنبرهمازناشیخساراتونامزدینهادازشینادعاویمانند

اینانامثالو درفراگیرِمدنیاعتراضاتبهواکنشدرنیزهشتممجلسرئیسامابود؛همراه

وبحثجهتراالیحهالیحه،کلیاتتصویبازبعدسابقهبیاقدامیدرالیحه،خصوص

 .دادعودتقضاییوحقوقییسیونکمبهاحتمالیاصالحات

الیحهایناماداشتند؛الیحهقبالدرحمایتیرویکردیهشتممجلسزننمایندگانهرچند

شد؛طلباصالحسیاسیفعاالنزنانِوپارلمانازخارجاصولگرایزناناتحاددرعطفینقطه

مواداصولگرایانمیاناززینبجامعهتشکلنیزوطلباصالحزنفعاالنوهاگروهکهایگونهبه

وکردهقلمداداساسیقانونبامغایروخانوادهنهادبنیانتضعیفجهتدرراالیحه24و29و22
                                                                                                                                                                                                        

در.شودمیانجامآناجرائینامهآئینو7932مصوب«نابارورزوجینبهجنیناهداینحوه»قانونبراساسجنیناهدای.7
شرعیوقانونیزوجینبهحاصلجنینوتلقیحآزمایشگاهمحیطدرشرعیوقانونیزوجینتخمکواسپرمروشاین

هاآنانتقالومادهونرگامتتحصیلطریقاززوجینبودنعقیموزنانناباروریمشکلروازاینشود؛میاهدادیگری
ازحاصلکودکتربیتودارینگاهیاحضانتکهاندمکلفاهداگیرندگان.گیردمیانجامترکیبییاتفکیکیصورتبه

.گیرندعهدهراکبرسنبهرسیدنتاکودکنفقهوامرارمعاشهایهزینهتأمینوونددارعهدهرادریافتیجنین
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ششموپنجممجالسزننمایندگانراستاایندر.کردندآغازآناصالحجهتراوسیعیتالش

اعضایقضایی،وحقوقیکمیسیوناعضایبادیدارومراجعهدرتاشدندحاضرهشتممجلسدر

سازندقانعالیحهازمواداینحذفبرایراکمیسیون بهمصادیقبعضیدرهاییتالشاین.

بر.شدمنجرطلباصالحسیاسیِفعاالنومجلسزناصولگرایِنمایندگاندوطرفههایمناظره

ایرانمشارکتحزبدماننطلباصالحوزینبجامعهماننداصولگرااحزابزناناساساین

بشرحقوقازحمایتجمعیتاسالمی، نواندیشزنانجمعیتطلب،اصالحزنانمجمعزنان،ِ

الیحهعلیه7931سالدرزناناسالمیائتالفواحزابخانهزنانکمیتهقالبدرسایرینوایران

مراجعباگاریننامهودیدارومتعددهاینشستبرگزاریضمنوشدهمتشکلخانوادهحمایت

29مواداصالحضرورتبرتأکیدبارهبری،مقامجملهازسیاسیرتبهعالیهایشخصیتودینی

نظراتشدنلحاظتاالیحهاینماندنمسکوتخواستارخانواده،ازحمایتالیحه25و

بهکه29مادهحذفبا7936اسفند70درهشتممجلسسرانجام.شدندآناصالحدرکارشناسی

بهمربوطماده،25وموقتازدواجبهمربوطماده،22مواداصالحوشدمیمربوطمجددازدواج

مواردیومبهمرامواردیشورااینامافرستاد؛نگهبانشورایبهوکردمصوبرامهریهالیحه

.شدبازگرداندهمجلسبهاصالحجهتمذکورالیحهترتیباینبه.دانستشرعخالفرا

بدین.کردندبررسیمجدداًراالیحه25و29و22مواد7937سالدرنهممجلسیندگاننما

قانون2مادهمشمولآزادی،بهارتمامسکه776تاعقدوقوعزماندرمهریهوصولترتیب

خواهدموردنظرزوجتمکنشرطباشد،آنازبیشترمهریهچنانچهوشدهمالیهایمحکومیت

بود درآوردنوطرفینتوافقزوجه،شدنباردارموردسهدربودموقتنکاحثبتهمچنین.

وبودمردانمجددازدواجبهمربوطکهشدحذف29مادهنهایتاً.شدالزامیعقدضمنشرایط

بازگشت7959سالخانوادهقانونبهمجددازدواجبحث روزهایواپسیندراساس،اینبر.

ونهممجلسسویازماده53درخانوادهازحمایتقانونسال،5گذشتازپسو7937سال

اجرابرایوقتجمهورِرئیسسویاز7932سالاردیبهشتوشدتصویبنگهبانشورایتأیید

.شدابالغهادستگاهبه

ارزیابیِطریقازنیزنمایندگانعملکردسنجشپارلمان،نظارتیوتقنینیماهیتبهتوجهبا

وقوانیناصالحوایجادجهتهاطرحارائهوتدویندرمشارکتمانندقنینیتهایفعالیت

هاییپرسشطرحمسئولین،بهنمایندگانشفاهیوکتبیتذکراتنظیرایشاننظارتیِهایفعالیت
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قابلهاایننظایرودستورمیانهاینطقتفحص،وتحقیقهایطرحمشارکتووزراازملی

استارزیابی بهرسیدگیجریانِدرنهموهشتممجالسزنانعملکردبررسیاساس،ینابر.

ایرانِدرخانوادهوزنانحقوقمحورهایترینمهمازیکیمثابهبه«خانوادهازحمایتالیحه»

انجامدبیزناننمایندگینقشِایفایازتصویریارائهبهتواندمیمعاصر، بررسیکهچنان.

زنانمورددرمجلسمذاکراتمشروحازاسالمیشورایمجلسهایشپژوهمرکزهایگزارش

7937خردادتا7931خرداد)هشتمدورهدرخانوادهو وموضعیبیونشینیحاشیهبرداللت(

درحتیدارد،الیحهاینبرانگیزبحثموادخصوصدرنمایندهزنانانفعالیمواضعاتخاذحداکثر

زنحقوقفعاالناصلیِجریانِمواضعباتعارضدرایشانهایدیدگاهنیزگیریموضعنادرِمواردِ

ازاست؛جنسیتیتفکیکوزوجاتتعددچونموضوعاتیازحمایتدروایرانمدنیفضایدر

دربایدبلکهزناننمایندگیِنقشایفایدرنهراالیحهبرانگیزجنجالموادنسبیاصالحِرواین

دانستمدنیجامعهعرصهدرنزناحقوقفعاالنکنشگری هایتالشوفکریهایکوشش.

جنبشنظراتپیگیریبهنیزراهشتممجلسنمایندگانازاقلیتیکنشگران،اینعملیِمستمر

.واداشتزناناجتماعی

جنسیتیهایمولفهازناشیآنکهازبیشنمایندهزنانِسویازنمایندگینقشایفاینتیجه،در

جریانفکریِاصولازمتأثرنهایتاًوایشانفکریِگرایشاتوسیاسیتعلقاتازتابعیباشد،

چنانمتبوعسیاسی شورایمجلسادواردرخانوادهازحمایتقانونتطوربررسیکهاست؛

نمایندگانِکهداردآنبرداللتخصوص،ایندرسیاستپهنهدرفعالزنانکنشگریِواسالمی

زننمایندگانِومذکورادوارسیاسیاکثریتباهمسونهم،وهشتممجالساصولگرایزن

نمایندگیوسیاسینقشخویشسیاسیِاردوگاهجهتهمششم،وپنجممجالسطلباصالح

قوانینِمحتوایبرنیزمجلسودولتبرحاکمسیاسیگفتمانِبنیاد،اینبر.اندکردهایفاراخود

نهادخصوصدرطلباناصالحواصولگرایانهاینگرشتأثیررواینازدارد؛مستقیمتأثیرمصوب

یجمهوریوفرهنگیاجتماعی،اقتصادتوسعههایبرنامهقوانین»درهادیدگاهاینتأثیروخانواده

برخاستهتوسعهششمِوچهارمسوم،هایبرنامهقوانینکهتوضیحاینبا.شودمیبررسی«یاسالم

 است.ییگراگفتماناصولحاصلپنجمتوسعههبرنامقانونویطلبازگفتماناصالح

یبشرزیستهتجاربودستاوردهابازنانخصوصدردینیهایآموزهساختنسازگارامکان

قالبکنوانس جامعهوخانوادهی،حقوقبشرالمللیبینهاییوندر نقشمستقلزندر به ،باور



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 822
 

 

هایاندیشهمحورهایاز...وسیاسیمناصبتصدیدرزناننفعبهمثبتتبعیضجنسیتی،عدالت

خانوادهیوکانونیعضواصلمثابهتمرکزبرنقشزنبهو(7934:294شالی،ی)صفرطلباناصالح

راستا خانوادهیمتحکیدر وزمینمغربدریافتهپرورشهایاندیشهازاحترازبرتأکید،نهاد

حاشفمینیستی،هایآموزه عرصهتکمیلیِواییهحضور در ازیاجتماع-یاسیسهایزنان و...

فکر )کرمبارهدراینیاناصولگرایِاصول 7937قهی،یاست :17-16 اینازهریککه(

 داشتهاست.یممستقیرزنانوخانوادهتأثهحوزگذاریسیاستبرهادیدگاه

بهموظفرایجمهوریاستنانرمرکزامورمشارکتز«سومتوسعهقانونبرنامه753هماد»

،نقشمناسبزناندرتوسعهکشوریفایایبراسازیینهزم»:کندیمیقساختنمصادیعملینا

برایهاطرحایجاد ارتقایهافرصتیشافزایالزم و زنان یدهسازمان،آنانیشغلیاشتغال

قضاییوحقوقیامورسهیلتراستایدریهمسئولدرقوهقضائیهامشترکبادستگاههاییتفعال

اجتماعیریگبهرهزنان، مختلف خدمات زمیاز در ای،مشاورهحقوقی،ی،مالهایینهزنان

یافتهنمناطقتوسعهسرپرستیزنانخودسرپرستوبیقائلشدنبرایتاولوورزشی،وآموزشی

.«یردولتیغیهاازمانسیلازتشکیتحماینهمحرومجامعهدرزمیهاوگروهیافتهکمترتوسعهیا

اندعبارتکهسازدیمییانجامکارهابهدولتراموظفیزن«چهارمتوسعهقانونبرنامه777ماده»

از جامعهیتتقو»: فرصت،نقشزناندر کشورتوسعه در گسترشسطحمشارکتآنها و ،ها

مقررات،وقوانینیبازنگربرمشتملزنانمشارکتتوسعهجامعبرنامهاجرایوتصویبین،تدو

فنتحووجامعهنیازهایبامتناسبزنانهایمهارتتقویتمدنی،قانونویژهبه ی،وراالت

جنسیتیترکیببهتوجهزا،اشتغالهایفرصتدرگذاریسرمایهساختارهایافزایشوشناسایی

شایستگیبهتنسبعمومیباورهایافزایشنیزوزنانزندگیکیفیتارتقایکار،نیرویعرضه

اقدامآنان، تهیهاانجام جمله از تمهیرانهگیشپیهابرنامهیهالزم حقوقیقانونیداتو بهیو

یردولتی،غیهاوگسترشسازمانیجادازایتحمایحهالیمتقد،زنانیهمنظوررفعخشونتعل

 .«اسالمیشورایمجلسبهزنانهایتشکلومدنینهادهای

استیپنجمتوسعهدرنگرشنامهقانونبر296ماده مکلفبه دولترا حقوقیفایمتفاوت،

برنامهجامعتوسعهامورزنانوخانواده»یبوتصوینتدو،بانوانیشرع یمشتملبرمحورها«

معیشتیاقتصادیامورساماندهیوتوسعهی،اجتماعهاییبآسازپیشگیری،خانوادهیانبنیمتحک

گسترشبدسرپرست،زنانوخانوارسرپرستزنانبرایخانگیاغلمشدهیساماناولویتبا
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 .کندمیامثالهمودینیباورهایتعمیقحجاب،وعفاففرهنگ

الیحه97ماده که توسعه ششم دربرنامه بربود،شدهتصویبوتدوینیازدهمدولت

سرمایمندبهره از فرآیانسانیهجامعه در پایندزنان متوازیدارتوسعه تکلو و تمامیفن

خودویهاهاوطرح،برنامههایاستدرسیتیعدالتجنسیکردعمالرواِبرییاجرایهادستگاه

درمجلسیحهالیبررسیاندرجراماداشتتأکیدخوددرآنچارچوبیماتآثارتصمیابیارز

یافتتغییرمفاداینبرغالبرویکرد یاسالمیشورا ششمبرنامهونقان762و767مادهمواد.

جمهوریاساسیقانونیکموبیستوبیستمدهم،اصولدرمندرجاهدافبهارجاعباتوسعه

هایسیاستوششمبرنامهکلیهایسیاستوسالهبیستاندازچشمسنداهدافایران،اسالمی

قانونیوشرعیحقوقاستیفایوآندرزنجایگاهوخانوادهنهادتقویت»برمبنیخانوادهکلی

انسانیسرمایهازجامعهمندیبهرهبر،«آنانسازندهنقشبهویژهتوجهوهاعرصههمهدرزنان

خانوادهوزنانامورسازمانیجایگاهتقویتودهیسازمانمتوازن،وپایدارتوسعهفرآینددرزنان

ها،سیاستدریاسالماصولمبنایبرجنسیتیعدالترویکرداعمالدولتی،هایدستگاهدر

خانوادهوزنملیستادابالغیهایشاخصاساسبرتصمیماتوآثارارزیابیوهاطرحوهابرنامه

منظوربهربطذینهادهایهمکاریبهدولتمبنا،اینبر.کردتأکیدفرهنگیانقالبعالیشورای

اصلیکارکردهایوادهخانوتعالیوتحکیموتقویتمحور،خانوادهایجامعهتحکیموتقویت

چارچوب،ایندر.شدموظفایرانی-اسالمیزندگیسبکوالگوهایشاخصرعایتباآن

بودجهقالبدرالزماعتباراتتأمینوسازوکارهاایجاد:ازاندعبارتخصوصایندرتکالیف

بهازدواجسنمیانگینکاهشوکنترلجهتمناسبسازیزمینهچوناقداماتیجهتدرسنواتی

معیشتارتقایوپشتیبانیحمایت،برنامه؛قانوناجرایدرطولپایهسالبهنسبتدرصد76میزان

هایتعاونیواقتصادیبازدهزودهایبنگاهخانگی،مشاغلتوسعهطریقازخانوادهاقتصادو

اجرایپایهلسابهنسبتهافعالیتمستمررشدنرخافزایشومحورخانوادهوروستاییتولیدی

مخلهایبرنامهنشرمنعوخانوادهعرصهدرنرمجنگباهوشمندوفعالمقابلهبرنامه؛قانون

جهتدرربطذیهایدستگاهتمامتوسطتبلیغوپژوهشآموزش،سازی،برنامهوهاارزش

7بارورینرخافزایشجهتسازیزمینهخانواده؛تحکیم
سندرزنهرازایبهفرزند5/2حداقلبه 

آسان،وپایدارموفق،ازدواجترویجازحمایتوپشتیبانیبرنامه؛قانوناجرایدرطولباروری

وتمهیدطریقازفرزندآوریوازدواجدانستنارزشصالح،فرزندتربیتوفرزندآوری

                                                                                                                                                                                                        
1. The Total Fertility Rate (TFR). 
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اناننوجومسئوالنهومستمرمشاورهوآموزشامکانات؛وتسهیالتاعطایوقانونیسازوکارهای

-دستگاههمهتوسطازدواجازپسسالپنجکمدستوحینقبل،هاخانوادهاولویتباجوانانو

وپزشکیآموزشودرمانبهداشت،پرورش،وآموزشهایوزارتخانهویژهبهربط،ذیهای

ودولتیعالیآموزشوعمومیآموزشیمؤسساتبهزیستی،سازمانجوانان،وورزش

خدماتبرخورداریباربطذینهادهایسایرومشاورهوشناسیرواننظامنسازماغیردولتی،

امکاناتوتسهیالتارائهتکمیلی؛وپایههایبیمهمزایایوتسهیالتازروانشناسیومشاوره

ازالزمتمهیداتسنواتی؛بودجهقالبدرفرزنددارایهایزوجاولویتبامسکناجارهوساخت

سنواتی؛بودجهقالبدرناباروریدرمانوازدواجسالمتافزایشجهتالتتسهیارائهقبیل

ارائهبامتأهل،وکالیاولویتبامجربوکالیوقضاتازمندیبهرهجهتالزمتمهیدات

ایجادوخانوادهدعاویهایپروندهدرهازوجسازشوصلحتشویقجهتدرالزمهایآموزش

تکمیلیوپایهبیمهدرسالمتبیمهتوسعهوحمایتمختومه؛هایهپروندبهنسبتالزمهایمشوق

.شیرخوارگیدورانپایانتابارداریدورانمراحلتمامدرمادرانبرای
 

  «خانواده تعالی و جمعیت جامع طرح» انتقادیِ موردکاویِ .4
نظامدرمقننایدئولوژیکهایایدهآخرینبیانگرخانوادهتعالیوجمعیتجامعطرح

طرحاین.داردبررسیضرورتجهتاینازواستخانوادهحوزهدراسالمیجمهوریحقوقی

دهممجلسفرهنگیکمسیوندرآنکلیاتولیشد؛تدویننهممجلسنمایندگانِتوسط

دردهممجلسفرهنگیکمیسیوناعضایقاطعرأیباشرایطیدرگفتهپیشطرح.شدتصویب

سبکمهندسیِراستایدرآنمفادمندنظامتالشِبهتوجهباکهشدبتصوی7930ماهخرداد

ایرانیاناجتماعیِوفردیزیستدرفراوانیمشکالتاستممکنآنمصادیقازبرخیزندگی،

 .کندایجاد

بینیِپیشبرعالوهخانواده،نهادخصوصدرموضوعههنجارهایدیگرباآنتفاوتترینمهم

نظراهدافتضمینراستایدرتنبیهیاجراهایضمانتاتخاذبی،ایجاهایمشوق مقننمورد

اواّلًکهاستشدهمکلفدولت99و90مواددرکهچناناست؛ را«فرزند»الحسنهقرضوام:

هریکتولدازایبهگذاریسپردهبدونساله76بازپرداختباریالیکصدمیلیونمبلغبهحداقل

طریقازجانشینیسطحزیربارورینرخبامناطقساکنهایخانوادهدرهارمچوسومفرزنداناز

اندرعایتکردهرامطلوبباروریشرایطکهکنندپرداختعاملهایبانک عقدازپسثانیاً،.
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بهسومفرزندانازهریکازایبهوآزادیبهارسکهعددیکزوجینازهریکبهدائم،نکاح

دیدفقروخردنگاهغلبهکهرسدنظرمیبه.دهدهدیهمادربهآزادیهاربسکهیکآن،ازبعد

مصادیقیقالبدردهندهاعانهرویکردکهاستشدهتصوراینموجبگذارانقانوندرکالن

.!استفرزندآوریبهافرادترغیباسبابازتومانی،میلیونیکوامیاسکهیکاعطایچون

غیرودولتیهایبخشکلیهدر»اواّلًکهاستمقررشدهتنبیهیتاقداماذیلقانونایندر

شرایط،واجدمجردافراداستخدامیاکارگیریبهواستذیلترتیببهاستخداماولویتدولتی

 :استبالمانعشرایطواجدمتاهلمتقاضیانوجودعدمصورتدرصرفاً

 فرزند؛دارایمردان

 فرزند؛فاقدمتاهلمردان

 .فرزنددارایزنان

هیئتعضویتبهمجردافرادجذبقانون،اینشدناالجراالزمتاریخازپسسال5»ثانیاً

معلمینوغیردولتیودولتیپژوهشیوعالیآموزشموسساتوهادانشگاهتمامیدرعلمی

استممنوعتحصیلی،مختلفمقاطعدرمدارس واجدمتاهلمتقاضینبودنصورتدرتنها.

«بودخواهدبالمانعمجردافرادجذبدستگاه،مقامباالترینتاییدباایطشر مواداساس،اینبر.

علمیهیئتعضویتبهمجردافرادجذبممنوعیتواستخدامدرجنسیتیبندیاولویتبهمربوط

سیمتقبرمبتنیساختاروالگوحفظبرداللت«خانوادهتعالیوجمعیت»جامعطرحدرهادانشگاه

سلسلهنظاموزنانداریخانهخانواده،مردبودنآورناننظیرخانوادگیهاینقشسنتیجنسیتیِ

رازناناشتغالطرح،اینطراحانکهرسدمینظربهسانبدین.داردخانوادهدروناقتدارمراتبی

.انددادههاآنفرزندآوریومادرینقشبهرااولویتوندانستهمصلحتبه

براشتغالحقکردنمشروطافراد،خصوصیحوزهبهتعرضباقانوناینبنیاد،اینبر

وجنسیتیعدالتباتنافیِبرعالوهتخصص،گرفتننادیدهو«فرزندآوری»و«ازدواج»

توجهبااساس،اینبر.کندمیایجاداستخدامیقوانیندررانارواییهایتبعیضساالری،شایسته

ونارواتبعیضاترفع»برمبنیاساسیقانونسهاصل3و74بندهایبامطروحهوادممغایرتبه

مواداینحذف«مردوزنازافرادجانبههمهحقوقتأمین»و«همهبرایعادالنهامکاناتایجاد

وفرادستینگاهوجامعهاعضایکردنطبقاتیومراتبیسلسلهرویکرداینزیرااست؛ضروری

نظیرمتعددیاجتماعیهایآسیب،«بنیادینهایحق»باتعارضبرعالوهشهروندان،بهفرودستی
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داردپیدرنیزرامجردنخبگانمهاجرتوانسانیهایسرمایهاتالف نظربهاینکهنهایت،در.

درمطروحهتسهیالتزیراندارد؛متناسبیکارکردنیزخوداهدافتحققدرقانونایننگارنده،

استمدتکوتاهومقطعیهمچنینوآمیزتبعیضپسینی،قانون،این منوطومعلقباقانوناین.

خواهدشد؛تبدیلتأهلجهتمانعیبهعمالً،«ازدواج»مقولهبهاشخاصاقتصادیِامنیتساختنِ

.کندازدواجسپسباشد،مطمئنخودشغلیِآیندهازبایستمیابتدافردمتعارف،طوربهزیرا

مغایرتوکیلاستقاللچوناصولیومنصفانهدادرسیبانیزآنمفادکهطرحاین70مادهدر

دعاویتعرفهاندشدهمکلفقضائیهقوهمشاورانامورمرکزودادگستریوکالیکانوندارد،

زوجینبینصلحبرقراریبرایقضاتووکالتالشکهکنندتعیینواصالحایگونهبهراطالق

مکلفقضائیهقوهمشاورانامورمرکزودادگستریوکالیکانونهمچنین!باشدطالقازترولیا

:کنندلحاظرازیرشروطوکالبهخانوادگیدعاویوکالتمجوزصدوربرایکهاندشده

 تاهل؛

 سن؛سال46حداقلداشتن

خاصهایآموزشراندنگذیاوخانوادهحقوقحوزهدرقضاییشغلیاوکالتسابقهسال5

 .قضاییهقوهمطلوبو

هدفراستایدرافراد،خصوصیحوزهدرخواهانهتمامیتورودوهنجارگذاریازسنخاین

.است7464سالتاجمعیتکمیرشددر2.5بارورینرخبهنیلکهشودمیفهمیدهقانوناین

تا22هاخانمبرایوسال26تا25بینآقایانازدواجبرایمناسبسنطرح،ایننخستفصلدر

صیانتوهاحقتضمینراستایدرگذارقانوناالصولعلیآنکهحال.استشدهمطرحسال73

آنمانندو«باروریسنحداقل»،«ازدواجسنحداقل»چونمواردیبایستمیآدمیکرامتاز

الگوی»راآنکهاست«سالمیزندگسبک»ازآنتعریفتوجهشایاننکتهاماکرد؛میتعیینرا

تمامیبرایرازیرتکالیفوکردهعنوان«رهبریمقامرهنمودهایمبنایبرایرانیاسالمیزندگی

:استکردهمقررحاکمیتینهادهای

 فرزند؛دارایزنمتأهلومردمتأهلدانشجویانبرایمناسبهایخوابگاهتأمین-

بخشبهخودگرداندانشجوییهایخوابگاهساختجهتبهرهکمتسهیالتتخصیص-

غیردولتی؛عمومیتعاونیوخصوصی

وارشدکارشناسیهایدورهآموختهدانشکهمتأهلسربازانبهمتأهلیمسکنهزینهکمک-
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 باشند؛باالتر

 متأهل؛دانشجویانرفاهوامکردندوبرابر-

یااجارهصورتبهفرزنددارایهایخانوادهاولویتباقیمتارزانومناسبمسکنتأمین-

 قانون؛اینمشمولمزدوجینبهواگذاری

ایجادهدایت،جامع،گذاریسیاستمنظوربه«جمعیتعالیشورای»،43مادهدرنهایتدر

هاوزارتخانهبهمربوطعملکردارزیابیواقداماتها،برنامهبرکالننظارتبخشی،بینهماهنگی

تحققدرفراگیرمشارکتبرایملیبسیجوعمومینهادهایوربطذیییاجراهایدستگاهو

:ازاندعبارتشورااینثابتاعضای.استشدهتشکیلقانوناینتحققونظامکلیهایسیاست

رئیسقضاییه؛قوهرئیسمعاونینازیکیشورا؛درفقیهولینماینده،(شورارئیس)جمهوررئیس

جامعمدیریتتخصصیمرکزرئیسفرهنگی؛انقالبعالیشورایدبیردجه؛بووبرنامهسازمان

وتعاونجوانان،وورزشوپرورش،آموزشکشور،علوم،بهداشت،وزرای؛(شورادبیر)جمعیت

رئیسجمهور؛رئیسخانوادهوزنانمعاوناسالمی؛ارشادوفرهنگاجتماعی،رفاهوکار

اجتماعیفرهنگیشورای وسازمانرئیسفرهنگی؛انقالبعالیشورایانوادهخوزنان صدا

هایکمیسیونازاسالمیشورایمجلسنمایندهنفرچهارایراناسالمیجمهوریسیمای

مسایلنظرانصاحبازنفرسه؛(ناظرعنوانبه)قضاییوحقوقاجتماعی،وفرهنگیبهداشت،

.رجمهورئیسحکمباومرکزرئیسپیشنهادبهجمعیتی

 

  گیری نتیجه
یکارائهراستایدرایران،درخانوادهبهمربوطهایگذاریسیاستاصلیگیریجهت

خانوادهنیازهایآندرکهکارکردهایی.استآنکارکردهایوبهنجارخانوادهازمعیارالگوی

اینبر.دشونمیتعریفاجتماعیانسجامتحکیمراستایدروتلقیشدهترمهمفردینیازهایاز

وگذاریسیاستابزارباواجتماعیمهندسیهدفبااسالمیجمهوریحقوقینظاماساس،

نهادتغییراتبرابردرواستاسالمیجمهوریطرازخانوادهترویجدرصددگذاری،قانون

هایمشیخطدرکهچناناست؛انجامیدهخانوادهمفهومتغییربهکهدهدمینشانواکنشخانواده

وحقمهمترین«مادری»نقشوخانوادهبحثدرتأکیدترینمحوری«ازدواج»خانواده،کالن

.استشدهقلمدادایرانیخانوادهدرزنتکلیف
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کارکردوساختارحفظبرایمتعددیاقداماتوهاگذاریسیاستاسالمی،جمهوریعهددر

موردنظرِنتیجهملی،هایدادهثانویهلتحلیبرمبنایامااست؛گرفتهصورتخانوادهنهادسنتیِ

وحاکمیتیاَعمالاِعمالبراتکاو«خانوادهنهادکردناداری»زیرااست؛نشدهحاصلحکمرانان

ازایمجموعهوخارجاجتماعیجهانعرصهازرانهاداینخصوص،ایندرساالرانهدیوان

ساختخواهدهمراهبهراهاآشفتگیوهابحران درکِدرضعفدلیلبهدولتیساالریپدر.

-میمداخالتیجهتایندروآیدمیبرازدواجپدیدهدولتیمدیریتدرصددواقعیات،درستِ

هایحقتحدیدوتهدیدضمنافراد،خصوصیِحریموحوزهبهورودباسوءمداخالتاین.کند

مندنظامتبعیضبرقراریِبههغیرو«مسکنحق»،«اشتغالحق»مانندبنیادینهایآزادیوفردی

رسدمینظربهبنیاد،اینبر.داشتخواهدهمراهبهافرادبرایرامتعددیهایچالشوانجامیده

یهاازالزاماتنظاماجتماعینهادینایرازاست؛ضروریخانوادهنهادگریتنظیمکهحفظخود

یاجتماعکنشگرفتنمنطقیدهنادیتالشبراچارچوب،ایندر.کندیمنیتتبعیاسیسیِصور

افولبیواداریوانیدیهامنطقیگزینیوجا میشتربه انجامدینهادخانواده ازپیشگیریبرای.

ویدرونیاندازهاازچشمیدنهادخانوادهباضروریِگریِتنظیمدرمواردوضعیتی،چنینبروز

خصوص عرصه یمشارکت یمدنجوامعو جستبهره در یدبایرناپذاجتنابادیقمصو

عادالنهداشتیکدمکراتگذاریقانون مشخصوایدهمثابهبه«یکقانوندمکرات»تحققاما؛و

تنوعسبکپذیرشرهگذرازباشد،بایدکهآنچهسطحدرنوشتار،اینحمنق هایواحترامبه

است.یفکرگوناگونهایدیدگاهویمتکثرارزشهانظامبینرقابتیانتخاباتبرگزاریویزندگ

پیشنهاد،ترینگرایانهواقعیران،اینجایاکنونوایدرسطحآنچهکههستوبراوجود،اینبا

رهاسازیمعنایبهنیزخانوادهحوزهدرگریخودتنظیمکهالبتهاست.یحقوقیِهنجارگذارکمینه

واکتفاگذاریسیاستواریگذمشیخطبهکردنبسنده،بلکهمنظوریست،دولتنناحیهازآن

یموتنظیستنیدانگاروبایحقوق،تنهانظامهنجاریرازاست؛روابطسازیحقوقیهایبهحداقل

واخالقعرف،ماننددستوری،هاینظامدیگرطریقازبایستیاوالًوبالذاتمیروابطخانوادگ

سپویاییزیراپذیرد؛صورتدین انعطافعرف، اخالقیهاینگرشیالیتو هایبرداشتو

دمختلف ین،از تمشخانوادهمستمرتحوالتشناساییامکان یتو تحوالتباآنمتناسب

نگارندهعلمیتأمالتونظریهایکوششبنیادبرکهچنانسازد؛یرافراهممعمومیوشخصی

دارایوبخشسجامانبنیادین،«یِنهاداجتماع»یکمهمخانوادهازتحولازتوانمیسطور،این
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یداوطلبانه،موقتودارا«یگروهاجتماع»یکبهاجتماعیوفردیدائمیِوثابتکارکردهای

ولحاظکردنآندرنظمویاجتماعییراتتغینمتنوعومتفاوتسخنگفت.فهمایکارکردها

ینازدواندیشانهنهایقرائتواخالقوعرفدرآندرکازدشوارترمراتببهیستاایِنظامحقوق

است.
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