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جستارگشایی
واق یات قابلیت آزمونپذیری و در نتیجه ص ق یا کذب و ابطالپذیری دارن  .بنابراین هنگامیکه
نمبت به آنها وشکیک شود با م یارهاایی سانجش مایشاون  ،اماا ارزشهاا باهمثاباه بایا ها و
نبای هایی که مطلوبیت دارن  ،آزمونپذیر نیمتن  ،از اینرو هنگامیکه نمبت به آنها وردی شود،
قابل رد و وأیی نیمتن  .برایناساس ،وضاد دی گاهها درخصوص ارزشها همواره باقی است .حال
وفکیک بین واق یت از ارزش ،سنگ بنای جام هشناسایِ حقاوق و مبناای وماایز آن از فلمافه
حقوق است تپو نزاس19 :1352 ،ی .زیرا فلمفه حقوق با و یین ارزشها ،در پی وجویز و ووضیح
منشأ الزاوآوری ،چیمتی و چراییِ هنجارها و ساختارهای حقوقی ولی جام هشناسایِ حقاوق باا
ووصیف و وبیین واق یتهای اجتماعی ،به دنبال فهم وغییرات ارزشها و رابطه آن با نظم و نظاو
حقوقی است .ازاینرو ،جام هشناسیِ حقوق ،بنای داوری درخصوص گازارههاای ارزشم اراناه و
ای ئولوژیک ن اشته و ونها به مطال ه وغییرات ارزشها در طاول زماان و هماهناگ باا وغییارات
اجتماعی میپردازد تشاهابی 259-261 :1390 ،و شاهابی و احما ی روزبهاانی183 :1392 ،ی؛
بنابراین ،بنیادهای آن نیز بر دادههای متغیر وجربی بنا و بر پایه اصول فکری مکتب واقاوگرایای
حقوقی استوار ش ه است ) .(Deflem, 2008: 104چنانکه اروباط و همبماتگی حقاوق و جام اه،
هماهنگی دگرگونیهای اجتماعی و حقوقی و ووجه مؤرر و واق ی باه نقاش عوامال فراحقاوقی،
پیشفرضهای اصلی 1مکتب واقو گرایی حقوقی مرموب مایشاود تعلیازاده-217 :1387 :1 ،
 216و  (Ratnapala, 2009: 96از حیث موضوعی نیز در جام هشناسیِ حقوق ،به وأمل در زمینهها
و عوامل اجتماعی مؤرر بر کنشِ حقوقی کنشگران حقوقی اعم از قانونگذاران ،قضات ،ضاابطین
قضایی ،وکال ،حقوق انان و مطال ه وأریرات کنشهاای ایشاان بار زیمات اجتمااعی شاهرون ان
)1977: 128

(Blegvad,؛ بررسی نمبتن انطباق ،وضاد ،پیشگامی یا عقبمان گی قانون با نیازهاا و

خواستهای جام ه و مطال اه و امال دیالکتیاک نهادهاای اجتمااعی و هنجارهاا ،سااختارها و
سازوکارهای حقوقی

)1986: 96

 (Baxi,پرداخته میشود ،اما مروریورین موضوع جام هشناسایِ

حقوق عمومی بررسی وأ ریر و وأرر نهادهای اجتماعی و نظم و نظاو حقاوقی و وبیاین آراار ایان
مواجهه در شکلگیری و وطور نظریه دولت است ،اما به دلیال نقاشِ بنیاادینِ نهااد خاانواده در
بنیاننهادن نظم اجتماعی و بالتبو نظم و نظاو حقوقی ،پیوستگی بین ورو ت نهااد خاانواده باا
وغییرات سایر نهادهای اجتماعی مانن دین ،اقتصاد ،سیاسات و آماوزش ،قابال پاووهش شا ن
موضوع و ضرورت دستیابی به یک نظم ورلیلی از یکماو و با اعت انجااو پاووهش درخصاوص
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اررگذاری متقابل نهاد خانواده و دولت ،از سوی دیگر ،باه ور یا قلماروی موضاوعیِ مقالاه باه
«ورو ت خانواده و وأریر آن در شکلگیری نظریه دولت» اق او کردهایم.
این مقاله درص د پاسخ به ایان پرسش اصلی اسات کاه نمابت باین وراو ت خاانواده و
شکلگیری نظریه دولت قانونمن چیمت؟
فرضیه اصلی نگارن گان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن و ریف کنیم،
به طورکلی سه کارکرد زیمتی توأمین نیازهاای جنمای و وولیا نمالی ،حماایتی تاقتصاادی و
عاطفیی و وربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شاهری باهمثاباه موواور
مررکه جنبشهای اجتماعی ،دچار وغییر و ورول ش ه است .طبقهای که در مقایمه با طبقاات
فرودست و فرادست ،در کنشهای اجتماعی و سیاسی خویش فراور از منافو فاردی و باا لراا
خیر عمومی اق او میکن  .ازاینرو از بارهمکانش وراو ت پویاا ،مماتمر و اررگاذار و اررپاذیر
خانواده با نظم و نظاو حقوقیِ کنشگر و ف ال ایرانِ پ ،از انقالب ،نیل به مراوبی از مفهوو م رجِ
دولت قانونمن ت1ی مرقق ش ه است.
این مقاله ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،کتابخانهای و از حیث روششناسی ووصیفی-ورلیلی
است .ازاینروی به دلیل مر ودیتهای ناشی از انجاو سنجش می انی در مقیاس سرشماری نیز
با استفاده از آمارهای رسمی منتشره از سوی مرکز آمار ایران ،سازمان ربتاحوال کشاور ،مرکاز
پووهشهای مجل ،شورای اسالمی ،م اونت زنان و خاانواده ریاسات جمهاوری ،دفتار ساالمتن
خانواده ،جم یت و م ارس وزارت به اشت ،دفتار برناماهریازی ازدواج و و االی خاانواده وزارت
ورزش و جوانان و ...به ورلیل رانویه دادههای ملی 2بهمثابه دانش زمینهای ،به ووصیف و ورلیالِ
ورو ت خانواده در ایران م اصر و بررسی فرآین کنش متقابلِ پویای نهاد خانواده و دولت اق او
کرده ،سپ ،با بهرهگیری از آموزههای حقوقی به مفهوو شناسی دولت قانونمن و نهایتاً استنتاج
نظریه ،درخصوص ووصیف چگونگی نیل مراوبی از این مفهوو در ایران م اصر پرداختهایم.

 .1تحوالت نهاد خانواده در ایران
حقوق م رن بر پایههای «واق یاتن وجربی» و «متغیرهای اجتماعی» استوار ش ه اسات .هرچنا
که نظاو حقوقی ج ی نه وال واق یات یادش ه است و نه مولود آنهاا؛ بلکاه خاود باه هماراه آن
واق یات در زمره اجزای وشکیلدهن ه یک کل بزرگور ،ی نی حیات انمانی ج ی قرار دارد .بار
این اساس ،درک نظریه دولت نیز در گروی فهم شکلگیری و وطاور ایان نشائه ج یا حیاات
انمانی است تراسخ568 :1395 ،ی .براین اساس شناخت ورو ت نهااد خاانواده در فهام امکاان
دولت قانونمن در ایران م اصر نقش مروری دارد ،اما بای ووجه داشات کاه موضاوعات حقاوق
2. Secondary Analysis of National Data
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خانواده منرصر و مرصور در امر ازدواج نیمت و خانواده با طیف وسی ی از موضاوعاتن پایش از
ازدواج ،در حین ازدواج و پ ،از خاومه ازدواج از یکمو و از سوی دیگر با ممائل و چاالشهاای
خانوادههای نوپا ،میانسال و کهنسال روبهرو است .ازاینرو ،ضامن کاساتهشا ن از ومرکاز بار
ازدواج به مثابه نقطه مروری حقوق خانواده ،وأمالت علمی ج ی ی در بازو ریف نهااد خاانواده و
روابط آن با دیگر نهادهای اجتماعی ایجاد ش ه است

)2007: 261

 .(Boyd,بارایناسااس در ایان

مقاله ،ورو ت مفهومی و بالتبو کارکردی نهاد خانواده -که لزوماً وابو یک الگوی خطی نیمات-
و وأریر آن بر امکان دولت قانونمن در ایران م اصر مرال وأمال و نظار نگارنا گان اسات .زیارا
ورو ت خانواده بهمثابه واح بنیاادی و بنیاادین اجتمااعی ،دوگاناه حقاوق عماومی و حقاوق
خصوصی را متأرر و نظریه دولت را متغیر ساخته است تنوبهار26 :1378 ،ی.
خانواده بر مبنای کارکردهای آن و ریف میشود .از اینرو بهطورکلی ساه کاارکرد زیماتی،
حمااایتی و وربیتاای باارای خااانواده وجااود دارد

)2000: 69

 ،Posner,مرقااقداماااد،24 :1387 ،

یوسفزاده 39 :1390 ،و اس ی 58 :1392 ،و 57ی که هریک بر اساس یافتههای پاووهشهاای
وجربی و کیفی مختلف ازجمله ورقیق جنادله و رهنما ،به دلیال وغییارات سااختاری ناشای از
نوسازی همچون صن تیشا ن ،گماترش شهرنشاینی ،مهااجرت و فراگیرشا ن ورصایالت -و
همچنین گمترش ارزشهای م رن همچون فردگرایی ،اساتقالل و خودمختااری افاراد -دچاار
دگرگونی ش ه است تجنادله و رهنما277 :1393 ،ی .هرچن که این ورو ت بایش از هماه ،در
طبقه متوسط شهری نمود دارد ،اما بای ووجه داشت کاه ایان یاه اجتمااعی ،موواور مررکاه
جنبشهای اجتماعی است.
 .1-1تحوالت کارکرد زیستی خانواده

3

بر اساس آمار ملی م اونت امور زناان و خاانواده ریاسات جمهاوری از رونا وراو ت وضا یت
زناشااویی طاای سااالهااای  1375-1390ت 27-41 :1393و  99و 98ی و مطال ااات مت اا د
جام هشناسی خانواده در ایران ازجملاه ورقیقاات کیفای وقای آزاد ارمکای و همکااران ایشاان
ت 1391و 1390ی ،افاازایش ساان ازدواج،ت2ی کاسااتهش ا ن از میاازان خویشااتنداری جنماای،

ت3ی

استقالل کارکرد وأمین نیازهای جنمی از وولی مثل ،وغییر در کلیشه نقشهای جنمیتی ،وغییر
در الگوهای رایج فرزن آوری مانن ع و ومایل ارادی برخی خانوادهها به فرزن آوری ،وأخیر ارادی
در فرزن آوری پ ،از وشکیل زن گی مشترک ،افزایش نرخ سقطجنین ارادی ،ومایال باه و ا اد
فرزن ان کمتر ،وغییر در شیوه بارداری و پذیرش م اخله شاخ

رالاث در فرآینا وولیا مثل و

اه ای جنین و...؛ از نمودهای ورول در وأمین نیازهای جنمی و وولی نمال اسات

(Boe, 2015:

3. Biological Function of Family
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) 172-175کاه پاووهشهاای انجااو شا ه ووساط صام کالنتاری و دیگاران باا عناوان بررسای
جام هشناختی گرایش به فرزن آوری و برخی عوامل مروبط با آن ،نیز نشان میده کاه وقویات
فردگرایی ،خودمختاری شخصی ،افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش باورها و رفتارهای ماذهبی
و عرفی ش ن جام ه وأریر کاهن های بر میزان گرایش خانوادههای ایرانی به فرزنا آوری داشاته
است تکالنتری83 :1389 ،ی .البته بر اساس یافتههای مطال ات وجربای ،کااهش نارخ ازدواج،

ت4ی

افزونی خانوارهای یکنفره،ت5ی افازایش شایب طاالق و ...اختصااص باه جام اه ایاران ن اشاته و
پ ی های جهانی اسات ،چناانکاه در کشاورهای عضاو ساازمان همکااری اقتصاادی و ووسا ه
سازمانی 4نیز اغلب مردان و زنان بهطور فزاین های ورجیح میدهن  ،پایش از وشاکیل خاانواده،
شاغل ش ه و پ ،از آن نیز ،فرزن آوری را وا وثبیت وض یت اقتصادی به وأخیر ان ازن  ،ازایانرو
سن مادران ،هنگاو وول اولین فرزن افزایش و احتمال فرزن آوریهای ب ی ایشان کاهش یافته
است .چنانکه میانگین و اد فرزن ان متول در خانواده از  2.7در سال  1970باه  1.7در ساال
 2009و میزان وول فرزن ان متول ش ه در خارج از خانواده از  11درص در سال  1980باه 33
درص در سال  2007رسی ه است .این نرخ در کشورهای شمال اروپاا نظیار دانماارک ،ناروژ و
سوئ که در آنها همزیمتیهای ب ون ازدواج رواج بیشتری دارد ،باا ور و در کشاورهایی ماننا
یونان ،کره جنوبی و ژاپن که همباشی و همخانگی در آنها روناق کمتاری دارد ،پاایینوار اسات
) .(OECD, 2011: 18-25برایناساس ،همباشی و همخانگی بهمثابه جاایگزینی بارای نهااد ازدواج
مااورد پااذیرش اجتماااعی قاارار واقااوشاا ه

)2012: 1871

 (Hunter,و رابطااه م ناااداری بااین

همزیمتیهای ب ون ازدواج و فرزن ان متول ش ه در بیرون خانواده شکل گرفتاه اسات

(OECD,

) 2008: 13از اینرو شاه وراول امار جنمای و باازو ریف نقاشهاا در الگاوی ممالط خاانواده
همتهای تالگوی خانواده مردسا ری ،شکلگیری اَشکال ج ی ی از آن ماننا ونهااییزیماتی،

ت6ی

خانوادههای ب ون فرزن یا با فرزن ان در وض یت وجرد قط ی و ازدواجنکردهت7ی گونههاای ناوینی
از همزیمتی مانن همباشی 5،همخانگی 6،همسانگرایی 7همتیمت8ی که بهطورکلی نمابت با ان
دو رویکرد اوخاذ میشود:
 .1-1-1رویکرد نهادی

یکی از ویوگیهای مهم بررسیِ نهادی ،مطال ه و بررسی کارکردهاای یاکنهااد اسات .ازایانرو،
ورقق کارکردهای اساسی ،شرط بقا و مان گاری یک نهااد اسات تبااقری6 :1391 ،ی .چناانکاه
)4. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
5. Partnership
6. Cohabitation
7. Homosexuality
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یکی از مهمورین است

ت در مخالفت با ازدواج همسانگرایان ،عاالوهبار مغاایرت آن باا فهامِ

غالبت9ی از آموزههای ادیان ووحی ی؛ت10ی فق ان کارکرد زیمتیِ ازدواج در قالب وولی نمل اسات
) .(Chamie & Mirkin, 2011: 541برایناساس گونههای مختلف هامزیماتی با ون ازدواج ،صارفاً
همبالینی ولقی ش ه و بر اساس آن همخانگی تهماراه باا زنا گی مشاترکی ،هامباشای تبا ون
زن گی مشترک و بهمثابه شریک جنمیی ،همسانگرایی و ...گونهای از خاانواده نیمات و صارفاً
نوعی از همبالینی است .البته در این نگرش نیز گونههای متکثر همزیمتی ب ون ازدواج اهمیات
دارد ،اما اهمیت آن در ش ت و ارض آن با نظاو ارزشی مملط جام ه و نه در کمیت و و اد آن
است .چنانکه برای نمونه ،ازدواج همسانگرایان در اروپای غربی و شمالی و ایا تمتر ه امریکا
به چالشی اجتماعی در برابر ازدواجِ مت ارف وب یل ش ه است ،زیرا به باور نگارن گان با ووجه باه
موج گمترده ورویج آکادمیک و رسانه ایِ ازدواج بین دو همسان ،وردی هایی درخصاوص ومایالِ
طبی یِ همه افرادن همسانگرا به این نوع از گرایش جنمی وجود دارد ،زیرا برخی از افاراد دارای
هممرِ غیرهم جن ،و دارای فرزن  ،ب

از بارها وجربه جنمیِ موفق باا جان ،مخاالف ،باا اباراز

ومایالتن جنمی نمبت به همجن ،،به دگرباشیِ جنمی گرایی هان .
 .2-1-1رویکرد سیستمی

در این دی گاه رابطه خانواده با سایر نهادهای اجتماعی و ساختار کل جام اه بررسای مایشاود،
ازاینرو ،الزاماً حفظ سنتها مورد وأکی نیمت و وغییار و ناوآوری پذیرفتاه مایشاود تبااقری،
7-10 :1391ی .بر ایناساس ،گونههای مختلف هم زیمتی ب ون ازدواج« ،خانواده» ولقیمیشود.
زیرا خانواده بر مبنای کارکردهای آن و ریف میشود ،ازاینرو اگر سه کارکرد زیمتی ،حمایتی و
وربیتی در اَشکال دیگری مرقق شود ،اطالقِ عنوان «خانواده» بر آن میشود .زیرا «ال قود واب ه
للقصود» همتن و بر ایناساس ،هر نوع ساختاری را بر عق ازدواج میووان قابل متصور شا  ،از
این نظر ،همباشی ،همخانگی ،همسانگرایی و ...رابطهای نیمات کاه خاانواده را متراول کارده
باش  ،بلکه خود گونههای نوینی از خانواده است

)2003: 10

 .(Gillies,ازاینرو ،هر همزیمتی کاه

کارکردهای موردنظر را دارا باش  ،شکل ج ی ی از خانواده است و نمیووان خاانواده را مرا ود
به الگوی کالسیک و کهن آن دانمت ،ازاینرو در برخی از نظاوهای حقاوقی باا ها ف حمایات
ی ایشاان ،نمابت باه شناساایی رواباط
حقوقی از اشخاص ،ب ون در نظار گارفتن سابک زنا گ ِ
زناشویی ب ون ازدواج اق او و حقها و وکالیف مشخصی را در هنگاو ج ایی ایشان وضو کردهان
)2007: 260

 .(Boyd,اما درهرحالی که نرخ ازدواج مماتمراً در حاال کااهش اسات ،گارایش باه

ازدواج میان همسانگرایان به د یلی چاون بهارهمنا ی از ساالمت جنمای و ایمنای در برابار
بیماریهای ناشی از رفتارهای پرخطر جنمی ،امنیت حقوقی و مصونیت در برابر خشاونتهاای
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اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و ...روبه افزایش است .وا ب انجاا کاه ما اف ان حقاوق اقلیاتهاای
جنمی ،گونههای مختلف همزیمتیِ ب ون ازدواج را نپذیرفته و بر شناسایی قانونی ازدواج وأکی
دارن  .ازاینرو ازدواج بین همسانگرایان با ه ف رفو هرگونه وب یض بر پایه گرایش جنمای باه
منازعهای فراور از حوزه خصوصیِ بین دو شخ  ،به موضوعی در حوزه عمومی مب ل و به دلیل
وضاد و و ارض دی گاههای مختلف در اینخصوص ،به امری سیاسی وبا یل شا ه اسات .ازدواج
همسانگرایان به بازو ریف مفاهیمی چون هنجارهاای جنمای ،کلیشاه نقاشهاای جنمایتی،
وال گری و ایجاد مفاهیمی مانن خویشاون ی سااختگی و ...منجار شا ه

اسات (Hopkins, 2013:

) 105-106بنابراین بر اساس رویکرد سیمتمی میووان گفت که خاانواده و نقاشهاای پا ری و
مادری ،مفاهیمی مترول در طول زمان است کاه قابلیات ان طاافپاذیری و انطبااقپاذیری باا
وغییرات اجتماعی دارد ) ،(UN DESA, 2011: 52چنانکه شکلگیری اصطالح خانوار گمترده در
مقابل خانواده همتهای نیز ناشی از همین ورول است تاس ی55 :1392 ،ی و بر همینمبنا نهااد
خانواده در هیچیک از اسناد بینالمللی و قوانین داخلی و ریف نش ه است.

ت11ی

 .2-1تحوالت کارکرد حمایتی (معیشتی و عاطفی)
در جوامو سنتی ،خانواده واح ی اقتصادیِ مول و یکی از نقشهاای اصالی آن ،واأمین حا اقل
م یشت و رفاه اعضای خانوار مرموب می شود اما این کارکرد در جوامو م رن به سایر نهادهای
اجتماعی و در رأس همه ،نهادن نهادها ،ی نی دولت ،واگاذار شا ه اسات

(Anastasiu, Ionu, 2012:

) 137-138چنان که بر اساس وکنگاشت شاماره  28مرکاز اماور زناان و خاانواده نهااد ریاسات
جمهوری دولت دهم ت301-305 :1392ی ،کاهش نقش حمایتگاری اقتصاادی خاانواده ،افاول
اقتصاد خانوادگی و وغییر الگوی خانواده از یک واح وولی ی باه واحا مصارفی و باهطاورکلی،
فراین ووس ه صن تی منجر به وغییرات وجهه غالبِ خانواده ایرانی از شکل گمترده 8به خاانواده
همتهای 9ش ه است .ایان ناوع خاانواده ،بارخالف خاانوار گماترده ،اغلاب کارکردهاای رانویاه
اجتماعی و اقتصادی خود ،مانن نگه اریِ فرزن ان وا مراقبت از سالخوردگان را از دسات داده و
به واح سکونت و مصرف وب یل ش ه است ،چنانکه کارکردهای اقتصادی ،آموزشی ،خا ماوی،
مرافظتی و ...خانواده به دیگر نهادها و ساازمانهاای اجتمااعی ماننا شارکتهاا ،کارخاناههاا،
م ارس ،بیمارستانها و ...واگذار ش ه است) ،(Enrique & others, 2007: 9اماا عاالوهبار وراو ت
کارکرد حمایت م یشتی ،خانواده در کاارکرد حمایات عااطفی نیاز دچاار وراول شا ه اسات،
چنانکه بر اساس گزارش مرکز پووهشهای مجل ،شورای اساالمی از وراو ت شااخ هاای
8. Extended Family
9. Nuclear Family
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حوزه زنان و آموزش دختاران در ایاران  ،1375-1385وغییار در شابکه رواباط خویشااون ی و
شکلگیاری خویشاون ی ساختگی ،کاهش نقاش خاانواده در آماوزش فرزنا و افازایش نقاش
مه کاودکها و م ارس و ...از جلوههای این ورول مرماوب مایشاود تکیاا و دیگاران:1386 ،
48-52ی.
 .3-1تحوالت کارکرد تربیتی
خانواده خاستگاه و مرل شکلگیری عمیقورین ارزشهای پایه برای هار فارد اسات ،چناانکاه
قانونگذار نیز در مواد مختلف قانون م نی به این کارکرد وربیتی اشاره میکن ،ت12ی حال با ووجه
به اینکه جام ه م نی و گفتگو مرور قائم به ارزشهاای دموکراویاک و نمایاانگر وجاوه ارزشای
است ،ازاینرو مبانی جام ه مردوسا ر ،خصوصاً در جواماو کمتار دمکراویاک ،از خاانواده آغااز
میشود ،زیرا در شرایط ض ف جوامو م نی نظیر احزاب ،سازمانهاای ماردونهااد ،وشاکلهاای
حرفهای و صنفی ممتقل و« ...خانواده» ایفاگر نقشهای آنها میگردد .برایناساس ،خانواده ،ولاو
اینکه اداره آن بهصورت دموکراویک نباش  ،در شکلگیری ارزشهای دموکراسای واجا نقشای
بیب یل است ) ،(Walsh, 2011: 220-222زیرا در خانوادهای که اداره آن نیز مبتنای بار مناسابات
دموکراویک نبوده و روابط بر پایه پ رسا ری یا هرگونه اقت ار نابرابر دیگری شکلگرفتاه اسات،
افراد در و امالت نابرابر خویش با یک یگر به اهمیت ارزشهای فردگرایانه مانن م ارا ،بردبااری،
برابری ،پذیرش ونوع و وکثر ارزشی ،احتراو متقابل ،استقالل ،وصمیمگیری از طریاق گفتگاو و...
در بهبود روابط فیمابین پی میبرن  .ازاینرو خانواده با شکلدهی به ارزشها و نگرشهاا نقاش
بیب یلی در وغییر نقشها در خانواده و بالتبو آن در جام ه دارد ،برای نمونه ،بر اساس فرضیات
وأیی ش ه پووهش امینی و دیگران ،در بیشتر خانوادههای زنانِ شاغل ،نقش زنان از مکملبودن
به سمت برابری و از روابط مبتنی بر وب یت به رابطههاای مبتنای بار مشاارکت وغییار یافتاه و
الگوی وشریکمماعی در امور وصامیمگیاری خاانواده برقارار و نهایتااً سااختار قا رت در باین
خانوادههای زنان شاغل و غیرشاغل متفاوت است تامینی و دیگران105 :1392 ،ی .همچنین ،بار
اساس نتایج پووهش کیفی رضویزاده و دیگران ،با افزایش نرخ ورصیالت و اشتغال زنان موازناه
ق رت -الگوهای وصمیمگیری زوجین و وربیت فرزن  -در خانواده وغییر و گرایش به فرزنا آوری
نیز کاهش یافته است ترضویزاده و دیگران95 :1394 ،ی .برایناساس ،میووان گفت که یکی از
وأریرات وج د بر خانواده ایرانی ،کاهش و ریجی باروری است کاه فهام ایان ممائله باا عوامال
دیگری همچون افزایش سن ازدواج ،افزایش ورصیالت زناان و وغییار در نقاشهاای جنمایتی
قابلفهم است ) .(Paivandi, 2012: 11چنانکه میووان با ووجه به زمینههای ذهنای و اجتمااعیِ
کاامفرزنا طلبی و وااأخیر در فرزنا آوری ،مانن ا ارزششا ن کاامفرزن ا ی در جام ااه ،ماهیاات
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مر ودیتزای فرزن آوری برای وال ین و در نتیجه ور ی فردیت و خودفرماانروایی ایشاان ،باه
پیون ورو ت وربیتی و زیمتی در خانوادهها در قالب نقشِ ورول در باورها و پن اشتهاات13ی در
کاهش نرخ باروری نیز اشاره کرد ) .(Povey & Rostami-Povey, 2012: 187-189چنانکه باورهاای
دینی در و اد فرزن ان و اب اد خانواده وأریر دارد ).(Martinson, 2001: 136

 .2تبیین پیوند بین تحوالت خانواده با ساختار و صالحیت دولت
حقوق ماهیتی ونظیمی ،هنجاری و بومی -جهانی دارد .او ً در پی ونظیم روابط اجتماعی اسات
و این ونظیمگری ممتلزو شناخت آن روابط است .رابطههایی که از وأریر و وأرر نهادهای پویاای
اجتماعی متول ش ه است ،بنابراین قواعا ونظیمای دولات نمایوواننا با ون درک صاریح از
نهادهای اصلی اجتماعی بهطورکلی و نهاد خانواده بهطورجزیی ،به ه ف خود نائل آین .
رانیاً حقوق ماهیتی دستوری دارد .هنجارهای حقوقی هنگامی میووان به اه اف خاود نائال
آی که شهرون ان به مقبولیت آن باور داشته باشان  .ازایانرو ،واگرایای نظام اجتمااعی و نظام
حقوقی و پیاده سازی قهری قواع حقاوقی ،باه وانش و نزاعای دائمای باین شاهرون ان و نظااو
حقوقی؛ و شناخت و ابتنای نظاو حقوقی بر واق یتهای اجتماعی باهطاور عااو و واق یاتهاای
ناشی از ورو ت نهاد خانواده بهطور خاص ،موجب پیون میان حقوق و جام ه میشود.
رالثاً حقوق ماهیت بومی -جهانی 10دارد ،زیرا نظاو حقوقی از یکمو ریشه در سابقه وااریخیِ
دراز آهنگ یک ملت داشته و از سوی دیگر در و امل مماتمر و پویاا باا ارزشهاا و هنجارهاای
جهانی و عاوالشمول است ،برایناساس نمیووان نمبت به سایر نظاوهای بایا انگاار در جام اه
مانن اخالق ،دین و  ...بیاعتنا باش  .ازاینرو شناخت ساایر حاوزههاای هامجاوار باا حقاوق در
ساحت داخلی و بینالمللی نیز ضرورت مییاب  .زیرا هرچن همه نظاوهای هنجاری اخالق ،دین
و حقوق ماهیت ونظیمی داشته و هریک درص د ونظیم حوزهای از روابط اشخاص هماتن  ،اماا
چون نظاو بای انگارِ حقوق در پی ومشیت روابط اجتماعی است ،نزاعی درخصوص و ریف حاوزه
خصوصی و عمومی و مرز م اخله حقوق در زیمت فردی و اجتماعی شهرون ان شکل میگیرد.
حال در هنگامهای که دولت با ورو ت زیمتی ،حمایتی و وربیتی خانواده ،مواجهه مییابا ،
متناسب باا رویکارد اوخااذیِ خاود درخصاوص «بایطرفای» 11یاا «کماالگرایای» 12در قباال
برداشتهایِ شهرون ان از زن گی مطلوب؛ 13به وفکیاک میاان حاق 14و خیار 15و وماایز میاان
10. Local-Global
11. Neutrality
12. Perfectionism
13. Conceptions of Good Life
14. Right
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کارکردهای ذاوی حکومت نظیر وأمین نظم و امنیت از مقو وی چون سابک زنا گی و خاانواده
مطلوب؛ یا و ریف الگویی از زن گی مطلوب و والش برای ورقق آن الگاو از طریاق باهکاارگیری
ابزارهای قهری 16و غیرقهری 17مانن جروانگاری ،آموزش ،وبلیغات و ...اق او مایکنا تراساخ و
رفی ی59-63 :1390 ،ی .چنانکه بر اساس یافتههای مطال ات ملی از ورو ت نهااد خاانواده در
دهه اخیر ایران؛ با اروقای سطح ورصیالت و اشاتغال زناان باه مشااغل ج یا  ،رشا فردیات،
افزایش فرصتها و ونوع انتخابها و بهطورکلی وغییر در وجارب زیمته و پن اشتهای ایرانیاان،
با دگرگونی در ارزشها ،نگرشها ،روابط و نقشها درون خانواده و بالتبو ،کااهشِ مماتمر نارخ
ازدواج و باااروری بااه زیاار سااطح جانشااینی مااواجهیم تجمشاای یهااا 196 :1392 ،و اسا ی و
میرزازاده92 :1392 ،ی و نظاو حقوقی با ه ف مهن سی اجتماعی و با ابزار قانونگاذاری ،نمابت
به وغییرات نهاد خانواده که به وغییر مفهوو خانواده انجامی ه ،واکنش نشان میدها  .چناانکاه
جهتگیری اصلی سیاستگذاری های مربوط به خانواده در ایران ،در راستای ارائاه یاک الگاوی
م یار از خانواده بهنجاار و کارکردهاای آن اسات ) .(Paidar, 1995: 265کارکردهاایی کاه در آن
نیازهای خانواده از نیازهای فردی مهمور ولقای شا ه و در راساتای ورکایم انماجاو اجتمااعی
و ریااف ماایشااود تمنااوری 178 :1395 ،و 177ی باار همااین اساااس در بناا های  4 ،1و6
«سیاستهای کلی خانواده» در جمهوری اسالمی ایران تمصوب 1395ی ،ضامن ارائاه و ورسایم
الگوی اسالمی از خانواده ،بر نشو و نما و وربیتن اسالمی فرزن بهمثابه مهاموارین کاارکرد نهااد
خانواده وأکی و بر نفی وجرد در جام ه از طریق وضو قوانین و مقررات اصرار ورزی ه ش ه است.
برهمیناساس و ممتن به آمار رسمی مرکز پووهشهای مجل ،شورای اساالمی و نیاز ساامانه
ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران تم اونت حقوقی ریاست جمهوریی بایش از 134
عنوان قانون و مقررات مروبط با حوزه خانواده از وااریخ  1357/10/22توااریخ وشاکیل شاورای
انقالب بهمثابه اولین نهاد هنجارگاذا ِر حقاوقی در جمهاوری اساالمیی وااکنون وجاود دارد کاه
گمتره وسی ی از موضوعات اعم از و ری ،دو واح درس ورت عنوان جم یت و دانش خاانواده
وا «سیاستهای کلی خانواده» و «قوانین ونظیم خانواده و جم یت» را در برمیگیرد.
اینگونه سیاستگذاری و قانونگذاری کمالگرایانه با ورو ت اجتمااعی نااظر بار وغییارات
نهاد خانواده وزاحماوی پی ا کرده ) (Salehi-Isfahani, 2013: 13و نهایتاً دولاتهاا بار پایاه نظریاه
خویش ،نمبت بهمواجهه با ورو ت نهاد خانواده و ونظیمگری آن اقا او ماینماینا  .چناانکاه
نظاو های حقوقی مختلف متناسب با نظریه پشتیبان خویش ،در رویاارویی باا هامزیماتیهاای
15. Good
16. Coercive Perfectionism
17. No Coercive Perfectionism
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ب ون ازدواج گمترهای وسیو از اق امات ،از جروانگاری وا حمایت را اوخاذ میکنن یا درخصوص
ورو ت کارکرد حمایتی خانواده در طیفی از دولتهای مرا ود 18واا دولاتهاای رفااه 19قارار
میگیرن .
اما رویارویی دیگرِ دولت با ورو ت وربیتی است ،زیرا از یکمو ،خاانواده باا پایریازی نظااو
ارزشها و نگرشها و الگوهای روابط اجتماعیِ اعضای خود ،بیانش افاراد نمابت باه م یارهاای
مشروعیت حکومت را شکل میده و از سوی دیگر ،دولت باهمثاباه هاویتی ها فدار ،ف اال و
کنشگر درص د بازوولی مبانیِ فکری سازن ه مشروعیت خویش از طریاق انعماال سیاساتهاای
فرهنگی ،آموزشی تمانن سهمیهبن ی کرسیهای دانشگاهها ،دانشگاههاای واک جنمایتی و...ی،
سیاستهای اشتغال تمانن مر ودیتهای وصا ی برخای مشااغل از ناحیاه زناان ،ان طااف در
ساعات کار و...ی و ...است .ب ینورویب ،پیون ی م نادار بین ورو ت نهاد خانواده و نظریه دولات
برقرار میشود تصادقی فمایی و عرفانمنش 78 :1392 ،و آزادارمکی165-166 :1386 ،ی زیرا:
او ً ورو ت کارکرد زیمتی خانواده در ایارانِ م اصار ،وناازع و وصاادماوی در ونظایمگاری
حقوقی روابط اجتماعی برای دولت فراهم ساخته اسات کاه باه بااور نگارنا گان ،ایان سانخ از
اصطکاک در جهت والش برای هماهنگی نظم و نظاو حقوقی با واق یاات و ضاروریات اجتمااعی
جام ه واقو میشود.
رانیاً ورو ت کارکرد حمایتی خانواده در ایرانِ م اصر به انتقال برخی از حمایتهای عاطفی
و م یشتی از خانواده به دولت منجر ش ه است .باهگوناهای کاه کاارکرد سانتی حکوماتهاا از
مر وده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکمو و وضمین حقها و آزادیهای بنیاادین از ساوی
دیگر ،فراور رفته و با عه ه دار ش ن سطری از رفاه اجتماعی از قبیل آموزش همگانی ،به اشات
عمومی و ...بهطور روزافزون ،از حوزه عمومی به حوزه خصوصای نیاز وماری پیا ا کارده اسات
تجاللی و مه ویزاه 143-144 :1395 ،ی.
رالثاً اگر ارزشها و نگرشهای برساخته در خانواده را شیرازه پیکره هر جام ه قلم اد کنایم
تنیکپی و پویا162 :1391 ،ی ،ورو ت کارکرد وربیتی خانواده در ایرانِ م اصر باه شاکلگیاری
گونهای از فردیت ،ح اقلی از وکثر نظاوهای ارزشی ،والش بارای ایجااد فرهناگ دموکراویاک و
وقویت دموکراسی اجتماعی در بین ایرانیان منجر ش ه اسات .بارایناسااس و در ایان هنگاماه،
ناگزیر ،پذیرش مراوبی از دولت قانونمن بهمثابه اقتضای حقوقی جام اه متکثار ارزشای مرقاق
میشود.
18. Limited State
19. Welfare State
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 .3واکاوی نسبت بین تحوالت ذهنی قدرت مؤسس با دولت و نظریههاای
مربوط به آن
جام هشناسیِ حقوق عمومی در پی ووصیف دگرگونیهاایِ اجتمااعی ،وبیاین نمابت وغییارات
اجتماعی با ساختا رها ،هنجارها و سازوکارهای حقاوقی و ورلیال چگاونگی و فرآینا گاذار باه
وض یت آرمانی است .ازاینرو دولت و نظریههای مربوط به آن نیز بای در بمتر اجتمااعی درک
شود .زیرا به باور نگارن گان ،دولت پ ی ه ای مصنوع و برساخته است که متأرر از مبانی فکاری و
نظاو عقی وی صانو و سازن ه آن ،مردو ،شکل گرفته است .ازاینرو باا وراول گفتماان در نظااو
فکری قوه مؤس ،،م یارهای کارآم ی دولت و بهوباو آن نظریاههاای دولات ما رن باهمنزلاه
پ ی ه ای مصنوع و برساخته ،وغییر خواه کرد .منظور از ورول در دولات ،وراول در نظریاه یاا
نظریههای دولت است ،زیرا ساختار و صالحیت دولت در نمبت باا نظریاه پشاتیبان آن و ریاف
میشود .ازاینرو ،نظریه پشتیبان دولت ،منبو مشروعیت اقت ار آن بوده و چرایی وجود دولات و
متاب ت از آن را ووضیح میده  .حکومت ب ون القای ه فها و فلمفه وجودی خود به افارادش،
نمیووان به حیات خود ادامه ده و اگر قادر به چنین کاری نشود ،مشروعیت خود را از دسات
میده  .زیرا دولت قانونمن همانن یک شرکت وجااری اسات کاه باا سارمایه قا رت سیاسای
سهام اران شکل گرفته و در پی ح اکثرسازی سود ،ی نی ایجاد جام ه بهساامان اسات ،ورقاق
این ها ف غاایی ،ممتلزو موافقت صاحباان سرماایه ،ی نای شاهرون ان اسات تراساخ:1394 ،
74-76ی .مادامیکه ایشان نمبت به اه اف و راهکارها قانو نشون  ،سرمایه خاویش را باه دولات
وفویض نمیکنن  ،بنابراین ایجاد رضایت جم ی در جام ه ،از رهگذر ووجیه نظریه دولت است و
ع و ورقق آن منجر به غلبه اقلیت بر اکثریت میشود .از اینرو اگر مشروعیت را در کنار عناصر
سهگانه جم یت همیشگی ،سرزمین م ین و حکومت ،باهمثاباه عنصار نوپ یا وشاکیل دولات،
فرض کنیم ترنجبریان و فرحزاد 268 :1394 ،و 263ی آنگاه ،این عنصار در نمابت مماتقیم باا
ورو ت نهادهای اجتماعی خواه بود .زیرا ابتنای نظاو سیاسای بار آرا عماومی موجاب پیونا
میان قاع ه حقوقی و قاع ه اجتمااعی خواها شا تفاوزی 196 :1390 ،و رحمتایفار:1394 ،
194ی در نتیجه ،دولت یا وابمته به جام ه و نماین ه طبقات و نهادهای اجتمااعی آن مرماوب
میشود یا به پشتوانه وشکیالت دیوانسا ری خود ،در مقابل و در رأس جام اه قارار مایگیارد
تص قی163 :1394 ،ی .ع و شکلگیری اجماع یاا ووافاق حا اکثری در باین واب اان سیاسای و
پیاده سازی قهری یک نظریه ،به ونش و نزاعی دائمی بین شهرون ان و درگیاری بار سار وفاوق
ق رت سیاسی منجر میشود .بنابراین کارآم ی دولت بر مبنای مباانی مشاروعیت آن و میازان
حصول و وصول به آن اه اف و ریف می شاود .بارای نموناه در یاک دولات قانونمنا  ،نیال باه
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مطالبات و خواستههای اکثریت با رعایت حق بنیاادین و آزادیهاای شاهرون ی اقلیات ،م یاار
کارآم ی خواه بود .البته در رویکردی دیگر ،میووان ووانایی دولت در م یریت امار سیاسای را
مهمورین م یار کارآم ی دولت دانمت یا ضوابطی جهانشمول نظیر اصول حکمرانی مطلاوب را
بهمثابه م یارهای کارآم ی دولت درنظرگرفت .اماا درهرحاال ،در رویکارد جام اهشناساانه باه
حقوق ،دولت یک هویت ه فدار است و مانن سایر پ ی ههای علوو انمانی در راساتای ورقاق
مقاص و مروفو سااختن نیازهاای انماان شاکل مایگیارد ،ازایانرو کاارایی حا اکثری آن در
هنگامه ای است که اذهان واب ان سیاسی نمبت ب ان قانو ش ه باش  .اما بای ووجاه داشات کاه
پ ی ههای مصنوع با وغییر در نظاو فکری صانو و سازن ه آن وغییر خواه کرد .حال اگار دولات
قانونمن را بهمثابه یک پ ی ه اجتمااعی برسااختن بشار قلما اد کنایم ،میاان صاناعیباودن و
دگرگونیِ دولت و نظریههای آن ،رابطه م ناداری شکل خواه گرفت تعلیزاده164 :1387 :2 ،ی.
بهگونهای که با ورول گفتمان در نظاو فکری ق رت مؤس ،،م یارهای کارآم ی ق رت وأسی،
ش ه و بهوبو آن نظریههای دولت ،بهمنزله پ ی های مصنوع و برساخته ،وغییر خواه کرد.

فرجام
سنگ بنای دولت قانونمن  ،ورول ذهنی در ارزشهاا و نگارشهاای اعضاای جام اه سیاسای و
رون هایِ اجتماعیِ حاصل از وصادو و ونازع بین نظم نوین اجتماعی و نظم و نظاوِ ایمتا و البتاه
کنشگر سیاسی -حقوقی است .حال در هنگاماهای کاه ساه کاارکرد زیماتی تواأمین نیازهاای
جنمی و وولی نملی ،حمایتی تاقتصادی و عاطفیی و وربیتی در خانواده طبقه متوسط شاهری،
بهمثابه مووور مررکه جنبشهای اجتماعی ،دچاار وغییار و وراول شا ه اسات ،از بارهمکانشِ
ورو تن پویا ،ممتمر ،اررگذار و اررپذیر خانواده با نظم و نظاو حقوقیِ کنشگر و ف ال ایرانِ پا،
م
ن رواباط افقای تدمکراویاکی بار رواباط عماودی تمبتنای بار نظا ِ
از انقالب ،شاه پیشی گرفت ِ
سلملهمراوبی و غیر دموکراویکی در حیات اجتماعی ،دگردیمای در زمیناههاا و خواساتههاای
ذهنی ،ورولِ در داشتهها و خواستهها و در نتیجه ،ورققِ مراوبای از اقتضاای اجتمااعیِ نظریاه
م رّجِ دولت قانونمن  20همتیم .زیرا با آین هپووهیِ ورو ت نهادهای اجتماعی در ایران م اصار،
ی پایریازی
برایننظریم که با وغییار در سااختار و کارکردهاای نهااد خاانواده ،زمیناه اجتمااع ِ
سطوحی از مفهووِ مشکک دولت قانونمن فراهم خواه آم  .انگارهای که در الگویِ مطلاوب آن،
با وضمین خودآئینی و برابریِ اخالقی شهرون ان از طریق انعمالِ دموکراسیِ حقوق بشری؛ بماترِ
ورقق وصور هر فرد از خیر عمومی ،امکانِ زیمت ممالمتآمیز بین رقیب و رفیق و هامنشاینیِ
نظاوهای ارزشیِ متکثر فراهم میگردد .زیرا در این نظریه ،دمکراسی به م نای غلبه اکثریت بار
20. Social Contingency of Rule of Law
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اقلیت نبوده ،بلکه دموکراسی ماهوی بر دمکراسی شکلی اولویات داده شا ه و دساتگاه قضاایی
بهمثابه نهاد م افو حق فردی و آزادیهای بنیادین در ص ر قرار میگیرد.
پینوشتها:
ت1ی دولت قانونمن یک مفهوو ذومراوب است که در مروبه ح اکثری ،مقی و مرصور باه اصاول مااهوی حاکمیات
قانون بوده و از طریق ابزارهایی مانن وفکیک قوا ،سلمله مراوب هنجارها ،ع و ومرکز مرلای و ...در پای ایجااد
و ارض نهادمن بین اجزای ق رت سیاسی است .در این نگرش ،دولت ماهیت ابزاری یافته و غایت آن ،وضامین
زیمت ممالمتآمیز همه شهرون ان بهصرف وجود رابطه واب یت یا اقامات و صارفنظار از ویوگایهاایی چاون
جنمیت ،دین ،مذهب ،عقی ه سیاسی ،موق یت اجتماعی و اقتصادی ،قومیت ،زبان ،ناواد و ...اسات .در نظریاه
دولت قانونمن گذار از «شخ » به «نهاد» واقو میشود .بهگونهای که نهاد ،جاایگزین فارد مت االی ،شایماته،
حکیم ،خردمن و ...که مشروعیت انعمال ق رت و آمریت یافته بود ،میشود .در دولت قانونمن  ،بهجای صاربت
از ویوگیهای شخ

حاکم و پاسخ به این پرسش که حکومتداری حق چه کمی اسات ،از نراوه حکمرانای و

ضوابط ناظر بر انعمال ق رت سیاسی سخن به میان می آی  ،زیرا دواو امنیت و بقای جام ه وابمته باه روحیاات
و خصایل فرد حاکم نیمت .در نتیجه ،نظریه دولت قانونمن بیش از آنکه به ساختار و شکل حکومات بپاردازد،
م طوف به اصول و ارزشهای بنیادین مثل حق ،ع الت ،دموکراسی و ...است .جهت مطال ه بیشاتر درخصاوص
مفهووشناسی و وبیین مبانی نظری «دولت قانونمن » ،ر.ک :جاللی ،مرما و مها ی مها ویزاها ت1395ی،
«وأریر ورو ت نهادهای اجتماعی بر انمکان دولت قانونمن در ایران» ،مجله دولت پژوهی ،ساال دوو ،شاماره
.139-141 :5
ت2ی م یرکل اطالعات آمار و جم یت و مهاجرت سازمان ربتاحاوال در گفتگاو باا خبرنگاار مهار ) شناساه خبار:
 -2535166جم ه  28فروردین 43 :06 - 1394ی از سال  90شاه رشا منفای ازدواج در کشاور باودهایام.
بهطوری که در سال  90منفی  9.1درص  ،در سال  91منفی  1.5درص و در سال  92نیز با کاهش منفی 7.6
درص ی مواجه بودهایم .نرخ ازدواج به ازای هر هزار نفر در سال  1.10 ،92درص بوده که در ساال  93باه 3.9
درص کاهش پی ا کرده است .در مجموع ورلیلهای انجاو ش ه نشان میده کاه هام میاانگین سانی و هام
وأخیر ازدواج با ی سن مت ارف نمبت به سال قبل آن از افزایش برخوردار بوده است.
ت3ی بر اساس فراورلیل روابط با جن ،مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان ایرانی در طی سالهاای ،1380-1394
شیوع رابطه جنمی قبل از ازدواج در وهران  22/5%و در سایر استانهاا  14/7%بارآورد شا ه اسات .میاانگین
کشوری ،ب ون درنظرگرفتن سهم جم یت وهران به کل کشور 19/1% ،و پ ،از درنظرگارفتن ساهم جم یات
وهران به کل کشور 16% ،برآورد ش  .این شیوع در پمران ،بهطور قابل مالحظاهای بیشاتر از دختاران ت29/1%
در برابر 12%ی است تخلجآبادی فراهانی340 :1395 ،ی.
ت4ی  %34/4از مردان و  %26/2از زنان ،ممتن به گزارش مرکز آماار ایاران از نتاایج سرشاماری عماومی نفاوس و
ممکن  ،1395هرگز ازدواج نکردهان .
ت5ی مق مه گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری عمومی نفوس و ممکن  ،1395افزایش خانوارهای یک نفاره
را بهمثابه یک واق یت از شرایط اجرای سرشماری در ایرانِ سال  1395برشمرده ش ه است.
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ت6ی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری عمومی نفوس و ممکن  ،1395ونهااییزیماتی در ایارانِ
م اصر وض یت روبه رش ی داشته است ،بهگونهای که و اد خاانوادههاای یاک نفاره در ساال  1385برابار باا
 ،%5،2در سال  1390برابر با  %7،1و در سال  1395به  %8،5رسی ه است.
ت7ی بر اساس اظهارات م یرکل اطالعات ،آمار و مهاجرت ساازمان رباتاحاوال 61 ،درصا خاانوادههاا باهصاورت
همتهای تزن ،شوهر و فرزن ی 6.14 ،درص زوجی تفقط زن و شاوهری و  84.3درصا نیاز باهصاورت خاانواده
گمترده تچن نمل با همی زن گی میکنن  .بهگونهای که در چن دهه گذشته آمار خانوادههای گماترده از 10
درص به کمتر از چهار درص رسی ه است تخبرگزاری مهر ،ک خبر  27 ،2944003مهر 1394ی.
ت8ی هرچن به دلیل مالحظات دینی ،عرفی و حقوقی در ابراز ومایالت همماانگرایاناه از یکماو و مرا ویتهاایی
ناشی از دسترسی به داده های مراکز رسمی از سوی دیگر ،آمار رسمی از وجود گرایشهای همساانگرایاناه در
ایران وجود ن ارد اما بنا بر یکی از گزارشهای رسمی دفتر مطال ات حقوقی مرکز پووهشهای مجل ،شاورای
اسالمی تک موضوعی  240و شماره مملمال 13715ی ،در ساال ورصایلی  1386-1387از و ا اد 141552
دانش آموز تدختر و پمری دوره متوسطه در کل کشور ،و اد  24889نفر ت 17/5درص ی ومایالت یاا رفتارهاای
همجن،خواهانه داشتهان .
ت9ی جهت آشنایی با دی گاه اقلیت اسالو پووهان درخصاوص جاواز همجان،گرایای در اساالو ،رک :نراقای ،آرش،
قرآن و مسئله حقوق اقلیتهای جنسی ،دسترسی آنالین در وارنمای .Arashnaraghi.org
ت10ی برای نمونه اغلب اسالوشناسان براین نظرن که آیات ذیل ظهور در وقبیح همجن،گرایی در شری ت مرما ی
دارد:
«وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لنقَوْمنهن أَوَأْوُونَ الْفَاحنشَهًْ مَا سَبَقَکُم بهَا مننْ أَحَ ٍ مِّنَ الْ َلَمنینَ .إِنَّکُمْ لَتَأْوُونَ الرِّجَالَ شهوَهًْ مِّن دُونِ النِّمَااِن
بَلْ أَنتُمْ قَوْوٌ مُّمْرِفُونَ» سوره اعراف؛ آیات 80-81
م قَا ْو ٌو
ل أَنا ُت ْ
ن ال ِّنمَاا نِ بَا ْ
ل شا ْه َو ًْه مِّان دُو ِ
ن ال ِّرجَاا َ
م َل َت ْأوُو َ
«وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لنقَوْمنهن أَوَأْوُونَ الْفَاحنشَهًَْ وَ أَنتُمْ وُبْصنرُونَ .أَ ئ َّن ُک ْ
وجْهَلُونَ ».سوره نمل؛ آیات .54-55
«وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لنقَوْمنهن إِنَّکُمْ لَتَأْوُونَ الْفَاحنشَةَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مننْ أَحَ ٍ مِّانَ الْ َلَمناینَ .أَئانَّکُمْ لَتَاأْوُونَ الرِّجَاالَ وَ وَقْطَ ُاونَ
المَّبِیلَ وَ وَأْوُونَ فىِ نَادنیکُمُ الْمُنکَرَ فَمَا کاَنَ جَوَابَ قَوْمنهن إِلَّا أَن قَالُواْ ائْتننَا بِ َذَابِ اللَّاهن إِن کُناتَ منانَ الصَّاادنقنینَ».
سوره عنکبوت؛ آیات .28-29
(11) Article 16 of the universal declaration of human rights
- Article 23 of international covenant on civil and political rights
- Article 10 of the international covenant on economic social and cultural right s

ت12ی ماده  1104قانون م نی« :زوجین بای در وشایی مباانی خاانواده و وربیات او د خاود باه یکا یگر م اضا ت
نماین ».
ماده  1178قانون م نی« :ابوین مکلف همتن که در ح ود ووانایی خود به وربیت اطفال خویش برحماب مقتضای
اق او کنن و نبای آنها را مهمل بگذارن ».
ماده  1179قانون م نی« :ابوین حق ونبیه طفل خود را دارن ولی به استناد این حق نمیووانن طفل خود را خاارج
از ح ود وأدیب یا ونبیه نماین ».
ت13ی بر اساس نتایج آمارگیریِ مرکز آمار ایران از ف الیت ها و رفتارهای فرهنگی خاانوار در نقااط شاهری کشاور در
سال  ،1394ایرانیانِ  18ساله و بیشور ،زمان مناسب ازدواج برای دختران در نقاط شهری را ب ین شارح اباراز
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نمودهان  :ب
%40؛ ب

از سن وکلیف %6/6؛ ب

از اوماو ورصیالت متوسطه %25/7؛ ب

از اوماو ورصایالت دانشاگاهی

از اشتغال به کار %7/3؛ دارا بودن شرایط مناسب مالی 9/3؛ سایر %5؛ نظری ن ارو .%6/1
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 مجله جامعاهشناسای،» «جام هشناسی ورول خانواده در ایران،ی1391 امیر و رضوان پویا ت،نیکپی
.1  شماره،4  دوره،تاریخی
. شرکت سهامی انتشار: وهران، خانواده5  حقوق مدنی،ی1390 مروضی ت،یوسفزاده
گزارشها
-1385 ، «ورو ت شاخ های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران،ی1386 عالِال ین و دیگران ت،کیا
 کا موضاوعی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اساالمی،»1375
.8755  شماره مململ،210
 در مجموعاه28  واکنگاشات شاماره،ی1392مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاسات جمهاوری ت
.وکنگاشتهای مرکز در مرور ستاد ملی زن و خانواده
 ویرایش،» «نگاهی به وض یت زنان در کشور،ی1393معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ت
.اول
،ی1393 حقوقی مرکز پژوهشهاای مجلاس شاورای اساالمی ت-معاونت پژوهشهای سیاسی
.»«ازدواج موقت و وأریر آن بر و یل روابط نامشروع جنمی
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