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  ايران؛ در جنسىمسئله روابط گذاری   سياست برایدستور جلسه 

  يا سنتىروابط جنسى به شيو5 مدرن 

  ∗∗∗∗سيد محمد على غمامى

  چكيده

منفـِى » پيامـدهایِ «. روابط جنسى نامشروع تهديدی جدی برای ايمان و حيـات انسـانى اسـت
ها و به خطر افتادن بنيان خانواده گرفته  توان انكار كرد؛ از هتك حرمت چنين روابطى را نمى

كه مسئله و  مقاله پس از آندر اين . گری، تجاوز، سقط جنين و مخاطرات جمعيتى تا روسپى
و ناهنجاری   »مسئله«های اين ناهنجاری تفكيك شد،  علت اصلِى اين روابط از پيامدها و زمينه

واقعـى تعريـف » نيـاز«در روابط جنسى ناشى از نبوِد الگوهای فرهنگى بهنجار برای رفع يك 
های جنسى دارند، اما امكـان ها افراد نياز  توان ديد كه در آن  موقعيتهای بسياری را مى. گرديد

همسری برايشان وجود ندارد و اين درحالى است كه روش بهنجار ديگـری  ازدواجِ دائِم تك
گـذاری   ها و سياسـت  در عرصه فرهنگ برای اين شرايط تعريف نشده است و گويى سياست

ر ايـن بـدين ترتيـب بازانديشـى د. توجه اسـت در جمهوری اسالمى ايران نيز به اين مسئله بى
گذاری فرهنگى در   های سياست ترين حوزه ترين و در عين حال مغفول زمينه يكى از ضروری

بنـدی تصـويری از مسـئله، آن را بـر روی ميـز   ايـن مقالـه بـا صـورت. آيـد شـمار مى ايران به
های موجود، نشان داده است كه نظـام سياسـتگذاری،   گذاری نهاده و با بررسى نظريه  سياست
همچنـين . سازی روابط جنسى در جامعه اسـت  ای جديد برای ساماندهى و سالم نظريهنيازمند 

، سعى كـرده اسـت، چـارچوبى بـرای ارزيـابى و انتخـاب  گانه نگارنده با معرفى معيارهای سه
  .نظريه مناسب در اين زمينه ارائه نمايد

  ها   واژه ديكل

   .دائم، حكمت  و فرهنگ، فلسفهگذاری فرهنگى، تحليل سياست، خانواده، ازدواج   سياست

                                                        
 s.ghamami@gmail.com       7دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم ∗

  04/06/1392: تاريخ تأييد                             20/04/1392 :تاريخ پذيرش

  تخصصى فصلنامه

  
 1392 پاييز شماره دوم، اول،سال 
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  مقدمه

. آرايش و تحريك جنسى در شهرهای بزرگ به معضلى برای جامعۀ ايرانـى بـدل شـده اسـت
آن » ی پشت صحنه«و » روی صحنه«است كه  1»كنش نمايشى«اين نمايش به بيان گافمن يك 

زندگى مدرن تبديل به يك نمايش شده است كه افـراد خـود را در آن عرضـه . متفاوت است
هـای   در ايـن ميـان دسـتگاه. )N١٩e٩ـ���6، ( كننـد 2كنند تا تاثير خود را بـر ديگـران مـديريت مى

پليسى را بـا  رو، اين  حل نمايند و از ای نرم اند اين مسئله را به شيوه اجتماعى و نظارتى نتوانسته
. به كار گرفتند تا در جهت دفاع از ارزشهای اسالمى اقدام نمايد» پليس امنيت اخالقى«عنوان 

شود، بلكه به روابط ناسالمى نيـز  ها در ايران تنها به خيابانها محدود نمى  اين تحريك و آرايش
روابط ناسالم پسران و . جامعۀ در برخواهد داشتای برای  كننده  انجامد كه پيامدهای نگران  مى

دختران در ايران معضل و پيامدهايى داشته كه همگان به ويژه اقشار ديندار را سردرگم كـرده 
به نظـر نگارنـده، مشـكالت اقتصـادی يـا  3 .است، چنان كه مسئله و راه حل آنها روشن نيست

ل نيست و مسئله به طرزی پيچيده در محـاق ها و جوانان علِت اصلى اين ابتذا اجتماعِى خانواده
رواج روابـط نامشـروع در ميـان اقشـار  4 .تفكرات مدرن و مسائل فرهنگـى پنهـان شـده اسـت

ايـن مقالـه تـالش دارد مسـئله و علـت اصـلى ايـن . ثروتمند شاهدی بر پيچيدگى مشكل است
  . ياستگذاری قرار دهدمتناسب با آن بر روی ميز س 5»ای دستور جلسه«مشكل را تبيين نمايد و  

  پيامدهاي روابط نامشروع زن و مرد

ناهنجـاری در روابـط  عنـوان ای است كـه بـه   پيامد، نتيجه. پيامد را بايد از مسئله تفكيك كرد
دهـد و  ، ريشۀ يـك پيامـد را مـدنظر قـرار مى»مسئله«اما . اجتماعى و فرهنگى ظاهر شده است

كــه مســئله را بيـابيم بــه طــرح  پـيش از آن. كنــد تناقضـات واقعــى و درونـى آن را آشــكار مى
  .پيامدهای روابط نامشروع زن و مرد اشاره خواهيم نمود

شود اين رابطه به يك معضـل و  جى در پى دارد كه سبب مىروابط نامشروع زن و مرد نتاي
تـرين پيامـِد رابطـۀ نامشـروع بـرای جامعـۀ اسـالمى،   مهـم. چالش در جامعۀ اسالمى بدل شود

6ايمانى است گسترش بى
  .)٣٨٠: ٣، ج٩}١٣؛ -����، ٣*�ر، ( 

                                                        
1. Dramaturgical action 
2. Impression management  

 دختـران  دوستي از تأملي قابل آمار همايشي، در ـ طباطبايي عالمه دانشگاه علمي هيئت عضو ـگلزاري  محمود دكتر .3
 ارتباط است ممكن حتي و هستند دوست پسر يك با دبيرستاني دختران درصد 80 ايران در: گفت ارائه داد و دبيرستاني

 )http://www.wafa.ir/ejtemaee/asib_ejtemaee/8426.html. (باشند نيز داشته جنسي

 . آمار طالق روند صعودي به خود گرفته است 70از دهة  .4

5. agenda 

 .)٣٨٧: ٣، ج٩}١٣: -����( »شود جدا او از ايمان روح كند زنا مرد چون«: فرمايند  ، مي7امام صادق. 6
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در مطالعات شدت متاثر از مطالعات غربى هستيم و   كه در مطالعات اجتماعى، به به دليل آن
پيامـدهای آن نيـز بررسـى  رو ايـن شـود، از تحقيق نمىبودن  شناختى مشروع و نامشروع جامعه

ها و حداكثر، آثار صنعتى   شناختى مربوط به مطالعات فمينيست بيشتر مطالعات جامعه. شود نمى
ه در اين زمينـه عدم مطالع. )}١٧: ١٣٨h؛ -�6U ١٣٨٧>!�ت و واlس ( شدن و مدرنيته بر روی خانوارهاست

  .و هشداری برای همگان باشد 1مانع آن مى شود تا آماری نيز در اين زمينه داشته باشيم
  :دهد زير مهمترين پيامدهای رابطه نامشروع زن و مرد را نشان مىه سياه

هتك حرمت احكام اسـالمى بـه طـور گسـترده و ) 2؛ بند و باری دينى و بى تمايل به بى) 1
، 2گـری  روسـپى) 3؛ ...های دينى مانند عفت، حيا، حجاب، نكـاح، صـبر و  خفيف شدن ارزش

قتـل نفـس و سـقط ) 5؛ به وجـود آمـدن فرزنـدان زنـازاده و زنازادگـاِن يتـيم) 4؛ تجاوز و زنا
افزايش آمار ) 7؛ هايى چون شالق يا سنگسار  افزايش آمار حبس، اعدام و مجازات) 6؛ 3جنين

) 9؛ 6و پيرشـدن جمعيـت كشـور 5و نـزول منحنـى جمعيـتعدم تشكيل خـانواده ) 8؛ 4طالق 
هــای  گيری  ويــژه بــرای دختــران و دشــواری پــى آبرويــى بــه افســردگى ناشــى از خيانــت و بى

                                                        
 . شناسي بخشهاي جنسيت و گرايش جنسي و خانواده، مراجعه كنيد هاي جامعه توانيد به كتاب براي مطالعه بيشتر مي .1

 را گري روسپي آنها از نفر 600 شده كه  مشخص آنها، وضعيت بررسي و خياباني زن هزار دو بر بالغ دستگيري پي در .2
 گيري ارتباط به اقدام و افتاده دام اين به مجازي هاي شبكه طريق از نفرشان 1400 و اند كرده انتخاب خود شغل عنوان به
  )2/10/1390دسترسي در ، رجا نيوز(اند كرده مي هوسران مردان با

http://www.jahannews.com/vdcipzazzt1avy2.cbct.html-   .  
: گويدتهران مي پزشكي علوم دانشگاه خانواده سالمت پژوهشكده رييس و حياتي آمار استاد افضلي، ملك  حسين دكتر .3

ايـن  . ».شود هزار سقط غيرقانوني در كشور انجام مي 120توان گفت كه در حال حاضر ساالنه  به صورت تخميني مي«
در بـاب    هآمارهاي ثبـت شـد  . نفر 13رسند و هر ساعت  نفر بر اثر سقط به قتل مي 320بدان معناست كه روزانه حدود 

  .درصدي سقط جنين است 18.8گر رشد  سقط جنين بيان
 http://www.wafa.ir/elmi/darman/8869.html. 

هزار مورد بوده است كه نسبت به سال گذشته  142، آمار طالق 1390طبق آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور، در سال  .4
درصـد افـزايش داشـته     7كشور معتقد است كه آمار طـالق  البته، سازمان ثبت اسناد . چهار درصد افزايش داشته است

 ). 1391گزارش سازمان ثبت احوال كشور، (  است

كنند  ميالدي در مورد بريتانيا منتشر كرده است، تعداد افرادي كه تنها زندگي مي 2000طبق آماري كه گاردين در سال  5.
. كنند درصد خانوارها تنها زندگي مي 28ميليون انگليسي، يعني  6بيش از . نسبت به چهل سال پيش سه برابر شده است

. )3 :2000مارس 27گاردين، (. گيرند در سنين باال تصميم به فرزند دار شدن مينه تنها سن ازدواج باال رفته است كه زنان نيز 
 تعـداد  نشـانگر  كـه  »كلـي  بـاروري  آهنـگ « كليدي شاخص و جمعيت رشد دهد كه نرخ آمارها در ايران نيز نشان مي

درصد  1.8 تا 1.3 هم اكنون رشد جمعيتي در ايران .است رسيده ايكننده نگران سطح به است، والدين جانشين فرزندان
 ايـران  در درصـدي  2.1 رشـد  بايـد  جمعيـت  رشد حفظ خواهد انجاميد براي جمعيت منفي رشد به نهايت در است كه

  03/12/1390فارس نيوز، دسترسي در  ( باشد  داشته وجود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901203000346( 
كنند و  سال پس از بلوغ ازدواج مي 18شدت باال رفته است، به طوري كه دختران  فاصله سن بلوغ و ازدواج در كشور به .6

 .دهند سال پس از بلوغ تن به ازدواج مي 15پسران 
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سرپرست ماندن بسياری از زنان در جامعه؛ مانند زنـان مطلقـه، نـازا، فقيـر و  بى) 10؛ آن قانونى
با افزايش دختـران دم بخـت و كـاهش تمايل آنها به خودفروشى و برقراری رابطه دوستى كه 

) 12؛ هـای تربيـت كودكـان تزلـزل مهمتـرين كانون) 11؛ شـود سن ازدواج دختران حادتر مى
تنزل سطح ) 14؛ از ميان رفتن امنيت اخالقى در اجتماع) 13؛ 1هايى چون ايدز گسترش بيماری

 .های دختردار فشار به خانواده) 15؛ سرمايۀ انسانى و فكری جامعه به مبتذلترين سطح

اگر تنها به عواقب و پيامدهای اين رابطۀ نامشروع محدود شويم بايد هزينۀ زيادی را بـرای 
مقابلـه بـا ايـدز يـا برخـورد بـا رفتارهـای نابهنجـار در انظـار . كسب نتايج موقتى به هدر دهيم

ل های دختردار الزم است، امـا ايـن،  مسـئله اصـلى و ريشـۀ مشـك عمومى و كمك به خانواده
  .نيست

  هاي ايجاد رابطه نامشروع زمينه

ها به تناقض، رابطۀ آن با ديگر عوامل و  زمينه. ها در اين تحقيق نيز با مسئله متفاوت است زمينه
هايى وجود  زمينه. كنند و بيشتر زمينۀ گسترش مسئله هستند نه خود مسئله ها توجه نمى وزن آن

در زيـر بـه فهرسـت . كننـد  امشروع تمايـل پيـدا مـىای ن دارند كه مردان و زنان به ايجاد رابطه
  : كنيم  های  ايجاد رابطه نامشروع اشاره مى كوتاهى از زمينه

عدم شناخت و پايبندی  دسـتورات مهـم الهـى ماننـد امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر، ) الف
  ؛ ... حجاب و

  ؛ ...گناه، مال حرام و) ب
  عدم گرايش به تشكيل خانواده به سبب مشكالت مالى؛ مانند اشتغال، مسكن و مهريه؛ ) ج
هـا و گسـترش حضـور  مشكالت شهرنشينى كه سـبب كـاهش روابـط سـالم ميـان خانواده) د

  ها؛  نت كافى و ها شاپ ها، كافى سراها، پارك  فرهنگ سينماها، : شده است» ها غريبه«
اصـل ): دانشـگاه و مدرسـه(مشكالت نظام آموزشى از جهت مديريت و از جهـت محتـوا ) ـه

قرار گرفتن تحصيالت نسـبت بـه خـانواده، روابـط علمـى بـدون رعايـت اخـالق و شـرع، 
  . آموزش محتواها و الگوهای غربى برای خانواده

                                                        
 افزايش شدت به نيز جنسي واگيردار هاي بيماري ميزان آمريكا، متحده اياالت در نامشروع روابط سابقه بي گسترش با« .1

 جنسي واگيردار هاي بيماري به مبتال بيماران ميزان باالترين پيشرفته، كشورهاي ميان در آمريكا كه حدي به است، يافته
رو  روبـه   جنسـي  هـاي  بيمـاري  گسـترده  شيوع با ما كه دارند مي اظهار رسمي مقامات. است داده اختصاص خود به را

مقاله ويتز تأثيرات روابـط نامشـروع در آمريكـا را بـا آمـار       ؛)1390ويتز، ( »)1996، ليري تحقيقات از برگرفته. (هستيم
 .توضيح داده است
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اج پسـران اصل قرارگرفتن شـغل، فشـارهای اقتصـادی مـانع ازدو: مشكالت نظام اقتصادی) و
  ؛ ...و

افزايش جمعيت دختران دم بخت، كاهش سن بلوغ آنها، كاهش : مشكالت نظام اجتماعى) ز
  تمايل پسران برای ازدواج؛ 

های دولت و فشارهای مـالى بـر خـانواده و تسـهيل روابـط  سياست: مشكالت نظام سياسى) ح
، كـافى شـاپ و سـرا، پـارك، سـينما  ايجـاد و سـاخت فرهنـگ) ناآگاه(خارج از خانواده 

، تعلـل در اجـرای 23مـاده  1عنـوان رقيـب مسـجد، اليحـه تحكـيم خـانواده ها بـه  نت  كافى
  ؛ 1384های حمايتى مانند قانون تسهيل ازدواج زنان مصوب  سياست

 نقش حداقلى در جامعه و پذيرفتن اصول توسعه؛: مشكالت نظام دينى) ی

گرايـى درون خـانواده و از بـين رفـتن ای شـدن و فرد تـك هسـته: تحوالت نهاد خانواده) ك
 مرجعيت خانواده برای فرزندان

 عنوان الگو؛ تأثير علم و فرهنگ مدرنيته به) ل

های غرب برای سوء استفاده، مانند مد و  ترويج فرهنگ غربى به صورت گسترده در رسانه) م
 مانكن؛

   :و موارد ديگری همچون ) ن
نشستن تفكر تشابه به جـای : اركسيست و اسالمىهای فمينيستى راديكال، ليبرال، م جريان •

 2برابری؛

 جنس گرا؛ های هم جريان •

 گسترش روابط دوستى و تمايل به تجرد؛ •

 های اينترنتى ابتذال و دوست يابى؛ ايجاد شبكه •

 های غرب برای استعمار فرهنگى؛ سياست •

                                                        
. يابـد  نمي تحقق غالباً ها آن از برخي كه است كرده شروطي به منوط را مجدد ازدواج قضايي كميسيون پيشنهادي مادة 1.

 بـه  را خصوصـي  عرصة مسائل و كند خود همسر عليه شكايت طرح به اقدام ازدواج، مجوز كسب براي زوج، كه اين
 آيـة ...  .شـود  مي آساني اثبات به جنسي نشوز چون مواردي در نه و است خانواده مصلحت به نه بكشاند دادگاه حريم
اسـت   توضيحاتي با مبيت، حق در و انفاق در عدالت كند، مي اشاره آن رعايت به )فَِإْن ِخفْتُْم َأال تَعِْدلُواْ فََواِحَدةً ( شريفة

َولَن تَْستَطِيعُواْ َأن تَعِْدلُواْ ( شريفة آية كه است غيرممكن امري عاطفي عدالت رعايت اما است، آمده فقهي كتب در كه
َقةِ   .كند مي اشاره آن اعتبار عدم به نيز )بَيَْن النَساء َولَْو َحَرْصتُْم فََال تَمِيلُواْ كُل الَْميِْل فَتََذُروَها كَالُْمَعل

 كند بنابر فمينيسم مي تاكيد برابري بر و كند مي انتقاد جامعه در زنان استثمار و نابرابر توليد از شاخه اين: ليبرال فمينيسم .2
 تفكيك كامال عالقه دو اين ميان بايد و است متفاوت ديگريك با ناپذيري اجتناب نحو به زنان و مردان راديكال، منافع

 در را آن حـل  راه و كنـد  مـي  جـو وجسـت  داري سـرمايه  نظـام  در را زن انقيـاد  علـت : ماركسيسـت  كرد بنابر فمينيسـم 
 .)1386؛ رحماني، 1379بشيريه، (. يابد مي سوسياليسم
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 عدم توجه به تغييرات جمعيتى •

اي از  گفتـه متمركـز شـود، بـا طيـف گسـترده      هاي پيش  گذاري بر عوامل و زمينه  اگر سياست
  .شود و چنان سردرگم خواهد شد كه قدرت عمل از او سلب خواهد شد ها رو به رو مي زمينه

  علت تمايل به ايجاد رابطه نامشروع: مسئله

ترين شـبكۀ اجتمـاعى در اينترنـت ايـن پرسـش را كـه  بزرگتـرين و پرمراجعـه» كلوب«سايت 
گو گذاشته و بهترين پاسخ  و به گفت» چيست؟ نوجوانان غريزی ازهایني رفع برای راه بهترين«

  :را بر اساس رای كاربران ارائه داده است
درسـت  راه از آن، كـردن نيـاز، بـرآورده يـك رفع برای راه بهترين مطمئنا«

 قـرار انسانى هر وجود در خداوند كه است نيازهايى از هم غريزی نياز. است
ــت داده ــرين و اس ــت آن، ازدواج راه بهت ــى. اس ــرايط در ول ــى ش ــ  فرهنگ ـ

 البته. نيست ممكن نوجوان يك برای امر، تقريبا اين امروز متاسفانه اجتماعى
طرفـى،  از .نـداريم كـاری آن بـا فعـال كـه كند مى پيدا امكان نادر موارد در

 شـامل مسـلمانان ما ی عقيده به كه معقول غير های  راه از نياز كردن برآورده
 بـه ناپـذير جبـرانهای  ضـربه ايجـاد شود، موجب مى هم شرعى غير های  راه

 مـورد در كـه راهـى مـذكور، تنهـا مقـدمات بـا .شـود مـى فرد روح و جسم
 و اسـت نيـاز اين از كردن نظر ماند، صرف مى باقى ما جامعه عزيز نوجوانان

بـرای مثـال، . دارند شدن آورده بر قابليت كه نيازهايى ديگر به شدن مشغول
تر  بخش لذت گاهى كه فكری و غيره تفريح، ورزش، مطالعه، فعاليت به نياز

ــاز از ــى ني ــم جنس ــتند ه ــن در. هس ــر شــرايط اي ــوان اگ ــعى نوج ــد س ــا كن  ب
 امكـان زمـان زنـدگى، تـا جوانـب ديگـر به ذهنش و حواس كردن  معطوف

 بر مشكلى كند، بى شك به جنسى، دور انحرافات و گناه از را ازدواج، خود
 فرد اين. كند نمى پيدا غذايى كهای  گرسنه انسان مانند دقيقا. (خورد نخواهد

 فرامـوش را اش  ها، گرسنگى فعاليت ديگر به خود كردن مشغول با كوشد مى
 انحـراف بـه نكنـد را كـار ايـن اگـر ولى. شود يافت غذايى كه وقتى تا كند

خـاك،  مثـل تنفـرآور اشـياء خـوردن بـه حاضـر حتـى مثال. شود مى كشيده
  1. شود مى هم غيره و حشرات

تواند به يك راه حل مطلوب بيانجامد بلكه بايد مسـئله و ريشـۀ  ها نمى توجه به پيامدها يا زمينه
                                                        

1 . http://www.cloob.com/timeline/answer_15093_585888   ) 1/10/1391دسترسي در تاريخ.(  
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جوابى كه در سايت كلـوب انتخـاب شـده . اصلى اين ناهنجاری در روابط جنسى درك شود
شـايد . ز مانـده اسـتپاك كردن صورت مسئله است، به همين دليل از حل واقعى مشكل عاج
تواند با پـاك كـردن  جواب باال به عنوان يك توصيه، قابل پذيرش باشد اما سياستگذاری نمى

رسد سياستگذاران نيز همـين توصـيه  به نظر مى. صورت مسئله، به يك راه حل دست پيدا كند
يـد يـا كنند تا سياستگذاری نكنند؛ به جای رفع نيـاز جنسـى، خـود را خسـته كن را به مردم مى

  ! گرسنگى را جايگزين آن كنيد؟ه غريز
در جامعۀ ايرانى در حجابهای ديگری نيز پنهان شده كه مانع از توجه به مسئله و   فهم مسئله

تـوان  شـوند، مى از شمار مهمترين موانعى كه مانع شناسايى مسئله مى. اند  واقعيت جامعۀ ايرانى
  : به موارد زير اشاره كرد

هايى در حوزq مسائل جنسى كه مانع شده تا انديشمندان ايرانى مسـائل   نظريهپديد آمدن . 1
مطالعـات حـوزه فمينيسـم، روانكـاوی فرويـد بـرای توضـيح عواقـب . خود را شناسايى كننـد

، مطالعـات مـردم نگارانـۀ انديشـمندانى همچـون برانيسـالو »های طبيعى جنسـى رانه«سركوب 
ها نيـز نـاظر بـه  هـای يونـگ، الكـان و پسـاالكانى  طور نظريه  همين. اند مالينفسكى از اين جمله

هـای نوپديـد در غـرب بـرای   عللـى كـه نظريـه. )٣٢٢: ١٣٨٣ا�ـ���، ( مسائل جوامع اروپايى است
اند، مانع از آن شده تا علـت اصـلى ايـن ناهنجـاری در ايـران  های جنسى ارائه كرده ناهنجاری

  .مشخص شود
. م مسئله در جامعۀ ايرانـى اسـت خلـط مسـئله و زمينـه اسـتپردq ديگری كه مانع از فه. 2

كـه علـت اصـلى باشـند  زمينـۀ ايجـاد روابـط نامشـروع ذكـر شـد، بـيش از آن عنـوان آنچه به
  . اند نه ريشۀ اصلى اين ناهنجاری  های يك رابطه نامشروع زمينه
هنگامى كه . بنمايدرخ  خوبى بهاشتباِه ميان علت و پيامدها نيز مانع از آن است كه مسئله . 3

. بينند  دانند كه مى ترين راه را مقابله با همان چيزی مى  شوند، آسان افراد با پيامدها رو به رو مى
ها بـر رونـد روابـط   های شهری و الگوهای زندگى در آپارتمان  ساختمان ِبرای نمونه، معماری

انگاشت و راه حـل را بـر اسـاس  مشكل  نامشروع تأثير دارد، اما اين مولفه را نبايد علت اصلىِ 
  .هايى طراحى كرد تغيير در چنين مولفه

اين نيـاز، الگـويى فرهنگـى را بـرای . مسئلۀ واقعِى ناهنجاری ريشه در يك نياز واقعى دارد
های پاسـخ بـه ايـن نيـاز واقعـى يـا  ناهنجاری جنسى مرتبط با شـيوه. كند رفع خويش طلب مى

يك نياز واقعى،  عنوان نياز جنسى به. نگ انداخته استهمان الگوی فرهنگى است كه بدان چ
اين رفتـار جنسـى يـا بهنجـار اسـت يـا . دارد تا يك رفتار جنسى را انتخاب كند انسان را وامى

  .ناهنجار
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شود كه آگاه شويم كـه آيـا الگوهـای بهنجـاری بـرای  مسئله در اين مورد وقتى روشن مى
امعۀ ايرانى دو راه برای رفع اين نيـاز بيشـترين رواج پاسخ به اين نياز واقعى وجود دارد؟ در ج

  : رو است  های سنگين و فشارهای اجتماعى روبه را دارد و شقوق ديگر آن با مجازات
  رابطه جنسي از طريق روابط دوستي: مدرنه شيو

برای زنا سه حِد قتل، رجم و شالق در فقه اسالمى تعريف شده است كـه زنـای حاصـل از 
كـه ايـن رابطـه بـر  البتـه بـه دليـل آن. شود مشمول كمترين حّد، يعنى شالق مىروابط دوستى 

كننـد بـه سـختى قابـل اثبـات اسـت و  روابط دوستانه مبتنى است و دو طرف آن را كتمان مى
گسترش روزافزون آن نيز مانع از پيگيری و مقابله با آن شده است، تقريبا به يك امـر رايـج و 

  .عادی تبديل شده است

  رابطه جنسي در ازدواج دائم تك همسري: سنتي  هشيو

های بهنجـار بـرای ارضـای تمايـل جنسـى خـارج  رابطه اول مصداق زناست و از شمار گزينـه
تنها راهى كه در ميان الگوهای بهنجار در فرهنـگ ايرانـى وجـود دارد ازدواج دائـم . شود مى

يك راه حـل ـ اتفـاق  عنوان همسری ـ به ترديد همه بر ازدواج دائم تك بى. همسری است تك
نظر دارند، اما پرسش بى پاسخ اين است كه آيا برای همـه امكـان يـا تمايـل بـه ازدواج دائـم 

همسری وجود دارد؟ در اين جا چهار دسته از افرادی كه ازدواج دائم بـرای آنهـا ممكـن  تك
فرونشـاندن ايـن  اينان بهتـرين راهـى كـه بـرای. كنيم نيست يا تمايلى به آن ندارند را ذكر مى

  :يابند، همان برقراری رابطه دوستى است تمايل جنسى مى
زنـانى كـه ؛ زنـان مسـن؛ 1زنـان بيـوه؛ زنان نازا: اند زنانى كه از مظان ازدواج خارج شده. 1

هايى غيرجنسى دارند و هر لحظه امكان مرگ يا ناتوانى كامل آنها وجـود دارد؛ ماننـد  بيماری
زنانى كه به سبب نگهداری از مادران، يا پدران ؛ زنان نازيبا؛ زنان فقير؛ ...صرع و سكته قلبى و

و يا فرزند يتيم خود، و يا به بهانه يافتن شغل، ادامه تحصيالت، و يا به جهت نفـرت از ازدواج 
 . كنند  از ازدواج پرهيز مى... . دن وبو دائم، بسيار جوان

مـردان بـه ايـن دليـل كـه در امـر : ندارنـد مردانى كه امكان يا تمايل به تشكيل خـانواده. 2
رو هسـتند امـا   ازدواج خواستگار هستند كمتر با مشـكل يـا مـانعى بـرای ايجـاد خـانواده روبـه

؛ مـردان عقـيم: كنند  توان مواردی را برشمرد كه در آن مردان از تشكيل خانواده دوری مى مى
                                                        

. شود نفر به اين آمار اضافه مي 160ميليون نفر زن بيوه و مطلقه در كشور وجود دارد و روزانه نيز  5/1اكنون بالغ بر  هم .1
)http://www.wafa.ir/ejtemaee/asib_ejtemaee/8711.html (سرشـماري  از ايـران  آمـار  مركز اطالعات ينبنابرآخر 

 .است فوت اثر در همسر بدون مردان تعداد برابر 6 فوت اثر در همسر بدون زنان تعداد ،85 سال
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مـردان ؛ خـانواده را اداره كننـد تواننـد يـك مردانى كه توانايى مالى يا جسـمى ندارنـد و نمى
اند يـا  كلـى نـاتوان شـده  مردانى كه هر لحظه امكان دارد مرگ آنهـا فـرا برسـد يـا بـه: مريض
اند، دارند؛ بدين معنا كه تمايل جنسـى دارنـد، امـا   هايى مانند صرع كه البته غير مسری بيماری

ای بـرای ازدواج در زمـان فعلـى  مردانى كـه هـيچ انگيـزه؛ توانند ازدواج دائم انجام دهند نمى
پسران بسيار جوان كه در سنين پـانزده يـا كمتـر . ندارند و در عين حال، تمايالت جنسى دارند

  .های جنسى شديدی دارند  رسند و گرايش به سن بلوغ مى
نيازهای جنسى بسـياری از مـردان : شود مردان متاهلى كه تمايالت جنسى آنها ارضا نمى. 3

از عـواملى كـه مـانع از ارضـای تمـايالت جنسـى مـرد در . شـود ده ارضـا نمىمتاهل در خانوا
عدq زنى كـه طـالق گرفتـه و تـا چهـل روز :توان به موارد ذيل اشاره كرد شود مى خانواده مى

سـفر زن ؛ دوران عادت ماهيانه زنان تواند ازدواج كند و نامزد او بايد چهل روز صبر كند؛ نمى
زمـانى كـه زن در يـك : عدم تمايل زن به رابطـه جنسـى؛ بارداریدوران ؛ يائسگى زن؛ يا مرد

فكرش يا بودن  ای يا مشغول دوره طوالنى تمايلى به رابطه جنسى ندارد مانند ناراحتى از مسئله
ايـن حـاالت روانـى بيشـتر در زنـان مشـاهده (كه ممكن است تا مدتها ادامه يابـد بودن  خسته

عدم توانايى زن در ارضای جنسى شـوهر ؛ )عطفى دارندشود زيرا روحيات لطيف و البته من مى
  .و در نهايت مريضى زن كه ممكن است اين بيماری طوالنى نيز باشد

كـه  زنـان شـوهردار بـه دليـل آن: شـود زنانى متاهلى كه تمايالن جنسى آنهـا ارضـا نمى. 4
ان در جامعـه برخى از ايـن زنـ. توانند بيش از يك همسر داشته باشند اهميت زيادی دارند نمى

عـدم تمايـل مـرد ؛ شـود های جنسى باال و شديدی دارند كه در خانواده بـرآورده نمى  گرايش
مسـافرت زن يـا ؛ عدم توانايى مرد برای ارضای ميـل جنسـى زن؛ برای ارضای ميل جنسى زن

 .مريضى مرد؛ مرد

هـای   راه بنابراين، اگـر نيـاز واقعـى انسـان در برقـراری رابطـۀ جنسـى را در نظـر بگيـريم و
برآورده شدن اين نياز پذيرفته شده را مرور كنيم، در خواهيم يافت كه بخش قابل تـوجهى از 

يابند و اين نيـاز  جامعه الگوی بهنجاری را برای هدايت و رفع نياز جنسى خود در فرهنگ نمى
 .های نابهنجار برای برآورده شدن اين نياز، توسل جويند  شود تا به روش واقعى سبب مى

شـود مسـائل و  يـك الگـوی بهنجـار شـناخته مى عنـوان كه به های دائم به سبب آن ازدواج
گيرد، ولى نبود يك الگوی بهنجار بـرای كسـانى كـه  مشكالت آن بيشتر مورد توجه قرار مى

همســری ندارنــد، يــك مســئلۀ فرعــى نســبت بــه مســائل مربــوط بــه  امكــان ازدواجِ دائــِم تك
هايى كـه حاصـل ازدواج  نيست، بلكه خانواده و به ويژه خانوادههمسری  های دائِم تك ازدواج

  . آيند مىشمار  دائم هستند، بخشى از مسئله به
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به عبارت ديگر فرهنگ، نياز به الگوهای بهنجاری دارد كه با برطرف كـردن نيـاز كسـانى 
. دائم بـردارد های ها را ندارند، موانع را از سر راه ازدواج كه امكان تشكيل اين نوع از خانواده

هنگامى كه الگوی بهنجاری در نسبت با ازدواج دائم تعريف نشده باشـد، الگوهـای نابهنجـار 
پاشيده شدن ايـن  های دائم هستند، بلكه سبب از هم رواج خواهند يافت كه نه تنها مانع ازدواج

  .نوع از خانواده خواهند شد
ن ازدواج دائمـى تـك همسـری دو الگوی نابهنجار در فرهنگ ايرانـى بـه عنـوان جـايگزي

» ازدواج موقـت«اول همان رابطه دوستى است كه پيشتر بدان اشاره شد و ديگری . وجود دارد
ازدواج موقت و تعدد زوجات از جهـت شـرعى و قـانونى مشـكلى نـدارد؛ . »تعدد زوجات«و 

تعـدد در صيغه و . ترسيم شده است خوبى بهزيرا مشروعيت آن از سوی فقه تاييد و حدود آن 
مهريه، اجازه پدر، نگاه داشتن عِّده، عـدم ارتبـاط جنسـى (زوجات دو طرف ملتزم به قواعدی 

هسـتند كـه كـامًال متفـاوت از  )...والـدين، داشـتن ارث و وبـودن  زن با مرد ديگر و مشـخص
اما ناهنجـاری . های نامشروع در روابط جنسى است و پيامدهای رابطۀ نامشروع را ندارد گزينه

موقت و تعدد زوجات به سبب آن است كه در الگوی فرهنگِى ايرانـى پذيرفتـه نشـده  ازدواج
حتى گاه اينگونه از ازدواج در نسـبت . شود رانى تعريف مى خيانت يا شهوت عنوان است و به

ناپسـندتر ) برقراری روابط جنسى از طريق دوسـتى(های مدرن همچون روابط دوستانه  با شيوه
  . كنند جلوه مى

تى كه در فرهنگ سنتى و مدرن در ايران برای صيغه و تعدد زوجـات وجـود دارد، مشكال
رفـت بـه  راه حـل برون عنـوان گـذار آن را بـه  مانع آن است كه مرد صيغه را بپذيرد يا سياست

صيغه و تعدد زوجات تا زمانى كـه در قالـب يـك . سياست تبديل كرده و از آن حمايت كند
الگوی بهنجار در نسبت با ازدواج دائم و عوامل اجتماعى، سياسـى و اقتصـادی در چـارچوب 

  .گذاری نخواهد شد  راه حل مناسب وارد چرخۀ سياست عنوان فرهنگ تعريف نشود، به
های جمهوری اسالمى در اين زمينه، نگـاهى بـه چنـد  است پيش از بررسى سياست شايسته

تـرين   چهار مـورد از مهـم. راه حل به ظاهر بهنجار كه برای اين افراد ارائه شده است، بيندازيم
ارائـه ) انـد  همسری خارج كسانى كه از مظان ازدواجِ دائِم تك(هايى كه برای اين افراد   حل راه

  : قرارند شده از اين
 همسری با مردان و زنان نازا، بيمار، مسن، زنان نازيبا و فقير؛ تشويق به ازدواج دائم تك. 1

  خواهند ازدواج كنند؛ تشويق به ازدواج دائم برای كسانى كه نمى. 2
 و توصيه به مقاومت در برابر فشارهای جنسى؛: ترويج فرهنگ تقوا و خودداری. 3

 .های ديگر ترل آنها با مشغول نمودن آنها به فعاليتشناسايى اين افراد و كن. 4
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های باال هسـتند يـا در تقابـل بـا فطـرت و  ها يا نيازمند به زمان زياد و هزينه  حل همۀ اين راه
ها بدون توجه به ابعـاد مختلـف مسـئله و بـدون   كه اين ديدگاه مهمتر آن. اند های انسانى غريزه

هر فـردی دوسـت . تابد و فرهنگ ايرانى نيز آن را برنمىاند  داشتن يك نظريۀ جامع طرح شده
تعـاليم . دارد فرزندی واقعى از خود داشته باشد و تمايل به زندگى بـا زنـى جـوان و زيبـا دارد

هـا نبايـد در  اند نه برای سـركوب آنهـا و راه حل دينى نيز برای هدايت اميال انسانى وضع شده
  .پى پاك كردن صورِت مسئله باشد

  هاي جمهوري اسالمي ايران سياستتحليل 

آيا جمهوری اسالمى ايران سياستى برای حل مسئلۀ فوق بـه كـار گرفتـه اسـت؟ در زيـر پـنج 
سـالۀ سـه دولـت اخيـر مـورد   های پنج سياست عمده در اين رابطه تحليل شده است و سياست

  .مطالعه قرار گرفته است

  دستور العمل تشكيل ستاد ملي زن و خانواده

عالى انقالب فرهنگى تشكيل ستادی با نام سـتاد ملـى زن و خـانواده را در بهمـن مـاه شورای 
  :وظايف زير برعهدq اين ستاد گذارده شده است. تصويب نمود 1389
ها،  سياسـت تحقق منظور به اجرايى های نامه آئين و های اجرايى، راهبردها سياست تنظيم .1

 انقـالب عـالى شـورای مصـوب نظام های كالن سياسترهبری،  معظم مقام اوامر و دستورات
  خانواده؛ و زنان موضوع در اسالمى شورای مجلس مصوبات و فرهنگى

ها،  نامـه آئين تـدوين و تهيـه هزمين در قضائيه هقو و اسالمى شورای مجلس با فعال تعامل .2
 اجرايـى راهكارهـای تنظـيم و اسالمى شورای مجلس و دولت به پيشنهادی های طرح و لوايح

  آنها؛ مصوبات
 در اسـالمى ارزشـهای بـا متناسـب خـانواده و زنـان وضعيت سنجش های شاخص تعيين .3

  المللى؛ بين و ملى سطح در اجتماعى و فردی، خانوادگى مختلف های عرصه
 ها های دستگاه فعاليت هماهنگى و ريزی، ساماندهى برنامه و ساختارها تصويب و تنظيم ـ 4

  خانواده؛ و زنان درخصوص
 در اجرايـى های برنامـه و ها اهـداف، سياسـت تحقـق ميـزان بـر مستمر ارزيابى و نظارت .5

 و زنـان حـوزه در ذيصـالح ديگر مراجـع و عالى شورای به ای دوره گزارش ارائه و ها دستگاه
  .خانواده

 تعــالى و تشــكيل، تحكــيم جــامع برنامــه« مصــوبه خــانواده و زن ملــى ســتاد دوم جلســه در
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 و زنـان ساماندهى و برای ارتقاء هايى آموزش. بود برنامه 300 بر بالغ كه شد مصوب »خانواده
 :اقتصـادی اجتماعى، مسائل خانواده، مسائل حقوقى منشور تدوين و حقوقى خانواده، مباحث

 اجتمـاعى های آسـيب از گيری  پيش همچنين و فرهنگى خانگى، مباحث مشاغل تقويت مانند
  1 .هاست برنامه اين از هايى بخش نرم جنگ با مقابله در

  خانواده تحكيم و زنان هاي توانمندي ارتقاء تصويب برنامه

 و زنـان های توانمنـدی ارتقـاء برنامـه«ای را بـا نـام   هيئت وزيران برنامه12/05/1387در تاريخ 
هـای  اولويت. تصويب كرد و به مركز امور زنان و خانواده، ابـالغ نمـود »خانواده بنيان تحكيم

  :اين تصميمات در ده بند تنظيم شده است
توسعه آموزش، پژوهش و اطالع رسانى در جهت تعميق باورهـای دينـى و گسـترش ) الف

  فرهنگ حجاب و عفاف؛
  زمينه سازی به منظور تسهيل ازدواج، تحكيم و تعالى بنيان خانواده؛) ب
ــه) ج ــرای برنام ــاوره اج ــى، مش ــدمات آموزش ــه خ ــور  و اطالعای  ها و اراي ــه منظ ــانى ب رس

های شغلى، بهداشت  آموزی و ارتقای مهارت  توانمندسازی، ارتقاء كيفيت زندگى، حرفه
های اجتماعى مـورد ابـتالی  گيری و كاهش آسيب  روانى و سالمت جسمانى زنان و پيش

  های محروم؛ های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده زنان و خانواده با تأكيد بر زوج
های  سازی اوقات فراغت زنان از طريق افـزايش تـوان دسترسـى بـه فضـاها و برنامـه  بهينه) د

  .تفريحى، ورزشى و فرهنگى
  های شغلى زنان با نيازهای زنان جامعه و خانواده؛ متناسب سازی فرصت) هـ
  ارايه خدمات مشاوره حقوقى و قضايى به زنان؛) و
  های زنان؛ توانمندسازی تعاونى) ز

  های پژوهشى و فرهنگى؛ حمايت از پروژه) ح
حمايت و تشويق زنان متعهد كارآفرين، هنرمند، محقق، نويسنده، پژوهشگر و نخبـه در ) ط

  .های مختلف عرصه
  .»های بين المللى گسترش و اصالح تعامالت تأثيرگذار زنان در عرصه) ی

  آن تعالي و هاي تحكيم سياست و خانواده تشكيل اصول و اهداف

متنى را تصويب كـرد كـه هفـت هـدف را  1384شورای عالى انقالب فرهنگى در مرداد سال 
                                                        

  2/10/1391پورتال ستاد ملي زن و خانواده، دسترسي در تاريخ  .1
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  :های اجرايى آن را ابالغ نمود داد و راهبردها و سياست  مدنظر قرار مى
تحقق ديدگاه اسالم در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهـای خـانواده در نظـام  .1

  اسالمى؛
  الى نهاد خانواده و پيشگيری از تزلزل و فروپاشى آن؛حمايت از تشكيل، تحكيم و تع. 2
ارتقاء سطح فرهنگى و تربيتى اعضای خانواده به منظور ايفای نقش آن در سالمت و بهبود . 3

  فرهنگى جامعه؛
هـا در موضـوع خـانواده بـه منظـور  ها و برنامه ريزی همگرايى و هماهنگى در كليه سياست. 4

  تعالى خانواده؛بهبود وضعيت تشكيل، تحكيم و 
هـای غلـط  ديگـر و زدودن نگرش  آگاهى افراد خانواده نسـبت بـه حقـوق و وظـايف يـك. 5

  جامعه؛
های اصيل اسالمى در خانواده برای تربيـت نسـل سـالم، بـا ايمـان،  گسترش و تعميق ارزش. 6

  مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
  .ديده  های آسيب های اجتماعى و حمايت از خانواده سازی خانواده از آسيب و بحران  ايمن. 7

  آيين نامه سازماندهى ازدواج جوانان

ريزی  خطاب به سازمان ملى جوانان و سازمان مديريت و برنامـه 1383هيئت وزيران در اسفند 
دو محـور اصـلى ايـن . ابـالغ كـرد» سـازماندهى ازدواج جوانـان«ای را با نـام  نامه كشور آيين

» صندوق ازدواج جوانـان«آوری آمارهای مربوط به ازدواج و طالق و تأسيس  جمع نامه،  آيين
  .است

  های مالى از ازدواج حمايت

و اختصاص مبالغى برای حمايـت از ازدواج در  7صندوق اشتغال، وام ازدواج مهر امام رضا
انـد كـه دولـت بـرای حمايـت از امـر ازدواج، تصـويب   هايى  شهرهای مختلف، رئوس مصوبه

  .نموده است

  ساله توسعه هاي پنج برنامه

  )1372ـ 1368( ساله اول توسعه قانون برنامه پنج

اولين خط مشـى در اولـين برنامـه توسـعه كشـور در  عنوان مشاركت زنان در امور اجتماعى به
 - 3 - 18«: مشى از قسمت يكم در ايـن قـانون آمـده اسـت در بخش خط. نظر گرفته شده است

 شـؤونات حفـظ بـا اقتصـادی و اجتمـاعى، فرهنگـى، آموزشـى امـور در زنان بيشتر مشاركت
  .»زن اسالمى شخصيت متعالى های  ارزش و خانواده
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خطوط كلى «داند كه  اولين قانون برنامه، مسئله در خصوص خانواده را افزايش جمعيت مى
  :راه حل رفع آن پنداشته شده است» سياست تحديد مواليد كشور

 4. 6 از مواليـد تعـديل سياسـت آمـده، اعمـال عمـل به های بررسى مبنای بر 
) 1365 سـال ( زن يـك باروری بالقوه دوران طى در آمده دنيا به زنده مولود

 2.3  بـه 3.2 از جمعيـت طبيعـى رشـد نرخ كاهش و 1390 سال در نوزاد 4 به
 جمعيـت جـوان بسـيار فعلـى سـاختمان بـه توجـه بـا مـدت همين در درصد

 رو ايـن از. بـود خواهـد پـذير امكان جامعـه فرهنگـى و زيسـتى های ويژگى و
 درصـد 3. 2 طبيعـى رشـد نرخ و نوزاد 4 حد تا زنان عمومى باروری كاهش

 كشـور مواليـد تحديـد سياست درازمدت های  هدف ترين  مهم 1390سال در
 بـه جمعيـت طبيعـى رشـد نـرخ هـدفها، كـاهش اين با متناسب و بود خواهد

ــن ر درصــد2.9 ــه انتهــای اي ــدای و برنام ــه ابت ــق بعــدی، از توســعه برنام  طري
 ترين عمـده عنـوان بـه باروری متغير بر شده ريزی برنامه و آگاهانه اثرگذاری

 ايـن بـه نيـل منظـور بـه .اسـت شـده گرفتـه نظر در برنامه اين جمعيتى هدف
 ايـن مجـری عنـوان بـه پزشكى »آموزش و بهداشت، درمان وزارت«هدف، 
 درصد 24 متوسط طور خود، به امكانات و توان همه با است موظف سياست

-1372 سـالهای طـى را بـاروری بالقوه سنى مقاطع در واقع مادران و زنان از
 ميليـون يـك توليـد  از تا دهد،  قرار خانواده تنظيم برنامه پوشش تحت 1368
 ديـدگاه، اولويـت اين از . شود جلوگيری برنامه اين طول در ناخواسته مولود

 خواهـد كشـور  اجتمـاعى قشرهای و جغرافيايى نواحى، مناطق از قسم آن با
هـای اقتصـادی،  بيولوژيـك، زيان حد در غالباً  و ناخواسته باروری از كه بود

  .اند ديده بيشتری فرهنگى و اجتماعى

  )1378ـ 1374(ساله دوم توسعه  قانون برنامه پنج

های  مشـى در بخـش خط. دولت سازندگى نگاشته شـده اسـت قانون دوم توسعه نيز در دوران
  : مسئله شناسايى گرديد عنوان اساسى، عدم تمايل به ازدواج به

 توقعـات، كـاهش شرايط، تعديل تسهيل با خانواده تشكيل و ازدواج به نسبت ترغيب -14«
  »خانواده حقوق و همسر انتخاب در شرعى معيارهای و های روش به نسبت آگاهى و تشريفات

برنامـه دوم توسـعه ادامـه تـالش بـرای مقابلـه بـا . گرفته شـد اما همچنان تحديد مواليد پى 
در ايـن برنامـه گنجانـده شـده » تنظيم خـانواده«افزايش جمعيت در ايران بود كه تحت عنوان 

  :بود
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  :جمعيت رشد و خانواده تنظيم - 5-2
 سـطح در بـارداری از گيـری  پـيش وسـايل گسـترده تعمـيم و تأمين - 5-2-1

  .محروم مناطق و روستاها ويژه كشور به جغرافيايى مناطق
 و روشـها توسـعه و اسـتفاده جهـت مطالعـات انجـام و دانش كسب - 5-2-2

  .بارداری از گيری  پيش امر در جديد های تكنولوژی
ــاص - 5-2-3 ــى اختص ــت از بخش ــتان فعالي ــا ها، درمانگاه بيمارس ــز و ه  مراك

 از گيـری  پـيش خـدمات مسـتمر ارائـه منظـور بـه كشور سطح در بهداشتى
  .بارداری

 اجتماعى، مشـوق -اقتصادی امتيازهای و مقررات و قوانين كليه لغو - 5-2-4
  .پرجمعيت خانوارهای

  .های فوق سياست مصاديق مورد در پژوهش - 5-2-5

  )1383ـ  1379(ساله سوم توسعه   قانون برنامه پنج

در زمينـه حمايـت از خـانواده  تنهـا بـا توجـه بـه رويكردهـای دوره قانون برنامه سوم توسـعه 
  :پرداخته است 158  هاصالحات به مشاركت زنان در ماد

 در اسـت موظـف جمهـوری رياسـت زنـان مشـاركت امور مركز - 158 ماده
  تقويت و كشور توسعه در زنان مناسب نقش ايفای برای سازی زمينه جهت

 اجرايـى هـای  دسـتگاه همكاری با الزم مطالعات انجام خانواده، ضمن نهاد
  :آورد عمل به را ذيل اقدامات ربط ذی

 تحـوالت گـرفتن در نظـر بـا و اسـالمى مبـانى و اصـول از گيری بهره با )الف
ــده ــای آين ــه، نيازه ــى جامع ــى و آموزش ــى و فرهنگ ــاص ورزش ــان خ  زن

 های  دستگاه طريق از مورد برحسب را مناسب های  طرح و كرده شناسايى را
  .كند پيشنهاد مربوط مراجع به تصويب برای و تهيه ربط ذی اجرايى

 آنـان شغلى ارتقاء و زنان های اشتغال فرصت افزايش برای الزم های  طرح )ب
 اصـالحات متضـمن  و قـانون اين در شده بينى پيش تمهيدات چارچوب در

 هيـأت بـه تصـويب منظـور بـه و تهيـه را حقوقى و اداری امور در ضروری
  .كند ارائه وزيران

 قـوه در مسـؤل های  دستگاه با مشترك های مطالعاتى فعاليت سازماندهى با )ج
 و تهيـه را  زنـان قضـائى و حقوقى امور تسهيل برای الزم های  قضائيه، طرح

  .كند گيری پى مسؤل های  دستگاه طريق از مورد برحسب
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مـالى،  های زمينـه در زنـان اجتمـاعى مختلـف خـدمات از گيری بهره برای )د
ــى حقــوقى، مشــاوره ــای  ورزشــى، طــرح و ای، آموزش ــت الزم ه ــا اولوي  ب

 يـا نيافتـه توسـعه منـاطق سرپرست بى و خودسرپرست زنان برای شدن قايل
 تشـكيل از حمايـت زمينـه در جامعه محروم های  گروه و يافته توسعه كمتر

 يـا اجرايـى هـای  دسـتگاه بـه مـورد برحسب و دولتى، تهيه غير های سازمان
 اجـرا ربـط ذی های  دستگاه طريق از تصويب از پس تا كند منعكس دولت
  »شوند

های حوزه جوانان  ريزی و ساماندهى فعاليت را مامور برنامه» سازمان ملى جوانان«نيز  157ماده 
  .كرده است

  )1388ـ  1384(ساله چهارم توسعه   قانون برنامه پنج

نيز در دوران اصالحات تدوين شد كـه اهتمـام زيـادی بـه اسـتقالل زنـان برنامه چهارم توسعه 
، 96مـاده : در بخش ارتقای امنيت انسانى و عدالت اجتماعى، بخش سوم، فصل هشتم. داشت

  :مواد زير به تصويب رسيد
 زنـان از حمايـت بـرای) هـای حمـايتى فعاليت قالب در ( خاص بيمه تأمين )ج

  .سرپرست بى كودكان اولويت با رپرستس بى افراد و خانوار سرپرست
ـــه )ی ـــدوين و تهي ـــرح ت ـــامع ط ـــازی ج ـــان توانمندس ـــت زن  و خودسرپرس

ــت ــا خانوار سرپرس ــاری ب ــر  همك ــازمانديگ ــای و ها س ــط ذی نهاده  و رب
 نخسـت ماهه  شش در وزيران هيأت در  آن تصويب و غيردولتى های  تشكل

  .برنامه اول سال
ــزايش )ل ــتمری اف ــه مس ــای خانواده ماهيان ــد ه ــت بى و نيازمن ــان و سرپرس  زن

 درصد چهل مبنای بر حمايتى های  دستگاه پوشش تحت خانواده  سرپرست
  .برنامه نخست  سال در دستمزد و حقوق حداقل%) 40(

 زنـان، در حقـوق از حمايت و توانمندسازی جامع طرح تصويب و تدوين )هـ
 .ربط ذی مراجع در آن اجرای و حقوقى، اجتماعى، اقتصادی ابعاد

  

  :مورد توجه قرار گرفت 111قوانين موسوم به تحكيم خانواده نيز از همين دوران تحت ماده 
 سـطح  گسـترش  و ها  فرصت توسعه و جامعه در زنان نقش تقويت هدف با است موظف دولت 

  :دارد معمول را ذيل هاي  كشور، اقدام در آنها مشاركت
بـر  مشـتمل زنان مشاركت توسعه جامع برنامه اجرای و تدوين، تصويب )الف 
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 هـای زنـان مهارت مدنى، تقويت قانون ويژه مقررات، به و قوانين بازنگری 
ــب ــا متناس ــای  ب ــه نيازه ــوالت و جامع ــايى تح ــاوری، شناس ــزايش و فن  اف

 تركيـب بـه اشـتغال زا، توجـه هـای   فرصـت در گذاری سرمايه ساختارهای
 افـزايش  نيـز و زنـان زنـدگى كيفيـت كـار، ارتقـای نيروی هعرض جنسيتى
  .آنان شايستگى به نسبت عمومى باورهای

 در تصـويب جهـت خـانواده، نهـاد تحكيم به لوايح، مربوط هارائ و تنظيم )ب
  .صالح ذی  مراجع

 تمهيـدات و گيرانـه  پـيش های برنامـه تهيـه جملـه از الزم هـای  اقـدام انجام )ج
  .زنان عليه خشونت برای رفع حقوقى و قانونى

 های غيردولتـى، نهادهـای سازمان گسترش و ايجاد از حمايت اليحه تقديم )د 
  .اسالمى شورای مجلس به زنان های تشكل و مدنى

  )1394ـ  1390(ساله پنجم توسعه   قانون برنامه پنج

مشـمول برنامـۀ  1389كه كشور در سـال ای  گونه اين برنامه با يك سال تاخير تصويب شد، به
برنامه پنجم توسعه در فصل سوم مسائل اجتماعى را بـا محوريـت ارتقـای نيـروی . توسعه نبود

 و افراد«از مبحث چهارِم اين فصل به توانمندسازی و حمايت از  39ماده . انسانى نگاشته است
امـا در . پرداختـه اسـت» نيازمنـد معلـوالن و خانوار سرپرست زنان ويژه و به نيازمندهای  گروه
  :اند آمده » سرمايه اجتماعى، جوانان و خانواده«از همين فصل محورهای زير با عنوان  41ماده 

 بودجه از كه ربط ذی غيردولتى عمومى مؤسسات و اجرايىهای  دستگاه )الف
 سـند و جـوان نسل تربيتى منشور اساس كنند، بر مى استفاده دولت عمومى

 برنامـه« ايجـاد ضـمن دولـت مصـوب جوانان امور ساماندهى و توسعه ملى
 و ملـى سـتاد طريـق از خـود سـنواتى بودجـه ذيل »جوانان امور ساماندهى

 ايـن شـدن اجرايـى جهـت را الزم اقدامات جوانان امور ساماندهى استانى
  .آورند عمل به برنامههای  سال طول در اسناد

 بودجـه از كـه ربط ذی غيردولتى عمومى مؤسسات و اجرايىهای  دستگاه )ب
 ميـزان جوانـان ملـى سـازمان همكـاری كنند، بـا مى استفاده دولت عمومى

 نمـودن اجرايـى  هدربـار را جوانان عالى شورای مصوب های شاخص تحقق
  .دهند قرار پايش و سنجش مورد »جوانان امور ساماندهى برنامه«

) 5( مـاده موضـوع اجرايـىهای  دسـتگاه تكـاليف ساماندهى اليحه دولت )ج
 سـازی شـفاف و بـازنگری هـدف بـا را كشـوری خـدمات مـديريت قانون
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 در و تهيه جوانان فرارویهای  چالش و مسائل رويارويى با در آنها وظايف
  .نمايد ارائه اسالمى شورای مجلس به تصويب جهت نخست برنامه  سال
) ج( بنـد موضوع اليحه و ملى ماده، منشور، سند اين اجرايى نامه آيين ـ تبصره

 بـه و تهيـه نخسـت برنامـه سـال در معاونـت و جوانـان ملـى سازمان توسط
  .رسد مى وزيران هيأت تصويب

 سـند«و تـدوين   در اين سند اصالح شد و دولت موظف به تهيه 227نيز مادq  1390تيرماه سال 
 انتظـامى نيـروی ريزی برنامـه و مشـاركت بـا »اجتماعى روابط در كودكان و بانوان امنيت ملى

كشـور،  كشـور، شـهرداری، وزارت بهزيسـتى قضـائيه، سـازمان ايران، قـوه اسالمى جمهوری
 های خانــه  جمهـوری، وزارت رياسـت خـانواده و زنـان امـور هـا، مركـز اسـتان عـالى شـورای

  .اجتماعى شد رفاه و تعاون، كار و پزشكى آموزش و بهداشت، درمان
 qخـانواده و زنـان امـور توسـعه جامع برنامه«لت با عنوان نيز سندی ديگر را از دو 230ماد «
 از گيـری  مربوطه، پـيش مقررات و قوانين خانواده، بازنگری بنيان تحكيم محورهای بر مشتمل
 مشاغل ساماندهى اولويت با معيشتى ـ اقتصادی امور ساماندهى و اجتماعى، توسعههای  آسيب

فراغـت،  اجتمـاعى، اوقـات بدسرپرسـت، تـأمين زنـان و خـانوار سرپرست زنان برای خانگى
های  سـازمانهای  توانايى هسالمت، توسع حجاب، ارتقای و عفاف فرهنگ پژوهش، گسترش

 المللـى، تعمــيق بين تعـامالت نخبـه، توسـعه و مـدير زنـانهای  توانمنـدی نهـاد، ارتقـای  مردم
  .كند خانـواده مطالبه مى و زنان تشكـيالتى اداری ساخـتار اصـالح و دينى باورهای

  هاي جمهوري اسالمي ايران بررسي و نقد سياست

هايى كه تاكنون در جمهوری اسالمى ايران تصويب شده است هيچ توجهى به مسـئلۀ   سياست
ترين نيازهای انسـان و حتـى مشـكل  يكى از اولين، فراگيرترين و همگانى عنوان نياز جنسى به

تواننـد خـانواده  همـه مى) الف: فرض را مسلم انگاشته است  ابتذال در جامعه نداشته و دو پيش
اين حمايت بايد به شكل ) تشكيل دهند و خانواده بايد حمايت شود و ب) دائم تك همسری(

ای كه پيش از اينها طرح شد بـرای  بدين ترتيب مسئله. باشد های مالى، اشتغال و مسكن كمك
گذار يك مسئله نبوده و بسياری از آنها كه امكان تشـكيل خـانواده ندارنـد بـه كـل از   سياست

گذاران نياز جنسى زنان نـازا، پـا بـه   بدين معنا كه سياست. اند  گذاری خارج بوده  سياست هداير
ن نوجوان و زنانى كه امكان چندانى برای ازدواج ندارنـد را از سن گذاشته، بيوه، بيمار، دخترا

و مريض هستند يا در زمان نياز بـه روابـط  همچنين مردانى كه نازا. اند توجه حذف كرده هداير
حتى مـردان متـأهلى كـه در . جنسى قادر به ازدواج دائم نيستند، در جامعۀ ايرانى جايى ندارند
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  .شود نيز درگير مشكالت زيادی هستند مىخانواده نياز جنسى آنها رفع ن
به سراغ طراحـى سياسـت   گذاران دولت بدون تبيين مسئله و داشتن نظريه  دولت و سياست

اند كـه متـاثر از  ديگـر تعريـف شـده  های توسـعه مسـتقل از هـم زن و مـرد در برنامـه. روند مى
حمايـت از زنـان بـه آن هـای دولـت بـرای  دخالت. پارادايم مدرن در رابطه با خـانواده اسـت

های دولت به زنـان سرپرسـت  حمايت. دهد سوق مىبودن  انجاميده كه زنان را به تجرد و بيوه
هـای مـالى مسـتقيم مويـد چنـين رويكـردی اسـت، در حـالى كـه راه  خانوار با اعطای كمك

های  سياسـت. های زيادی برای حمايت از اين زنان در خالل تشكيل خـانواده وجـود دارد  حل
كـه بـه تـرويج  نيـز بـيش از آن) ازدواج دائـم تـك همسـری(دولت در اليحه تحكيم خانواده 

ازدواج بيانجامد، به ابزاری برای سركوب نيازهای جنسـى افـرادی تبـديل شـده؛ افـرادی كـه 
گذاری، تنها راه قانونى و شرعى برای   با اين شيوq سياست. توانند ازدواج دائم داشته باشند نمى

ايم و كسانى همچون زنـان بيـوه و يـا  همسری قرار داده جنسى را ازدواج دائم تك هدايت نياز
  .ايم نازيبا را بسوی روابط نامشروع و غيرقانونى سوق داده

گـذاری جنسـى داريـم، مربـوط بـه احكـام   ای كه هم اكنون در حوزه سياسـت تنها سرمايه
. شود مجازات اسالمى در مقابله با زناست كه در شرايط كنونى حد زنای محصنه نيز اجرا نمى

نيروی انتظامى نيز . شوند ديگر احكام اسالمى مانند صيغه و تعدد زوجات نيز نابهنجار تلقى مى
نتيجـه . كنـد مناسـب برخـورد مىان پوشـش بـابا زنان و مردان » پليس امنيت اخالقى«در قالب 

  . ها در اين زمينه منفعل و سلبى هستند تا فعاالنه و ايجابى گذاری  كه بيشتر قوانين و سياست آن

  جنسيت، سنت و مدرنيته در ايران

روابط جنسـى در ايـران . آيد مسئلۀ روابط جنسى بخشى از مسئلۀ سنت و مدرنيته به حساب مى
های ديگـِر سـنت و  سـرگردان اسـت و هماننـد بسـياری از دوگانـهميان دوگانۀ سنتى و مدرن 

ترديد صورت اين دوگانه  بى. مدرنيته بدون پاسخ مانده يا پاسخهايى عجوالنه به آن داده است
های بسيار دارد و متاثر از مناسبات دينى و فرهنگِى جامعۀ  در ايران با ديگر نقاط جهان تفاوت
مدرنيته در جريان روشنگری، فردگرايـى را در برابـر . ستايرانى صورت جديدی پيدا كرده ا

هـای مـذهبى بـود كـه  بيشترين تأثير اين فردگرايى بر خانواده. نفوذ نهادهای مذهبى رواج داد
ای تبديل كرد و حتى بسـياری از پيونـدهای زن و مـرد   های گسترده به هسته آنها را از خانواده
اين گسـيختگى بـه معنـای اسـتقالل  )١٩٢:١٣ee!�����ر،( .ختای را نيز از هم گسي در خانواده هسته

 .)٣٩: ١٣٨h>!ـ�ت و واlس، ( تعريف شـد» نظريۀ برابری«نسبى زن و مرد نسبت به هم بود كه در قالب 
زنـان و . پيوندهای خانوادگى جای خود را به روابط ناسيوناليستى، فمينيستى و كاپيتاليستى داد
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ت هنجارهای مذهبى در روابـط جنسـى، از كليـه حقـوق مـدنى توانستند بدون رعاي مردان مى
ــند ــترش جنبش. برخــوردار باش ــا گس ــرد ب ــا م ــرد ب ــا م ــا زن ي ــط زن ب ــتى و  رواب ــای فمينيس ه

توانستند نيروی جنسى خـود را بفروشـند يـا  زنان و حتى مردان مى. گرايى ممكن شد جنس هم
  .نسى بازی كنندهايى نقش واسطه و داللى را برای روابط ج  در قالب شركت

كه از تفكر مدرن برخاسته بود و پشتوانۀ خوبى بـرای تفكـر مـدرن در  با آن» نظريۀ برابری«
مقابل تفكر سنتى بود اما كاركردهای نـامطلوبى بـرای مدرنيتـه در برداشـت؛ زيـرا بسـياری از 

يف شـدq وری در جهاِن بـازتعر های زيستى را برای ايجاد بهره های آنها به ويژه تفاوت تفاوت
نظريـۀ . ارتقـا يافـت» نظريۀ تفاوت«به » نظريۀ برابری«به همين سبب . گرفت مدرن در نظر نمى

های سوسيال، كمونيست، ليبرال و راديكال گسترش يافتند و بخـش  برابری و تفاوت در شاخه
هـای جديـدی از روابـط   ای از گفتمان جنسى را نيز بـه خـود اختصـاص دادنـد و شـكل عمده

هـا در بـاب روابـط   توان ديـدگاه بدين ترتيب مى. بتنى بر تفكر مدرن ترويج كردندجنسى را م
  :جنسى را در سه نظريۀ عمده گنجاند

  

داند كه در قالب خانواده شـكل گرفتـه اسـت،  نظريه مكمل بودن، زن و مرد را يك واحد مى
نظريـه مكمـل . دانند مىاما نظريه برابری و نظريه تفاوت زن را يك واحد و مرد را يك واحد 

هايى دارند كه با پيوند   زن و مرد تفاوت. بودن به برابری و تفاوت زن و مرد توامان توجه دارد
�7%ـ��، ( .دارنـد) نـه متشـابه(آيد، اما با اين همه حقوقى برابـر  پديد مى  آنها يك واحد متكامل

ه مكمل بـودن مـانع از تكامـل بدين ترتيب روابط جنسى زن با زن يا مرد با مرد در نظري )١٣٧٨
 عنـوان كه بـه با اين حال، نظريه مكمل بودن به سبب آن. مرد و زن و از همين رو، مردود است

بندی شده است و متناسب با محيط فرهنگى جديِد انقـالب اسـالمى  يك نظريۀ سنتى صورت
  .مانده است  بازتوليد نشده است، ناكارآمدتر از دو نظريۀ ديگر باقى

های جديدی يافته است؛ زيـرا  روابط جنسى مدرن و سنتى در جامعۀ ايرانى صورت دوگانۀ
ها، نهادها، قـانون  شود، اما سازمان از يك سو حكومت در قالب يك دولت ـ ملت شناخته مى

ــه اســالمى ســامان يافته و سياســت ــالمى در چــارچوب فق ــد های انقــالب اس ــو . ان از يــك س

ی�  �(�
و

»��د و ��ی�Tه زن« 

نظريه مكمل بودنزن و مرد هم مكمل هستند

هريك از  زن و مرد كامالً مستقل اند
)به معنای تشابه(نظريه برابری 

نظريه تفاوت
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انـد و از سـوی ديگـر  های اسالم بازتوليـد كرده  س ديدگاههای فمينيستى خود را بر اسا جنبش
تجارت سكس و فاحشه در كشور به صورت رسمى ممنوع و به صـورت غيررسـمى در حـال 

دوگانۀ سنت و تجدد در قالب رفتارهای متظاهرانه، رياكارانه و التقاطى پنهـان . گسترش است
  .زند رقم مىهای نابهنجار جديدتری را  شود و پديده بندی مى و صورت

های مدرن و سنتى يا اتخاذ يكى از آنها به حـل مشـكالت جنسـى در  بنابراين تركيب شيوه
كند زيرا هر يك از آنها الگوهايى فرهنگى متناسـب بـا مبـانى معرفتـى  ايران هيچ كمكى نمى
» تعريف«جديدی متناسب با مبانى معرفتى در اسالم » الگوهای فرهنگى«خود هستند بلكه بايد 

واجـِب   هها در جامعه اسالمى بازتعريف شـوند تـا مقدمـ»معروف«دند به عبارت ديگر بايد گر
  . فراهم گردد» امر به معروف و نهى از منكر«

  نظريه های سياست گذاری و نظريه فرهنگى جمهوری اسالمى

ايـن نظريـه . شود، اما از جهت مبنا، محتاج يك نظريه است شروع مى  گذاری از مسئله  سياست
نظريـه هـای مختلفـى همچـون نظريـه . ايد در سطوح مختلفى، مسئله را مورد توجه قرار دهـدب

. ت( در طراحى يك سياست وجـود دارد SWOTبازيها، نظريه سيستمى، مدل فرآيندی و مدل 

كــه بيشــتر رويكردهــای پراگماتيســتى دارنــد و اساســا ســكوالر، ضــدمبنا و حقيقــت )١٣٨٧ �دا
های   نظامهـای پارسـونز، سـرمايه  هالگوهای مهمى نيز همچون نظري. )54, 1384 ىرورت(هستند

اجتماعى بورديو، كنش ارتباطى هابرماس نيز خارج از رويكردهای پراگماتيستى، الهام بخِش 
گذارانـه تحـت  بسياری از ديـدگاههای سياسـت. هاست  بسياری از نظريات و سياست گذاری

در نظريـه نظـام هـای » سـى، فرهنگـى و اجتمـاعىاقتصـادی، سيا«  هبندی چهارگانـ تاثير دسـته
پارسونز قرار دارند و عوامل تاثيرگذار بر موضوع سياسـت گـذاری را  بـا كمـك ايـن چهـار 

١٣٨٣�، �ا��( كنند حوزه شناسايى مى ،he( .بندی اگرچه ظاهری منطقى دارد اما به  دسته  هاين شيو
اقتصـادی، (و انـواع آن » سـرمايه«مفهـوم بورديو نيـز بـا . كند شدت در برابر تغيير مقاومت مى

بـه . تاثير مهمى بر رويكردهای اروپايى در سياستگذاری گذاشـته اسـت) اجتماعى و فرهنگى
های عمـل، خـود را از همـديگر متمـايز  ها و تغيير حوزه نظر بورديو، كنشگران با تبادل سرمايه

كــنش ارتبــاطى . )he٩ :١٣٩١ (ــE،یCــ��س ا( آورنـد را پديــد مى 1»هــای زنــدگى  ســبك«كننـد و  مى
هابرماس نيز با متمايز كردن خود از كنش هنجاری پارسونز و كنش ابزاری مـاركس و كـنش 
راهبردی پراگماتيسم و نقد آنهـا، چـارچوب فكـری جديـدی را در مطالعـات انتقـادی پديـد 

  هدر پديدارشناسـى و مسـئل» خـود و ديگـری«هابرماس با استفاده از چارچوب مفهومى . آورد
                                                        

 .ها ها در تعامل با ميدان واره به نظر بورديو، عادت 1



��� �2ا��	� KGار<  ��سBس <دس&�ر  Y2روا ��X����	� ی�ان؛در ا  Y2روا� 
�س	& ی��"رن  ��ۀ�2                      77  

 

به نظر او يك كنش ارتباطى، فهـم دو طـرف رابطـه را . فهم، كنش ارتباطى را بازتعريف كرد
كنش ارتباطى عمق . ) ٢٨٣: ه��ن( شود منجر مى» توافق«و » تفاهم«دهد كه به  مورد توجه قرار مى

بـرای . كنـد و قدرت زيادی در فهم سياست گذاری در خارج از تفكر پراگماتيستى فراهم مى
بر مبنـای نظريـه كـنش ارتبـاطى هابرمـاس » ارتباطات و ديگری«ماريون يانگ در مقاله نمونه 
با اين وجود تفاهمى كـه هابرمـاس از  1.كند ای جديد از دموكراسى ارتباطى را طرح مى گونه

ــخن مى ــدف  آن س ــا و ه ــدون معن ــاهم ب ــدارد و تف ــر ن ــودی را در نظ ــدف و مقص ــد ه گوي
تنها قادر است آينده را بر اساس گذشـته تغييـر دهـد امـا در هابرماس   هنظري. نيستپذير امكان

  2.گيرد چارچوب تفكر دينى، گذشته و حال با فهم آينده مورد بازسازی قرار مى
در ايـن مجـال كوتـاه تـالش . اما رويكردهای دينى همواره هدف محور و مبنـاگرا هسـتند

.  وری اسـالمى ترسـيم شـودكنيم تا چارچوبى نظری با الهام از حكمت اسالمى برای جمهـ مى
كند كـه نسـبتى تشـكيكى بـا  در حكمت اسالمى انسان به طور همزمان در عوالمى زندگى مى

عـوالم . انسانى در ايـن مراتـِب مشـكك، حركـت و صـيروريت دارد» نفس«يكديگر دارند و 
شـناختى يـا  هـای معرفت بنـدی شناختى در حكمـت اسـالمى تفاوتهـای زيـادی بـا طبقه هستى
بنديهای پارسونز، هابرماس و بوردويو به جهان ها و عـوالمى  طبقه. شناختى مذكور دارد جامعه

بـا . كنند كه هم عرض يكديگر هستند و هـيچ صـيروريتى بـرای انسـان قائـل نيسـتند اشاره مى
  : توان نظريه ای  فرهنگى را برای سياستگذاری ارائه نمود نظری به اين عوالم مى

ها  در نگاه اسالمى مبتنى بر معارفى است كه نسـبت بـه انسـان  يك نظريه: معرفت عقلى) 1
شـناختى و  شـناختى، انسان شـناختى، معرفت اين معرفـت مبـانى هستى. استقالل و عينيت دارند

نياز جنسى را . بخشند حقيقى را تكوين مى  هكند و مبنای يك نظري شناختى را روشن مى غايت
شـناختى  شـناختى و معرفت دانست بلكه اهميتـى هستى نبايد صرفا يك نياز غريزی برای انسان

. كننـد پردازی مى شناختى از همين نيـاز انسـانى شـروع بـه نظريـه دارد و بسياری از مبانى انسان
در . 3برای نمونه اشتروس معتقد است كه تابوی زنـای بـا محـارم مبـدا حيـات فرهنگـى اسـت

ای كامال متفاوت مورد توجه بـوده اسـت  حكمت اسالمى نيز توجه به رابطه زن و مرد به شيوه
  .گيرد كه بايد مبنای سياستگذاری قرار

نظريه بايد زبان جديدی را متناسب با زندگى روزمرq مردم توليـد كنـد : فرهنگ و زبان) 2
                                                        

، زن در توسـعه و سیاسـت، »انـگ ي ونيمـار  سيريـ آ زيمتمـا  يشهروند هيدر نظر يتيجنس يبرابر«علي،  محمدتوانا، : نك. 1
 .35، ش1390زمستان 

عيهم مشْـكورا     و منْ أَراد اْلĤخرَةَ و سعى. 2 ك كـانَ سـنٌ َفأُولئؤْمم وه ها ويعلَـى    /  )19:اسـراء ( َلها سنَّ ع أَنْ َنمـ ُنريـد ذينَ  و الـَّ
 )5:قصص(  استُْضعفُوا في اْلأَرضِ و نَجعَلهم أَئمةً و نَجعَلهم الْوارِثين

 . ، انتشارات بيكونساختارهای اولیه خویشاوندی) 1969(اشتراوس، لوي ، : نك 3
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بخـش مهمـى از روابـط . تری در قبـال ديـدگاه مـدرن داشـته باشـد و موضع متناسب و موجـه
. انـد جای خويش را در فرهنـگ بـاز كرده» روابط دوستانه«ح نامشروع نيز با استفاده از اصطال

بـه عنـوان الگوهـای  1»مسـيار«در فقه اهل تسنن نيز انواع جديدی از رابطه جنسى تحت عنوان 
الگوهـای «شـده،  نظريه بايد در قالب مفـاهيم جديـد و پذيرفته. اند فرهنگِى بهنجار سربرآورده

» همسری برايشان ممكـن نيسـت ى كه ازدواج دائم تكبهنجاری را برای رفع نياز جنسِى كسان
دهد زمينۀ فرهنگـِى  ترين اعتقادات مردم ارجاع مى اين زبان جديد كه به عميق. مشخص نمايد

كند كه برای مردم قابـل فهـم و كـامًال  های بهنجار فراهم مى موجه و مناسبى برای تحقق شيوه
بازتوليد نشود، مراحل ديگر ممكـن نخواهـد پذيرفتنى است تا نظريه با توجه به فرهنگ مردم 

توانـد  فقه شـيعى مى. سازد های نهادی و مادی خود را مى فرهنگ و معرفت است كه اليه. شد
ــه كمــك تحقيقــات  ــا مبنــای اصــولِى خــود و ب ــه مردم«ب ــا » های كــانونى مصــاحبه«، »نگاران ي

، »نظريۀ مبنايى«يا » تحليل مضمونى«متعدد و طوالنى مدت و به كمك » های گروهىِ  مصاحبه«
  .ايرانى طراحى كند -ها و رفتارهای اسالمى  ها، نگرش  الگوها و زبان متناسب با بينش

هايى است كه ابعاد حقوقى،  هر نيازی در جامعه مستلزم نهادها و سازمان: نهاد و سازمان) 3
كـه ازدواجِ نيـاز جنسـِى كسـانى «. آن را هدايت كنند و رسميت ببخشـند اقتصادی و اجتماعىِ 

ای،  در جامعـه مسـتلزم نهادهـای آموزشـى، مشـاوره» همسری برايشان ممكن نيسـت دائِم تك
. نهادينه شود و به رسـميت شـناخته شـود» های بهنجار رفع اين نياز  راه«حقوقى و مالى است تا 

 ابعـاد سياسـىِ . شـود هايى، به ابعاد سياسى نظريـه مـرتبط مى پديدآمدن چنين نهادها و سازمان
های علميه، صدا و سـيما و  دولت، مجلس، قوه قضائيه، حوزه هكند كه رابط نظريه مشخص مى

خانواده چگونه بايد شكل بگيرد؟ ابعاد حقوقى، اقتصادی و اجتماعى بايد با توجـه بـه تحليـل 
سياسى و در چـارچوب مطالعـۀ فرهنگـى، فقهـى و فلسـفى در نظـر گرفتـه شـود در غيـر ايـن 

  .شوند صورت به قفسى برای انسان تبديل مى
ابزارهـای . ابعاد مادی يك نياز واقعى را نبايد كوچك شـمرد: يل و ابزارهای مادیوسا) 4

زمـان . آيد ای از ابعاد مادی يك الگوی فرهنگى مدرن به شمار مى پيشگيری از بارداری نمونه
شاپها يـك  شود؛ اينكه در پاركها، فرهنگسراها يا كافى و مكان نيز در همين مرتبه مشخص مى

ايـن ابعـاد مـادی بايـد بسـته بـه ... يا در مسجد، در والنتاين باشد يا عيد غـديررابطه آغاز شود 
ايـن . درك شـود» ها و فرهنگى كه شكل گرفتـه های بهنجار رفع اين نياز، نهادها، سازمان  راه«

شود بلكه وجودش را از الگـوی فرهنگـى خـويش  ابعاد مادی توسط سياست گذار ايجاد نمى
                                                        

 http://www.ensani.ir/fa/content/2025/default.aspx: نك. 1



��� �2ا��	� KGار<  ��سBس <دس&�ر  Y2روا ��X����	� ی�ان؛در ا  Y2روا� 
�س	& ی��"رن  ��ۀ�2                      79  

 

كنـد و آن را  هم رابطه اين الگو و آن ابعاد بـه ايـن رابطـه كمـك مىسياستگذار با ف. گيرد مى
  .نمايد تسهيل مى

بدين ترتيب سياستها بايد با نگاهى كالن به رابطه زن و مرد در نسـبت بـا هسـتى و معرفـت 
سـپس سياسـتگذاری بايـد . آغاز شود تا بتواند معنا و مقصود حضور انسان را در جهان دريابد

مى بـا فرهنـگ و شـعور عامـه قـرار گيـرد و در گفتگـو بـا آن، الگوهـايى تفاه  هدر يك رابط
در مراحـل بعـد بايـد رونـد . فرهنگى متناسب با جايگاه انسان در جهان و مقصود خلق گـردد

گيری زيرســاخت هــای نهــادی و مــادی را در چــارچوب الگوهــای فرهنگــى و مبــانى  شــكل
  .شناختى تسهيل نمود شناختى و معرفت هستى

  يريگ نتيجه

ها و عواملى دارد كه در جامعۀ ما ريشۀ آن بدرستى شناخته نشـده   روابط جنسى نامشروع علت
گـذاران   گذاری جنسى بايـد مسـئله شـناخته شـود و بـر روی ميـز سياسـت  برای سياست. است

گذار ارائه شود و بـر اسـاس معيارهـای   های آن ذيل نظريات به سياست  حل  گذارده شود و راه
  . سياستى منعطف متناسب با فرهنگ درپيش گرفته شودمعرفتى، 

ــكالت و  ــى مش ــس از بررس ــه پ ــن مقال ــل و » پيامــدهای«در اي ــه عوام ــروع، ب ــط نامش رواب
ها  مسئلۀ اصلى در چنين روابطى گاه بـه ايـن پيامـدها و زمينـه. اشاره شد  اين رابطه» های زمينه«

مسئلۀ اصـلى . شود كوتاه مدت پيشنهاد مىهايى سلبى، پرهزينه و   شود و راه حل تقليل داده مى
واقعى دارد كه الگوهای فرهنگـِى بهنجـاری بـرای رفـع » نياز«در اين ناهنجاری ريشه در يك 

  . های مختلف آن پديد نيامده است وضعيت
همسری را در زمانى كـه تمـايالت جنسـى دارنـد،  بسياری از افراد امكان ازدواج دائم تك

جامعـۀ ايرانـى دو راه حـل اساسـى . گزينند نجار را برای رفع آن برمىيابند و مسيرهای ناه نمى
ازدواج دائـم تـك ) روابـط دوسـتانه و ب) برای رفع نياز جنسى خويش شـناخته اسـت؛ الـف

هـای الهـى اسـت و پيامـدهای  كه مستوجب هتك حرمت روابط دوستانه به سبب آن. همسری
شـود  گذاری وارد نمى  ى دارد در سياستای برای حيات يك جامعه اسالمى در پ نگران كننده

های جمهـوری اسـالمى ايـران در  با تحليل سياست. افتد گويى كه چنين اتفاقى در جامعه نمى
ازدواج دائـم  ههای خـويش را بـر گزينـ گـذاران، سياسـت  اين زمينه نيز روشن شد كه سياست

همسـری پـيش پـای  كـه گزينـۀ ازدواج دائـم تك انـد، غافـل از آن همسری متمركز كرده تك
به بيان . نيست... بسياری از افراد مانند زنان نازا، بيوه، فقير، مريض، نازيبا و پا به سن گذاشته و

گـذار هـيچ تــوجهى بـه ايـن مسـئله نداشــته كـه افـرادی امكـان ازدواج دائــم   ديگـر، سياسـت
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  .همسری را در زمان تمايالت جنسى ندارند تك
سنتى و مدرن برای ازدواج موقت و تعدد زوجات، مـانع های فرهنگى در فرهنگ  دشواری

عنـوان راه حـل بـرون رفـت  گذار آن را بـه  از آن است تا مرد يا زن صيغه را بپذيرد يا سياست
حلـى باشـد كـه بـر روی ميـز   هـای جنسـى نيـز راه  شايد گزينـۀ سـركوب غريـزه. پيشنهاد كند

طبيعى انسان و حركت طبيعى اجتماعِ انسانى را توان نياز  گذاری باشد، اما به واقع، نمى  سياست
سركوب كرد، به ويژه آن كه حيات انسانى و نسل بشر بدان وابسته اسـت و سياسـتهای كـالن 

نابودی طبيعت انسان بـه معنـای نـابودی خـود . گسترش جمعيت را مورد توجه قرار داده است
الل قواعـد انسـانى بـازی انسان است و اين سركوب پيامـدهای پنهـانى دارد كـه ديگـر در خـ

از . نمايـد كند و در قالب خشونت، بحران و به خصـوص بحـران جمعيتـى و نسـلى رخ مى نمى
كند امـا بـا  گاه ميل جنسى را سركوب نمى  شود كه اسالم هيچ مائده برداشت مى هسور 87آيۀ 

ه مـدح ميل جنسى يك عمل مباح است و نه تنها مذمت نشده، بلك. كند انحراف آن مقابله مى
 .)٣٩: H�١٣٨٨�%�، ( شده است

تـوان مسـيرهای  نمى. هر انسان سالمى ميل جنسى دارد و به سوی ارضای آن خواهد رفـت
ارضـای جنسـى را بسـت و از ســوی ديگـر انتظـار داشـت كســى در دام عوامـل ايجـاد فحشــا 

  . گرفتار نشود )...های مبتذل، روابط دوستانه و  ای، سايت های ماهواره شبكه(
گيرد كه در درجه نخست، احكام اسـالمى و در   توجهى به مسئله از آن جا سرچشمه مى بى

درجه دوم فرهنگ سنتى به محاق تفكر مدرن رفتـه اسـت و در ايـن خـالء ارزشـِى بـه وجـود 
بـرد و ايـن بـه سـبب  آمده، گردباد مخربى شكل گرفته است كه همه را به جهتـى نـامعلوم مى

گـذاران   متفكران و سياسـت. تردq تفكر  و فرهنگ مدرن استتوليد، سازماندهى و عرضۀ گس
های موجود را در نظر بگيرند و با توليد، سازماندهى و عرضه فراوان تفكـر  مسلمان بايد گزينه

های اسالمى   حل دينى هم از جهت نظری، راهى يابند و هم زمينۀ فرهنگى اجرای احكام و راه
  .م نمايندرا با حركت فكری گسترده و عميق فراه

  : بنابرآنچه بيان شد
علـت اصـلى روابـط نامشـروع : ها درك درست مسئله و تفكيك آن از پيامدها و زمينـه. 1

گذار نبايد علت اصلى را وانهد و تنها به مقابله با   ريشه در يك نياز واقعى دارد، سياست
 .ها همت گمارد پيامدها و زمينه

های زيـاد مـالى و فرهنگـى  ها نه تنها هزينه ينهگذار به پيامدها و زم  مشغول شدن سياست
مسئله ايـن اسـت . مدت و سلبى است های كوتاه  در بر خواهد داشت، بلكه مستلزم روش
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كه در جامعۀ ايرانى الگوی فرهنگى بهنجاری را برای بسياری از افـرادی كـه تمـايالت 
عريـف نشـده همسـری برايشـان وجـود نـدارد، ت جنسى دارند و امكان ازدواج دائم تك

ای باشد كه نه تنها نياز اين افـراد را بـرآورده كنـد  گونه اين الگوی بهنجار بايد به. است
  .های دائم نيز بردارد كه موانع را از پيش پای ازدواج
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های گونـاگون بـرای   گوهای تخصصى ميان صاحب نظران با ديدگاه و گفتايجاد زمينۀ . 2
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  .ايجاد فضای علمى و فرهنگى در جهت اتخاذ يك تصميم در اين مسئله
مبانى آن مبتنـى بـر ) ای مورد وفاق كه  الف بررسى نظريه های طرح شده و اتخاذ نظريه. 3

و زبـانى آن مبتنـى بـر های فرهنگى  سازه) حكمت و فقه اسالمى شكل گرفته است؛ ب
ابعاد سازمانى، نهادی و ) مطالعات فرهنگى و اعتقادات عميق مردم تدوين شده باشد؛ ج

  های فرهنگى توضيح داده باشد مادِی مسئله را در چارچوب مبانى و سازه
.  
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