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 چكيده

در اين مقاله، مؤلف ضمن اشاره به ويژگيهاي اصلي سياستهاي جمعيتـي در ايـران، بـه تفكيـك دو     
شود كه دولت  ا شامل ميپردازد. دوره اول زماني ر دوره مختلف در امر سياستگزاري از يكديگر مي

هـاي دينـي بـه تـرويج و تأييـد ازديـاد تعـداد نفـوس          اسالمي در ايران مطابق درك سنتي از آموزه
 پردازد. مي
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مشكالت زمامداري به منظور فـراهم  نمودن  دومين دوره، در پي استوار شدن مباني حكومت و رخ
اي كه از حيث كار، ازدواج، مسـايل اقتصـادي و    جامعه -اي مطلوب براي شهروندان  آوردن جامعه

شود. در اين دوره است كه ديدگاه اسـالمي   آغاز مي -فرهنگي در وضعيت خوبي قرار داشته باشد 
سازگار شده و شاهد تقريري نوين در زمينه سياست جمعيتي به خوبي با شرايط و مقتضيات زماني 

 .باشيم كه در آن امر كنترل مواليد، پذيرفته شده و مورد تأييد است از سياست جمعيتي اسالمي مي
 

 مقدمه
توسعه سياستهاي جمعيتي در جمهوري اسالمي ايران، زمينه مساعدي را براي آزمون ديگرباره ايـن  

ه بوده و به يقين با هرگونه فمينيسم ناهمساز اسـت،  فرضيه بسيار شايع كه اسالم نقطه مقابل مدرنيت
آورد. راهبردهاي اخير كه جمهوري اسـالمي بـه منظـور ايجـاد وفـاقي جمعـي در مـورد         فراهم مي

پـذيري   دهنده سازگاري و انعطاف ضرورت مهار زاد و ولد و تنظيم خانواده به كار بسته است، نشان
 ت.اين دين با واقعيتهاي سياسي و اقتصادي اس

گيري در مورد تنظيم خانواده، پيوندي نزديك با جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان در جامعه  تصميم
هاي كـوچكتر   هاي زندگي زناشويي دارد. امتياز زنان در خانواده و امنيت و استقالل آنان در محدوده

لـب دولتهـا،   جمعيتي ايـران بسـتگي دارد، زيـرا دولـت ايـران هماننـد اغ       به شدت به توفيق برنامه
مسؤوليت مهار زاد و ولد را از مردان به زنان محول كرده است. حضور فزاينده زنـان در اجتمـاع و   
عرصه اقتصادي، به شدت به ميزان كاميابي آنان در عرصه ازدواج، وابسته است، امـا در عـين حـال    

سنگ بناي جامعه  داري آنان، يعني هاي بنيادين درخصوص نقشهاي زنان به ويژه عقيده خانه مشكله
اسالمي، از حمايت حكومت برخوردار گشته است. حال چگونه حكومت ايـران، ايـن دو دسـته از    
اولويتهاي متفاوت را با يكديگر جمع كرده، خود موضوع قابل توجهي است كه در اين نوشـتار بـه   

 .آن پرداخته شده است
دانه از نقـش اسـالمي زنـان ترديـد     زنان ايران به سهم خود از جهت فردي و اجتماعي در تفسير مر

گراي فعال، از شكافهاي ايدئولوژيك و بنيادين موجود در جهـت طـرح تفسـير     اند. زنان اسالم كرده
 اند. برداري كرده محورانه از نقشهاي خاص خود بهره زن



آنان با تفسيرهايي تازه و نو، حكومت را در پـرداختن بـه اصـالحات در عرصـه ازدواج، طـالق و      
الت به منظور ايجاد بستر مناسب براي گسترش موقعيت اجتماعي و حقـوقي زنـان رهنمـون    تحصي
 .اند شده

 
 سياستهاي جمعيتي پيش و پس از [ انقالب اسالمي ] -الف 

هـدف   1975ريخـت و در سـال    پـي  1967ايران نخستين برنامه رسمي جمعيتي خـود را در سـال   
جمعيت به يك درصد، طي يك دوره بيسـت سـاله،   بلندپروازانه خود را داير بر كاهش سطح رشد 

سقط جنين را در مدت سه ماهه اول دوران بارداري، البته  1973اعالم داشت. رژيم پهلوي در سال 
با اجازه شوهر، قانوني ساخت. سازمان ملي زنان نيز همدوش ساير مراكز، دست به ترويج و پخش 

ها و وازكتـومي   يي از قبيل آي. يو. دي، بستن لولهوسايل جلوگيري از بارداري زد؛ ابزارها و روشها
 عرضه گرديد، اما به خاطر وجود كمبودها، قرص جلوگيري، تنها گزينه در اين زمينه بود.

اگر چه تالش اندكي براي تعميم و گسترش برنامه تنظيم خانواده به نقاط روستايي صورت گرفت، 
دار شدن از برخي مـواد ضـدبارداري    در سن بچه از زنان 11دهد كه % اما برآوردهاي ملي نشان مي

عليرغم افزايش قابل مالحظه درآمد سرانه، مرگ و مير كودكـان در سـطح    )1(استفاده كرده بودند. 
بااليي قرار داشت كه ناشي از توزيع ناعادالنه خدمات عمومي بود. اما دگرگونيهاي زيادي در بهبود 

صه عمومي پديدار شد كه شامل تالش براي ورود زنـان  وضعيت زنان، هم در خانواده و هم در عر
گرديد. سـن قـانوني بـراي ازدواج در زنـان بـه هجـده سـال افـزايش يافـت و در            به بازار كار مي

قانون ازدواج و طالق، با هدف محدود كردن حق مـردان در مـورد طـالق و تعـدد زوجـات      1975
نمود، اما افزايش نمادين اين حركتها  ار ميقانوني كه اگرچه عملي شدن آن دشو )2(اصالح گرديد. 

 قابل توجه بوده و زنان و عامه مردم را متوجه به رسميت شناخته شدن حقوق زنان كرد.
با تأسيس حكومت اسالمي نظام تنظيم خانواده [ رژيم پهلوي ] نيز فروپاشيد. حكومت جديـد [ در  

كار بر اين كه ابزارهاي  از رهبران محافظهابتدا ] سياست جمعيتي مدوني را در نظر نداشت. بسياري 
ضدبارداري ارمغان قدرتهاي غربي بوده و هدفي جز به بند كشيدن ملتها و كاهش شـمار مسـلمانان   

داده و فراتر از آن حـداقل   فشردند. دولت رسما ازدواج فراگير و زود هنگام را رواج ندارد، پاي مي
 سن ازدواج را كاهش داد.



بارداري به مثابه ابزارهاي مدرن مشـكل گرديـد، [ ايـن وسـايل ] كمتـر وارد      عمل به روشهاي ضد
كشور گرديد و خيلي زود ناياب شدند. آثار جانبي قرصهاي ضدبارداري و آي. يو. دي بر سـالمت  

خصـوص در محافـل مـذهبي زنـان (سـفره)كه در آنهـا        زنان بـه موضـوعي شـايع در بحثهـا و بـه     
نتيجـه آن كـه    )3(شد، تبـديل گرديـد.    ده به طور سنتي مطرح ميموضوعهايي نظير ازدواج و خانوا

 ميزان زاد و ولد در ايران بالفاصله پس از انقالب افزايش يافت.
كه جمعيـت را فراتـر از پنجـاه ميليـون نفـر بـرآورد كـرده بـود، تـأثير          1986سرشماري ملي سال  

ن باالي تولد و گسترش جمعيت در اي بر دولت مردان هشيار گذاشت. در اين ميان، ميزا دهنده تكان
تهـران و سـاير شـهرهاي بـزرگ،      بـه  زده جنـگ  ازمنـاطق  جمعـي  دسـته  كنار فشار اقتصادي ومهاجرت

اي را روياروي دولت قرار داد. حكومت چنان كه مدعي بود، از جهت مرام  تقاضاهاي قابل مالحظه
ر به منظور حركت به سـمت يـك   و قانون، خود را متعهد به تأمين نيازهاي اساسي و فرصتهاي براب

دانست. رهبري نيز واقف بود كه سياستگذاريهاي ايران [تنها] در شـهرهاي   جامعه واقعا اسالمي مي
توانسـت پيامـدهاي    اند؛ جايي كه كمبودها و ناتواني در رفع نيازهـاي اساسـي مـي    بزرگ اجرا شده

 شديدي داشته باشد.
ذهبي، خود را در يـك اعالميـه رسـمي صـريح كـه      تر رهبري سياسي و م بين فشار بخشهاي روشن

شـد، حـرام    استفاده از قرصها و ساير مواد ضدبارداري را كه متناوبا باعث توقف ايجـاد جنـين مـي   
ريزي  گر ساخت. اين اطالعيه كه در ابعاد نظري تعديل يافته بود، راه احياي برنامه دانست، جلوه نمي

معضـل رشـد انفجـارآلود    1988ر بـاز كـرد. در سـال     براي سياستهاي جمعيتي را در چندسال اخيـ 
المللي، راه خود را از خالل سخنرانيهاي سياسي رهبران  جمعيت و خطرات آن در مقياس ملي و بين

نماز جمعه، نياز به برنامه تنظيم خانواده  هاي اي در يكي از خطبه اهللا خامنه يافت. پس از آن كه آيت
اهللا خميني پيش از فوت خود در سال   مهار جمعيت را كه آيت را به بحث نهاد، دولت، سياست ملي

تصويب كرده بود به مرحله اجرا درآورد. در پي آن هيأتي براي تنظيم برنامه خانواده زيرنظـر  1989
 .وزارت بهداشت و درمان كار خود را آغاز كرد

ـ     سياست جمعيتي جمهوري اسالمي ]ايران[ بابرنامه هـاي بسـياري،    ههـاي پـيش از انقـالب، از جنب
متفاوت بود. جمهوري اسالمي، توفيقات شايان توجهي در قانع كردن مردم به پـذيرش و عمـل بـه    

مند قوي و به وسيله تأسيس يك شـبكه مـؤثر    برنامه تنظيم خانواده از طريق ايجاد يك وفاق سامان
 در جهت تهيه ابزارهاي ممكن و در حد توان خود، به دست آورد.



 
 ق مليايجاد وفا -ب 

بزرگترين نوآوري در برنامه تنظيم خانواده جمهوري اسالمي، راهي بوده است كـه دولـت طـي آن    
براي افزايش دانش عمومي و شناخت مشكالت جمعيتي، به جاي منحصر كـردن تمركـز بـر رواج    

درنـگ اهميـت برنامـه تنظـيم      وسايل ضدبارداري، تالش كرده است. رهبران سياسي و مـذهبي بـي  
كه در آن خط مشيهاي سياسي و ايـدئولوژيك حكومـت طـرح     -ا در نطقهاي نمازجمعه خانواده ر

هايي بـه عمـل آمـد كـه نتيجـه آن بـه صـورت         متذكر گرديدند و در اين زمينه پژوهش -گردد  مي
نمود. نخست تبيـين ابعـاد    باره، چند نكته بود كه توجه به آنها مهم مي مكتوب منتشر گرديد. در اين

 ود.جهاني موضوع ب
هاي عيني در اين خصوص، چين، هند، فيليپين، پاكستان و بـنگالدش و سـاير كشـورهاي در     نمونه

حال توسعه بودند. مسأله ديگر، بيان پيامدهاي افزايش جمعيت از جهت هزينه توليد غذاي داخلي، 
كـه،  وابستگي، آموزش و خدمات بهداشتي در قالب يك زبان ساده و قابل فهم براي عامه بود. اين 

توانند با آمـوزش و   تري دارند كه مي كشورهاي غربي با سطح رشد پايين، هرم جمعيتي بسيار فعال
دادن خدمات بهداشتي به مردم، به بهبود سلطه خود بر ساير ]كشورهاي[ دنيا ادامـه دهنـد، مطلبـي    

دهـد كـه    مـي  هاي ما در موارد بسـياري نشـان   رسيدند. دانسته بود كه بايد مخاطبان ايراني به آن مي
اند انجام دهند. اين  توانسته تنظيم خانواده همرديف ساير چيزهاي حاللي بوده است كه مسلمانان مي

ادعا كه اسالم يكي از معدود مذاهب دنيـا اسـت كـه جلـوگيري از بـاروري را اجـازه داده اسـت،        
 )4(تواند گوياي اين باشد كه اين دين ديني، فرازماني و ممتاز است.  مي

اي عمومي است يا صرفا موضوعي فـردي و   مهم ديگر اين بود كه آيا تنظيم خانواده مسأله موضوع
هاي رسمي تأكيد دارند كه در جوامع اسالمي تصميمهاي فردي همواره بـا عنايـت    خانوادگي. گفته

شود؛ در حالي كه در ديگر جوامع بشري، بـه جنبـه    زيادي به جنبه اجتماعي و عمومي آن گرفته مي
ها، اگر ايرانيان در پـي سـاختن ملتـي باسـواد،      فردي آن توجه شده است. براساس اين گفتهحقوق 

هـاي فـردي در حكـم پـدر و مـادر و قابليتهـا و        هشيار و توانمند باشند، بايد توازني ميان خواسـته 
ه تواناييهاي جامعه ايجاد كنند. اين بحث با نوعي تطبيق دقيق با كشورهاي پيشرفته به ويژه ژاپن كـ 

 اند. رود، بيان شده آوري به شمار مي اي آرماني از فن نمونه
هـاي   گفتمان رسمي، از نظريه تطابق تمام ابزارهاي ضدبارداري با احكام اسالم، دفاع كرده و پيشينه

 دهد. اين ديدگاه را به فتاواي مختلف سني و شيعه ارجاع مي



گردنـد، بـدل بـه موضـوعي      ه نـازايي مـي  ها از اين جهت كه منجر ب [ در اين بين ] بعضي از روش
پـذير   اند. در هرحال برخي از علما معتقدند كه اگر برگشـت ايـن توانـايي امكـان     برانگيز شده جدال

جا  صورت هيچ منعي از نظر اسالم وجود نخواهد داشت. ديگران اعتقاد دارند كه [ اين باشد، در اين
تواند خود را عقيم كند، امـا آنهـا    بوده نمي دو موضوع مطرح است ]؛ شخصي كه قبال داراي فرزند

 توانند اين روشها را برگزينند. كه [ فرزندي ] ندارند مي
ساز، سقط جنين است، چرا كه اگر عدم بارداري براي سالمت مادر  برانگيز و مشكل موضوع مناقشه

تي از رهبران [ اهللا بهش آور تلقي گردد، همچنان غيرقانوني است. آيت از جهت رواني و جسمي زيان
كسوت] انقالب، يك رهيافت مذهبي را كه در آزادسازي سقط جنين نقـش داشـت، بـه سـال       پيش

مطرح كرده بود. امروزه اگر سقط جنين غيرقانوني در طول مدت صد و بيست روز اول عمـر  1973
 در جنين صورت گيرد، عامـل ايـن كـار بـه     1جنين (چهارماهگي) يعني، پيش از دميده شدن روح 
گردد. پس از دميده شدن روح نيز، سقط جنـين   پرداخت ديه به والدين جنين سقط شده محكوم مي
 تر از پرداخت ديه دارد. عملي همسنگ جنايت تلقي شده و مجازاتي سنگين

طرح بعدي، توجه بر آثار منفي زايمانهاي پياپي بر تندرستي مادران و كودكان بود. زايمانهاي بـدون  
هـاي قبلـي توجـه و مراقبـت الزم را [ از والـدين] كسـب        معنا است كه بچه ينفاصله [مناسب] بد

كنند. گذشته از اين، آيا مادري كه نتواند شكفتگي شادي را در چهره كودكانش ببيند، مادر بودن  نمي
 [ او] معنايي دارد؟

در سـنين   اند كه مادران بايـد  [برخي از] رهبران مذهبي با روشن شدن واقعيات پزشكي، قبول كرده
 دار شوند. بيست تا سي و پنج سالگي بچه

دولت در جهت ايجاد وفاقي در مورد تنظيم خانواده در سطح ملي تالشي فراوان از خود نشان داده 
المللي متعددي در تهران برگزار كرده است. افزون بر اينها طرحهايي فراگير  و همايشهاي ملي و بين

هاي آموزشي براي تمام  باشد، در قالب برنامه اده در اسالم ميكه شامل جمعيت و تاريخ تنظيم خانو
سطوح [مردم] تهيه ديده است كه حاوي اطالعاتي در مورد تنظيم خـانواده در كالسـهاي آمـوزش    

گردد. اگرچه همه اين اهداف تحقق نيافته است، اما  بزرگساالن است كه بيشتر در مساجد بر پاي مي
 و فراگيري آنها است.نفس وجود آنها دليل پيچيدگي 

 
 
 
 
 



 
1T11T. Ensoulment 



موضوعات تنظيم خانواده براي دختران، در سالهاي آخر دبيرستان گنجانده شده است؛ از ايـن نـوع   
ها حتي براي مردان و زنان كارگر در مراكز بـزرگ صـنعتي وجـود دارد. [ در ايـران نيـز] بـه        برنامه

رگي از قبيل درمانگاههايي كه وسايل ضدبارداري را پيروي از الگوهاي چين و اندونزي مكانهاي بز
دارند، وجود دارد. اطالعات و مسائل مربوط به جمعيت و روشهاي مهار مواليد در مناطق  عرضه مي

هاي بهداشت يا مساجد محلي به دليل نبـود درمانگـاه (يـا     روستايي و اجتماعات كوچكتر، در خانه
 گردد. محدوديت جا) عرضه مي

دهنده شناخت آنها نسبت به پيچيدگي شبكه متغيرهاي مؤثر  ت درباره تنظيم خانواده نشانبرنامه دول
بر سطوح باروري است. جمهوري اسالمي به جاي كوشش براي جلوگيري از انتقـادات و ايراداتـي   

داد، بيشترين توجه را بـه   كه مستقيما برنامه تنظيم خانواده را در دوران قبل از انقالب هدف قرار مي
معرفي تنظيم خانواده به مثابه [برنامه] جلوگيري از زايمانهاي ناخواسته با هدف گسـترش سـالمت   

بـاره] اسـناد زيـادي در وزارت     رواني و جسمي خانواده در اجتماع معطوف داشته اسـت. [در ايـن  
 بناي توفيق برنامـه  بهداشت و درمان دال بر بهبود وضعيت زنان در خانواده و جامعه كه حكم سنگ
ــان 7/96تنظــيم خــانواده اســت، وجــود دارد. در بزرگتــرين آمــارگيري اســتان تهــران،   درصــد زن

 اند. شونده، موافقت خود را با تنظيم خانواده اعالم كرده پرسش
 

 شبكه تنظيم خانواده - ج
و تدوين نخستين سياستگذاريهاي جمعيتـي جمهـوري اسـالمي    1989طرح تنظيم خانواده از سال  

بسيار فراتر از ظرفيت قبل از انقالب درخصوص خدمات عمومي و علمي نشان داده ايران، خود را 
هـاي بهداشـتي    است. جداي از بيمارستانها و درمانگاههاي عمده شهري، در مناطق روستايي، خانـه 

كننـد.   اي خدمات تنظيم خـانواده و اطالعـات را عرضـه مـي     وجود دارند كه در آن پرستاران حرفه
مركـز بهداشـتي    16654مراكز با اهداف موردنظر حكومـت فاصـله دارد)؛ تعـداد     (هنوز تعداد اين 

درصد از مراكز روستايي هنوز خـدماتي عرضـه   21كنند و حدود   درصد از نيازها را برآورده مي63
 )5(كنند.  نمي

در شهرهاي بزرگ يك بخش خصوصي و فعال، تالشـهاي دولـت را كـه مسـتقيما بـه شـهروندان       
كند. مقاديري از داروها و ابزارهاي ضـدبارداري تزريقـي وارد    ص دارد، تكميل ميدرآمد اختصا كم

هـاي جلـوگيري از    گردنـد. روش  هاي بـاال، توزيـع مـي    كشور شده و به صورت رايگان يا با يارانه
گردد و پژوهشهاي بيشتري با هدف معرفـي   بارداري در بسياري از بيمارستانها به سادگي عرضه مي

 .ضدبارداري با آثار جانبي كمتر در دستور كار قرار داردانواع روشهاي 



بخش از وسايل ضـدبارداري هنـوز    با وجود تالش زياد در بخش اطالعات، استفاده كافي و اطمينان
دار در منـاطق شـهري و    به حد نهايي خود نرسيده است. تحقيقي با پوشش يكهـزار نفـر زن خانـه   

نشـان   -مردم امكان دسترسي آساني بـه اطالعـات دارنـد    جايي كه عموم  -روستايي استان تهران 
انـد، از جملـه تعـدادي زن     درصد از كسـاني كـه در مصـاحبه شـركت داشـته     25دهد كه باالي   مي

باشـد   كنند. فراتر از كمبود اطالعات علل چنين رفتاري مختلف مي تحصيلكرده از قرص استفاده مي
ش بـراي امتـداد مـدت زمـان اسـتفاده از قـرص را       و از اميد به كاهش امكان عوارض جانبي تا تال

 گيرد. دربرمي
تواند يـك روش جلـوگيري كارآمـد در بـارداري      چند مطالعه عمده نشان داده كه عقيم ساختن مي

دهد. اگرچه هم سابقه موضـوع   حال دولت هيچ تالشي براي ترويج آن صورت نمي باشد، اما با اين
اي در جلـوگيري از بـارداري ايفـا     كننـده  مردان نقش تعيـين دهد كه  و هم آمارهاي دولتي نشان مي

باشند. پيام مشـترك آن   دهي به خانواده مي كنند؛ اما امروزه زنان هدف اوليه تبليغات برنامه سامان مي
است كه اگر چه تنظيم خانواده بايد يك تصميم مشترك ميان زن و شوهر باشد، اما ايـن زن اسـت   

نجام دهد. اين به معناي آن است كه حكومت نه به مردان بلكه بـه زنـان،   كه بايد اقدامات عمده را ا
در مقام مسؤول اوليه در اجراي كنترل مواليد نظر دارد. جمهـوري اسـالمي بـا داشـتن سـنت غنـي       
اسالمي در تنظيم خانواده، از اهداف و راهبردهاي غربي براي حـل مشـكل فعلـي خـود در عصـر      

 حاضر [ هم] بهره برده است.
دهنده تضادهاي ديگري است كـه توفيقـات آن را تحـت شـعاع      بقه ايران در تنظيم خانواده نشانسا

هاي ساالنه مدارس، فيلمهـا   فردگرايي [غربي] دربرنامه به هماهنگ برخالف وجود حملهدهد.  قرار مي
هاي راديويي و هدف آشكار [حكومت] در تعميق فرهنگ مبتني بر  و نمايشهاي تلويزيوني و برنامه

هـاي جمعيتـي    تأييد وابستگي دروني ميان خـانواده و اقـوام و ميـان همسـايگان و جامعـه، برنامـه      
توجه زنان است. اما با اين وصف تصميمات زنان به ميزان زيادي متأثر از شبكه ارتباطي اختصاصا م

]قوم و خويشي[ مخصوصا مادر و مادر شوهر است. ترس از سرزنش ]زنـان[ جامعـه بـه ويـژه در     
جمعيتهاي كوچك، عامل اصلي بازدارنده در استفاده از ]ابزارهاي[ ضـدبارداري اسـت. بـه عبـارت     

پـذيري بيشـتري خواهـد     تأثير برنامه تنظيم خانواده با تأمين حمايتهـاي زنـان، امكـان   ديگر افزايش 
 داشت.



 
 وضعيت زنان -د 

[ با تمام اين تفاصيل] سياست جمعيتي جمهوري اسالمي ايران در حد كوشش براي معكوس كردن 
عواملي از قبيـل   آميز بوده است. با توجه به تأثيرگذاري ميزان بسيار باالي نرخ رشد جمعيت، توفيق

جنگ ايران و عراق و وضعيت عمومي اقتصاد، مرگ و مير كودكان و ميزان رشد جمعيـت افـزايش   
يكي از اهـداف خـود را كـاهش نـرخ     1991اي پيدا كرده بود، بنابراين دولت در سال   قابل مالحظه

افـزايش نسـبت    درصد و 2/2نفر براي هر خانواده و كاهش زاد و ولد به 5/3نهايي تعداد فرزند به 
كاميـابي ايـن    )6(درصـد اعـالم داشـت.    44زنان شوهردار استفاده كننده از وسايل ضدبارداري به  

سياست در پنج سـال اول، برخـي مقامـات رسـمي را بـر آن داشـت تـا دسـتيابي بـه نـرخ نهـايي            
 بيني كنند. پيش2001درصدي براي باروري را در سال  5/3

ها به مراقبت و اجراي برنامه، بلكه به هماهنگي تغييرات گسترده دولت واقف است كه اين امر نه تن
اجتماعي و قانوني بستگي دارد. براي رسيدن به اين مرحله تأكيد بر آمـوزش بيشـتر زنـان، توسـعه     

 باشد. اقتصادي تمام شهروندان ضروري مي -بهداشت و باال بردن ضريب امنيت اجتماعي 
رسيد منجر به زوال اصالحات اوليه خواهد شد.  به نظر مي وضعيت زنان در نخستين مرحله انقالب

گـراي فعـال و اقتضـاي توسـعه، دولـت را وادار بـه تجديـدنظر در برخـي از          فشارهاي زنان اسالم
پذيرتر در اين زمينه كرد. هم دولت و هم زنان فعال، نوآوريهـاي   ديدگاهها و اتخاذ نگرشي انعطاف

كارهـاي عملـي    انـد. راه  هـاي اسـالمي نشـان داده    زي آموزهشايان توجهي را در كوشش براي نوسا
مكررا ميان تحصيالت زنان و ايجاد يك جامعه اسـالمي كـه در آن   1989حكومت به ويژه از سال  

اهللا خمينـي(ره) داراي   جنايتهاي ضدزن وجود نداشته باشد، پيوند برقرار كـرده اسـت. دختـر آيـت    
كبير انقالب مدافع نيرومند تحصـيالت زنـان بـود    مدرك دكتري است و در اين خصوص كه رهبر 

 رود. سندي زنده به شمار مي
جمهوري اسالمي به منظور تنفيذ ايدئولوژي خود، تأكيد زيادي بر اصالح نظام آموزشي روا داشـته  

را بدان اختصاص 1989رصد از بودجه سال  9/21هاي دولت يعني حدود  و بخش سنگيني از هزينه
اف ميان سواد زنان و مردان همچنان قابل مالحظه است، اما نسبت بـه دوران  داده است. اگرچه شك

درصـد   74، 1988پيش از انقالب با شتاب بسيار كمتري در حـال فعاليـت بـوده اسـت. در سـال       
دادند كه اين بازگشتي به منحني سالهاي پيش از انقـالب اسـت.    آموختگان را زنان تشكيل مي دانش

)7( 



هـاي   ها، مخصوصا حقـوق و رشـته   ري از دانشگاهها موانعي را كه در برخي رشتهدر اين بين، بسيا
فني براي زنان ايجاد كرده بودند، از سر راه برداشتند. اگر چه ايـن پيشـرفتها در چارچوبـه نگـرش     
اسالمي جامعه شكل گرفت، اما آمارهاي رسمي حكايت از وجود يـك خواسـته گسـترده در ميـان     

اغل براي پاسخ به نيازهاي جمعيتي زنـان دارد. [دانشـكده] پزشـكي، يعنـي     زنان كارگر و ساير مش
هاي مختلـف   هاي ايران بر روي زنان بيشتري باز شده و پذيرش زنان در رشته مشهورترين دانشكده

 پزشكي همسطح مردان است.
در حاليكه نرخ سواد و تحصيل در حال افـزايش اسـت، ارزشـهاي تبليغـي حكومـت در محتـواي       

كند كه چيزي بيش از داشتن يـك زنـدگي معمـولي و     نيز تصويري تازه از زنان را تبليغ ميدروس 
علت اين ادعا آن است كه رهبران ديني با وجـود ترغيـب زنـان بـه مشـاركت در       )8(سنتي است. 

داننـد. ايـن نگـرش در     داري مـي  ترين نقش زنان را همان خانه انقالب و حمايت از حكومت، عالي
 )9(دهد.  عمومي زنان، خود را در قوانين، از جمله قانون اساسي نشان ميتضاد با نقش 

حكومت، راهبردهاي زيادي را براي كاهش استخدام زنان از جمله  بازنشستگي [ زود هنگام] زنان 
سال كار، استعفا يا انتقال حقوق و دستمزد آنها به همسرانشـان و يـا داشـتن فقـط كـار      25پس از  

هايي ظاهرا با هدف آسان كردن زندگي زنـان و دادن   چنين برنامه )10(بسته است. وقت، به كار  پاره
داري بوده است. پيامـد ايـن برنامـه، كـاهش      فرصت به آنها به منظور پرداختن به مسؤوليتهاي خانه

مند حكومـت بـراي بـه     درصد در سال بوده است. برنامه نظام2استخدام زنان در بخش عمومي به  
سـاالري، انتقـاد اساسـي زنـان      استخدام زنان و كاهش قابليت آنها در نظـام ديـوان  حداقل رساندن 

گرا در درون و برون حوزه حكومت را برانگيخته است. اگرچه زنان شاغل در بخش عمومي،  اسالم
درصد از پستهاي رده باالي دولتي را در دسـت  3اند، ولي تنها   عملكرد نسبتا بهتري از مردان داشته

هـاي زيـادي دچـار     اند و با حكومت در حيطه در مجموع آنها اين وضعيت را نپذيرفته )11(دارند. 
 مشكل هستند.

 
 هاي تضاد نشانه -ه

رهبران انقالبي ايران در ابتداي پيروزي انقالب و پس از به دست گـرفتن حكومـت، بـا توجـه بـه      
اي كـه حـق    ون خـانواده پهلوي با لغو قـان  مقتضيات خاص آن دوره، پيروزي خود را بر ايدئولوژي

مردان را درخصوص تعدد زوجات محدود و در برخي شرايط به زن حـق طـالق داده بـود، اثبـات     
 كردند.



[ در اين ميان] ازدواج موقت كه غيرقانوني بود، (اگرچه در درون كردهـاي سـنتي وجـود داشـت)     
ر گرفـت. حكومـت بـا    مجددا قانونمند شد، و سن نه سالگي براي بلوغ و ازدواج مورد تأكيـد قـرا  

كـن كـردن بيماريهـاي اجتمـاعي      مسلك حمايت از فرزند بيشتر، ازدواج را مهمتـرين عامـل ريشـه   
دانست. ازدواج و مزاياي آن نه تنها تبديل به موضوع اصلي سخنرانيهاي رسمي [ مقامات] شـده   مي

لب يك قانون محدود و زنان در قا را براي كمك به ازدواج مردان 1 "بنياد زدواج"بود، بلكه دولت 
 هاي نوپا اعطا كرد. اسالمي تأسيس نموده و برخي كمكهاي مالي هم به اين خانواده

ها، مجالت و گاه راديوي رسمي شروع به نشر  در هر حال در طول سالهاي پس از انقالب، روزنامه
لها زندگي و پخش گزارش از مرداني كردند كه با سوءاستفاده از حق طالق، زنان خود را پس از سا

انـد. حكايتهـايي نيـز از     بدون تأمين اجتماعي، پس از سپري شدن سـه مـاه عـده آنهـا، رهـا كـرده      
ازدواجهاي سن پايين و خطرات بهداشتي براي عروسهاي جوان بر سر زبانها افتاد. مديران زن فعال 

زنان طـرح   و زنان نماينده مجلس شوراي اسالمي پرسشهايي را درباره معناي عدالت اسالمي براي
كردند. آنان خواستار قوانيني بودند كه جلوي بعضي از مردان يا كساني را كه فهمشـان از اسـالم    مي

 عدالتي و بدبختي به نام اسالم ممانعت به عمل آورد. جاي بحث دارد، سد كند و از اعمال بي
تـرين   ز مترقـي نتيجه آن شد كه [ امام] خميني قانون جديد خانواده را اعالم داشـت جديـد يكـي ا   

نشيني از اصول عمده مكتب  تركيه) آن هم بدون عقب قوانين ازدواج در خاورميانه (پس از تونس و
رود. مكاتب اسالمي به ويژه شيعه به زنان حق شـرط ضـمن عقـد را در ازدواج     اسالم، به شمار مي

دارند با هم زندگي  داده است. اما در عمل بحث از اين مسائل به هنگام نامزدي كه طرفين اعالم مي
خوشبختي خواهند داشت، چندان كارساز نيست. معيار پيوند زناشويي در قـانون جديـد [ سـندي]    
بالغ بر يازده ماده است؛ دو تا از مهمترين آنها اين است كه [ اوال ] اگر شوهر بـدون رضـايت زن،   

ست آمده در طول زندگي ازدواج دومي بنمايد، زن اول حق طالق دارد و [ دوم] اين كه ثروت به د
گردد. در مراسـم خواسـتگاري،    مشترك به هنگام طالق به طور مساوي ميان زن و شوهر تقسيم مي

اي كـه خـانواده عـروس را در تعيـين      گردد، به گونـه  برخي تعهدات متوجه داماد و خانواده وي مي
 رساند. شرايطي مثل حق ادامه تحصيل يا كار بيرون از خانه، ياري مي
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فسيرهايي اي در روند گفتگوهاي بعدي ايجاد كرد. اين زنان ت اي زنان، مسير تازه اين پيروزي حاشيه
اند كه تفاسير مردساالرانه را بـه مبـارزه خوانـده اسـت. آخـرين       زنانه از قوانين اسالمي مطرح كرده

داري است. اين قانون به دفاع  موضوع مورد بحث توفيق ]زنان[ در كسب دستمزد براي فعاليت خانه
ازدواج كـرده  پردازد كه پيش از تصويب قانون جديد كه معطـوف بـه گذشـته نيسـت،      از زناني مي

داري، از هنگام ازدواج تا هنگام طالق يا هر وقت كه زن تقاضـا   باشند. زمان پرداخت دستمزد خانه
كنند كه اسالم زنـان را مجبـور بـه كـار در خانـه       باشد. زنان فعال در اين خصوص ادعا مي كند، مي

خشك كـردن بچـه    كند، حتي تا اين حد كه شوهر به پرداخت دستمزد به زن براي تر و شوهر نمي
تصويب گرديد و بـا وجـود مشـكالت شـديد،     1992انگيز در دسامبر   ملتزم است. اين قانون بحث

 هاي زنان است. گوي خواسته گوياي اين بود كه حكومت پاسخ
دسـت   اين دستاوردهاي قانوني به سادگي قابل اجرا نيست و مردان هنوز هم قـدرت اصـلي را در  

در تالش براي تصويب قوانيني خاص مربوط به تعدد زوجات، حضـانت  دارند. بنابراين زنان فعال 
هاي عمده و نشريات خاص زنان بر اين موضـوعات پرسـش    باشند. روزنامه فرزندان و ناشزگي مي

اند. زنان ناظر و فعال در اين مسائل، تدابيري  وارد ساخته و برخي از رهبران ديني نيز آن را پذيرفته
جمهـور، ايجـاد دفتـر حقـوقي خـاص زنـان در        نان زيرنظر مستقيم رئيسمثل تأسيس مركز امور ز

مجلس شوراي اسالمي و ايجاد منصب مشاور قضايي زنان در مورد طالق و حضانت فرزنـدان بـه   
 )13(اند.  منظور گرفتن امتيازاتي به كار بسته

 
 فرصتهاي زنان -و 

گيرند.  بعاد خانواده خود تصميم ميدر بستري حقوقي، اجتماعي و اقتصادي است كه زنان در مورد ا
هم ازدواج و هم تأمين مالي عوامل مهمي هستند كه بر ارزيابي زنان از شرايط خود تـأثير گذارنـد.   
زنان با توجه به اين كه عمدتا چندسال جوانتر از شوهرانشان هستند، بسيار محتمل است كه پس از 

درصد از همسران تنها مانده، زن هستند. 84د.  نيمه دوم زندگي خود [ بر اثر مرگ شوهر] بيوه شون
فرصتهاي زنان در كسب و كار پيش از اين زمان، درخصوص پرداخت كمتر از هم مردان بود كه از 
زمان انقالب كاهش يافته است. بنابراين زنان اميدوارند براي تأمين مسائل مالي خويش، فرزند پسر 

 داشته باشند.



هاي بيشتر، تعداد دختـران را   ، خانواده را گسترش داده و با آوردن بچهدر كل زنان براي داشتن پسر
 دهند. هم افزايش مي

اند. آنها آشكارا از تغييـر   هاي كنترل مواليد و نقش زنان در آن پرداخته زنان بسياري به تحليل برنامه
نـد. روشـن   كن در قوانين و رفتار و مرام دولت، در جهت تعدد زوجات و ازدواج موقت انتقـاد مـي  

اند، زيـرا شـمار بسـياري از ايـن      نيست كه چه درصدي از مردان واقعا به تعدد زوجات اقدام كرده
 كـه  دارنـد  ايـن  بر گمان – مرد يا زن –شوند؛ تمام افراد مورد مصاحبه ما  موارد در جايي ثبت نمي

يـا تحـت شـعاع    است. چنين باورداشتي، راهبردهاي زايمان زنان را قو داشته افزايش زوجات تعدد
هـاي بيشـتر] بـه     هاي بزرگتر [ و در نتيجه به دنيا آوردن بچـه  قرار داده و آنها را به انتخاب خانواده

كند. حكومت براي اين كه بتوانـد انتخـاب زن    منظور استحكام بخشيدن به پيوند ازدواج ترغيب مي
ف خــود بـه يـك نقطــه   در مـورد انـدازه خـانواده [ يعنــي تعـداد فرزنـد] را بــا انتظـارات و اهـدا       

در صورتي كه شوهر  -برساند،نياز به حل اين مشكل دارد؛ اصالحاتي كه به زنان حق طالق  مشترك
بدهد. با وجود اهميت ايدئولوژيك اين مسأله، زماني كه فرصتهاي زنان در منـافع   -زن دوم بگيرد 

 ازدواج دوم ناچيز باشد، آثار عملي اندكي وجود خواهد داشت.
ها، به ويژه از آن روي كه تمام شعارها و ارزشهاي حكومت، نقش مـادري   ت دادن بچهترس از دس

رود. در مـورد    شمارند، يك تهديـد دائمـي بـه شـمار مـي      زنان را مهمترين عنصر زندگي آنها برمي
هـاي طـالق را    هاي ما آمده است، پدران حضـانت بچـه   درصد از تمام طالقهايي كه در مصاحبه65

ند. پدران مجرد پس از متاركه، اغلب فرزندان را به پدر و مادر خود، يا زنـان وابسـته   ا دار شده عهده
هـا از حـق حضـانت     دهند تا مراقبت آنها را برعهده گيرند؛ در اين ميان مادران بچـه  نسبي خود مي

حل اين تهديد از ديدگاه تمامي زنـان مـورد مصـاحبه مـا، ايـن بـود كـه آنهـا          شوند. راه محروم مي
هاي بيشتري بياورند تا مادرشوهر، خواهر شوهر يا نامادري عمال قـادر بـه نگهـداري     ند بچهمجبور

فرزندان نباشند ]و در نتيجه شوهر به عدم طالق مجبور شود.[ همچنين بسياري از زنان بـه تحمـل   
هاي خود باشند. بنابراين پرواضح اسـت كـه    آورند تا از اين رهگذر در كنار بچه مشكالت روي مي

ان، آشكارا در كار تنظيم خانواده و استفاده از وسايل ضـدبارداري هسـتند، امـا ارزيـابي آنـان از      زن
 خواهند، يكسان نيست. خانواده مطلوب همواره با آن چه مردان مي



توسعه سياست جمعيتي در ايران، گوياي آن است كه جمهوري اسالمي برخالف تصور رايج از آن 
يادي در برابر واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي نسبتا خشن، از خـود  در غرب، سازگاري و انعطاف ز

نشان داده است. اين سياست حكايت از اين هشياري ظريف دارد كه ايجاد وفاق جمعي گسترده و 
غيررسمي يكي از مهمترين عناصر كاميابي هر برنامه توسـعه بـه خصـوص در مـواردي كـه ابعـاد       

باشد. حكومت اسالمي برخالف نظام شاهنشـاهي،   نظر دارد، ميمعنادار و روزانه زندگي مردم را مد
 اي بنيادين ميان خواست جمعيت و جامعه انساني را مردمي كرده است. رابطه

برانگيزترين بخش سياست جمعيتي ايران، پيوستگي نزديـك وضـعيت اقتصـادي، اجتمـاعي      مناقشه
الت زنان را ترويج كرده است، ساير داري است؛ در حالي كه دولت همواره تحصي زنان و مسأله بچه

نيازمنديها مثل بازار كار و وضعيت مشاركت [ زنان] با ديدگاه موجود (در مورد نقش زنان) متضـاد  
 باشد. مي

مخالفت شديد ميان تفسير مردساالر و تفسير زنانه از حقوق زن، مميزه اصلي آخرين دهه كشمكش 
گـرا در   ست. شايد تصويري از يك فمينيسـم عمـل  و بحث بر سر درخواستهاي سياسي زنان بوده ا

هـا باشـد. امتيـاز فمينيسـتهاي      سنت اسالمي بتواند به بهترين وجه، بيانگر مغز كالم در ايـن سـتيزه  
شان  گراي جديد، فراتر از فعاالن زن غربي سكوالر، اين است كه آنان براي دستيابي به حقوق اسالم

انـد. اقـدام    ن الگوهاي غربي از روابط زن و مرد، پرداختهبه اصالح از درون، به جاي جايگزين كرد
آنها عمدتا در جهت متحول ساختن آگاهيهاي زنانه براي تميز ميان سنت مردساالري و اسالم بـوده  

بحثهاي مزبور، اين مسأله را روشن كرده است كه موضـوعاتي كـه بـا حقـوق زنـان و       )13(است. 
دهد. اشتياق به  ها را تحت شعاع قرار مي رنامه تنظيم خانوادههاي آنها در ستيزند، اهداف ب مسؤوليت

اجتماعي زنان، در اين باره  -موفقيت سياست جمعيتي و آگاهي از اهميت بهبود موقعيت اقتصادي 
گرا انجاميـده اسـت. تـا     گرانه در برخي از تقاضاهاي زنان اسالم ساز و ميانجي به ايجاد تالش كمك

اند. در هرحال  مذهبي، هم برخي از تفسيرهاي زنانه [ از اسالم] را پذيرفتهآنجا كه بعضي از رهبران 
از فشارهاي اقتصادي و بيكاري، نشانه چنداني دال بر اين كه حكومت (سطح) مشـاركت زنـان در   

خورد. اين مشكل هم به قوت باقي است كه آيا حكومـت   بازار كار را باال خواهد برد، به چشم نمي
 -از جهت حقوقي و اجتماعي بـا هـدف تبـديل آن بـه يـك نهـاد بيشـتر امنيتـي         در مسأله ازدواج 

 اي انجام خواهد داد. اجتماعي كه در خدمت زنان باشد، براي كاستن از سطح زاد و ولد، بازبيني
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