نگرش جامعه نسبت به خانواده در ايران

با وجود كليۀ دگرگونيهايي كه در جامعۀ ايران صورت گرفته است ،همچنان نگرش جامعه نسبت به خانواده،
بر مبناي «توهم» خانوادۀ گسترده باقي مانده است .هنوز تصويري از زن و مرد در جامعۀ ايراني حاكم استت
كه سنخيتي با شرايط اجتماعي و حتي بسياري از شعارهاي دولتي ندارد .كليشههاي جنسيتي زنان و مردان،
امكان هر نوع تصميم گيري آزاد را از آنان گرفته ،راه زندگي آنان را مشخص كرده است و در عتي حتاب بتر
روابط اقتداري درون خانواده نيز تأكيد ميكنتد .روابيتي كته نتهتنهتا ديگتر وترورت آن در ختانواده حت
نمي شود ،بلكه به معناي واقعي كلمه از رشد و شكوفايي شخصيت افراد جلوگيري ميكند و شترايط زنتدگي
اقتداري را در خانواده حاكم ميسازد كه نتيجۀ آن ،نه تنها ايجاد مشكالت فردي براي اعضاي خانواده استت،
بلكه به معضالت اجتماعي و آسيبهاي شديد عمومي نيز ميانجاميد.
شرايط اجتماعي در ايران ،هرچند با الگوي حاكم بر كشورهاي اروپايي تفاوت دارد ،اما داراي ويژگيهاي يك
زندگي صنعتيت شهري است .در ايران ،شهرنشيني و افزايش جمعيت وجود دارد ،سازمانها و نهادهاي مدرن
كه بسياري از كاركردهاي قديمي خانواده را بر عهده دارند ،شكل گرفتهاند .قانون اساسي بتر وجتود آزادي و
برابري افراد در برابر قانون تأكيد ميكند ،خانوادهها به صورت عمده در شكل هستتهاي وجتود دارنتد ،زنتان
مشغوب به كار هستند و در نهايت ،استفاده از كليۀ مظاهر زندگي در جامعتۀ در حتاب دگرگتوني در ايترانتت
حداقل در شهرهاي بزرگت وجود دارد .با اي همه ،هنوز بر كليشههاي جنسيتي (سنتي) بيش از حد تأكيتد
ميشود .تأكيد بر اي كليشهها در تعارض با زندگي شهري است؛ در عي حاب كاركرد بستياري از نهادهتا را
مختل مي كند و در نهايت با تمايل و قصد دولت جهت مشاركت زنان در كليۀ امور در تقابل است ،به اتتال
هزينه و وقت ميانجامد و همانطور كه ذكر شد ،آسيبهاي اجتماعي متعددي را به وجود ميآورد.
در روند دگرگوني اجتماعي ،برخي از سازمانها و نهادهاي مدرن در ايران به وجود آمدند .قواني مربتو بته
سازمانهاي مدرن ،معموالً از لحاظ نابرابري جنسيتي ،حداقل موانع را در خود نهفته دارنتد ،در صتورتي كته
نهادهاي كه مثل خانواده ،بر اساس نگرشي شكل گرفتهاند كه نتهتنهتا مناستب شترايط اجتمتاعي امتروزه
نيستند ،برعك

از تضاد در درون خود و همچني با عملكرد ساير سازمانها نيز برخوردارند .در عتي حتاب،

نظير همي تضاد در هنجارهاي اجتماعي و نگرشها ديده ميشود .در برخي از ابعاد نگترشهتاي اجتمتاعي
نسبت به زنان ،به صورت بسيار مترقي بيان ميشود .از طر ديگر ،وجود نگرشهاي سنتي كه در مورد نقش
و وظيفۀ زنان در خانواده وجود دارند ،به عنوان مانع در راه تحقق شعارها و آرمتانهتا عمتل متيكننتد .ايت
تعارض ناشي از اصولي است كه هنوز در خانوادهها ،خواه از راه قانون و خواه از طر باورهاي عمومي ،تبليت
و ترويج ميشود.

يكي از ويژگي هاي تفكر حاكم در ايران ،تأكيد زياده از حد بر موجوديت خانواده است .وجود خانواده نهتنهتا
براي رشد و تربيت فرزندان وروري در نظر گرفته ميشود ،بلكه كانون خانوادگي براي افراد بزرگساب خانواده
نيز مهم و ارزشمند است .ويژگي هاي مثبت خانواده ،در جهت حفظ موجوديت جامعه و جلوگيري از بتروز و
ترويج رفتارهاي نابهنجار در هر زمينه اي مدنظر است .با قبوب فرض ميلوبيت خانواده براي افتراد و جامعته،
بايد اشاره كرد كه در اي فرض يك نكته اساسي كامالً دور از نظر باقي مانده است و آن ايت استت كته هتر
خانوادهاي قادر به انجام كاركردهاي فوق نيست ،بلكه فقط خانوادهاي كه معموالً آن را «ميلوب» نام ميبرند،
مي تواند اي عمل (مقابله با رفتارهاي نابهنجار) را انجام دهد .خانوادۀ ميلتوب ،بته ختودي ختود بته وجتود
نمي آيد ،بلكه محتاج قواني حمايتي و همچني آمتوزش افتراد جهتت رستيدن بته آن استت .ختانوادهاي را
ميلوب درنظر مي گيريم كه در آن ،صميميت و عشق و عالقه و محبت ميان اعضاي آن وجود داشتته باشتد،
اعضاي خانواده از يكديگر حمايت و پشتيباني كنند و در مقابله با مشتكالت همتراه يكتديگر باشتند .والتدي
چني خانوادههايي ،مسئوب و موظف در برابر فرزندان ،بتا استتفاده از روشهتاي صتحيت تربيتتي و بتا ارا ته
راهكارهاي مناسب و بر اساس استدالب آنان را به افراد مناسب اجتماعي تبديل ميكنند .رابيه زن و شوهر با
يكديگر ،بر اساس همدلي ،تفاهم ،مشاركت در امور خانواده جهت رشد و شكوفايي شخصيت افتراد بتهوجتود
آيد .تنها در صورت وجود چني خانوادههايي در جامعه ميتوان ادعا كرد كه خانواده داراي كاركردي مثبتت
است .اگر خانوادهاي وجود داشته باشد اما داراي ويژگيهايي باشد كه معموالً از آنها به عنتوان ختانوادههتاي
نابسامان يا خانوادههاي «توخالي» نام ميبريم ،بايد توجه داشت كه در آن هيچ نوع رابيۀ مثبتي ميان اعضتا
به وجود نميآيد و روابط از هم گسيخته خواهد بود .بايد گفت كه فقط شكل ظاهري خانوادهتيعني وجود زن
و مرد و فرزندان در يك مكانت ميرح نيستت ،زيترا مشتكالت ناشتي از زنتدگي فتردي و اجتمتاعي در ايت
خانوادهها بسيار بيشتر از مزاياي آن است.
راه رسيدن به خانواده ميلوب پند و اندرز نيست .خانواده در تمام دوران موجوديتت ختود بتا جامعته رابيته
متقابل دارد .نه تنها بازتاب شرايط اجتماعي در خانواده ديده ميشود بلكه نتيجه زندگي در ختانواده نيتز بته
طور مشخص به جامعه بازميگردد .در نتيجه ،براي رسيدن به ختانواده «ميلتوب» (بتا فترض اينكته چنتي
چيزي دلخواه است) ،بايد تغييرات فراواني در جامعه انجام پذيرد .يكي از مهمتري تغييترات را متيتتوان در
تغيير نگرش نسبت به وظيفۀ زنان در جامعه و خانواده جستوجتو كترد ،زيترا آنچته هنتوز در ايتران تبليت
ميشود مشابه همان نگرش پيش صنعتي ،نسبت به خانواده و نقش زن در جامعه است؛ نگرشي كته هرچنتد
براي دوراني وجود داشت اما امروزه برهم خورده است ،به طوري كه بايد جايگزي نگرشي شود كه ستعي در
ايجاد برابري ميان زن و مرد در جامعه دارد.
براي مشخص كردن تضاد و تعارض هاي ميرح شده ،سه نهاد مهم در جامعه را با توجه به موانتع و امكانتات
قانوني و اجتماعي كه در راه برابري جنسيتي وجود دارند ،بررسي ميكنيم .ايت سته نهتاد عبارتنتد از نهتاد

مدرسه و نهاد اقتصادي (اشتغاب) كه به عنوان سازمانهاي يك جامعۀ مدرن ميرح ميشوند و نهاد ختانواده
به عنوان نهادي كه كه نگرشها و باورهاي مرتبط با آن ،اصليتري مشكالت جنسيتي را در ايران به وجود
ميآورد.
مدارس :همان طور كه گفته شد ،وجود سازمان مدارس در شكل فعلي خود ناشي از وقتوع انقتالب صتنعتي
است .ويژگي خاص مدارس مدرن در همگاني بودن ،رايگان بودن و اجباري بودن آنها به منظور فراهم آوردن
زمينۀ تحصيالت براي كودكان جامعه است .اي ووعيت در مورد آموزش سنتي كه قبل از مدارس در جوامع
انساني وجود داشت ،ديده نميشود .طبق اصل سيام قانون اساسي« :دولت موظف استت ،وستايل آمتوزش و
پرورش رايگان را ب راي همۀ ملت تا پايان دورۀ متوسيه فتراهم ستازد و وستايل تحصتيالت عتالي را تتا حتد
خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد ».با توجه به اي اصل ،از نظر قانون هيچ تفاوتي ميان دختران
و پسران براي ورود به مدرسه و ادامۀ تحصيل وجود ندارد .تنها مورد تبعيض جنستيتي مربتو بته آمتوزش
عالي و طبق تبصرۀ  1مادۀ  3قانون اعزام دانشجو به خارج است كه منع اعتزام دختتران مجترد دانشتجو بته
خارج را به دنباب داشت .اي منع قانوني در حاب تغيير و از ميان رفت است.
آنچه در واقعيت وجود دارد ،نشان دهندۀ نابرابري جنسيتي در استفاده از مزاياي آموزش و پرورش استت .در
مرحلۀ اوب ،اگر به ميزان سواد در ميان زنان و دختران توجه كنتيم ،متوجته ختواهيم شتد كته تعتداد زنتان
بيسواد بيشتر از مردان بيسواد است اما اگر ميزان بهرهمندي از سواد در ميان زنان شهري و روستايي را بتا
هم مقايسه كنيم ،متوجه خواهيم شد كه تعداد زنان بيستواد در روستتاها بيشتتر از شهرهاستت( .در ستاب
 08 ،1333درصد از زنان شهري و  33درصد از زنان روستايي باسواد بتودهانتد( ).صتالحي اصتفهاني:1333 ،
)80
كسب سواد و آموزش در اكثر جوامع ،داراي مشروعيت بسيار زيادي است و كمتر جامعهاي يافت ميشود كه
موووع سوادآموزي در آن به عنوان يك ويژگي منفي مورد توجه باشد .برعك  ،از نظر متردم اكثتر جوامتع،
سوادآموزي به خودي خود باعث بهبود شرايط زندگي و تحرك اجتماعي ميشود .بتا وجتود ايت  ،هنتوز بته
داليل عيني و ذهني در مناطق خاصي از ايران (مناطق محروم) دختران به مدارس فرستاده نميشتوند و يتا
ترك تحصيل زودهنگام آنها گزارش ميشود.
بازماندگان از تحصيل تنها دختران نيستند بلكه شامل پسران هم ميشود اما به نظر ميرسد زماني كه بتراي
تحصيل فرزندان ،خانوادهها هزينهاي را بايد تقبل كنند ،سرپرستهاي خانوادهها ترجيت ميدهند كه هزينته
تحصيلي را جهت فرزندان پسر خود اختصاص دهند تا دختر .به همي دليل اغلب تعداد دختراني كه هرگتز
به مدرسه راه نمييابند ،بيشتر از تعداد پسران است.

ترك تحصيل نيز پديدۀ خاص دختران نيست بلكه دربرگيرندۀ دختر و پسر است .نكتۀ مهم ،تفاوت در علتت
ترك تحصيل است .پسران معموالً براي ورود به بازار كتار و عهتدهدار شتدن هزينتۀ زنتدگي تترك تحصتيل
مي كنند ،در صورتي كه ترك تحصيل دختران ،اغلب به خاطر ازدواجهاي زودرس يا عهدهدار شتدن وظتايف
خانگي مادر است اما عوامل عيني ديگري نيز وجتود دارد كته بته تترك تحصتيل پستران و دختتران كمتك
ميكنند ،عواملي مانند فاصلۀ مدرسه از محل زندگي ،اگر اي فاصله طوالني باشد بيشتر ختانوادههتا تترجيت
مي دهند كه از صر هزينۀ رفت و آمد و خيرات احتمالي آن در مورد دختران خودداري كنند .همچني بتا
توجه به كمبود دبير زن در برخي از مناطق دبيرستانهاي دخترانه تشكيل نمتيشتوند كته در ايت صتورت
دختران از روي اجبار وادار به ترك تحصيل ميشوند يا در صورتي كه تدري

دروس بر عهدۀ آموزگاران مرد

باشد ،دختران به مدرسه فرستاده نمتي شتوند .مستئله ديگتري كته در پديتدۀ تترك تحصتيل دخالتت دارد،
بي سوادي والدي است كه البته براي هر دو جن

صدق ميكند .امتا نتتايج تحقيقتات مشتخص كترده كته

بيسوادي مادر بر ترك تحصيل دختران تأثير بيشتري دارد .عامل ديگري كه در ترك تحصتيل افتراد مت ثر
است ،نامشخص بودن آيندۀ شغلي آنان است كه براي دختران به صورت نگرشي مبتني بتر بتيفايتده بتودن
تحصيل (به علت آنكه پدر و بعدها شوهر به او اجازۀ كار كردن نميدهد) هم ميرح ميشود .آنچه در محروم
ماندن از تحصيل يا ترك تحصيل به نابرابري جنسيتي ميانجامد نه قواني متدون كشتوري كته هنجارهتا و
ارزشهاي اجتماعي هستند.
در دورههاي متوسيه ،با معدودي نابرابري جنسيتي روبهرو هستيم .اي نتابرابريهتا در كتتابهتاي درستي
حرفهوف و همچني در انواع مدارس كارتدانش به چشم ميخورد .كتاب حرفهوف براي دختتران و پستران
محتواي آموزشي متفاوتي دارد و همچني برخي از رشتههاي تحصيلي در مدارس كارتدانش ،خاص پسران و
بعضي ديگر ويژه دختران است .به اي ترتيب ،آموزش و پرورش در محتواي كتابها و رشتههتاي تحصتيلي از
كليشههاي جنسيتي استفاده ميكند .رشتههاي كارتدانش مختص دختران ،بيشتر بته وظتايف ستنتي زنانته
ميپردازند ،مانند رشتههاي خياطي ،سفابگري ،دوختهاي تز ينتي و ،...در صتورتي كته در رشتتۀ مختتص
پسران ،صنايع چوب ،جوشكاري ،تأسيسات ،تعمير لوازم خانگي و جز اينها را آموزش متيدهنتد .هرچنتد در
عمل نيز بايد توجه داشت كه دختران از رشتههاي مربو به پسران استقباب نميكنند و برعك

اما در هتر

صورت اي تفاوتها وجود دارد.
در مورد آموزش عالي نيز بدون توجه به پخش پراكندگي دختران و پسران در رشتههاي مختلف تحصيلي ،با
افزايش درصدي از دختران در دانشتگاههتا روبتهرو هستتيم .در ستاب تحصتيلي  1331حتدود  38درصتد از
وروديهاي دانشگاه را دختران تشكيل ميدادهاند .افزايش دختران دانشجو از چند ستاب پتيش شتروع شتده
است و ميتوان احتماب داد كه اگر روند عالقهمندي دختران به آموزش عالي به همي صورت ادامه يابد ،اي
پديده را بايد رويدادي مثبت در نظر گرفت اما در عي حاب بايد توجه بيشتري به عواقب آن مبذوب داشت.

تحصيالت متوسيه و دانشگاهي ،داراي اهدا مشخصتي هستتند .در دورۀ متوستيه در برختي از رشتتههتا
دانشآموزان به صورت مشخص براي ورود به بازار كار آماده ميشوند (مانند رشتههاي كارتدانش ،هنرستانها
و )...در برخي از رشتههاي ديگر دانشآموزان مهارتهاي الزم را براي ورود به دانشگاهها فرا ميگيرنتد .پت
تحصيالت متوسيه در برخي رشتهها دانش آمتوزان را مستتقيم ًا بته بتازار كتار روانته متيكننتد و در بعضتي
رشتههاي ديگر پ

از اتمام تحصيالت دانشگاهي آنها وارد بازار كار ميشوند .با توجه به اينكه پ

از سترند

دانشآموزان دختري كه ترك تحصيل مي كننتد ،بتاز هتم هتر ستاله تعتداد زيتادي از دختتران دانتشآمتوز
فارغالتحصيل ميشوند و تعداد زيادي نيز از دانشگاهها خارج ميشوند .بنابراي بايد به طتور منيقتي انتظتار
داشت كه حداقل در طوب زمان ،درصد زنان شاغل در ايران افزايش چشمگيري داشته باشد .متأسفانه به نظر
مي رسد كه رابيۀ ميان هزينه و سوادآموزي در اي زمينه تناسبي با يكديگر ندارند .دختراني كه بتراي ورود
به مشاغل آموزش ميبينند ،با وجود هزينۀ فراواني كه صر تحصيل آنان ميشتود ،پت

از پايتان درس بته

بازار كار وارد نميشوند .تنها  38درصد از دختران فارغالتحصيل در رشتۀ كارتتدانتش ،بته بتازار كتار جتذب
شدهاند (سخاوت )1333 ،و بقيه يا اصالً در جستجوي كار نبودهاند يا از وجود برخي شرايط منفي در محيط
كار نام ميبردند كه به منزلۀ موانعي براي اشتغاب آنان بته حستاب متيآينتد .آمتار قابتل قبتولي از دختتران
فارغ التحصيل دانشگاه و ميزان اشتغاب آنان در دست نيست اما مسئله بيكاري فتارغالتحصتيالن و همچنتي
مشكالت بعدي كه در اثر ازدواج و فرزندآوري به وجود ميآيد ،بر اشتغاب دختران تأثيرگتذار استت و از ورود
آنان به بازار كار جلوگيري مي كند .سئواب مهمي كه بايد در نظر گرفته شود علت عالقهمنتدي دختتران بته
تحصيل است .چرا با وجود آنكه پ

از اتمام تحصيالت تمايلي يا امكاني براي كار اقتصادي وجود ندارد ،بتاز

هم دختران به درس خواندن ادامه ميدهند؟ بررسيهاي معدودي كه به صتورت حاشتيهاي در ايت زمينته
انجام شده ،به نكتۀ جالبي اشاره كرده است .به طور خالصه ميتوان گفت :بتراي دختتران در جامعتۀ ايتران،
مدرسه و دانشگاه داراي كاركرد پنهاني جهت كسب آزادي شده است .دختران دانشآموز از مدرسته و درس
به عنوان وسيلهاي استفاده ميكنند تا از قبوب مسئوليتهاي مربو به نقش زنانه در خانواده فرار كنند و در
عي حاب ازدواج را به تعويق بيندازند زيرا به علت وجود مشروعيت باالي آموزش ،تنها علتي كه متيتتوان از
ازدواج پرهيز كرد درس خواندن است .ورود به دانشگاه نيز براي دختران داراي كتاركردي جهتت بته تعويتق
انداخت ازدواج و همچني كسب آزادي و رهايي از قيد و بند خانواده و وارد شدن به جامعهاي است كته تتا
آن زمان به آن راهي نداشتهاند ،اما پ

از آنكه مرحلهاي را چه در مدرسه و چه در دانشگاه گذراندند ،به هر

حاب به پذيرش آنچه به عنوان نقش اصلي دختر در جامعۀ ايراني ميرح ميشود تسليم متيشتوند و تت بته
ازدواج ميدهند و نقش همسرت مادر را ايفا ميكنند.
در اي حالت ،بايد گفت كه احتماالً هزينۀ صر شده براي تحصيل دختران با ميزان آموزشي كه قرار استت
جامعه از آن سود ببرد ،تناسبي ندارد .حتي اي ادعا كه به هر حاب دختر تحصيل كرده ،مادر و همسر بهتري

است را نمي توان قبوب كرد زيرا او ًال جامعۀ ايتران هنتوز بته آن حتد از ثتروت و فراوانتي نرستيده استت كته
هزينه هاي هنگفت صر افرادي كند كته از آمتوزش ختود ،فقتط جهتت رفتتار بهتتر بتا كودكتان و همستر
مي خواهند استفاده كنند .به عبارت ديگر اي استدالب به معناي نفي موجوديت دانشتگاههاستت كته هتد
اصلي آنها آموزش نقش شغلي به دانشجوست اما از طر ديگر به نظر ميرستد كته بستياري از رشتتههتاي
دانشگاهي ،اصوالً هيچ ارتباطي با ايفاي نقش بهتر مادر ت همسري ندارند .اگر ورورت تحصتيالت دانشتگاهي
براي همسر و مادر بهتري بودن وجود دارد مناسبتر است كه رشتههاي معيو به خانهداري براي دختتران
به وجود آيد نه رشتههايي مانند علوم (فيزيك ،شيمي) يا مهندسي و پزشكي و نظاير آن.
به نظر ميرسد كه براي بسياري از دختران ،راه مشخص زندگي ازدواج و قبوب نقش مادر ت همسري است اما
در عي حاب قبل از آنكه اي نقش اجتماعي را عهدهدار شوند ،تمايلي در آنان ديده ميشود كه بتا گذرانتدن
دوران آموزشي (دبيرستان يا دانشگاه) آغاز عهده داري اي نقش را بته تعويتق بيندازنتد و در عتي حتاب بتا
برخورداري از اعتبار اجتماعي بيشتر (اخذ مدرك دبيرستاني يا دانشگاهي) وارد زندگي مشترك شوند.
چني برداشتي به طور حتم ناشي از تأثير نگرشهاي اجتماعي بر دختران و پسران است .هرچند مدارس در
قواني پذيرشي خود ،هيچ نوع ممنوعيتي در ارتبا با ورود دختران و پسران ندارند اما بايد به كاركرد مهمي
كه نحوه و كيفيت آموزشي در مدارس وجود دارد و آن جامعهپذيري دختران و پسران است توجه كرد.
جامعهپذيري در مدارس ايران با نابرابريهاي جنسيتي همراه است .نته تنهتا در ستاختار اشتتغاب آمتوزش و
پرورش نابرابري جنسيتي ديده ميشود بلكه در محتواي كتابهاي درسي نيز هنجارها و نگرشهايي ترويج و
تدري

ميشوند كه منجر به نابرابري ميشود و همانطور كه بيان شد ،حتي به عنوان عوامل متزاحم بتراي

كاركردهاي آموزش و پرورش در نظر گرفته ميشوند زيرا ايجاد مدارس حرفهاي و كارت دانش براي دختران و
سپ

پذيرش آنان در مدارس و دانشگاهها ،هزينههاي بسياري براي دولت و وزارتخانهها بته همتراه دارد .بتا

وجود اي  ،دختران تحت تأثير نگرش اجتماعي ،كاركردي پنهان براي م سسات آموزشي در نظر متيگيرنتد.
اي نگرش از جانب مدارس در طوب دوران تحصيالت متوسيه نيز تقويت ميشود .در پايان بايد توجه داشت
كه درصد بااليي از دختران بر طبق همي نگرشها آيندۀ خود را ،يعنتي وظيفته و قابليتتهتاي ختود را در
چارچوب كليشههاي جنسيتي شكل ميبخشند.
بررسي هاي متعددي مبتني بر تحليل محتوا در مورد وجود نابرابريهاي جنسيتي در مدارس از سابها پيش
آغاز شده است .با وجود اي  ،هنوز هيچگونه تغييري در محتواي كتابهاي درسي به چشم نميخورد .نتتايج
كلي اي بررسيها نشان ميدهند كه در مدارس ايران با باال رفت مقاطع تحصيلي ،تصوير زن بته تتدريج در
كتابهاي درسي ،كمرنگ و سپ

در نهايت بته كلتي حتذ متيشتود .در مقتاطع ابتتدايي و در بعضتي از

كتابهاي مقيع راهنمايي با تصويري از زن روبهرو هستيم كه ووعيت زنان را در خانوادهاي با ويژگتيهتاي

دوران پيشصنعتي تا صنعتي نشان ميدهد .نقشهايي كه زنان عهدهدار ميشوند در محدودۀ درونتي خانته
تحقق مي يابند .به طور مشخص در بررسي تصاوير كتاب فارسي اوب دبستان (اعزازي )1338 ،نتايج زيتر بته
دست آمده است:
در كتاب فارسي اوب دبستان ،نه فقط مردان دو برابر زنان به تصوير درآمدهاند ،بلكه در تصاوير تقسيم نقتش
سنتي زن اندروني و مرد بيروني به شدت رعايت شده است .حتي فرزندان فقط به صورت فرزند پسر بتا پتدر
به نمايش درآمده اند و دختران اكثراً به همراه مادر مشاهده شدهاند؛ هرچند در مواردي مادر با دختر و پستر
هم ديده ميشود .پسران بيشتر از دختران در محدودۀ خارج از خانه و در گروههاي بزرگ ديده ميشوند .در
خانواده ،تقسيم كار بر حسب جن

به تصوير كشيده شده است .خانواده نشاندهندۀ ويژگيهاي صميميت و

محبت نبوده بلكه به نظر ميرسد كه بودن اعضاي خانواده با يكديگر ،به منظور عهدهدار شدن وظايف خاصي
است ،نه ب يان همتدلي و همفكتري .فعاليتت متردان ،هرچنتد بته صتورت عمتده شتامل مشتاغل ابتتدايي و
پيشصنعتي است و در محيط خارج از خانه انجام ميشود اما فعاليتهاي زنان كه مانند مردان فعاليتهتاي
ابتدايي را شامل ميشود در محدودۀ خانه است.
اي تصاوير از زن و مرد و حتي جامعه نشاني از واقعيات موجود زندگي ندارد .در كتابها ،نه فقط حاكميتت
كليشههاي جنسيتي به وووح به چشم ميخورد بلكه نشاني از يك جامعۀ شهريتصنعتي و وجتود مشتاغل
مناسب با آن وجود ندارد .به عبارتي ميتوان گفت تصاوير كتاب فارسي اوب دبستان ،در مورد همۀ مسا ل رو
به گذشته و سنتها و مشاغلي دارد كه در حاب حاور ،اگر هم در جامعته موجتود باشتند از اهميتت بستيار
كمتري برخوردار هستند.
مشاغل :محيطهاي اقتصادي را به عنوان نهاد جديد در جامعه در نظر متيگيتريم كته بتا پيتدايش جامعتۀ
صنعتي به وجود آمدهاند .در نتيجه پ

از دوران هرج و مرجي كه بر شرايط اقتصادي حاكم بود ،بته داليتل

متعدد اي سازمان ها داراي قواعدي متناسب با شترايط زنتدگي امتروزه شتدند .يعنتي ستاعات كتار ،ميتزان
دستمزد ،ايام مرخصي ،بازنشستگي و تأمي اجتماعي و ساير مسا ل مربو به اي نهادهتا ،از طريتق قتواني
مشخص شدند.
در مورد مشكالت و موانع قانوني موجود در محيط هاي شغلي ،بايد ميان دو دسته از قواني تفاوت گذاشتت.
دستۀ اوب ناظر بر اشتغاب هستند كه تقريباً تبعيض جنسيتي ندارنتد و زن و مترد در برابتر قتواني اشتتغاب
يكسان درنظر گرفته شده اند .دستۀ دوم ناظر بر خانواده است كه به اشتغاب زنتان ارتبتا متييابتد .در ايت
دسته از قواني  ،نابرابري ميان زن و مرد مشاهده ميشود اما گذشته از قواني  ،نگرشها و باورهاي اجتمتاعي
نيز ،كه از فرهنگ و ايد ولوژي جامعه نشأت ميگيرند و تقويت ميشوند بر نابرابري جنسيتي تأكيد دارند.

ابتدا به قواني حاكم بر اشتغاب نگاهي مياندازيم .در قانون اساسي در اصل بيست و هشتم ميختوانيم« :هتر
ك

حق دارد شغلي را كه بدان مايتل استت و مختالف استالم و مصتالت عمتومي و حقتوق ديگتران نيستت

برگزيند ».در اي اصل ،برابري ميان زن و مرد تضمي شده است .تنها نابرابري ،تصدي پُست قضتاوت استت
كه طبق اصل يكصد و شصت و سوم «صفات و شرايط قاوي طبتق متوازي فقهتي از طتر قتانون معتي
ميشود» و شرايط انتخاب صرفاً در مورد مردان صدق ميكند .گذشته از شغل قضاوت با محدوديتهايي هم
در زمينۀ كسب رتبۀ شغلي براي زنان در نيروهاي مسلت روبه رو هستيم .متثالً در ارتتش فقتط بتراي احتراز
مشاغل درماني و بهداشتي ،و در سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بهكارگيري قابليتهاي زنانه است ،زنتان بته
استخدام درمي آيند .يعني زنان در ارتش ،از ورود به كادر نظامي دور نگه داشته ميشوند امتا ورود زنتان بته
كادر كارمندي كه در ساير سازمانها نيز منعي ندارد ،مانند بخش درماني و بهداشتتي ،بالمتانع استت( .كتار،
.)636 633 :1330
نابرابري ديگري كه در اشتغاب زنان مشاهده ميشود در زمينۀ برخورداري از مزاياي تأمي اجتماعي و حقوق
عا لهمندي و كمك هزينۀ فرزندان است .يك مورد ديگر تبعيض بر اساس متادۀ  80قتانون تتأمي اجتمتاعي
ديده ميشود .هرچند كه مادۀ  85قانون تأمي اجتماعي مربو به فرد بيمه شده و خانواده او بته طتور عتام
(بدون توجه به جن ) است اما طبق مادۀ  80كه افراد خانواده طبقهبندي ميشوند ،براي استتفادۀ شتوهر از
حق بيمۀ زن شروطي قا ل شده است مانند معاش مرد توستط زن تتأمي شتود ،ست مترد از شصتت ستاب
متجاوز باشد و يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كتار افتتاده باشتد .همتي شترو بتراي استتفاده از انتواع
مستمري ها به خصوص مستمري مرگ در نظر گرفته شده است .فرزندان زن بيمه شده ،زمتاني از مستتمري
مرگ مادر بهره مند خواهند شد كه يا پدر آنها در قيد حيات نباشد يا شترو فتوق در متورد او صتدق كنتد
(همان .)633-633 :قواني حاكم بر خانواده ،نابرابري ميان اشتغاب زن و مرد را باعث ميشتود .طبتق متادۀ
 1113قانون مدني« :شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالت ختانوادگي يتا حيثيتات
خود يا زن باشد منع كند ».بنابراي وجود اي قانون ،كار زن را منو به روايت مرد از شغل او ميدانتد ،در
صورتي كه چني اجازه اي از جانب زن نسبت به شغل مرد ديده نميشود .از ميزان بهكارگيري اي قانون در
جامعه اطالعي نداريم اما آنچه مهم است طلب روايت شوهر براي اشتغاب است كه خواه بر پايۀ قانون و خواه
مبتني بر نگرشها وجود دارد .مادۀ  1183و  1111قانون متدني بتار اقتصتادي ختانواده را بتر دوش متردان
گذاشته است« :در عقد دا م نفقه بر عهدۀ شوهر است ».و «نفقۀ اوالد بر عهدۀ پدر است .پ

از فوت پدر يتا

عدم قدرت او به انفاق به عهدۀ اجداد پدري است »...و همچني مادۀ  1188قانون مدني رياست خانواده را بر
عهدۀ مرد ميگذارد« :در روابط زوجي رياست خانواده از خصايص شوهر است ».مجموعۀ اي قتواني باعتث
ايجاد جو فرهنگي و نگرش اجتماعي خاصي در جامعه ميشود كه داراي معايبي براي عملكرد زنان و متردان
در جامعه است.

با وجود برابري جنسيتي در برابر قانون مشاهده ميشود كه درصد زنان شاغل در ميان نيروهاي فعاب بستيار
كمتر از مردان است .اي رقم هيچوقت به  18درصد نرسيده است .هرچنتد طبتق آمتار در ستاب 13 ،1388
درصد از زنان جزو نيروي فعاب بودهاند .در ساب  1338اي رقم به ميزان  0درصد كاهش يافت و تنها از ساب
 1338به بعد افزايشي حدوداً برابر با ساب  1388مشاهده ميشود اما با وجود اي افزايش بايد در نظر گرفت
كه هنوز درصد اشتغاب به كار زنان در ايران نه تنها در مقايسته بتا كشتورهاي صتنعتي بلكته در مقايسته بتا
كشورهاي همسايه داراي فرهنگ مشابه ،بسيار پايي است.
از موانع متعدد اجتماعي اشتغاب زنان ،ميتوان به نمونههايي كه بيان خواهد شد توجه كرد .بتا وجتود آزادي
قانوني در انتخاب شغل ،هنوز بسياري از زنان و خانوادهها به داليل فرهنگي يا خانوادگي از انتختاب مشتاغل
مختلف خودداري ميكنند و زنان هر شغلي و هر مقتامي را نمتيپذيرنتد .بيشتتري زنتان شتاغل ايرانتي در
بخشهاي دولتي و در مشاغل معلمي و بهداشتي ديده ميشوند .بخش خصوصي زنتان كمتتري را استتخدام
مي كنند .در عي حاب شايد بتوان به داشت سواد و تخصص كمتر زنان از متردان بته عنتوان عتاملي كته از
بهكارگيري آنان جلوگيري ميشود اشاره كرد .اما با توجه به اينكه زنان مسئوليت امتور داخلتي خانته يعنتي
رسيدگي و مراقبت از فرزندان را بهعهده دارند ،ميتوان از وجود فرزندان و نبودن امكانات بتراي نگهتداري و
مراقبت يا هزينۀ باالي نگهداري از آنان نام برد كه به صورت مانعي بتراي اشتتغاب زنتان بته نظتر متيرستد.
همچني ب ا توجه به قوانيني كه طبق آنها مسئوليت اقتصادي خانواده به مردان واگذار شده ،زنان به صتورت
معموب خود را مسئوب مسا ل اقتصادي خانه نميدانند و در مواردي حاور به قبوب فشتار مضتاعف ناشتي از
انجام فعاليت شغلي و فعاليت خانگي كه باعث ميشود در يك روز بته انتدازۀ دو روز كتاري فعاليتت داشتته
باشند ،نيستند .متقابالً مردان كه مسئوليت رسيدگي به امور اقتصادي خانه را به عهده دارند ،زير فشار زيادي
از حد ناشي از انجام دو شغل (و يا بيشتر) قرار ميگيرند .در اينجا با اجراي قتواني  ،فشتاري بتر متردان وارد
ميشود كه در بخش مربو به خانواده ،به آن خواهيم پرداخت اما در عي حاب وجود و اجراي اي قواني به
صورت ومني ،اولويت استخدام را به مردان واگذار ميكند ،زيرا زنان مسئوب خانه هستند و ايت امتر شتايد
اولويت اخراج از كار را به زنان مربو كند .از طر ديگر بر اساس قواني و نگرشها ،كارِ زن مستلزم روايت
شوهر است كه امكان دارد مردان تمايلي به شاغل بودن زنان خود نداشته باشند و در نتيجه زنان با توجه به
مسا ل و مسئوليتهاي خانواده و عدم روايت شوهران ،از اشتغاب دور بمانند .ميتوان درصد پتايي زنتان در
نيروي شاغل را نتيجۀ تشويق زنتان بته بازنشستتگي زودرس و همچنتي بازخريتد آنتان دانستت .در متورد
بازنشستگي زودرس نكته اي وجود دارد كه از لحاظ اجتماعي قابل تأمتل استت .زنتان از وجتود بازنشستتگي
زودهنگام استقباب ميكنند و پ

از  68ساب كار ،زمتاني كته واجتد شترايط بازنشستتگي متيشتوند ،از آن

استفاده مي كنند اما بايد در نظر داشت كه اي زنان ،دوراني را كه با مشكالت نگهتداري فرزنتدان خردستاب
خود همراه بوده پشت سر گذاردهاند و پ

از  68ساب سابقۀ كار ،فرزندان آنان به ستني رستيدهانتد كته بته

مراقبت مستمر مادران احتياجي ندارند .در مورد مشكالت ناشي از دوران بازنشستتگي زنتان ،هنتوز بررستي
جامعي صورت نگرفته است اما از آنجا كه با بحرانهاي بازنشستگي متردان آشتنا هستتيم ،بايتد بته مرحلتۀ
بازنشستگي زنان به طور جدي پرداخته شود.
در مورد دسترسي به پستهاي مديريت و تصميمگيري ،از لحاظ قانوني براي زنان مانعي وجود ندارد .با ايت
وجود تعداد زنان شاغل در پستهاي تصميمگيرنده بسيار پايي است .به اي ترتيب ،هرچند تفتاوت ميتزان
حقوق دريافتي در ميان زنان و مردان براي انجام فعاليت مشابه وجود نتدارد ،امتا بتا توجته بته اينكته زنتان
معدودي داراي پستهاي مديريت هستند ،ميتوان نتيجه گرفت كه درآمد زنان در اكثر موارد كمتر از مردان
است .داليل متعددي وجود دارد كه زنان به پستهاي مديريتي رو نميآورنتد .در اصتيالح از وجتود ستقف
نامر ي در سازمانها نام ميبرند زيرا به صورت معموب ،زنان تا سيوح مياني پيشرفت ميكننتد و پت

از آن

پيشرفت بسيار به سختي و كندي صورت ميگيرد .هرچند شايد بتوان كمبود سواد و تخصص زنان نسبت به
مردان را به عنوان عامل م ثري در اي مورد در نظر گرفت اما آمار نشان ميدهد كه بيشتتر از  08درصتد از
زنان شاغل در بخش دولتي ،داراي تحصيالت باال هستند و تنها  8درصد از ايت زنتان در مشتاغل متديريتي
فعاب هستند .بنابراي بايد به رابيه ميان ميزان تخصص و ارتقاي شغلي شك كرد .احتمتاالً آنچته بيشتتر از
كمبود تخصص در دور نگه داشت زنان از مشاغل مديريتي دخالت دارد ،محدوديتها و مشكالت ختانوادگي
است .از آنجا كه طبق نگرش هاي عمومي جامعته و همچنتي متواد قتانوني زنتان مستئوليت ختانواده را دارا
هستند ،امكان صر وقت و نيروي زياد كه براي بهعهده گرفت پستهاي مديريتي وروري است ،براي آنان
وجود ندارد .در نتيجه زنان شاغل بيشتر تمايل دارند تا در سيوح مياني كه درخواستهاي شغلي از آنان زياد
نيست و همچني امكان رسيدگي به امور خانه براي آنان وجود دارد ،باقي بمانند.
زنان خانواده خود را در مقايسه با شغل در اولويت قرار ميدهند ،در صورتي كه براي مردان اولويت بتا شتغل
است .در نتيجه مردان امكان قبوب مسئوليتهاي همراه با پستهاي مديريتي را دارند .از طر ديگر ميتوان
در نظر داشت كه مانع ديگر براي زنان ناشي از وجود تفكراتي است كه درجامعهپذيري ،ختود بته آن اعتقتاد
يافتهاند و بر آن اساس قابليتهاي خود را مناسب ايفاي نقشهاي اجرايي ستيت بتاال نمتيداننتد .بتا نقتش
مديريت ويژگيهايي همراه است كه در حاب حاور بيشتر بر صفات «مردانته» تأكيتد متيشتود تتا «زنانته».
احتماب دارد زنان گمان برند كه قادر نيستند با وجود ويژگيهاي زنانۀ خود ،مانند مديران مرد به خوبي عمل
كنند .در اي مورد باز هم بايد از موانع اجتماعي ناشي از وجود جوّ مردانه در مشاغل باالي تصميمگيري نتام
برد كه از يك طر مانع از تمايل زنان به مشاركت در گروههايي ميشود كه اكثريت آن با مردان استت و از
طر ديگر عدم تمايل مردان به حضور زنان در جلسات مردانۀ خود را به دنباب دارد.
گذشته از عوامل فوق كه با يكديگر مرتبط هستند ،بايد نگاهي هتم بته مستئله كتار نيمتهوقتت زنتانِ داراي
فرزندان خردساب انداخت .اي پديده ،معموالً از دو جنبه بررسي ميشتود .جنبتۀ مثبتت آن ،فتراهم كتردن

امكاناتي براي مادران است تا هم موقعيت شغلي خود را حفظ كنند و هم امكان رسيدگي به خانواده را داشته
باشند .از طر ديگر ،گذشته از مشكالت مربو به محاسبۀ سابهاي خدمت و مزاياي بازنشستگي ،ميتتوان
تصور كرد زناني كه به طور نيمهوقت در محل كار حضور مييابند ،به ندرت امكان ارتقاي شغلي دارند و مدت
زماني كه از اي فرصت استفاده ميكنند از لحاظ پيشرفت شغلي ،براي آنان نميتواند مثبت باشتد .البتته در
مورد ميزان و چگونگي استفادۀ زنان از كار نيمهوقت ،احتياج به بررسي بيشتري دارد.
در زمينۀ اشتغاب ،بايد به قوانيني كه به مشكالت ناشي از جن

توجه دارند اشاره كرد .اي قواني به صورت

كلي به مشكالت ناشي از زايمان و مادري زنان ميپردازند .مرخصي زايمان بتراي زنتان ،منتع كتار ستخت و
سنگي و همچني حق شير دادن و تأسي

شيرخوارگاه در محل كار و منع اخراج زن به دليل بتارداري ،از

آن جمله مسا ل محسوب ميشوند .شايد در مورد زنان بتوان به كمبتود مرخصتي زايمتان و نبتود مرخصتي
مادري اشاره داشت .مرخصي مادري كه به زنان داراي فرزند تعلق ميگيرد ،به معناي اجازۀ حضتور متادر در
خانه به علت بيماري فرزند است ،زيرا فرزند بيمار محتاج رسيدگي مادر است .در مورد مردان بايد متذكر شد
كه نابرابري در م ورد خانواده نيز وجود دارد .اصوالً مرد در ايران بدون توجه به خانواده ميرح ميشود .قبالً به
اهميت پدر در خانواده براي رشد فرزندان اشاره شد .در بسياري از كشورها زايمان ،فرزنتدآوري و مراقبتت از
فرزندان ،به منزلۀ امري در نظر گرفته ميشود كه پدر و مادر ،هر دو در آن دخالت دارند .بنابراي مردان نيز
زماني كه صاحب فرزند ميشوند ،بايد امكان مشاركت در امر مراقبت و تربيت فرزندان خود را داشته باشتند.
در بسياري از كشورها مردان نيز پ

از زايمان همسران خود قادر هستند كه طبق مقررات ،متدت زمتاني را

در خانه با همسر و فرزند سپري كنند .همانگونه كه مرخصي مادري حق زنان است در بستياري از كشتورها
مرخصي پدري نيز در نظر گرفته شده است .تفكر اصلي اي است كته پتدر و متادر هتر دو بتراي مراقبتت و
رسيدگي به فرزندان ورورت دارند و در عي حاب فرزند هر خانوادهاي بته جامعته نيتز تعلتق دارد ،بنتابراي
جامعه بايد كليۀ امكانات را در اختيار افراد مسئوب (پدر و مادر) بگذارد تا آنان قادر باشند كه فرزندان خود را
به عنوان افرادي مسئوب و موظف به جامعه تحويل دهند.
خانواده :با نگاهي كوتاه به نهادهاي مدرن و قواني مربوطه ،متوجه نابرابري جنسيتي در آنها شتديم .آنچته
مانع دستيابي دختران به آموزش و بعدها مشاركت اجتماعي و اقتصادي متيشتود ،بيشتتر از آنكته ناشتي از
حاكميت قواني باشد ،از نگرشهاي جامعه و تقسيم نقشي نشأت ميگيرد كه ميان زنان و مردان ،در زمينتۀ
خانواده وجود دارد كه هم از ديد قانون بيان شده استت هتم در رستانههتا تبليت و تترويج متيشتود و هتم
جنبههاي باور اجتماعي و آداب و رسوم و سنت را دارد.
در بررسي نهاد خانواده ،به عنوان يكي از قديميتري نهادها به نابرابري جنستيتي ناشتي از قتانون و نگترش
اجتماعي خواهيم رسيد .از لحاظ قانوني زنان در خانواده در بسياري از زمينههتا تحتت نظتارت متردان قترار

ميگيرند ،بدون آنكه قادر به نظارت متقابل بر مردان باشند .ميتوان احتماب داد كه وجود اي موارد قتانوني
كه در اينجا به آنها استناد مي كنيم ،مشكالتي را در جامعه به وجود آورده باشند كه به ايجاد برخي تغييرات
در آن و دادن حقوق بيشتر به زنان در هنگام عقد ازدواج و طبق شرو وتم عقتد منجتر شتده استت .در
هنگام ازدواج زن و مرد مي توانند با امضاي شرايط وم عقد كه شامل موارد متعددي است ،بعضي از حقوق
مانند تقاواي صدور اجازۀ طالق از جانب زن با ذكر داليل را به زن واگذار كنند .هرچند وجود شرايط وم
عقد ميتواند به حق زن در ازدواج منجر شود اما در اي بحث ،به قواني متدني استتناد متيشتود زيترا ايت
قواني حقي را به مردان ميدهد كه زنان فقط تحت شراييي خاص ميتوانند آن را به دست آورند .تغيير در
قواني  ،تنها با اوافه كردن شرو وم عقد امكانپذير نيست بلكه احتياج به تبليغات گستردهاي دارد.
در خانواده اولي نكتهاي كه بر نابرابري جنسيتي تأكيد دارد مادۀ  1188است كه رياست خانواده را بر عهدۀ
مرد مي گذارد .به اي ترتيب اصل تساوي حقوق در خانواده و مسئوليت مشترك زن و مرد در ادارۀ ختانواده
زير ست اب متيرود .بنتابراي از ديتد جامعته مترد مستئوب نتانآوري و تتأمي اقتصتادي و زن داراي نقتش
همسرتمادري است .با توجه به اصل  1183كه نفقه را نيز بر عهدۀ مرد ميگذارد ،ميتوان از فشار اقتصتادي
زياد بر مردان نام برد .زن در خانواده خود را مسئوب مسا ل اقتصادي نميداند ،او بيشتر نقش مادر و همستر
در خانواده حضور دارد ،اگر نقش مادري داراي تقدسي ظاهري است نقش پدر در خانواده به صورت كامل به
فراموشي سپرده شده است .مردان فقط وظيفۀ نانآوري را بر عهده دارند .براي ايجاد يك خانواده ،وجود پدر،
مادر و فرزندان ورورت دارد .به همان ميزان كه نقش مادر براي الگوپذيري فرزندان مهم است ،نقش پدر نيز
در خانواده و جامعه اهميت دارد .منظور از نقش پدر ،فقط تأمي هزينۀ فرزندان و نظارت بر رفتار آنان نيست
بلكه به معناي همبازي ،مراقب ،دوست و همراه فرزندان موردنظر است .نگرشهاي اجتماعي ،پدر را تنهتا در
نقش نانآور در نظر مي گيرد ،نه به معناي پدر امروزي .هرچند نقتش متادري بته ظتاهر متورد تقتدير قترار
مي گيرد اما در قواني  ،وظايف مادري در اشكاب محدود آن مورد توجه است زيرا حضانت فرزندان بتر عهتدۀ
پدر است (مادۀ  1131قانون مدني) و پدر بر فرزندان واليت دارد (مادۀ  1108قانون مدني) .در نتيجه ،نقش
مادري تا حد خاصي از لحاظ قانون شناخته شده است .پدر بر رفتار فرزندان نظارت كامل دارد و مادر در اي
ميان بدون حقوق است .پدر بر رفتار فرزندان نظارت كامل دارد و مادر در اي ميان بدون حقوق است .به اي
ترتيب ،در خانواده مقام فرادستي به پدر و مقام فرودستي به مادر و فرزندان داده شده است .مادۀ  1133حق
طالق را به مرد ميدهد «مرد مي تواند هروقت كه بخواهد زن خود را طتالق دهتد» .ايت امتر باعتث ايجتاد
نابرابري ،در هنگام پايان بخشيدن به رابيۀ خانوادگي ميشود زيرا طبتق ايت قتانون ،مترد بتراي طتالق زن
احتياج به مدرك و دليل ندارد اما زنان ،حتي اگر حق طالق را هم كسب كرده باشند باز محتاج ارا ه دليل و
مدرك براي طالق به دادگاه هستند.

مواد  1113و  1115كه به مرد اجازۀ منع اشتغاب زن و حق تعيي مسك را ميدهتد و همچنتي بنتد  3از
مادۀ  10قانون گذرنامه كه اجازۀ خروج زن از كشور را منو به اجازۀ شوهر ميكند ،باعث ايجاد نابرابري در
امر نظارت بر رفتار زن و مرد مي شود .مرد بر شغل زن ،مكان زندگي و تردد او حق نظارت دارد بتدون آنكته
زن داراي چني نظارتي بر مرد باشد .به اي ترتيب متردان در كليتۀ رفتارهتاي ختود داراي استتقالب عمتل
هستند ،در صورتي كه رفتار زن به صورت وابسته به مرد و تحت نظارت او قرار ميگيرد.
در مقابل اي مواردي كه زن را به مرد وابسته ميكند ،مادۀ  1806قانون مدني ،مالكيت بر مهريته را بته زن
ميدهد« :به مجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد ».اي ماده
كه به نفع زنان است ،باعث ايجاد فشار بر مردان ميشود زيرا اگر زنان از بسياري از حقوق در خانواده محروم
باشند بر اي حق موجود ،بيش از حد پافشاري ميكنند .در شرايط فعلي ،با افزايش بتيرويتۀ ميتزان مهريته
روبه رو هستيم .در عي حاب شواهدي وجود دارد كه زنان از وجود مهريه به عنوان عامل تهديدي در مقابتل
شوهر استفاده كرده و بر او فشار اقتصادي وارد ميكنند .مجموعۀ قواني مدني به نوعي شكل گرفته است كه
از ايجاد خانوادۀ مشاركتي جلوگيري ميشود .از طرفي ،نظارت بر ديگري و وابستگي او را به وجود ميآورد و
از جانب ديگر امكان تهديد و فشار بر مردان از جانب زنان وجود دارد .اي شرايط ،با زندگي ميلوب خانواده،
كه بايد به انسجام اجتماعي منجر شود ،فاصلۀ زيادي دارد .مادۀ  1110به زن اجازه ميدهد كته مستتقالً در
دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد اعماب كند .در مورد امواب شخصي زن مترد حتق نظتارت و دخالتت
ندارد ،احتماالً قانون در اي مورد برابري براي هر دو جن

را در نظر گرفته است.

در مورد اِعماب قواني ديگر ،بايد به محدود بودن دسترسي زنان به منابع اقتصادي توجه داشتت .گذشتته از
روايت شوهر براي اشتغاب كه از دسترسي زن به درآمد شخصي جلوگيري ميكند ،بايد از نابرابري جنسيتي
در مورد كسب ارث نيز نام برد كه باعث دسترسي بيشتر مردان به منابع خانوادگي بعد از فوت همسر (زن) و
دسترسي محدود زن به آن منابع ميشود .طبق مادۀ  ،153زوج (مرد) از تمام امواب زوجه (زن) ارث ميبرد،
در صورتي كه زن فقط از امواب منقوب و از ابنيه و اشجار (از قيمت ابنيه و اشجار) ارث ميبرد.
اگر توجه قانون را به نقشهاي جنسيتي در نظر بگيريم ،پي ميبريم كه تقسيم نقش كامالً به صورت ستنتي
مرد نان آور و زن كدبانو در نظر گرفته شده ،نگرش هاي اجتماعي نيز طبق قانون و سنت تقسيم نقش سنتي
را قبوب كرده و در نتيجه باعث ايجاد خانوادههاي مادرتمحور شده است .يعني پدر براي انجتام فعاليتتهتاي
اقتصادي به صورت معموب ،در خارج از خانه مشغوب است و واحد خانواده شامل مادري ميشود كه روزانه با
فرزندان در خانه به تنهايي به سر مي برد .اي واحد ختانواده ،هرچنتد بته ظتاهر ختانوادۀ كتاملي را تشتكيل
مي دهد اما با توجه به مفهوم امروزي خانواده ،شكل ناقص خانواده را به نمايش ميگتذارد .در ايت ختانواده،
اولويت به نقش خدماتي و فعاليت هاي بازتوليدي زنان داده شده است كه به منزلۀ مانعي براي ايجاد هر نتوع
مشاركت در جامعه است .از طر ديگر به مردان اولويت در تصميمگيريهاي خانوادگي و نظتارت بتر رفتتار

ديگران داده شده است .نقش مهم مردان در حييه اقتصاد نيز در نظر گرفته ميشود كه نه تنها باعث دوري
پدر از محيط خانواده ميشود ،بلكه فشارهاي اقتصادي را در شرايط امروزي ،فقط بر دوش مرد ميگذارد كه
ناگزير به عهدهدار شدن مشاغل متعدد توسط او ميانجامد .داشت دو يا سته شتغل ،نتهتنهتا باعتث كتاهش
كارآيي فرد در هر يك از محيطهاي كاري ميشود ،بلكه در نهايت منجر به جدايي مرد از زندگي خانوادگي و
عدم پذيرش شرايط زندگي خواهد شد.

يادآوري و نتيجهگيريها
در مقايسۀ سه نهاد مدرسه ،مشاغل و خانواده ،مشخص شد كه وجود نابرابريها در مدرسه و مشاغل كمتر از
قواني سرچشمه مي گيرد و بيشتر ناشي از نگرش اجتماعي در مورد ووعيت دختران و پسران است .نگترش
اجتماعي جاري ،از قواني مربو به خانواده و همچني آداب و رسوم و سنتها و باورهايي در مورد ختانواده
تأثير پذيرفته است كه در شرايط اجتماعي كنوني كاربردي ندارند.
از آنجا كه در جامعۀ امروزي ،هنوز گمان بر اي است كه «دختر باالخره بايد شوهر كند» ،ميتوان به نتوعي
جبر ازدواج در شرايط حاور اشاره كرد .جبر ازدواج براي دختران (و پسران) ،در شراييي ميرح ميشود كته
امكان قبوب انواع نقشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و ...براي افراد وجود دارد .امتا بتا وجتود ايت  ،هنتوز
پايگاه اجتماعي و نقش اجتماعي زن در جامعه ،از طريق خانواده ميرح ميشود و ساير فعاليتهتايي كته زن
در جامعه انجام ميدهد ،تحتالشعاع وظايف خانگي او قرار ميگيرد؛ وظيفهاي كه جامعه فقط به زنان واگذار
كرده است و مر دان را از آن دور نگه داشته است .نتيجۀ اي طرز تفكر ،براي گروهي از افراد جامعه به معناي
محروم ساخت دختران از آموزشهاي ابتدايي و براي گروه ديگري كه آموزش در سيوح بتاالتر تحصتيلي را
ديدهاند ،خانهنشيني و رسيدگي به امور فرزنداني است كه در شرايط امروز ،ساليان كوتاهتري نسبت به دوران
گذشته به رسيدگي مادرانه احتياج دارند .مادران امروزي داراي يك يتا دو فرزنتد هستتند و ديگتر در تمتام
دوران باروري ،وظيفۀ فرزندآوري ندارند .فرزندان از شتش ستالگي بتا ورود بته متدارس ستاعاتي از روز را در
مدرسه ميگذرانند و به تدريج از نيازهاي آنان به مراقبتهاي دا مي مادران كم ميشود .بررسيهاي متعتدد
مشخص كرده اند كه يك زن با توجه به س باروري ،ميزان مواليد و با توجه به گذراندن زمان طوالني از روز
فرزندان در مدارس ،حداكثر  18-18ساب ،زمان مادري فعاب در پتيش روي ختود دارد .پت

از ايت زمتان،

فرزندان نسبتاً مستقل ميشوند و هرچند نظارت عمومي بر آنها ورورت دارد اما از ساعاتي كته متادر صتر
رسيدگي به آنان ميكند كاسته ميشود.
بنابراي مهم شمردن مسئله مادري ت كه امروزه امري اجتماعي است نه فردي ت با معيارها و تصوراتي صورت
ميگيرد كه به جامعه امروزي ارتباطي ندارد .اما آنچه در پ

مهم شمردن ازدواج و تشكيل ختانواده ناديتده

گرفته مي شود ،اقتدار مرد بر زندگي زن و فرزندان در خانواده است كه به عنوان مانعي در جهت رسيدن بته
«خانوادۀ ميلوب» عمل مي كند و در عي حاب ،به علت كاركردهاي منفي كه براي ختانواده دارد بته ايجتاد
مسا ل و مشكالت فردي (براي زنان و فرزندان) مي انجامتد و نتيجتۀ آن بتر شترايط اجتمتاعي نيتز انعكتاس
مييابد.
تبلي ايدۀ خانوادۀ ميلوب ،بدون توجه به مسا ل و مشكالتي كه خانواده با آن روبهرو است ،بدون حمايتت و
پشتيباني دولت از خانواده و اعضاء آن و در نهايت با واگذار كتردن مستا ل و مشتكالت بته واحتد خصوصتي
خانواده ،نهتنها باعث بروز آسيبهاي اجتماعي ميشود بلكه به صورت رفتارهاي انحرافتي در متورد تشتكيل
نهاد خانواده نيز نمود پيدا ميكند.
امروزه به علت نگرش اجتماعي نابرابري جنسيتي موجود كه در مجمتوع موقعيتت اجتمتاعي زن را فقتط بتا
موقعيت خانوادگي يا به عبارت ديگر به صورت موقعيتي وابسته به ديگران (شوهرتفرزندان) ميرح ميكند ،از
همان اولي قدم (همسرگزيني) تا قيع رابيه (طالق) يا ادامتۀ زنتدگي ،مشتكالتي بتراي ختانواده بتهوجتود
مي آورد .اي مشكالت امروزه تا حدودي خود را نشان دادهاند و اگر اقدامي در جهت تغييرات اساسي نستبت
به نگرشها صورت نگيرد ،شدت آنها افزايش خواهد يافت .نگاهي اجمالي به خانواده ،مشتخص متيكنتد كته
مشكالت عمده اي براي ازدواج به صورت مهريۀ سنگي  ،مراسم پرهزينۀ ازدواج و جز اينها وجتود دارد كته از
تشكيل خانواده جلوگيري ميكند.
برخي از نظرسنجيها مشخص كردهاند كه دختران جوان اولويت زندگي را نته در تشتكيل ختانواده بلكته در
تحصيل و كار ميدانند .باز هم طبق نظرسنجيها دختران تمايل به تعويتق افتتادن ست ازدواج دارنتد .ايت
پديدهها را نميتوان تنها با مقصر دانست خانوادهها و سعي آنان در تعيي مهريۀ باال يا نگاه غلط دختران به
خانواده توجيه كرد ،بلكه علت آن را بايد با توجه به شرايط كلي اجتماعي جستوجو كرد .باز هم ميتوان به
افزايش آمار طالق و بهخصوص طالق دختران جوان اشتاره داشتت .چنتي پديتدهاي منشتأ اجتمتاعي دارد.
همي طور بايد به پديده دختران فراري از خانه كه امروزه به عنوان معضل اجتماعي ميرح ميشود ،افتزايش
خودكشيها و خودسوزي ها در ميان زنان و دختران مناطقي خاص اشاره كرد .همچني با پديدۀ خشونت در
خانوادهها روبه رو هستيم ،خشونتي كه از انواع سبك تا قتل ،در ميان اعضاي خانوادهها مشاهده ميشتود .در
مورد بزهكاري ،اعتياد ،سرقت و ساير رفتارهاي نابهنجار كه خانوادهها ميتواند عاملي م ثر در ايجاد آن تلقتي
شوند ،سخني به ميان نمي آوريم اما اگر فقط به مشكالت مربو به خانواده نگاه كنيم ،آنگاه مشخص خواهد
شد كه شرايط زندگي در خانوادهها با آنچه موردنظر خانوادۀ ميلتوب استت فاصتلۀ بستيار دارد .رستيدن بته
خانوادۀ ميلوب هزينههاي فراواني را مي طلبد .از يك طر بازبيني و تجديدنظر در قواني ورورت دارد و از
طر ديگر كارگزاران جامعهپذيري (مدرسه ،رسانهها) بايد اقدامات الزم را به عمل آورند تتا شترايط موجتود
تغيير يابد.

زندگي در جامعۀ صنعتي با نگرش پيشصنعتي نسبت به زنتان و وظيفتۀ آنتان در ختانواده ستنخيت نتدارد.
شرايط زندگي خانوادگي امروز ،بر اساس نابرابري جنسيتي به وجود آمده است كه هم فشارهايي بتر زنتان و
هم فشارهايي بر مردان تحميل ميكند و در نهايت باعث ميشود در جامعهاي كه انواع سليهها و اقتدارها در
ابعاد اجتماعي ميلوب تلقي نميشود ،در خانواده اقتدار مرد بر زن به وجود آيد.
اقتداري كه باعث تسلط ،نظارت مرد بر زن و فرزندان در تمام زمينههاي رفتاري و اجتمتاعي متيشتود و در
عي حاب برخي از رفتارهاي ناپسند مردان در خانواده را به عنوان حقوق خانوادگي آنان ميرح ميكند .ايت
شرايط خانوادگي ،بر جامعه تأثير ميگذارد و نه فقط موجب ايجاد نابرابر جنسيتي در جامعه ميشود بلكه به
آسيبهاي اجتماعي متعددي نيز ميانجامد .چني خانوادهاي ديگر حافظ نظم اجتماعي نيست بلكه ختود از
هر نظر آسيبزا است.
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