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(تاریخ دریافت 49/10/01:ـ تاریخ تصویب)49/10/94:

چکیده
نهادهای اجتماعی خانواده ،دین ،آموزش ،اقتصاد و سیاست ماهیت سیال و
شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند .از آنجا که تحول در یک نهاد،
میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد ،ازاینرو ،بررسی رابطه
معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند ،یکی از نقاط
تالقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای بودن ایده این مقاله
است .زیرا حقوق عمومی ،نظام حقوقی ناظر بر دولت است و جامعهشناسی-
حقوق عمومی عهدهدار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثر نهادهای اجتماعی و
شکلگیری نظریه دولت است .ازاینرو ،موضوع این مقاله (دولت) در گسترۀ
حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچۀ جامعهشناسی
است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری دادهها ،کتابخانهای و از حیث روش توصیفی ـ
 .0استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)(Mdjalali@gmail.com
 .9دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول) )(Mahdavizahed@gmail.com
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تحلیلی است .زیرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از دسترسی به آمار رسمی و
انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری ،با استفاده از روش «تحلیل ثانویه
اطالعات موجود» ،بهمثابۀ دانش زمینهای ،به توصیف و تحلیل تحوالت نهادهای
اجتماعی پرداخته و با بهرهگیری از آموزههای حقوقی به مفهومشناسی دولت
قانونمند و نهایتا استنتاج نظریه ،درخصوص کنش متقابل پویای نهادهای
اجتماعی و دولت اقدام کردهایم.
برایناساس ،در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند
تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم .از اینرو ،این نوشته را میتوان
ذیل مطالعات ایرانپژوهی نیز دستهبندی کرد.
کلیدواژهها :دولت قانونمند ،نهادهای اجتماعی ،جامعهشناسی حقوق عمومی،
میانرشتهای ،ایران
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مقدمه
علم حقوق درپی تنظیم روابط اجتماعی انسان است و این تنظیمگری مستلزم
شناخت آن روابط است .رابطههایی که خود متأثر از تاریخ ،جغرافیا ،دین و
سایر عناصر سازنده فرهنگ یک جامعه است .در آثار متفکرین سیاسی
کالسیک نظیر منتسکیو نیز میتوان ردپای نگرش معتقد به پیوند بین حقوق و
سایر علوم انسانی را دید .چنانکه وی روح قوانین و تنوع نظامهای حقوقی را
بازتاب عوامل پیچیدهای چون مذهب ،آداب و رسوم ،آبوهوا و عوامل
جغرافیایی و ...میداند (بشیریه94 :0030 ،؛ بیکس .)090 :0040 ،برایناساس،
رویکرد این مقاله نیز ذیل مطالعات میان رشتهای قرار میگیرد که در آن
رشتههای مختلف علمی در پاسخگویی به یک سوال ،حل یک مسأله یا طرح
موضوعی که بهعلت پیچیدگی یا وسعت زیاد آن ،قابل بررسی با استفاده از یک
رشته واحد نیست ،درگیر میشوند (خورشیدی .)0-9 :0040 ،میانرشتهای
بودن ایده این مقاله نیز از آن جهت است که رشته دانشگاهی حقوق بهتنهایی از
عهده تبیین ،تفسیر ،تحلیل و نظریهپردازی درخصوص زمینههای اجتماعی
شکلگیری دولت قانونمند برنیامده و باید از آموزههای جامعهشناسی ،علم
سیاست ،روانشناسی و ...نیز در اینباره بهره گرفت .زیرا باتوجه به تفکیک بین
«مبنا» و «منبع» حقوق ،مبانی حقوق ،پیشاحقوقی تلقی شده و شامل ارزشهای
اجتماعی ،سنتها ،هنجارهای اجتماعی،قواعد اخالقی و ...است .از اینرو ،برای
تولید نظریه حقوقی ،باید به سطح فراحقوقی گام برداشت .بنابراین ،این مقاله
ذیل مباحث جامعهشناسی حقوق قرار دارد که در آن قواعد حقوقی همچون
دیگر پدیدههای اجتماعی معلول و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض شده و روند
حقوقیسازی خاص هر جامعه و منطق حاکم بر آن مورد مطالعه قرار میگیرد.
از اینرو ،در این نگرش فقط به سطح هنجارشناسی حقوقی و آنچه که باید
باشد ،رضایت نمیدهیم ،بلکه با توجه به «آنچه که هست» ،تالش داریم زمینه
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اجرایی شدن یا تغییر و تحول در «بایدها» را فراهم آوریم .این رویکرد،
هنجارها و ساختارهای حقوقی را به واقعیت اجتماعی نزدیک و آن را از
متافیزیک دور میسازد( ،شهابی )960 :0041 ،از اینرو ،در چارچوب حقوق
موضوعه متوقف نشده و به منابع غیررسمی حقوق نیز توجه میشود.
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا میان تحوالت نهادهای
اجتماعی با شکلگیری دولت قانونمند در ایران ،رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا تحول در نهادهای اجتماعی خانواده ،دین ،آموزش ،سیاست و اقتصاد در
گذار به دولت قانونمند موثر است؟
پیشفرض اصلی نگارندگان این است که تحوالت در نهادهای اجتماعی
مطروحه ،زمینهساز شکلگیری نوعی فردیت و در نتیجه ،تکثر نظامهای ارزشی
بین ایرانیان بوده و این مهم ،اقتضای اجتماعی تحقق دولت قانونمند را فراهم
ساخته است.
درخصوص اصالت موضوع و پیشینه مقاله باید اشاره داشت که تاکنون اثر
مستقلی دراینباره انجام نشده است .هرچند پایاننامه کارشناسیارشد حسین
نبیلو با عنوان «زمینههای تاریخی و اقتضائات حقوقی تشکیل دولت مدرن :با
تأکید بر مورد ایران» به چیستی دولت مدرن میپردازد اما وجه تمایز مقاله
حاضر با اثر مذکور عبارت است ازاینکه :اوال زاویه ورود به موضوع در دو اثر
متفاوت است ،زیرا پژوهش پیشین به زمینههای «تاریخی» و اقتضائات
«حقوقی» دولت مدرن در سیر حوادث درازآهنگ تاریخ و تمدن غرب پرداخته
و اشاراتی مختصر به مورد ایران داشته است ،اما نگارندگان از منظر تأثیر
تحوالت «نهادهای اجتماعی» بر شکلگیری دولت قانونمند در ایران معاصر به
موضوع ورود داشتهاند .ثانیا نگارندگان به تفکیک بین «دولت مدرن» از «دولت
مدرن دمکراتیک» باور و ثالثا اختالفنظر ماهوی با نویسنده اثر پیشگفته
درخصوص امکان و امتناع دولت قانونمند در ایران معاصر دارند.

تأثیر تحوالت نهادهای اجتماعی بر731 ...

دیگر پژوهش مرتبط با موضوع ،رساله دکتری مهدی بالوی با عنوان «دولت
مدرن و حقوق بشر با تأکید بر نظام جمهوری اسالمی ایران» است .این اثر به
مولفهها ،گونهها و چالشهای دولت مدرن و حقوق بشر پرداخته است؛ حالآن-
که نگارندگان با مفروض گرفتن اصول ساختاری و هنجاری دولت دمکراتیک،
به امکانسنجی پیادهسازی آن در پرتوی تحوالت نهادهای اجتماعی در ایران
معاصر اقدام کردهاند.
همچنین پایاننامه کارشناسیارشد شیرین برومند با عنوان «زمینههای شکل-
گیری قانون مدرن» به زمینههای شکلگیری قانون مدرن در خاستگاه حقوق
مدرن پرداخته و اساسا ورودی به مورد ایران نداشته است .اما مقاله حاضر با
مفروض گرفتن مفهوم قانون مدرن ،در جستجوی آن در ایران معاصر نگاشته
شده است.
برایناساس ،ابتدا به چیستی دولت قانونمند پرداخته ،سپس با بررسی تحوالت
نهادهای اجتماعی ،تاثیر آنرا در بسترسازی برای شکلگیری دولت قانونمند در
ایران معاصر مورد مطالعه قرار میدهیم.

 .7مفهومشناسی و تبیین مبانی نظری «دولت قانونمند»
بهباورنگارندگان باید بین دولت قانونی و قانونمندتمایز مفهومی قائل شد .زیرا
دولت قانونی فقط بر حاکمیت شکلی قانون تکیه داشته و به حقوق بشر و
0
دمکراسی بهمثابه اصول ماهوی حاکمیت قانون پایبندی ندارد (Hallaq,
).2013, 36-41از اینرو مختصات دولت قانونمند را میتوان بهترتیب ذیل
ترسیم کرد:
 .0جهت مطالعهی بیشتر در خصوص مفهوم «دولت قانونمنـد» ،ر .ک :شـوالیه ،ااک ( .)0003دولـت قانونمنـد،
ترجمه ملکمحمدی ،حمیدرضا ،تهران :دادگستر؛ ویژه ،محمدرضا .)0041( .مبانی نظری و ساختار دولت حقـوقی،
تهران :جنگل.
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7ـ .7هر دولت مدرنی ،الزاما یک دولت قانونمند نیست .برای نمونه
حکومتهای تمامیتخواه0با وجود اقتضائات عینی حقوقی در تشکیل دولت
مدرن9،نظیر نهادسازی ،دیوانساالری ،انحصار بر ابزارهای خشونت ،ملیگرایی،
ایجاد نظام حقوقی عرفی ،ایجاد نظام آموزشی یکپارچه و ...به استلزامات دولت
قانونمند تعهدی ندارند .از اینرو دولت قانونمند خود مقید و محصور به اصول
ماهوی حاکمیت قانون بوده (ویژه093 :0049 ،؛ گرجی ازندریانی )00 :0034 ،و
از طریق ابزارهایی مانند تفکیک قوا ،سلسله مراتب هنجارها ،عدم تمرکز محلی
0
و ...درپی ایجاد تعارض نهادمند بین اجزای قدرت سیاسی است (Barber,
)2001, 61-62

7ـ .2یکی از مهمترین شاخصه دولت قانونمند ،مرجعیت 9یافتن خردخودبنیاد 9و
گذار از اقتدار هر مرجع خارج از عقل انسانی برای تمشیت امور اجتماعی است.
در این نگرش ،دولت ماهیت ابزاری یافته (شوالیه91-0030:90 ،؛ شاکری،
 )90 :0041و غایت آن ،تضمین زیست مسالمتآمیز همه شهروندان بهصرف
وجود رابطه تابعیت یا اقامت و صرفنظر از ویژگیهایی چون جنسیت ،دین،
مذهب ،عقیده سیاسی ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی ،قومیت ،زبان ،نژاد و...
است.

7ـ .3در نظریه دولت قانونمند گذار از «شخص» به «نهاد» واقع میشود .بهگونه-
ای که ،نهاد ،جایگزین فرد متعالی ،شایسته ،حکیم ،خردمند و ...که مشروعیت
1. Totalitarianism

 .9جهت مطالعه بیشتر ر .ک :نبیلو ،حسین .)0030( .زمینههای تـاریخی و اقتضـائات حقـوقی تشـکیل دولـت
مدرن :با تأکید بر مورد ایران ،پایاننامه کارشناسیارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی-96 ،
.90
 .0جهت مطالعه بیشتر در خصوص اصول حقوقی ناظر بر دولت محـدود ر .ک :بـالوی ،مهـدی .)0041( .دولـت
مدرن و حقوق بشر با تأکید بر نظام جمهوری اسالمی ایران ،رساله دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقـوق دانشـگاه
شهید بهشتی.36-49 ،
4. Authority
5. Autonomy
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اعمال قدرت و آمریت یافته بود ،میشود .در دولت قانونمند ،بهجای صحبت از
ویژگیهای شخص حاکم و پاسخ به این پرسش که حکومتداری حق چه کسی
است ،از نحوه حکمرانی و ضوابط ناظر بر اعمال قدرت سیاسی سخن به میان
میآید ،زیرا دوام امنیت و بقای جامعه وابسته به روحیات و خصایل فرد حاکم
نیست (یاسپرس000 :0009 ،؛ جهانگیری .)096 :0006 ،در نتیجه ،نظریه دولت
قانونمند بیش از آنکه به ساختار و شکل حکومت بپردازد ،معطوف به اصول و
ارزشهای بنیادین مثل حق ،عدالت ،دمکراسی و ...است.
7ـ .4انسان در طول حیات خویش همواره با پرسشی بنیادی و بنیادینی مواجه
بوده و آن «چگونه بهتر زیستن» است .در پاسخ به پرسش چگونگی «بهزیستی»،
نظامهای ارزشی متکثری شکل میگیرد که هر یک سعادت فرد و جامعه را در
تبعیت از الگوی تجویزی خود دانسته و درصدد پیادهسازی بایدها و نبایدهای
خویش در حوزه عمومی است« .تعارض» ناشی از تنوع نظامهای ارزشی در
قلمرو محدود حوزه عمومی ،موجب بروز امر سیاسی در جامعه سیاسی میشود.
اما دولت قانونمند نه در مقام حل تضادها که در پی مدیریت سودمند و کارآمد
تعارضات بوده ) (Gert, 2011, 8& Deflem, 2008, 199و نظم حقوقی
آن نیز بازتابدهنده چندگانگی ارزشی موجود در جامعه است .(Tremblay,
) 2015, 890زیرا در صورت گزینش یک نظام ارزشی خاص و پیریزی نظام
هنجاری بر مبنای آن ،دیگرانی که دیگرگونه میاندیشند همواره در معرض
بیعدالتی قرار میگیرند .از اینرو دولت قانونمند آینۀ یک دیدگاه و یا گفتمان
اخالقی خاص نیست و شهروندان میتوانند در جهت تحقق تصوراتی که خود
درباره زندگی بهتر دارند ،بکوشند (قاریسیدفاطمی« ،الف»030 :0040؛
وینسنت.)919 :0049 ،

7ـ .5در دولت قانونمند ،نهاد موسس ،قانون اساسی و قوای تأسیسی بازتاب و
انعکاس اراده سیاسی «قدرت موسس» محسوب شده که با بهرهمندی از نظام
مستمر ،پویا و فراحکومتی «اصل نمایندگی» به اعمال قدرت سیاسی میپردازند
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(دبیرنیا090-060 :0040 ،؛ شریف.)90 :0040 ،

 .2تحوالت نهادهای اجتماعی در ایران معاصر
نهادهای پویای اجتماعی و نظام کنشگر و فعال حقوقی در تاثیر و تأثر با
یکدیگر هستند ( (Bourdieu, 1987, 814وقاریسیدفاطمی «ب»:0040 :
 .)094این نهادها با یکدیگر رابطه شبکهای داشته و درهمتنیدهاند .از اینرو،
تحول در یک نهاد ،میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد .درنتیجه،
جامعه کلیتی پیوسته است که نمیتوان آنرا تنها به یکی از اجزای سازندهاش
فرو کاهید؛ بلکه جامعه و مناسبات موجود در آن ،واقعیات پیچیدهای هستند که
باید در روابط چندجانبهای که باهم دارند ،بررسی شوند (اجتهدنژاد کاشانی؛
اجاللی .)04 :0040 ،هرچند بهدلیل وجود رابطه همبسته و پیچیده میان عناصر
وضرورت دستیابی به نظم تحلیلی بیشتر،میتوان آنها را تفکیک کرد ،اما
ارائه هرگونه تحلیل یکبعدی براساس آن ،میتواند گمراه کننده باشد .زیرا
برساختهای اجتماعی نیز چندعاملی0بوده و نمیتوان آنها را به یک عامل
فکری ،فلسفی ،سیاسی یا ...تقلیل داد .از اینرو در این مقاله ،بر اساس سه اصل
ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه ،اصل هماهنگی دگرگونیهای اجتماعی و
حقوقی و اصل توجه به نقش موثر و واقعی عوامل فراحقوقی در تحلیل هنجارها
و ساختارهای حقوقی (علیزاده )906-900 :0030 ،در پی یافتن رابطه بین
تحوالت نهادهای خانواده ،دین ،آموزش ،سیاست و اقتصاد ،بهمثابه یک کل به-
همپیوسته بر روند شکلگیری دولت قانونمند بهمثابه یک برساخت اجتماعی
هستیم.
 .7-2تحوالت نهاد خانواده :نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی
1. Multifactorial
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دیگری ماهیت سیال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری
شده است .بهنحویکه با تغییر الگوی خانواده ،ازیکسو شاهد تحول خانوار
گسترده پدرساالر به خانواده هستهای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اشکال
جدیدی از همزیستی ،مانند «تنهازیستی»« ،خانواده تکوالدی»،
«همخانگی»«0،همسانگرایی» 9و ...مواجهایم 0.برای نمونه ،یافتههای پژوهشی
نشان میدهدکه الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران به حداقل شش
دسته خرده فرهنگهای روابط جنسی تفکیک و تکثیر شده است .این الگوها
عبارتاند از .0 :روابط آزاد (الگوهای روسپیگری)؛  .9روابط صیغهای؛.0
روابط دوستدختر ـ دوستپسر؛  .9روابط همخانگی؛  .9روابط ضد عاشقانه
(الگوهای فریب) و  .6روابط مبتنی بر عشق سیال( ».آزادارمکی و دیگران،
0041و .)0040

این تغییر و تحوالت در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونههای نوین
خانواده ،سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ بهگونهای که
برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه میداده است ،از آن ستانده و به دیگر
نهادهای اجتماعی و در رأس همه ،نهاد نهادها یعنی دولت واگذار شده است
(عبدی .)00 :0040 ،بهگونهای که در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار
اجتماعی ،چندگونگی و تراکم جمعیت هستند ،بیش از سایر جوامع به قواعد
1. Cohabiting couples
2. Homosexuality

 .0بر اساس اظهارات مدیرکل اطالعات ،آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال 60 ،درصـد خـانوادههـا بـهصـورت
هستهای (زن ،شوهر و فرزند) 09۴6 ،درصد زوجی (فقط زن و شوهر) و  0۴39درصد نیز بهصورت خانواده گسترده
(چند نسل با هم) زندگی میکنند .بهگونهای که در چند دهه گذشته آمار خانوادههای گسترده از  01درصد به کمتـر
از چهار درصد رسیده است .آمار خانواده تک نفره در حال افزایش است؛ بهطوریکه آمار ایـن خـانوادههـا از 9۴9
درصد در سال  39به  0۴0درصد در آخرین سرشماری رسیده است .همچنین آمار «خانواده تکوالد» نیز به نزدیـک
هفت درصد رسیده است که در مقایسه با آمار دهههای قبـل افـزایش داشـته اسـت (خبرگـزاری مهـر ،کـد خبـر
 90 ،9499110مهر .)0049
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حقوقی (حقوق) رجوع میکنند .این قواعد بهطور صریح و با کثرت بیشتر
وضع میگردند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به
متخصصان (حقوقدانان) واگذار میشود .از اینپس ،مجازات ناقضان این
قواعد بهجای آنکه بهعهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد ،به جامعه و
نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین «حقوق عمومی» پدیدار میشود (روالن،
 .)91 :0041اکنون ،کارکرد سنتی حکومتها از محدوده برقراری نظم و امنیت
عمومی از یکسو و تضمین حقها و آزادیهای بنیادین از سوی دیگر ،فراتر
رفته و بهطور روزافزون ،از فضاهای عمومی به بخشهایی از فضای خانگی و
حریم خصوصی انسانها نیز تسری پیدا کرده است .حمایت از خانواده که در
گذشته به روشهای متفاوتی وجود داشت ،به فهرست وظایف دولتها افزوده
شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین ،ابزار قدرتمند و موثری در
اختیار حکومتها قرار گرفته است (نیکپی؛ پویا )009-009 :0040 ،چنانکه
دولتها از طریق تصویب قوانین و اعمال سیاستها در زمینههای مختلف از
جمله ازدواج ،حقوق زن و کودک ،قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت-
های تأمین اجتماعی ،حقوق کار و ...توانستهاند روند گذشته خانواده را که
مستقل از این دخالتها بود ،بهکلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از
کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند (عبدی.)90 :0040 ،
این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقشها و دگردیسی
در «نظام ارزشی» خانوادههای ایرانی انجامیده است که نمودهای آنرا میتوان
در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین0،عدم تمایل ارادی برخی
خانوادهها به فرزندآوری ،تأخیر ارادی در فرزندآوری پس از تشکیل زندگی
 .0برای نمونه ،مدیرکل دفتر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرگزاری ایسـنا
اظهار میدارد که بالغ بر  991هزار سقط در سال صورت گرفته و فقط  0111مورد از این تعداد از مسـیر قـانونی
انجام میشود (کد خبر  94 ، 40009409469بهمن .)0040

تأثیر تحوالت نهادهای اجتماعی بر745 ...

مشترک ،تمایل به تعداد فرزندان کمتر 0،کاهش نقش مادران در تربیت فرزند
و افزایش نقش مهدکودکها ،تغییر الگوی حمایتگری شبکه خویشاوندی،
ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی ،افزایش نرخ طالق و تحول تلقی
ازطالق از یک«تابوی اجتماعی» به راهحل 9،و ...مالحظه کرد.
حال با توجه به اینکه ،خانواده بهمثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی،
متناسب با اهداف جامعه شکلگرفته و غالبا بازتابدهنده تحوالت اجتماعی
دیگر است ،اوال دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی ،تغییرات
متناسبی را در ساخت ،ترکیب و وظایف خانواده پدید میآورد و ثانیا ،این نهاد
نیز با تغییرات خود ،آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی
میگذارد (شکوری؛ آزادارمکی .)994 :0030 ،چنانکه نظم نوین اجتماعی
خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن ،نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و
قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است .هرچندکه مواجهه
نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی بهدلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و
ماهیت کنشگر و فعال نظام حقوقی-سیاسی با تنشهایی همراه است .جلوه-
هایی از این منازعه را میتوان در حذف مواد  90و  99مربوط به ازدواج موقت
 .0مدیرکل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت کار :نسبت خانوارهای تک فرزند به کل خانوارها در کشور طـی 99
سال گذشته حدود  06درصد رشد داشته که این درصد برای مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.هماکنون
تک فرزندی و یا نداشتن فرزند در میان خانوادهها نرخ باالیی را بهخود اختصاص داده بهطوریکـه در حـال حاضـر
 09درصد خانوادهها یک فرزند داشته و یا اصال فرزند ندارند (به نقل از پایگاه خبری تابناک ،کد خبـر،944096 :
 90اردیبهشت .)0049
 .9مدیر کل آمار و اطالعات جمعتی سازمان ثبت احوال کشور در گفتوگو بـا خبرگـزاری تسـنیم ،از رشـد 9۴0
درصدی طالق و کاهش  6۴9درصدی ازدواج در کشور خبر داد.علی اکبر محـزون دربـاره آمـار وقـایع ازدواج و
طالق در سال  0040اظهار داشته است :در این سال  099هزار و  099واقعه ازدواج به ثبت رسیده که 6۴9درصـد
کاهش داشته است .همچنین در سال 060 ،0040هزار و  909مورد واقعه طالق به ثبت رسیده که ایـن میـزان در
شهرها  094هزار و  690و در روستاها  00هزار و  409مورد بوده است .همچنین می توان گفت در هر شـبانه روز
 993و در هر ساعت  04مورد طالق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته  9۴0درصد افزایش داشـته اسـت (بـه
نقل از پایگاه خبری انتخاب ،کد خبر 01 ،044099 :فروردین .)0049
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و مکرر در الیحه حمایت از خانواده ،پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد
در قانون مجازات اسالمی ،اصالح موادی از قانون مدنی و تحول ارثبری زوجه
از اموال غیرمنقول زوج9و نهایتا شناسایی تلویحی گونهای از خانواده تنهازیستی
در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست0مشاهده کرد .هرچند که در
سویدیگر نیز میتوان به موارد کشاکش قانون با جامعه اشاره کرد .برای نمونه
قانون پیشگفته ،مجوز مشروط ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را صادر کرده
است 9.اما به باور نگارندگان ،این سنخ از اصطکاک در جهتهماهنگی حقوق
موضوعه با واقعیات و ضروریات اجتماعی جامعه واقع میشود (نیکپی و
دیگران94 -00 :0034 ،؛رضاییراد 09 :0041 ،و  .)99برایناساس ،مجموعه این
تحوالت ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده و درگیری آن با نظم حقوقی،
اقتضائات حقوقی خاصی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن»9را درپیدارد.

 .0تبصره ماده  990قانون مجازات اسالمی مصوب :0049درکلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست،معادل تفـاوت
دیه تاسقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
 .9قانون اصالح موادی از قانون مدنی مصوب  :7331ماده واحده ـ مواد( )496و ( )493قـانون مـدنی مصـوب
 0010/9/03بهشرح زیر اصالح و ماده ( )490آن حذف میگردد:ماده149ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد
و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعـم
از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهـارم از کلیـه امـوال
بهترتیب فوق میباشد.ماده143ـ هرگاه ورثه از ادا قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عینامـوال اسـتیفا
کند.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشـتاد و
هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم ( )49و نـود و پـنجم ()49
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.
 .0بند ج ماده  9قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست :دختران و زنان بدون شـوهر ،در
صورتیکه حداقل سیسال سن داشته باشند ،منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
 .9تبصره ماده  96قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست :ازدواج چه در زمان حضانت و
چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است ،مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سـازمان،
این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
 .9جهت مطالعه بیشتر ر .ک :برومند ،شیرین .)0040( .زمینههای شکلگیری قانون مدرن ،پایاننامه کارشناسی-
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 .2-2تحوالت نهاد دین و پیدایش اشکال مختلف دینورزی :دین یکی
ازعوامل بروز رفتار سیاسی است .بنابراین در جامعه ایران که دارای بافت
مذهبی است ،این نهاد میتواند یکی از عوامل موثر در رفتار سیاسی شهروندان
محسوب شود .برایناساس به بررسی تحول نهاد دین میپردازیم.
در ایران معاصر با عمومی شدن فهم از شریعت ،قرائتهای مختلفی از دین و
سبکهای متفاوتی از دینداری مواجهایم که نمودهای آنرا بهمثابه یک واقعیت
انکارناپذیر ،حتی با چشم غیر مسلح علمی ،میتوان مشاهده کرد .چنانکه
یافتههای تحقیقات علمی نیز ،وجود شکلهای نوین دینداری را گواهی می-
دهد 0.برای نمونه یافتههای پیمایش مهدی فرجی و عباس کاظمی بر روند
تغییرات دینداری مردم ایران و تکثر در ابعاد اعتقادی ،مناسکی ،تجربی،
آگاهی و پیامدی دین در اقشار مختلف جامعه ایران در طی سه دهه گذشته
داللت دارد (فرجی؛ کاظمی .)39 -30 :0033 ،البته سخن از «تکثر دینی» و نه
«کثرتگرایی دینی» است .تکثر دینی بیانگر یک توصیف از واقعیتی اجتماعی
است ،حالآنکه کثرتگرایی دینی بهمثابه نگاهی فلسفی و ارزشی ،درپی
تجویز و مشروعیت بخشیدن به این واقعیت است .اما درهرحال ،حتی در
جوامعی مانند ایران که دین مسلط و مذهب غالب وجود دارد ،تکثر درون دینی
پیروان فرقهها و مذهبهای مختلف در آن دین ،غیرقابل اغماض و انکار است.
(قاریسیدفاطمی «ب» .)000-039 :0040 :نمود این موضوع را میتوان در گذار
از «مرجعیت عام» به «مرجعیت متعدد» شیعه و بروز قرائتهای مختلف دینی
ارشد حقوق عمومی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.06-90 ،
 .0جهت مطالعه بیشتر در اینباره ر .ک :سیالنیان طوسی ،علـیاصـغر؛ سـعیدی نـامقی ،محمدمسـعود.)0039( .
«نگرش سکوالر ،نظریههای سکوالریزاسیون و جامعه ما» ،علوم اجتماعی (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه
فردوسی مشهد) ،ش ،6تابستان؛ شجاعیزند ،علیرضا .)0039( .مدلی برای سنجش دینـداری در ایـران ،جامعـه-
شناسی ایران ،دوره ششم ،شماره.0
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مالحظه کرد .حتی در قرائت اسالم سیاسی و بهطور مشخص در معتقدان به
والیتفقیه و بهطور معین قائلین به والیت مطلقه فقیه هم ،برداشتهای متفاوتی
از نحوه تعیین ولی فقیه وجود داشته و دیدگاه انتصاب و انتخاب یا کشف و
0
نصب ولی فقیه ،فقط نمایاننده بخشی از این تلقیهای گونهگون است.
سرانجام بهمنظور تبیین تفاوت در برداشتهای مدرن از دین اسالم ،به
موردکاوی ،اصول فکری جریان نواندیشی دینی ،دینداری گزینشی نوین و
جریان غیر دیندار میپردازیم.
 .7-2-2اصول فکری جریان «نواندیشی دینی» :یکی از چالشهای فکری
متفکران مسلمان در عصرجدید ،نحوه تعامل و مناسبات بین اسالم و مدرنیته
بهطور کلی و مواجهه آن با حقوق بشر و دمکراسی بهطور خاص بوده است .این
مهم به پیدایی پرسشهای بنیادین معرفتشناختی و ظهور نحلههای عقیدتی
مختلف انجامیده است .بهگونهای که پارهای از متفکرین در جدال بین دین و
تجدد ،چاره را در بازگشت به خویشتن و احیای تمدن اسالمی و گروهی دیگر
راهکار را در تعامل اسالم و مدرنیته و اصالح دینی دانستهاند .دستۀ نخست علل
انحطاط تمدن عظیم اسالمی را در دوری از سنتهای اصیل و گروه دوم زوال
هیمنۀ اسالمی را در تقابل با نوسازی میدانند .جریان نخست را بنیادگرایان نو-
سلفی و طیف دوم را نواعتزالیون تشکیل میدهند که خود ریشه در منازعات
 .0جهت مطالعه وسعت و تنوع دیدگاهها دراینخصوص ر .ک :حائری یزدی ،مهدی .)0449( .حکمت و حکومت،
لندن :شادی؛ خمینی ،سید روحاهلل .)0039( .والیت فقیه :حکومت اسالمی (تقریـر بیانـات امـام خمینـی) ،تهـران:
موسسخ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ،چ سیزدهم؛ روحانی ،سید صادق .)0036( .نظام حکومـت در اسـالم،
قم :موسسه انتشاراتی امام عصر (عج)؛ سروش محالتی ،محمد.)0036( .دیـن و دولـت در اندیشـه اسـالمی ،قـم:
بوستان کتاب ،چاپ دوم؛ صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل .)0039( .والیت فقیه (حکومت صـالحان) ،تهـران :امیـد
فردا ،چاپ دوم؛ کدیور ،محسن .)0031( .حکومت والیی ،تهران :نـی ،چـاپ چهـارم؛ کـدیور ،محسـن (.)0030
نظریههای دولت در فقه شیعه ،تهران :نی ،چپ هفت.
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کالم اسالمی و تفکرات معتزلی و اشاعری دارند (گلی؛ یوسفیان.)009 :0034 ،
نواندیشان دیندار باور به حسن و قبح ذاتی و عقلی امور داشته و مانند معتزلیان،
عقل و عدالت را پیشادینی دانسته و شرط اعتبار آموزههای دینی را عدم
مغایرت آن با این دو رکن میدانند .ایشان با پذیرش تفکیک بین «جوهر» و
«عرض» دین ،براین اعتقاد هستند که باید بین «دین» ،آنچنان که باید باشد و
«دین» در مقام تحقق خارجی و بهمثابه یک پدیده تاریخی قائل به تفکیک شد.
زیرا در مقام تنزل دین به فرهنگ ،زبان و بهطورکلی ،تجربه بشری ،امکان راه-
یافتن برساختهای انسانی به ساحت دین وجود دارد ،برایناساس ،همواره باید
با کاربست محک «عقل»« ،اخالق» و «عدالت» به پایش و پاالیش آموزههای
دینی اقدام کرد .اینان عقل را پیامبر باطنی عنوان کرده و نقش پیامبر
ظاهری0را صرفا «تذکر» معرفی کردهاند 9.در نتیجه به تفسیر عقالنی از متون
دینی روی آورده و عقل را یگانه ابزار شناخت حقیقت میدانند .اعتقاد به عقل
مستقل از وحی و باور به اسالم معنوی غایتگرا در برابر اسالم تاریخی قالب-
گرا 0،به پذیرش دین حداقلی در مقابل دین حداکثری سنتگرایان و حتی
معتزلیان قدیم منجر شده است .زیرا روشنفکران دیندار با بازتعریف نقش دین
در جامعه ،در نهایت به التزام به دین در ساحت فردی رسیده و از اسالم سیاسی
پرهیز دارند .زیرا بهباور ایشان هدف از بعثت انبیا تذکر به وجود مبدأ و معاد و
انجام اعمال صالح در فرآیند زندگی است9و خداوند عالم سایر امور را به تجربه
ناشی از عقل آدمی واگذار کرده است.
 .0امام کاظم علیهالسالم :إن َّ لله علی الناس حج ََّّتین :حج َّه ً ظاهرهو حجَّهً باطنهًً ،فامََّّـا الظـاهره فالرُُسـلَ و االنبیـا و
االئمََّّه ،و ا َّمَّا الباطنه فالعقََو َلَ؛ (اصول کافی ،ج ،0ص.)06
« .9فذکرْْإنمآأنتمذکرٌٌ ،لسْْتعلیهمبمصیطرٍ»(  90و  99غاشیه).
 .0جهت مطالعه بیشتر ر .ک :کدیور ،محسن .)0030( .حق الناس (اسالم و حقوق بشـر) ،تهـران :کـویر ،چـاپ
سوم.
 .9جهت مطالعه بیشتر ر .ک :بازرگان ،مهدی .)0000( .آخرت و خدا ،هدف رسالت انبیا  ،تهران :سحاب.
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نواندیشان دیندار اجتهاد در اصول تفسیری شریعت را پذیرفته ولی معتزلیان در
چارچوب اصول تفسیری ،سعی بر نوآوری دارند .آنها با پذیرش مرجعیت عقل
استعالیی بهمعنای خردخودبنیاد که قابلیت داوری در ارزشها را دارد ،به اجتهاد
در اصول تفسیری دست زدهاند .ایشان شریعت را به چهار حوزه اعتقادات،
عبادات ،اخالقیات و معامالت (اجتماعیات) تقسیم نموده و بر این باورند که
قالبها و غایتهای دین در سه حوزه نخست ثابت و در زمینه اجتماعیات
متغیر است .بدینترتیب که احکام شارع دراینخصوص در عصر نزول وحی،
اوال عاقالنه و عقالیی ،ثانیا عادالنه و ثالثا مترقی و برتر از راهکارهای سایر
ادیان و مکاتب بوده است ،برایناساس باید به ارزشهای فرازمان و فرامکان
نهفته در مقاصد این دسته از احکام توجه کرد و با روشی نوین آنها را بازسازی
کرد .با این تفصیل این نگرش به پیوند متن قرآن با واقعیات عصر نزول وحی
معتقد بوده و با زمانمند و مکانمند بودن تلقی کردن هنجارهای اجتماعی قرآن،
به تجویز پذیرش دمکراسی حقوق بشری بهمثابه دستاورد زیست جمعی بشر
معاصر اصرار میورزد .محتوای آیات مکی و مدنی ،وجود آیات ناسخ و
منسوخ ،احکام امضایی و تاسیسی و نهایتا اسباب (و نه شأن) نزول آیات قرآن،
مهمترین استنادات و استدالالت این متفکران در اثبات تاثیرپذیری وحی از
0
عرف زمانه خود است.
باور به «عرفیسازی»9بهمنزله تنها راهکار زیست مسالمتآمیز جهانهای ارزشی
متفاوت در کنار یکدیگر ،از اصول فکری جریان نواندیشی دینی است .اگرچه
ایشان رأی به تفکیک نهاد دین از سیاست میدهند و عرفیسازی را بهمثابه
مقدمه ضروری دمکراسی حقوق بشری ،تنها راهکار تضمین صلح جاویدان
 .0جهت مطالعه بیشتر ر .ک :ابوزید ،نصرحامد .)0030( .مفهوم النص (پژوهشی در علوم قرآن) ،ترجمه کریمی-
نیا ،مرتضی ،تهران :طرحنو ،چاپ چهارم.
2. Secularization
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عنوان میکنند ،اما ایشان به الگوی عرفیسازی آنگلوساکسونی که قائل به
جواز حضور دین در عرضه جوامع مدنی ،اعتقاد دارند و از الگوی فرانسوی
عرفیسازی ستیزهجو پرهیز دارند (یاووز .)991 :0034 ،از اینرو با قوام یافتن
مباحث روشنفکران دیندار ،در سطح بدنه اجتماعی نیز گرایش بهسمت «اسالم
ایدئولوایک» کاهش پیدا کرده و تمایل به «اسالمعرفیگرا» افزایش یافته است.
برای نمونه یافتههای پژوهش سیدحسین سراجزاده و محمدرضاپویافر ،حاکی از
آن است که «عرفگرایی»0درجمعیت مورد بررسی که نمونه یک جامعه ایرانی
مسلمان است ،در سطح تأمل برانگیزی قرارگرفته است (سراجزاده؛ پویافر،
.)0040

9ـ2ـ .2اصول فکری ناظر بر «دینداری گزینشی نوین» :نحله دیگری از
دینورزان ،به دینداری گزینشی نوین روی آورده و به جنبههای نمادین،
عاطفی ،نیایش محور و دور از مناسک دین میپردازند .ایشان با برخورد
گزینشی و متساهالنه با مناسک دینی ،به برداشت «معنویتگرایانه» 9از دین
روی آوردهاند .چنانکه یافتههای مطالعات تجربی غالمعباس توسلی و
ابوالفضل مرشدی ازیکسو و نتایج پیمایش جواد افشارکهن نیز ،نشاندهنده
گرایش به دین خصوصی ،برخورد گزینشی با دین و کاستهشدن از اهمیت
نهادهای رسمی دینی در اقشاری از جامعه ایران است(افشارکهن و دیگران،
0041:099؛ توسلی؛ مرشدی.)46 :0039 ،جلوههای این طیف دینداران را
میتوان در جوانانی دید که با حضور در مراسم چون عزاداریهای ماه محرم،
شبهای قدر و ...به ابراز وجود و تامین نیازهای معنوی خویش اقدام میکنند
اما در زندگی روزمره به نمادها و مناسک دینی مقید نیستند.
2ـ2ـ .3اصول فکری «جریان غیردیندار» :در ایران امروز با طیفی از افراد
1. Secularism
2. Spirituality
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مواجهایم که وضوحا «بیدین» هستند ،بهگونهای که نسبت به همه ادیان و
مذاهب ،نه «بشرط شی » و نه «بشرط ال» ،بلکه «ال بشرط» هستند ،بهعبارت
دیگر ال اقتضا و خنثی هستند .بهرغم اینکه بهلحاظ شناسنامهای ،اغلب این
افراد منتسب به دین آبا و اجدادی و غالبا مسلمان هستند؛ اما ایشان ،نفیا و
اثباتا نسبت به دین خاصی تقید عقیدتی و مناسکی ندارند .در نگرش ایشان،
دین ،عرفی شده و از آسمان به زمین آمده و بهمثابه یک پدیده جامعه ـ روان-
شناختی و بهمنزله بخشی از فرهنگ باید مطالعه شود.
در هرحال ،این وسعت در برداشتها صرفا در قلمرو شریعت محمدی نبود،
بلکه در میان ایرانیان غیر مسلمان هم ادیان ،مذاهب و خوانشهای متعددی از
آنها وجود دارد .این سطح از تنوع گونههای دینداری ،میتواند حاکی از ایجاد
زمینۀ اجتماعی شناسایی «حق برابر دیگران» در نظام حقوقی ایران باشد .چنان-
که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان را
0
وضع کرده است.
9ـ .3تحوالت نهاد آموزش :نهاد آموزش در دو سطح خرد و کالن ،فرد و
جامعه را متاثر ساخته و در شکلگیری هویت فردی و جمعی موثر است .اما
عالوهبر آثار مدرسه و دانشگاه بر شخصیت افراد و تعیین مسیر سرنوشت
اجتماعی ایشان ،نهاد آموزش نیز از کلیت جامعه اثر پذیرفته و بر آن تاثیر
میگذارد.
چهار پدیده خروج انحصار آموزش از حوزههای علمیه ،همگانی شدن نظام
آموزش عالی ،گسترش تحصیل زنان ،تغییر دانشگاه و تحول آن از محل
تحصیل ،تحقیق و تدریس به فضایی اجتماعی ،تفریحی و اقتصادی ،در پیریزی
 .0ماده  999قانون مجازات اسالمی :براساس نظر حکومتی مقام رهبری ،دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده
شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.
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ایران مدرن نقش داشته است.
در ایران پیشامدرن ،بهدلیل نگرش منفی اقشار سنتی-مذهبی به دانشگاه رایم
پهلوی ازیکسو و تحدید جایگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادری ،از سوی
دیگر ،اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت .اما پس
از انقالب اسالمی و گسترش نظام آموزش عالی ،خصوصا با ایجاد و توسعه
دانشگاه آزاد اسالمی و بعدها پیام نور و در سالیان اخیر واحدهای مجازی و
پردیسهای دانشگاههای مادر و بهتبع آن افزایش ظرفیت دانشگاهها و نیز تغییر
چشمانداز زنان در زندگی فردی و اجتماعی ،موج فزآیندهای از اشتغال زنان به
تحصیل در دانشگاه ،حتی در خانوادههای مذهبی ایجاد شد .هرچند نهاد دانشگاه،
از انبوهی شدن آموزش عالی ،آسیبهای مختلفی را متحمل شده است ،اما
همین امر ،پیامدهای شگرفی در تغییر سبک زندگی و وسعت افق دید ایرانیان
بههمراه داشته است0.چنانکه توسعه آموزش عالی با ایجاد هویت رشتهای و
دانشگاهی ،در رشد فردیت موثر واقع شده و بسترهای اجتماعی پذیرش دولت
قانونمند را فراهم میسازد .زیرا آموزش بهمثابه یکی از عوامل تاثیرگذار در
دگرگونیهای فرهنگی ،موجب اسطورهزدایی از محیط اجتماعی و بسط عقل-
گرایی در آن میشود(روشه .)004-031 :0041 ،چنانکه آموزش علم
(تحصیالت عالی) بهمنزله دیدگاهی سکوالر درباره جهان ،میتواند منجر به
عرفیگرایی9افراد شود(نایبی؛ آزادارمکی.)06 :0039 ،
از سوی دیگر میتوان به پیوند میان تحوالت نهادهای اجتماعی خانواده و
آموزش اشاره کرد ،چنانکه افزایش تحصیالت زنان ،موجب شتابگرفتن روند
 .0برای نمونه جهت مطالعه بیشتر در خصوص تأثیرات فرآیند نوسازی بر تغییر ارزشهـا و نگـرشهـای جوانـان
ایرانی ر .ک :میرزایی ،حسین و دیگران« .)0040( .بررسی رابطه نوسازی و تغییر نگـرشهـا و رفتارهـای دینـی
جوانان شهر و روستاهای سنندج» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،0زمستان.
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نوگرایی و ورود ارزشهای مدرن مانند برابریخواهی جنسیتی و درنتیجه تغییر
ساختار قدرت و دمکراتیکتر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است .بهعالوه
افزایش تحصیالت زنان ،توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده ،همچون
درآمد ،شغل ،منزلت و ...را متأثرساخته و نگرشهای زنان به نقش و جایگاه
خود در جامعه و خانواده را تغییر داده و موجب سر برآوردن انتظارات جدیدی
شده است(اعظمآزاده؛ رجبزاده .)09 -00 :0040 ،برای نمونه ،کاهش تدریجی
نرخ باروری زنان را میتوان دراین چارچوب مفهومی و در نسبت باافزایش
تحصیالت زنان وتغییر درنقشهای جنسیتی فهمید(صادقی فسایی؛ عرفانمنش،
.)04 :0049

2ـ .4تحوالت نهاد سیاست :یکی از تحوالت ایران معاصر ،رشد و تقویت
آهسته ولی پیوسته نهادهای میانجی میان حکومت و شهروندان نظیر سازمانهای
مردمنهاد ،نهادهای صنفی-حرفهای ،احزاب ،رسانههای مستقل و ...است که با
تشخُصبخشی به شهروندان ،زمینه گذار از جامعه تودهای به جامعه مدنی را
فراهم ساخته و با مهار قدرت لجام گسیخته«لویاتان» 0،از مواجهه سخت و بی-
واسطه آن با پیکره نحیف جامعه جلوگیری میکند .برای نمونه ،میتوان به نقش
فزآینده«شبکههای اجتماعی»بهمثابه یکی از مصادیق جامعه مدنی اشاره کرد که
با ایجاد فرصت بروز اجتماعی ،اعالم هویت فردی ،امکان تضارب آزاد آرا و
اندیشهها و ،...به انعکاس افکار شهروندان و صیانت و دیدهبانی از حقهای
ایشان در برابر اقتدار سیاسی میپردازد .با رشد و نضج جامعه مدنی ،حوزه
عمومی بهمثابه بستر گفتوگوهای نقادانه شهروندان پیرامون کارکرد و عملکرد
نظام سیاسی ،تقویت گردیده و حقوق عمومی به یکی از غایات خویش که همانا
تضمین حداکثر آزادیهای فردی است ،نزدیکتر میشود .در چنین شرایطی هر
1. Leviathan
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فرد میتواند غایت در خویشتن بوده و از استفاده ابزاری سایرین به دور باشد.
2ـ4ـ .7گذار از گفتمان «ایدئولوژیک» به گفتمان «اصالحطلبی» :یکی
ازمهمترین تحوالت نهاد سیاست در ایران امروز را میتوان در گذار از
گفتمان«ایدئولوایک» به «پساانقالبی» یا بهتعبیری «اصالحطلبی» دانست که
جلوهای از آن در تحلیل رفتار انتخاباتی بهمثابه بارزترین نمود رفتار سیاسی
شهروندان قابل مالحظه است .از انتخابات دوم خرداد ماه  0006مرزبندیهای
جناحی و حزبی از سطح نخبگان ابزاری به بدنه جامعه راه یافته است و اغلب
رأیدهندگان در مقاطع مختلف زمانی به یکی از دو جناح سیاسی ،احساس
تمایل بیشتری میکنند .این امر تا بدانجا پیشرفته که اغلب مرزبندیهای
سیاسی از دوگانه اصولگرا-اصالحطلب فراتر رفته و به دوقطبی طرفداران
وضع موجود و تحولخواهان مبدل گشته است .بررسی موردی پنج دوره
انتخابات ریاست جمهوری از سال  0006تا  0049حاکی از آن است که مردم
در هر دوره به نماد «تغییر» وضع موجود ،رای میدهند .اگرچه در تشخیص
مصداق ،همواره بین عامه مردم با نخبگان سیاسی ،اینهمانی یا حتی همسویی
وجود ندارد ،اما جهتگیری کلی حکایت از تمایل به تغییر دارد.
2ـ4ـ .2شکلگیری گفتمان «تغییر» :در انتخابات ریاست جمهوری دوره
هفتم ،اکثریت رأیدهندگان در پی تغییر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دوره
سازندگی بودند ،بهگونهای که نرخ باالی تورم ،بیکاری و وضعیت نه چندان
مناسب سایر شاخصهای اقتصادی از یکسو و خطمشی اجتماعی و سیاسی قوه
مجریه ،ازسویدیگر ،موجب شد مردم درصدد اصالح برآیند .اگرچه در معادالت
سیاسی ،نامزد جناح چپ به سیاستهای دولت سازندگی نزدیکتر بود ـ
چنانکه بهلحاظ تاریخی نیز بهرغم انتقال قدرت ،بخش قابل اعتنایی از مدیران
ارشد دولت سازندگی در دولت اصالحات ابقا شده یا با تغییر موقعیت ،مجدد
صاحب سمت شدند ـ اما گفتمان نو مطروحه از جانب رئیس دولت اصالحات،
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به مثابه جایگزین سیاستهای قبلی و نماد «تغییر» و نامزد جناح راست نماد
بقای وضعیت موجود قلمداد شد.
در دور اول انتخابات ریاستجمهوری دوره نهم رقابتی چند ضلعی شکل گرفت
که نتیجه آن بیشتر وزنکشی بین طیفهای مختلف دو جناح سیاسی را آشکار
میساخت .اما ظهور دو پدیده انتخاباتی با شعارهای پوپولیستی اقتصادی نظیر
آوردن پول نفت به سفرههای مردم یا اعطای ماهانه  91هزارتومان به هر ایرانی،
از نقاط عطف فهم رفتار سیاسی عموم ایرانیان است .میزان باالی رای کسب
شده توسط این دو داوطلب حاکی از تمرکز نگاه رای دهندگان به اقتصاد خَرد و
تامین معاش دارد .در دور دوم انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز اینبار محمود
احمدینژاد ،به نماد تغییر شناخته شد .وی که نهتنها دولت قبلی بلکه سیاست-
های همه ادوار پیش از خود را به تیغ نقد کشانده بود به قهرمان این دوره مبدل
و بهعنوان نماد تغییر پذیرفته شد .زیرا در آن مقطع زمانی ،اکثریت رأی-
دهندگان ،علیاکبر هاشمیرفسنجانی را مصداق ضربالمثل «آزموده را آزمودن
خطاست» شناختند و سراغ چهرهای رفتند که حتی میان نخبگان ابزاری ،کمتر
شناخته شده و در نتیجه دارای کارنامهای نسبتا سفید (خنثی) بود.
انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز به مبارزهای برای تغییر تبدیل شد .چنانکه
محمود احمدینژاد رقیب اصلی خود را ماحصل دولتهای پیشین و خود را نماد
تغییر معرفی کرد .در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری نیز با اجماع حاصله بین
جبهه تحولخواهان و دریافت این پیام سیاسی از ناحیه اکثریت رأیدهندگان،
باز هم نامزد نماد تغییر به تصدی منصب ریاستجمهوری اسالمی ایران رسید.
استمرار تغییرخواهی ایرانیان را میتوان در پیروزی «لیست امید» در میان طبقۀ
متوسط شهری در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز دید .براین-
اساس ،میتوان گفت که تمایل به تغییرخواهی به یک مطالبه عمومی ایرانیان
تبدیل شده است و این مهم به تنوع در اندیشههای سیاسی یاری میرساند.
مهمترین مولفه تجدد ،تغییر است و آن هم تغییر در همه چیز .بهتعبیری ،تجدد با
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تغییر آغاز شد ،با تغییر تداوم پیدا کرد و در نهایت خود تجدد نیز یک نوع
تغییر است).(Eyerman, 1992, 57- 56
9ـ .5تحوالت نهاد اقتصاد :اقتصاد سیاسی ایران معاصر مقولهای ایستا و ثابت
نبوده و تطورات یا بهتعبیری تحوالتی داشته است .بهگونهای که در دهه نخست
انقالب ،بهدالیلی همچون فضای انقالبی و بهتبع آن ،انجام اقداماتی نظیر ملی
کردنها ،مصادره اموال متعلق به وابستگان رایم پهلوی و ...از یکسو و وقوع
جنگ و استلزامات ناشی از آن ،از سوی دیگر ،تئوری اقتصاد دولتی حکمفرما
بوده است.
اما در دوره پس از جنگ با اتخاذ سیاستهای بازسازی و سازندگی ،تغییراتی
در خطمشی دولت نمود پیدا کرد .زیرا توسعه اقتصادی ،مستلزم نقش تکمیلی و
نه جانشینی دولت است .خصوصیسازیها ،سیاستهای تعدیل و ...از آثار این
رویکرد است که در سالهای  0009-0006با شتاب بیشتری ادامه یافت .اما
سیاستهای ناشی از آزادسازی قیمتها و کوچکسازی دولت ،به افزایش نرخ
تورم ،قیمت ارز ،رکود فعالیتهای تولیدی و ...منجر شد و همین امر تئوری
«شکست بازار» را مجددا یادآور ساخت .برایناساس ایفای نقش بیشتر دولت
در مناسبات اقتصادی ،مجددا به مسالهای تبدیل شد که جلوههایی از آنرا می-
توان در قالب شکلگیری «وزارت رفاه» در اواخر دولت اصالحات ،مالحظه
نمود .در نتیجه میتوان گفت «جهتگیری کلی سیاستهای اقتصادی دولت در
دهه اول انقالب بهسمت سیاستهای بازتوزیعی ،در دهه دوم آن بهسمت
سیاستهای رشد اقتصادی و از نیمه دهه  ،0031بار دیگر بهسمت سیاستهای
بازتوزیعی بوده است»(حاتمی .)9 :0034 ،هرچند که ابالغ سیاستهای کلی
اصل  99قانون اساسی و بهتبع آن تصویب قانون مرتبط با آن در میانه دهه
هشتاد را نیز میتوان نمود تحول در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی تعبیر کرد،
اما توجه به این امر ضروری است که وجود «بازار» منوط به امکان رقابت است
و بدون امکان رقابت در بازار ،خصوصیسازی و ثروتمندشدن طبقه متوسط
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جدید ،متزلزل است.در ایران ،قوه مجریه فقط یکی از بازیگران اقتصادی است
و بنگاههای وابسته به نهادهای خاص ،کنشگرایان اصلی این عرصه هستند .در
چنین فضایی و در غیاب شرایط رقابتی ،صرف انتقال مالکیت به بخش
غیردولتی ،نهتنهابه آزادسازی تجارت منجرنمیشود بلکه انحصار دولتی را به
انحصار خصوصی ـ که بهمراتب تبعات زیانبارتری دارد ـ مبدل میسازد.
درنتیجه ،نهاد اقتصاد ایران ،بهدلیل وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی
همچون نفت ،گاز و ...ضرورتی به پاسخگویی به شهروندان نمیبیند و رشد و
تقویت اقتصاد خصوصی در آن با موانع بسیاری روبهرو است .هرچند به
اصطالح رانتی ـ غارتی بودن اقتصاد از موانع دمکراسی محسوب میشود ،اما با
توجه به تحوالت نهادهای اجتماعی پیشگفته و نیرومند شدن قدرت اجتماعی
در ایران معاصر ،شکلگیری دولت قانونمند روندی به پیش دارد.

نتیجهگیری
دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابل پویا نسبت به یکدیگر هستند،
ولی از دیدگاه جامعهشناسانه ،حاکمیت قانون زائیده مطالبات اجتماعی است که
بهتدریج و در طی زمان شکل میگیرد .بنابراین ماده اولیه شکلگیری یک
دولت قانونمند را باید در نهادهای اصلی اجتماعی خانواده ،دین ،آموزش،
سیاست و اقتصاد جستجو کرد .نهادهایی که با یکدیگر رابطه شبکهای داشته و
درهمتنیدهاند ،از اینرو ،تحول در یک نهاد میتواند سایر نهادهای اجتماعی را
نیز متاثر سازد .هرچند که تأثیر تجدد بیش از همه ،در طبقه متوسط شهری نمود
دارد ،اما باید توجه داشت که این الیه اجتماعی ،موتور محرکه جنبشهای
اجتماعی است .از اینرو بر این باوریم که روند تحوالت در نهادهای اجتماعی،
به شکلگیری گونهای از فردیت ،حداقلی از تکثر نظامهای ارزشی ،تالش برای
ایجاد فرهنگ دمکراتیک و تقویت دمکراسی اجتماعی در بین ایرانیان منجر شده
است .زیرا دمکراسی یک «فرآیند» بوده و امری نقطهای و متبلور در یک حادثه
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نیست .در بخشی از این فرآیند ،با دمکراتیک شدن نهادهای اجتماعی ،ساختار-
های حقوقی-سیاسی نیز متأثر شده و اصالح خواهند شد .زیرا اوال ،دمکراسی
سیاسی ،خود جزئی از یک کل واالتر و برتر بهنام فرهنگ دمکراتیک است.
ثانیا ،هرچند باید تحوالت در ساحت حقیقی و حقوقی را متفاوت بدانیم ،اما
شکاف بین آنها را نمیتوان خیلی عمیق دانست ،زیرا دراینصورت ،اصالحات
ساختاری در نهاد قدرت رخ خواهد داد .از اینرو و با توجه به تحوالت نهادهای
اصلی اجتماعی ،که از تصادم و تنازع نظم نوین اجتماعی و نظام حقوقی ـ
سیاسی حاصل شده است ،برایننظریم که ایران معاصر در آستانه و یا حتی در
بطن گذار به جامعه متکثر ارزشی است .جامعهای که در برابر پرسشهای واحد،
پاسخهای متفاوتی ارائه میکند و برای مدیریت کارآمد تعارضات حاصله از
نزاع چندگانهشدن زیستجهانهای اجتماعی ،حتی نمیتوان به راهکارهایی
چون دمکراسی انجمنی اکتفا کرد .زیرا هرچند اختصاص سهمیههایی از ساختار
حقوقی ـ سیاسی به تناسب جمعیت اقوام ،ادیان و مذاهب مختلف ،درمدیریت
امر سیاسی درجامعه چندفرهنگی کارا است ،اما درجامعه متکثر ارزشی با سنخ
دیگری از تکثر مبتنی بر فردگرایی مواجهایم که درون هر جهانبینی ،همواره
قرائتهای مختلف ،طیفهای متنوع و بعضا متضادی شکل میگیرد ،بهگونهای-
که اوال اجماعی درخصوص مفهوم یک نظام فکری وجود ندارد که بتوان با
تخصیص کرسیهایی از قدرت سیاسی ،همه قائلین به آنرا پوشش داد و ثانیا
باورمندان به یک نحله از یک نظام فکری ،لزوما تمایلی به کنشگری با هویت
ارزشی خود در حوزه زیست اجتماعی ندارند .برایناساس و در این هنگامه،
ناگزیر ،پذیرش مراتبی از دولت قانونمند بهمثابه اقتضای حقوقی جامعه متکثر
ارزشی ممکن میشود.
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بیستودوم.
روالن ،نوربرت .)0041( .انسانشناسی حقوقی ،ترجمۀ موسیزاده ،رضا ،تهران:
میزان.
سراجزاده ،سیدحسین؛ پویافر ،محمدرضا« .)0040( .مطالعه عرفیشدن درمیان
ایرانیان مسلمان؛ مقایسه بین نسلی در تهران بزرگ» ،مطالعات توسعه اجتماعی
ایران ،سال چهارم ،شماره .9
سیالنیان طوسی ،علیاصغر؛ سعیدی نامقی ،محمدمسعود« .)0039( .نگرش
سکوالر ،نظریههای سکوالریزاسیون و جامعه ما» ،علوم اجتماعی (دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) ،شماره .6
شاکری ،سیدرضا« .)0041( .مدرنیته و تکوین نظریه سیاسی مدرن» ،پژوهش
سیاست نظری ، ،پائیز و زمستان ،شماره .01
شجاعیزند ،علیرضا« .)0039( .مدلی برای سنجش دینداری در ایران» ،جامعه-
شناسی ایران ،دوره ششم ،شماره .0
شریف ،محمد .)0040( .گذار از حقوق بینالملل به حقوق بشر ،تهران :شهر
دانش.
شکوری ،علی؛ آزادارمکی ،تقی« .)0030( .مدرنیته و خانواده تهرانی» ،مجله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دوره دوم ،شمارههای  00و .01
شوالیه ،ااک .)0003( .دولت قانونمند ،ترجمۀ ملکمحمدی ،حمیدرضا ،تهران:
دادگستر.
شهابی ،مهدی« .)0041( .فرآیند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام

 611فصلنامه دولت پژوهي

-

-

-

حقوقی» ،فصلنامه حقوق ،دوره  ،90شماره .0
صادقی فسایی ،سهیال؛ عرفانمنش ،ایمان« .)0049( .تحلیل جامعهشناختی
تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی وضرورت تدوین الگوی ایرانی اسالمی»،
زن در فرهنگ و هنر،دوره ،9شماره .0
عبدی ،عباس .)0040( .مقدمهای بر پژوهش در جامعهشناسی خانواده در ایران،
تهران :نی.
علیزاده ،عبدالرضا .)0030( .مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق ،جستاری در
نظریههای جامعهشناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران ،تهران :سمت ،چ اول.
فرجی ،مهدی؛ کاظمی ،عباس« .)0033( .بررسی وضعیت دینداری در ایران( :با
تأکید بر دادههای پیمایشهای سه دهه گذشته)» ،تحقیقات فرهنگی ،دوره دوم،
شماره .6
قاریسیدفاطمی ،سیدمحمد .)0040( .حقوق بشر در جهان معاصر ،درآمدی بر
مباحث نظری :مفاهیم ،مبانی ،قلمرو و منابع ،تهران :شهردانش ،چاپ چهارم.
قاریسیدفاطمی ،سیدمحمد .)0040( .حقوق بشر در جهان معاصر ،جستارهایی
تحلیلی از حقها و آزادیها ،تهران :شهردانش ،چاپ سوم.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 -قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

-

جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون
اساسی ،مصوب 0036/00/3
قانون اصالح موادی از قانون مدنی ،مصوب 0030/00/6
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست ،مصوب 0049
قانون حمایت خانواده ،مصوب 0040
قانون مجازات اسالمی ،مصوب 0049
گرجی ازندریانی ،علیاکبر« .)0034( .دولت قانونمدار ،دادنامه» ،شماره .9
گلی ،جواد؛ یوسفیان ،حسن« .)0034( .جریانشناسی نومعتزله» ،معرفت کالمی،

شماره .0
 -میرزایی ،حسین و دیگران« .)0040( .بررسی رابطه نوسازی و تغییر نگرشها و

تأثیر تحوالت نهادهای اجتماعی بر793 ...

-

-

-

رفتارهای دینی جوانان شهر و روستاهای سنندج» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی
در ایران ،شماره .0
نایبی ،هوشنگ؛ آزادارمکی ،تقی« .)0039( .سکوالریسم و رابطه آن با تحصیالت
عالی (مطالعه موردی جامعه شهری تهران)» ،جامعهشناسی ایران ،دوره هفتم ،شماره .0
نیکپی ،امیر؛ پویا ،رضوان« .)0040( .جامعهشناسی تحول خانواده در ایران
(بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی الیحه حمایت خانواده)» ،جامعهشناسی تاریخی،
دوره  ،9شماره .0
نیکپی ،امیر؛ توسلی ،افسانه و مدرسزاده ،شیوا« .)0034( .تأثیر شرایط
اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها» ،جامعهشناسی معاصر،
سال دوم ،شماره .9
ویژه ،محمدرضا« .)0049( .تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی» ،مطالعات
حقوقی ،دوره پنجم ،شماره .0
یاووز ،م .هاکان .)0034( .سکوالریسم و دمکراسی اسالمی در ترکیه ،ترجمۀ
عزیزی ،احمد ،تهران :نی.
وینسنت ،اندرو .)0049( .نظریههای دولت ،ترجمۀ حسین بشیریه ،تهران :نی ،چ نهم.
یاسپرس ،کارل .)0009( .اسپینوزا ،ترجمۀ محمدحسن لطفی ،تهران :طرح نو.
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