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 هاي جمهوري اسالمی ایران عملکرد دولت
 و جمهوري فدرال آلمان در حمایت از خانواده
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 vrostami@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهرانولی رستمی/ 
21/07/1395ـ پذیرش: 30/01/1395دریافت: 

 دهكيچ
ایفـا کنـد. ایـن     هـاي آن  انیبن تحکیم و خانواده لیدر تشک يثرؤهاي خود نقش م استید با اقدامات و سنتوان میها  دولت

پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت آلمـان در حمایـت از    
هاي کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایـت حقـوق و اخـالق     خانواده تدوین یافته است. در جمهوري اسالمی سیاست

گیرد. دولـت فـدرال آلمـان،     ها و اقدامات صورت می ریت زنان در این سیاستاسالمی، حفظ هویت اسالمی ایرانی و محو
ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکیـد بـر افـزایش مشـارکت زوجـین در امـور خـانواده و برابـري جنسـیتی           سیاست

کـه در امـر تقنـین و    هاي این پژوهش بیانگر این است که جمهـوري اسـالمی ایـران، بـا این     گذاري کرده است. یافته پایه
ریزي در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظـارت، نتوانسـته    برنامه

است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسـته اسـت در تـأمین امنیـت     
هـا و مشـکالت نظیـر مشـکالت عـاطفی،       لکرد مناسبی داشته باشد، اما براي حـل سـایر آسـیب   ها عم اقتصادي خانواده

 باشد.   هاي ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدي می رفتار

 ها و اقدامات. حمایت از خانواده، دولت جمهوري اسالمی ایران، دولت جمهوري فدرال آلمان، سیاست ها: کليدواژه
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 مقدمه
خانواده، مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادي جامعه است که در شرایط گوناگون در تأثیر و تأثر متقابـل بـا   

هـاي   یابنـد و در خـانواده   ها در خانواده، به هویت و رشد شخصیتی دست می فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان
لبته خانواده متأثر از عملکرد آمـوزش، مـذهب و حکومـت    یابند. ا سالم و رشید، به تکامل اخالقی و معنوي دست می

). پس از انقالب اسالمی ایران و حاکمیت تفکر دینی، خانواده 2، ص1382باشد(شوراي فرهنگی اجتماعی زنان،  می
هاي مسلمان، به جهت سالمت فضاي اجتماعی و باور  براي حکومت، اهمیت مضاعفی یافت. از سوي دیگر، خانواده

شمار خود را به صورت آشکار و پنهـان   هاي بی باشد، رسالت سازي جامعه می ولت اسالمی، متولی اسالمیبه اینکه د
، 1391هـاي ذاتـی خـانواده گردید(عالسـوند،      به حکومت سپرد. نتیجه اینکه حکومت متـولی بسـیاري از سیاسـت   

هـا، در مجمـوع    ان خـانواده ). دولت فدرال آلمان، با این عقیده موافق اسـت کـه تعارضـات موجـود در میـ     1165ص
اي است که جامعه بـه   ها و معضالت وظیفه رو، حل این درگیريتوجهی بر جامعه و اقتصاد دارد. ازاین پیامدهاي قابل

 ،BMFSFJ( 2012 a( بزرگسـال و جوانـان  عنوان یک کل بر عهده دارد (وزارت فـدران امـور خـانواده، شـهروندان     
و  1404انـداز   تحلیل اسناد باالدستی نظام، از جمله قـانون اساسـی، سـند چشـم    ). در جمهوري اسالمی ایران، 8ص

حفـظ  «دهد گفتمان انقالب اسالمی در حوزه زنان و خانواده، مبتنی بر سه محـور   هاي کلی نظام، نشان می سیاست
ارحـامی،  اسـت ( » استیفاي حقـوق زنـان  «و » مشارکت اجتماعی ـ اقتصادي زنان «، »قداست و تحکیم نهاد خانواده

هاي حمایـت   به بعد، سیاست 2007ویژه از سال  ). در کشور آلمان، با توجه به قانون اساسی و قوانین عادي، به1394
سو، بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده براي افزایش سطح کیفـی زنـدگی کودکـان تأکیـد      از خانواده از یک

کند. جمهوري اسـالمی ایـران، افـزون بـر انجـام       یتی، تالش میدارند. از سوي دیگر، براي رسیدن به برابري جنس
 تحکـیم  تشکیل، سند«هاي جامع حمایتی نظیر  اقدامات معمول در راستاي حمایت از خانواده، اقدام به تدوین برنامه

با انجـام   کرده است. در مقابل، دولت فدرال آلمان،» خانواده و زنان امور توسعه جامع برنامه سند«، »خانواده تعالی و
سـعی در بهبـود وضـعیت    » مرخصـی والـدین  «و » کمک هزینـه والـدین  «، »کمک هزینه کودکان«اقداماتی مانند 

 گیرد. ها کرده است که در اینجا به تفصیل مورد بررسی قرار می خانواده
تـه اسـت.   مطالعات پیشین، تاکنون در خصوص عملکرد دولت فدرال آلمان، در رابطه با حمایت از خانواده نپرداخ

شناسـی خـانواده، بـه ایـن      عمده مطالعات پیشین در حوزه حقوق خانواده، با مبنا قرار دادن حقوق خصوصی و جامعه
موضوع پرداخته است. این مقاله، براي نخستین بار به بررسی تطبیقی از دیدگاه حقوق عمومی، به بررسـی وظـایف   

گـویی   ت. در این زمینه، پرسش اصلی تحقیق درصدد پاسـخ هاي مذکور در جهت حمایت از خانواده پرداخته اس دولت
جمهوري اسالمی ایران و دولت فـدرال آلمـان در راسـتاي حمایـت از خـانواده        به این سؤال است که عملکرد دولت

گویی بـه سـؤال اصـلی     شود که بررسی آنها براي پاسخ چگونه بوده است؟ بر همین مبنا، سؤاالت فرعی طراحی می
مایت از خانواده، در جمهوري اسالمی ایران و آلمان، از چه جایگاهی برخـوردار اسـت؟ تشـکیالت    ضروري است. ح
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هـا، قواعـد و اقـدامات     تـرین سیاسـت   رسمی امور زنان و خانواده در جمهوري اسالمی ایران و آلمان چیست؟ مهـم 
 هاي مذکور کدامند؟ گرفته از سوي دولت صورت

 وري اسالمي ايران و جمهوري فدرال آلمان. جايگاه حمايت از خانواده در جمه۱
ها و قانون مدنی، روابط میـان والـدین و فرزنـدان را تنظـیم      در کشور آلمان، قانون اساسی، روابط حکومت و خانواده

 .نماید هاي اساسی را در زمینه خانواده و روابط خانوادگی ترسیم می کند. اصل شش قانون اساسی این کشور، هنجار می
توجهی  در زمینه قوانین خانواده آلمان رخ داد، موجب شد که حقوق کودکان به طور قابل 1979که در سال  اصالحاتی

به عنوان اصلی کلیدي در روابط والدین و کودك قرار گیرد. این تغییر رویـه،   ،ترین منافع کودك تقویت گردد و عالی
هاي جدید مداخلـه دولـت در امـور خـانواده بـاز کنـد (برمـی و دیگـران          سبب شد که محیط جدیدي را براي شکل

)Bermaoui&Others ،(2012ز سـوي  ). در آلمان، تعداد اندکی از مزایا وجود دارند که به صورت انحصاري ا2، ص
ها در نظر گرفته شده است. اما در مقابل، اعضاي وابسته به خانواده ماننـد والـدین و کودکـان در     دولت، براي خانواده

ها، به طور سنتی در این  ). خانواده47، ص BMFSFJ ،2012 bاند ( قوانین و مقررات عمومی مورد حمایت قرار گرفته
هایی که از درآمد باالیی برخوردار نیستند، بیشتر  مایت درآمدي، از خانوادهشوند و ح مند می کشور، از حمایت صریح بهره

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، قلب قوانین کشور در  10). اصل 72، صThevenon (2011باشد (تنون ( می
رو،  اسـت. ازایـن   طورکلی، در حقوق خانواده بیشترین توجه به حقوق زنان و کودکان زمینه حمایت از خانواده است. به

اهمیت به حقوق خانواده تا حد زیادي، ناشی از اهمیت و ارزش گذاشتن به مقام واالي مادري اسـت کـه در قـانون    
حقوق زنان را در پـنج بنـد    ی،قانون اساس کمیو  ستیاصل ب). 1، ص 1387اساسی به آن تأکید شده است (رجبی، 

و  نیتضم یاسالم نیمواز تیبا رعا ،جهات همهق زن را در اصل، دولت موظف است حقو نیا . طبقدهد می حیتوض
 تیحما .2او؛  يو معنو يحقوق ماد يایزن و اح تیرشد شخص يهاي مساعد برا نهیزم جادیا .1را انجام دهد:  ریامور ز
 يدادگاه صالح بـرا  جادیا .3سرپرست؛  یاز کودکان ب تیو حضانت فرزند و حما يبخصوص در دوران باردار ران،ماد

فرزندان  تیمومیق ياعطا .5سرپرست؛  یو زنان سالخورده و ب گان هویخاص ب ۀمیب جادیا .4 خانواده؛ يو بقا انیحفظ ک
 ).32، ص 1395ی (شیبانی و هاشمی، شرع یا در صورت نبودن ولهدر جهت غبطه آن ستهیبه مادران شا

 مهوري فدرال آلمان. تشکيالت رسمي امور زنان و خانواده در جمهوري اسالمي ايران و ج۲
هاي  ها، نقش مهمی در اجراي سیاست باشد که این ایالت ایالت می16دولت آلمان، یک دولت فدرال است که داراي 

هاي حمایت از خانواده، میان دولت فدرال  حمایت از خانواده بر عهده دارند. در برخی موارد، صالحیت اجراي سیاست
نه، به موجب قانون فدرال، اصـالح قـانون کمـک آموزشـی و قـانون فـدرال،       ها تقسیم شده است. براي نمو و ایالت

هاي دانشـجویی، مرخصـی    مرخصی مراقبت از خانواده و کمک هزینه والدین، منابع مالی کمک هزینه کودکان، وام
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اصالحات گردد. با این حال، تا پیش از  ها به صورت مشترك تأمین می مراقبت از خانواده توسط دولت فدرال و ایالت
هـاي زیربنـایی نظیـر مراقبـت از کودکـان و       گونه مسئولیتی در قبال برخـی سیاسـت   ، دولت فدرال هیچ2006سال 

تـرین تشـکیالت در بـاب امـور زنـان و       ). یکی از اصـلی 59، صDemográfia (2011مدارس نداشت (دموگرافیا (
باشد. هسـته اصـلی ایـن     ال، زنان و جوانان میخانواده در سطح دولت فدرال، وزارت امور خانواده، شهروندان بزرگس

مـیالدي، ایـن وزارتخانـه بـه وزارت      2000با نام وزارت امور خانواده ایجاد گردید. در سال  1953وزارتخانه در سال 
 ).7، صBMFSFJ ،2012cامور خانواده، شهروندان بزرگسال، زنان و جوانان تغییر نام یافت (

هاي خانوادگی مشخص کرده اسـت. صـالحیت انجـام     اي را براي سیاست دولت فدرال آلمان، چارچوب گسترده
ها و ادارات مختلف تقسـیم   هاي حمایت از خانواده در آلمان، در میان وزارتخانه مزیت اجتماعی مرتبط با سیاست150

مورد، بر  5هروندان بزرگسال، زنان و جوانان، منفعت اجتماعی، بر عهده وزارت امور خانواده، ش 24شده است. اجراي 
مـورد بـا    15مـورد برعهـده وزارت بهداشـت،     21مورد بر عهده وزارت مالیه،  23عهده وزارت کار و امور اجتماعی، 

اي، ساختمان و توسعه شهري و وزارت کشور، هریـک داراي   ریزي منطقه وزارت آموزش و تحقیقات و وزارت برنامه
بـر عهـده دارنـد. ایـن      ]هـاي حمایـت از خـانواده    سیاست[در رابطه منافع اجتماعی مرتبط با  هشت مورد صالحیت

هاي خانواده در آلمـان اسـت و بـه روشـنی توسـعه یـک سیاسـت         هاي کلیدي سیاست بندي، یکی از ویژگی تقسیم
 ).60، صDemográfia ،2011کند ( خانواده منسجم را پیچیده می

هـاي سیاسـتگذار و   نواده، در دولت جمهوري اسالمی ایران، به دو دسته دسـتگاه هاي مرتبط با زن و خادستگاه
 شود: هاي اجرایی تقسیم می دستگاه
هاي اصلی نظام در رابطه با زنـان و نهـاد خـانواده را تعیـین      ها، سیاست هاي سیاستگذار: این دستگاه . دستگاه1
اي در عرصـه   ي اسـت کـه از نقـش ویـژه و برجسـته     ). ستاد ملی زن و خانواده، نهـاد 3، ص1390کنند(ارحامی، می

نامه ستاد ملی زن و خانواده، توسط شـوراي   ، آیین1389هاي حمایت از خانواده برخوردار است. در سال  سیاستگذاري
هاي اجرایی ابالغ گشت. به موجب ماده یک ایـن   به کلیه دستگاه 1390عالی انقالب فرهنگی تدوین شد و در سال 

جمهـور   قانون اساسی ایجاد شده است. ریاست این شورا، برعهده رئیس 21و  10اد براي تحقق اصول نامه، ست آیین
باشد. از جمله  جمهور و دبیر شورا، رئیس مرکز امور زنان و خانواده می باشد و نائب رئیس شورا، معاون اول رئیس می

ها، دسـتورات و اوامـر    رایی براي تحقق سیاستهاي اج نامه هاي اجرایی، راهبردها و آیین وظایف ستاد تنظیم سیاست
هاي کالن نظام، مصوب شوراي عالی انقـالب فرهنگـی و مصـوبات مجلـس شـوراي       مقام معظم رهبري، سیاست

 138مصوبات سـتاد براسـاس اصـل    «نامه ستاد،  باشد. براساس ماده سه آیین اسالمی، در موضوع زن و خانواده می
ها موظفند براسـاس مصـوبات    ها و سازمان االجرا است و کلیه دستگاه زیران الزمقانون اساسی و طبق مجوز هیأت و

). بـه  22الف، ص1391مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري،»(ستاد اقدام و نتایج آن را به ستاد گزارش نمایند
 جلسات تشکیل با انون، قانون برنامه ششم توسعه، ستاد ملی زن و خانواده، در چارچوب قـ 102ماده » ذ«موجب بند 
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ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به  دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه عهده مستمر
هاي مردمی و نیز بسـیج ملـی، بـراي جلـب      هاي عمومی و تشکل ربط و نهاد هاي اجرایی ذي ها و دستگاه وزارتخانه

کلی ابالغی و رصد و پایش و تحوالت خانواده و جمعیـت خواهـد بـود کـه     هاي  مشارکت فراگیر در تحقق سیاست
 گزارش خود را باید هر شش ماه یک بار، به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند.

ها، در حقیقت وابسته به دولت هستند و بخشی از بدنه دولت را نیـز تشـکیل    هاي اجرایی: این دستگاه . دستگاه2
ویـژه پـس از پایـان     اجرایی خاص حوزه زنان و خانواده، حاصل یک روند تکاملی، بـه هاي  دهند. تأسیس دستگاه می

جنگ تحمیلی در جمهوري اسالمی ایران بوده است. اولین دستگاه اجرایی، که در حوزه حمایـت از زنـان و خـانواده    
وري، توسط شـوراي  هاي ریاست جمه عنوان یکی از زیرمجموعه ) بود که به1370-1376پدید آمد، دفتر امور زنان (

هاي مرتبط بـا مسـائل زنـان،     ترین وظایف این دفتر، تسهیل اجراي سیاست عالی انقالب فرهنگی ایجاد شد. از مهم
، 1390هاي عملی براي اتصال حلقه سیاستگذاري به حلقه اجرا، تحکیم بنیان خانواده و... بـود (ارحـامی،    تهیه برنامه

خـود را بـه مرکـز امـور       و آغاز به کار دولت اصالحات، دفتر امور زنان، جـاي ). با پایان یافتن دولت سازندگی 4ص 
) داد. براي این مرکز، وظایف متعددي ترسیم شد. از جمله این وظایف، برقراري ارتباط 1376-1384مشارکت زنان (
مـاهنگی و اصـالح   ریزي براي زنـان، بـراي ه   ربط در امر سیاستگذاري و برنامه ها و مؤسسات ذي با کلیه وزارتخانه

هاي کلی و مشترك براي فعالیـت   مشی هاي غیردولتی و ارائه خط هاي جاري و آینده و هماهنگی بین سازمان برنامه
 ).59ب، ص1391باشد (مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري،  آنها می

تبدیل شد. یکی از اهـداف  ) 1384-1392مرکز امور مشارکت زنان، به مرکز امور زنان و خانواده( 1384در سال 
هاي شایسته و متعالی و کانون مهـر   ترین بستر رشد و تعالی انسان این مرکز، تحکیم بنیان خانواده به عنوان مناسب

ترین وظایفی که ایـن مرکـز برعهـده داشـت،      باشد. از مهم و عاطفه، به منظور بقاي سالمت و اخالق در جامعه می
ها و لوایح حقوقی، به مراجع ذي ربـط، بـا هـدف تقویـت      به ارائه و پیگیري طرحتوان به موظف شدن این مرکز  می

نهاد خانواده، اصالح امور حقوقی و قضایی و ارتقا ساختار و تشکیالت مربوط با امور زنان و خانواده اشاره کرد (مرکز 
هـاي اجرایـی    دسـتگاه  ). تغییر ساختاري دیگري کـه در 18ـ17، ص 1389ریاست جمهوري،  –امور زنان و خانواده 

کننده از زنان و خانواده رخ داد، تبدیل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، بـه معاونـت امـور زنـان و      حمایت
شـده و ضـرورت وجـود     هـاي تـدوین   ، با توجه به تعدد و کثرت برنامـه 1391خانواده ریاست جمهوري بود. در سال 

گذاري و راهبري امور زنـان و خـانواده،    هاي سیاست بردي در سطح نهادضمانت اجرایی قوي و ارتقاي همسویی راه
رو، ساختار جدیـد معاونـت امـور زنـان و خـانواده،       پیشنهاد ارتقاي مرکز، به معاونت ریاست جمهوري ارائه شد. ازاین
نواده ریاسـت  جمهور رسید (مرکز امور زنـان و خـا   طراحی و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

 ).131الف، ص1392جمهوري، 
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 هاي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري فدرال آلمان در جهت حمايت از خانواده . سياست۳

ـین       2000در سال  میالدي که وزارت فدرال امور خانواده، شهروندان بزرگسال، زنان و جوانـان پدیـد آمـد، همزمـان در هم
ـتقالل       » نسیتیاداره برابري ج«سال، در این وزارتخانه  ـتاي حمایـت از اس ـتین مرحلـه در راس ایجاد شد. ایـن اداره، در نخس

ـیم نمـود. در مرحلـه بعـد، ایـن اداره        زنان، محافظت از زنان در برابر خشونت و تبعیض، سیاست هاي حمایت از زنـان را تنظ
 ]خـانواده [هـاي زنـان و    موم مردم، سیاستاجراي حقوق برابر براي زنان و مردان نیز در دستور کار خود قرار داد. از دیدگاه ع

، 2007). از ســال 8-7، ص BMFSFJ ،2012cهــاي خاصــی از جمعیــت بــود ( ، مــرتبط بــا گــروه1990و1980در دهــه 
ـانی،     هاي درون خانواده تأکید نمودند. در این سیاسـت  هاي مرتبط با خانواده، بر امر افزایش مشارکت سیاست ـا، حقـوق انس ه
 ).17، صBujard (2016خانوادگی و برابري جنسیتی، از اهمیت باالیی برخوردار شدند (بوژارد (هاي درون  مشارکت

ـالش   ها، تصمیم به داشتن یک فرزند یا بیشتر در زندگی خود می هنگامی که خانواده ـایی جدیـد، بـه علـت      گیرنـد، چ ه
ـ   هاي نوین زنان و مردان ظهور پیدا می نقش ـا، جنبـه عملـی بـه خـود       راي خـانواده کند. کمبود وقت و تعارضات زمـان ب ه
ـأثیر قابـل    ها با توجه به زمانی که در اختیار دارند، از یکدیگر متمایز می رو، خانواده گیرد. ازاین می تـوجهی بـر    شوند. این امـر ت

هنگی ها در آلمان، براي ایجـاد همـا   ). بسیاري از خانواده7، صBMFSFJ ،2012aها دارد ( کیفیت زندگی و رضایت خانواده
ـین،      به میان تعهدات شغلی و خانوادگی با مشکالتی رو ـتغال زنـان و همچن رو هستند. این موضوع بر نرخ رشد جمعیـت، اش

هـاي خـانواده)    هاي شغلی و خانوادگی (توسـط سیاسـت   گذارد. ایجاد تعادل و مدیریت میان مسئولیت پیشرفت شغلی اثر می
سـازمان  کاهش جمعیت نیروي کار مسن و افزایش نیروي کار جوان گـردد ( تواند رشد اقتصادي را افزایش دهد و سبب  می

ـان، بـه گونـه      ). سیاست17، صOECD (2014ي (و توسعه اقتصاد يهمکار اي  هاي حمایت از خـانواده و کودکـان در آلم
ـانوادگی را تسـهیل کنـد (گلیـزر و کرینفـد (       ) Geisler&Kreyenfeldطراحی شده است که توازن میان زندگی شـغلی و خ

باشـد.   اي در تعیین مشـاغل مـی   کننده هاي مشوق خانواده در حال حاضر، عامل تعیین ). در این کشور، سیاست6، ص2012
کننـده خـانواده بـه انـدازه      هاي حمایت درصد کارکنانی که داراي کودك هستند، هنگام انتخاب محل کار، سیاست 90براي 

 ).84، صBMFSFJ ،2014شد (با درآمد و حتی بیشتر از آن، داراي اهمیت می
هـا و بـه تبـع آن،     گـذاري  در جمهوري اسالمی ایران، به عنـوان نظـامی برآمـده از احکـام اسـالمی، سیاسـت      

قانونگذاري شکلی کامالً ارزشی داشته تا دستورات شرع مقدس است. ازآنجاکه الگوي فرهنگی نظام اسالمی کامالً 
ري اسالمی ایران نیز بر حفظ بنیاد خانواده، به عنوان یک مصـلحت  هاي کالن جمهو محور است، در سیاست خانواده

انداز بیسـت سـاله،    توان در قانون اساسی، سند چشم ). این مهم را می13، ص1392کالن تأکید شده است (ارحامی، 
 هاي کلی خانواده، ابالغی از سوي رهبر انقالب اسالمی و قوانین برنامه توسعه کشور مشاهده کرد. سیاست
قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران، خـانواده      10: به موجب اصل 1404اندار  . قانون اساسی و سند چشم1

هاي مربوط باید در جهـت آسـان کـردن     ریزي واحد بنیادي جامعه اسالمی است که تمامی قوانین، مقررات و برنامه
ایه حقـوق و اخـالق اسـالمی باشـد. بـراي      تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی، بر پ
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انداز بیست ساله بهره جسـت.   توان از سند چشم هاي حمایت از خانواده، در جمهوري اسالمی ایران می تبیین سیاست
 ،هاي مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادي، سیاسـی و اجتمـاعی   در زمینه ایرانتبیین افقی براي توسعه این سند براي 

انداز بیست سـاله، بـر اسـتحکام خـانواده بـر پایـه هویـت         ) سند چشم14ده است. در ماده (تدوین ش 1384در سال 
 ).2، ص1386اسالمی ایرانی نیز تأکید شده است (محمدعلی، 

هاي  انداز بیست ساله، بررسی سیاست هاي کلی حمایت از خانواده: افزون بر قانون اساسی و سند چشم . سیاست2
هاي حمایت از خانواده در جمهوري  ر انقالب اسالمی ابالغ شده است، در تبیین سیاستکلی خانواده، که از سوي رهب
 110اي که در بند یـک اصـل   به موجب وظیفه 1395باشد. رهبر انقالب اسالمی، در سال  اسالمی ایران راهگشا می

هاي کلی  ودند. در سیاستهاي کلی خانواده نم قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته شده است، اقدام به ابالغ سیاست
بناي جامعه اسالمی، کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت، بالندگی، اقتدار،  خانواده، خانواده واحد بنیادي و سنگ

جمهوري [حرکت نظام«دارد که  ها، که بیان می اعتالي معنوي کشور و نظام معرفی گشته است. بند یک این سیاست
هاي اصلی آن بر پایه الگوي  محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکرد اي خانواده ایجاد جامعهباید معطوف به ] اسالمی

این بند، هدف غایی را » بخش باشد. اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش
 کند. که دولت با حمایت از خانواده باید به آن دست یابد، مشخص می

ها در زمینـه حمایـت از خـانواده     ترین سیاست هاي توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی: از مهم . قوانین برنامه3
باشد، اما بایـد در نظـر    هاي توسعه اقتصادي فرهنگی و اجتماعی کشور می در جمهوري اسالمی ایران، قوانین برنامه

 به برنامه دیگر متفاوت است.داشت که میزان توجه و حمایت هر برنامه از خانواده نسبت 
در برنامه اول توسعه، حفظ قداست و تحکیم نهاد خانواده، به عنوان راه رسیدن به گسترش کمی و ارتقـا کیفـی   

هـاي دیگـري    فرهنگ عمومی، تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه، با توجه خاص به نسل جـوان، در کنـار راه  
ی، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و... دانسته شـده اسـت. در برنامـه    همچون حفظ محیط زیست و منابع طبیع

دوم توسعه، در جهت تحکیم نهاد خانواده، به مسائلی همچون حفظ قداست خـانواده، ترغیـب جوانـان بـه ازدواج، از     
... اشـاره  هاي دینی و فراهم نمودن امکانات مادي، همچون مسکن، اشتغال و طریق کاهش توقعات و تأکید بر معیار

هـاي مناسـب و    کند. در برنامه دوم توسعه، بر امکان ازدواج جوانـان از طریـق اعطـاي تسـهیالت بـانکی و وام      می
 الحسنه تأکید شده است.   قرض

مرکز امور مشـارکت زنـان ریاسـت    این قانون،  158در قانون برنامه سوم توسعه، براي اولین بار به موجب ماده 
نهاد خـانواده، ضـمن     در توسعه کشور و تقویت ،ایفاي نقش مناسب زنانسازي  ر جهت زمینهد شدجمهوري موظف 

کـه   . درحـالی را بـه عمـل آورد   این مـاده  اقدامات ذیل ،ربط اجرایی ذيهاي  با همکاري دستگاه انجام مطالعات الزم
. در برنامه سوم، ایـده سیاسـتگذار در   شده در ذیل این ماده، هیچ ارتباطی با تقویت نهاد خانواده نداشت هاي اشاره بند

جهت توانمندسازي زنان در حوزه بهداشت و آموزش بوده است. آموزش زنان به عنوان ابزار رشد و ارتقـاي سـرمایه   
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التحصیالن دانشـگاهی بـود کـه     رود. اما آنچه که در برنامه سوم تحقق یافت، سرمایه عظیم فارغ شمار می انسانی به
). در قـانون  823، ص 1391اي شغلی بودند که براي آنان، تدبیري اندیشه نشده بود (باقري، ه مترصد ایجاد فرصت

ایـن قـانون دولـت را     97گیرد. ماده  برنامه چهارم توسعه، موضوع تقویت نهاد خانواده مورد حمایت بیشتري قرار می
، ارتقاي سطح بهداشت روان و... هاي اجتماعی براي تقویت نهاد خانواده مکلف به تهیه طرح در زمینه کاهش آسیب

تنظـیم و  قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به  111ماده » ب«کند. همچنین، در این قانون به موجب بند  می
 ).7، ص 1394شود (ارحامی،  می به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصالح طمربو ارائه لوایح

ه پنجم توسعه، در مقایسه با قوانین پیشین توسعه کشور، از پیشرفت چشـمگیر  حمایت از خانواده در قانون برنام
ترین ماده این قانون، در رابطه بـا   قانون برنامه پنجم توسعه را باید مهم 230توجهی برخوردار بوده است. ماده  و قابل

رنامه جامع توسعه امور زنـان و  ب«حمایت از خانواده دانست. به موجب این ماده، دولت باید اقدام به تدوین و تصویب 
هاي کلی برنامه ششم توسعه، همانند سایر اسناد باالدستی نظام، از نگـاه انقـالب    کرد. بررسی سیاست می» خانواده

واحد بنیادین جامعه و کانون رشد و «)، به عنوان 46(بند» تقویت نهاد خانواده«اسالمی در حوزه خانواده بر اهمیت و 
 101). مـواد  1، ص1395هاي مجلس شوراي اسالمی، ارد (دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشد» ها تعالی انسان

ایـن   101قانون برنامه ششم توسعه، به موضوع حمایت از زنان و خانواده اختصـاص یافتـه اسـت. در مـاده      104تا 
انـداز   ساسی، سـند چشـم  قانون ا 21و20، 10اند در تحقق اهداف اصول  هاي اجرایی موظف شده قانون، کلیه دستگاه
هاي کلی خانواده، در راستاي تقویت نهـاد خـانواده و...    هاي کلی برنامه ششم توسعه و سیاست بیست ساله، سیاست

هاي ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. همچنین، به موجب تبصره یک این مـاده معاونـت امـور     براساس شاخص
ها و رصد مسـتمر   هاي دستگاه ها و طرح ها، برنامه زیابی و تطبیق سیاستزنان و خانواده ریاست جمهوري، مسئول ار

باشد و موظف شده است گزارشی ساالنه در این رابطه بـه مجلـس و هیـأت     هاي زنان و خانواده می ارتقاي شاخص
گونـه   یچوزیران ارائه کند. چنانچه اگر معاونت امور زنان و خانواده، از ارائه گـزارش بـه مجلـس خـودداري کنـد، هـ      

 بینی نشده است. ضمانت اجرایی براي آنان پیش

 . اقدامات جمهوري اسالمي ايران و جمهوري فدرال آلمان در راستاي حمايت از خانواده۴
هاي شغلی و وظایفی که به عنوان همسر یا  هاي جوان، ایجاد توازن میان مسئولیت درصد زوج 60در آلمان، بیش از 

توانند به این مهم  درصد از والدین، می 14دانند. اما تنها  آل می رند، به عنوان یک امر ایدهشوهر در خانواده برعهده دا
کنند.  ساعت کار در هفته را تجربه می 30درصد از پدران و مادران هردو، در حدود  30دست یابند. در این کشور، حدود 

که در مقابل، مـردان متمایـل بـه     نه دارند. درحالیهمچنین، تعداد زیادي از مادران تمایل بیشتري به کار بیرون از خا
هاي  مشارکت بیشتر در امور خانواده هستند. این مجموع دالیل موجب شده است که جمهوري فدرال آلمان، سیاست

 ).9-8، ص BMFSFJ ،2015aهاي شغلی و خانوادگی استوار گرداند ( نوین خانواده را بر پایه تقسیم مساوي مسئولیت
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 شود: ها به سه دسته تقسیم می لت آلمان جهت پیشبرد این سیاستاقدامات دو
منـد   هـا در آلمـان از آن بهـره    ترین خدماتی اسـت کـه خـانواده    . مزایاي کودك: مزایاي کودکان، یکی از مهم1
هـا، بـراي مراقبـت هرچـه      هایی است که از سوي دولت به خانواده گردند. مقصود از مزایاي کودك؛ کمک هزینه می
، BMFSFJگـردد (  ها، افزون بر درآمد آنان پرداخت می ها، به خانواده گیرد. این کمک هزینه از کودکان تعلق می بهتر

هـاي   ، مزایاي کودکان جنبه عمومی به خود گرفت و پرداخت ایـن مزایـا، بـه خـانواده    2007). در سال 7، ص2017
هرکسـی کـه در آلمـان     ).12، صDICE Database (2015( درآمد، مورد توجه قرار گرفت (پایگـاه داده دایـس   کم

تواند از مزایاي کودکان استفاده نماید. همچنـین، شـهروندان خـارجی تـا      باشد، می کند و داراي فرزند می زندگی می
منـد   تواننـد از ایـن مزایـا بهـره     زمانی که مجوز اقامت دائمی دارند، یا تا زمانی که اجازه اقامت در آلمان را دارند، می

مندي از مزایاي کودکان را دارند. آنها مختارند که خود انتخـاب   تنها یکی از والدین کودك حق استفاده و بهره گردند.
نمایند، چه کسی این مزایا را دریافت کند. اگر والدین از هم جدا شوند، مزایاي کودك به زوجی تعلق خواهـد گرفـت   

ین مزایا بایـد والـدین کـودك آن را تقاضـا نماینـد. مزایـاي       مندي از ا کند. براي بهره که کودك با او نیز زندگی می
شـود. تحـت شـرایط و اوضـاع و احـوالی       سالگی به والدین کودك پرداخـت مـی   18کودك، به طور معمول تا سن 

سال تمام باشـد، درخواسـت کننـد.     25توانند مزایاي کودك را تا زمانی که فرزندان آنان داراي  مشخص، والدین می
سال سن دارند، اما مشغول تحصیل یا انجام خدمات رسمی نظامی یا اجتمـاعی   25به پسرانی که بیش از این مزایا، 

هستند، مطابق قوانین و مقررات تعلق خواهد گرفت. قانونی کـه بـر مبنـاي آن والـدین مسـتحق دریافـت مزایـاي        
وزرات فـدرال کـار و امـور    اشـد ( ب هاي مالیاتی و قانون فدرال مزایـاي کـودك مـی    شوند، قانون در آمد کودکان می

 .)8-7، صFMSLA (2017( یاجتماع
منـدي   شود، اما باید بهـره  مندي شناخته می در جمهوري اسالمی ایران، مزایاي کودك تحت عنوان کمک عائله

مندي، نسبت به کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوري هستند، با کسانی که تابع قانون کـار   از کمک عائله
منـدي بـه    قانون مدیریت خدمات کشوري، کمـک هزینـه عائلـه    68ماده  4باشد. مطابق بند  اشند، متفاوت میب می

امتیـاز و بـراي هـر     800بگیر مشمول این قانون، که داراي همسر باشـند،   کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه
بگیـر مشـمول ایـن قـانون، کـه داراي       و وظیفهگیرد. کارمندان زن شاغل و بازنشسته  امتیاز تعلق می 200فرزند، تا 

تواننـد   تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، می همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا ازکارافتاده کلی باشند، یا خود به
ثر گیـرد. حـداک   مند گردند. باید که مزایاي این بند، به کارمندان حداکثر تا سه فرزند تعلق مـی  از مزایاي این بند بهره

سال تمام است. پرداخت این مزایـا، بـه کارمنـدانی کـه      25سن فرزند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن، 
گردد. پرداخت  داراي فرزندان معلول و ازکارافتاده کلی، یا دخترانی مجرد باشند، بدون رعایت شرط سنی پرداخت می

قـانون تـأمین اجتمـاعی،     86یـی و کـارگران مطـابق مـاده     هاي اجرا مندي، به کارمندان پیمانی دستگاه کمک عائله
روز  720بیمـه   حق ختداپر سابقه قلاحد هشد بیمه گردد؛ مشروط بر اینکه شده پرداخت می منحصراً تا دو فرزند بیمه
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 نپایا تاو  باشند شتهدا لشتغاا تحصیل به اًمنحصر یاو  باشد کمتر لسا ههجداز  ،او انندزفر سن شــــد،با شتهدا رکا
ــاي  ونکمیسی هیاگو طبق ،عضو نقص یا ريبیما ثردر ا یا ،تحصیل  به درقا ،نقانو ینا 91 دهما عموضو پزشکیهــ

ــعائل کمک انمیزشــد. نبا رکا ــمن هـ  هر ايبر مختلف مناطق در ،دهسا گررکا نهروزا دمز قلاحد برابر سه دلمعا يدـ
این قـانون، برعهـده کارفرماسـت کـه هنگـام       87ماده مندي، مطابق  شد. کمک هزینه عائلهبا می هما هردر  ،ندزفر

 شود. پرداخت مزد یا حقوق، به کارگر پرداخت می
هایی که والدین پس از تولـد کـودك از آن    . کمک هزینه والدین و کمک هزینه تکمیلی والدین: کمک هزینه2
شده است. کمـک هزینـه والـدین    شوند، امروزه به یک رکن بنیادي براي زوجین جوان در آلمان تبدیل  مند می بهره

شود، تا بتوانند بخصوص در سال اول تولد فرزند وقت بیشتري را براي فرزند خود  موجب ایجاد فرصتی براي والدین می
). از سوي دیگر، این کمک هزینه براي 10، صBMFSFJ ،2015aصرف کنند و از لحاظ مالی نگرانی نداشته باشند (

گردد. پدر و مادر کودك،  است که به سبب تولد کودك و عدم اشتغال والدین پرداخت میجبران از دست دادن درآمدي 
. والدین از ابتداي تولد فرزندشان، 1توانند دریافت کمک هزینه والدین را درخواست کنند، مشروط بر آنکه:  هر دو نیز می

. با فرزند و همسر 3عت در هفته کار نکنند. سا30. بیش از 2خود وظیفه مراقبت از فرزندشان را بر عهده داشته باشند. 
 ،FMSLA. محل اقامت آنان یا به طور معمول محل سکونت آنـان آلمـان باشـد (   4خود در یک خانه زندگی کنند. 

ماه اول زندگی کودك درخواست کنند. کمک  14هاي والدین را طی  توانند کمک هزینه والدین، می .)10، ص2017
شود. دریافت کمک هزینه والـدین مـازاد بـر دو مـاه،      ماه پرداخت می 12ماه و حداکثر  2ي هزینه والدین، حداقل برا

هنگامی است که پدر و مادر از کمک هزینه والدین استفاده کنند و حقوق آنان حداقل براي دو ماه کاهش پیـدا کنـد   
)BMFSFJ ،2015bامکان تجمیع وظایف شغلی و  هاي بیشتر به والدین و به منظور ). قوانین، براي ارائه کمک5، ص

هاي تکمیلی والدین، آنان را قـادر   اند. کمک هزینه مشارکت در امور خانوادگی و اعطاي کمک به والدین توسعه یافته
تـر   وقت، بازگشت به کار آنان آسان هاي تکمیلی و اشتغال به کار به صورت نیمه سازد که با دریافت کمک هزینه می

شود که تمایـل    هاي تکمیلی والدین، به والدینی پرداخت می ). کمک هزینه23، صFMSLA ،2016صورت پذیرد (
اجرایی شد. والدینی  2015ماه   هاي تکمیلی والدین، از اول دي تر به شغل خود بازگردند. کمک هزینه دارند هرچه سریع

کمک هزینه را درخواست کنند. مبلغ  توانند دریافت این اند می یا پس از آن دنیا آمده 2015که فرزندان آنها، اول دي 
گردد. با این تفاوت که یک ماه کمک هزینـه   کمک هزینه تکمیلی والدین، همانند کمک هزینه والدین، محاسبه می

توانند دریافت کمک هزینه تکمیلی  والدین برابر دو ماه کمک هزینه تکمیلی والدین است. همچنین، والدین کودك می
توانند میان کمـک هزینـه والـدین و کمـک هزینـه       هگی کودك درخواست کنند. آنها نیز میما 14والدین را پس از 

تکمیلی والدین، یکی را انتخاب کنند، یا اینکه ترکیبی از هر دوي آنان را داشته باشـند. مبنـاي قـانونی ایـن کمـک      
 باشد. درال کمک هزینه والدین میها، قانون ف هزینه
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ي همچون کمک هزینه والدین، کمک هزینـه تکمیلـی والـدین و... از لحـاظ     در جمهوري اسالمی ایران، موارد
شود. جمهوري اسالمی ایران، به منظور ایجـاد تعـادل در    مندي پرداخت می محتوایی، همگی تحت عنوان حق عائله

سـال   وقـت بـانوان را در   کارمند، قانون راجع بـه خـدمت نیمـه    هاي شغلی و وظایف خانوادگی بانوان  میان مسئولیت
هـا و مؤسسـات مشـمول قـانون اسـتخدام کشـوري و        خانـه  به تصویب رسانید. به موجب این قـانون، وزارت 1362
توانند در صورت تقاضاي بـانوان   هاي دولتی و مؤسساتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می شرکت

قـانون نحـوة    1364وقت تعیـین کننـد. در سـال     کارمند رسمی و موافقت باالترین مقام مسئول، خدمت آنها را نیمه
وقت بانوان، به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. بـه موجـب ایـن قـانون،      اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه

وقت نباید کمتر از نصف ساعات کار هفتگی وزارتخانه، مؤسسه و شرکت مربوط باشد. به  ساعات کار در خدمت نیمه
باشـد   شود. حداقل استفاده از این نوع خدمت، یکسال مـی  یا حقوق ثابت و... پرداخت می کارمندان نصف حقوق پایه

) قانون نحوه 7)و (1با تصویب قانون اصالح مواد( 1390). مجلس شوراي اسالمی، در سال 5-6، ص1389(رجبی، 
ام برداشـته اسـت. بـه    وقت بانوان، در جهت شمول این قانون به افراد بیشـتر گـ   اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه

موجب این قانون، شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان، کارمندي که فرزند معلول بـا درجـه معلولیـت شـدید و     
وقت بانوانی کـه داراي فرزنـد معلـول هسـتند، بـا       باشد. همچنین، سنوات خدمت نیمه خیلی شدید دارند، الزامی نمی

). 7، ص 1390شـود (رجبـی،   در حکم خـدمت تمـام وقـت محسـوب مـی     شده در این قانون،  توجه به شرایط مطرح
سـاعات کـار    1395همچنین، به موجب قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل، داراي شرایط خاص مصوب سـال  

باشند، امـا   هفتگی بانوان شاغل، اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته می
العالج  یت شدید یا داراي فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماري صعبداراي معلول

غیردولتی، اعم از  هاي اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه و بخش باشند، یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه می
متقاضی از دستگاه اجرایی مسـتخدم و تأییـد سـازمان     مشموالن قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست

 شود. ساعت تعیین می 44ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاي  36بهزیستی، یا وزارت بهداشت، 
آغاز شد. این قوانین،  1950. مرخصی مراقبت از خانواده: قوانین مربوط به مرخصی مراقبت از خانواده، از سال 3

صورت گرفت. این اصالحات، سه هدف  2006اصالح گردید. آخرین اصالحات این قوانین در سال  ها در آلمان نیز بار
تقویت هاي مادران براي بازگشت به کار پس از زایمان،  هاي جوان، تقویت انگیزه اصلی، حمایت مالی از همه خانواده

  ،Bergemann&Riphahn (2017( فانکنند (برگمن و ری مشارکت پدران و مادران، در مراقبت از کودك را دنبال می
باشد که هریک از والدین، حق دارند از زمان سه سالگی کودك  ماه می 24). مدت مرخصی مراقبت از خانواده، 4ص

تا رسیدن کودك، به سن هشت سالگی، از آن استفاده کنند. این حق آنان در استفاده از این مرخصـی، انحصـاري و   
). اجراي قوانین ملـی  146، صBlum&Erler&Reimer (2016( شد (بلوم، ارلر و ریمیربا غیرقابل انتقال به غیر می

هـاي   جمعی یـا قـرارداد   تواند به وسیله توافقات دسته االجراست. این حق نمی در این زمینه، در بخش خصوصی الزم
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ایجـاد یـک انگیـزه    ). این تغییر سیاست، به طور آشکارا منتج به 22، صLembke (2016کار محدود شود (لمبک (
گونه تغییري ایجاد ننمـوده   اقتصادي در والدین شده است. اما بر افراد بیکار و جمعیت غیر کارگر، این اصالحات هیچ

). عالوه بر این، مدت مرخصی زایمان در آلمان، شش هفته پـیش از  10، صGeisler&Kreyenfeld ،2012است (
باشد و باید حتماً از آن استفاده شود. در آلمـان،   هفته اخیر الزامی می تولد و هشت هفته پس از تولد است. البته هشت

ــا سیاســت    هــیچ ــرتبط ب ــدران، کــه م ــراي پ ــه مرخصــی اختصاصــی ب ــدارد   گون ــود ن ــانواده باشــد، وج ــاي خ ه
)Blum&Erler&Reimer ،2016مبناي قانونی کمک هزینه والدین و مرخصی، مراقبـت از خـانواده در   145، ص .(

موجـب پدیـد آمـدن     2014مراقبت از خانواده است که اخیراً با اصالح ماده یک این قـانون، در سـال   قانون فدرال، 
). 12، صFMSLA ،2017پذیري بیشـتر در مرخصـی والـدین شـده اسـت (      کمک هزینه تکمیلی والدین و انعطاف

نواده، مدت مرخصی تنظیم جمعیت و خابه موجب قانون اصالح قوانین 1392دولت جمهوري اسالمی ایران، در سال 
زایمان مادران را به نه ماه افزایش داد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباري (تشویقی) برخوردار گشتند. به 

و  لتیدوغیرو  لتیدو بخشدر  شاغل نناز نیمازا مرخصی تمد صخصونامه هیأت وزیران،  موجب بند یک تصویب
مرخصی زایمان را به بخش غیردولتی تسري داد و شرط  مندي از بهره ،ان(تشویقی) همسر ريجباا مرخصی هفتهدو 
مندي مرد از دو هفته مرخصی تشویقی را شاغل بودن همسر اعالم نمود. هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداري،    بهره

نامه را مغایر قـانون و قابـل ابطـال تشـخیص      ، بند یک این تصویب22/4/1395-224-225 1به موجب رأي شماره
، بـر تعلـق گـرفتن دو هفتـه     17/9/1393-1423-21424د. همچنین، هیأت عمومی دیوان به موجب رأي شمارهندا

 مرخصی اجباري به مردان را مشروط بر شاغل بودن همسران دانست.
هاي جـامع   جمهوري اسالمی ایران، عالوه بر اقدامات معمول در جهت حمایت از خانواده، اقدام به تدوین برنامه

از » برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده«و » برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده«ود که حمایتی نم
 شود. ها محسوب می ترین این برنامه مهم

 230، مـاده  1390. برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده: پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 4
کنـد کـه    شود، بیان مـی  ترین ماده این قانون در رابطه با حمایت از خانواده محسوب می که مهمقانون برنامه پنجم، 

هـاي تحکـیم بنیـان     ، مشـتمل بـر محـور   »برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده«دولت باید به تدوین و تصویب 
ریـزي   از سوي معاونت برنامه» ن و خانوادهبرنامه جامع توسعه امور زنا«خانواده و.... اقدام ورزد. در این زمینه، تدوین 

و نظارت راهبردي ریاست جمهوري، به مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري واگذار شد (مرکـز امـور زنـان و    
). در برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده، تحکیم خانواده از دو منظـر  115د، ص1391خانواده ریاست جمهوري، 

هـاي مـرتبط ماننـد حجـاب و عفـاف، تعمیـق        بتدا تحکیم خانواده، به معناي عام که سایر حـوزه مطرح شده است. ا
ها، معیشـت و تـأمین اجتمـاعی و نظـایر آن، در راسـتاي       باورهاي دینی، سالمت، اوقات فراغت، پیشگیري از آسیب

قرار گرفته است. از منظر دیگـر،  موضوع تحکیم خانواده و با توجه به نقش آنها در تحکیم نهاد خانواده در دستور کار 



 51  لیبرالیسم از منظر اسالم در آزادي و بررسی مبانی نقد

بینی شده است که به صـورت متمرکـز، بـر ابعـاد      پیش 230یک سرفصل مستقل، به عنوان تحکیم خانواده در ماده 
هاي ازدواج، تعامالت زوجین، تربیت فرزنـد و نظـایر آن    شکل گیري و تعامالت درون خانواده مانند فرهنگ و زمینه

). مأموریت اصلی این حوزه، شناسایی الزامات، 38ج، ص1391انواده ریاست جمهوري،توجه دارد(مرکز امور زنان و خ
هاي مناسب براي تشکیل، تحکیم، تعالی و گسترش نهاد خـانواده در چـارچوب    سازي، تدوین و اجراي سیاست زمینه

برنامه «اجراي ). دولت جمهوري اسالمی ایران، در راستاي 32ب، ص 1392باشد (همان،  الگوي اسالمی ایرانی می
، اقـدام بـه تـدوین یـک بسـته اجرایـی نمـود. از جملـه         »برنامه پـنجم)  230جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده

شده در این سند، ایجاد نظام رصدگري وضعیت خانواده در سراسر کشور است که باید توسـط مرکـز    هاي بیان برنامه
ي وزارت کشور و مرکز آمار ایران صورت گیرد(مرکـز امـور زنـان و    امور زنان و خانواده ریاست جمهوري و با همکار

 ).8ج، ص1391خانواده ریاست جمهوري، 
. برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خـانواده: بـا تصـویب طـرح اهـداف و اصـول تشـکیل خـانواده و         5
هـا و   نگـی، کلیـه دسـتگاه   شوراي عـالی انقـالب فره   7/4/84مورخ 564هاي تحکیم و تعالی آن، در جلسه  سیاست
هـاي الزم را تهیـه،    هـا و دسـتورالعمل   نامـه  ربط موظف شدند براي اجراي طرح مذکور آیین هاي اجرایی ذي سازمان

شده ساالنه به هیئت نظارت و بازرسی شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه نمایند. برنامـه   هاي انجام نسبت به فعالیت
در جلسه سوم ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسید. هدف غایی سند  1391ال اجرایی این طرح، در نهایت در س

، دستیابی به نهاد مستحکم خانواده بوده. اهداف اختصاصـی آن،  »برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده«
معرفـی خـانوادة تـراز و    سـازي آن،   تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده، صیانت و مراقبت از کیان خـانواده و ایمـن  

هـایی کـه    پردازد. یکی از راه کار کارهایی می باشد. این برنامه براي تأمین بودجه خود، به ارائه راه الگوي اسالمی می
هاي اجرایی، بـه امـور    اي دستگاه در این خصوص پیشنهاد شده است، اختصاص یافتن یک درصد از اعتبارات هزینه

بینی شده بـود (مرکـز امـور زنـان و خـانواده       این موضوع پیش 1392یحۀ بودجه سال زنان و خانواده است که در ال
تـرین تحـول در حـوزه بودجـه زنـان و       این الیحه را باید مهـم  70). بند 64-301الف، ص1392ریاست جمهوري، 

اي  ت هزینـه انـد کـه یـک درصـد از اعتبـارا      هاي اجرایی، مجاز شناخته شـده  خانواده قلمداد کرد؛ زیرا در آن دستگاه
). امـا  5، ص1391دستگاه متبوع خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان هزینـه نماینـد(ارحامی و بـاجالن،    

باید گفت: ارقام هزینه و درج اعتبار بابت آن در بودجه یک دستگاه اجرایـی، از نظـر حقـوقی تکلیفـی بـراي هزینـه       
کند، به عبارت دیگر، ارقـام   مأموران دولتی در این خصوص ایجاد نمیکردن آن توسط دستگاه مزبور و تعهدي براي 

 ).273، ص 1395هزینه اجازة خرج است نه تکلیف (رستمی، 

 گيري نتيجه
حمایت از خانواده در جمهوري اسالمی ایران و دولت فدرال آلمان، به عنوان یک اصل بنیـادي مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه      
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ـنگ  است. جمهوري اسالمی ایران،  بنـاي تشـکیل جامعـه     با این دیدگاه که خانواده از نظر شرعی بسیار مقدس اسـت و س
ـان،      ترین وظایف خود مـی  اسالمی است، تحکیم بنیان خانواده و افزایش حمایت از زنان را از اصلی دانـد. دولـت فـدرال آلم

انواده مورد حمایت قرار گیـرد. اوالً، ازآنجاکـه   شمارد. این دولت معتقد است: به دو دلیل باید خ حمایت از خانواده را محترم می
ـام، بـه    آینده متعلق به کودکان است، باید از والدین و کسانی که از کودکان مراقبت می ـالی     کنند، حمایـت ت ویـژه حمایـت م

د اسـت کـه   هاي مالی نیز موجب نشود که تربیت کودکان مورد غفلت والدین قرار گیرد. ثانیاً، این دولت معتقـ  نمود تا دغدغه
نظمـی و هـرج و    ها به اندازه کافی از سوي دولت مورد حمایت قرار نگیرنـد، مشـکالت آنـان موجـب بـروز بـی       اگر خانواده

ریـزي در   گذاري و برنامـه  گذاري، قاعده شود. جمهوري اسالمی ایران، در راستاي سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی می مرج
هـا را شناسـایی، و    هـاي خـانواده   موفقی داشته است و توانسته تا حدود زیادي خواستهحوزه حمایت از خانواده، عملکرد بسیار 

ها و قوانین خود بگنجاند. اما ایراد اساسی و اصلی که بـه جمهـوري اسـالمی ایـران در حـوزه حمایـت از        آنها را در سیاست
گرچه در کلیـه قـوانین دولـت، در فواصـل     ها و قوانین است. از سوي دیگر، ا خانواده وارد است، ضعف در اجراي این سیاست

ـانواده بـه مجلـس شـوراي          زمانی مشخص موظف به ارائه گزارش کار در خصوص عملکـرد خـود در حـوزه حمایـت از خ
گونه ضمانت اجرایی در صورت تخطی دولت از این وظیفه خـود   باشد، اما هیچ اسالمی، یا شوراي عالی انقالب فرهنگی می

هاي قوي و کارآمد باشد، بر حسـن اجـراي    می ایران، باید با تعیین مرجعی که داراي ضمانت اجراوجود ندارد. جمهوري اسال
ـیار پیشـرو و        سیاست ـین، بس ـالی از زوج ها و قوانین حمایت از خانواده نظارت ورزد. دولت فدرال آلمان، در حـوزة حمایـت م

ـاهش  فعال عمل کرده است. حمایت مالی از زوجین و استوارسازي آنان، از  نظر اقتصادي امري پسندیده است و در جهت ک
دهد، صرفاً به دالیـل مسـائل    ها رخ می مشکالت زوجین بسیار مؤثر است. اما باید گفت: کلیه مشکالتی که در میان خانواده

امـه  باشد. دولت آلمان، براي حل مشکالتی که میان زوجین به دالیلی غیراقتصادي رخ داده اسـت، عمـالً برن   اقتصادي نمی
ـند      که دولت جمهوري اسالمی ایران، به موجب سیاست واحد و مشخصی ندارد. درحالی ـانواده، س هاي کلـی و حمایـت از خ

شوند، برخـوردار اسـت.    رو می به ها با آن رو انداز توسعه و...، از برنامه منسجمی براي حل معضالت اجتماعی، که خانواده چشم
هـاي   هایی که با مشکالتی نظیر اعتیاد، کودکانی کـه مرتکـب رفتـار    معضالت خانوادهرو دولت فدرال آلمان، براي حل  ازاین

 ها بپردازد. ها و قوانین در این حوزه شوند و...، باید به توسعه سیاست ضداجتماعی یا جرم می
  _____________________________________________________ ها نوشت پی

 19/4/1392 -هـ46527/ت92091که این فراز از مصوبه شماره ننظر به ای :224-225 ي هیات عمومی شمارهأقسمت دوم ر 1
پیش از این به » شوند. می اجباري (تشویقی) برخوردارهمسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی «وزیران مبنی بر این که:  هیأت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است،  17/9/1393 -1423 -1424موجب رأي شماره 
 .بنابراین به لحاظ وجود رأي قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی براي رسیدگی مجدد وجود ندارد

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض راجع به ممنوعیت برقراري مرخصی تشویقی براي مردانی که همسر  :1423-1424راي شماره  2
اند فاقد حکمی است و فقط در مقام بیان تجویز مرخصی تشویقی دو هفته اي  نظر از اشتغال یا عدم اشتغال زایمان کرده آنان صرف

هیأت وزیران با  19/4/1392 -هـ46527ت/92091تصویب نامه شماره  2غل است، بنابراین بند مردانی است که همسر آنان شا براي
 .قانون مورد استناد مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد
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 منابع
هاي حوزه زنـان و  ترین آمار ها و مهم ها، قوانین، چالش .آشنایی با دستگاه29نهمبا نمایندگان مردم در مجلس ، 1390ارحامی، آسیه، 
 هاي مجلس شوراي اسالمی. ، تهران، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش12147، شماره مسلسلخانواده

، شـماره  می ایـرانبررسی تحوالت نهاد خانواده در فضاي جهانی شدن و تأثیر آن بر سیاستگذاري جمهـوري اسـال، 1392، ـــــ 
 هاي مجلس شوراي اسالمی. ، تهران، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش13085مسلسل

، تهران، دفتـر مطالعـات   14495، شماره مسلسلهاي پنج گانه توسعه هاي زن و خانواده در برنامه بررسی تجلی گفتمان، 1394، ـــــ 
 هاي مجلس شوراي اسالمی. فرهنگی مرکز پژوهش

، تهـران،  12900، شـماره مسلسـل  .حوزه زنان و خانواده36کل کشور1392بررسی الیحه بودجه، 1391آسیه و اکرم باجالن، ارحامی، 
 هاي مجلس شوراي اسالمی. دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش

ــان ، 1391بــاقري، شــهال،  ــد نظــام ســازي در حــوزه زن ــود فراین ــراي بهب ــنجم توســعه و راهبردهــایی ب ــه پ ــابی برنام و ارزی
 .819-833تهران، پیام عدالت، ص هاي راهبردي زن و خانواده، هاي راهبردي زن و خانواده،دبیرخانه اندیشه اندیشه]در[خانواده.

الیحه احکام مـورد نیـاز اجـراي برنامـه ششـم توسـعه ، 1395هاي مجلس شوراي اسالمی،  دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش
، ویــرایش جدیــد(بخش زنــان و خــانواده)، شــماره )1395-1399می ایــران(افتصــادي اجتمــاعی فرهنگــی جمهــوري اســال

 هاي مجلس شوراي اسالمی. ، تهران، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش27014960مسلسل
، قوانین مربوط به زنان،خانواده و کودکان طی سه دهه انقالب در مجلس شـوراي اسـالمی، 1387رجبی، شهناز، 

 هاي مجلس شوراي اسالمی. دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش، تهران، 9575شماره مسلسل
 ، تهران، میزان.مالیه عمومی، 1395رستمی، ولی، 

مطالعـات راهبـردي ، »هاي تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده در نظـام اسـالمی   سیاست«، 1382شوراي فرهنگی اجتماعی زنان، 
 .329-339، ص24، دوره ششم، شزنان(کتاب زنان سابق)

)، در ارتبـاط بـا حمایـت از زوجـه و     1391هاي قانون حمایـت از خانواده(مصـوب   نوآوري«، 1395شیبانی، زهره و سیدمحمد هاشمی، 
 27-48، ص24، دوره دهم، شپلیس زن، »پیشگیري از آثار سو طالق بر زنان

هاي راهبـردي زن و خـانواده،    ، دبیرخانه اندیشههاي راهبردي زن و خانواده اندیشه ]در[تعامل خانواده و دولت.، 1391عالسوند، فریبا، 
 1149-1171تهران، پیام عدالت، ص

، تهران، ریاست جمهـوري، مرکـز   عملکرد مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم، 1389ریاست جمهوري، -مرکز امور زنان و خانواده
 امور زنان و خانواده.

ـ   الف، مجموعه تـک نگاشـت   1391ـــــ ،  هـاي   تـک نگاشـت  «ان و خـانواده}در محـور سـتاد ملـی زن و خـانواده:     هـاي مرکز{زن
 ، تهران، ریاست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده.»28تا23شماره

هـاي کـالن و اجرایـی): تـک      هاي مرکز{امور زنـان و خـانواده} در محـور (اصـالح سـاختار      ب، مجموعه تک نگاشت 1391ـــــ ،
 است جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده.، تهران، ری22تا19هاي شماره نگاشت

برنامـه  230برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده؛ بسته اجرایی برنامه جامع توسعه امـور زنـان و خـانواده (مـادهج،  1391ـــــ ،
 ، تهران، ریاست جمهوري، مرکز امور زنان و خانواده.پنجم توسعه)
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هاي مرکز در محور:سیاست گذاري و راهبري(برنامه جامع توسعه امور زنـان و خـانواده) تـک     ب، مجموعه تک نگاشت 1392ـــــ ، 
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