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چکیده
در این مقاله ،مناسبات ارزشهای زیستجهان زنان با تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر
این مناسبات از دیدگاه زنان متأهل  18سال به باالی تهران ،با استفاده از روش پیمایش و با
گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه آزمون شد .برای بررسی این مناسبات از نظر زنان 600 ،نفر
از زنان متأهل کل مناطق  22گانۀ شهر تهران ،براساس نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند.
از نظر  48درصد زنان متأهل تهرانی ،میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیستجهان زنان
در حد زیاد و بسیار زیاد است و  52درصد آنان ،میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از
زیستجهان زنان را در حد کم و بسیار کم ارزیابی کردهاند.
براساس نتایج فرضیههای کلی این مطالعه ،عامل سیستمی «نقص در اجرای قانون» با تأخر
نظام حقوقی رابطۀ معنادار دارد .شش متغیر عامل زیستجهان نیز در تبیین واریانس متغیر تأخر
نظام حقوقی از زیستجهان نقش دارند و رابطۀ این شش متغیر معنادار است .مذهب بهعنوان
عامل فرانهادی از نظر زنان دارای ذخیرة دانش حقوقی ،بر تأخر نظام حقوقی از زیستجهان
زنان تأثیر دارد.
واژههای کلیدی :ارزشهای زنان ،ذخیرة دانش ،زیستجهان ،سیستم ،نظام حقوقی.
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مقدمه
امروزه نظام اجتماعی دگرگون شده و تحولهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،تأثیرهای
شگرفی بر اقشار جامعه از جمله زنان نهاده است .بالطبع ،پویشهای ساختار اجتماعی سنتی ،با
این ارزشها و ساختار ارزشی جدید کمتر سازگاری دارد .تحصیالت و فرصتهای آموزشی و
مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ،موجب افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی آنها شده
است .در زیستجهان زنان ،ارزشهای جدیدی شکل گرفته است که اگر با ارزشهای قبلی آنان
در تعارض نباشد ،در تزاحم است .گیدنز معتقد است «مختصات زندگی نسلها در شرایط
اجتماعی جدید متحول شده و این تحول ،در نظام فکری آنان در مفاهیمی مانند شیوة زندگی،
اعتماد ،رابطۀ ناب ،خصوصیسازی و شور و شوق انعکاس یافته است .از دیدگاه گیدنز ،شیوة
زندگی یا سبک زندگی ،1تعریف جدیدی از برنامههای زندگی ارائه میدهد و نتیجۀ عملی آن،
تغییر رفتارها و تحول هنجارها و ارزشها در حوزة مصرف و بازتولید آن است .هرچه وضع و
حال جامعه و محیط زندگی فرد به دنیای مدرن نزدیکتر باشد ،شیوة زندگی او با ارزشهای
جدید ،سروکار بیشتری خواهد داشت» (صدرا و قنبری.)64 -60 :1387 ،
نظام حقوقی درصورت توجه کمتر به تغییرهای عرفی و هنجاری زندگی اجتماعی ،دیگر
قادر به ایجاد قوانین عادالنه برای زندگی نخواهد بود .قوانین حقوقی ،عالوهبر ارزشهای برتر،
با عرف حاکم بر جوامع ،روش زندگی ،نوع روابط متقابل افراد و نیازهای برآمده از مقتضیات
زمان ارتباط مستقیم دارد .قواعد حقوقی ،میل به سکون و ثبات دارد و بهکندی تغییر مییابد.
حقوقدان نیز بهدشواری از سنتها و ارزشهای تاریخی دل میکند .دلیل این کندی ،ارزش
قائلشدن برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتهاست« .ارزش همگامی با
مصلحت و نیازهای اجتماعی» و «ارزش سنتها» بهعنوان ستون تمدن قومی ،دو عامل نیرومند
محرک در نظام حقوقی بهشمار میروند و ضرورت و تعادل این دو عامل از شتاب تحول
میکاهد (کاتوزیان.)479 :1387 ،
زنان ایرانی (بهویژه در کالنشهرها) با تحولهای عظیم ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در
زیستجهان جدید و با حضور در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و کسب خودآگاهی در
سالهای اخیر در جریان بازاندیشی نسبت به هویتها و حقوق مدنی خود ،به کنشگرانی فعال
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تبدیل شدهاند .بهنظر میرسد آنان به ساختارشکنی روی آوردهاند و دالهای ساختهشدة مردان و
بهنفع مردان از قبیل برتری و ریاست مرد ،تعدد همسر ،تمکین زن و حق حضانت فرزند برای
پدر را برنمیتابند یا حداقل از آن انتقاد میکنند و در آن شبهه وارد میکنند .البته اغلب زنان
مسلمان ایرانی ،قائل به تفاوتهای مردان و زنان هستند و به تفاوت بعضی از نقشها اعتقاد
دارند ،اما بهنظر میرسد نظام حقوقی و قانونی ،از واقعیت اجتماعی حاکم بر زیستجهان آنان
عقب افتاده است .نظام حقوقی ،به تغییرها و زندگی روزمرة زنان کمتر توجه میکند .نگارندگان
برای بررسی مناسبات نظام حقوقی با زیستجهان زنان سعی کردهاند که این مناسبات را از دید
اقشار مختلف زنان متأهل تهران بیازمایند.

طرح مسئله
با رجوع به مقالهها و پرسشها دربارة حقوق زنان میتوان فهمید که زنان از ناعادالنهبودن قوانین
در رنجاند (هدایتنیا1383 ،؛ جالئیپور1384 ،؛ جعفری دولتآبادی1385 ،؛ مهدی2004 ،؛
محمدی« .)2007 ،جامعهشناسان معموالً مسئلۀ اجتماعی را وضعیت اظهارشدهای میدانند که با
ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد»
(رابینگتون و واینبرگ .)12 :1382 ،زنان بخش مهمی از جامعه بهشمار میروند و امروزه در
زندگی اجتماعی دارای نقشهای اجتماعی و اقتصادی مهمی هستند .یکی از نگارندگان در میان
اقشار مختلف زنان حضور داشته و همواره شاهد پرسشهای مختلف آنها دربارة حقوقشان و
تبعیض حقوقی و قانونی بوده است .زنان همواره منتظر تالش جامعه برای از بینبردن تبعیض
هستند و خواهان اقدام جدی برای حل این مسئلهاند .البته در بعضی موارد ،این ناسازگاری
قوانین با زیستجهان زنان ،نتیجۀ ناآگاهی زنان از فلسفۀ تفاوت قوانین مربوط به زنان و مردان
در اسالم است .گاهی نیز این نابرابری و ناسازگاری ممکن است بر اثر وجود اشکال در اجرای
قوانین باشد؛ بنابراین ،نظام حقوق مدنی و ناسازگاری آن با ارزشهای زیستجهان زنان ،پرسش
ذهنی مهم این گروه از اعضای جامعه است.
با توجه به اینکه اخالق عمومی و حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی نیز اکنون از حقوق
زنان حمایت میکنند ،دولتها ناچارند تعادل نسبی را در حقوق زن و مرد برقرار سازند .غفلت
و بیمباالتی ،به بنیان خانواده آسیب میرساند و واکنشهای نامطلوب بهبار میآورد .بیتوجهی
به زیستجهان جدید به این مسئله منجر میشود که زنان جامعۀ ایرانی ،با نظام حقوق مدنی
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ایران و حتی باالتر از آن ،با قوانین اسالمی بیگانه شوند و سعادت و خوشبختی خود را در سایۀ
سازمانهای بینالمللی بجویند .این درحالی است که جنجالهای برخاسته از دیدگاهی که
همواره زنان را زیر ستم نظامهای مردساالرانه میداند و در جایجای اسناد بینالمللی آمده
است؛ برای مثال ،کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان -که سندی برخاسته از تعاملهای
جهانی درزمینۀ اقتصاد و مباحث اجتماعی زنان است و در آن ،عباراتی مانند «برابری و
یکسانسازی جنسیتی»« ،تساوی حقوق زن و مرد»« ،رفع تبعیض از زنان و مشارکت آنان در
جامعه همانند مردان» بهچشم میخورد -نتوانسته است در بازشناسی هویت زنانه و تعاملهای
خانوادگی توفیق چندانی بهدست آورد .بهنظر میرسد هدف این اسناد ،ایجاد مشابهت میان
جایگاه زنان و مردان در جامعه است و در تبیین خود به حالتها ،گرایشهای ذهنی و جسمی
زنان توجه نمیکند که حتی این نگرش ،خود خاستگاه تبعیض است؛ زیرا پیدرپی مرد را در
جایگاه برتر و موجودی کامل میبیند و زنان را به همسانسازی با مردان تشویق میکند .حال
آنکه زن و مرد ،هریک مسئولیتها ،ظرفیتها و جایگاههایی متفاوت دارند که نباید منشأ تبعیض
جنسیتی باشد (زعفرانچی به نقل از فرهمند.)1388 ،
از آنجاکه تأخر نظام حقوقی مدنی از زیستجهان زنان ،دغدغۀ ذهنی غالب زنان بوده است،
در این مقاله ،مناسبات زیستجهان و نظام حقوقی زنان در قالب پرسش زیر پاسخ داده میشود:
ارزشها در زیستجهان اقشار مختلف زنان ،چه ارتباطی با نظام حقوق مدنی آنان دارد؟ و
چه عواملی بر این ارتباط مؤثر است؟

مبانی و چارچوب نظری
پژوهشها در ایران و دیگر کشورهای اسالمی ،بیانگر آن است که نظام مدرن ،سراسر کشورهای
اسالمی را درنوردیده و تأثیرهای بسیاری بر زندگی مردم آن جوامع بهویژه زنان گذشته است؛
زیرا زنان با کسب آگاهی و تحصیل و اشتغال ،ارزشها و نگرشهایی متفاوت با جامعۀ سنتی
پیدا کردهاند و با تأمل و بازاندیشی ،به کنشگرانی فعال در زندگی اجتماعی تبدیل شدهاند و
اینک میتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند .آنان با توجه به ارزشهای جدیدشان ،به
حقوق خود حساساند و در این زمینه به دولتهای خود فشار وارد میکنند تا به قراردادهای
بینالمللی بپیوندند یا تغییراتی در قوانین کشور ایجاد کنند (میرآقایی1379 ،؛ اعرابی1383 ،؛
رفعتجاه1383 ،؛ محمدی1386 ،؛ دباغی1389 ،؛ ویس2003 ،؛ مکالرن2007 ،؛ ویرد.)2008 ،
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این پژوهشها هریک بیانگر تغییر و تحول در ارزشها و نگرشهای زنان هستند؛ اما
هیچیک بهطور همزمان ،به پیامد تغییر در ارزشها و زندگی زنان و میزان پذیرش قوانین مدنی
از نظر زنان نپرداختهاند .در این مقاله ،میزان پذیرش قوانین حقوقی و رابطۀ آن با ارزشهای
زنان بررسی میشود.
این مقاله در پی بررسی مناسبات زیستجهان زنان و نظام حقوقی آنان است؛ بنابراین،
استفاده از نظریههای حوزة جامعهشناسی (نظریههای هابرماس ،جامعهشناسی انتقادی هانری
لفور ،نظریۀ فمینیستی و نظریههای گیدنز) و جامعهشناسی حقوق (رویکرد واقعگرایی اجتماعی
و حقوقی) مناسب بهنظر میرسد .مفاهیم زیستجهان و سیستم ،اساس تحلیلاند و نظریههای
گیدنز و رویکرد واقعگرایی اجتماعی و حقوقی و دیدگاه لفور و نظریههای فمینیستی ،شرایط
تغییریافتۀ زیستجهان را تحلیل میکنند که براساس این تغییر ،سیستم نیز باید تغییر کند.

نظریههای جامعهشناسی
براساس نظریۀ نوسازی در انتقال از جامعۀ سنتی به جامعۀ صنعتی ،تحول ساختاری رخ میدهد؛
ارتباطات ،مبنا و معیار دیگری پیدا میکند؛ ارزشها ،نهادها و هنجارها عمیقاً تغییر مییابند و
الزامها و نیازهای ساختار جدید را تأمین میکنند .الگوهای جدید زندگی ،بههمراه سبکهای
تربیتی ویژه نمایان میشوند و نظام اخالقی جدیدی حاکم میشود تا کارکردهای مورد نیاز نظام
اجتماعی جدید (مدرن) را فراهم آورد (صدرا و قنبری .)55 :1387 ،در فرایند مدرنیته ،نگاه
انسان به جهان و خود دگرگون میشود و وی در نگاه به خود به هویت جدیدی دست مییابد.
انسان مدرن به خردورزی روی میآورد و مناسبات عمودی موجود را نقد میکند .افراد در
روابط اجتماعی خود در زیستجهان جدید ،بیشتر به دنبال مناسبات افقی هستند.
زیستجهان ،1عرصۀ کنشهای متقابل ،زنده ،خالق و پویای کنشگران است .افراد از طریق
کنش آزاد ارتباطی زمینۀ تفاهم را فراهم میکنند (ریتزر .)736 :1379 ،در زیستجهان ،انسانها
باید آزادانه با یکدیگر به توافق برسند و این توافق متأثر از نیروهای خارجی نیرومند نیست
(ریتزر .)490 :1988 ،زیستجهان ،پایگاهی استعالیی است که در آنجا ،گوینده و شنونده با
یکدیگر تالقی میکنند؛ جایی است که آنها میتوانند بهطور متقابل مدعی شوند که گفتارهای
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آنها با جهان (جهان عینی ،اجتماعی و ذهنی) همخوانی دارد؛ میتوانند آن دعاوی اعتبار را نقد
و تأیید کنند ،اختالفنظرها را حلوفصل کنند و به توافق برسند (هابرماس.)194 :1384 ،
«در زیستجهان ،انسانها برای ساختن هویت ،مذاکره دربارة تعریف موقعیتها ،هماهنگ
کردن کنشها و ایجاد انسجام اجتماعی ،از رسوم و سنت فرهنگی کمک میگیرند .زیستجهان
از طریق حفظ هویتها و انگیزههایی که برای ثبات نهادی ضروریاند ،وجود جامعه را ممکن
میسازد» (سیدمن .)176 :1386 ،جامعه متشکل از زیستجهان و نظامهاست .در این جامعه،
ساختار به زیستجهان تجاوز کرده است .تجاوز ساختاری ،از محدودیتهایی که ساختار بر
ارتباط تحمیل میکند ،ایجاد میشود؛ یعنی با تحریف و باژگونهسازی شرایط کنش ارتباطی
صورت میگیرد (هابرماس .)260 :1384 ،در جوامع مدرن ،دستگاه اداری بهسرعت گسترش
یافت؛ بهگونهایکه جوامع مدرن بهصورت جامعۀ سازمانها درآمد .قوانین ،آییننامهها ،تبصرهها
و ساختار سلسلهمراتبی سازمانها ،از قبل حدود همهچیز را مشخص کرده بودند و با یک
مرزبندی خنثی ،از ساختارهای نمادی زیستجهان جدا شدند .آنها بهویژه نسبت به فرهنگ،
جامعه و شخصیت خنثی شدند .با گسترش سازمانها ،آثار «انسانپیرایی» -1که همان خنثیشدن
سازمانها نسبت به فرهنگ یا شخصیت و جامعه است -در جامعه ظاهر میشود (هابرماس،
 .)415 :1384نظامها خود را از زمینههای هنجاری و نظم اخالقی جدا میکنند .در جوامع مدرن،
دستگاه اداری گسترش مییابد و انسانپیرایی (خنثیشدن دستگاه اداری نسبت به فرهنگ یا
شخصیت و جامعه) ظاهر میشود.
در سازمانها ،کنش راهبردی تکلیف را مشخص میکند و این یعنی اینکه زیستجهان از
درون سازمانها عقبنشینی کرده است .نظامها از جهان زیست تهی شدهاند.
از نظر هابرماس ،تجاوز ساختاری از طریق قضاییسازی حوزههای رفاه اجتماعی ،مدارس و
خانواده -که بهمعنای استقرار اصول حقوقی پایه برای این حوزههاست -عمل میکند .چون
دیگر ایدئولوژیها نیستند که در پشت آن پنهان شوند .وی راهحل مطلوب را در نگهداشتن
آگاهی بهصورت پارهپاره میداند که براثر انفکاک حوزههای علم و اخالق و هنر و خودسامانی
بیشتر آنها و بریدن از جریان سنتی بهوجود آمده است (هوالب .)184 :1378 ،نظامها با استعمار
جهان زیست ،از نظر کنش ارتباطی آن را فقیر میکنند .همچنین ،هابرماس ظرفیتهای اعتراضی
مانند جنبش فمینیستها یا جنبش سبز و ...را در راستای کیفیت زندگی ،حقوق برابر،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
.Dehumanization
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خودشکوفایی فردی ،مشارکت و حقوق بشر میداند (هابرماس .)530 :1384 ،هابرماس در پی
فعالسازی کنش ارتباطی در زندگی روزمره است تا کنشگران اجتماعی را به فعالیت آزادیبخش
وادارد.
هانری لفور ،از متفکران انتقادی زندگی روزمره نیز همانند هابرماس معتقد است انسانها با
بازشناختن توانایی خود در متن زندگی روزمره -به تعبیر هابرماس آگاهی به استعمارگری
سیستم -میتوانند زندگی روزمره را از استعمار سیستم رهایی دهند .بهنظر لفور ،متفکران
اجتماعی باید کلیت زندگی روزمره را که دارای مؤلفههای سرکوبگر و رهاییبخش است ،به
مردم معرفی کنند تا آنها به نقش خود در ساماندادن به زندگی پی ببرند (الجوردی:1384 ،
 .)133لفور جامعۀ جدید را جامعۀ تروریست مینامد که در توهم نگه داشته شده است و تفکر
انتقادی ندارد .هیچکس مردم چنین جامعهای را مجبور نمیکند .آنها خود را ملزم میدانند که به
شیوة جامعۀ تروریستی زندگی کنند (لفور.)187 :1971 ،
«یکی از بیشترین توجههای نظریهپردازان انتقادی زندگی روزمره ،بررسی روابط نامتقارن و
عمیق و ریشهدار قدرت بین نظامها و ساختارهای کالن یا سیستم با زندگی روزمره است .به
کنشگران اجتماعی کمک میشود تا نسبت به نقش عوامل ایدئولوژیک در ساختهشدن عقل
سلیمشان و نحوة شکلگیری روابطشان با دیگران درک عمیقتری بیابند و دریابند تا زمانیکه
قو اعد زندگی روزمره را بپذیرند ،باید محبوس این قواعد بمانند .باید از آگاهی کاذب و تحمیلی
بوروکراتیک نظام پرده برداشته شود .نقد و تحلیل انتقادی ،موجب فهم بهتر از شرایط اجتماعی
میشود و اساس شکلگیری کنشهای آگاهانه میگردد که پیامد آن ،تغییر شرایط اجتماعی
سرکوبگر است» (الجوردی.)29 :1388 ،
گیدنز نیز به شیوههای زیستنی اشاره دارد که بهدست مدرنیته پدید آمده و سبب شده است
که از همۀ انواع سنتی نظم اجتماعی دور شویم .دگرگونیهای جاری در مدرنیته ،از همۀ اقسام
تغییر در دورههای پیشین ژرفترند .در پهنۀ بیرونیشان به استقرار صورتهایی از پیوندهای
متقابل اجتماعی یاری رساندهاند که جهان را درنوردیده است و در پهنۀ درونی ،بعضی از
شخصیترین و محرمانهترین جنبههای زندگی روزانه ما را تغییر دادهاند (گیدنز.)397 :1383 ،
او تأملیبودن را ذاتی مدرنیته میداند« .تأملگرایی مدرنیته حاکی از این است که جنبههای
فعالیت اجتماعی و روابط مادی با طبیعت ،دستخوش تجدیدنظرهای دائم در پرتو اطالعات یا
دانش جدید است .این دانش یا اطالعات ،از عوارض نهادهای مدرن نیستند؛ بلکه از عناصر
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سازندة آنها هستند .در شرایط اجتماعی مدرن ،امکانهای بسیاری برای تفکر دربارة تأملگری
وجود دارد (همان .)411 -410 :در زندگی اجتماعی مدرن ،عملکردهای اجتماعی ،پیوسته
بازسنجی میشوند .در پرتو اطالعات تازه ،در عرف و همۀ جنبههای زندگی انسان تجدیدنظر
میشود.
گیدنز از خانوادة دموکراتیک در زندگی مدرن نام میبرد .حالت مطلوب خانواده از نظر
گیدنز ،خانوادة دموکراتیک است .او بر آن است که خانواده درحال دموکراتیزهشدن است که در
آن ،انتخاب فردی و همبستگی اجتماعی با یکدیگر ترکیب میشوند .دموکراتیزهکردن خانواده
یعنی برابری ،احترام متقابل ،استقالل ،تصمیمگیری از طریق ارتباط و آزادی از خشونت .در این
نوع خانواده ،حتی اقتدار والدین بر کودکان ،مبتنیبر بحث و گفتوگوست (گیدنز-100 :1378 ،
.)107
جامعهشناسی فمینیستی نیز از جمله دیدگاههایی است که به موضوع زیستجهان پرداخته
است .جامعهشناسی فمینیستی «دانشی است دربارة زنان که با استیالی مردان که نابرابری زنان را
در اجتماع نهادینه میسازد ،به اعتراض و رویارویی برمیخیزد .وجه مشخصۀ فمینیسم آن است
که فرودستبودن زنان را قابل چونوچرا و مخالفت میداند .این مخالفت ،مستلزم بررسی
انتقادی موقعیت کنونی و گذشتۀ زنان و چالش با ایدئولوژی مردساالرانۀ حاکم است که
فرودستی زنان را طبیعی و اجتنابناپذیر جلوه میدهد .فمینیسم از این نقطه آغاز میکند که زنان
سرکوب میشوند و این سرکوب مسئلهای بسیار مهم است .اقتدار مردان ،آزادی عمل زنان را
محدود میکند؛ چون مردان امکانات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیشتری را در اختیار خود
دارند .ایدئولوژی مردساالر از اقتدار مردان بر زنان حمایت میکند و آن را مقدس جلوه میدهد»
(آبوت.)31 :1380 ،

جامعهشناسی حقوق
رویکرد واقعگرایی اجتماعی– حقوقی از دیدگاههایی است که به تغییرهای اجتماعی و
تحولهای نوین توجه دارد و مانند جامعهشناسان فمینیست و نظریهپردازان زندگی روزمره،
بهدنبال حل مسئلۀ زنان در زیستجهان است .رویکرد واقعگرایی اجتماعی– حقوقی در سطح
معرفتشناسانه ،بخشی از معرفت های حقوقی یعنی الگوهای روابط حقوقی ،قواعد حاکم بر آن
و نهادها و سازمانهای حقوقی را معرفتهای حقیقی نمیداند؛ بلکه این بخش از معرفت،
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اعتباری و ابزاری است و متناسب با ارزشها و معرفتهای دیگر بشری و عوامل فراحقوقی
مانند اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و ...تحول مییابد.
در سطح هستیشناسانه ،نظام حقوقی و جامعه با یکدیگر مرتبط و همبستهاند .اگر بپذیریم
که جامعه و نهادهای آن پیوسته تحول مییابند ،باید اذعان کنیم که حقوق نیز بههمراه
دگرگونیهای اجتماعی دگرگون میشود (علیزاده.)348 :1387 ،
پذیرش معرفتشناسی و هستیشناسی حقوقی بر روش تأثیر دارد .این پذیرش سبب
میشود که حقوق در چشمانداز نظری گستردهتری مدنظر باشد و تأثیر حقوق در سطحی کالن
از روابط متقابل اجتماعی و ساخت اجتماعی بررسی شود .حقوق ،یک پدیدة اجتماعی
دگرگونیپذیر است و هم بهعنوان متغیر مستقل و هم بهعنوان متغیر وابسته تلقی میشود؛
بنابراین ،عالوهبر روش تحلیلی و تاریخی ،باید با مطالعههای اجتماعی و تجربی همراه باشد
(همان.)349 :
براساس رویکرد واقعگرایی اجتماعی حقوقی ،عالوهبر توجه به تحولهای نوین منافع
اجتماعی و نیازهای اجتماعی در قواعد و نهادهای حقوقی ،به سازگاری قواعد و نهادهای
حقوقی با هنجارهای حقوقی و اخالقی پذیرفتهشده نیز توجه جدی میشود .با پذیرش نظریۀ
اجتماعی -حقوقی واقعگرا در جریان قانونگذاری ،جامعه و حقوق دارای همبستگیاند و
دگرگونیهای اجتماعی و حقوقی با یکدیگر مرتبطاند .رعایت هنجارهای پذیرفتهشده ،موجب
کارآمدی قواعد جدید میشود (همان.)357 :
مسئلۀ اساسی تمام این دیدگاهها این است که جامعه یا همان زیستجهان ،براساس
تحولهای نوین دچار تغییرهایی شده است و این دو بعد جامعه ،یعنی زیستجهان و سیستم
باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند (هابرماس .)120 :1984 ،درادامۀ مقاله« ،رابطۀ ارزشها و
عوامل موجود در زیستجهان با میزان تأخر نظام حقوقی»« ،رابطۀ عامل سیستم و زیستجهان
(مذهب) با میزان تأخر نظام حقوقی» و «رابطۀ عوامل سیستم و میزان تأخر نظام حقوقی» از دید
زنان متأهل تهرانی بررسی میشود.
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،از روش پیمایش استفاده شد .جامعۀ آماری ،شامل زنان متأهل 1باالی 18
سال شهر تهران است .روش نمونهگیری ،خوشهای چندمرحلهای است .ابتدا شهر تهران براساس
تقسیمبندی سرشماری سال  ،1390به  22منطقه تقسیم شد .سپس یکایک مناطق به بلوکهایی
تقسیم شدند و براساس میزان جمعیت هر بلوک ،بهتناسب و بهصورت احتمالی بلوکها و
پالکها انتخاب شدند .سپس براساس نسبتهای سنی زنان متأهل ،از آنها پرسش شد .پس از
جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه با کمک و همیاری پرسشگران آموزشدیدة مرکز
تحقیقات صداوسیما ،کدگذاری و ورود اطالعات از طریق نرمافزار  DEصورت گرفت .پس از
پردازش اطالعات از طریق نرمافزارهای  ،SPSSتجزیه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار صورت
گرفت.
با توجه به سطوح سنجش متغیرها ،از آمارههای توصیفی مانند درصدها ،واریانس و
آمارههای استنباطی مانند آزمونهای تحلیل واریانس و تحلیل مسیر برای تبیین و تجزیۀ تحلیل
مدل تحقیق استفاده شد .متغیر وابسته در این پژوهش« ،میزان تأخر نظام حقوقی از زیستجهان
زنان» است که بهمعنای فاصله یا فواصل میزان پذیرش نظام حقوقی زنان تهرانی از میزان مطلوب
پذیرش نظام حقوقی زنان در زیستجهان آنان است.
متغیرهای مستقل شامل شرایط علی ،شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهای و ارزشهای
زیستجهان است.
شرایط علی شامل سه مقولۀ محوری زیستجهان ،سیستم و زیستجهان و سیستم است.
زیستجهان :زیستجهان عرصۀ کنشهای متقابل ،زنده و خالق و پویای کنشگران است.
افراد از طریق کنش آزاد ارتباطی ،زمینۀ تفاهم را فراهم میکنند (ریتزر .)736 :1379 ،در زندگی
روزمره ،دو دسته ارزش مربوط به «فرهنگ و عرف سنتی» و «مدرنیته» حضور دارند و با دو
شاخص بهطور جداگانه سنجیده میشوند.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1از آنجاکه نظام حقوقی با تکیه به قوانین طالق و حضانت و ارث از شوهر بررسی شده است ،جامعۀ آماری را
زنان متأهل تشکیل میدهند.
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سیستم :گسترههای وسیع جامعۀ امروزی است که از کنش ارتباطی تهی میشود ،با
واسطهای پول و قدرت هماهنگ میشود و از طریق قدرت ،بر زندگی روزمره سلطه مییابد.
سیستم با چهار شاخص «عوامل سیاسی»« ،نقص در اجرای قانون»« ،بهروزنبودن منابع
قانونگذاری» و «نقص در فرایند قانونگذاری» بهطور جداگانه سنجیده شد.
زیستجهان و سیستم :با توجه به فرانهادیبودن عامل مذهب ،این عامل «زیستجهان و
سیستم» شناخته شد.
«شرایط دخیل آنهاییاند که شرایط علی را تخفیف یا بهنحوی تغییر میدهند» (استراوس و
کربین )153 :1391 ،که از طریق مفاهیم بازاندیشی ،تجربۀ زیسته ،امپراتوری رسانهای ،جنبشها
و تشکلهای زنان سنجیده شدند.
تجربۀ زیسته :زنان در زندگی روزمرة خود ،با شرایط فرودست و مطیعبودن ،اطاعت از
شوهر ،ایثار و فداکاری ،محرومیت از مزایای سهگانۀ قدرت ،ثروت و احترام ،ناآگاهی از حقوق
و ناقصالعقلدانستن زنان توسط جامعه زندگی کردهاند .این مفهوم با متغیرهای مذکور سنجیده
شد.
امپراتوری رسانه :با توجه به موقعیت برتر کشورهای صنعتی و بیش از همه آمریکا در تولید
و گسترش رسانه و آسیبپذیری کشورهای جهان سوم ،گروهی از امپریالیسم رسانهای سخن
میگویند (گیدنز .)586 :1373 ،منظور از واژة امپراتوری رسانهای در این مقاله ،همهگستربودن و
روابط سلطهآمیز آن با مخاطبان است.
امپراتوری رسانه با میزان پرداختن رادیو و تلویزیون داخلی به حقوق و قوانین زنان و میزان
تالش آنها در راستای حفظ منافع مردان سنجیده شد.
جنبشها و تشکلهای زنان :گروههایی هستند که موجب آگاهی زنان از حقوقشان میشوند.
شرایط زمینهای« :شرایط زمینهای ،مجموعۀ خاصی از شرایطاند که در یک زمان و مکان
خاص جمع میشوند تا مجموعۀ اوضاع و احوال یا مسائلی را بهوجود آورند» (استراوس و
کربین .)154 :1391 ،خانواده و اجتماع بهعنوان شرایط زمینهای ،سبب تداوم تأخر نظام حقوقی
از زیستجهان شدهاند.
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ارزشهای زیستجهان زنان« :ارزشها احساسات ریشهداری هستند که اعضای یک جامعه
در آنها سهیماند و همین احساسات ،غالباً اعمال و رفتارهای اعضای جامعه را تعیین میکنند»
(کوئن.)39 :1382 ،
ارزشهای زیستجهان با عنوان «اقتصادی»« ،خوشگذرانی»« ،بازاندیشی در ساختار اجتماع»،
«بازاندیشی در ساختار خانواده»« ،رسیدن به خود»« ،خودشکوفایی»« ،کماهمیتبودن خانواده» و
«ارزشهای عقالنی» سنجیده شد.

یافتهها
برای بهدستآوردن میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیستجهان از نظر زنان متأهل شهر
تهران 600 ،نفر از کل مناطق  22گانۀ تهران انتخاب و بررسی شدند.

تأخر نظام حقوقی از زیستجهان زنان
از نظر  48درصد زنان تهرانی ،میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیستجهان زنان ،در حد
زیاد و بسیار زیاد وجود دارد و تقریباً  52درصد آنان میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از
زیستجهان زنان را در حد کم و بسیار کم ارزیابی کردهاند .این تأخر نظام حقوقی از
زیستجهان در زمینۀ ارث ،حضانت و طالق بهترتیب بهمقدار  50درصد 40 ،درصد و 29
درصد در حد «زیاد و بسیار زیاد» است .از آنجاکه مسائل و قانون ارث ،بیشتر از حضانت و
طالق در زندگی روزمرة زنان محسوس است ،این مسئله در افزایش میزان تأخر نظام حقوقی از
زیستجهان در زمینۀ ارث نمایانتر است .در ضمن ،همۀ زنان بهنوعی به تأخر نظام حقوقی از
زیستجهان معتقدند .البته فقط  0/5درصد زنان تهران قانون ارث 3 ،درصد زنان ،قانون طالق و
 2درصد زنان ،قانون حضانت فعلی را بهطور کامل پذیرفتهاند؛ بهطوریکه تأخر از نظر این گروه
صفر است .نکتۀ جالب اینکه میزان پراکندگی و واریانس نظرهای زنان تهرانی در حضانت ،بیش
از سایر موارد قانونی است؛ بدینمعنا نظرهای زنان دربارة طالق و ارث مشابهتر است .متوسط
میزان تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان آنان  50/71است .بهعبارت دیگر ،متوسط میزان
پذیرش نظام حقوقی  49/29است.
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جدول  .1توزیع فراوانی تأخر نظام حقوقی ارث ،طالق ،حضانت از زیستجهان
قوانین
تأخر نظام

طالق

ارث

نظام حقوقی

حضانت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اصالً

3

0/5

18

3

12

2

3

0/5

بسیار کم

72

12

117

19/5

123

20/5

36

6

کم

219

36/5

282

47

216

36

270

45

زیاد

183

30/5

132

22

141

23/5

231

38/5

بسیار زیاد

117

19/5

42

7

99

16/5

57

9/5

بیپاسخ

6

1

9

1/5

9

1/5

3

0/5

کل

600

100

600

100

600

100

600

100

حقوقی از زیستجهان

میانگین (فاصله یا

57/45

46/31

59/91

50/71

واریانس

570

472

641

321

حداکثر

100

100

100

100

حداقل

00

00

00

00

نمره)
آمارهها

در هیچ نظامی ،قوانین صددرصد مورد پذیرش نیست ،پذیرش تقریباً  52درصدی با توجه
به شرایط زمانی و مکانی حاکم بر تهران ،درصد مناسبی است .تهران شهر تقریباً مدرنی است که
بر اثر فرایند مدرنیته و بهتبع آن فعالیتهای رسانهای و حضور اجتماعی زنان دچار تغییرهایی در
زمینۀ فرهنگ و عرف شده است .مردساالری در فرهنگ مردم تهران کمتر شده و آگاهی زنان در
زمینۀ حقوق و تکالیفشان افزایش یافته است .پس انتظار میرود زنان تهرانی نسبت به تأخر
قوانین از زیستجهان خود حساستر باشند .از اینرو ،پذیرش  52درصدی ،مناسب بهنظر
میرسد.
عوامل تأخر
برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تأخر نظام حقوق مدنی براساس مدل چارچوب نظری و
مطالعات موجود در این زمینه ،سه عامل اصلی «سیستم»« ،زیستجهان» و «سیستم و
زیستجهان» در تأخر نظام حقوقی زنان وجود دارد .درمجموع 16 ،متغیر در مدل ارائه شده
است و حدود  13درصد واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر تأخر نظام حقوقی ،از طریق همین
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 16متغیر تبیین میشود .آمارة  Fنشان میدهد سهم تبیین  16متغیر در این مدل یکسان نیست .از
مجموع نه متغیر مربوط به زیستجهان ،بهترتیب شش متغیر «فرهنگ و عرف» (،)β=+/166
ارزش «خوشگذرانی» ( ،)β=-/127ارزش «اقتصادی» ( ،)β=-/106ارزش «رسیدن به خود»
(« ،)β=+/103تشکلها و جنبشها» (  (β=-/091و ارزش «عقالنی» ( )β=-/092بهعنوان عوامل
مؤثر و معنادار بر میزان تأخر نظام حقوقی در مدل حضور دارند .از بین پنج عامل سیستمی ،فقط
عامل «نقص در اجرای قانون» ( )β=+/106رابطۀ معناداری با میزان تأخر نظام حقوقی زنان از
زیستجهان آنان دارد و رابطۀ عامل مذهب با تأخر نظام حقوقی از زیستجهان در این مرحله
معنادار نیست .بهعبارتدیگر ،بهعنوان متغیر تبیینکننده وارد معادله نمیشود.
عامل سیستم
سیستم شامل پنج متغیر اصلی «نقص در اجرای قانون»« ،نقص فرایند قانونگذاری»« ،امپراتوری
رسانهای»« ،بهروزنبودن منابع قانونگذاری» و «سیاست» است .در بین پنج متغیر سیستمی در مدل
پیشنهادی نظری ،فقط متغیر «نقص در اجرای قانون» رابطۀ معنادار و مثبت ( )β=0/106با میزان
تأخر نظام حقوقی دارد .مدل  1نشان میدهد در جامعۀ آماری مورد نظر در بین عوامل سیستمی،
عامل «نقص در اجرای قانون» ،مهمترین عاملی است که موجب احساس تأخر زنان متأهل
تهرانی از نظام حقوقی میشود .درواقع ،زنان تهرانی از عملکرد قضات در دادگاهها در
اختالفهای زنوشوهری رضایت ندارند .حدود  52درصد زنان تهرانی معتقدند قضات در
دادگاههای خانواده بهجای رعایت روح قانون ،ترجیح جنسی به کار میبرند و بیشتر منافع مردان
را در صدور و اجرای احکام مدنظر دارند .بیش از  84درصد زنان تهرانی معتقدند برای جبران
چنین آسیب هایی باید مراکز مستقل نظارتی در نظام قانونی ایجاد شود تا مصلحت خانواده،
فدای مصلحت مردان نشود؛ درحالیکه اکنون چنین مراکزی وجود ندارد (جدول  2و مدل .)1
هدف نهایی جامعه ،برقراری عدالت است .با وجود قانون در جامعه ،نظم و عدالت برقرار
میشود .قانون درصورتی بهدرستی اجرا میشود که با خواستها و نیازهای مردم و با آرمانهای
آنان منطبق باشد .درغیراینصورت ،کمکم از جهان واقعیتها خارج میشود و تنها بر صفحۀ
کتابها میماند .بسیار خطرناک است که ارزشهای دینی و انسانی ،درمقابل نیازهای اصلی قرار
گیرد (کاتوزیان.)163 :1378 ،
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زنان تحصیلکرده در بین پنج عامل سیستم ،عامل «فرایند قانونگذاری» ( )β=0/126را بیش
از چهار عامل دیگر در تأخر نظام حقوقی زنان مؤثر میدانند .درواقع ،بیش از  62درصد زنان
تحصیلکرده معتقدند قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به زنان ،به منابع فقهی که منافع
مردان را مدنظر دارند ،توجه میکنند و به شرایط اجتماعی و فرهنگی زیستجهان زنان توجه
ندارند؛ عالوهبراین ،بیش از  65درصد همین زنان معتقدند که در تدوین قوانین ،به جنبۀ اخالقی
زندگی اجتماعی توجه نشده است .در این زمینه 81 ،درصد زنان تهران معتقدند قانونگذاران باید
منابعی را درنظر بگیرند که منافع زنان در آن مورد توجه باشد؛ منابعی که از فعالیت زنان در
خانواده چشم پوشی نکند و آن را به حساب فداکاری (ناچاری) نگذارد؛ برای مثال ،قانون باید
حقالزحمهای برای فعالیت خانهداری در نظر بگیرد که از سوی دولت یا شوهر به آنان پرداخت
شود (جدول  2و مدل  .)2از آنجاکه زنان تحصیلکرده ،از منابع مورد استفاده در قانونگذاری
آگاهی دارند ،اینکه آنها عامل تأخر را در حوزة فرایند قانونگذاری دخیل میدانند ،بیانگر این
مطلب است که در فرایند قانونگذاری ،باز هم منافع مردان درنظر گرفته میشود .به نظر زنان،
دستگاه قانونگذاری ،حوزة مربوط به مردان است.
زنان آشنا به قوانین مدنی ،در میان پنج عامل« ،بهروزنبودن منابع قانونگذاری» ( )β=-/179را
مهمترین عامل مؤثر بر میزان تأخر نظام حقوقی میدانند .حدود  78درصد زنان متأهل تهرانی
دارای ذخیرة دانش حقوقی معتقدند که در تصویب قوانین ،به تجربۀ زیستۀ زنان و شرایط
زندگی اجتماعی آنان توجه نمیشود .بهعبارت دیگر ،زنانی که از قوانین و نظام حقوقی
اطالعات دارند ،بیشتر به تأخر نظام حقوقی از زیستجهان زنان معتقدند .هرچه آگاهی زنان از
قوانین افزایش مییابد ،این آگاهی و اطالعات وارد ذخیرة دانش آنها میشود و بازاندیشی و
تأملگری آنها را بهدنبال میآورد .نتیجۀ این بازاندیشی ،تشخیص نارسایی و تأخر قوانین از
زیستجهان است .در تأملگرایی مدرنیته است که جنبههای فعالیت اجتماعی ،در پرتو اطالعات
یا دانش جدید ،دستخوش تجدیدنظرهای دائم میشود .در شرایط اجتماعی مدرن ،امکانهای
بسیاری برای تفکر دربارة تأملگری وجود دارد (گیدنز .)411 -410 :1383 ،در زندگی اجتماعی
مدرن ،عملکردهای اجتماعی پیوسته بازسنجی میشوند و ویژگیهایشان در پرتو اطالعات تازه،
دگرگون میشود .از نظر  52درصد زنان ،وجود بعضی از آموزههای دینی در فقه اجتماعی ،مانند
ناقصالعقلدانستن زنان نیز موجب کمتوجهی به حقوق زنان میشود (جدول  2و مدل  .)3با
پذیرش ناقصالعقلبودن زنان در جامعه ،تفاوت حقوق و تکالیف آنان ،نه براساس تفاوت
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انتظارها از نقش ،بلکه براساس نقص ذهنی زنان است و این تفکر مانعی برای تعدیل حقوق
زنان بهشمار میآید.
عامل زیستجهان
براساس فرضیۀ کلی حاصل از مطالعه ،بین ارزشها و عوامل موجود در زیستجهان و میزان
تأخر نظام حقوقی ،رابطه وجود دارد .زیستجهان شامل نه متغیر (ارزش) است .متغیرهای
«رسیدن به خود»« ،کماهمیتبودن خانهداری»« ،خودشکوفایی»« ،عقالنیت»« ،اقتصاد» و
«خوشگذرانی» در مجموعهای به نام ارزشها در مدل قرار گرفته است .در کنار اینها ،چهار
متغیر دیگر به نامهای «فرهنگ و عرف»« ،مدرنیته»« ،تجربۀ زیسته» و «تشکلها و جنبشها» در
مدل حضور دارند .در بین نه متغیر ،شش متغیر فرهنگ و عرف ( ،)β=+/166ارزش
خوشگذرانی ( ،)β=-/127ارزش اقتصادی ( ،)β=-/106ارزش رسیدن به خود (،)β=+/103
ارزش عقالنی ( )β=-/092و تشکلها و جنبشها ( )β=-/091بیش از سایر متغیرهای
زیستجهان ،بهترتیب در تبیین واریانس متغیر میزان تأخر نظام حقوقی از زیستجهان نقش
دارند و رابطۀ این شش متغیر معنادار است.
در زمینۀ متغیر فرهنگ و عرف ،بیش از  46درصد زنان تهرانی اعتقاد دارند براساس عرف،
در خانوادهها «وظایف عاطفی به دختران و وظایف نانآوری به پسران» آموزش داده میشود.
درواقع ،وابستگی و تحتتکفلبودن زنان ،در خانوادهها پایهریزی میشود .در همین زمینه ،بیش
از  67درصد آنان اعتقاد دارند که زنان به همسرانشان وابستهاند و تحت تکفل آنها قرار دارند.
از نظر  61درصد زنان تهرانی ،تحت تکفلبودن زنان ،ناشی از فرهنگ جامعه است که در طی
جامعهپذیری زنان ،توسط جامعه بهبار مینشیند .همچنین ،بیش از  74درصد زنان معتقدند
فرهنگ جامعۀ ایران مزایای سهگانۀ قدرت ،ثروت و احترام بیشتر را به مردان اختصاص میدهد.
عالوهبر موارد ذکرشده 64 ،درصد زنان معتقدند اعتماد و امنیت اجتماعی زنان در فرهنگ و
جامعۀ فعلی پایین است.
درمجموع ،فرهنگ و عرف مهمترین عامل مؤثر در بین عوامل زیستجهان در تأخر نظام
حقوقی زنان بهشمار میروند .زنانی که مسائل باال را در فرهنگ تشخیص میدهند و معتقدند در
جامعه مردساالری وجود دارد ،تأخر نظام حقوقی را بیشتر حس میکنند .این گروه زنان به
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مردساالربودن فرهنگ و تحت تکفلقرارداشتن زنان در جامعه آگاهی یافتهاند .درنتیجه ،احساس
تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان نیز در بین آنان بیشتر است (جدول  2و مدل .)1
خوشگذرانی رابطهای معکوس با احساس تأخر نظام حقوقی از نظر زنان دارد؛ بهطوریکه
هرچه زنان متأهل ،زنان تهرانی را خوشگذرانتر توصیف میکنند ،کمتر به تأخر نظام حقوقی
زنان فکر میکنند .حدود  47درصد زنان معتقدند زنان بهدنبال لذتجویی و خوشگذرانی
هستند .در همین زمینه ،بیش از  71درصد اعتقاد دارند که امروزه زنان نسبت به گذشته
زیادهخواه شدهاند و قانع نیستند .پیشبینی لذتجویی و زیادهخواهی زنان تهرانی با درک و
دریافت تأخر نظام حقوقی از زیستجهان زنان از نظر پاسخگویان ،رابطۀ معکوس دارد.
در این معادله ،متغیر اقتصادی سومین عامل مؤثر بر تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان
است و رابطهای معکوس با متغیر وابسته دارد .هرچه زنان به ارزشهای اقتصادی بیشتر توجه
کنند ،کمتر به مسائل حقوقی و تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان توجه میکنند .بیش از 61
درصد زنان تهرانی معتقدند اشتغال خانم در بیرون از خانه و پول و ثروت در خانواده اهمیت
بسیاری دارد .فقط  22درصد زنان اعتقاد دارند که زنان بهدنبال منافع شخصی خودشان هستند.
درست است که برای زنان ،شغل و پول اهمیت دارد ،ولی از نظر بیش از  78درصد آنان،
همچنان منافع خانواده مدنظر است .هرچه ارزشهای اقتصادی برای زنان مهمتر باشد ،میزان
تأخر کمتر حس میشود .اینگونه زنان اغلب شاغلاند و کمتر به پیامدهای قانون مدنی برای
زنان فکر میکنند؛ زیرا حتی درصورت بهرة کمتر از قانون ارث و مسائل مربوط به طالق و
حضانت ،میتوانند از امکانات مالی خود بهره ببرند و مشکالتشان را حل کنند .آنها راههای
جایگزین را برای جبران کمبودهای حاصل از قانون دارند.
موضوع دیگر اینکه این زنان اغلب با مردانی زندگی میکنند که به اشتغال زنان نگرش منفی
ندارند .درنتیجه ،ممکن است درمورد مسائل دیگر نیز منافع زنانشان را درنظر بگیرند؛ برای مثال،
ملکی به نام همسرانشان کرده باشند .اینها ممکن است دلیل ارزیابی پایین میزان تأخر از نظر
این گروه از زنان باشد.
رابطۀ متغیر توجه به خود با تأخر نظام حقوقی ،مستقیم و مثبت است؛ بهطوریکه با افزایش
اهمیت توجه زنان به خود ،میزان تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان افزایش مییابد .بیش از
 79درصد زنان در توجه به خود ،به مد و مصرف زیاد عالقه دارند و حدود  20درصد زنان با
عمل جراحی برای زیبایی در حد «زیاد و خیلی زیاد» موافقاند.
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رسیدگی به خود ،فرایندی است که از نوجوانی تا پیری ادامه دارد .زنان در عرصۀ عمومی
خواهان آناند که در نزد دیگران خوب ظاهر شوند .بههمینسبب ،جراحیهای مختلف زیبایی
انجام میدهند و مراجعه به پزشکان تغذیه و رژیمدرمانی را جزء برنامههای خود دارند
(جالئیپور .)54 -44 :1384 ،اینگونه زنان به ارزشهای سطوح باالتر از ارزشهای معیشتی
توجه دارند؛ بنابراین ،میزان تأخر را بیشتر حس کردهاند .درواقع ،زنان پاسخگو با بیان ارزشهای
زنان جامعه ،بهصورت غیرمستقیم ،ارزشهای خود را نیز عنوان کردهاند.
ارزش عقالنی و تشکلها و جنبشها ،عوامل پنجم و ششم هستند که با میزان تأخر نظام
حقوقی رابطۀ معکوس و معنادار دارند .هرچه اهمیت ارزشهای عقالنی مانند اهمیت ارزشهای
دینی و تحصیالت برای زنان تهرانی افزایش مییابد ،پذیرش نظام حقوقی نیز افزایش مییابد و
برعکس ،هرچه اهمیت ارزشهای عقالنی برای زنان تهرانی کاهش مییابد ،میزان تأخر نظام
حقوقی از زیستجهان نیز بیشتر عنوان میشود .این نتایج با نظریههای موجود درباب
زیستجهان ،رابطۀ معکوس دارد .این گروه فقط زنانیاند که به تحصیالت اهمیت دادهاند؛
بنابراین ،ممکن است از بین زنانی باشند که بهدلیل ناآگاهی از قوانین ،میزان تأخر را کم
تشخیص دادهاند .از نظر  88درصد همین زنان« ،ارزشهای دینی از قبیل نماز ،روزه و زکات»،
در حد «زیاد و بسیار زیاد» اهمیت دارد .ارزشهای دینی ،فرد را به پذیرش نظام موجود سوق
میدهند؛ زیرا قوانین مدنی (اگرچه نه بهطور کامل) براساس قوانین اسالمی تدوین شدهاند .برای
 78درصد آنان میزان تحصیالت (دانشگاهی) از اهمیت ویژهای برخوردار است .اهمیت
تحصیالت نیز از توصیههای دینی است؛ بنابراین ،این تفکر که قوانین جمهوری اسالمی ایران
مبتنیبر اسالم است ،بیان کنندة ارزیابی کمتر زنان متأهل تهرانی از میزان تأخر است .از نظر 30
درصد زنان تهرانی« ،سازمانها و تشکلهای طرفدار حقوق زنان» در آگاهیدادن به زنان دربارة
حقوقشان مؤثرند .هرچه نقش تشکلها در آگاهیدادن به زنان کم ارزیابی شده ،میزان تأخر نیز
در سطح باال ذکر شده است .از نظر این زنان ،جنبشها آگاهی الزم را در زمینۀ تأخر یا
سازگاری حقوق مدنی با زیستجهان به زنان ارائه نکردهاند .درنتیجه ،بهدلیل کمکاری جنبشها،
فشاری نیز برای بهروزرسانی قوانین در جامعه پا نگرفته است.
از نظر زنان تهرانی دارای تحصیالت عالیه و از نظر زنان آشنا به قانون مدنی ،عامل «ارزش
اقتصادی» ،ارزش «خوشگذرانی» و «فرهنگ و عرف» با تأخر نظام حقوقی رابطۀ معکوس داشته
است؛ عالوهبراین سه عامل ،از نظر زنان دارای تحصیالت عالیه «کماهمیتبودن خانهداری» و
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«مدرنیته» ،دو عامل مثبت و مؤثر و معنادار در تأخر نظام حقوقی است و هرچه ارزش
خانهداری ،اهمیت خود را از نظر زنان متأهل تهرانی از دست میدهد ،پذیرش نظام حقوقی،
کاهش و میزان تأخر نظام حقوقی از زیستجهان زنان افزایش مییابد 16 .درصد زنان دارای
تحصیالت عالیه ،خانهداری را بهرهکشی (استثمار) میدانند و از نظر بیش از  64درصد ،در
خانوادههایشان زنان در تصمیمگیریها مشارکت دارند 48 .درصد آنان اظهار کردهاند که همسران
آنان کارکردن در خانه را وظیفۀ خود میدانند 62 .درصد آنان رابطه با همسرانشان را براساس
صمیمیت و عاطفه ارزیابی کردهاند و فقط  21درصد زنان تحصیلکرده در فعالیتهای اجتماعی
مانند گروههای مذهبی ،خیریهها ،محیطهای آموزشی و پژوهشی و رسانهها و فعالیت محلهها
مشارکت داشتهاند .این نتیجه با نظریههای مورد بحث در ابتدای مقاله مطابقت دارد .برایناساس،
هرچه زیستجهان مدرنتر شود ،نظام قانونی فعلی کمتر با آن سازگاری دارد و زنان بیشتر
احساس تأخر دارند .براساس نظر گیدنز ،با پیدایش مدرنیت ،بازاندیشی ویژگی دیگری مییابد.
در این دوره ،عملکردهای اجتماعی ،پیوسته بازسنجی میشود .بازاندیشی ،وارد مبنای بازتولید
نظام میشود .آگاهی از دگرگونیهای خانواده و جایگاه اجتماعی و قدرت زن و مرد ،وارد
فرایند دگرگونیهای بعدی میشود و افراد بهگونهای بازاندیشانه از آنها اطالع مییابند
(گیدنز .)53 -46 :1380،تحلیلهای جامعهشناختی و روانشناختی ارائهشده و اطالعات و دانش
جدید زنان در زمینۀ قانون ،بازاندیشی را بهدنبال میآورد که طی آن ،زنان ایجاد تغییرات قانونی
را تقاضا میکنند.
از نظر زنان دارای تحصیالت عالیۀ تهرانی ،مهمترین عوامل اثرگذار در افزایش میزان تأخر
نظام حقوقی در بین عوامل زیستجهان« ،مدرنیته» و «فرهنگ و عرف» هستند (جدول  2و مدل
 .)2همچنین از نظر زنان تهرانی آشنا به قوانین مدنی ،مهمترین عامل اثرگذار در افزایش تأخر
نظام حقوقی در بین عوامل زیستجهان ،خوشگذرانی و مدرنیته است (جدول  2و مدل .)3
مدرنیته بیشتر با عامل بازاندیشی و افزایش آگاهی و اطالعات و فرهنگ و عرف نیز بیشتر از
طریق درتنگنا قراردادن زنان و فرهنگ مردساالری ،موجب افزایش میزان تأخر از نظر زنان شده
است .زنان در زیستجهان فعلی بهدلیل آگاهی ،فشار فرهنگ و عرف را بیشتر حس میکنند.
درنتیجه ،ارزیابی باالیی از میزان تأخر دارند.
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عامل سیستم و زیستجهان
رابطۀ عامل مذهب با تأخر نظام حقوقی از زیستجهان ،در این مرحله معنادار نیست .بهعبارت
دیگر ،بهعنوان متغیر تبیینکننده وارد معادله نمیشود.
مذهب بهعنوان عامل فرانهادی ،فقط از نظر زنان دارای ذخیرة دانش حقوقی ،بر تأخر نظام
حقوقی زنان تأثیر معنادار دارد .فقط  23درصد زنان معتقدند روحانیان و علما اجازه میدهند
درمورد مسائل زنان بحث شود.
ضرایب و شدت تغییرات سه عامل مؤثر
برای برجستهکردن و مشخصکردن سهم کنترل دو متغیر «میزان ذخیرة دانش جامعۀ آماری از
قانون مدنی مربوط به زنان در ایران» و «تحصیالت زنان متأهل تهران» نسبت به کل جامعۀ
آماری ،از شاخص تغییرات بهشرح زیر استفاده شد.
ضریب و شدت تغییرات  16عامل با کنترل «میزان ذخیرة دانش جامعۀ آماری از قانون مدنی
ایران»  1/2است؛ یعنی میزان تأثیر  16عامل بر نپذیرفتن نظام حقوقی از نظر زنان متأهل دارای
تحصیالت عالیه 1/2 ،برابر کل زنان متأهل تهران است 1.این مقدار در بین زنان متأهل آگاه به
قانون مدنی سهبرابر است 2.درواقع ،این  16عامل از نظر زنان دارای تحصیالت عالیه 1/2 ،برابر
در تبیین واریانس تأخر نظام حقوقی مؤثرند و این تأثیر ،از نظر زنان آشنا به قانون ،به سهبرابر
افزایش پیدا میکند.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)0/291 – 0/132( :0/132 =1/204 .1
)0/528 - 0/132( :0/132 =3 .2

مدل  .1عوامل مؤثر بر تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان در میان زنان

مدل  .2عوامل مؤثر بر تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان در میان زنان دارای تحصیالت عالیه

مدل  .3عوامل مؤثر بر تأخر نظام حقوقی زنان از زیستجهان در میان زنان مطلع از قوانین مدنی
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نتیجهگیری
درمجموع ،از نظر  48درصد زنان متأهل تهرانی ،نظام حقوقی از زیستجهان زنان تأخر دارد .با
توجه به اینکه پایه و اصول قوانین جمهوری اسالمی ایران از شریعت اسالم نشئت میگیرد و از
آنجاکه مردم جامعۀ ما مسلماناند ،انتظار دارند میزان تأخر کمتر از این درصد باشد .بارها از
بسیاری از زنان شنیده شده است که مثالً جامعۀ ما اسالمی است ،ولی این فقط یک ادعاست و
درعمل ،اسالم پیاده نمیشود.
حدود  13درصد واریانس مربوط به عوامل سیستمی مؤثر بر تأخر نظام حقوقی ،از طریق 16
متغیر تبیین میشود .از مجموع نه متغیر مربوط به زیستجهان بهترتیب ،شش متغیر «فرهنگ و
عرف» ،ارزش «خوشگذرانی» ،ارزش «اقتصادی» ،ارزش «رسیدگی به خود»« ،تشکلها و
جنبشها» و ارزش «عقالنی» بهعنوان عوامل مؤثر و معنادار بر تأخر نظام حقوقی در مدل حضور
دارند .از بین پنج عامل سیستمی ،فقط عامل «نقص در اجرای قانون» رابطۀ معناداری با تأخر
نظام حقوقی از زیستجهان زنان دارد و رابطۀ عامل مذهب با تأخر نظام حقوقی از
زیستجهان ،در این مرحله معنادار نیست.
زنان دارای تحصیالت پایینتر از لیسانس ،در بین پنج عامل سیستم« ،نقص در اجرای قانون
مدنی» ،زنان دارای تحصیالت عالیه «نقص فرایند قانونگذاری» و زنان مطلع از قوانین مدنی
«بهروزنبودن منابع قانونگذاری» را عامل تأخر نظام حقوقی زنان برشمردهاند .از آنجاکه در نظام
حقوقی ایران ،منابع قانونگذاری ،فرایند قانونگذاری و اجرای قانون به حوزة مردان اختصاص
دارد ،مردان با توجه به سنت و افق ذهنی خود قوانین را تدوین و جاری میکنند.
با توجه به تغییرات اجتماعی ،زنان نسبت به حقوق خودآگاهی بیشتری کسب کردهاند و
هرچه آگاهی زنان از قوانین افزایش یابد ،این آگاهی و اطالعات ،وارد ذخیرة دانش آنها
میشود و بازاندیشی و تأملگری آنها را بهدنبال میآورد؛ زیرا در زندگی اجتماعی مدرن،
عملکردهای اجتماعی پیوسته بازسنجی میشوند ،در پرتو اطالعات تازه ،خصلتشان دگرگون
میشود و نتیجۀ این بازاندیشی ،تشخیص تأخر قوانین از زیستجهان است.
زیستجهان شامل نه متغیر است .در بین نه متغیر ،شش متغیر «فرهنگ و عرف» ،ارزش
«خوشگذرانی» ،ارزش «اقتصادی» ،ارزش «رسیدن به خود» ،ارزش «عقالنی» و «تشکلها و
جنبشها» بیش از سایر متغیرهای زیستجهان ،به ترتیب در تبیین واریانس متغیر تأخر نظام
حقوقی از زیستجهان نقش دارند و رابطۀ این شش متغیر معنادار است.
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نتایج بهدستآمده از زیستجهان ،گویای این موضوع است که زیستجهان ساری و جاری
در شهر تهران ،عرصۀ کنش متقابل تفاهمآمیز بین زن و شوهر نیست؛ بنابراین ،آدابورسوم و
سنت فرهنگی حاکم بر زیستجهان ،به شکاف بین سیستم و زیستجهان کمک کرده است.
الگوهای کنشی موجود در سیستم حقوقی نیز با زیستجهان ،هماهنگی کمتری دارد و زنان
همچنان احساس میکنند زیستجهانشان در مسیر تجاوز ساختاری قرار گرفته است .در اجرای
قانون و فرایند قانونگذاری ،محدودیتهایی بر زنان تحمیل میشود .جمهوری اسالمی و
متفکران اجتماعی نتوانستهاند عوامل تأخر را -که ناشی از «نقص در اجرای قانون» و
«بهروزنبودن منابع قانونگذاری» و نیز «نقص در فرایند قانونگذاری» یا نداشتن نگاه سیستمی و
ناآگاهی از فلسفۀ تفاوت قوانین است -حل کنند و به خواستههای زنان جامعه سامان دهند.
مذهب بهعنوان عامل فرانهادی ،فقط از نظر زنان دارای ذخیرة دانش حقوقی ،بر تأخر نظام
حقوقی زنان تأثیر معنادار دارد؛ یعنی زنان مذهبی که دارای ذخیرة دانش از قوانین مدنی هستند،
میزان تأخر را کمتر ارزیابی کردهاند .این نتیجه بیانگر آن است که یا زنان مذهبی به تفاوت
قوانین درمورد نقشهای متفاوت زنان و مردان بیشتر آگاهی دارند ،درنتیجه تأخر را پایین
دانستهاند یا چون مذهبیاند ،این تفاوت در قوانین کشور را میپذیرند .زنان دارای ذخیرة دانش
قانونی کمتر مذهبی ،میزان تأخر را بیشتر ارزیابی کردهاند .بهدلیل اینکه این گروه از زنان ،قانون
فعلی در حوزة زنان را متناسب با تغییرات اجتماعی زیستجهانشان نمیدانند.
ضریب و شدت تغییرات ( 16عامل تبیینکنندة تأخر نظام حقوقی از زیستجهان) زنان
دارای تحصیالت عالیه 1/2 ،برابر و زنان مطلع از قوانین مدنی ،سهبرابر کل زنان متأهل است.
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