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  2سوده کریمی، 

 چکیده

 جهاان   کاار  دستور اهداف تا شدند متعهد 2015 سپتامبر در متحد، ملل سازمان عضو کشورهاي رهبران

چهاار  ایا     هدف آموزش .ندباش داشته نظر مد خود ملّ  کالن سیاستگذاري در را 2030 پایدار توسعۀ

عباار  اساا ازت توساعه     2030ي مل  آموزش  باشد. از جمله اهداف آموزش  در برنامهدستور کار م 

پایدار، تساوي جنسیت ، یکسان سازي افراد، خشونا زدای  و ارزش گزاري به هر نوع خانواده . در ای  

جایگاه آن در قوانی  موضوعه جمهوري  مقاله پژوهشگر در دو بخش به بررس  مفهو  خاص خانواده و

پردازد و سپس با روش تحقیق توصیف ، انتقادي، تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مت   م  اسالم  ایران

یونسکو، تمایزا  مفاهیم مد نظار در ایا  ساند و خاانواده باه مفهاو  ایرانا          2030سند مل  آموزش  

آنچه کاه ماورد پاذیرش     ز ای  پژوهش حاک  از آن اسا کها نماید. نتایج حاصله م  اسالم  را بررس 

باشد، در حال  که الگوي اهداف  نظاا    م  اسا؛ اعتقاد به سکوالریسم  2030مولفان سند مل  آموزش 

آموزش  ایران شاملت خدا محوري در نظا  آموزش، عدالا تربیت ، مبان  ایران  به عنوان معیاار   -تربیت 

عقاد ازدوا    )زن و مردي که باا  یا پژوهش محور، ارزش گزاري به خانوادهارزش گزاري، تعلیم و ترب

باشد؛ در ای  الگو مفهو  بنیادی  خدامحوري در نظا  تربیت  و آموزش  اسا  م  اند( صاحب فرزند شده

و آموزش  به همراه دارد. معیار ارزش  عدالا تربیت  را در سیستم تربیت که با استمداد به مبان  اعتقادي 

شود کاه باا عقاد     م  زاري درای  الگو بر مبناي مبان  ایران  اسالم  اسا و خانوادهاي محتر  شمردهگ

رسد تفاو  در ایدئولوژي کل  حااکم  رسم  زن و مرد صاحب فرزند گردند. به همی  سبب به نظر م 

 . آورد م  را فراهم 2030آموزش  بر ای  سند و اسناد داخل  عد  امکان پیروي از سند مل  

 ، جمهوري اسالم  ایران2030اشکال نوپدید خانواده، زن، سند مل  آموزش   ازدوا ، خانواده، ها:کلید واژه
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 و بیان مسأله مقدمه. 1

 شدند متعهد سازمان ای  سران اجالس در2015 سپتامبر در متحد، ملل سازمان عضو کشورهاي رهبران

 ساح   در مشاورت   گستردة فرآیند یک ينتیجه که ار 2030 پایدار توسعۀ جهان  کار دستور اهداف تا

 کاار،  دستور ای . باشند داشته نظر مد 2016 ژانویۀ اول از خود ملّ  کالن سیاستگذاري در بود، جهان 

 تحقّق در اسا، کار دستور ای  چهار  هدف که آموزش. اسا ویژه هدف169 و اصل  هدف17 داراي

 يبقیاه  ( غیرمساتقیم  و13) و1، 3، 5، 8، 12 اهاداف ) ساتقیم م طاور  به کار، دستور ای  اهداف يکلیه

 يجامعاه  عاامالن  کلیاۀ  و یونساکو  ساازمان  ایناک  .دارد برعهاده  را محاوري  و اصال   نقش( اهداف

 هماه  باراي  آماوزش  برناماۀ  ششاگانۀ  اهاداف  اجراي يتجربه جهان، ذینفعان و کارشناسان الملل ، بی 

 در شرکا کلیۀ مشارکا جلب بر سازمان ای  مکرر هايتوصیه دلیل همی  به و دارند ( را2015-2000)

 توجاه  قابل نکتۀ. اسا خصوص  و دولت  غیررسم ، و رسم  نهادهاي از اعم فرابخش ، رویکرد یک

 گساترده  ايدامنه مراتب به2030، آموزش جهان  عمل چارچوب در فراگیر آموزش که اسا ای  دیگر

 هماه،  براي آموزش ناتما  هاي حوزه بر عالوه و دارد همه براي زشآمو برنامۀ از وسیعتر تکالیف  و تر

 عاال ،  آماوزش  اي، حرفه -فنّ  آموزش ها،مهار  توسعۀ و اشتغالت جمله از آموزش دیگر هاي حوزه

 باه  گاذار  فرایند تا گیرد،برم  در نیز را شهروندي و اجتماع  هايآموزش بهداشا، و سالما آموزش

 روشا   شارای،،  ایا   وجاود  با. پذیرد صور  مشکل کمتری  با دانش بنیان و یادگیرنده جوامع سوي

 همای   باه . برآیاد  تکالیف ای  انجا  يعهده از تواندنم  تنهای  به پرورش و آموزش وزار  که اسا

 جمعیاا  صاندوق  متحاد،  ملل توسعۀ برنامۀ یونیسف، یونسکو،ت مثل جهان  رب، ذي نهادهاي از دلیل،

 هادف  تحقّاق  در که رودم  انتظار کشور هر سح  در ذیرب، ملّ  نهادهاي و هان ج بانک و متحد ملل

 . ورزند اهتما  و پایمردي 2030پایدار يتوسعه کار دستور ویژه  اهداف و چهار 

 اجاراي  متاول   نهااد  یونساکو،  ساازمان  ياساسانامه  7 بناد  باا  محابق که ایران یونسکو ملّ  کمیسیون

 جهاان   عمال  چاارچوب  سازي نهائ  و تهیه فرایند بدو از اسا، ایران در جهان  هاي عمل چارچوب

 نهادهااي  باا  را ملّا   ي گسترده هاي مشور  سند ای  محتواي خصوص در یونسکو، در2030 آموزش
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 نقحاه  بنادي  جماع  منظاور  به تخصّص  ملّ  هاي کمیته نیز و ارشد نظرانصاحب و متخصّصان رب،، ذي

 ي زمیناه  در را کشاورمان  هااي  دیادگاه  ترتیاب  بادی   و آورد عمال  به ایران اسالم  جمهوري نظرا 

 باه  یونساکو  در ایاران  اساالم   جمهاوري  نمایندگ  طریق از 2030، آموزش جهان  -عمل چارچوب

 ((http://bonyadtaban.com/titleکرد. ارائه اسپک يدبیرخانه

رط کرده اسا؛ اماا شارط   یونسکو اعال  حق ش 2030اگرچه جمهوري اسالم  ایران بر سند آموزش   

کشاور  حق شرط دقیقاً همانند  2030بر سند  نایرا حق شرط بیان شده، شرط منجز بودن را دارا نیسا.

در  نم  ایارا الدولاا جمهاوري اسا    «داردت ال شده اسا که مقرر ما  محقوق کودک اع نبر کنوانسیو

 شارط   باشاد، اعماال   الباا شاریعا اسا    که ممک  اساا مغاایر   نمورد مقررا  و موادي از کنوانسیو

را اعماال   حاق شارط   نای   چ ب نیزدارد که هنگا  تصویم  ظنماید و ای  حق را براي خود محفو م 

و  نای  شرط کل  و مبهم اسا یعن  به مفاد یا مواردي خاص اشاره نکرده بلکه کلیا کنوانسیو .نماید

خالف باشد را به کل  زیر سئوال برده مبوده یا در آینده  نخالف شرع یا قانومهای  که سند را در حوزه

هاا  حقوق کودک از جمله معاهدا  حقوق بشري اسا که نه تعهدا  متقابل دولاا  نویاسا. کنوانس

گذارد و هدف از ای  معاهدا  حمایاا از  بلکه تعهدا  دولا نسبا به ملا و افراد را به نمایش م 

شري با سایر معاهدا  متفاو  اسا. در حقوق افراد اسا. نظا  حق شرط حاکم بر معاهدا  حقوق ب

از  حق شارط   الکرد که ای  اع نحقوق کودک باید بیا نبر کنوانسیو نقبال حق شرط کل  و مبهم ایرا

و حت  کمیته حقاوق کاودک ماورد اعتارا       نسوي بسیاري از کشورهاي طرف معاهده از جمله آلما

سااله وضاعیا   م ي هام یالدما  2005از ساال  الملل  بر برداشت  ای  حق شرط  قرار گرفته و فشار بی 

نیااز باه اعالمیاه    2 1عالوه بر حق شرط .( 11، 1396)مقدم  خمام ، کندحقوق  کشور را تضعیف م 

 رسد. م  تفسیري جها اعال  درک حقوق  جمهوري اسالم  ایران از مفهو  سند، ضروري به نظر

                                                                                                                                       

حق شرط عباار   »را ای  گونه تعریف کرده اسات « حق شرط»امه وی ، عهدن   ، بند23، ماده 1969عهدنامه وی  سال . 1

اسا ازت بیانیه اى یک جانبه که یک کشور تحا هر نا  یا هر عبار  در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یاا الحااق باه    

عضاى از مقارّرا    یک معاهده صادر مى کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عد  شمول یاا تعادیل آراار حقاوقى ب    

 «.معاهده نسبا به خود بیان مى دارد

را به گونه هاى متفاوتى ترجمه کرده اند، از قبیلت حق امتناع، حاق تحفّا ، حاق    «Reserve» اصحالحفارس  در زبان . 2

 .(62، 1383)الیاس ، شرط، قید شرط، پذیرش مشروط و مقیّد، شرط یک جانبه یا حقوق محفوظ، و قید ناقض مقرّرا 
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ساازي   یدار، تساوي جنسیت ، یکساان پاعبار  اسا ازت توسعه  2030ي مل  اهداف آموزش  در برنامه

اي( در ای  الگاو مفهاو  بنیاادی      )هر نوع خانواده افراد، خشونا زدای ، ارزش گزاري به نهاد خانواده

توسعه پایدار اسا ودر پرتو تالش در جها ایجاد شهروند جهان  و شاهروند جهاان وطا ، یکساان     

اي  اعم از دو زن، دو مرد و... کاه خاانواده  اي  ادهگیرد، در ای  الگو هر نوع خانوسازي افراد صور  م 

را تشکیل داده باشند محتر  هستند به طور خالصه در تدقیق ای  سند آنچه که ماورد پاذیرش مولفاان    

آموزشا    -باشد در حال  که در الگوي اهاداف  نظاا  تربیتا     م  ای  سند اسا اعتقاد به سکوالریسم

باان  ایرانا  باه عناوان معیاار      ا  آماوزش، عادالا تربیتا ، م   ایران مفاهیم شاملت خدا محوري در نظا 

عقاد ازدوا    )زن و مردي که باا  گزاري، تعلیم و تربیا پژوهش محور، ارزش گزاري به خانواده ارزش

باشد؛ در ای  الگو مفهو  بنیادی  خادامحوري در نظاا  تربیتا  و آموزشا       م  اند( صاحب فرزند شده

موزشا  باه هماراه دارد.    و آدالا تربیت  را در سیساتم تربیتا    عتقادي عاسا که با استمداد به مبان  ا

شاود   م  محتر  شمردهاي  گزاري درای  الگو بر مبناي مبان  ایران  اسالم  اسا و خانواده معیار ارزش

(. باتوجه به آرمان سند مل  6، 1398)سلگ ، کریم ،  که با عقد رسم  زن و مرد صاحب فرزند گردند

مختلف براي کشاورهاي متعادد، بایاد    هاي  در راستاي ایجاد تغییرا  گسترده در حوزه یونسکو 2030

ماهوي بیانگر ضرور  نگارش ای  پژوهش در راستاي بیاان ناساازگاري   هاي  اظهارکرد که ای  تفاو 

هااي   ساازي آرماان   باشد. اجرایا   م  یونسکو با محتواي اسناد داخل  2030محتواي سند مل  آموزش 

آماوزش باوم  و   هااي   ناپذیر به بنیاان جبرانهاي  یونسکو موجب ایراد آسیب 2030موزش سند مل  آ

هاي گسترده جهاا  فرهنگ غن  ایران  اسالم  ما خواهد شد. بدی  جها ضرور  تحقیق و پژوهش

سازي تغایرا  موجود در ای  سند خاارج  و   معه باید صور  گیرد تا با برجستهسازي نخبگان جا آگاه

را با محالبه 2030فرهنگ  آموزش  داخل ، امکان اجرای  سازي سند مل  آموزش  هاي  گارهمحتویا  ان

 مردم ، به حداقل رسانند.

 های تحقیق رسشاهداف و پ. 2

سازي محتویا  آن سند اساا و   الملل  مستلز  اجرای  نکه امضا و پیوست  به هر سند بی با توجه به ای

یونسکو به عنوان یک  از اساناد ماورد امضاا جمهاوري      2030 با لحاظ ای  مورد که سند مل  آموزش 
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گیارد کاه در    ما   مختلف براي خانواده و زنان؛ اهداف متعددي را در نظار هاي  اسالم  ایران در بخش

مد  زمان مشخص  باید اعمال گردند، هدف از نگارش ای  پژوهش بیان ناسازگاري محتویاا  ساند   

هوري اسالم  ایران میباشدحال سواال  اساسا  ایا  پاژوهش    جمهاي  مل  آموزش  یونسکو با آموزه

و یا اهاداف توساعه پایادار در     2030کدا  یک از اهداف و عبارا  سند مل  آموزش -1ای  اسا که 

با توجه باه بنیادهااي فرهنگا  و     -2باشد؟  م  حوزه خانواده و زنان؛ مغایر با مفاهیم و موازی  داخل 

هاا و اساناد داخلا  نظاا       میزان همگرایا  ایا  ساند بار آماوزه        سندایدئولوژیک تدوی  کنندگان ای

 جمهوري اسالم  ایران چقدر خواهد بود؟ 

 پیشینه تحقیق. 3

یونسکو به ربا نرسیده اساا،   2030تاکنون ارري با عنوان جایگاه زن و خانواده در سند مل  آموزش  

یونسکو و ساند توساعه پایادار     2030 هرچند در آرار متعددي اعم از کتب و مقاال  موضوع سند مل 

صور  گرفته ناظر بر مفاهیم  به جز زن و خانواده هاي  مورد بررس  قرار گرفته شده اسا. اما بررس 

 باشند که در ذیل به بررس  مختصر برخ  از ای  آرار پرداختاه  م  در بستر نظا  حقوق موضوع  ایران

 شود. م 

در  (2030هاي بنیادی  جمهوري اسالم  ایران در مواجهه با سند توساعه پایادار )ساند     چالشدر مقاله 

 سید محمد مهدي غمام  و نیلوفر مقدم  خمام  به بررس  سند توسعه پایدار پرداخته اند. 1398سال 

االسال  ساید محمدحسای  راجا  و همکااري بسایج       حجا که توس، 2030نقد علم  بر سند کتاب 

 ه اسا. در ایا  کتااب مسااله   منتشر شد 1397در سال   دانشگاه فردوس  مشهد گردآوري ودانشجوی

 و مفاهیم دیگر مورد بررس  قرار گرفته شده اسا. 2030در سند  تغییرا  ساختاري در نهاد خانواده

باشاد در ایا     ما   1396نوشته رضا حبیبا  در ساال    2030ایدئولوژیک سند هاي  واکاوي بنیان کتاب

، و تفکیاک مات  ساند از حواشا  آن، و باا      2030ا پرهیز از مواجهه هیجان  و مقحع  با ساند  بکتاب 

هااي   شاود و بنیاان   ما   نگاه  کل گرایانه، به مبان  معرفا شناخت  و انسان شناخت  ای  سند پرداخته

 .گردد م  ایدئولوژیک ای  سند مهم بی  الملل  بررس  و ارزیاب 

را محماد فاوالدي در ساال     یونسکو؛ آرار و پیامدهاي آن2030بررس  انتقادي سند توسعه پایدار مقاله 

عناوان   یونساکو، باه   2030با رویکرد تحلیل ، توصیف ، انتقادي، و با هدف بررس  سند آموزش  1396

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1556673/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af-2030
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1303433/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-2030%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b3%da%a9%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86
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 نموده اسا.هاي آموزش  تدوی   سازي نظا  پروژه جهان  یکسان

هااي   سند توساعه پایادار، تغییارا  سااختاري نهااد، در مباحان بنیاان       با توجه به پیشینه فوق اگرچه 

ایدئولوژیک و بررس  انتقادي یونسکو مورد بررس  قرار گرفته اند اما بررسا  اختصاصا  ساند ملا      

یونسکو در حوزه زن و خانوداه در گستره نظا  حقوق  جمهوري اسالم  ایران ضاروري و الز    2030

 رسید. م  به نظر

 مفهومی بچارچو. 3

در ابتدا الز  اسا اهم مفاهیم مدنظر در ای  پژوهش را ماورد بررسا  قارار دهایم و دیادگاه قارآن و       

 مواضع تشریع  را در ارتباط با آنها بیان داریم،

 نهاد خانواده که از آن به عنوان کوچکتری ، بنیادیتری  و اساسایتری  نهااد اجتمااع  یااد     نهاد خانواده:

از افراد اسا که از طریق پیوند زناشوی ، هم خون  یا پذیرش بایکادیگر باه    شود، گروه  متشکل م 

عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند ارتباط متقابل دارند و فرهنگ مشترک  پدیاد آورده  

 (. 41ت 1375)ساروخان ،  شود کنند گفته م  م  و در واحد خاص  زندگ 

اسا که به موجب آن زن و مارد در زنادگ  باا یکادیگر شاریک و       نکاح قراردادي ازدواج یا نکاح:

ازدوا  عقدي اسا که به موجب آن مارد و زن الاقال بار    و  دهند خانواده اي تشکیل م و متحد شده 

نف  محرومیا جنس  ) مانند نکاح منقحع احیاناً ( یا عالوه بر نف  آن محرومیا باه منظاور تشااکیل    

نکاح قراردادي اسا که براي تشکیل  .دگ  قانوناً با هم متحد م  شوندخانواده و زندگ  مشترک خانوا

خانواده و ادامه زندگ  مشترک بی  زن و مردي برابر موازی  قانون  و شرع  بسته م  شاود و پاس از   

 آن حقوق و تکالیف  ایجاد م  کند

د که برخ  وجود دار انواع مختلف  از ساختارها تحا عنوان خانواده در جهان اشکال نوپدید خانواده:

الملل  شناسای  شده و برخ  نیز فاقد اعتبار حقوق  اند. در میان خانوادههاي  در قالب حوق مل  و بی 

تک والد وجاود  هاي  به رسمیا شناخته شده؛ خانواده دگر جنس گرا، خانواده همجنس گرا و خانواده

یاا نباشاد. اماا خاانواده تکوالاد ضارورتا       تواند مشتمل بر فرزند باشد دارند. دو ساختار اول و دو  م 

نیازمند فرزند براي بقاء خواهد بود؛ چراکه هویا آن در والدگري منعکس شاده اساا. ساایر اشاکال     
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و حت   4، ازدوا  با اشیاء3، ازدوا  با حیوان2، ازدوا  با کودک1زناشوی  و ازدوا  ازجمله چندهمسري

هاي حقوق مل  تحقق آن را پذیرفتهاند،  لند و بعضا نظا ، اگرچه در برخ  جوامع متداو5ازدوا  با خود

 شاوند اند و حت  گاه ضد حقاوق بشار انگاشاته ما      اما در نظا  بی  الملل  حقوق بشر شناسای  نشده

 (. 1398ت120)مقدم  خمام ، 

ذکر و انثا   یا ایها الناس انّا خلقناکم م  » فرمایندت م  دیدگاه قرآنت خداوند در قرآن در رابحه با خانواده

( ازدوا  به معناي جمع شدن نر و مااده اختصااص   13)حجرا  ...« و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا 

ها و افراد بشر جزئ  از ایا    به افراد بشر ندارد؛ بلکه در مجموعه هست  ای  قانون حاکم اسا و انسان

 مجموعه هستند.

 (49)ذاریا « و م  کل شیئ خلقنا زوجی  لعلّکم تذکرون» -

 (72)نحل« واهلل جعل لکم م  انفسکم ازواجاً و جعل لکم م  ازواجکم بنی  و حفده» -

در ارتباط با خرو  از حالا طبیع  و فحري در امر همزیست  شده اسا؛ قو  لوط اي  در قرآن آینده اندیش 

ان خاانواده و از  با ترویج هم جنسگرای  زمینه نابودي خود را فراهم کرد چرا که در قرآن کریم آنچه به عنو

. در تفسایر المیازان در ارتبااط باا     6خدا بیان شده اسا، آفرینش همسران  از جنس خاود اساا  هاي  نشانه

اسااس آن نظاممناد   تماع  اسا یعن  روش  که جامعه برهاي اجازدوا  بیان شده اسا که ازدوا  از سنا

حد و حصر و خار  از  در منع رواب، ب ( و 692ت 1396ن، )طباطبای ، مباحن علم  در تفسیر المیزا شود م 

که ای  براي آنان  دامن  ورزند با ایمان بگو دیده فرونهند و پاکبه مردان »چارچوب خانواده بیان داشته اسا 

فروبندناد و پااک دامنا  ورزناد      ]از هار ناامحرم   [پاکیزه تر اسا، به زنان با ایمان بگو دیادگان خاود را   

 7«نند مگر آنچه طبعا از آن پیداسا.....وزیورهاي خود را آشکار نگردا

کارکردهاي خانواده در قرآن کریم به عنوان سنا اله  بیان شده اسا. از نگاه قرآن، تحکیم جامعه باه  

                                                                                                                                       
1. Polygamy and Polyandry 
2. Child Marriage 
3. Human–Animal Marriage 
4. Human_Inanimate Object Marriage 
5. Sologamy 

 21رو  .  6

 31-30.نور   7
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میزان استحکا  خانواده ها و هر گونه تزلزل یا ضعف و سست  در جامعه به ناپایداري کاانون خاانواده   

( به تعبیر شاهید صادر ازدوا  گارایش در حاد خاود از      75 و 50ت 1388وابسته اسا. )جوادي آمل ، 

اصیل اسا نه قانون اعتباري، زیرا مبارزه با آن فق، براي یک مد  کوتاه ممکا  اساا. باه    هاي  سنا

دهد براي مد  کوتاه ای  قانون طبیعا را پشا پا بزنناد، باراي دراز ماد      م  قو  لوط ای  امکان را

ت 1381شود انسان ها سر به نیسا شوند )صدر،  م  ای  قانون باعنقابل تخلف نیسا، زیرا تخلف از 

( خداوند شرط رستگاري را در سوره مومنون پایبندي مومنان به قانونمندي رفتار جنس  شاان در  121

 (.30ت 1397)جزایري، بصیر ،  قالب ازدوا  بیان کرده اسا

س  در هر جامعه و اصل دهم قاانون اساسا    دیدگاه قانون اساس ت باتوجه به لزو  اجرای  سازي قانون اسا

از آنجا که خانواده واحد بنیادی  جامعاه  » داردت  م  جمهوري اسالم  که در حمایا از کانون خانواده اعال 

هاي مربوط باید در جها آسان کردن تشکیل خاانواده،   ریزي ا، همه قوانی  و مقررا  و برنامهاسالم  اس

؛ باا ایا  تفاسایر    «ي رواب، خانوادگ  بر پایه حقوق و اخالق اسالم  باشدپاسداري از قداسا آن و استوار

 باید پرسید که خانواده و زنان در قوانی  جمهوري اسالم  ایران چه جایگاه  دارد؟ 

قوانی  داخل  تدوی  شده در ارتباط با موضوع خانواده و به طور خااص زن در  سایر قوانی  تشریع ت  

تفکیک قوانی  حمایت  در ارتباط با خانواده و زوجیا، اشتغال، مورد بررسا   به  1390خانواده تا سال 

 گردندت م  قرار گرفته شده اسا که در چهار عنوان کل  ذیال بیان

قوانی  موضوعه با تحکیم خانواده و حمایا از نقش زنانت که در قالب قوانین  پیرامون موضوعات   .1

 قیمومیاا  شرای، زوجه، حر  و عسر جزئیا  ول ، اذن با دختر نکاح نابالغ، نکاح مانند ممنوعیا

 حای   ازدوا  وا  ولا ، اعحااي   اذن باراي  بکاار   آن، شارط  وجاوب  صور  در نفقه اجبار ...و

 زناان  اجتماع  جها تأمی  و فرهنگ  اقتصادي، مال ، حمایت  هاي دانشجویان، پوشش به تحصیل

 ساازي  هنگاا   دو ، باه  همسار  فو  ور ص در بیوه، زنان مستمري سرپرسا، احیاي ب  کودکان و

مهریه(  از انفاق تفکیک) دریافا مهریه عد  صور  در حت  تمکی ، به زوجه مهریه، اجبار ارزش

 حاوزة  رئایس  یاا  و اقاارب  ساایر  صور  درخواساا  در طفل، قهري ول  صالحیا سلب امکان

 (.12ت 1395 حسین ،)قضای  تدوی  شده اسا

 برقاراري  جهاا  در غال زنانت تحاا موضاوعات  ماننادت مسااعد     قوانی  مرتب، با حمایا از اشت .2
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 مستخدمی  کارگر، بازنشستگ  زنان براي خانه -کار توازن خانواده، برقراري و اشتغال میان تناسب

 باا  همااهنگ   در حقاوق،  بدون ماهۀ شش مرخص  از استفاده خدما، امکان سابقۀ سال 20 با زن،

 اساالم ، تساهیل   خاانوادة  هااي  بایسته بر تأکید با زنان، اشتغال سح  همسر، ارتقاي حساس شغل

 براي ریال میلیارد هزار 5 حدود جوانان، تخصیص مبتالبه هاي آسیب با مبارزه و ازدوا ، و اشتغال

 جوانان ازدوا  و اشتغال تسهیل

 و قاانون   محادودیا  قوانی  حمایا از سالما خانواده و زنانت در غالب عناوین  همچونت اعمال .3

 و افاراد  از اي بیماه  نیازمناد، حمایاا   و تاابع  افاراد  بیماۀ  خاانوار، ضارور    زادآوري بار  حق من

 شارای،  درآمد، بهبود کم هاي خانواده از اقتصادي حمایا و اي بیمه پذیر، پوشش آسیب هاي خانواده

 مراکاز  به مجوز توانبخش ، اعحاي و درمان  بهداشت ، رفاه ، جها  از ایران، در سالمندان حیا 

 ازدوا  اجتماع  و روان  مشاورة

 ماوارد  در مادر حضانا حق قوانی  حمایت  مادران و کودکانت در چارچوب مفاهیم  مانندت تحکیم .4

ماادر،   یاا  پادر  باه  گرفته تعلق حضانا حق تضمی  و شرع ، تحکیم ول  صالحیا عد  یا غیبا

 اساالم ، حمایاا   وريجمها  شارط  حق بر تأکید با خانواده، در کودکان حقوق عا  اصول پذیرش

 کودکاان، سالب   و زناان  باه  تعار   باراي  تعزیار  و شیرمادر، مجاازا   اي تغذیه الگوي از قانون 

 علیاه  تهدیادها  سایر و شکنجه کش ، بهره آزار، قانون  اخالق ، نف  انححاط دچار والد از حضانا

 خاصه ق،؛س وجوب شرای، مادر، تعیی  توس، حضانا س  براي سال نوجوانان، هفا و کودکان

 کودکان و بانوان اجتماع  امنیا مل  سند تدوی  و فرزند، تهیه یا مادر سالما دربارة

یاک   عنوان یک نهاد بنیاادي در جامعاه و  المللت بر اساس اسناد بی  الملل  خانواده به  اسناد حقوق بی 

هاا ایجااد    ي دولاا شود. به همی  منظور اسناد حقوق بشر؛ تعهادات  را بارا   الملل  شناخته م  نهاد بی 

کنند تا از آن حمایا کرده و به آن کمک کنند. اعالمیه جهان  حقوق بشار شاامل اعالمیاه جهاان       م 

(؛ 10، در  مااده ) 2الملل  حقوق اقتصاادي، اجتمااع  و فرهنگا     (؛ میثاق بی 3) 16 .، ماده1حقوق بشر

                                                                                                                                       
1. Adopted by UN General Assembly Resolution 217A (III) of 10December 1948. 
2. ICESCR 



 پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی –دو فصلنامه علمی   276

 

 1399نهم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان سال 
 

، در مقدماه؛   2حقاوق کاودک   (؛ کنوانسایون 1)23 ، در مااده  1الملل  حقوق مدن  و سیاسا   میثاق بی 

 ، در مااده 3هاا  هاي آن الملل  حفاظا از حقوق تمام  کارگران مهاجر و اعضاي خانواده کنوانسیون بی 

باشند. باه   م  ، در مقدمه از جمله ای  اسناد(CRPD(؛ و کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیا)1) 44

یازمند حمایا و مساعد  نیز در اسناد حقوق رسمیا شناخت  خانواده به عنوان پایه و اساس جامعه ن

اي از جمله پروتکل الحاق  به کنوانسیون آمریکا در زمینه حقوق بشر، اجتماع  و فرهنگا    بشر منحقه

 18اسا و در منشور آفریقای  حقوق بشر و مرد  ماده  در نظر گرفته شده15پروتکل سان سالوادورماده 

 ا پناهندگان به آن اشاره شده اسا.ژنو مربوط به وضعی 1951کنوانسیون  و

(UNWOMEN discussion-paper-a-contemporary-view-of-family-in-international-

human-rights-law-en). 

( 1369ي اسالم  حقوق بشر که در اجالس وزاري خارجه  کشورهاي اسالم  در مرداد مااه ) اعالمیه

اهره پایتخا مصر به تصویب رساید، در تعریاف   در ق p19/49–( ط  قحعنامه  شماره  1990او  )

ي ساختار جامعه اسا. جامعه و دولا موظف اند موانع را از  خانواده پایه»گویدت م  5خانواده در ماده 

از خاانواده حمایاا باه     فرا راه ازدوا  )جها تشکیل خانواده( بردارند و راههاي آن را آسان سازند و

 (.194، 1398)مقدم  خمام ، « .عمل آورند

 پردازیم. م  یونسکو 2030الذکر در ادامه به خوانش سند  با لحاظ اصول و مبان  فوق

 روش

 کیفاى و انتقاادي   و عینى توصیف منظور خواننده محتر  ای  پژوهش با روش توصیف  تحلیل محتوا به

و مفهاو    2030محتوا و مفهو  خانواده انجا  گرفته اسا. گستره فعالیا ای  مقاله سند مل  آموزشا   

اساناد داخلا  کاه مبتنا  بار عقایاد       هاي  فقه  خانواده ایران  اسالم  اسا و با استفاده از تحلیل داده

، نهااد خاانواده را در ایاران اساالم  و ساند ملا        2030باشند و سند مل  آموزشا    م  اسالم  ایران 

 ها برخ  باهم زیست  2030مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اسا. در سند مل  آموزش   2030آموزش  

                                                                                                                                       
1. ICCPR 
2. CRC 
3. CMW 
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باه  « عناوان خاانواده  »)هم باش ( تحا عنوان خانواده ذکر شده اند؛ اماا در جمهاوري اساالم  ایاران     

 شود.  م  اجتماع  خاص با قواعد مشخص تعبیر

 تحقیقهای  یافته. 4

م باشای گوی  به اولی  سوال محرح شده در اهداف مقاله م    بخش از مقاله در تالش جها پاسخدر ای

و یا اهداف توسعه پایدار در حاوزه خاانواده    2030که کدا  یک از اهداف یا عبارا  سند مل  آموزش 

 باشد؟ م  و زنان؛ مغایر با مفاهیم و موازی  داخل 

گان بحان برانگیازي چاون    اشارا  صری  به واژهیونسکو  2030نهای اگر چه در فرایند تصویب سند 

 بهداشاا » باه  مرباوط  حقاوق  ،«جنسا   حقاوق » ،«جنسیت  یاهو» ،«جنس  تمایال »  ،«جنی  سق،»

اشارا  مخف  براي پیشبرد ای  مفااهیم در   اما. شدخار   «جنس  جامع آموزش» و «باروري و جنس 

که خواساتار محافظاا   های   تبصرهالز  به ذکر اسا وان وجود دارند. ابه طور فر 2030سرتاسر برنامه 

مربوط باه اساتحکا    هاي  نقش خانواده در توسعه بودند و تبصرهاز خانواده و به رسمیا شناخته شدن 

هااي   که مشاوق احتارا  باه ارزش   های   حقوق و نقش والدی  در رابحه با فرزندانشان، همچنی  تبصره

 مذهب  و فرهنگ بودند، تماما در طول مذاکرا  سازمان ملل متحد رد شده و در برنامه گنجانده نشدند

ح شده، که براي کمک به دفاتر سازمان ملال متحاد و دولاا هاا جهاا      محرهاي  بعض  از شاخص و

در نظر گرفته شده اند، فراتار از آن چیازي اساا کاه     2 1توسعه پایدار سنجش میزان دستیاب  به اهداف

کشورهاي عضو در زمان انجا  گفتگوها پیرامون کلمه به کلماه اهاداف اصال  و فرعا ، دقیاق و پار       

آیناد ارائاه    م  های  که براي مواردي که در ادامه براي مثال شاخص ه اند.زحما مورد مذاکره قرار داد

 (.12، 1396)اسالتر،  اند، از ای  نوع هستند شده

                                                                                                                                       
1. SDG 

 شارای،،  و باشاد  ژوهانسبورگ اجرای  برنامه و 21 کار دستور ریو، بیانیه اصول کلیه مبناي بر باید پایدار توسعه اهداف 2.

 توسعه کار دستور با منسجم صور  به باید اهداف ای . قراردهد نظر مد را کشورها مل  متفاو هاي  اولویا و ها ظرفیا

 دگرگون  عنوان با نهایا در متعددهاي  بررس  و بحن از پس اهداف ای . ایدنم عمل 2015 سال از پس براي ملل سازمان

 اهاداف  شده انجا  توافقا  اساس بر ترتیب ای  به. شد پیشنهاد پایدار توسعه براي 2030 کار دستورت ما جهان در تحول و

 MDGs)) هاازاره توسااعه اهااداف جااایگزی  Sustainable Development Goals(SDGs))) پایاادار توسااعه

(Millennium Development Goals) شد خواهد 2015 سال از پس.  
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دسترسا  باه ساق، جنای  و خادما        -همجنس بااز   ت نگرش کودکان به موضوع1 زنان همجنس باز

نسیت  بحن برانگیز یاا  اجراي آموزش جامع ج -بهداشا باروري براي کودکان بدون رضایا والدی  

اغلب به  2جنسیا»، بحن تساوي جنسیت  محرح شده اسا؛ واژه 5در هدف «. حقوق بشر»هاي  برنامه

رود تااا بااه رساامیا شااناخت  تنااوع جنساایت  را تاارویج       ماا  بااه کااار « 3جاانس»جاااي واژه 

 جنسیا به وضوح تنها 2030،(. در حالیکه در موارد بسیاري از دستور کار  https://un.org.irببخشد)

تواند حقوق تراجنس  ها و سایر موضوعا  بحن  م  به مذکر و مؤنن اشاره دارد، با ای  حال جنسیا

با خود به همراه داشاته باشاد. کشاورهاي توساعه      برانگیز را با توجه به چگونگ  تفسیر و اجراي آن، 

آورناد،   ما   وق زناان همجانس بااز فشاار    یافته و دفاتر سازمان ملل متحد که همواره براي ترویج حقا 

هناد کارد؛ کاه بتواناد حقاوق      تفسایر خوا اي  باه گوناه   توساعه پایادار   اصحالح جنسیا را در اهداف

نوع جنسیا شاناخته شاده در فیسابوک،     21ها و نیز سایر انواع جنسیا را، نظیر هر کدا  از  تراجنس 

4ن ملل متحدبه عنوان مثالت وبسایا برنامه توسعه سازما .ترویج دهند
دارد که در حال کار بر  م  اظهار  

هدف قبل   5اهداف توسعه هزاره  در 3در برآورده کردن هدف شماره « شکاف سیاست »روي شناسای  

حساس کردن نمایندگان دولا هاا و ساایر تصامیم    »در تساوي جنسیت  هستند و ای  کار را از طریق 

 ، از جملاه در حقاوق و نیازهااي بهداشات  زناان      سازان در مورد اصالحا  قاانون  فراگیار جنسایت   

در تاایوان، کاه ساندي اجرایا      « اقدا  براي تساوي جنسیت »دهند. سند جدید  م  انجا « همجنس باز

آماوزش جنسا  و آماوزش    »بایاد شاامل   « تسااوي جنسایت   »کند که برنامه آموزشا    م  اسا، حکم

                                                                                                                                       

و Bisexual ، دوجنسیا هاGayمردان همجنس باز  (Lesbian) مخفف براي زنان همجنس باز LGBTعبار  . 1

 اسا. Transgender تراجنست  ها

 دوجنسه شامل افرادي شود کهخواهد شد، تا  LGBTIشود که حاصل  به آن اضافه م  Intersexنیز  Iگاه  یک حرف 

Intersex  هاي همزمان  هستند. یعن  شرای، نادري که یک شخص با دستگاه تناسل مبهم یا با آلا تناسل  داراي ویژگ

دهد و  را تشکیل م  LGBTQIشود و  به آن اضافه م  Q Questioningآید. گاه نیز یک حرف دنیا م  مرد و زن به

 تجربه پیرامون هویا جنس  و گرایش جنس خود هستند. تجو وشود که در جس شامل افرادي م 

2. gender 
3. sex 
4. UNDP 

 اسا.Millennium Development Goals اهداف توسعه هزاره MDGمنظور از  . 5
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 (11، 1396شود. )اسالتر، « همجنس بازي زنان و مردان

 2-10، 8، 4فراگیر / فراگیري زنان همجنس باز اسا که در هدف اصال   » مسأله در ارتباط با موضوع 

 فراگیر»به آن اشاره شده اسا. اصحالح  16و 
و باه   2030بار در دستور کار  41بیش از  2فراگیري»یا 1

» حالح بار در اهداف اصل  و فرع  ظاهر شده اسا. در حال  کاه اغلاب مارد  از اصا     5طور خاص 

کنند، که منظور از آن تالش براي رسیدن به ای  هدف اسا که کسا    م  معناي مثبت  برداشا« فراگیر

از رشد و توسعه بازنماند، اما ای  اصحالح یک لغا کلیدي اسا که در ترویج حقوق زناان همجانس   

تحاا   2014در ساال   3آژانس توسعه بی  الملل  آمریکاا رود. به عنوان مثالت گزارش  از  م  باز به کار

رابحه بی  فراگیري زنان همجنس باز و توسعه اقتصادي، تأریر فراگیري اجتماع  زنان همجنس »عنوان؛ 

باز، مردان همجنس باز، دوجنس  ها و تراجنس  ها )زنان همجنس بااز( را روي توساعه اقتصاادي در    

مرتب، ساخت  فراگیاري زناان   ای  گزارش عبارتند ازت هاي  برخ  از سرفصل« کند. م  کشور تحلیل 39

 ابعاد خُرد توسعه اقتصادي و فراگیري زنان هم جنس باز -همجنس باز و توسعه اقتصادي

جنس  و جنسیت  نپالت یک رهیافا هاي  بررس  اقلیا»از گزارش  4برنامه پیشرفا و توسعه ملل متحد

رد حقوق زناان همجانس   یک پایگاه شاهد در مو»فراگیر حمایا کرده اسا، و هدف  را براي تأسیس 

اقیانوسیه از طریق برگزاري گفتگوهاي مل  فراگیار مادنظر قارار     -باز و موضوعا  اجتماع  در آسیا 

 .(14، 1396)اسالتر، داده اسا

مادافع  هااي   ، که یک  از بزرگ تاری  ساازمان  5شبکه آموزش  مردان همجنس باز و زنان همجنس باز

توسعه مناابع کاالس درس فراگیار    »اسا، سندي با عنوان  در ایاال  متحده  حقوق زنان همجنس باز

برنامه درس  مورد تأیید و فراگیار  »دارد، که در آن بهتری  شیوه ها را پیرامون « براي زنان همجنس باز 

شاامل نماایش وجهاه مثبتا  از تااریخ و رخادادهاي       »کند. درس ها  م  ارائه« براي همه دانش آموزان

برناماه درسا    »و « ردان همجنس باز، دوجنس  ها و تراجنسا  هاا اساا   پیرامون زنان همجنس باز، م

                                                                                                                                       
1 inclusive 
2 inclusion 
3 USAID 
4 UNDP 
5 GLSEN 
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 کند. م  را به دانش آموزان ارائه« فراگیر براي زنان همجنس باز 

ما فراگیري »گوید که تو س، شوراي امریکا منتشر شده اسا، م  2014شاخص فراگیري اجتماع  در 

هاا   س ، زنان، زنان همجنس باز، سیاساا یااجتماع  را در گستره وسیع  از حقوق )نظیر شهروندي، س

 (.http://www.americasquarterly.org) ایم ي اجتماع ( شرای، ... تعریف کردهگذار )نظیر سرمایه

دهد تعداد رو به افزایش  از کشورهاي عضو، ساازمان هاا و نهادهااي     م  ای  مثال ها به وضوح نشان

کنناد کاه مشامول تارویج حقاوق زناان        ما   تعریفاي  را به گونه« فراگیر»سازمان ملل متحد، توسعه 

کاه در آنهاا اصاحالح     2030همجنس باز شود. با توجه به ای  نکته، برخ  دیگر از محالب دستور کار 

چنی  درخواسات    16کنند. براي مثال، هدف اصل   م  آمده اسا، معنا و مفهو  مضاعف  پیدا« فراگیر»

و و فراگیر براي توسعه پایدار، برقاراري امکاان دسترسا  باه     ترویج جوامع صل  ج»از دولا ها داردت 

 (. https://un.org.ir) «عدالا براي همه و ایجاد مؤسسا  مؤرر، پاسخگو و فراگیر در همه سحوح

ن ، ابزاري براي رشد اقتصاادي  تجار  جها»دارد که  اظهار م  2030دستور کار  68همچنی  پاراگراف 

فراگیر و کاهش فقر اسا و در ترویج توسعه پایدار نقش دارد. ما به ترویج یک نظا  جهان  ... فراگیر، 

 به دور از تبعیض، منصفانه و چندجانبه براي تجاار  تحاا نظاار  ساازمان تجاار  جهاان  اداماه       

 «.دهیم م 

بیان شده اسا نیز  10-3ب و هدف فرع   -16فرع  در ارتباط با واژه عاري از تبعیض که در هدف 

 ابهامات  وجود دارد.

 اقاداما   و سیاساا هاا   قاوانی ،  باردن  میان از» خواستار توسعه پایدار اهداف در 3-11  فرع  هدف

 براي را فضا مسئله ای . اسا اشاره مورد از تبعیض نوع  چه کند معی  اینکه بدون اسا «آمیز تبعیض

 کاه  دهاد  م  نشان زیرهاي  مثال. گذاشا خواهد زنان همجنس باز، باز  حقوق ترویج در وسیع تفاسیر

 تارویج  باراي  را تبعایض  نفا   مقررا  حاضر حال در آشکارا به طور چگونه متحد ملل سازمان دفاتر

 کنند. م  زنان همجنس باز تفسیر قحقو

ازمان ملال متحاد را در   ، اولی  گزارش رسام  سا  1کمیسیون عال  حقوق بشر 2012براي مثال در سال

                                                                                                                                       
1. OHCHR 

https://un.org.ir/fa/component/search
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 A/HRC/19/41) با عنایا به گرایش جنس  و هویا جنسیت  آمااده کارد  « تبعیض»مورد خشونا و 

باال باردن آگااه    »را با هدف « آزاد و برابر»، کمیسریاي عال  حقوق بشر، کمپی   2013سپس در سال

 .به راه انداخا« براي تبعیض و خشونا علیه همجنس هراس  و تراجنس هراس 

نقاش ساازمان ملال    »،گزارش جامع  با عناوان   ، کمیسیون عال  حقوق بشر2014بعد از آن، در نوامبر

یاک   -متحد در مبارزه با تبعیض و خشونا علیه افراد بر اساس گارایش جنسا  و هویاا جنسایت      

 (.hr.org/Documentshttp://www.ohcبررس  برنامه محور منتشرکرد)

از اي  دفتر سازمان ملل دریافاا شاده باود و خالصاه     12ای  گزارش شامل اطالعات  بود که از طرف 

اقداما  آن ها در مبارزه با تبعیض و خشونا بر اساس گرایش جنسا  و هویاا جنسایت  را فاراهم     

نس باز، مردان همجنس کرده بود، و اقداما  صور  گرفته توس، آنها در حمایا از جوامع زنان همج

1و دوجنسه ها باز، دوجنس  ها، تراجنس  ها
 در سرتاسر جهان، را نیز گردآورده بود. 

 گزارش مذکور دفاتري از سازمان ملل را که در تنظیم آن مشارکا داشتند بدی  صور  فهرسا کرده بودت

برناماه  ک باا ساازمان،   برناماه مشاتر   ، کمیسیون عال  حقوق بشر، 2دبرنامه پیشرفا و توسعه ملل متح

4سازمان جهان  بهداشا، بانک جهان  و3مشترک ملل متحد در زمینه ایدز
سازمان علم ، فرهنگا  و   ، 

6،سازمان بی  الملل  کار 5تربیت  ملل متحد
نهاد سازمان ملل متحد باراي براباري جنسایت  و قادر       ، 

7زنان بخشیدن به
8صندوق کودکان سازمان ملل متحد ، 

 ، 9ي عال  پناهندگان ساازمان ملال  کمیساریا ، 

ویاروس نقاص ایمنا      /سندر  نقص ایمنا  اکتسااب    ملل براي 10صندوق جمعیا سازمان ملل متحد

11انسان
 (31-10، 1396.)اسالتر،  

                                                                                                                                       
1 Intersex 
2 UNDP 
3 UNAIDS 
4 WHO 
5 UNESCO 
6 ILO 
7 UN Women 
8 UNICEF 
9 UNHCR 
10 UNFPA 
11 HIV/ AIDS   

http://www.ohchr.org/Documents
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کمیته حقوق اقتصادي و اجتماع  نیز رویکرد دیگري را اتخااذ کارد؛ ایا  کمیتاه در      1998در اکتبر   

داردت دولتهاي عضو باید تضمی  کنند کاه هویاا جنسا     ود مقرر م ي تفسیري شماره بیسا خنظریه

یک فرد، مانع  براي شناسای  حقوق میثاقی  براي افراد نیسا. عالوه بر آن هویاا جنسایت  یکا  از    

( در ای  رویکرد هویاا جنسایت    Tbinternet.Ohchr.org شود.) م  ي تبعیض شناختهمبان  ممنوعه

(. گزارش کمیساریاي عال  حقاوق  Whittle,2002,241رود ) م  ه شمارمبنای  مستقل براي تبعیض ب

داناد و   م  جنسیت هاي  بشر در بخش اول، افراد تراجنسیت  را برخوردار از حقوق برابر با دیگر هویا

معتقااد اسااا کااه هویااا جنساایت  بایااد بااه طااور مسااتقل در مبااان  تبعاایض در میثاااقی  نااا  باارده  

 (www.ochr.orgvisited At: 14/09/2015شود)

 یا نقاش تعیای   « نهاد خانواده»مستقیم به حفاظا از هاي  عالوه بر موارد فوق باید بیان نمود که اشاره

رد شاد. اتفااق    توسعه پایادار  کننده خانواده در اجراي اهداف توسعه پایدار در خالل مذاکرا  اهداف

ملل متحد  راي حقوق بشر سازمانشوهاي  مذکور علیرغم ای  واقعیا موجود اسا که یک  از قحعنامه

که مشارکا خانواده در جامعه و در دستیاب  به اهاداف  »نگران  پیرامون ای  موضوع را  2015در سال 

حسااب  »کند و کشورهاي عضو را باه   م  تشری « شودتوسعه همچنان نادیده و ب  اهمیا انگاشته م 

نیااز باه   » خواناد و  فارا ما   « توسعه پایادار کردن روي نقش خانواده، به عنوان یک  از یاري کنندگان 

  به هاي پیش رویشان جها دستیابمربوط به خانواده را، در راستاي تالشهاي  تقویا توسعه سیاسا

الملل ، اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و اهاداف توساعه آیناده     اهداف توسعه مورد توافق بی 

 شود. م  متذکر« سازمان ملل متحد

لحاظ شاده اساا شاامل یاک اشااره       2030تر بحن برانگیز مرتب، با خانواده که در دستور کار ادبیا  کم

1خانواده مستقیم به نهاد
 در اهاداف  5-4مشاترک در خاناه داري )هادف فرعا      هاي  در رابحه با مسئولیا 

رآماد  در ارتبااط باا افازایش بهرهاوري و د    « کشااورزان خاانوادگ   »اشاره نیز به  ( اسا. یکتوسعه پایدار

( شده اسا. در نهایا نیز یاک اشااره باه    توسعه پایدار در اهداف 2-3خانوادگ  )هدف فرع  هاي  مزرعه

ها در ارتباط با مشارکا در پرورش محی، آموزش  براي کودکان شده که بدی  صور  بیان شده  خانواده»

                                                                                                                                       
1 the family 
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م آوریم تا آن هاا باه درک   محیح  پرورش  فراه کنیم تا براي کودکان و جوانانما کماکان تالش م »اسات 

هاا باه    و خاانواده و جوامع منساجم   هایشان برسند و از طریق ایجاد مدارس ام کامل  از حقوق و ظرفیا

با ای  حال توجه داشته باشید که »کنیم تا سود حاصل از جمعیا را از آن خود کنند.  م  کشورهایمان کمک

 ذکرشده اسا.« جوامع منسجم»و « مدارس ام »هاي  در انتها و پس از عبار  ها خانواده»عبار  

بند عنوان  از خانواده آمده اسا کاه همچاون دساتورکار بسایار      3در  2030همچنی  در سند آموزش 

جهاا رفاع    24توجه به ارر خانواده در آموزش و توسعه پایادار اساات در پااراگراف     منفعل و دور از

آماوزش، علام و فنااوري،    هااي   بخشا  در حاوزه  رویکردهاي بای    گردد؛ که از م  بیسوادي پیشنهاد

، اشتغال، صنعا و توسعه اقتصادي، مهاجر  و ادغا  اجتماع ، شهروندي، رفاه اجتمااع  و  «خانواده»

آگااه ساازي    36استفاده شود؛ و در پااراگراف   عموم  آموزشهاي  مربوط به تأمی  هزینههاي  سیاسا

 51و در پااراگراف   شاود  ما   اوان کاودک  محساوب  هااي   جاز آماوزش و مراقباا   « خاانواده » افاراد 

ای  مسئله عمدتا به دلیال اصارار    گردد. م  معرف  «خانواده» عنوان عامل  براي بهداشا سوادآموزي به

 نهاد خانواده» کشورهاي حام  زنان هم جنس باز در خالل مذاکرا  صور  پذیرفته اسا که عبار  

را به رسمیا « اشکال مختلف خانواده» اصالح شود که اي  به گونهیا باید تغییر یابد و یا به لحاظ ادب  

ط زنان هم جنس باز نیز رسامیا یابناد. ایا  موضاوع یکا  از بزرگتاری  نقاا       هاي  بشناسد تا خانواده

نهااد  » باود و در نهایاا، تنهاا اشااره مساتقیم باه واژه        توسعه پایدار آمیز در مباحثا  اهداف مشاجره

حاذف شاده    توسعه پایادار  مهم  در توسعه پایدار اسا از اسناد نهای  اهداف خانواده که داراي نقش

اسناد متعاددي از ساازمان ملال متحاد دارد کاه نهااد        تأکید مجددي بر 2030اسا. اگرچه دستور کار 

در  2030بیاان میادارد کاه دساتور کاار      12دهند. براي مثال پاراگراف  م  خانواده را مورد تصدیق قرار

1  حقوق بشراعالمیه جهان
از اعالمیه جهان   16-3دارد. ماده  الملل  حقوق بشر ریشه و معاهدا  بی  

نهاد خانواده یک واحد گروه  طبیع  و زیربنای  براي جامعه اساا  »دارد که  م  حقوق بشر نیز اظهار

ساند،  12ازآنجاای  کاه پااراگراف    « وسیله جامعاه و حکوماا نگاهاداري شاود.     و سزاوار اسا تا به

 اینچئاون بیاان   2030ساند آماوزش    17الملل  حقوق بشر را تصدیق میکند و پاراگراف  بی  دا معاه

الملل  وجود دارد که ای  اسناد پشتوانه و حاف  حق افراد در مورد  کندت تعدادي سند معیارگذار بی  م 

                                                                                                                                       
1. UDHR 
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هاا، میثااق هاا،     الز  االجرا هستند .اسناد یادشده عبارتند از ت پیماان ناماه   نظر حقوق  اند و از آموزش

هاا کاه ابعااد سیاسا  و      ها و بیانیه نامه الملل  مانند توصیه بی  ها و همچنی  اسناد ها و پروتکل توافقنامه

 تواند خأل مذکور را رفع نماید. م  اخالق  بسیار قوي... ای  مسئله تاحدي

اف ساند ملا    تمام  موارد مذکور نشان دهنده میازان تفاوتهااي مااهوي در محتاواي واژگاان و اهاد      

یونسکو که در راستاي سایر اسناد بی  الملل  و توس، تدوی  کنندگان غرب  چارچوب  2030آموزش  

باشد. در ادامه به اسناد داخلا  و محتاواي آن    م  داخل  فرهنگ ایران  اسالم هاي  یافته اسا با آموزه

 ها در ذیل پاسخ به سوال دو  اشاره خواهیم داشا.

  سوال اساس  پژوهش در محالب فوق، باید به دومای  ساوال اهاداف پژوهشا      پس از پاسخ به اولی

براي ای  سوال خواهیم بود که میزان همگرایا  ایا  ساند    در بیان ای  پرسش به دنبال پاسخ پرداخا  

که طبیعتا با توجه به بنیادهاي  ایدئولوژیک  و فرهنگ  خاص خود تدوی  شده اسا با اساناد داخلا    

اعتقادي و عرف  جامعاه ایاران را   هاي  سالم  ایران و نیز آموزهاي فرهنگ  ما که ریشهنظا  جمهوري ا

 دارد چقدر اسا؟

ضاروري   2030جها پاسخگوی  به ای  سوال نگاه  اجمال  به قواعد تشریع  داخل  و سپس سند  

 رسدتبه نظر م 

ریازي ماورد توجاه       در برناماه طرف  جنس آنچه در برنامه سوّ  توسعه جمهوري اسالم  ایران مبتن  بر ب 

سیاستگذار بوده اسا، در برنامه چهار  توسعه به سما حساسیا جنسیت  و سیاسا تبعیض مثبا حرکا 

 چهاار   برناماه  درنموده و برخ  از مواد بحن زنان و خانواده در ای  برنامه، از سند پک  گرفته شده اسا. 

( ماادري  و همسري نقش با) خانواده در زن جایگاه رتقاءا زمینه در دولا مسئولیا به اي اشاره هیچ توسعه

 در اساسا   قاانون  کاه  حاال   در نادارد،  زناان  معنوي حقوق ارتقاي يزمینه در تکلیف  هیچ دولا و نشده

 عباارا   الیحاه،  ایا   در. نمایاد  ما   تأکیاد  زنان معنوي حقوق و خانواده نهاد حف  بر 10 اصل و 21اصل

 «توانمندساازي » ،«پرخحار  جنسا   رفتارهااي » ،«جنسیت  تبعیض» ،«جنسیت  عدالا» ،«زنان علیه خشونا»

 حقاوق » عباار   بار  آن، هااي  ابها  همه با اسا، پک  سند اصحالحا  از که( 180 ،158 ،155 ،143 مواد)

 حقاوق  اداره رئایس  مواد ای  به عمل راستاي در. اسا کرده پیدا اولویا اساس ، قانون در مصرح «معنوي

 بررس  براي اقیانوسیه -آسیا منحقه ول  الد بی  عال  نشسا برگزاري حاشیه در خارجه زار و زنان و بشر
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 در بسایاري  تاالش  زناان  مشاارکا  اماور  مرکاز ت »داشاا  اظهار بانکوک در 5+  پک  و پک  اسناد اجراي

 مظهر شتال ای  و کرده کشور توسعه برنامه چهار  الیحه در «زنان توانمندسازي» نا  به موضوع  گنجاندن

  (144 ت1384 ،. )احمدي«اسا ایران در زنان مسائل ساختاري اصالح بارز

بسایاري از ماوارد را    2030 و آموزش باید بیان داشا که دو سند دستور کار 2030اما در بررس  سند 

عضو یونسکو نباشاد و   اند که شاید مورد تائید و امضاي تما  کشورهاي الملل  ارجاع داده به اسناد بی 

عارف   پاذیرش باه   کند تا مفاهیم متفاو  و بعضاً غیرقابلعالوه بر ای ، عمل مذکور کمک شایان  م 

به عناوان   جهان  تبدیل شوند. باید در نظر داشا که عرف وایدئولوژي مقبول برخ  جوامع نم  تواند

نب انسان کناون   راهبرد جامع براي سایر جوامع پیشنهاد گردد، زیرا ای  جوامع نتوانسته اند تمام  جوا

را به نحوي منحق  اقناع نمایند. به عنوان مثال عد  توجه به نقش نهاد خانواده و ارکاان آن در جامعاه   

توان گفا که گوی  بادنبال انکاار نقاش مهام و      م  گردد و به عبارت  م  خلل  مهم در ای  سند تلق 

کنند هستند و ایا  انکاار    م  را دنبال کلیدي خانواده در همه اهداف مانند توسعه پایدار که خود نیز آن

یک اصل بدیه  و اولیه اسا که در عمل هم رسیدن به اهداف توسعه پایدار را بدون در نظار گارفت    

 جدي خواهد کرد.هاي  بحن خانواده دچار خال

 جنسایت ،  تسااوي  پایادار،  توسعهت از اسا عبار  2030 مل  سند در آموزش  به طور خالصه اهداف

 الگاو  ای  در .(اي خانواده نوع هر)خانواده نهاد به گزاري ارزش زدای  و خشونا افراد، يساز یکسان

 طور به هستند محتر  باشند داده تشکیل رااي  خانواده که... و مرد دو زن، دو از اعماي  خانواده نوع هر

 باشاد  م  یسمسکوالر به اعتقاد اسا سند ای  مولفان پذیرش مورد که آنچه سند ای  تدقیق در خالصه

 .(18، 1398)سلگ ، کریم ، 

برخالف انفعال اسناد اخیر یونسکو در اسناد باالدست  جمهوري اسالم  ایاران باه ویاژه ساند تحاول      

آموزش و ارر آموزش در خاانواده   پرورش تأکید بسیاري بر نهاد خانواده و ارر آن در و بنیادی  آموزش

ه به معناي فحري و طبیعا  آن مشاکال  جادي باراي     داشته اسا؛ در واقع هم غفلا از نقش خانواد

 تایجاد خواهد کرد؛ به عنوان مثال جوامع

  خاانواده در ایفااي نقاش    هااي   ها و مهاار   تقویا بنیان خانواده و کمک به افزایش سح  توانای

 (.4 متناسب با اقتضائا  جامعه اسالم  )راهکار تربیت 

 اي تربیت  و آموزش  باراي تقویاا فرهناگ تربیتا      تدوی  برنامه جامع مشارکا خانواده و نهاده
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 (.4/3پایه دانش آموزان )راهکارهاي  و تحقق شایستگ  ها خانواده

 ي درسا  دوره متوساحه در   اضافه نمودن درس مدیریا و سلوک مناسب خانواده به جدول برنامه

 (.5/4ها و براي تما  دانش آموزان )راهکار تمام  رشته

 هاا، نیازهاا و وظاایف     موزش  براي دانش آموزان جها آشنای  با ویژگ تهیه و تدوی  محتواي آ

( )سااازمان بساایج حقااوق 4/6هااا و معیارهاااي اسااالم  )راهکااار  خااانواده در چااارچوب ارزش

 (.23، 1396حقوقدانان، 

گاردد در هایچ یاک از قاوانی  تشاریع       آنچنان که از محالب ابتدای  ای  مقاله تا کناون مالحظاه ما    

م  ایران حمایت  از خانوادههاي نوپدید صور  نگرفته اسا و همواره اشاره و حمایا جمهوري اسال

 باشد.از خانواده در معناي فحري و سنت  آن م 

 و آماوزش  بنیاادی   تحاول  ساند  آموزش  -تربیت  نظا   اهدافهاي  به طور خالصه در بررس  الگوي

 معیاار  عنوان به ایران  مبان  تربیت ، لاعدا آموزش، نظا  در محوري خدات شامل مفاهیم  پرورش هم

 ازدوا  باعقاد  کاه  مردي و زن)خانواده به گزاري ارزش محور، پژوهش تربیا و تعلیم گزاري، ارزش

 و تربیتا   نظاا   در خادامحوري  بنیاادی   مفهاو   الگو ای  در باشد؛ م  مد نظر( اند شده فرزند صاحب

 هماراه  به آموزش  و  تربیت  سیستم در را تربیت  دالاع اعتقادي مبان  به استمداد با که اسا آموزش 

 شامرده  محتار  اي  خاانواده  و اسا اسالم  ایران  مبان  مبناي بر الگو درای  گزاري ارزش معیار. دارد

 (.18 ،1398 کریم ، سلگ ،)گردند فرزند صاحب مرد و زن رسم  عقد با که شود م 

خانواده اساس تفکیک نقش هاا شاده و جنسایا     واقعیا ای  اسا که در قرن بیسا و یکم در غرب

 خاانوادگ  بار اسااس آن صاور     هاي  مهم تری  معیار و مالک  اسا که تفکیک وظایف و مسئولیا

 مارد  و زن برابري استقالل، جنسیت ، تساوي حصول آوردهاي ره دیگر از (.14، 1380گیرد )ابو ،  م 

 .اسا بوده مرد و زن فحري و فیزیک  اطبیع و جنسیا بر مبتن اي  کلیشههاي  قالب شکست  و

آنچه امروزه در حال بروز تدریج  اسا اختالال  فرهنگ  اسا که به صور  مشهود قابل روئیا اسا. 

در عمل مصانوعا  فرهنگا  و    زیان ای  اختالال  در درجه اول خانواده و جامعه را در بر خواهد گرفا.

هااي   عی  خالقیا، براي برقراري ارتبااط و تقویاا ارزش  هنري چون داستان، موسیق  و فیلم که باید در 

جامعه و افراد گا  بردارد و آن چیزي را که باید نوجوانان بدانند تا با آگاه  از آن ها به بزرگسال  پاا نهناد،   
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 که افراد باید در نهاد خانواده ماورد  ( و از سوي دیگر ازآنجاhttp://nowspeakenglish.comآموزند ) نم 

تربیا جنس  قرار گیرند، اما با تضعیف بنیان خانواده، مواجه با پیامدهای  چون تولید نسل فرزنادان بادون   

 شوند. م  مکرر و به خحر افتادن سالما جسم  زنانهاي  والد، سق،

د، اغلب خانواده ها به نفع کار ها باشدر بعد اقتصادي هم به جاي آنکه کار در خدما و حام  خانواده

 شوند؛ به نحوي که پدران همیشه مشغول به کار و یا در رفا و آماد کااري باه سار     م  نادیده انگاشته

بناابرای    .(httpnow speakenglish.com/کناد)  ما   برند که به پیکره خانواده ضربه ساخت  وارد  م 

 ، سق، جنی  و بسیاري از موارد دیگار  شکسا خورده، کودکان ب  سرپرسا، پورنوگرافهاي  ازدوا 

 به ویژه فرهنگ جنگ حاکم بر رفتار زنان و مردان جامعه مهم تری  مسائل خانوادگ  هستند. 

که مولاد اجرایا    های   گزارش سرگذشا خانواده  در ای  انتهاي ای  بحن نگاه  هر چند اجمال  به

ن  را پیش روي خواهد گذاشا؛ آنچنان که به سازي راهبردهاي نویسندگان ای  اسناد بوده اند راه روش

مارد،   71زن، یاک زن و از هار    5از هر  1(NSVRCگزارش مرکز منابع خشونا جنس  مل  آمریکا )

گیرد، هزیناه سااالنه تجااوز در آمریکاا بسایار      یک مرد در طول عمر خود مورد تجاوز جنس  قرار م 

الر اسا ، تجاوز جنس  به مرد  ناحیه ماورد حملاه در   بیلیون د 127ها و برابر با باالتر از سایر جنایا

محرح اسا و در عی  حال تجااوز باه    2ارتش آمریکا در موارد متعددي به عنوان یک سیاسا سازمان 

بازداشتشدگان و تجاوز به زنان مبارز در ارتش آمریکا اتفاق میافتد. طبق تخمی  وزار  دفااع آمریکاا،   

آمریکا تجاوز جنس  به خود را اعاال  نمیکنناد. عریاان باودن اماور      % مردان در ارتش 81% زنان و 67

جنس  در جامعه و تبلیغ و ترویج آن، نه تنها بر رفتار جنس  مرد  تاریر میگذارد بلکه بار نگارش هاا،    

مکرر خود به ای  نتیجاه دساا   هاي  باورها و هویا پذیري جنس  نیز اررگذار اسا. وارد در پژوهش

موجب جنسیت  شدن نگرش ها و باورهاا و رفتارهااي اساتفاده کننادگان از ایا       یافا که ای  اتفاق، 

ای  مواجهه همچنی  بر روي  مخاطبان معرف  میکند ؛ رسانه ها شده و زنان را به عنوان اشیاء جنس  به

مواجهه مردان با زنان و واکنش ده  به آنها در رواب، و تعامال  آنها ارر میگاذارد. جنسا  دیادن زن،    

جنس  و نه انسان  به او، افزایش خشونا نسبا به زن پذیرش آن در زناان برخا  از پیامادهاي     نگاه

هاي زودهنگا ِ مربوط باه مساائل جنسا  خااص     در غرب امروز اسا. آموزشاي  فرهنگ رایج رسانه

                                                                                                                                       
1. National sexual violence resource center 

2. organizational policy 

http://nowspeakenglish.com/
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مادي گرای  افراط  در غرب اسا و سود عظیم  که از تجار  در ابعاد مختلف ای  مسأله باه خزاناه   

شود و از سوي دیگر گسترش نگاه لذ  گرایانه و اومانیست  انسان امروز اسا  م  یه داران منته سرما

انسان را از خود حقیقایش دور  سرمایه داري  اسا که هاي  حاکمان حکوماهاي  که آن نیز از سیاسا

بار باارز    هااي اخیار اهتماا    رسد هرچند در فرایندهاي قانون  و قانونگذاري ساال  اند. به نظر م  کرده

شود اما باتوجه به انحراف کشاندن زن از ایفاي نقاش اصال    نمودن نقش زن در جوامع غرب  دیده م 

خود به عنوان محور اساس  در خانواده در ای  نحو تعاریف نقش، بنیان خانواده در ای  جوامع از مسیر 

 آید. م  به شماراصل  و فحري خود خار  شده اسا که ای  مسأله تهدیدي علیه سالما بشریا 

هاي ي مستحکم، مشارکا و پشتیبان  اخالق، فرهنگ و دی  از بنیاندر ای  شرای، کلید ایجاد خانواده

خانواده اسا. به همی  علا ضروري اسا تا در کنار تأکید بر حقوق فردي بار حقاوق خاانوادگ  و    

د اسا، در حال  که در جمع  تکیه گردد. اساس معاهدا  حقوق بشري اصل مساوا  بی  تمام  افرا

در دکتری  حقوق بشر اسالم  هادف نظاا  حقاوق ، تحقاق      1نظا  اسال  زن و مرد مکمل یکدیگرند.

شاود ناه آنکاه عادالا      ما   عدالا اسا و برابري وسیله و ابزاري براي رسیدن به ای  هدف شامرده 

 ( 43، 1391براي نیل به برابري و مساوا  باشد.)توحیدي، اي  وسیله

ه باوجود اسناد ایران  که مناسب تری  جایگزی  و از نظر تدوی  مقد  بار ساند ملا  آماوزش     در نتیج

فرهناگ ایرانا  اساالم  نگاارش     هاي  سو با آموزه با محتوای  هم باشند، اسنادي که م  یونسکو 2030

هااي   بنیانتری   مهمده  به  پیشنهادي سایر ملل در راستاي جهانیازي به اجراي اسناد  اند، اساساً یافته

 باشد. نم آموزش و تربیا  تمدن ساز نسل آینده یک ملا  

 گیری و پیشنهادات نتیجه. 5

کند  م  رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل متحد را متعهد 2015در سپتامبر   2030سند توسعه پایدار 

ا را در تا اهداف دستور کار ای  سند را که نتیجه یک فرایند گسترده مشاورت  در ساح  جهاان  اسا    

 مدنظر داشته باشند.  2016سیاسا گذاري کالن مل  خود از ابتداي سال 

آموزش که هدف چهار  ای  دستور کار اسا در تحقق کلیه اهداف ای  دستور کار به طاور مساتقیم و   

 غیر مستقیم نقش اصل  و محوري به عهده دارد. 

ایدار، تساوي جنسیت ، یکسان ساازي  عبار  اسا ازت توسعه پ 2030ي مل  اهداف آموزش  در برنامه

                                                                                                                                       

 21 سوره رو  آیه . 1
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اي( در ای  الگاو مفهاو  بنیاادی      )هر نوع خانواده افراد، خشونا زدای ، ارزش گزاري به نهاد خانواده

توسعه پایدار اسا ودر پرتو تالش در جها ایجاد شهروند جهان  و شاهروند جهاان وطا ، یکساان     

اي  اعم از دو زن، دو مرد و... کاه خاانواده  اي  دهگیرد، در ای  الگو هر نوع خانوا م  سازي افراد صور 

 را تشکیل داده باشند. 

های  که خواستار محافظا از خانواده و به رسمیا شناخته شدن نقش خانواده  تبصرهالز  به ذکر اسا 

مربوط به اساتحکا  حقاوق و نقاش والادی  در رابحاه باا فرزندانشاان،        هاي  در توسعه بودند و تبصره

مذهب  و فرهنگ بودند، تماما در طاول ماذاکرا    هاي  های  که مشوق احترا  به ارزش همچنی  تبصره

محرح شده، کاه باراي   هاي  و بعض  از شاخص سازمان ملل متحد رد شده و در برنامه گنجانده نشدند

در 2 1توسعه پایدار کمک به دفاتر سازمان ملل متحد و دولا ها جها سنجش میزان دستیاب  به اهداف

فته شده اند، فراتر از آن چیزي اسا که کشورهاي عضو در زمان انجا  گفتگوها پیرامون کلماه  نظر گر

باه   (.12، 1396)اساالتر،   به کلمه اهداف اصل  و فرع ، دقیق و پر زحما مورد مذاکره قرار داده اند.

بر خالف مباان  و اهاداف ساند ماذکور اساا  و در مجماوع در جهاا        های  که  عبار  دیگر تبصره

حمایا، حفاظا و تحکیم خانواده اسا تماما نادیده گرفته شده اسا و ای  خود دلیل  محکم بر ای  

 تواند باشد که ای  سند به دنبال ارائه مدل خاص  از خانواده با تعریف خاص خویش اسا.  م  مدعا

مختلف براي هاي  یونسکو در راستاي ایجاد تغییرا  گسترده در حوزه 2030باتوجه به آرمان سند مل  

ماهوي بیانگر ضرور  نگاارش ایا  پاژوهش در    هاي  کشورهاي متعدد، باید اظهارکرد که ای  تفاو 

 باشد.  م  یونسکو با محتواي اسناد داخل  2030راستاي بیان ناسازگاري محتواي سند مل  آموزش 

باه   وپدیاد خاانواده  نهاد خانواده ازدوا  یا نکاح و اشکال ن در ای  مجال پس از بیان مفاهیم  همچون

                                                                                                                                       
1. SDG 

 شارای،،  و باشاد  رگژوهانسبو اجرای  برنامه و 21 کار دستور ریو، بیانیه اصول کلیه مبناي بر باید پایدار توسعه اهداف. 2

 توسعه کار دستور با منسجم صور  به باید اهداف ای . قراردهد نظر مد را کشورها مل  متفاو هاي  اولویا و ها ظرفیا

 دگرگون  عنوان با نهایا در متعددهاي  بررس  و بحن از پس اهداف ای . نماید عمل 2015 سال از پس براي ملل سازمان

 اهاداف  شده انجا  توافقا  اساس بر ترتیب ای  به. شد پیشنهاد پایدار توسعه براي 2030 ارک دستورت ما جهان در تحول و

 MDGs)) هاازاره توسااعه اهااداف جااایگزی  Sustainable Development Goals (SDGs))) پایاادار توسااعه

(Millennium Development Goals) شد خواهد 2015 سال از پس.   
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واهلل جعل لکم »بررس  آیا  قرآن در اربا  شناسای  نهاد خانواده پرداختیم و با اشاره به آیات  همچون

 (72)نحل« م  انفسکم ازواجاً و جعل لکم م  ازواجکم بنی  و حفده

ن لوط بیان نمودیم که با آینده نگري قرآن  خرو  از حالا طبیع  ورود به عاقبا نابودي قوم  همچو

را به همراه خواهد داشا در  قوانی  داخل  در راستاي حمایا از نهاد خانواده و زنان  نیاز  تاا ساال    

به تفکیک قوانی  حمایت  در ارتباط با خانواده و زوجیا، اشتغال، مورد بررس  قرار گرفته شده  1390

قاوانی    -2از نقش زناان  قوانی  موضوعه با تحکیم خانواده و حمایا -1اسا که در چهار عنوان کل ت

قوانی  حمایت  ماادران  -4قوانی  حمایا از سالما خانواده و زنان -3مرتب، با حمایا از اشتغال زنان

 و کودکان خالصه و بیان گردید.

یونساکو و ماوازی     2030اهداف یا عباارا  ساند   هاي  سوال اساس  محرح در ای  مقاله بیان مغایر 

مورد تعلیم در اسناد داخل  اسا، در سند هاي  سوی  ای  سند با آموزهتشریع  داخل  و بیان میزان هم

مرتب، با استحکا  حقوق و نقش والدی  در رابحه با فرزندانشان در سند اي  یونسکو بند یا تبصره 2030

گونااگون معاان  مغاایر باا     هاي  یونسکو مالحظه نم  شود عالوه بر اینکه لغات  که در موقعیا 2030

  اسالم  دارند مانند جنسیا به جاي جنس، فراگیر، عاري از تبعایض و... باه کارا  در    فرهنگ ایران

مورد هدف در ایا  ساند در اساناد    هاي  ای  سند مورد استفاده قرار گرفته اند همچنی  بر خالف آموزه

داخل  خانواده جایگاه اساس  در نظا  تربیت  دارد و تقویا نظا  خاانواده در چاارچوب ارزش هاا و    

عیارهاي اسالم  یک  از اهداف راهبردي اسا که در قانون اساس  کشور نیز در قالب حف  و تحکیم م

 عقاد  باا  کاه  شاود  م  شمرده محتر اي  ها اشاره شده اسا. در ای  نظا  تنها خانواده نهاد خانواده به آن

نساکو  یو 2030ساند ملا  آماوزش    هااي   سازي آرماان  اجرای  گردند. فرزند صاحب مرد و زن رسم 

آموزش بوم  و فرهنگ غن  ایران  اسالم  ما خواهد هاي  ناپذیر به بنیان جبرانهاي  موجب ایراد آسیب

معه باید صاور   سازي نخبگان جا هاي گسترده جها آگاه شد. بدی  جها ضرور  تحقیق و پژوهش

نگ  آموزش  هفرهاي  سازي تغایرا  موجود در ای  سند خارج  و محتویا  انگاره گیرد تا با برجسته

را با محالبه مردم ، به حداقل رسانند. از آنجاا کاه   2030سازي سند مل  آموزش   داخل ، امکان اجرای 

 اسا طبیعتاا ارارا  مباان  و اصاول      اساس مبان  فلسف  خاص مولفی  آن استوارای  سند برهاي  پایه

اساا و مشاخص اساا کاه     در ای  سند هویدا   لیبرالیسم و سکوالریسم به خوب  همچون اومانیسیم،
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هاي مدنظر  مت  و محصول فوق زاییده آن مبان  اسا و آرمان نهای  ای  سند تربیا نسل  با چارچوب

قاعدتا پذیرش آن از سوي حاکمیا کشورهای  که از اسااس باا ایا      نندگان ای  سند اسا وتدوی  ک

هاي آموزش  هار کشاور    مهمبان  در تعار  هستند امري طبیع  اسا. ضم  اینکه اساسا محتواي برنا

منشور سازمان ملل متحد ساایر کشاورها    2ماده  ي حاکمیت  کشورها اسا و محابق باهاورود به بحن

(؛ لایک  باا تصاویب برخا  اساناد      11ت 1393)همرناگ،   از دخالا در ای  امور باید خودداري نمایند

 دارناد. رهبار   ما   کشاورها اعاال    کشورها تمایلشان را نسبا به اعال  اجازه دخالا، به سایر نهادها و

 سالحه  نظا » نا  به حریف  با آینده نسل تربیا براي ما» کردند که انقالب در ای  خصوص تاکید معظم

 نظاا   نوساازي . دارد برناماه  ایاران  ملاا  ویژه به ها ملا جوان نسل براي که هستیم مواجه «الملل  بی 

ا کاري غل، اسا. آموزش و پارورش در قاانون   ه شیوه تقلیدي و رونویس  از دسا غرب  به آموزش 

( ساند  http://farsi.khamenei.ir« )آفرین  کناد  اسا و دولا باید نقش« حاکمیت »اي  اساس ، مسئله

تک  تک کند، تا براي افراد ترغیب م  العمر هاي یادگیري مادا  ها را به فراهم کردن فرصا ، دولا2030

کند؛ اما آرماان   بیان م  دگرگون ساخت  جهان ماو برنامه اصل  خود را فکري ادامه دهند د افراد به رش

دارد، روش  اسا که تغییر مد نظر در یک کشور اسالم  از ناوع   مورد پذیرش جها تغییر را بیان نم 

( 18، 1398گ ، کریما ،  جمهوري تفاو  تا  با تغییر مد نظریک کشور سکوالر یاا لیبارال دارد؛ )سال   

را نقحه شروع انقالب بزرگ جهاان اساال     رانیانقالب مرد  ا ()رهاما  خمین  بنیانگزار انقالب اسالم  

اماروز و   يادنیا  دول فرهناگ  باه  کاردن  پشا که معتقدند و دانسته )عج(مهدي ر  ضح يدار به پرچم

فشار و  ،يو شورو کایبا امر  ع اسالماسال  در جهان و برخورد قاط يبر مبنا دیجد  فرهنگ يزیر هیپا

 (. 327 ،1371، )موسوي الخمین  دانند م  ؛به دنبال دارد  رسنگو شهاد  و گ  سخت

سرفصل اعال  شاده هساتند و    17کشورهاي عضو ملز  به رعایا و اجراي دقیق  2030براساس سند 

 اجراي آن نظار  م  کند. حس  ای  سازمان بر

مفاد و الزاما  سند به امضا برخ  مسئوالن تا معاون اول ریاسا جمهاوري  در کشور ما نیز بخش  از 

الملل  نیازمند مصوبا  بقیه قوا نیز هسا ای  امار از روناد    از آنجا که اجراي اسناد جامع بی رسید اما 

هاي دولت  به ظاهر خار  شد )با مخالفا مجلس و مجمع تشخیص مصلحا نظاا  و  اجرا در دستگاه

 از اجراي برخ  مفاد  ای  سند بصور  های   انقالب فرهنگ ( اما  با ای  حال گزارششوراي عال  

http://farsi.khamenei.ir/
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سندي که در حوزه آماوزش کشاور مغاایر باا روح ساند تحاول بنیاادی          غیر رسم  در دسا اسا ،

که اهداف میان مد  اسا ای  اساس ایران با امضاي ای  سند متعهد شده  اسا . بر آموزش و پرورش

(. ساندي  13، 1396)یوسف پاور،   براساس همی  سند تنظیم و اجرا کند وزش  خود راو بلند مد  آم

که بخش مهم  از محتواي مغایر با مفاهیم حمایا از خانواده به مفهو  ایران  اسالم  را در بار دارد و  

از اساس در برخ  تعاریف با مفهو  پذیرفته شده خانواده که مبتن  بر فحار  بشاري اساا مغاایر      

شاود و باه درسات  جایگااه بحان       م  در حال  که درسند تحول بر نقش محوري خانواده تأکید دارد.

 محرح شده اسا.

 مشخص نیسا کیفیا در ای  آموزش را چاه شاخص یاا نهاادي معای        2030در سند مل  آموزش  

اصل  شیوه گزارش دها  و  هاي  کند و چگونه آموزش  با کیفیا خواهد بود؟ یک  دیگر از دغدغه م 

هااي   تواناد داده  ما   باشد که م  میزان اطالعا  صادر شده از کشور در ارتباط با بنیادهاي آموزش مل 

الز  جها تنظیم اسناد راهبردي را براي رسیدن ارتباط سالما جنس  در چارچوب خانواده و بحان  

ه اساا کاه   زن به طور خاص و خانواده باید محرح شود را فراهم نماید. ای  موضوع غیر از ای  مساال 

کننادگان ایا  ساند     شناخت  و فلسف  مورد پذیرش تادوی  با توجه به مبان  معرفا  2030اساسا سند 

داخلا  و   عرفا  و ایادئولوژیک   هااي   اسا و تعمیم و توصیه آن به سایر کشورها باید پس از بررس 

 بوم  هر کشور صور  گیرد. 

رد به ای  مهم دسا خواهم یافا کاه راه طا    گذرسد که با محالعه آنچه در غرب امروز م  م  به نظر

ایا  جواماع    آن متناسب برا ي تربیا شاهروندان  خااص  هاي  شده دنیاي سرمایه داري که تما  برنامه

اسا که با نگاه خاص خود در پ  دستیاب  به  سود عظیم مادي از یاک ساو و گساترش نگااه لاذ       

براي سعاد  انسان در جغرافیاي فکري جامعه  گرایانه و اومانیست  از سوي دیگر اسا الگوی  مناسب 

ایا  فرهناگ در تاالش اساا تاا باازتعریف        گ و تمدن ایران  و اسالم   نیساا. ما با توجه به فرهن

خانواده و جایگاه زن از منظري نو هر یک از ای  مفاهیم را از کارکردهاي اصل  خود دور نمایاد و در  

 آید.  م  مارنگاه  جامع تهدیدي علیه سالما بشریا به ش

توان به دالیل مشاخص محتاواي ساند را کاه باا       م  رسد که م  با لحاظ ای  مسأله و مفاد فوق به نظر

سواال  جدي روبروسا مورد پرسش قرار داد. در ای  صور  نیاز اسا که دالیال عاد  اجارا را باه     

یاران و برخا    طور صری  و با موازی  متق  اعاال  نماود. زیارا آنچاه در ماورد جمهاوري اساالم  ا       
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 ( ذکار 177و  131، 1386)تاموشاا ،   کشورهاي مسلمان در بسیاري از کتب و اساناد حقاوق بشاري   

شود ای  اسا که ای  کشورها تمایل واقع  به اجراي معاهدا  ندارند؛ لذا باه هماراه عضاویا در     م 

عاهاده را باا   کنند که در واقعیا امار اجرایا  ساازي م    م  متعددي استفادههاي  حق شرطمعاهدا  از 

 سازد. م  مشکل مواجه
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