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 چکیده
خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجة تحوالت فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل 

رو خانواده عنصری ارزشمند برای  گیرند؛ از این شود و افراد نیز متأثر از تحوالت جامعه قرار می می

ها تحوالت خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق  است. چنانچه جامعه و دولتجامعه 

اعتنا بماند، این نهاد  تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی

تحول معنایی ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر  محل تعارض و اختالف دولت

خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقالب اسالمی است. 

نوعی ثبات در معنای  دهد این اسناد با ایجاد نسخة خانوادة تراز، به های این مطالعه نشان می یافته

ها مورد  اعضای آن از منظر دولت خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و

های خود را به خانوادة تراز مدنظر خود  ها، خدمات و حمایت غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه

توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر  رو می دهند؛ از این ارائه می

بندی مضمونی نحوة  فاده از روش تحلیل محتوا به صورتکرد. این پژوهش به شیوة کیفی و با است

 گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است. شکل

 تحول، توسعه، جنسیت، خانواده، معنا.های کلیدی:  واژه 
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 مقدمه و طرح مسئله
 ای است که هر لحظه در خانواده پدیده»شونده است. به اعتقاد گورویچ  خانواده عنصری متحول

شدن برخوردار  شدن، از ساخت افتادن و بازساختی حال دگرگونی است و از ویژگی ساخته

واسطة وساطت میان فرد و جامعه  (. خانواده به62: 1184منش،  )صادقی فسایی و عرفان« است

(. 411: 1194؛ جزایری و صلواتی، 101: 1191متأثر از تحوالت هر دو بخش است )باقری، 

که جوامع  پذیرد؛ درحالی اده به میزان بیشتری از تحوالت فردی تأثیر میرسد خانو نظر می به

منظور تمایل به ثبات ساختاری کمتر در جریان حقیقت این تحوالت قرار دارند )اعزازی،  به

(. این امر سبب ایجاد تفاوت سرعت میان تحوالت فرد و خانواده با تأثیرپذیری فرد و 19: 1176

 کند. های تعارض را ایجاد می د و حوزهشو سازمان در جامعه می

ها در جوامع، عامل مؤثری در تحوالت خانواده  عنوان نهاد اجرایی سیاست ها به دولت

(، دریافت معنای این تحوالت و تغییر، تصحیح یا اصرار بر 00، 22: 1195)خضری، 

و سیاسی خود  دلیل قدرت اقتصادی ها هستند. همچنین این نهادها به های پیشین با آن سیاست

های خرد و کالن بر خانواده  های خود و ارائة سیاست سازی براساس نگرش توانند با تصمیم می

هاست، یا اسناد  شده از خانواده در اسنادی که دولت مجری آن تأثیرگذار باشند. تصویر منعکس

ت نهادی کند، نمایانگر نحوة نگرش به خانواده، درنظرگرفتن تحوال ها را تدوین می خود آن

خانواده و تحوالت عینی و ذهنی کنشگران به خانواده و تکالیف و تعهدات آنان در مقابل این 

 نهاد است.

بخشی به وضعیت ملتهب خانواده، افزایش سن  های متعدد دربارة سامان با وجود سیاست

الق و پذیرش با اخ ازدواج، افزایش آمار جدایی، کاهش تعداد موالید، تولد نهادهای غیرقابل

؛ عنایت و 1184ها، صادقی فسایی و لوالآور،  فرهنگ ایرانی مانند ازدواج سفید )جمشیدی

(، بیانگر شائبة تفاوت میان تصویر عینی خانواده و تصویری است که اسناد 107: 1191موحد، 

 گانة رو باید با بررسی اسناد و دربارة این نوشتار و اسناد شش کنندة آن هستند؛ از این منعکس

توسعه پس از انقالب اسالمی مشخص شود که تصویر موجود در این دسته از اسناد چه 

هایی دارد و آیا در سیر تاریخی این اسناد، تحوالت رخ داده در چهل سال اخیر درنظر  شاخصه

گرفته شده است؛ بنابراین هدف پرسش اصلی این پژوهش بررسی تحوالت معنایی خانواده 

رسد نتیجة  نظر می اد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به)وجود یا نبود( در اسن
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تواند شکاف میان تصویر  توجهی به تحوالت معنایی خانواده می این بررسی در وجود یا بی

وابسته به زمینه یا تصویر انتزاعی از خانواده را کاهش دهد و امکان ایجاد تصویری واقعی از 

 سازان را فراهم کند. ران و تصمیمگذا خانواده در ذهن سیاست

 پیشینۀ نظری و تجربی

ها و اعضای جامعه است که امکان مکالمة میان فرد و جامعه را  خانواده نهادی واسط میان دولت

(. این نهاد در حضور دیرپا و پرکارکرد خود در زمانی 101: 1191کند )باقری،  فراهم می

ها قرار دارد. دلیل این امر استقالل اقتصادی  ت دولتچندان دور خارج از حیطة نظارت و دخال نه

تدریج آن را از  خانواده است که با وقوع تحوالت مدرن صنعتی و جدایی اشتغال از خانه، به

سازی دربارة خانواده را برای  گذاری و تصمیم دست داده است. این وابستگی زمینة سیاست

های حاکم بر  دنبال نگرش ال خانواده بهها در قب ها فراهم کرده است. سیاست دولت دولت

( که آگاهانه یا ناآگاهانه متأثر از 112: 1187مردان است )عرشی، شریفیان ثانی و تکلفی،  دولت

ها نیز  ها در برآوردن اهداف متغیر خود که آن کنند. دولت سازی می ها دربارة خانواده تصمیم آن

عنوان ابزاری برای  الملل هستند، از خانواده به ی بینمتأثر از نگرش آنان به جامعه، نیاز آن و فضا

 (.127-126: 1186کنند )عموزاده مهدیرجی،  تأمین این اهداف استفاده می

ترین رکن  ای که خانواده مهم گذاری دو رویکرد کلی دربارة خانواده دارد: در جامعه سیاست

جامعه صدایی از آن خود دارد  (، این29: 1196ارز دولت و دین است )آزادارمکی،  و نهادی هم

ساختارها و  ای است که در آن کالن خواه است. رویکرد دوم وضعیت خانواده در جامعه و سهم

حفظ کلیت جامعة مدنظر است. در این رویکرد خانواده ابزاری برای محافظت از جامعه و در 

های مدنظر جامعه  زشپذیری ار های آن است. خانواده با بازتولید جمعیتی و جامعه خدمت ارزش

 کند. را افراد منتقل و جامعه را تحکیم می

دهندة خانواده نیز موضوع رویکردهای متفاوت است. خانواده گاهی  های تشکیل مؤلفه

عنوان کلیتی دورکیمی مورد توجه است که قواعد و ساختارهای خاص خود را دارد و گاه نیز  به

اساس  گیرد. براین ن، شوهر و فرزند( مدنظر قرار میاز منظر کارکردهای آن و گاه اعضای آن )ز

مثابة گروه. این نگاه  شود: خانوادة نهادی، خانوادة ابزاری و خانواده به سه نوع خانواده ایجاد می

صورت انتخابی و یکدست، بلکه در غفلت از پرداخت نظری روشن و انتخاب  به خانواده، نه به

 گیرد. سازان قرار می گذاران و تصمیم اطی مدنظر سیاستموضع مشخص به خانواده، به نحو التق



 

 

 

 

 

 9999، تابستان 4، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   224 

  

 

ها، به بعدی از خانواده  شود هر زمان و براساس اقتضائات دولت چنین نگاهی سبب می

( و خانواده 166-160: 1196؛ آزادارمکی، 79: 1184منش،  توجه شود )صادقی فسایی و عرفان

ها در غفلت از  شود دولت بب میای خود خارج شود. همچنین این نگرش س از حیث مجموعه

سازی کنند که این کار زمینة تعارض میان  تغییرات عینی و ذهنی کنشگران به خانواده تصمیم

ها به خانواده نظر دارند  رسد دولت نظر می که به کند؛ درحالی ها را فراهم می کنشگران و دولت

دقیق در میان سندهای رسمی  کنند، حقیقت این ماجرا نیازمند بررسی و اوضاع آن را رصد می

گانة توسعه را  دنبال این است تا اسناد شش منتشرشده دربارة خانواده است. این نوشتار به

 بررسی کند.

 مرور پژوهشی

دهد برنامة  بررسی پیشینة پژوهشی که موضوعی نزدیک با موضوع پژوهش حاضر دارد، نشان می

صورت گرفته است: جنسیت در اسناد های پیشین  قوانین توسعه به دو صورت در پژوهش

ها هستند؛  توسعه و بررسی اسناد از منظر اجراکنندگان این اسناد که در بیشتر موارد دولت

 گیرد. بنابراین بررسی پیشینه نیز در ذیل این دو موضوع صورت می

( به بررسی ابعاد و میزان شکاف جنسیتی در برنامة سوم توسعه در 1196صادقی و کلهر )

های جنسیتی در حوزة  ن پرداختند و نتیجه گرفتند که اگرچه ایران دربارة کاهش شاخصایرا

های بلندی برداشته است، همچنان زنان این  تحصیالت، بهداشت، اشتغال و تأمین اجتماعی گام

رو هستند که بخشی از این معضل به فشار و اجبارهای توسعه و بخشی  جامعه با مشکالتی روبه

 های حاکم مربوط است. تبه فرهنگ و سن

( به تحلیل گفتمان حاکم بر این اسناد پرداخته است. همچنین گفتمان 1181کرمی قهی )

طلب )برنامة سوم و چهارم( و گفتمان اصولگرا )برنامة  حاکم بر این اسناد را به دو دستة اصالح

ن دو گفتمان از پنجم( تفکیک کرده و دال مرکزی این دو گفتمان را جنسیت و تعبیر متفاوت ای

( به بررسی 1182این مفهوم را در مسئلة زنان و خانواده مؤثر دانسته است. صفری شالی )

های بعد از انقالب پرداخته  های زن و عدالت جنسیتی در دولت ها دربارة مقوله رویکرد دولت

ده را است. وی در بررسی پنج الیحه، برنامة توسعة دال شناور مشترک میان سه دولت اجراکنن

های عدالت جنسیتی شامل  داند که از این میان، عدالت جنسیتی با شاخص عدالت اجتماعی می

توانمندی زنان، اشتغال زنان، حجاب و عفاف و امنیت زنان بررسی شده است. نویسنده نتیجه 
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گیرد که گفتمان جمهوری اسالمی با طرح هویت انسانی در برابر هویت جنسیتی )در گفتمان  می

( بر ارائة راهکار جدید برای مسائل زنان تمرکز دارد که البته هنوز صورت روشنی از آن را سنتی

 ترسیم نکرده است.

شده در حوزة اسناد توسعه، زنان و خانواده است که به بررسی  های انجام دستة دوم پژوهش

انتقادی ( به ارزیابی 1199مقدم ) راد و عزلتی پردازد. قانعی ها می عملکرد اجرایی دولت

اند. از جمله اسناد  های مرتبط با تشخیص و شناخت مسائل خانواده و ازدواج پرداخته دیدگاه

مورد بررسی این پژوهش بندهای مربوط به ازدواج و خانواده در اسناد توسعه است. نویسندگان 

ر معکوس عنوان نهادی فرهنگی تأثی اند که مداخلة مستقیم دولت در حوزة خانواده به نتیجه گرفته

 ها الزم است ضمن حمایت اقتصادی، خانواده را تقویت کنند. دارد و دولت

به رابطة تحول در وضعیت اجتماعی زنان و گفتمان  (1180صادقی فسایی، خادمی و نجفی )

اند. براساس این  ها پرداخته ها و همچنین به جایگاه زنان در این گفتمان گرفته در دولت شکل

گرایی محور، در دولت اصالحات لیبرالندگی رویکرد نظارتی و مصرفپژوهش، در دولت ساز

گذاری و  محور بر فضای سیاستگرایی وظیفه محور و در دورة عدالت و مهرورزی تودهمشارکت

 اجرا در حوزة زنان حاکم بوده است.

های مرورشده این است که خانواده در اسناد قانون توسعه  وجه ممیز این پژوهش با پژوهش

صورت دقیق بررسی نشده است. نکتة دوم مدنظر نوشتة حاضر، تحوالت معنایی خانواده است  به

محور )و نه جنسیت و نه زنان  شده سابقه ندارد. رویکرد خانواده های بررسی که در میان پژوهش

سی ها به خانواده یا زنان( با تمرکز بر اسناد قانون توسعه که امکان برر یا ارزیابی عملکرد دولت

های  کند، وجه تمایز این پژوهش و در راستای تکمیل پژوهش ای را فراهم می تاریخی و مقایسه

 پیشین است.

 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر تفسیری )کیفی( است که به روش تحلیل محتوا و رویکرد تحلیل محتوای عرفی 

وع یا عمل و قراردادی انجام شده است. واحد تحلیل پژوهش حاضر بخشی از فضای موض

ها  ( و تعداد آن1884تحت مطالعة اسناد قوانین توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )داون، 

خوانی دقیق این اسناد به استخراج بندهای مرتبط مستقیم و غیرمستقیم با شش عدد است. تمام

احد تحلیل عنوان و حوزة خانواده )شامل شخص خانواده، اعضا، در ارتباط با دیگر نهادها و...( به
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های خانواده، خانوار،  وجوی کلیدواژه بند( منجر شد. انتخاب این واحدها با جست 06)

سرپرست، زن، مرد، شوهر، مادر، پدر، فرزند، دختر، پسر، جمعیت، ازدواج، طالق، متأهل، مجرد 

 ها استفاده شده بود جدا شدند و در و اشتغال صورت گرفت. همة بندهایی که این کلمات در آن

جدول زمانی به تناسب سال تصویب و اجرای برنامه قرار گرفتند. این جدول با ایجاد ارتباط 

زمانی بندهای منتخب، امکان یافتن مشابهت و تکرار بندها، امکان مطالعة بندهای تغییریافته و 

تر از آن دریافت فضا و سیاست حاکم بر برنامه را فراهم کرد. مقوالت در روند تحلیل  مهم

نامیده  1«تم»تر کاهش یافت که در اصطالح روشی  مین و معانی اساسی به مفاهیمی انتزاعیمضا

گشتگی مخاطب، تناقض نگرشی به  شود. این تم دربارة این مطالعه شامل سرگشتگی/ گم می

 شود. خانواده و سیاست عدم تعیین است که در همة شش سند مورد مطالعه یافت می

های این پژوهش مانند هر پژوهش کیفی دیگر بر چهار  یافته ارزیابی تحلیل محتوای کیفی

معیار استوار است: قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال و قابلیت تأیید )لیکلن و گوبا، 

شده و مفاهیم اصلی و  منظور تأمین این معیارها، دربارة متن اسناد، بندهای استخراج (. به1896

وگو مطالعة دقیق  گان بار دیگر مذاکره شد. از آنجا که غیر از این گفتزیرمفاهیمی میان نویسند

شده در پیشینة پژوهشی نیز ارجاع داده شد و  دیگری برای ارجاع موجود نبود، به مطالعات اشاره

عنوان زمینة تولد مفاهیم، امکان روایی،  شده به کلیات آن تأیید شد. همچنین حجم بندهای اشاره

( پژوهش را 82: 1184( و اطمینان )ایمان، 717: 1888انتقال )لیکلن و گوبا، اعتماد، قابلیت 

 افزایش و خطای مفهومی را کاهش داد.

 های پژوهش یافته
تحلیل محتوای شش قانون برنامة توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجراشده پس از انقالب 

در اسناد مذکور بیانگر مضمون  ( با تمرکز بر تحوالت معنایی خانواده1186-1169در ایران )

گذار در  گشتگی مخاطب به معنای آن است که سیاست است. گم گشتگی مخاطب گماصلی 

توان مخاطب  سختی می را درپیش گرفته است؛ درنتیجه به سیاست عدم تعیینبرخورد با خانواده 

وضعیت ویژه  مشخصی را برای مجموعه بندهای قوانین توسعه تشخیص داد. عدم تعیین و ابهام،

کند که به  گذاری فراهم می مشی خط« موضوع و مخاطب»و مناسبی برای بازتفسیرهای متنوع از 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Theme 
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 تناقض نگرشی به خانوادهزمینة  عدم تعیینانجامد. وقوع  ناکامی در اشاره به وقعیت خاصی می

طالق(،  کند که در نتیجة آن زمانی شخص خانواده )ازدواج، تحکیم و جلوگیری از را فراهم می

های توسعه  زمانی کارکرد خانواده )جمعیت( و زمانی دیگر اعضای آن )زنان( مخاطب برنامه

شود، مسئلة این است که  گیرند. اگرچه هر یک از این ابعاد جزئی از خانواده را شامل می قرار می

ه است که های توسعه، غلبه با یکی از ابعاد خانواده است. این امر سبب شد در هر یک از برنامه

 توازن الزم برای رسیدگی به دیگر ابعاد خانواده برهم بخورد.

تنها خانواده از مزایای مثبتی که در اسناد توسعه برای آن درنظر گرفته  در چنین وضعیتی نه

نکردن کامل  شود. استفاده ماند، بلکه تصویر خانواده نیز دچار اعوجاج می بهره می شده است کم

گفته از  قوانین برای آن درنظر گرفته است، در مجموعة وضعیت پیش خانواده از آنچه در

ماندن تصویر خانوادة  گشتگی مخاطب، سیاست ابهام و تناقض نگرشی، سبب ایجاد و باقی گم

نهادها )دولت( تر  ناکارآمدی خواهد شد که نتیجة آن وابستگی بیشتر به دولت و دخالت گسترده

ر در بازتولید خود در اسناد بعدی، موجودیت واقعی و (. این تصوی11: 1181است )عبدی، 

کند. در این صورت، خانواده از نظر  وابسته به زمینة زیستة جامعه و اعضای آن ایجاد می

گذار و اعضای جامعه در پیچش ابهام تشخیص خانوادة انتزاعی از خانوادة انضمامی،  سیاست

نکردن به دیگران و  خاص خانواده و اشارههای استقالل و نیازمندی، تمرکز بر برخی اش حوزه

درنهایت ایجاد تصویر خانواده کارگزار انجامیده است. چنین تصویری خانواده را در مجموعة 

ها و مسئلة آن را امری سیاسی و وابسته به تشخیص  شخص، کارکرد و اعضای ابزار دولت

د مقدس مستقل صاحب نها»داند. خانواده در چنین صورتی عنوان تزئینی  دولتمردان می

« نهاد عرفی کارگزار نیازمند راهنمایی»که در واقعیت امر  کشد؛ درحالی را یدک می« تشخیص

عنوان مضمون  گشتگی مخاطب به شود. براساس روش تحلیل محتوا مضمون گم بازنمایی می

اصلی و سیاست عدم تعیین و تناقض نگرشی در ضمن مطالعه و تحلیل متن قوانین توسعه 

 معرفی و بررسی خواهند شد. 1خراج شده است. این مفاهیم در جدول است
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 (1136-1168شده از مجموعه قوانین توسعه ) . تحلیل مضامین استخراج1جدول 

 

 

 ردیف

 مضامین

 

 برنامۀ مرتبط

 مضمون اصلی

 گشتگی مخاطب سرگشتگی/ گم

 تناقض نگرشی به خانواده

 سیاست عدم تعیین

 دشمارة بندهای ارجاعی در سن

1.  

قانون برنامة اول 

توسعة اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

(1169-1174) 

 دولت پنجم و ششم

 ای خانوادة غیرمجموعه

 رسوخ امر بیرونی به خانواده

 خانواده مقدم بر فرد

 ابزاری مقدس

 خانوادة فردمحور

 مرکز خانوادة زن

 مشارکت مشروط

 1-19، 1-1ها:  مشی . زیرمجموعة خط1بند 

 1-0: 0بند 

 بدنی و ورزش : تربیت7-8: 7ند ب

 8بند 

 1-1. زیرمجموعه تصویر کالن برنامه: 1بند 

4.  

قانون برنامة دوم 

توسعة اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

(1172-1179) 

 دولت ششم و هفتم

 خانوادة غیرفرهنگی

 خانوادة اقتصادی

 اعضای نادیده

 60، تبصرة 11، تبصرة 4-14، 14تبصرة 

1.  

قانون برنامة سوم 

وسعة اقتصادی، ت

 اجتماعی و فرهنگی

(1178-1191) 

 دولت هفتم و هشتم

 خانوادة فردمحور

 کننده زن تعیین -

 شده خانوادة فراموش -

 مفاهیم نارس -

، 121، مادة 125، مادة 148، مادة 21مادة 

 185، مادة 108، مادة 109مادة 

2.  

قانون برنامة چهارم 

توسعة اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

(1192-1199) 

 ولت هشتم و نهمد

 محور جنس . خانوادة تک1

 محور خانوادة زن -

 تقلیل نهاد به فرد -

 تقلیل نقش به فرد -

 محور اشتغال جنسیت -

 خانوادة درحاشیه -

. گسترش مفهومی خانواده به 4

 اعضای خانواده

 ایجاد تصویر زن تراز فعال -

 تقلیل نگاه حمایتی به فرد -

، مادة 80، مادة 81، مادة 02، مادة 15مادة 

، 155، مادة 88، مادة 89، مادة 87، مادة 86

، 111، مادة 156، مادة 154، مادة 151مادة 

 141، مادة 114مادة 
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 (1136-1168شده از مجموعه قوانین توسعه ) . تحلیل مضامین استخراج1دول ادامه ج

 

 

 ردیف

 مضامین

 

 برنامۀ مرتبط

 مضمون اصلی

 گشتگی مخاطب سرگشتگی/ گم

 وادهتناقض نگرشی به خان

 سیاست عدم تعیین

 شمارة بندهای ارجاعی در سند

0.  

قانون برنامة پنجم 

توسعة اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

(1185-1182) 

 دولت نهم و دهم

 . خانوادة بلعنده1

ها )خانوادة  تجویز اولویت -

 تجویزی(

 خانوادة تراز -

 . خانوادة ناوابسته به زمینه4

 خانوادة مقدس -

 ال خانوادة ایده -

 در خدمت خانواده -

 شده زن تعیین -

، مادة 18، مادة 14، مادة 18، مادة 19مادة 

از  10، مادة 22، مادة 21، مادة 24، مادة 21

از  411، مادة 186علم و فناوری، مادة 

 415، مادة 447حقوق و قضا، مادة 

6.  

قانون برنامة ششم 

توسعة اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

(1186-1255) 

 دولت یازدهم

 محور ة جامعه. خانواد1

 . خانوادة ابزاری4

 . خانوادة دیوانی1

 . خانوادة زیستی2

. تغییر ادبیات خدمات 0

 محور خانواده

 . مدیریت بیرونی امر درونی6

. برجستگی بخش ساختاری 7

 های خانواده آسیب

ماندن عرصة فرهنگی و  . عقیم9

 اجتماعی

، مادة 95، مادة 72، مادة 75، مادة 12مادة 

، مادة 154، مادة 151، مادة 97، مادة 91

از بخش حقوقی  111، مادة 152، مادة 151

 و قضایی

تحوالت معنایی خانواده با بررسی قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

شود. خانواده که  های سیاست ابهام دربارة خانواده در این برنامه دیده می آغاز شد. نخستین طلیعه

دیده شده است. نخستین نمود این  ای غیرمجموعه بار ارجاع داده شده، از نگاه 9در این سند 

نگاه واگذاری مسئولیت بازتولید ارزشی و فرهنگی خانواده با دیگر نهادهای مسئول گسترش 

( است. در این بند اشاره شده است که نهادهای مدنظر 1فرهنگ عمومی و تعلیم تربیت )بند 

پذیری و  حفظ قداست خانواده و تقویت روحیة مسئولیت»عه برای دولت مسئولیت آموزش جام



 

 

 

 

 

 9999، تابستان 4، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   222 

  

 

( را برعهده دارند. این بند شائبة ناتوانی خانواده از 1-9« )مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی

آورد؛ تا حدی که حفظ قداست نهاد خانواده نیز از عهدة نهاد  انجام این مسئولیت را به ذهن می

به حوزة خانواده در  رسوخ امر بیرونیشود.  یگر نهادها واگذار میآید و به د خانواده برنمی

دهد. در چنین  تنزل می مقدس ابزاریگیرد و آن را به نهاد  چنین شیوة برخوردی شکل می

 خود است. کارآمد و ناتوان از مدیریت کمآید خانواده  نظر می وضعیتی به

ده است. پیش از این نیز اشاره شد به خانوا نگاه فردمحورای،  حوزة دوم نگاه غیرمجموعه

شود؛ یعنی  گرایانه به خانواده دیده می گشتگی مخاطب، نگاه تقلیل که در پس سیاست ابهام و گم

های  مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با حفظ شئون خانواده و ارزش»

« بیشتر»زمینة مشارکت زنان با قید  دنبال ایجاد این بند به(«. 1-19متعالی شخصیت اسالمی زن )

های  گانة مذکور است، اما پس از آن با دو قید حفظ شئون خانواده و ارزش های سه در عرصه

آید زن در این نگاه عنصر محوری و ضروری برای خانواده  یابد. به نظر می متعالی خاتمه می

قرار بگیرد. این بیان، شائبة  است و عرصة عمومی فعالیت وی نباید در تعارض با شئون خانواده

که در اصول قانونی و فقهی مردان محور خانواده  آورد؛ درحالی را به ذهن می خانوادة زن مرکز

دهد که شخص خانواده یا نهاد  در این بند زنی را نشان می مختصات زن معتبرهستند. تعیین 

عالوه بر اینکه  مشارکت مشروطیهای اوست. چنین  دولت مراقب حوزه و دامنة فعالیت

آورد )خانواده یا زن( سیاست ابهام در زمینة مشارکت بیشتر  گشتگی مخاطب را به یاد می گم

 کند. زنان یا حفاظت از شأن نهاد خانواده را نیز یادآوری می

ذیل برنامة  1مسئلة جمعیت است که در بند  خانوادة فردمحورحوزة دیگر مرتبط با مقولة 

تا سال  1160بینی شده است که از سال  شده است. در این بند پیشجمعیت به آن پرداخته 

 2به  6درصد و میزان فرزندآوری یک زن در سن باروری از  1/4به  4/1نرخ باروری از  1185

التعلیم با مسئلة  کردن آموزش دختران الزم فرزند کاهش یافته است. نکتة جالب در این بند مرتبط

ویژه افزایش  بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه، بهباال»کاهش جمعیت است؛ یعنی 

های مشارکت زنان در امور  التعلیم و افزایش زمینه ضریب پوشش تحصیلی دختران الزم

مسئلة افزایش ضریب آموزش دختران تنها در این بند مدنظر قرار گرفته و «. اجتماعی-اقتصادی

در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه و خانواده، قید در انتهای بند دوم برای مشارکت بیشتر زنان 

اضافه شده است. این امر « های متعالی شخصیت اسالمی زن حفظ شئون خانواده و ارزش»



 

 

 

 

 

 229 تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 

 

 

در راستای اهداف دولت، به دو نکتة پنهان اشاره دارد:  استاندارد دوگانهبر آشکارسازی  عالوه

ن زنان مخاطب مستقیم آن شناخته در حوزة باروری که در آ تعیین تکلیف جنسیتینخست 

های آموزش و تحصیل  شود. نکتة دوم به حوزه ای نمی سازی اشاره شوند و به مردان و فرهنگ می

های متعدد رها شوند. مردان در این  توانند با مشغولیت در آن از بارداری کند که زنان می اشاره می

یت این عرصه به زنان واگذار شده است. اند و مدیر زمینه عنصر جانبی و غیرمسئول قلمداد شده

الگویی است که آشکارنبودن آن به جهت بداهت در  سایۀ غیرآشکارکنندة  ها بیان همة این

های دولت در راستای خانواده است. در این تفسیر خانواده به یکی از اعضا تقلیل  ریزی برنامه

شدن  طی این فرایند به سیاسیزند که  یابد و زنان را به مسائلی بیش از زنان گره می می

 ازپیش مسئلة زنان و خانواده انجامیده است. بیش

عنوان  ثبات معنایی خانواده در قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به

ترین برنامه در پرداخت به حوزة خانواده است )شش ارجاع(. نخستین بار در ضمن بحث  نحیف

درآمد شامل  هزینة معاش اقشار کم ( به بحث پرداخت مستقیم کمک14تأمین اجتماعی )تبصرة 

سرپرست و... اشاره شده است. همچنین در این بند به  ها و زنان و کودکان بی خانواده

های زندانیان اشاره شده و لزوم حمایت اقتصادی از آنان مدنظر قرار گرفته است. در این  خانواده

(. 60ة ورزش برای زنان و دختران اشاره شده است )تبصرة برنامه برای نخستین بار به مسئل

به خانواده را  نگاهی غیرفرهنگیبرنامة دوم توسعه در پرداخت محدود خود، جز ورزش زنان، 

دهد. در این برنامه، خانواده در بعد اقتصادی، آسیب دیده است و اعضا در آن نادیده  نشان می

ای برای  اند و برنامه هزینة تأمین معاش دیده نشده ن کمکاند. همچنین زنان و مردان در ضم مانده

توانمندسازی آنان ارائه نشده است. در این برنامه که در اواخر دولت سازندگی اجرا شد، 

ترین آن ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. نگاه غیرفرهنگی  ترین بعد خانواده اقتصاد و نادیده مهم

تر به خانواده  واده در برنامة اول، اما در سطحی بسیار ضعیفای به خان در ادامة نگاه غیرمجموعه

 پرداخته است.

قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربارة خانواده در مقایسه با دو 

های خاصی دارد که در توجه به رویکرد متفاوت به آن ریشه دارد. در این  برنامة دیگر ویژگی

ه ارجاع شده است که بخش اعظم آن مربوط به خانواده ایثارگران و سند خانواده یازده مرتب

دنبال تحرک اجتماعی  شهداست. برنامة سوم توسعه در وضعیتی از جامعة ایران تدوین شد که به
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وجود آمد که عمدتاً مشارکت در ادارة امور جامعه بود )خادمی،  و طبقاتی مطالبات جدیدی به

گرایی، ایران برای ایرانیان، جامعة مدنی و دولت پاسخگو  نون(. شعار این دولت قا111: 1180

پیگیری است. در  ( که تأثیر آن بر حوزة خانواده در برنامة سوم توسعه قابل110بود )همان: 

راستای این فضای سیاسی و شعارهای مرتبط، وضعیت خانواده در این برنامه، بسط نگرش 

برنامة سوم توسعه  109است. مادة  حور به خانوادهفردم موجود در برنامة اول توسعه در نگاه

با واسپاری مسئولیت پیگیری و ارائة گزارش مواد مرتبط با زنان به مرکز مشارکت زنان، به این 

بخشی است. این مرکز با نگاه ویژه به شخص زنان و نه جایگاه خانوادگی آنان،  نگاه رسمیت

ایفای نقش مناسب زنان در توسعة کشور »زی برای سا دنبال زمینه برخالف دو برنامة پیشین، به

خانوادة ، شخص خانوادة فردمحوریاست. در چنین « )در گام نخست( و تقویت نهاد خانواده

گیرد. اگر  و کارکردهای آن در سایة نقش خاص زن در جامعه و خانواده قرار می شده فراموش

محور شده و دیگر ابعاد  نامه، خانواده زنمحور بود، در این بر در برنامة دوم توسعه، زن خانواده

 آن نادیده مانده است.

نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص »تکلیف دیگر مرکز امور مشارکت زنان تأمین 

، بند الف(. این اشاره 109است )مادة « اصول و مبانی اسالمی و تحوالت آینده»با قید « زنان

ای دارد که  نشده امور مذکور قابلیت انعطاف کشف بدین معناست که مبانی اسالمی در حوزة

تواند خود را با اقتضائات اکنون و آیندة زنان تطابق دهد. اگر در دو برنامة پیشین مسئلة  می

مشارکت اقتصادی زنان با شروط و قیود خاصی مطرح بوده است، در برنامة سوم توسعه مسئلة 

های اشتغال زنان و  افزایش فرصت»ها برای  امهلزوم اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده و برن

)همان، بند ب( مدنظر قرار « ارتقای شغلی و... اصالحات ضروری در امور اداری و حقوقی

 گرفته است.

های مطالعاتی برای تسهیل  فعالیت»محوری موجود در قانون برنامة سوم، به  در راستای زن

ره شده است. در ادامه این ماده برای نخستین بار )همان، بند ج( اشا« امور حقوقی و قضایی زنان

کردن بار  اشاره شده است. همچنین جهت سبک« سرپرست زنان خودسرپرست و بی»به مسئلة 

بندی مطالبات از پایین به باال و پیگیری آن، نهاد واسط  دولت، اجرای قانون و صورت

درنهایت این برنامه بر پوشش  های غیردولتی مدنظر قرار گرفته است )همان، بند د(. سازمان

 ، بند الف(.185های زندانی و معدومان تأکید دارد )مادة  حمایتی کامل خانواده
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برنامة سوم توسعه در چنین پرداخت ضعیفی، مفاهیم نارسی را در حوزة خانواده و زنان به 

های فردی  پردازد و دیگر مسئولیت گذارد که تنها به حضور زنان در عرصة عمومی می نمایش می

شده قرار  کننده در مقابل زن تعیین گیرد. در این وضعیت زن تعیین و اجتماعی آنان را نادیده می

قیدوشرط تبدیل شده است. این تغییر نگرش به نظر  گرفته و مشارکت مشروط به مشارکت بی

ت نشده به دو برنامة قبل است و دیدگاه انضمامی و ریشه در واقعی بیشتر واکنشی مطالعه

 اجتماعی ندارد.

سنجی میان تعداد اشارات به خانواده و زنان کمترین اشارة  قانون برنامة چهارم در نسبت

مورد( و بیشترین اشاره را به زنان و حضور اجتماعی و  11مستقیم و غیرمستقیم را به خانواده )

گر نگاه فردگرایانه مورد( با تأکید بر اشتغال دارد. اگر برنامة سوم توسعه آغاز 45عمومی آنان )

و تمرکز بر  محور جنس خانوادة تکدنبال بسط ایدة  به خانواده است، برنامة چهارم توسعه به

اند. چنین پرداختی به  دلیل جنسیت خود از برخی حقوق اجتماعی محروم مانده زنان است که به

ال آن نظری ندارد. انجامیده است و به مسئولیت زنان در قب خانواده در حاشیهزن و مسائلش، به 

« در و برای»منزلة تنبیه نهاد خانواده و صورتی )سنتی( از آن است که زنان را  راندن به حاشیه به

خواهد )برنامة اول توسعه، بند  خواهد و فعالیت آنان را منوط به حفظ شئون آن می خانواده می

وجه بر سه محور نهاد جای تقسیم ت ، بهگسترش مفهومی خانواده به اعضا(. در فرایند 19-1

 خانواده، کارکردها و اعضا، بر اعضا تمرکز شده و از میان اعضا نیز تنها بر زنان تأکید شده است.

بعدی به مسئلة اشتغال پرداخته  تمرکز برنامة چهارم بر فعالیت اجتماعی زنان در نگاهی یک

اول توسعه، تأکید بر حمایت دهد. مانند برنامة  است و تصویر غیرفرهنگی از خانواده را نشان می

اقتصادی از خانواده است، اما این بار با لفظ توانمندسازی و تمرکز بر اشتغال زنان، زنان سرپرست 

، 89بند ی، مادة  87، مادة 86بند د، مادة  02و برای نخستین بار زنان خودسرپرست )مادة  1خانوار

تصادی آنان به مردان و جلوگیری از بند ه(. چنین نگاهی به زنان در جهت کاهش وابستگی اق

 ، بندی(.87دلیل نیاز اقتصادی، توانمندسازی، خودکفایی و استقالل نظر دارد )ماده  ازدواج به

تراز در برنامة چهارم توسعه زنی فعال در عرصة عمومی و دارای شغل )رسمی،  تصویر زن

 تقلیل نگاه حمایتی به فردواده، جای حمایت از نهاد خان خانگی، تعاونی( است. در این برنامه به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
نکرده مدنظر است که  شود، گروهی از زنان مجرد و هرگز ازدواج می . در تعریفی که از زنان خودسرپرست ارائه1

 اند. خواسته یا ناخواسته از سرپرستی مردی که مسئولیت آنان را برعهده دارد خارج شده
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شده )مادة تعیین تکلیف جنسیتی اساس در همة بندهای مربوط به زنان،  شود. براین مشاهده می

های شغلی( و قید زنان با  ، بند الف: توجه به ترکیب جنسیتی در استفاده از فرصت111

وجود دارد که (« 1بند ، 02ویژه برای زنان )مادة  ( و به151برابری )مادة »اصطالحاتی چون 

رو و برای نخستین بار در راستای تقویت خانواده از  آورد؛ از این یاد می نوعی تبعیض مثبت را به

( و 156)مادة « اعتالی معرفت دینی و توسعة فرهنگ قرآنی»منظر برنامة چهارم توسعه به 

، بند ل( و در فراغت از )همان« تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعة ایرانی»

پردازد. همچنین در راستای استقالل و اشتغال زنان برنامة جامع توسعه  می« اسالمی»قید 

مشارکت زنان با هدف ارتقای کیفیت زندگی آنان و افزایش باورهای عمومی به شایستگی آنان 

ها و آزادی و  فرصتنفس، برابری  عزت»گانة  با تأکید بر سه« کار شایسته»( و برنامة 111)مادة 

 ( تدارک دیده است.151)مادة « امنیت کار

توان واکنشی به برنامة سوم و چهارم و  در قبال خانواده را میبرنامۀ پنجم  رویکرد قانون

بار  45نوعی بازگشت به الگوی تجویزی برنامة اول و دوم توسعه دانست. خانواده در این سند 

ن خودسرپرست با هدف ترویج ازدواج حذف و زنان ارجاع شده است. در این برنامه، زنا

(. بازگشت به الگوی برنامة اول 415اند )مادة  سرپرست خانوار نیز تشویق به مشاغل خانگی شده

آمدن خانواده و تأکید بر تفکیک جنسیتی با اشاره به آموزش متفاوت  و دوم توسعه نوعی بازپیش

 ب(. ، بند10دختران و پسران است )فصل دوم، مادة 

است که آنچه را تا پیش از این از  خانوادة بلعندهتصویر خانواده در برنامة پنجم نوعی از 

دست داده بود بازیافته است. خانواده در این ویژگی، همة امکانات مربوط به اعضای خانواده 

های  پذیرش اولویتدهد. خانوادة بلعنده با  ویژه زنان( را دوباره به خود اختصاص می )به

گذارد که در  نمایش می )در مقابل زن تراز برنامة چهارم( را بهخانوادة تراز صورتی از  جویزیت

آن افراد در چارچوب خانواده و خانواده در چارچوب جامعه و در راستای اهداف آن حرکت 

تغییر نام یافت؛  معاونت امور زنان و خانوادهکند. در این راستا مرکز امور مشارکت زنان به  می

 محور. عنوان جامعة خانواده یامی روشن به زنان و نقش تکلیفی آنان در خانواده و به جامعه بهپ

گسترش فرهنگ امر به »ای در رویکرد دینی خاص و منتخب خود در  تصویر چنین خانواده

، بند 186)مادة « های مربوط به...تحکیم بنیاد خانواده معروف و نهی از منکر، حمایت از... فعالیت

های  توجهی به تحوالت ایجادشده در پی گسترش فرصت آید. بی به نظر ناوابسته به زمینه می ط(
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عمومی و ایجاد مطالبة برابری در زنان، تغییر در کارکرد خانواده در پی این تحوالت، افزایش آمار 

ة پنجم از منظر برنام آل خانوادة مقدس ایدهجدایی و سن ازدواج و کاهش بعد خانوار و...، عنوان 

دهد. دوگانة رفتاری با خانواده و  کارآمد و آن را در تجربة زیستة افراد غیرکاربردی نشان می را کم

بیشترین نمود را برنامة پنجم دارد. برنامة اول و دوم توسعه با توجیه  تناقض نگرشی به خانواده

توسعه در صورت  ورود غیرتخصصی و پژوهشی به حوزة خانواده پذیرفته است، اما برنامة پنجم

توان تغافل عامدانه از وضعیت خانواده و زنان در آن دانست. در این صورت تنها بند  فعلی را می

ای به  ( است و اشاره415)مادة « های زنان مدیر و نخبه ارتقای توانمندی»مربوط به زنان شاغل 

 کردة جویای کار ندارد. زنان شاغل و حجم زنان تحصیل

است که در آن شخص نهاد  خانوادة غیرفردیپنجم توسعه نوعی از  خانواده در برنامة

دار تناقض نگرشی، این بار  خانواده و کارکرد آن مدنظر قرار گرفته است و در پی روند ادامه

توان در ادامة اولویت داشتن  اند. این نگرش به خانواده را می اعضا کامالً نادیده گرفته شده

کننده دوباره به  ردی دانست. در این راستا زنان از حالت تعیینمسئولیت اجتماعی بر خواست ف

تقویت »مشاهده است:  قابل 415بازگشتند. نمود این بازگشت در مادة  شده زن تعیینوضعیت 

های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در  نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه

با محوریت « برنامة جامع توسعة امور زنان و خانواده»دف در راستای این ه«. ها همة زمینه

معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل  -تحکیم بنیان خانواده، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی

 کند. خانگی برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست را در ضمن پیشنهادهای دیگر ارائه می

توان در  را می تصادی، اجتماعی و فرهنگیقانون برنامۀ ششم توسعۀ اقخصوصیت ویژة 

کننده از آن دریافت. خانواده در این  نوعی توجه محافظت توجه ویژه و خاص به خانواده و به

بار ارجاع شده است. در میان بندهای مربوط به حوزة خانواده بیشترین مخاطب بندها  18سند 

ط به تعیین تکلیف زنان در عرصة شخص خانواده است. برنامة ششم توسعه با تکرار بند مربو

شود، اما تفاوت آن با برنامة پنجم، در مقدمه  خصوصی )خانواده( و عمومی )اجتماع( آغاز می

ویکم قانون اساسی، سند  داربودن آن به اصول دهم، بیستم و بیست برای تقویت و نمایش ریشه

های خانواده  ی( و سیاستهای کلی برنامة ششم )ابالغی رهبر ساله و سیاست انداز بیست چشم

تقویت نهاد خانواده »است. به پشتوانة این اسناد، برنامة ششم سیاست خود در حوزة خانواده را 

کند. زنان به خانواده گره خورده و مسئولیتی بیش از  ( اعالم می151)مادة « و جایگاه زنان در آن
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های پیشین  ارند که حاصل برنامهنداشتن با وضعیت جدید جامعه برعهده د توان آنان و در تطابق

است. جامعه در وضعیت حاضر برآیند تحوالت عینی )ساختاری( و ذهنی )فردی( است که در 

شده توجه نداشته و همچنان در پی  یک از این دو بعد متحول برنامة ششم توسعه به هیچ

 سوی تصویر خانوادة تراز، مقدس و ابزاری است. دادن جامعه به سوق

گشتگی  گمو  تناقض نگرشی به خانوادهری مضمون اصلی تکرارشوندة چنین تصوی

آورد. برنامة ششم توسعه پس از تأکید بر تقویت  خاطر می های پیشین را به در برنامه مخاطب

مندی جامعه از سرمایة انسانی زنان در فرایند توسعة  بهره»خانواده و جایگاه زنان در آن به مسئلة 

( 151)بند « عدالت جنسیتی»شدن این امر به مفهوم نوظهور  در پی اجراییاشاره دارد و « پایدار

گشتگی مخاطب در این بند که نخست به پشتوانة قوانین باالدستی زن را در  پردازد. گم می

مندی از توان زنان در فرایند توسعة پایدار است،  کند و سپس خواهان بهره خانواده تعریف می

آورد. به نظر برنامة ششم در راستای سیاست  یتی را به ذهن مینوعی عدم تعیین تکلیف جنس

های توسعه، رویکرد مشخص و روشنی در قبال اعضای خانواده  ابهام موجود در همة برنامه

ها  ای محفوف از سیاست ویژه زنان ندارد. چنین رویکردی به خانواده و اعضای آن در مجموعه به

های  های کلی برنامة ششم و سیاست اله و سیاستس انداز بیست )قانون اساسی، سند چشم

های عدالت جنسیتی ابالغی ستاد ملی زن و خانواده )ماده  خانواده( و اصول )اسالمی( و شاخص

خانوادة نوعی  آورد، بیش از آن به افزایی را به ذهن می ( اگرچه شائبة نوعی همگرایی و هم151

ا هدایتگر آن است. محاصرة خانواده سبب تنگی ه اشاره دارد که قانون، اصول و سیاست دیوانی

های  شود و خالقیت خانواده در برخورد با موقعیت می خانوادة تجویزیسازی در  فضای تصمیم

دریافت دستورالعمل  انتظار خانوادة چشمنشده را تضعیف و آن را از نهاد مستقل به  بینی پیش

( به تضعیف خانواده و 151واده )مادة کند. چنین وضعیتی در عوض تقویت نهاد خان تبدیل می

خواهد انجامید که قادر به تأمین نیاز خود و ابزاری برای تأمین  ای خانوادة وابستهگیری  شکل

 هاست. اهداف متحول دولت

خانواده است. برنامة ششم از آن نظر که خود جمعیت و دومین نکته در برنامة ششم مسئلة 

ای در میان دیگر  داند، جایگاه ویژه پیش موجود متعهد میهای از  کردن سیاست را به اجرایی

های توسعه دارد، اما نکته این است که آن اسناد دچار مشکالتی در نحوة برخورد با  برنامه

روی برنامة ششم توسعه بدون درنظرگرفتن مسائل محتوایی و  رو دنباله خانواده هستند؛ از این
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ای کلی خانواده )ابالغی رهبری( و سند جمعیت ه های کلی جمعیت، سیاست سیاست»نگرشی 

( تنها تکرار برخی مفاهیم نابالغ و ناآزموده است. این 154)مادة « )شورای عالی انقالب فرهنگی(

برآمده « ای خانواده محور تقویت و تحکیم جامعه»برنامه در پیروی از سندهای مذکور در پی 

شود و مختصات  ( سنجیده می154)مادة « وهای الگ رعایت شاخص»است که کارکردهای آن با 

درصد )بند الف(، حمایت از  15کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان »جدید آن 

معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعة مشاغل خانگی )بند ب(، مقابله با جنگ نرم در حوزة 

برای هر زن )بند ت(،  0/4ل سازی برای افزایش نرخ باروری به حداق خانواده )بند پ(، زمینه

ترویج ازدواج موفق، پایدار، آسان و فرزندآوری )بند ث(، آموزش و مشاوره قبل و حین و 

هزینة اجارة مسکن با اولویت زوجین فرزنددار  کم پنج سال پس از ازدواج )بند ج(، کمک دست

ی متأهل )بند خ(، مندی از وکال )بند چ(، تسهیالت برای افزایش سالمت باروری )بند ح(، بهره

توسعة بیمة تکمیلی و پایه برای مادران )بند د( با مأموریت ستاد ملی زن و خانواده در هماهنگی 

بررسی شده است. اگرچه نوعی « اجرایی، رصد و پایش تحوالت جمعیت و خانواده )بند ذ(

خورد، غلبة مسئلة  ینگری و بلوغ مفاهیم دربارة رفتار با خانواده در این بند به چشم م جانبه همه

را  محور خانوادة جامعهمحور را درنظر آورد، صورتی از  ای خانواده جمعیت، بیش از آنکه جامعه

ها و ابعاد موظف به انجام کارکردهایی در راستای اهداف  کند که در بیشتر حوزه ترسیم می

ل یکدیگر و وظایف هاست. این نوشتار در پی نفی رابطة متقابل خانواده و جامعه در تکمی دولت

ای ظریف است؛ یعنی در  دنبال بیان نکته و تکالیف این دو نهاد در قبال یکدیگر نیست، بلکه به

نوعی بلع خانواده در جهت اهداف متغیر  های توسعه از جمله برنامة ششم به روح حاکم بر برنامه

نون خانواده مجبور به تدبیری آنان ایجاد شده و اک شود که گاهی در پی بی ها مشاهده می دولت

 های آن است. جبران خسارت

الزام مرخصی تشویقی »توان در  را می محور خانوادة جامعهو  خانوادة ابزاریغلبة نگاه 

دار دارای حداقل سه فرزند  ، بند الف(، بیمة تأمین اجتماعی زنان خانه151روزة پدران )مادة  سه

کردن پدری،  دریافت. برجسته« ل )بند ج()بند ب( و اختصاص خوابگاه به دانشجویان متأه

دار فرزنددار با ایجاد تراز خاصی در تعداد فرزندان که موردنظر با قید  فرزنددارشدن، زنان خانه

، 154و اختصاص منزلگاه به دانشجویان متأهل و تشویق به ازدواج دانشجویی )مادة « حداقل»
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کند  ارکردهای خانواده )تولیدمثل( ترسیم میبند الف(، ازدواج و تشکیل خانواده را در یکی از ک

 خواهد. و می

برنامة ششم در راستای تقویت خانوادة ابزاری که تکلیف تولیدمثل و جبران جمعیتی را 

ها و دلیل سبب  های فرهنگی و انسانی خانواده، بر بحث آسیب برعهده دارد، از میان همة قابلیت

کنترل و کاهش نرخ طالق »ازمان بهزیستی را مسئول کند و س ها تمرکز می از هم گسست خانواده

مدیریت بیرونی امر کردن فرصت  کند. فراهم ، بند الف( معرفی می152)ماده « درصد 45به میزان 

شناسی و  های اجتماعی و مددکاری و مراکز روان برای نهادهایی مانند فوریت درونی

وقوع طالق )همان( و تأکید بر  شناختی برای پیشگیری از اختالف و... پیگیری از روان

، بند الف( مسئلة خانواده را 111بودن آن، این خدمات برای افراد بدون تمکن مالی )ماده  رایگان

دهد که در قبال معیشت خانواده تنها  شناختی تقلیل می ای و روان ای مشاوره در حالی به مسئله

کند و در جهت  ، بند ب( اشاره می154های زودبازده )ماده  بر توسعة مشاغل خانوادگی و بنگاه

ازدواج جوانان تنها بر ازدواج موفق و آسان و پایدار و یادآوری ارزش ازدواج و فرزند )همان، 

توجهی به بعد ساختاری مسئلة خانواده در حوزة زنان سرپرست خانوار و  بند ث( تأکید دارد. بی

، بند ت( آنان 95)مادة « یت و توانمندسازیحما»پذیر به  در تنها مرتبة اشاره به این گروه آسیب

دهد. در پی  کند و اجرای آن را به قوانین و مصوبات شورای اجتماعی ارجاع می اشاره می

افزایش نرخ جدایی، فراموشی ابعاد ساختاری خانواده و تقلیل مسئولیت از هم گسست خانواده 

مؤثر آن در تشکیل، تحکیم، و نقش  ماندن عرصۀ فرهنگی و اجتماعی عقیمبر افراد، سبب 

گشتگی مخاطب در  ای که همچنان یادآور گم تقویت و انحالل خانواده شده است؛ مسئله

 های توسعه است. های تجویزی برنامه سیاست

 گیری بحث و نتیجه

در این نوشتار شش سند قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجراشده )و در حال اجرا: 

ز انقالب اسالمی در ایران در حوزة تحوالت خانواده بررسی شد. نتایج این برنامة ششم( پس ا

بندی مضمونی بیانگر سه مضمون اصلی است  بررسی به روش تحلیل محتوای کیفی و صورت

های توسعه در حوزة خانواده حاکم است: سرگشتگی مخاطب، سیاست عدم  که بر همة برنامه

به معنای نبود رویکرد جامع و روشن در  شتگی مخاطبگ گمتعین و تناقض نگرشی به خانواده. 
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عنوان نهادی مستقل، کارکردهای خانواده و  حوزة خانواده در سه بعد شخص نهاد خانواده به

آمیز از جهت تعیین اهمیت این  به معنای مواجهة ابهام سیاست عدم تعییناعضای آن است. 

به خانواده به مفهوم  تناقض نگرشینوع و گانه و بازشدن فضای تعبیر و تفاسیر مت مخاطبان سه

 گذار و اجرایی است. گرفتن خانواده از جانب نهاد قانون ریزی برای خانواده برای درخدمت برنامه

های توسعه،  های ایرانی در بیشتر برنامه خانواده در نتیجة چنین برخوردی از جانب دولت

های توسعة  ر حالی است که در برنامهای داشته است. این موقعیت د موقعیت فرودست و حاشیه

های توسعه است که در سیر تاریخی خود از برنامة اول تا ششم  خانواده مخاطب خاص برنامه

های خانواده )مانند  ترین حوزه سهم آن بیشتر و دامنة شمول توجه به آن تا خصوصی

 های تشویقی فرزندآوری( پیش رفته است. سیاست

ها برای خانواده که از میزان ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم  دولت ریزی افزایش دامنة برنامه

دادن به  آید، در حقیقت در پی هدف کمتر آشکاری مانند جهت دست می در اسناد توسعه به

ها در ابعادی مانند بازتولید  کارکردهای خانواده در راستای تأمین اهداف کلی و جزئی دولت

صرف و... صورت گرفته است. در چنین وضعیتی خانواده ها، جمعیت، اقتصاد و الگوی م ارزش

عنوان نهادی در  (، بلکه به29: 1196عرض دولت و دین )آزادارمکی،  عنوان نهادی هم نه به

(. این صورت از مناسبات، خانواده، کارکرد و اعضای آن را در 86: 1180خدمت است )غیاثوند، 

(، بدون آنکه نیاز واقعی 1190محمدی،  د )ملکده ها قرار می جریان متحول تغییر ذائقة دولت

 خانواده و اعضای آن درنظر گرفته شود.

مند کنش عامالن، جزئی از  ریزی جهت کمک برنامه ها از خانواده به حمایت دولت

دستورالعمل روابط متقابل دولت و کنشگران اجتماعی و با وساطت خانواده است. این مناسبات 

دلیل آشکارشدن تعارض میان ضریب  تناقض است. این تناقض به در ضمن خود مولد تعارض و

المللی در مقایسه  ها متأثر از شرایط اقتصادی، سیاسی و نظامی داخلی و بین اهمیت اهداف دولت

کنند که الزم  ها خانواده را نهادی تعریف می با مطالبات خانواده است. در چنین منظری دولت

کار بگیرد. خانواده در چنین  راستای این اهداف متغیر به است ظرفیت و امکانات خود را در

تعادلی میان ابعاد مختلف مطالبات درونی و مطالبات بیرونی  موقعیتی خود را در حالت بی

 (.461: 4557، 1یابد )بید ها( می )دولت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Boyd 
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بخشی به اهداف و نیازهای خود یا دولت، امکان ایجاد  ناتوانی خانواده از انتخاب و اولویت

اسالمی را بیان کند دشوار کرده است.  -خانوادة سخنگویی را که مطالبات خاص جامعة ایرانی

ای و گرفتار در تناقضات نگرشی از  دلیل وضعیت وابسته و حاشیه در وضعیتی که خانواده به

وضعیت اصالت به نهادی کارکردی، از نهاد مقدس انسانی به خانوادة عرفی سطحی، از نهادی 

هادی وابسته، از موقعیت تأثیرگذار به وضعیت تأثیرپذیر، از عرصة خصوصی محترم مستقل به ن

اهمیت و درنهایت از نهادی در کنار دولت به نهادی زیردست دولت تبدیل  به پیوست عمومی کم

گیری و مشارکت در مناسبات دولت و خانواده از دست  شود، امکان استقالل بیان، تصمیم می

 .(1182رود )منوری،  می

ها )سیاست عدم تعیین،  دست شدن خانواده در میان اهداف و اولویت دولت به  دست 

گشتگی مخاطب و تناقض نگرشی( تأثیر عمیقی بر داوطلبان ورود و حضور در خانواده دارد.  گم

داوطلبان ورود به عرصة خانواده از وضعیت این نهاد نگران هستند. ایجاد خانوادة تراز )پایدار، 

ای با مختصات خاص که از برنامة پنجم توسعه و  ( و اختصاص امکانات به خانواده460: 1880

آغاز نگرانی در باب وضعیت جمعیتی کشور آغاز شده است، زنان و مردانی را که خواهان شیوة 

کند. مشاهده و تحلیل اطالعات  دیگری از زندگی هستند، از این نهاد تراز، غریبه و دور می

ن ازدواج، کنترل یا کاهش نرخ جدایی، وضعیت فرزندآوری و افزایش مربوط به کاهش س

( بیانگر 1182؛ ملکی و همکاران، 1170؛ مهاجرانی، 1: 1180جمعیت )سالنامة مرکز آمار ایران، 

دلیل نداشتن وابستگی به زمینة  ها به ها و تجویزات از باال به پایین دولت آن است که سیاست

نداشتن داوطلبان به چنین  ة تراز غیروابسته به زمینه و درنهایت اقبالانضمامی آن، ایجاد خانواد

 ای، نتیجة الزم را نداشته است. خانواده

توان به شکاف میان تصور از  از دیگر علل نگرانی داوطلبان ورود و حضور در خانواده می

نظر  کرد. به ها و تجربة زیسته عامالن اجتماعی اشاره ال خانواده از جانب دولت وضعیت ایده

ای از پیش موجود در ذهن  ال در سایة غیرآشکار برنامه رسد ریشة این خانوادة ایده می

که از اهمیت نقش عامالن اجتماعی در  های توسعه وجود دارد؛ درحالی نویسندگان برنامه

ال غفلت شده است. تصویر خانوادة تراز در وضعیتی  اختصاص اعتبار معنایی به این تصویر ایده

های زیست فردی و اجتماعی است  که جامعة ایرانی در حال تجربة تکثر معنایی در حوزه

( از نشانگان این تعارض است 477: 1181؛ جنادله و رهنما، 127: 1180زاهد،  )جاللی و مهدوی
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دهد )صالحی  جامعه قرار می« مقابل»که خانواده را در مجموعة کنشگران، کارکرد و اعضا در 

 (.11: 4511، 1اصفهانی

بررسی است. وابستگی اقتصادی  تعارض خانواده و دولت در حوزة اقتصاد خانواده نیز قابل 

زایی و رفاه خانواده را در کنترل خود دارد، اگرچه حیطة  های رفاهی که اشتغال خانواده در دولت

 کند، گیری کنشگران اجتماعی را محدود و دولت را بازیگر مهمی در این عرصه می تصمیم

دارد و ثمربخشی سیاست  سازی وامی کنشگران را در حوزة اختیار محدود خود به تصمیم

ها  کند. این مقاومت و تأخیر از میزان اثربخشی سیاست ها را با مقاومت و تأخیر همراه می دولت

های ازدواج، جدایی و فرزندآوری و متأثر از وضعیت  های نگرانی دولت در بخش در حوزه

شود؛ چنانچه آمارها بیانگر این است که وضعیت در  غال زنان و مردان دریافت میاقتصادی و اشت

؛ اسدی و 186: 1184ها، صادقی و لوالآور،  بخش نیست )جمشیدی ها رضایت این حوزه

 (.84: 1184میرزازاده، 

گشتگی  آید تناقض نگرشی به خانواده که نتیجة دو مضمون مقدم بر آن شامل گم نظر می به

کننده در فرایند تحوالت خانواده در  ترین عامل تعیین سیاست عدم تعین است، مهم مخاطب و

َشود. این وضعیت از جانب  گانه محسوب می های توسعة شش جامعة ایرانی از منظر برنامه

ها در مقام شناخت حقیقت خانوادة ایرانی و مطالبات انضمامی آن امکان مدیریت وضعیت  دولت

ها و مطالبات خانواده را دشوار خواهد کرد. ادامة  میان اهداف دولتفعلی و رعایت تناسب 

کند. این  ای شائبة تبدیل تناقض نگرشی به شکاف میان دولت و جامعه را ایجاد می چنین رویه

شود و اشتراک الزم  امر سبب ایجاد رویة دولت و رویة خانواده در جریان زندگی اجتماعی می

رو الزم است مسئلة تناقض نگرشی  دهد؛ از این در مخاطره قرار می خانواده را-برای اتحاد دولت

 طور جدی بازبینی شود. به خانواده در اسناد به
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