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تاریخ پذیرش88/54/12 :

چکیده
خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است .نتیجة تحوالت فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل
میشود و افراد نیز متأثر از تحوالت جامعه قرار میگیرند؛ از اینرو خانواده عنصری ارزشمند برای
جامعه است .چنانچه جامعه و دولتها تحوالت خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق
تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند ،یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بیاعتنا بماند ،این نهاد
محل تعارض و اختالف دولت ها و افراد خواهد بود .این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی
خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقالب اسالمی است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد این اسناد با ایجاد نسخة خانوادة تراز ،بهنوعی ثبات در معنای
خانواده اعتقاد دارند .به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولتها مورد
غفلت قرار گرفته است و آنان برنامهها ،خدمات و حمایتهای خود را به خانوادة تراز مدنظر خود
ارائه میدهند؛ از اینرو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر
کرد .این پژوهش به شیوة کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورتبندی مضمونی نحوة
شکلگیری این ثبات ،با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.
واژههای کلیدی :تحول ،توسعه ،جنسیت ،خانواده ،معنا.
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مقدمه و طرح مسئله
خانواده عنصری متحولشونده است .به اعتقاد گورویچ «خانواده پدیدهای است که هر لحظه در
حال دگرگونی است و از ویژگی ساختهشدن ،از ساخت افتادن و بازساختیشدن برخوردار
است» (صادقی فسایی و عرفانمنش .)62 :1184 ،خانواده بهواسطة وساطت میان فرد و جامعه
متأثر از تحوالت هر دو بخش است (باقری101 :1191 ،؛ جزایری و صلواتی.)411 :1194 ،
بهنظر میرسد خانواده به میزان بیشتری از تحوالت فردی تأثیر میپذیرد؛ درحالیکه جوامع
به منظور تمایل به ثبات ساختاری کمتر در جریان حقیقت این تحوالت قرار دارند (اعزازی،
 .)19 :1176این امر سبب ایجاد تفاوت سرعت میان تحوالت فرد و خانواده با تأثیرپذیری فرد و
سازمان در جامعه میشود و حوزههای تعارض را ایجاد میکند.
دولتها بهعنوان نهاد اجرایی سیاستها در جوامع ،عامل مؤثری در تحوالت خانواده
(خضری ،)00 ،22 :1195 ،دریافت معنای این تحوالت و تغییر ،تصحیح یا اصرار بر
سیاستهای پیشین با آنها هستند .همچنین این نهادها بهدلیل قدرت اقتصادی و سیاسی خود
میتوانند با تصمیمسازی براساس نگرشهای خود و ارائة سیاستهای خرد و کالن بر خانواده
تأثیرگذار باشند .تصویر منعکسشده از خانواده در اسنادی که دولت مجری آنهاست ،یا اسناد
خود آنها را تدوین میکند ،نمایانگر نحوة نگرش به خانواده ،درنظرگرفتن تحوالت نهادی
خانواده و تحوالت عینی و ذهنی کنشگران به خانواده و تکالیف و تعهدات آنان در مقابل این
نهاد است.
با وجود سیاستهای متعدد دربارة سامانبخشی به وضعیت ملتهب خانواده ،افزایش سن
ازدواج ،افزایش آمار جدایی ،کاهش تعداد موالید ،تولد نهادهای غیرقابلپذیرش با اخالق و
فرهنگ ایرانی مانند ازدواج سفید (جمشیدیها ،صادقی فسایی و لوالآور1184 ،؛ عنایت و
موحد ،)107 :1191 ،بیانگر شائبة تفاوت میان تصویر عینی خانواده و تصویری است که اسناد
منعکسکنندة آن هستند؛ از این رو باید با بررسی اسناد و دربارة این نوشتار و اسناد ششگانة
توسعه پس از انقالب اسالمی مشخص شود که تصویر موجود در این دسته از اسناد چه
شاخصههایی دارد و آیا در سیر تاریخی این اسناد ،تحوالت رخ داده در چهل سال اخیر درنظر
گرفته شده است؛ بنابراین هدف پرسش اصلی این پژوهش بررسی تحوالت معنایی خانواده
(وجود یا نبود) در اسناد قانون توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .بهنظر میرسد نتیجة
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این بررسی در وجود یا بیتوجهی به تحوالت معنایی خانواده میتواند شکاف میان تصویر
وابسته به زمینه یا تصویر انتزاعی از خانواده را کاهش دهد و امکان ایجاد تصویری واقعی از
خانواده در ذهن سیاستگذاران و تصمیمسازان را فراهم کند.

پیشینۀ نظری و تجربی
خانواده نهادی واسط میان دولت ها و اعضای جامعه است که امکان مکالمة میان فرد و جامعه را
فراهم میکند (باقری .)101 :1191 ،این نهاد در حضور دیرپا و پرکارکرد خود در زمانی
نهچندان دور خارج از حیطة نظارت و دخالت دولتها قرار دارد .دلیل این امر استقالل اقتصادی
خانواده است که با وقوع تحوالت مدرن صنعتی و جدایی اشتغال از خانه ،بهتدریج آن را از
دست داده است .این وابستگی زمینة سیاستگذاری و تصمیمسازی دربارة خانواده را برای
دولتها فراهم کرده است .سیاست دولتها در قبال خانواده بهدنبال نگرشهای حاکم بر
دولتمردان است (عرشی ،شریفیان ثانی و تکلفی )112 :1187 ،که آگاهانه یا ناآگاهانه متأثر از
آنها دربارة خانواده تصمیمسازی میکنند .دولتها در برآوردن اهداف متغیر خود که آنها نیز
متأثر از نگرش آنان به جامعه ،نیاز آن و فضای بینالملل هستند ،از خانواده بهعنوان ابزاری برای
تأمین این اهداف استفاده میکنند (عموزاده مهدیرجی.)127-126 :1186 ،
سیاستگذاری دو رویکرد کلی دربارة خانواده دارد :در جامعهای که خانواده مهمترین رکن
و نهادی همارز دولت و دین است (آزادارمکی ،)29 :1196 ،این جامعه صدایی از آن خود دارد
و سهمخواه است .رویکرد دوم وضعیت خانواده در جامعهای است که در آن کالنساختارها و
حفظ کلیت جامعة مدنظر است .در این رویکرد خانواده ابزاری برای محافظت از جامعه و در
خدمت ارزشهای آن است .خانواده با بازتولید جمعیتی و جامعهپذیری ارزشهای مدنظر جامعه
را افراد منتقل و جامعه را تحکیم میکند.
مؤلفههای تشکیلدهندة خانواده نیز موضوع رویکردهای متفاوت است .خانواده گاهی
به عنوان کلیتی دورکیمی مورد توجه است که قواعد و ساختارهای خاص خود را دارد و گاه نیز
از منظر کارکردهای آن و گاه اعضای آن (زن ،شوهر و فرزند) مدنظر قرار میگیرد .برایناساس
سه نوع خانواده ایجاد میشود :خانوادة نهادی ،خانوادة ابزاری و خانواده بهمثابة گروه .این نگاه
به خانواده ،نه بهصورت انتخابی و یکدست ،بلکه در غفلت از پرداخت نظری روشن و انتخاب
موضع مشخص به خانواده ،به نحو التقاطی مدنظر سیاستگذاران و تصمیمسازان قرار میگیرد.
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چنین نگاهی سبب می شود هر زمان و براساس اقتضائات دولت ها ،به بعدی از خانواده
توجه شود (صادقی فسایی و عرفانمنش79 :1184 ،؛ آزادارمکی )166-160 :1196 ،و خانواده
از حیث مجموعه ای خود خارج شود .همچنین این نگرش سبب میشود دولت ها در غفلت از
تغییرات عینی و ذهنی کنشگران به خانواده تصمیم سازی کنند که این کار زمینة تعارض میان
کنشگران و دولت ها را فراهم میکند؛ درحالیکه بهنظر میرسد دولت ها به خانواده نظر دارند
و اوضاع آن را رصد می کنند ،حقیقت این ماجرا نیازمند بررسی دقیق در میان سندهای رسمی
منتشرشده دربارة خانواده است .این نوشتار به دنبال این است تا اسناد ششگانة توسعه را
بررسی کند.

مرور پژوهشی
بررسی پیشینة پژوهشی که موضوعی نزدیک با موضوع پژوهش حاضر دارد ،نشان میدهد برنامة
قوانین توسعه به دو صورت در پژوهشهای پیشین صورت گرفته است :جنسیت در اسناد
توسعه و بررسی اسناد از منظر اجراکنندگان این اسناد که در بیشتر موارد دولتها هستند؛
بنابراین بررسی پیشینه نیز در ذیل این دو موضوع صورت میگیرد.
صادقی و کلهر ( )1196به بررسی ابعاد و میزان شکاف جنسیتی در برنامة سوم توسعه در
ایران پرداختند و نتیجه گرفتند که اگرچه ایران دربارة کاهش شاخصهای جنسیتی در حوزة
تحصیالت ،بهداشت ،اشتغال و تأمین اجتماعی گامهای بلندی برداشته است ،همچنان زنان این
جامعه با مشکالتی روبهرو هستند که بخشی از این معضل به فشار و اجبارهای توسعه و بخشی
به فرهنگ و سنتهای حاکم مربوط است.
کرمی قهی ( ) 1181به تحلیل گفتمان حاکم بر این اسناد پرداخته است .همچنین گفتمان
حاکم بر این اسناد را به دو دستة اصالحطلب (برنامة سوم و چهارم) و گفتمان اصولگرا (برنامة
پنجم) تفکیک کرده و دال مرکزی این دو گفتمان را جنسیت و تعبیر متفاوت این دو گفتمان از
این مفهوم را در مسئلة زنان و خانواده مؤثر دانسته است .صفری شالی ( )1182به بررسی
رویکرد دولتها دربارة مقولههای زن و عدالت جنسیتی در دولتهای بعد از انقالب پرداخته
است .وی در بررسی پنج الیحه ،برنامة توسعة دال شناور مشترک میان سه دولت اجراکننده را
عدالت اجتماعی میداند که از این میان ،عدالت جنسیتی با شاخصهای عدالت جنسیتی شامل
توانمندی زنان ،اشتغال زنان ،حجاب و عفاف و امنیت زنان بررسی شده است .نویسنده نتیجه
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میگیرد که گفتمان جمهوری اسالمی با طرح هویت انسانی در برابر هویت جنسیتی (در گفتمان
سنتی) بر ارائة راهکار جدید برای مسائل زنان تمرکز دارد که البته هنوز صورت روشنی از آن را
ترسیم نکرده است.
دستة دوم پژوهشهای انجامشده در حوزة اسناد توسعه ،زنان و خانواده است که به بررسی
عملکرد اجرایی دولتها میپردازد .قانعیراد و عزلتیمقدم ( )1199به ارزیابی انتقادی
دیدگاههای مرتبط با تشخیص و شناخت مسائل خانواده و ازدواج پرداختهاند .از جمله اسناد
مورد بررسی این پژوهش بندهای مربوط به ازدواج و خانواده در اسناد توسعه است .نویسندگان
نتیجه گرفتهاند که مداخلة مستقیم دولت در حوزة خانواده بهعنوان نهادی فرهنگی تأثیر معکوس
دارد و دولتها الزم است ضمن حمایت اقتصادی ،خانواده را تقویت کنند.
صادقی فسایی ،خادمی و نجفی ( )1180به رابطة تحول در وضعیت اجتماعی زنان و گفتمان
شکلگرفته در دولتها و همچنین به جایگاه زنان در این گفتمانها پرداختهاند .براساس این
پژوهش ،در دولت سازندگی رویکرد نظارتی و مصرفمحور ،در دولت اصالحات لیبرالگرایی
مشارکتمحور و در دورة عدالت و مهرورزی تودهگرایی وظیفهمحور بر فضای سیاستگذاری و
اجرا در حوزة زنان حاکم بوده است.
وجه ممیز این پژوهش با پژوهشهای مرورشده این است که خانواده در اسناد قانون توسعه
بهصورت دقیق بررسی نشده است .نکتة دوم مدنظر نوشتة حاضر ،تحوالت معنایی خانواده است
که در میان پژوهشهای بررسیشده سابقه ندارد .رویکرد خانوادهمحور (و نه جنسیت و نه زنان
یا ارزیابی عملکرد دولتها به خانواده یا زنان) با تمرکز بر اسناد قانون توسعه که امکان بررسی
تاریخی و مقایسهای را فراهم میکند ،وجه تمایز این پژوهش و در راستای تکمیل پژوهشهای
پیشین است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر تفسیری (کیفی) است که به روش تحلیل محتوا و رویکرد تحلیل محتوای عرفی
و قراردادی انجام شده است .واحد تحلیل پژوهش حاضر بخشی از فضای موضوع یا عمل
تحت مطالعة اسناد قوانین توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (داون )1884 ،و تعداد آنها
شش عدد است .تمامخوانی دقیق این اسناد به استخراج بندهای مرتبط مستقیم و غیرمستقیم با
حوزة خانواده (شامل شخص خانواده ،اعضا ،در ارتباط با دیگر نهادها و )...بهعنوان واحد تحلیل
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( 06بند) منجر شد .انتخاب این واحدها با جستوجوی کلیدواژههای خانواده ،خانوار،
سرپرست ،زن ،مرد ،شوهر ،مادر ،پدر ،فرزند ،دختر ،پسر ،جمعیت ،ازدواج ،طالق ،متأهل ،مجرد
و اشتغال صورت گرفت .همة بندهایی که این کلمات در آنها استفاده شده بود جدا شدند و در
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
مهم تر از آن دریافت فضا و سیاست حاکم بر برنامه را فراهم کرد .مقوالت در روند تحلیل
مضامین و معانی اساسی به مفاهیمی انتزاعیتر کاهش یافت که در اصطالح روشی «تم» 1نامیده
میشود .این تم دربارة این مطالعه شامل سرگشتگی /گمگشتگی مخاطب ،تناقض نگرشی به
خانواده و سیاست عدم تعیین است که در همة شش سند مورد مطالعه یافت میشود.
ارزیابی تحلیل محتوای کیفی یافتههای این پژوهش مانند هر پژوهش کیفی دیگر بر چهار
معیار استوار است :قابلیت اعتبار ،قابلیت اعتماد ،قابلیت انتقال و قابلیت تأیید (لیکلن و گوبا،
 .)1896بهمنظور تأمین این معیارها ،دربارة متن اسناد ،بندهای استخراجشده و مفاهیم اصلی و
زیرمفاهیمی میان نویسندگان بار دیگر مذاکره شد .از آنجا که غیر از این گفتوگو مطالعة دقیق
دیگری برای ارجاع موجود نبود ،به مطالعات اشارهشده در پیشینة پژوهشی نیز ارجاع داده شد و
کلیات آن تأیید شد .همچنین حجم بندهای اشارهشده بهعنوان زمینة تولد مفاهیم ،امکان روایی،
اعتماد ،قابلیت انتقال (لیکلن و گوبا )717 :1888 ،و اطمینان (ایمان )82 :1184 ،پژوهش را
افزایش و خطای مفهومی را کاهش داد.

یافتههای پژوهش
تحلیل محتوای شش قانون برنامة توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اجراشده پس از انقالب
در ایران ( )1186-1169با تمرکز بر تحوالت معنایی خانواده در اسناد مذکور بیانگر مضمون
اصلی گمگشتگی مخاطب است .گمگشتگی مخاطب به معنای آن است که سیاستگذار در
برخورد با خانواده سیاست عدم تعیین را درپیش گرفته است؛ درنتیجه بهسختی میتوان مخاطب
مشخصی را برای مجموعه بندهای قوانین توسعه تشخیص داد .عدم تعیین و ابهام ،وضعیت ویژه
و مناسبی برای بازتفسیرهای متنوع از «موضوع و مخاطب» خطمشیگذاری فراهم میکند که به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Theme
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ناکامی در اشاره به وقعیت خاصی میانجامد .وقوع عدم تعیین زمینة تناقض نگرشی به خانواده
را فراهم میکند که در نتیجة آن زمانی شخص خانواده (ازدواج ،تحکیم و جلوگیری از طالق)،
زمانی کارکرد خانواده (جمعیت) و زمانی دیگر اعضای آن (زنان) مخاطب برنامههای توسعه
قرار میگیرند .اگرچه هر یک از این ابعاد جزئی از خانواده را شامل میشود ،مسئلة این است که
در هر یک از برنامههای توسعه ،غلبه با یکی از ابعاد خانواده است .این امر سبب شده است که
توازن الزم برای رسیدگی به دیگر ابعاد خانواده برهم بخورد.
در چنین وضعیتی نهتنها خانواده از مزایای مثبتی که در اسناد توسعه برای آن درنظر گرفته
شده است کمبهره میماند ،بلکه تصویر خانواده نیز دچار اعوجاج میشود .استفادهنکردن کامل
خانواده از آنچه در قوانین برای آن درنظر گرفته است ،در مجموعة وضعیت پیشگفته از
گمگشتگی مخاطب ،سیاست ابهام و تناقض نگرشی ،سبب ایجاد و باقیماندن تصویر خانوادة
ناکارآمدی خواهد شد که نتیجة آن وابستگی بیشتر به دولت و دخالت گستردهتر نهادها (دولت)
است (عبدی .)11 :1181 ،این تصویر در بازتولید خود در اسناد بعدی ،موجودیت واقعی و
وابسته به زمینة زیستة جامعه و اعضای آن ایجاد میکند .در این صورت ،خانواده از نظر
سیاستگذار و اعضای جامعه در پیچش ابهام تشخیص خانوادة انتزاعی از خانوادة انضمامی،
حوزههای استقالل و نیازمندی ،تمرکز بر برخی اشخاص خانواده و اشارهنکردن به دیگران و
درنهایت ایجاد تصویر خانواده کارگزار انجامیده است .چنین تصویری خانواده را در مجموعة
شخص ،کارکرد و اعضای ابزار دولتها و مسئلة آن را امری سیاسی و وابسته به تشخیص
دولتمردان میداند .خانواده در چنین صورتی عنوان تزئینی «نهاد مقدس مستقل صاحب
تشخیص» را یدک میکشد؛ درحالیکه در واقعیت امر «نهاد عرفی کارگزار نیازمند راهنمایی»
بازنمایی میشود .براساس روش تحلیل محتوا مضمون گمگشتگی مخاطب بهعنوان مضمون
اصلی و سیاست عدم تعیین و تناقض نگرشی در ضمن مطالعه و تحلیل متن قوانین توسعه
استخراج شده است .این مفاهیم در جدول  1معرفی و بررسی خواهند شد.
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جدول  .1تحلیل مضامین استخراجشده از مجموعه قوانین توسعه ()1136-1168
مضمون اصلی

مضامین
ردیف

سرگشتگی /گمگشتگی مخاطب
برنامۀ مرتبط

تناقض نگرشی به خانواده

شمارة بندهای ارجاعی در سند

سیاست عدم تعیین
خانوادة غیرمجموعهای

.1

قانون برنامة اول

رسوخ امر بیرونی به خانواده

بند  .1زیرمجموعة خطمشیها1-19 ،1-1 :

توسعة اقتصادی،

خانواده مقدم بر فرد

بند 1-0 :0

اجتماعی و فرهنگی

مقدسابزاری

بند  :7-8 :7تربیتبدنی و ورزش

()1174-1169

خانوادة فردمحور

بند 8

دولت پنجم و ششم

خانوادة زنمرکز

بند  .1زیرمجموعه تصویر کالن برنامه1-1 :

مشارکت مشروط

قانون برنامة دوم
.4

توسعة اقتصادی،

خانوادة غیرفرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

خانوادة اقتصادی

()1179-1172

اعضای نادیده

تبصرة  ،4-14 ،14تبصرة  ،11تبصرة 60

دولت ششم و هفتم
قانون برنامة سوم
توسعة اقتصادی،
.1

اجتماعی و فرهنگی
()1191-1178
دولت هفتم و هشتم

خانوادة فردمحور
 زن تعیینکننده -خانوادة فراموششده

مادة  ،21مادة  ،148مادة  ،125مادة ،121
مادة  ،109مادة  ،108مادة 185

 مفاهیم نارس .1خانوادة تکجنسمحور
 -خانوادة زنمحور

قانون برنامة چهارم
توسعة اقتصادی،
.2

اجتماعی و فرهنگی
()1199-1192
دولت هشتم و نهم

 تقلیل نهاد به فرد -تقلیل نقش به فرد

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

 -اشتغال جنسیتمحور

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

 -خانوادة درحاشیه

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

 .4گسترش مفهومی خانواده به
اعضای خانواده
 ایجاد تصویر زن تراز فعال -تقلیل نگاه حمایتی به فرد

مادة  ،114مادة 141
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ادامه جدول  .1تحلیل مضامین استخراجشده از مجموعه قوانین توسعه ()1136-1168
مضمون اصلی

مضامین
ردیف

سرگشتگی /گمگشتگی مخاطب
تناقض نگرشی به خانواده

برنامۀ مرتبط

شمارة بندهای ارجاعی در سند

سیاست عدم تعیین
 .1خانوادة بلعنده

.0

 -تجویز

اولویتها

قانون برنامة پنجم

تجویزی)

توسعة اقتصادی،

 -خانوادة تراز

اجتماعی و فرهنگی

(خانوادة

مادة  ،19مادة  ،18مادة  ،14مادة  ،18مادة
 ،21مادة  ،24مادة  ،21مادة  ،22مادة  10از

 .4خانوادة ناوابسته به زمینه

()1182-1185

 -خانوادة مقدس

دولت نهم و دهم

 -خانوادة ایدهال

علم و فناوری ،مادة  ،186مادة  411از
حقوق و قضا ،مادة  ،447مادة 415

 خانواده در خدمت زن تعیینشده .1خانوادة جامعهمحور
 .4خانوادة ابزاری

قانون برنامة ششم
توسعة اقتصادی،
.6

اجتماعی و فرهنگی

 .1خانوادة دیوانی
 .2خانوادة زیستی
.0

تغییر

ادبیات

خدمات

خانوادهمحور

()1255-1186

 .6مدیریت بیرونی امر درونی

دولت یازدهم

 .7برجستگی بخش ساختاری

مادة  ،12مادة  ،75مادة  ،72مادة  ،95مادة
 ،91مادة  ،97مادة  ،151مادة  ،154مادة
 ،151مادة  ،152مادة  111از بخش حقوقی
و قضایی

آسیبهای خانواده
 .9عقیمماندن عرصة فرهنگی و
اجتماعی

تحوالت معنایی خانواده با بررسی قانون برنامة اول توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
آغاز شد .نخستین طلیعههای سیاست ابهام دربارة خانواده در این برنامه دیده میشود .خانواده که
در این سند  9بار ارجاع داده شده ،از نگاه غیرمجموعهای دیده شده است .نخستین نمود این
نگاه واگذاری مسئولیت بازتولید ارزشی و فرهنگی خانواده با دیگر نهادهای مسئول گسترش
فرهنگ عمومی و تعلیم تربیت (بند  )1است .در این بند اشاره شده است که نهادهای مدنظر
دولت مسئولیت آموزش جامعه برای «حفظ قداست خانواده و تقویت روحیة مسئولیتپذیری و
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مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی» ( )1-9را برعهده دارند .این بند شائبة ناتوانی خانواده از
انجام این مسئولیت را به ذهن می آورد؛ تا حدی که حفظ قداست نهاد خانواده نیز از عهدة نهاد
خانواده برنمیآید و به دیگر نهادها واگذار میشود .رسوخ امر بیرونی به حوزة خانواده در
چنین شیوة برخوردی شکل میگیرد و آن را به نهاد مقدس ابزاری تنزل میدهد .در چنین
وضعیتی بهنظر میآید خانواده کمکارآمد و ناتوان از مدیریت خود است.
حوزة دوم نگاه غیرمجموعهای ،نگاه فردمحور به خانواده است .پیش از این نیز اشاره شد
که در پس سیاست ابهام و گمگشتگی مخاطب ،نگاه تقلیلگرایانه به خانواده دیده میشود؛ یعنی
« مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی با حفظ شئون خانواده و ارزشهای
متعالی شخصیت اسالمی زن ( .»)1-19این بند بهدنبال ایجاد زمینة مشارکت زنان با قید «بیشتر»
در عرصههای سهگانة مذکور است ،اما پس از آن با دو قید حفظ شئون خانواده و ارزشهای
متعالی خاتمه مییابد .به نظر می آید زن در این نگاه عنصر محوری و ضروری برای خانواده
است و عرصة عمومی فعالیت وی نباید در تعارض با شئون خانواده قرار بگیرد .این بیان ،شائبة
خانوادة زن مرکز را به ذهن میآورد؛ درحالیکه در اصول قانونی و فقهی مردان محور خانواده
هستند .تعیین مختصات زن معتبر در این بند زنی را نشان میدهد که شخص خانواده یا نهاد
دولت مراقب حوزه و دامنة فعالیتهای اوست .چنین مشارکت مشروطی عالوه بر اینکه
گمگشتگی مخاطب را به یاد می آورد (خانواده یا زن) سیاست ابهام در زمینة مشارکت بیشتر
زنان یا حفاظت از شأن نهاد خانواده را نیز یادآوری میکند.
حوزة دیگر مرتبط با مقولة خانوادة فردمحور مسئلة جمعیت است که در بند  1ذیل برنامة
جمعیت به آن پرداخته شده است .در این بند پیشبینی شده است که از سال  1160تا سال
 1185نرخ باروری از  1/4به  4/1درصد و میزان فرزندآوری یک زن در سن باروری از  6به 2
فرزند کاهش یافته است .نکتة جالب در این بند مرتبطکردن آموزش دختران الزمالتعلیم با مسئلة
کاهش جمعیت است؛ یعنی «باالبردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه ،بهویژه افزایش
ضریب پوشش تحصیلی دختران الزمالتعلیم و افزایش زمینههای مشارکت زنان در امور
اقتصادی-اجتماعی» .مسئلة افزایش ضریب آموزش دختران تنها در این بند مدنظر قرار گرفته و
در انتهای بند دوم برای مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه و خانواده ،قید
«حفظ شئون خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسالمی زن» اضافه شده است .این امر
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عالوهبر آشکارسازی استاندارد دوگانه در راستای اهداف دولت ،به دو نکتة پنهان اشاره دارد:
نخست تعیین تکلیف جنسیتی در حوزة باروری که در آن زنان مخاطب مستقیم آن شناخته
میشوند و به مردان و فرهنگسازی اشارهای نمیشود .نکتة دوم به حوزههای آموزش و تحصیل
اشاره میکند که زنان میتوانند با مشغولیت در آن از بارداریهای متعدد رها شوند .مردان در این
زمینه عنصر جانبی و غیرمسئول قلمداد شدهاند و مدیریت این عرصه به زنان واگذار شده است.
همة اینها بیانکنندة سایۀ غیرآشکار الگویی است که آشکارنبودن آن به جهت بداهت در
برنامهریزیهای دولت در راستای خانواده است .در این تفسیر خانواده به یکی از اعضا تقلیل
مییابد و زنان را به مسائلی بیش از زنان گره میزند که طی این فرایند به سیاسیشدن
بیشازپیش مسئلة زنان و خانواده انجامیده است.
ثبات معنایی خانواده در قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهعنوان
نحیف ترین برنامه در پرداخت به حوزة خانواده است (شش ارجاع) .نخستین بار در ضمن بحث
تأمین اجتماعی (تبصرة  )14به بحث پرداخت مستقیم کمکهزینة معاش اقشار کمدرآمد شامل
خانوادهها و زنان و کودکان بیسرپرست و ...اشاره شده است .همچنین در این بند به
خانواده های زندانیان اشاره شده و لزوم حمایت اقتصادی از آنان مدنظر قرار گرفته است .در این
برنامه برای نخستین بار به مسئلة ورزش برای زنان و دختران اشاره شده است (تبصرة .)60
برنامة دوم توسعه در پرداخت محدود خود ،جز ورزش زنان ،نگاهی غیرفرهنگی به خانواده را
نشان می دهد .در این برنامه ،خانواده در بعد اقتصادی ،آسیب دیده است و اعضا در آن نادیده
ماندهاند .همچنین زنان و مردان در ضمن کمکهزینة تأمین معاش دیده نشدهاند و برنامهای برای
توانمندسازی آنان ارائه نشده است .در این برنامه که در اواخر دولت سازندگی اجرا شد،
مهمترین بعد خانواده اقتصاد و نادیدهترین آن ابعاد اجتماعی و فرهنگی است .نگاه غیرفرهنگی
در ادامة نگاه غیرمجموعهای به خانواده در برنامة اول ،اما در سطحی بسیار ضعیفتر به خانواده
پرداخته است.
قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دربارة خانواده در مقایسه با دو
برنامة دیگر ویژگیهای خاصی دارد که در توجه به رویکرد متفاوت به آن ریشه دارد .در این
سند خانواده یازده مرتبه ارجاع شده است که بخش اعظم آن مربوط به خانواده ایثارگران و
شهداست .برنامة سوم توسعه در وضعیتی از جامعة ایران تدوین شد که بهدنبال تحرک اجتماعی
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و طبقاتی مطالبات جدیدی به وجود آمد که عمدتاً مشارکت در ادارة امور جامعه بود (خادمی،
 .)111 :1180شعار این دولت قانونگرایی ،ایران برای ایرانیان ،جامعة مدنی و دولت پاسخگو
بود (همان )110 :که تأثیر آن بر حوزة خانواده در برنامة سوم توسعه قابلپیگیری است .در
راستای این فضای سیاسی و شعارهای مرتبط ،وضعیت خانواده در این برنامه ،بسط نگرش
موجود در برنامة اول توسعه در نگاه فردمحور به خانواده است .مادة  109برنامة سوم توسعه
با واسپاری مسئولیت پیگیری و ارائة گزارش مواد مرتبط با زنان به مرکز مشارکت زنان ،به این
نگاه رسمیتبخشی است .این مرکز با نگاه ویژه به شخص زنان و نه جایگاه خانوادگی آنان،
برخالف دو برنامة پیشین ،بهدنبال زمینهسازی برای «ایفای نقش مناسب زنان در توسعة کشور
(در گام نخست) و تقویت نهاد خانواده» است .در چنین خانوادة فردمحوری ،شخص خانوادة
فراموششده و کارکردهای آن در سایة نقش خاص زن در جامعه و خانواده قرار میگیرد .اگر
در برنامة دوم توسعه ،زن خانوادهمحور بود ،در این برنامه ،خانواده زنمحور شده و دیگر ابعاد
آن نادیده مانده است.
تکلیف دیگر مرکز امور مشارکت زنان تأمین «نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص
زنان» با قید «اصول و مبانی اسالمی و تحوالت آینده» است (مادة  ،109بند الف) .این اشاره
بدین معناست که مبانی اسالمی در حوزة امور مذکور قابلیت انعطاف کشفنشدهای دارد که
می تواند خود را با اقتضائات اکنون و آیندة زنان تطابق دهد .اگر در دو برنامة پیشین مسئلة
مشارکت اقتصادی زنان با شروط و قیود خاصی مطرح بوده است ،در برنامة سوم توسعه مسئلة
لزوم اشتغال زنان به رسمیت شناخته شده و برنامهها برای «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و
ارتقای شغلی و ...اصالحات ضروری در امور اداری و حقوقی» (همان ،بند ب) مدنظر قرار
گرفته است.
در راستای زنمحوری موجود در قانون برنامة سوم ،به «فعالیتهای مطالعاتی برای تسهیل
امور حقوقی و قضایی زنان» (همان ،بند ج) اشاره شده است .در ادامه این ماده برای نخستین بار
به مسئلة «زنان خودسرپرست و بیسرپرست» اشاره شده است .همچنین جهت سبککردن بار
دولت ،اجرای قانون و صورتبندی مطالبات از پایین به باال و پیگیری آن ،نهاد واسط
سازمانهای غیردولتی مدنظر قرار گرفته است (همان ،بند د) .درنهایت این برنامه بر پوشش
حمایتی کامل خانوادههای زندانی و معدومان تأکید دارد (مادة  ،185بند الف).
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برنامة سوم توسعه در چنین پرداخت ضعیفی ،مفاهیم نارسی را در حوزة خانواده و زنان به
نمایش میگذارد که تنها به حضور زنان در عرصة عمومی میپردازد و دیگر مسئولیتهای فردی
و اجتماعی آنان را نادیده میگیرد .در این وضعیت زن تعیینکننده در مقابل زن تعیینشده قرار
گرفته و مشارکت مشروط به مشارکت بیقیدوشرط تبدیل شده است .این تغییر نگرش به نظر
بیشتر واکنشی مطالعهنشده به دو برنامة قبل است و دیدگاه انضمامی و ریشه در واقعیت
اجتماعی ندارد.
قانون برنامة چهارم در نسبتسنجی میان تعداد اشارات به خانواده و زنان کمترین اشارة
مستقیم و غیرمستقیم را به خانواده ( 11مورد) و بیشترین اشاره را به زنان و حضور اجتماعی و
عمومی آنان ( 45مورد) با تأکید بر اشتغال دارد .اگر برنامة سوم توسعه آغازگر نگاه فردگرایانه
به خانواده است ،برنامة چهارم توسعه بهدنبال بسط ایدة خانوادة تکجنسمحور و تمرکز بر
زنان است که بهدلیل جنسیت خود از برخی حقوق اجتماعی محروم ماندهاند .چنین پرداختی به
زن و مسائلش ،به خانواده در حاشیه انجامیده است و به مسئولیت زنان در قبال آن نظری ندارد.
بهحاشیهراندن بهمنزلة تنبیه نهاد خانواده و صورتی (سنتی) از آن است که زنان را «در و برای»
خانواده میخواهد و فعالیت آنان را منوط به حفظ شئون آن میخواهد (برنامة اول توسعه ،بند
 .)1-19در فرایند گسترش مفهومی خانواده به اعضا ،بهجای تقسیم توجه بر سه محور نهاد
خانواده ،کارکردها و اعضا ،بر اعضا تمرکز شده و از میان اعضا نیز تنها بر زنان تأکید شده است.
تمرکز برنامة چهارم بر فعالیت اجتماعی زنان در نگاهی یکبعدی به مسئلة اشتغال پرداخته
است و تصویر غیرفرهنگی از خانواده را نشان میدهد .مانند برنامة اول توسعه ،تأکید بر حمایت
اقتصادی از خانواده است ،اما این بار با لفظ توانمندسازی و تمرکز بر اشتغال زنان ،زنان سرپرست
خانوار 1و برای نخستین بار زنان خودسرپرست (مادة  02بند د ،مادة  ،86مادة  87بند ی ،مادة ،89
بند ه) .چنین نگاهی به زنان در جهت کاهش وابستگی اقتصادی آنان به مردان و جلوگیری از
ازدواج بهدلیل نیاز اقتصادی ،توانمندسازی ،خودکفایی و استقالل نظر دارد (ماده  ،87بندی).
تصویر زنتراز در برنامة چهارم توسعه زنی فعال در عرصة عمومی و دارای شغل (رسمی،
خانگی ،تعاونی) است .در این برنامه بهجای حمایت از نهاد خانواده ،تقلیل نگاه حمایتی به فرد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1در تعریفی که از زنان خودسرپرست ارائه میشود ،گروهی از زنان مجرد و هرگز ازدواجنکرده مدنظر است که
خواسته یا ناخواسته از سرپرستی مردی که مسئولیت آنان را برعهده دارد خارج شدهاند.
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مشاهده میشود .برایناساس در همة بندهای مربوط به زنان ،تعیین تکلیف جنسیتی شده (مادة
 ،111بند الف :توجه به ترکیب جنسیتی در استفاده از فرصتهای شغلی) و قید زنان با
اصطالحاتی چون «برابری (مادة  )151و بهویژه برای زنان (مادة  ،02بند  »)1وجود دارد که
نوعی تبعیض مثبت را بهیاد میآورد؛ از اینرو و برای نخستین بار در راستای تقویت خانواده از
منظر برنامة چهارم توسعه به «اعتالی معرفت دینی و توسعة فرهنگ قرآنی» (مادة  )156و
«تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعة ایرانی» (همان ،بند ل) و در فراغت از
قید «اسالمی» میپردازد .همچنین در راستای استقالل و اشتغال زنان برنامة جامع توسعه
مشارکت زنان با هدف ارتقای کیفیت زندگی آنان و افزایش باورهای عمومی به شایستگی آنان
(مادة  )111و برنامة «کار شایسته» با تأکید بر سهگانة «عزتنفس ،برابری فرصتها و آزادی و
امنیت کار» (مادة  )151تدارک دیده است.
رویکرد قانون برنامۀ پنجم در قبال خانواده را می توان واکنشی به برنامة سوم و چهارم و
نوعی بازگشت به الگوی تجویزی برنامة اول و دوم توسعه دانست .خانواده در این سند  45بار
ارجاع شده است .در این برنامه ،زنان خودسرپرست با هدف ترویج ازدواج حذف و زنان
سرپرست خانوار نیز تشویق به مشاغل خانگی شدهاند (مادة  .)415بازگشت به الگوی برنامة اول
و دوم توسعه نوعی بازپیش آمدن خانواده و تأکید بر تفکیک جنسیتی با اشاره به آموزش متفاوت
دختران و پسران است (فصل دوم ،مادة  ،10بند ب).
تصویر خانواده در برنامة پنجم نوعی از خانوادة بلعنده است که آنچه را تا پیش از این از
دست داده بود بازیافته است .خانواده در این ویژگی ،همة امکانات مربوط به اعضای خانواده
(بهویژه زنان) را دوباره به خود اختصاص میدهد .خانوادة بلعنده با پذیرش اولویتهای
تجویزی صورتی از خانوادة تراز (در مقابل زن تراز برنامة چهارم) را بهنمایش میگذارد که در
آن افراد در چارچوب خانواده و خانواده در چارچوب جامعه و در راستای اهداف آن حرکت
میکند .در این راستا مرکز امور مشارکت زنان به معاونت امور زنان و خانواده تغییر نام یافت؛
پیامی روشن به زنان و نقش تکلیفی آنان در خانواده و به جامعه بهعنوان جامعة خانوادهمحور.
تصویر چنین خانوادهای در رویکرد دینی خاص و منتخب خود در «گسترش فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر ،حمایت از ...فعالیتهای مربوط به...تحکیم بنیاد خانواده» (مادة  ،186بند
ط) به نظر ناوابسته به زمینه میآید .بیتوجهی به تحوالت ایجادشده در پی گسترش فرصتهای
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عمومی و ایجاد مطالبة برابری در زنان ،تغییر در کارکرد خانواده در پی این تحوالت ،افزایش آمار
جدایی و سن ازدواج و کاهش بعد خانوار و ،...عنوان خانوادة مقدس ایدهآل از منظر برنامة پنجم
را کمکارآمد و آن را در تجربة زیستة افراد غیرکاربردی نشان میدهد .دوگانة رفتاری با خانواده و
تناقض نگرشی به خانواده بیشترین نمود را برنامة پنجم دارد .برنامة اول و دوم توسعه با توجیه
ورود غیرتخصصی و پژوهشی به حوزة خانواده پذیرفته است ،اما برنامة پنجم توسعه در صورت
فعلی را میتوان تغافل عامدانه از وضعیت خانواده و زنان در آن دانست .در این صورت تنها بند
مربوط به زنان شاغل «ارتقای توانمندیهای زنان مدیر و نخبه» (مادة  )415است و اشارهای به
زنان شاغل و حجم زنان تحصیلکردة جویای کار ندارد.
خانواده در برنامة پنجم توسعه نوعی از خانوادة غیرفردی است که در آن شخص نهاد
خانواده و کارکرد آن مدنظر قرار گرفته است و در پی روند ادامهدار تناقض نگرشی ،این بار
اعضا کامالً نادیده گرفته شدهاند .این نگرش به خانواده را میتوان در ادامة اولویت داشتن
مسئولیت اجتماعی بر خواست فردی دانست .در این راستا زنان از حالت تعیینکننده دوباره به
وضعیت زن تعیینشده بازگشتند .نمود این بازگشت در مادة  415قابلمشاهده است« :تقویت
نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در
همة زمینهها» .در راستای این هدف «برنامة جامع توسعة امور زنان و خانواده» با محوریت
تحکیم بنیان خانواده ،توسعه و ساماندهی امور اقتصادی -معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل
خانگی برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست را در ضمن پیشنهادهای دیگر ارائه میکند.
خصوصیت ویژة قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را میتوان در
توجه ویژه و خاص به خانواده و بهنوعی توجه محافظتکننده از آن دریافت .خانواده در این
سند  18بار ارجاع شده است .در میان بندهای مربوط به حوزة خانواده بیشترین مخاطب بندها
شخص خانواده است .برنامة ششم توسعه با تکرار بند مربوط به تعیین تکلیف زنان در عرصة
خصوصی (خانواده) و عمومی (اجتماع) آغاز میشود ،اما تفاوت آن با برنامة پنجم ،در مقدمه
برای تقویت و نمایش ریشهداربودن آن به اصول دهم ،بیستم و بیستویکم قانون اساسی ،سند
چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی برنامة ششم (ابالغی رهبری) و سیاستهای خانواده
است .به پشتوانة این اسناد ،برنامة ششم سیاست خود در حوزة خانواده را «تقویت نهاد خانواده
و جایگاه زنان در آن» (مادة  )151اعالم میکند .زنان به خانواده گره خورده و مسئولیتی بیش از
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توان آنان و در تطابقنداشتن با وضعیت جدید جامعه برعهده دارند که حاصل برنامههای پیشین
است .جامعه در وضعیت حاضر برآیند تحوالت عینی (ساختاری) و ذهنی (فردی) است که در
برنامة ششم توسعه به هیچیک از این دو بعد متحولشده توجه نداشته و همچنان در پی
سوقدادن جامعه بهسوی تصویر خانوادة تراز ،مقدس و ابزاری است.
چنین تصویری مضمون اصلی تکرارشوندة تناقض نگرشی به خانواده و گمگشتگی
مخاطب در برنامههای پیشین را بهخاطر میآورد .برنامة ششم توسعه پس از تأکید بر تقویت
خانواده و جایگاه زنان در آن به مسئلة «بهرهمندی جامعه از سرمایة انسانی زنان در فرایند توسعة
پایدار» اشاره دارد و در پی اجراییشدن این امر به مفهوم نوظهور «عدالت جنسیتی» (بند )151
میپردازد .گمگشتگی مخاطب در این بند که نخست به پشتوانة قوانین باالدستی زن را در
خانواده تعریف میکند و سپس خواهان بهرهمندی از توان زنان در فرایند توسعة پایدار است،
نوعی عدم تعیین تکلیف جنسیتی را به ذهن میآورد .به نظر برنامة ششم در راستای سیاست
ابهام موجود در همة برنامه های توسعه ،رویکرد مشخص و روشنی در قبال اعضای خانواده
بهویژه زنان ندارد .چنین رویکردی به خانواده و اعضای آن در مجموعهای محفوف از سیاستها
(قانون اساسی ،سند چشمانداز بیستساله و سیاستهای کلی برنامة ششم و سیاستهای
خانواده) و اصول (اسالمی) و شاخصهای عدالت جنسیتی ابالغی ستاد ملی زن و خانواده (ماده
 )151اگرچه شائبة نوعی همگرایی و همافزایی را به ذهن میآورد ،بیش از آن بهنوعی خانوادة
دیوانی اشاره دارد که قانون ،اصول و سیاستها هدایتگر آن است .محاصرة خانواده سبب تنگی
فضای تصمیمسازی در خانوادة تجویزی میشود و خالقیت خانواده در برخورد با موقعیتهای
پیشبینینشده را تضعیف و آن را از نهاد مستقل به خانوادة چشمانتظار دریافت دستورالعمل
تبدیل میکند .چنین وضعیتی در عوض تقویت نهاد خانواده (مادة  )151به تضعیف خانواده و
شکلگیری خانوادة وابستهای خواهد انجامید که قادر به تأمین نیاز خود و ابزاری برای تأمین
اهداف متحول دولتهاست.
دومین نکته در برنامة ششم مسئلة جمعیت و خانواده است .برنامة ششم از آن نظر که خود
را به اجراییکردن سیاستهای از پیش موجود متعهد میداند ،جایگاه ویژهای در میان دیگر
برنامه های توسعه دارد ،اما نکته این است که آن اسناد دچار مشکالتی در نحوة برخورد با
خانواده هستند؛ از اینرو دنبالهروی برنامة ششم توسعه بدون درنظرگرفتن مسائل محتوایی و
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نگرشی «سیاستهای کلی جمعیت ،سیاستهای کلی خانواده (ابالغی رهبری) و سند جمعیت
(شورای عالی انقالب فرهنگی)» (مادة  )154تنها تکرار برخی مفاهیم نابالغ و ناآزموده است .این
برنامه در پیروی از سندهای مذکور در پی «تقویت و تحکیم جامعهای خانواده محور» برآمده
است که کارکردهای آن با «رعایت شاخصهای الگو» (مادة  )154سنجیده میشود و مختصات
جدید آن «کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان  15درصد (بند الف) ،حمایت از
معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعة مشاغل خانگی (بند ب) ،مقابله با جنگ نرم در حوزة
خانواده (بند پ) ،زمینهسازی برای افزایش نرخ باروری به حداقل  4/0برای هر زن (بند ت)،
ترویج ازدواج موفق ،پایدار ،آسان و فرزندآوری (بند ث) ،آموزش و مشاوره قبل و حین و
دستکم پنج سال پس از ازدواج (بند ج) ،کمکهزینة اجارة مسکن با اولویت زوجین فرزنددار
(بند چ) ،تسهیالت برای افزایش سالمت باروری (بند ح) ،بهرهمندی از وکالی متأهل (بند خ)،
توسعة بیمة تکمیلی و پایه برای مادران (بند د) با مأموریت ستاد ملی زن و خانواده در هماهنگی
اجرایی ،رصد و پایش تحوالت جمعیت و خانواده (بند ذ)» بررسی شده است .اگرچه نوعی
همهجانبهنگری و بلوغ مفاهیم دربارة رفتار با خانواده در این بند به چشم میخورد ،غلبة مسئلة
جمعیت ،بیش از آنکه جامعهای خانوادهمحور را درنظر آورد ،صورتی از خانوادة جامعهمحور را
ترسیم میکند که در بیشتر حوزهها و ابعاد موظف به انجام کارکردهایی در راستای اهداف
دولتهاست .این نوشتار در پی نفی رابطة متقابل خانواده و جامعه در تکمیل یکدیگر و وظایف
و تکالیف این دو نهاد در قبال یکدیگر نیست ،بلکه بهدنبال بیان نکتهای ظریف است؛ یعنی در
روح حاکم بر برنامههای توسعه از جمله برنامة ششم بهنوعی بلع خانواده در جهت اهداف متغیر
دولتها مشاهده میشود که گاهی در پی بیتدبیری آنان ایجاد شده و اکنون خانواده مجبور به
جبران خسارتهای آن است.
غلبة نگاه خانوادة ابزاری و خانوادة جامعهمحور را میتوان در «الزام مرخصی تشویقی
سهروزة پدران (مادة  ،151بند الف) ،بیمة تأمین اجتماعی زنان خانهدار دارای حداقل سه فرزند
(بند ب) و اختصاص خوابگاه به دانشجویان متأهل (بند ج)» دریافت .برجستهکردن پدری،
فرزنددارشدن ،زنان خانهدار فرزنددار با ایجاد تراز خاصی در تعداد فرزندان که موردنظر با قید
«حداقل» و اختصاص منزلگاه به دانشجویان متأهل و تشویق به ازدواج دانشجویی (مادة ،154
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بند الف) ،ازدواج و تشکیل خانواده را در یکی از کارکردهای خانواده (تولیدمثل) ترسیم میکند
و میخواهد.
برنامة ششم در راستای تقویت خانوادة ابزاری که تکلیف تولیدمثل و جبران جمعیتی را
برعهده دارد ،از میان همة قابلیتهای فرهنگی و انسانی خانواده ،بر بحث آسیبها و دلیل سبب
از هم گسست خانوادهها تمرکز میکند و سازمان بهزیستی را مسئول «کنترل و کاهش نرخ طالق
به میزان  45درصد» (ماده  ،152بند الف) معرفی میکند .فراهمکردن فرصت مدیریت بیرونی امر
درونی برای نهادهایی مانند فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز روانشناسی و
روانشناختی برای پیشگیری از اختالف و ...پیگیری از وقوع طالق (همان) و تأکید بر
رایگانبودن آن ،این خدمات برای افراد بدون تمکن مالی (ماده  ،111بند الف) مسئلة خانواده را
در حالی به مسئلهای مشاورهای و روانشناختی تقلیل میدهد که در قبال معیشت خانواده تنها
بر توسعة مشاغل خانوادگی و بنگاههای زودبازده (ماده  ،154بند ب) اشاره میکند و در جهت
ازدواج جوانان تنها بر ازدواج موفق و آسان و پایدار و یادآوری ارزش ازدواج و فرزند (همان،
بند ث) تأکید دارد .بی توجهی به بعد ساختاری مسئلة خانواده در حوزة زنان سرپرست خانوار و
در تنها مرتبة اشاره به این گروه آسیبپذیر به «حمایت و توانمندسازی» (مادة  ،95بند ت) آنان
اشاره میکند و اجرای آن را به قوانین و مصوبات شورای اجتماعی ارجاع میدهد .در پی
افزایش نرخ جدایی ،فراموشی ابعاد ساختاری خانواده و تقلیل مسئولیت از هم گسست خانواده
بر افراد ،سبب عقیمماندن عرصۀ فرهنگی و اجتماعی و نقش مؤثر آن در تشکیل ،تحکیم،
تقویت و انحالل خانواده شده است؛ مسئلهای که همچنان یادآور گمگشتگی مخاطب در
سیاستهای تجویزی برنامههای توسعه است.

بحث و نتیجهگیری
در این نوشتار شش سند قانون توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اجراشده (و در حال اجرا:
برنامة ششم) پس از انقالب اسالمی در ایران در حوزة تحوالت خانواده بررسی شد .نتایج این
بررسی به روش تحلیل محتوای کیفی و صورتبندی مضمونی بیانگر سه مضمون اصلی است
که بر همة برنامههای توسعه در حوزة خانواده حاکم است :سرگشتگی مخاطب ،سیاست عدم
تعین و تناقض نگرشی به خانواده .گمگشتگی مخاطب به معنای نبود رویکرد جامع و روشن در
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حوزة خانواده در سه بعد شخص نهاد خانواده بهعنوان نهادی مستقل ،کارکردهای خانواده و
اعضای آن است .سیاست عدم تعیین به معنای مواجهة ابهامآمیز از جهت تعیین اهمیت این
مخاطبان سهگانه و بازشدن فضای تعبیر و تفاسیر متنوع و تناقض نگرشی به خانواده به مفهوم
برنامهریزی برای خانواده برای درخدمتگرفتن خانواده از جانب نهاد قانونگذار و اجرایی است.
خانواده در نتیجة چنین برخوردی از جانب دولتهای ایرانی در بیشتر برنامههای توسعه،
موقعیت فرودست و حاشیهای داشته است .این موقعیت در حالی است که در برنامههای توسعة
خانواده مخاطب خاص برنامههای توسعه است که در سیر تاریخی خود از برنامة اول تا ششم
سهم آن بیشتر و دامنة شمول توجه به آن تا خصوصیترین حوزههای خانواده (مانند
سیاستهای تشویقی فرزندآوری) پیش رفته است.
افزایش دامنة برنامهریزی دولت ها برای خانواده که از میزان ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم
در اسناد توسعه بهدست میآید ،در حقیقت در پی هدف کمتر آشکاری مانند جهتدادن به
کارکردهای خانواده در راستای تأمین اهداف کلی و جزئی دولتها در ابعادی مانند بازتولید
ارزشها ،جمعیت ،اقتصاد و الگوی مصرف و ...صورت گرفته است .در چنین وضعیتی خانواده
نه بهعنوان نهادی همعرض دولت و دین (آزادارمکی ،)29 :1196 ،بلکه بهعنوان نهادی در
خدمت است (غیاثوند .)86 :1180 ،این صورت از مناسبات ،خانواده ،کارکرد و اعضای آن را در
جریان متحول تغییر ذائقة دولتها قرار میدهد (ملکمحمدی ،)1190 ،بدون آنکه نیاز واقعی
خانواده و اعضای آن درنظر گرفته شود.
حمایت دولتها از خانواده بهکمک برنامهریزی جهتمند کنش عامالن ،جزئی از
دستورالعمل روابط متقابل دولت و کنشگران اجتماعی و با وساطت خانواده است .این مناسبات
در ضمن خود مولد تعارض و تناقض است .این تناقض بهدلیل آشکارشدن تعارض میان ضریب
اهمیت اهداف دولتها متأثر از شرایط اقتصادی ،سیاسی و نظامی داخلی و بینالمللی در مقایسه
با مطالبات خانواده است .در چنین منظری دولتها خانواده را نهادی تعریف میکنند که الزم
است ظرفیت و امکانات خود را در راستای این اهداف متغیر بهکار بگیرد .خانواده در چنین
موقعیتی خود را در حالت بیتعادلی میان ابعاد مختلف مطالبات درونی و مطالبات بیرونی
(دولتها) مییابد (بید.)461 :4557 ،1
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Boyd
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ناتوانی خانواده از انتخاب و اولویتبخشی به اهداف و نیازهای خود یا دولت ،امکان ایجاد
خانوادة سخنگویی را که مطالبات خاص جامعة ایرانی -اسالمی را بیان کند دشوار کرده است.
در وضعیتی که خانواده بهدلیل وضعیت وابسته و حاشیهای و گرفتار در تناقضات نگرشی از
وضعیت اصالت به نهادی کارکردی ،از نهاد مقدس انسانی به خانوادة عرفی سطحی ،از نهادی
مستقل به نهادی وابسته ،از موقعیت تأثیرگذار به وضعیت تأثیرپذیر ،از عرصة خصوصی محترم
به پیوست عمومی کماهمیت و درنهایت از نهادی در کنار دولت به نهادی زیردست دولت تبدیل
میشود ،امکان استقالل بیان ،تصمیمگیری و مشارکت در مناسبات دولت و خانواده از دست
میرود (منوری،

.)1182

دست به دست شدن خانواده در میان اهداف و اولویت دولتها (سیاست عدم تعیین،
گم گشتگی مخاطب و تناقض نگرشی) تأثیر عمیقی بر داوطلبان ورود و حضور در خانواده دارد.
داوطلبان ورود به عرصة خانواده از وضعیت این نهاد نگران هستند .ایجاد خانوادة تراز (پایدار،
 )460 :1880و اختصاص امکانات به خانوادهای با مختصات خاص که از برنامة پنجم توسعه و
آغاز نگرانی در باب وضعیت جمعیتی کشور آغاز شده است ،زنان و مردانی را که خواهان شیوة
دیگری از زندگی هستند ،از این نهاد تراز ،غریبه و دور میکند .مشاهده و تحلیل اطالعات
مربوط به کاهش سن ازدواج ،کنترل یا کاهش نرخ جدایی ،وضعیت فرزندآوری و افزایش
جمعیت (سالنامة مرکز آمار ایران1 :1180 ،؛ مهاجرانی1170 ،؛ ملکی و همکاران )1182 ،بیانگر
آن است که سیاستها و تجویزات از باال به پایین دولتها بهدلیل نداشتن وابستگی به زمینة
انضمامی آن ،ایجاد خانوادة تراز غیروابسته به زمینه و درنهایت اقبالنداشتن داوطلبان به چنین
خانوادهای ،نتیجة الزم را نداشته است.
از دیگر علل نگرانی داوطلبان ورود و حضور در خانواده میتوان به شکاف میان تصور از
وضعیت ایدهال خانواده از جانب دولتها و تجربة زیسته عامالن اجتماعی اشاره کرد .بهنظر
میرسد ریشة این خانوادة ایدهال در سایة غیرآشکار برنامهای از پیش موجود در ذهن
نویسندگان برنامههای توسعه وجود دارد؛ درحالیکه از اهمیت نقش عامالن اجتماعی در
اختصاص اعتبار معنایی به این تصویر ایدهال غفلت شده است .تصویر خانوادة تراز در وضعیتی
که جامعة ایرانی در حال تجربة تکثر معنایی در حوزههای زیست فردی و اجتماعی است
(جاللی و مهدویزاهد127 :1180 ،؛ جنادله و رهنما )477 :1181 ،از نشانگان این تعارض است
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که خانواده را در مجموعة کنشگران ،کارکرد و اعضا در «مقابل» جامعه قرار میدهد (صالحی
اصفهانی.)11 :4511 ،1
تعارض خانواده و دولت در حوزة اقتصاد خانواده نیز قابلبررسی است .وابستگی اقتصادی
خانواده در دولتهای رفاهی که اشتغالزایی و رفاه خانواده را در کنترل خود دارد ،اگرچه حیطة
تصمیمگیری کنشگران اجتماعی را محدود و دولت را بازیگر مهمی در این عرصه میکند،
کنشگران را در حوزة اختیار محدود خود به تصمیمسازی وامیدارد و ثمربخشی سیاست
دولتها را با مقاومت و تأخیر همراه میکند .این مقاومت و تأخیر از میزان اثربخشی سیاستها
در حوزههای نگرانی دولت در بخشهای ازدواج ،جدایی و فرزندآوری و متأثر از وضعیت
اقتصادی و اشتغال زنان و مردان دریافت میشود؛ چنانچه آمارها بیانگر این است که وضعیت در
این حوزهها رضایتبخش نیست (جمشیدیها ،صادقی و لوالآور186 :1184 ،؛ اسدی و
میرزازاده.)84 :1184 ،
بهنظر میآید تناقض نگرشی به خانواده که نتیجة دو مضمون مقدم بر آن شامل گمگشتگی
مخاطب و سیاست عدم تعین است ،مهمترین عامل تعیینکننده در فرایند تحوالت خانواده در
جامعة ایرانی از منظر برنامههای توسعة ششگانه محسوب میَشود .این وضعیت از جانب
دولتها در مقام شناخت حقیقت خانوادة ایرانی و مطالبات انضمامی آن امکان مدیریت وضعیت
فعلی و رعایت تناسب میان اهداف دولتها و مطالبات خانواده را دشوار خواهد کرد .ادامة
چنین رویهای شائبة تبدیل تناقض نگرشی به شکاف میان دولت و جامعه را ایجاد میکند .این
امر سبب ایجاد رویة دولت و رویة خانواده در جریان زندگی اجتماعی میشود و اشتراک الزم
برای اتحاد دولت-خانواده را در مخاطره قرار میدهد؛ از اینرو الزم است مسئلة تناقض نگرشی
به خانواده در اسناد بهطور جدی بازبینی شود.
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