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 چکیده
یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد 
خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی 
عقالنیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه 
کرده اند. البته در دیدگاه اسالمی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های 
توســعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مســئله را بررسی 
می کند که آیا سیاســت های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت اســتحکام و پایداری خانواده بوده 
است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده 
است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده 
و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسالمی خانواده و حفظ 
استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره  شده است و گاه 
نیز بدون توجه به این اصول، ناخواســته سیاســت هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی 
از الگوهای توســعه دانست. درواقع به نظر می رســد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در 

تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
در طول تاریخ، خانواده واحدی اقتصادی بوده است که اعضای آن برای تأمین نیازهای معیشتی 
مشترک با یکدیگر همکاری می کرده اند. در جوامع صنعتی پیشرفته، خانواده کارکرد اقتصادی خود 
در تولید را تا حدود زیادی ازدست داده و به صورت واحد مصرف کاالها و خدمات تبدیل شده است. 
در این جوامع، بسیاری از افراد ضرورتی احساس نمی کنند که برای تأمین نیازهای اقتصادی خود با 
اعضای دیگر خانواده همکاری داشته باشند، حتی ضرورتی نمی بینند که در خانواده ای زندگی کنند.
همواره، خانواده کارکرد اقتصادی انتقال اموال و کاالهای مادی از نسلی به نسل بعد را انجام 
داده که به صورت کمک های مادی والدین به فرزندان در زمان حیات یا به صورت ارث بوده است. 
خانواده های جدید نیز، به رغم حصول تغییراتی در این زمینه، همچنان این نقش را ایفا می کنند. 
در نگاه منتقدان چپ، کارکردهای اقتصادی خانواده از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول، به استفاده ی 
زنان از خانواده به منظور تأمین معیشت خود و دوم، به استفاده ی صاحبان سرمایه از نظام خانواده 
تولید  به سهم کار خانگی درمجموع  امروزه، صاحب نظران فمینیست  زنان.  و کارهای خانگی 
ناخالص ملی توجه می کنند. به نظر گیدنز1 کار بی مزد خانگی اهمیت زیادی برای اقتصاد جامعه 
دارد. برآورد شده است که کار خانگی بین 25 تا 40 درصد ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی 
را دربر می گیرد. کار خانگی با خدمات رایگان -که بسیاری از جمعیت شاغل به آن وابسته است- 

اقتصاد را تقویت می کند)بستان، 1383: 106 - 104(.
تحوالت ساختاری ازجمله ساختارهای اقتصادی تأثیرات مهمی در خانواده داشته است. اگر در 
گذشته، نیازهای اصلی خانواده و مناسبات خانوادگی به مناسبات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی 
را جهت می داد، امروزه، با حاکمیت سرمایه داری منطق بازار به مناسبات و حتی ساختار خانواده 

جهت می دهد و ارزش های خود را بر خانواده تحمیل می کند.
در نگاه اسالمی، خانواده بیشترین تأثیر و مسئولیت را در تربیت اعضای خود و جامعه دارد 
و محور روابط و مناسبات اجتماعی است. خانواده محوری در یک نگاه به معنای تقویت ارزش های 
خانوادگی در برابر تمایالت فردی و توانمندی خانواده در حل مسائل خود با تقویت آگاهی، مهارت 
و تقویت جایگاه تربیتی والدین است. در نگاهی دیگر، خانواده محوری بعدی کالن تر دارد و به معنای 
تقویت جایگاه خانواده در حل مشکالت اجتماعی و لزوم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 
با مناسبات و ارزش های خانوادگی است)زیبایی نژاد، 1391 ب: 16(. در مقطع کنونی، تقابل نظام 

1. Giddens
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سرمایه داری و نظام اسالمی به آخرین مراحل تاریخی خود رسیده است. نظام سرمایه داری می کوشد 
تا نظام معنایی و عقالنیت جدیدی را برای تحلیل جهان، ارزش گذاری ها و رفتارها طراحی کند 
و عقالنیت مدرن را تنها مسیر زیست سعادتمندانه معرفی کند. در تقابل دو نظام، اگر شبکه ی 
معنایی و عقالنیت اسالمی در تمامی عرصه های حیات به ویژه خانه و خانواده و متن زندگی روزمره 
اجرا نشود، نظام اسالمی در این جنگ تاریخی شکست می خورد )زیبایی نژاد ، 1391 الف: 324(. متون 
وحیانی چنین داللت دارند که دین داری تنها در عرصه های عبادات و مناسک دینی خالصه نمی شود 
و همه ی عرصه های حیات ازجمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زندگی روزانه، صحنه خداپرستی یا 
اطاعت از شیطان را شامل می شود. جهت گیری حاکم بر تربیت جسمی، روانی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی افراد باید یک جهت گیری واحد و در خدمت گسترش حاکمیت خداوند در زندگی 
بشر باشد. بنابراین عرصه های تربیت در زندگی بشر درهم  تنیده اند و عرصه های اعتقادی، اخالقی 
و رفتاری با یکدیگر مرتبط و درهم مؤثرند. به همین دلیل فساد و تباهی در هریک از عرصه ها 

زمینه ی فساد در عرصه های دیگر را فراهم می کند)زیبایی نژاد، 1391 ب: 167(. 
در مورد خانواده و کنش های اقتصادی اجتماعی آن نیز می توان گفت که اگر خانواده در 
عرصه ی اقتصادی کنش های صحیحی نداشته باشد، در سایر جنبه های خانوادگی نیز اثر گذاشته 

و موجب بی ثباتی یا فروپاشی خانواده خواهد شد.
تئوری های اقتصاد خانواده در غرب هرگز خاستگاه طبیعی و فطری ازدواج و وحدت طبیعی 
بین زن و مرد را عامل اصلی پیوند و استحکام زناشویی تلقی نمی کنند. بسیاری از نظریات با غلبه ی 
نگاه فردگرایانه در خانواده طراحی شده و هرگز منافع و مصالح جمعی خانواده مد نظر نبوده است. 
عالوه براین، هویت، ساختار و کارکردهای خانواده ی  غربی با خانواده ی اسالمی - ایرانی متفاوت است 
و نمی توان روش هایی که در غرب برای زندگی اقتصادی خانواده ها توسعه داده شده در جامعه ی 
ایران به کار بست. در جوامع غربی، زن و خانواده و اهداف تربیتی آنها در خدمت توسعه ی اقتصادی 
و منفعت طلبی مادی است. فرد محوری شکل گیری نگرش خاصی به زن و خانواده را باعث شده است 
که در آن، به زن جدا از مفهوم خانواده توجه می شود. الگوهای ازدواج، طالق، باروری و اشتغال در 
غرب همه بر این مدعا شاهدند. هیچ کدام از تئوری های اقتصاد خانواده برای استحکام و پایداری 
خانواده طراحی نشده است. این نوع نگاه به زن وظیفه ی اصلی او در رشد و تربیت فرزندان صالح 
و کارآمد در جامعه را هم خدشه دار کرده و توسعه ی مراکز پرورش و نگهداری کودک و وضع 
سیاست های دولتی برای حصول اهداف توسعه طلبانه را موجب شده است. در جامعه ی اسالمی، باید 
قابلیت ها و توانایی های زنان شکوفا شود و نگاه به زن و فعالیت های اقتصادی او، نگاهی معقول و 
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متناسب و برای رشد همه ی ابعاد شخصیتی و خانوادگی او و همچنین همسو با اهداف تعلیم وتربیت 
در جامعه باشد. درمقایسه با نگاه جامع و متعالی اسالم به خانواده و فعالیت های اقتصادی، نگاه 
مادی گرایانه ی صرف اقتصاددانان غربی، به هیچ وجه، جوابگوی نیازهای جوامع اسالمی نخواهد بود.
در جمهوری اسالمی ایران، نیز بنابر اصل دهم قانون اساسی تمام قانونگذاری ها باید در خدمت 
استحکام و کارآمدی نظام خانواده باشد. به این معنا که تمام امور باید با الگوی خانواده گرایی طراحی 
و اجرا شوند. در این مقاله این مسئله بررسی می شود که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران 
در خدمت استحکام و پایداری خانواده قرارگرفته است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش 

تحلیل مضمون الگوهای ضمنی این سیاست ها کشف، بررسی و تحلیل شده است. 

2. مبانی و چارچوب  نظری
در این بخش مبانی نظری اقتصاد خانواده و همچنین سیاست گذاری خانواده مرور شده و نقدهای 
وارده بر این ادبیات با دیدگاه اسالمی و همچنین ماهیت خانواده در اسالم توضیح داده خواهد شد.

2-1. تعریف اقتصاد خانواده
یکی از موضوعات اصلی بحث و تحقیق در علوم اجتماعی که وارد تحلیل های اقتصادی شده، 
نهاد خانواده است. درواقع، خانواده اولین و اصیل ترین نهاد اجتماعی به شمار می آید )حاتمی، 1393: 
2( و بسترساز بسیاری از رفتارها و تصمیم سازی های انسان محسوب می شود. ازاین رو، خانواده و 
تحوالت آن را می توان با استفاده از نظریه های اقتصادی مطالعه و بررسی کرد. براین اساس، مجموعه 
تالش هایی که اقتصاددانان در این راستا انجام داده اند، »اقتصاد خانواده1« نام گرفته است. در این 
چارچوب، خانواده یک واحد تصمیم گیری پیچیده است که در آن زوجین - باتوجه به اهداف 
 Browning,(مختلف خود- امور مربوط به مصرف، اشتغال، باروری و... را هماهنگ و تنظیم می کنند

.)Chiappori, & Weiss, 2014: 1-5

2-2. سیاست گذاری عمومی و مسئله ی خانواده
در تعریف سیاست گذاری عمومی2 ذکر شده است: »هرآنچه که حکومتی انتخاب می کند تا 

انجام بدهد یا انجام ندهد« )هاولت و همکاران، 1394: 11(. 
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اما سیاست گذاری خانواده1 چه در عنوان و چه در محتوای خود موضوعی چالش برانگیز میان 
پژوهشگران علوم اجتماعی است، زیرا خانواده حریم خصوصی زندگی انسان مدرن و از طرف دیگر، 
مهم ترین نهاد اجتماعی سازنده ی شهروند سیاسی در میان اجتماع گرایان2 درنظر گرفته می شود. 
با فرموله کردن  ابهاماتی چون چرایی لزوم دخالت دولت در رابطه  با طرح  برخی تمایل دارند 
خانواده و مدیریت زیست اجتماعی شهروندان این شاخه ی مطالعاتی را با دیده ی تردید بنگرند. 
باوجوداین، با پشتوانه ی عقالنیت حمایتگر سرمایه و بازار و به دلیل درک اهمیت تعهدات خانواده3 
در به حرکت درآوردن موتور اقتصاد، سیاست گذاران و تصمیم گیران به جایگاه آن توجه کرده اند. 
سیاست خانواده را می توان به زعم کارن  اشنایدر4 »مجموعه فعالیت های دولت که برای حمایت 
از خانواده و ارتقای سطح بهزیستی اعضای آن طراحی شده است«، تعریف کرد. وی سیاست را 
به دو دسته تقسیم می کند: دسته ی اول، سیاست های صریح5 که منظور آن سیاست هایی است 
که به طور مشخص تغییر وضعیت خانواده را نشانه گرفته اند. دسته ی دوم، سیاست های ضمنی6 
هستند که منظور از آنها سیاست هایی است که هرچند به طور مشخص برای تأمین اهداف خانواده 
طراحی نشده اند، اما نتایج آنها، به طور ضمنی و غیرمستقیم، خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد. 
درنتیجه، سیاست خانواده را می توان این گونه تعریف کرد: »عمده تصمیمات دولتی که به شکلی 
مستقیم یا غیرمستقیم در وضعیت بهزیستی خانواده اثر می گذارد.« )عموزاده مهدیرجی، 1396: 135(.

مسئله ی سیاست گذاری خانواده و ورود دولت به مسئله ی خانواده از دیدگاه اسالمی و از دریچه ی 
تعلیم وتربیت نیز بایستی بررسی شود. در دیدگاه اسالمی، دولت ماهیت تربیتی دارد. برخالف 
اندیشه ی مدرن که دولت را مأمور تأمین رفاه و آسایش مردم تلقی می کند، در نگاه مدرن، تربیت 
یکی از مؤلفه های مهم و اساسی پیشرفت جامعه درنظر گرفته می شود. ازاین رو، تعلیم وتربیت ذیل 
اهداف توسعه ی اقتصادی تعریف و براساس همان اهداف ارزشیابی می شود. درحالی که در نگاه 
اسالمی دولت تشکیالت هدایت جامعه تلقی می شود و دغدغه ی اصلی آن رهنمون کردن جامعه 
به سوی سعادت ابدی، خوشبختی و رفاه جاودانه است. ازاین رو ضروری است، دولت تمام منابع و 
شرایط الزم و فرصت های اجتماعی را برای انجام رسالت الهی خود، یعنی هدایت مردم و تربیت 
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نسل های تازه، ساماندهی کند. در این نگاه، دولت، به جای تمرکز بر برنامه های توسعه، برنامه هایی 
برای تکامل جامعه را تدوین می کند و به ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، بروز 
آگاهی های ذاتی و گرایش های فطری افراد جامعه توجه می کند و درصدد یافتن الگویی برای تأمین 
شرایط الزم استعالی اخالقی تمام مردم است. دولت حق دارد، تعلیم وتربیت را ساماندهی کند و 
نهادها، جریان های اجتماعی و همچنین منابع مالی را برای هدایت جامعه به کار گیرد و برای آن 
قانونگذاری کند. دولت اختیارات الزم برای هزینه کردن منابع، سازماندهی نیروها و حق قانونگذاری 
دارد و برای سرپرستی امر تعلیم وتربیت از همگان سزاوارتر است )علم  الهدی، 1388: 111(. همچنین، 
طبق نظریه ی سیاسی اسالم و بنابر اصل خالفت الهی، دولت اقتدار و مرجعیت دارد و قوانین و 
احکام آن - مشروط به سازگاری با اصول شریعت- مشروع تلقی می شود و پیروی از آنها ضروری 
است. ولی اصل امربه معروف مانع از انحصار دولتی تعلیم وتربیت می شود. برطبق این اصل، تمام 
افراد جامعه به خصوص عالمان دینی، متخصصان و اهل نظر، مصلحان اجتماعی و... الزم است به 
موضوع تربیت حساس باشند و به فراخور در آن مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب، تعلیم وتربیت 
برای تمام آحاد جامعه یک تکلیف الهی است که با راهنمایی و کمک دولت انجام می شود و دولت 
برای تحقق این تکلیف بزرگ نه تنها به طور مستقیم برای هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
اجرا و نظارت اقدام می کند و به تقسیم کار و جلب مشارکت خانواده می پردازد، همچنین قوانین 
مناسب را، برای نظارت و کنترل خانواده ها و اجبار آنها به انجام وظایف تربیتی خویش، تدوین 
می کند و ضمانت اجرا برای آنها تدارک می بیند. یعنی هریک از دولت و خانواده دارای دو نوع 
نقش تربیتی هستند، نقش اول آنها شامل دخالت مستقیم و نقش دوم عبارت از نظارت دهی و 

جهت دهی به مشارکت تربیتی است )همان، 112(. 
و  خانواده  راه  نقشه ی  منظور  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  دهم  اصل 
سیاست گذاری های مرتبط با آن را به روشنی ترسیم کرده است: »ازآنجاکه خانواده واحد بنیادي 
جامعه ی اسالمي است، همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزي هاي مربوط باید در جهت آسان کردن 
تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پایه ی حقوق و اخالق 

اسالمي باشد.«

2-3. خانواده در اسالم
خانواده در اسالم برخالف مکاتب غربی ماهیت طبیعی دارد و برخاسته از نیازهای فطری و 
طبیعی است. طبیعت زن و مرد را به منزله ی یک واحد آفریده، زندگی آنها را براساس وحدت 
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قرار داده و با عشق و محبت، مرد را آن چنان مسخر زن قرارداده است که تمام نیروهای مرد 
در خدمت زن نیز قرار می گیرد و درنتیجه، از آن می توانند مشترک استفاده کنند. بنابراین ابزار 
زندگی مرد، ابزار زندگی زن نیز هست و ابزار زندگی زن، ابزار زندگی مرد نیز هست. هردو از 
مزایای زندگی با یکدیگر استفاده می کنند. این دو با هم ترکیب شده، در سعادت یکدیگر شریک 
می شوند. بلکه سعادت هریک عین سعادت دیگری است. بنابراین هدف طبیعت از خلقت زن و 
مرد، یگانگی و وحدت طبیعی و حقیقی زن و مرد است و این دو با هم کامل می شوند )مطهری ، 

1396 الف: 5 ج، 95 ص(.

تشکیل خانواده در اسالم برمبنای مودت، رحمت و اخالق بوده و این عناصر باید بتوانند فراتر 
از چارچوب های حقوقی مسائل خانوادگی را حل وفصل کنند. تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت 
اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز زن ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن براساس تسخیر 

عادالنه متقابل است، نه تسخیر ظالمانه، جاهالنه یا یک جانبه )جوادی آملی، 1389: 208(.

2-4. اقتصاد خانواده در اسالم
اسالم از زن و مرد خواسته که در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده کاماًل جذب یکدیگر 
شوند و در حالت جذب و انجذاب، خود همه ی مسائل خانواده را حل کنند. مسئله ی اقتصاد در 
محیط خانواده نیز باید از همین دیدگاه حل شود. در زندگی خانوادگی، زن و شوهر از یکدیگر 
ارث می برند. چنین قانونی نشان می دهد که زندگی مشترک در وضع اقتصادی زن و شوهر مؤثر 
است و هرکدام در مال دیگری شریک است و اگر پیوند زناشویی و آن هماهنگی ها، همفکری ها 
و تعاون ها نبود، وضع اقتصادی زن و مرد به گونه ی دیگری بود. تنها مرد نیست که در تشکیل 
سرمایه ی خانوادگی مؤثر است، بلکه زن نیز در حفظ آنچه مربوط به مرد است می تواند مؤثر باشد 
و به این علت، آیین مقدس اسالم مقرر می دارد که هم زن از شوهر ارث ببرد و هم شوهر از زن. زن، 
مالک اموال خویش و مرد نیز مالک اموال خویش است. تا وقتی زن و شوهر زنده اند، خود صاحب 
اختیار و مالک اندوخته ی خویش هستند، ولی زندگی اشتراکی خانوادگی اقتضا می کند که نه 
زن از مالکیت شخصی خود دم بزند و نه شوهر. آنها باید همان گونه که شریک عمر، غم و شادی 
یکدیگر شده اند، شریک اموال یکدیگر نیز باشند و در جمع خانواده »من« و »تو« حاکم نباشد، 
بلکه »ما« حاکم باشد. وقتی یک زن و مرد، در مسائل مالی این گونه با یکدیگر رفتار کنند و زن 
یک ناظر امین برای اندوخته ی شوهر -که همان اندوخته ی خانواده است- باشد و از آن پاسداری 
کند و »تو« و »من« بر محیط زندگی آنها حاکم نباشد، کانون خانواده آن چنان می  شود که باید 
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باشد. در چنین خانواده ای، مرد با اطمینان خاطر به دنبال فعالیت های اقتصادی می رود و موفق 
می شود که بیشتر از حد نیاز خانواده کار کند و درآمد داشته باشد و درآمد اضافی را پس انداز 

کند)بهشتی، 1377: 163 - 162(.
در محیط خانواده، وظیفه ی مرد است که از لحاظ اقتصادی، امکانات زندگی زن را فراهم کند 
و در مسیر مقدس همسری و مادری، او را یاری دهد و حتی توسعه بر خانواده، در نظام خانوادگی 
اسالم از چیزهایی است که توصیه و سفارش شده است. قرآن مجید در این باره می فرماید: »وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف« )بقره، 233(. قرآن، هنگام طرح مسئله ی تأمین نیاز اقتصادی 
همسر، به آن جنبه ی معروف می دهد. معروف، فعل و قول شناخته شده و پسندیده نزد عرف 
است که هم یک اصل فقهی و هم یک حکم اخالقی محسوب می شود. در اصول فقهی، معروف، 
مالکی برای تشخیص، ضابطه و میزانی برای تعیین حقوق و تکالیف و در اخالق، معروف، توصیه 
به رعایت مسائل اخالقی درعمل به تکالیف است )حکمت نیا، 1388: 81 - 69(. تعبیر دیگر قرآن 
کریم در مورد روابط اعضای خانواده با یکدیگر »شفقت1« است. اشفاق توجه آمیخته با ترس 
است. شفقت در خانواده مستلزم ارشاد، حسن معاشرت و فداکاری برای سعادت، رفاه و آسایش 

یکدیگر است )همان، 84(.
اشتراک،  نیست.  از منظر اسالم در زندگی خانوادگی فقط مقررات خشک حاکم  بنابراین 
همفکری، همدردی، فداکاری و ایثار حاکم است. در محیط خانواده، زن بسیاری از مسئولیت ها را 
ایثارگرانه و عاشقانه انجام می دهد و در برابر آن انتظار پاداش مادی ندارد؛ ولی به طور حتم پاداش 
معنوی از طرف مرد و حتی جامعه را انتظار دارد )بهشتی، 1377: 166 - 155(. اسالم نیز پاداش های 
معنوی برای این امر مقرر کرده، ازجمله با معادل دانستن اجر خدمات خانگی با اجر جهاد در راه 
خدا، زنان را به این کار تشویق کرده است. بااین حال از حیث حقوقی زن را از انجام دادن کار خانگی 
معاف دانسته و شوهر را حتی در شرایط بی نیازی مالی زن به پرداخت نفقه ی او ملزم کرده است. 
اما تأکید اسالم بر اهمیت نقش خانگی زن نباید به برداشت افراطی بینجامد. اسالم با بهره کشی 
از زنان مبارزه کرده است و استقالل اقتصادی زن از مسلمات قطعی اسالم است. از نظر اسالم، 
کار زن متعلق به خود او است. زن اگر مایل باشد کار خانه را مجانی و تبرعی انجام می دهد، 
درغیراین صورت، مرد حق ندارد او را مجبور کند )مطهری ، 1396 ج: 57(. زن در اسالم آزادی و اراده ی 
کامل برای تعیین سرنوشت خویش را دارد و بنابر تصریح فقها می تواند، بسیاری از خواسته های 

1 »قالوا إِنا كنا قبل في أَهلنا مشفقين« )طور، 26(. این آیه ترسیم یک مکالمه از اهل بهشت است که از سوابق یکدیگر می پرسند 
و درحقیقت، عامل خوشبختی یکدیگر را جویا می شوند. آنان کلید بهشت را »شفقت« در خانواده دانسته اند.



89

تحلیل مضمون سیاست های اقتصاد خانواده در ایران

خود ازجمله فرصت تحصیل و اشتغال در خارج از منزل را در ضمن عقد نکاح شرط کند و شرط 
او نیز نافذ است )بستان، 1390: 126(.

برای استوارماندن زندگی خانوادگی درآمدهای مالی باید به دور از اسراف و سخت گیری و حتی 
برای اعضای خانواده در حد گشایش به مصرف برسد و پس از مرگ یکی از زوجین، باقیمانده ی 
اموال مطابق قانون ارث اسالم تقسیم شود و اگر پیوند خانوادگی با طالق ازهم گسیخت، الزم 
است به زحمات و فداکاری های زن توجه شود و فقط به پرداختن مهریه و نفقه ی ایام عده ی طالق 
اکتفا نشود، زیرا ارزش صمیمانه ی زحمات زن در خانه فراتر از ارزش مادی آن است. اگر صفا و 
صمیمیت به طور کامل و دوجانبه بر محیط خانواده حاکم باشد، سخن از ارزش مادی آن سزاوار 
نیست و حتی مقام مادر و همسر را تنزل می دهد؛ درغیراین صورت باید همه چیز به حساب آید. 
همین مسئله در مورد فرزندان نیز مطرح است. فرزندان نیز به فراخور در محیط خانه خدماتی 
را انجام می دهند و براین اساس، اسالم پس از مرگ یکی از زوجین، سهم هرکسی را از اموال 

باقیمانده ی خانواده مشخص کرده است)بهشتی، 1377: 164 - 163(.
اسالم با مجموعه ای از دستورالعمل های دیگر به توسعه و تثبیت کارکرد حمایت معیشتی 
خانواده کمک کرده است. با صرف نظر از احکام گسترده ی ارث، والدین و فرزندان به طور متقابل 
افراد واجب النفقه معرفی شده اند. بدین معنا که تأمین هزینه های زندگی فرزندان درصورت نیازمندی 
برعهده ی پدر )یا جد پدری( و با فقدان وی بر عهده ی مادر و تأمین هزینه های زندگی والدین 
درصورت نیازمندی بر عهده ی فرزندان است. حتی اجبار و الزام قانونی در این مورد پیش بینی شده 
است. تأکید فراوان بر ارزش هایی مانند احسان به والدین و خویشاوندان، تعاون بر کارهای نیک و 
صله  ی ارحام -در معنای وسیع آن که شامل انواع کمک ها نیز می شود- ابعاد دیگر عنایت اسالم به 
این کارکرد است. همچنین در برخی روایات نیز به طور خاص بر اهمیت نقش حمایتی خویشاوندان 

تأکید شده است )بستان، 1390: 127 - 126(. 

2-5. نقد مبانی و مفروضات اقتصاد خانواده
با مفروض گرفتن مبانی اسالمی و عملکرد کنشگران در خانواده ی طراز اسالمی می توان ادبیات 

اقتصاد خانواده را ارزیابی و نقد کرد. در ادامه، جنبه های مختلف آن مطرح می شود. 
مبنای نظریات اقتصاد خانواده به نقش نیروی انسانی در رشد و توسعه ی اقتصادی توجه کرده 
است. در یک کالم، خانواده و جامعه محصول تربیت ذیل اهداف اقتصادی است )علم الهدی، 1389: 
420 - 418(. این تفکر برخالف نظریات اسالمی است که تعلیم وتربیت را در باالترین رده ی اجتماعی 
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قرار می دهد و آن را فلسفه ی تشکیل اجتماع معرفی می کند. تعلیم وتربیت بنیاد تشکیل خانواده 
و از مبادی تکوین جامعه است. دراین صورت تربیت باید تعیین کننده ی نهادهایی مانند خانواده و 
اقتصاد باشد، نه در ذیل آنها )همان: 264(. درواقع، فلسفه ی کنش اعضای خانواده در امور مختلف 
اقتصادی تعلیم وتربیت بوده است که تضمین کننده ی رشد، پیشرفت و ارتقای آنها به درجات باالتر 

هستی خواهد بود.
اساس پیوند زوجین در اقتصاد خانواده ی متعارف منحصر به طمع، شراکت و همکاری زن و مرد 
به منظور استخدام متقابل و دستیابی به سود و منفعت حاصل از زندگی مشترک است. درحالی که 
اساس خانواده در اسالم مودت، رحمت، وحدت عاطفی و فداکاری برای یکدیگر است و نه شرکت 
)حکمت نیا، 1388: 82(. در خلقت و طبیعت عالوه بر خودخواهي و منفعت طلبي عالئق دیگري هم 

هست، آن عالئق ناشي از خودخواهي نیست و از عالقه ی مستقیم به غیر ناشي مي شود، آن عالئق 
منشأ فداکاري، گذشت، رنج خود و راحت دیگری را خواستن است، نمایش دهنده ی انسانیت انسان 
است )مطهری ، 1396 ب: 169(. روشن است که مزایای ازدواج و خانواده در حالت وحدت و یگانگی 
زن و شوهر در حالت هایی همچون شراکت زن و شوهر هرگز به دست نمی  آید. وقتی که اساس 
خانواده مودت و رحمت باشد، کنش های اقتصادی در سایه ی همین محبت و عطوفت خانوادگی 
سامان می یابد و نه محاسبات فقط منفعت طلبانه. زن و شوهر فقط به سود خود فکر نمی کنند، 
بلکه ازدواج به آنها کمک می کند تا از خود فردی بیرون آیند و به دیگری بیندیشند و درواقع من 

فردی توسعه می یابد و به من خانوادگی تبدیل می شود )مطهری، 1390: 165 - 163(.
 ازدواج و تشکیل خانواده بستری برای رسیدن به آرامش1 و پله ای برای رشد ابعاد فطری انسان 
است. ازطرفی اقتصاد نیز هدف اصلی زندگی نیست و وسیله ای برای امرار معاش و مایه ی قوام 
و دوام خانواده به منظور انجام امور مهم تر دنیوی و اخروی است. وقتی که در زندگی خانوادگی، 
اقتصاد هدف قرار گرفته و زن و شوهر نگاه ابزاری و استخدام گرانه به یکدیگر داشته باشند، هرگز 
نمی توانند مایه ی امنیت و آرامش یکدیگر باشند، بدین ترتیب، مهم ترین کارکرد خانواده )یعنی 
آرامش بخشی به اعضا که در هیچ جا غیر از خانواده نمی توان آن را جستجو کرد( حاصل نخواهد شد.
 در نظریات متعارف، اهداف خانواده ها یکسان درنظر گرفته شده، درصورتی که اهداف زندگی 
خانوادگی برای هر خانواده ای منحصربه فرد است. همان طور که انسان ها از منظر تشخیص درست 
هدف به گونه ی واحدی نیستند )رفیعی آتانی، 1396: 161(، گستره ی خانواده ها نیز از کسانی آغاز 

1. »ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون« )روم، 21(
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می شود که هدف خود را ارضای طبیعیات و غرایز حیوانی قرار داده و یا کسانی که به ازدواج 
به چشم استخدام گری و بهره کشی از دیگران می نگرند و تا کسانی امتداد می یابد که جز مهر و 
عطوفت، یگانگی و وحدت با همسر هدفی را دنبال نمی کنند. پس هرگز نمی توان نسخه ی واحدی 

برای خانواده پیچید و باید اصل ذومراتب بودن خانواده ها را پذیرفت.
داعیه ی زن و مرد برای ازدواج فقط مسائل، منافع و شراکت اقتصادی نیست و آن گونه که برخی 
می پندارند منحصر به مسئله ی غریزه ی جنسی نمی شود. بلکه ازدواج و تشکیل خانواده مانند سایر 
تصمیمات انسان معلول همه ی انگیزه های غریزی و فطری اوست1. کنش های اقتصادی خانواده 
نیز چون فقط با انگیزه ی اقتصادی و منفعت طلبی انجام نمی شوند و به منظور بیشینه کردن همه ی 
گرایشات و تمایالت فطری هستند، به طورقطع ابعاد خانوادگی را تحت تأثیر قرار می دهند. اما در 
ادبیات اقتصاد خانواده ی متعارف، خانواده هایی مطرح شده اند که نمی توانند وجود خارجی داشته 
باشند، زیرا انسان هایی بدون خصوصیات فطری هستند، آنها مانند افرادی که در بازار در حال 
خرید و فروش اند، رفتار می کنند. اقتصاددانان نئوکالسیک مانند گری  بکر خانواده را کنش گرهای 
عقالیی - اقتصادی تعریف می کنند که به دنبال بیشینه سازی خوشبختی2 خود با تخصیص زمان 
و پول هستند. نظریه ی اقتصاد خانواده به پیروی از جریان عام اندیشه ی غربی هیچ جایگاهی برای 
مفاهیمی همچون طبیعت، غریزه و فطرت در تبیین های خود درنظر نگرفته  است. فقط اشاره ای 
مبهم به نیازهای اولیه فردی می کند. بی آنکه ماهیت این نیازها و جایگاه آنها در ساختمان نظریه 
تبیین شود. ازاین رو، در این نظریه مفاهیمی همچون عقالنیت و اراده ی فردی مفاهیم پایه در تبیین 
کنش و پدیده های اجتماعی هستند که - با قطع نظر از جنبه ی فطری این امور- بر آنها تأکید 
می شود و به طورخاص عقالنیت ابزاری معطوف به بیشترین سود شخصی مبنای انسان شناختی 

مفروض درنظر گرفته می شود )بستان، 1392: 57(. 

1.  برخالف فروض اقتصاد متعارف که منفعت مادی را تنها انگیزه ی رفتار انسان می داند، در فلسفه اسالمی، نفس و روح 
آدمی یک کل واحد و تجزیه ناپذیر بوده و همه ی رفتارهای آدمی محصول تالش آدمی برای تحقق تجزیه ناپذیر همه ی اهداف 
اوست. بنابراین هیچ انسانی وجود ندارد که یک رفتار یا کنش اجتماعی را فقط به منظور حداکثرسازی منفعت مادی انجام دهد. 
بلکه او این رفتارش را برای تحقق همه ی اهدافش انجام خواهد داد. بنابراین اعمال و رفتار آدمیان عالوه بر آنکه محصول 
محاسبات عقالنی و تأثیرات اجتماعی در راستای تحقق حداکثری همه ی تمایالت فطریـ  بدون امکان منطقی جداسازی آنهاـ 
محصول شاکله و شخصیتی است که ساخته ی نوع تجربه زندگی آنهاست. در این چارچوب نظری، تحقق همه ی گرایش های 
فطری انسان هدف او را می سازد و این موضوع خود را در تحقق تمایالت فطری به صورت »افزون تر کمی« و »عالی تر کیفی« 

نشان می دهد )رفیعی آتانی، 1396: 151(.
2.  Happiness
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خانواده به مفهوم سنتی و متعارف آن در این نظریات اصالت ندارد. چراکه دستاوردهای آن در 
انواع قالب های جدید هم می تواند به دست می آید و زناشویی ممکن است، در خارج از چارچوب 

رسمی و شرعی خانواده در قالب هم باشی1 وجودداشته باشد. 
هرگز فرزندان همچون کاالهای مصرفی نیستند که والدین آنها را مصرف کنند، بلکه آنها 
با گذشت زمان بالغ شده و مصرف کننده و تولیدکننده  با حقوق خاص خود می شوند. اقتصاد 
نئوکالسیک بر خوشبختی خانواده ها تأکید می کند که تابعی از مصرف کاالها، خدمات و همچنین 
اوقات بیکاری است. اقتصاددانان نهادگرا نیز توجه ویژه ای به برآوردن نیازهای اساسی مانند غذا 
و امنیت دارند. برخی هم بر اندازه گیری ابعاد انسانی و قابلیت ها مانند سالمتی و دسترسی به 
تحصیالت تأکید دارند. درهرصورت هردو اقتصاد نئوکالسیک و نهادگرا بر نیازهای مصرفی فرزندان 
تأکید دارند. در رویکرد اسالمی فرزندان باید عامل رشد والدین در ابعاد مادی و معنوی بوده و خود 
نیز دارای تعلیم وتربیت مناسب، موجبات رشد و پیشرفت خانواده و جامعه را در آینده فراهم آورند.

در جدول زیر، خالصه ای از ارزیابی تحلیلی ـ نظری در برخی جنبه های اقتصاد خانواده ی 
متعارف و اقتصاد خانواده در اسالم مقایسه  شده است.

جدول 1. مقایسه ی اقتصاد خانواده ی متعارف و اقتصاد خانواده در اسالم

اقتصادخانوادهدراسالماقتصادخانوادهمتعارفمعیارارزیابیانتقادی

فلسفه ی وجودی خانواده
در موارد شکست بازار و مزیت های ذاتی 

در نظارت، کنترل و...
تعلیم وتربیت

قراردادی و اعتباریماهیت خانواده
ماهیتی طبیعیـ  قراردادی )قراردادی و اعتباری 

محض نیست(

اساس پیوند زوجین
شراکت زن و شوهر، استخدام و 

منفعت طلبی، طمع و سود بیشتر مادی
وحدت و یگانگی زن و شوهر، مودت و رحمت

اهداف مادی و ثابت برای همه خانواده هااهداف خانواده
منحصربودن اهداف هر خانواده باتوجه به تمایالت 
فطری، ذومراتب بودن اهداف خانواده از اهداف 

مادی تا اهداف الهی

کارکردهای خانواده
بیشینه سازی خوشبختی و منفعت مادی 
اعضای خانواده و پرورش نیروی انسانی 
به منظور رشد و توسعه اقتصادی در جامعه

آرامش بخشی به اعضا )ازجمله امنیت و آرامش 
اقتصادی(، رشد توأمان مادی و معنوی اعضای خانواده و 
پیشرفت جامعه، وحدت اقتصادی خانواده، قوام اقتصادی 

و تدوام زندگی خانوادگی، حمایت مالی و عاطفی از 
اعضای ناتوان خانواده )کودکان، سالمندان و...(

1.  Cohabitation Family
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اقتصادخانوادهدراسالماقتصادخانوادهمتعارفمعیارارزیابیانتقادی

مبنای کنش افراد
اراده ی فردی و عقالنیت ابزاری معطوف به 

حداکثر سود شخصی
تحقق بهینه ی توأمان غرایز و تمایالت فطری با 

درنظرگرفتن اهداف خانواده و جامعه

عمل به معروف، مودت و رحمت و شفقتحداکثر تمتع و بهره کشیاصول حاکم بر اقتصاد خانواده

جایگاه فرزندان
در نقش کاالی عمومی، ذخیره ی سرمایه 
انسانی و اقتصادی جامعه و هم چنین عامل 

خوشبختی و بهزیستی خانواده

عامل رشد مادی و معنوی خانواده و جامعه در حال 
و آینده

3. روش شناسی پژوهش
سیاست گذاری فرایندی است که از مسئله شناسی و روند تدوین و تصویب سیاست تا اجرا 
و ارزیابی را دربر می گیرد. پارسونز1 انواع تحلیل سیاست را بر روی طیفی از آگاهی در فرایند 
سیاست گذاری، آگاهی برای سیاست گذاری و آگاهی در مورد سیاست گذاری دسته بندی می کند 
)پارسونز، 1385: 1 ج، 90 ص(. هریک از این عناوین شامل مراحلی از تحلیل سیاست است. یک 

جزء از این طیف که در این پژوهش مد نظر است، تحلیل محتوای سیاست است که به لحاظ فهم 
رویکردها و هنجارهای حاکم بر سیاست انجام می شود. در این پژوهش، واحد تحلیل »مضمون 

سیاست« است. 
ازآنجایی که این پژوهش در پی کشف الگوهای ضمنی سیاست گذاران و قانونگذاران در تدوین 
سیاست های اقتصاد خانواده بوده، تحلیل مضمون2 بیش از هر روش دیگری مناسب این تحقیق 

خواهد بود. دستور کار این پژوهش فقط سیاست های صریح اقتصاد خانواده هستند.
تحلیل مضمون یکي از روش هاي ساده و کارآمد تحلیل کیفي و روشي براي شناخت، تحلیل و 
گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفي است. این روش، فرایندي براي تحلیل داده هاي متني 
است و داده هاي پراکنده و متنوع را به داده هایي غني و تفصیلي تبدیل مي کند )عابدی جعفری 
و دیگران، 1390: 153(. تحلیل مضمون، فقط روش کیفي خاصي نیست، بلکه فرایندي است که 

مي تواند در بیشتر روش هاي کیفي به کار رود. به طورکلي، تحلیل مضمون، روشي برای دیدن متن، 
برداشت و درک مناسب از اطالعات به ظاهر نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفي، مشاهده ی نظام مند 
شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و فرهنگ و تبدیل داده هاي کیفي به داده هاي کمي است 

1.  Parsons
2.  Thematic Analysis
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.)Boyatzis, 1998: 4(

 در تحلیل مضمون، واحد تحلیل بیشتر از یک کلمه یا اصطالح است و به بافت داده ها و نکات 
ظریف آنها بیشتر توجه مي شود و از شمارش کلمات و عبارات آشکار فراتر مي رود و بر شناخت 
و توضیح ایده هاي صریح و ضمني تمرکز مي کند؛ سپس، از کدهاي مضامین اصلي براي تحلیل 
عمیق تر داده ها استفاده مي شود و مي توان از فراواني نسبي مضامین براي مقایسه ی آنها و تهیه ی 

ماتریس مضامین و ترسیم شبکه ی مضامین استفاده کرد )عابدی جعفری و دیگران، 1390: 157(.
مضمون، الگویي است که در داده ها یافت مي شود و حداقل به توصیف و سازماندهي مشاهدات 

.)Boyatzis, 1998:4( و بیشتر جنبه هایي از پدیده را تفسیر می کند
ابزارهای این روش تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه ی مضامین است که به طور معمول 
بـه صـورت  را  مضـامین  از  فهرسـتی  مضـامین  قالـب  مـی رونـد.  بـه کـار  مضمون  تحلیل  در 
سلسله مراتبی بازگو می کند. آنچه شبکه ی مضامین عرضه مي کند، نقشه اي شبیه تارنما به مثابه اصل 
سازمان دهنده و روش نمایش است. شبکه ی مضامین، براساس روندي مشخص، مضامین پایه )کدها 
و نکات کلیدي متن(، مضامین سازمان دهنده )مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین 
پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالي( دربرگیرنده ی اصول حاکم بر متن به مثابه کل را نظام مند 
مي کند؛ سپس این مضامین به صورت نقشه هاي شبکه ی تارنما، رسم و مضامین برجسته هریک از 
این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده مي شود)عابدی جعفری و دیگران، 1390: 170 - 165(. 
بر اساس مباحث مطرح شده مهم ترین سؤال این پژوهش عبارت است از: آیا سیاست های اقتصاد 
خانواده مطالبه ی اصلی قانون اساسی )قرارگرفتن قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها در خدمت 

استحکام و پایداری خانواده( را تأمین می کند؟

4. یافته های پژوهش
بهره برده شد. داده های   MAXQDA نرم افزار  از  تلخیص  برای مرحله ی  پژوهش،  این   در 
تحلیل شده از سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی استخراج شد. در ادامه، فهرست اسنادی که داده ها 

از آن استخراج شده اند، ذکر می شود:

الف. مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ایران )1371/5/20(؛ -
سیاست های بهبود وضع گذراندن اوقات فراغت زنان و دختران )1381/12/20(؛ -
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منشور حقوق و مسئولیت های زنان )1383/6/31(؛ -
اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن )1384/4/7(؛ -
سیاست های ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی )1384/7/26(؛ -
سیاست های و راهبردهای ارتقای سالمت زنان )1386/8/8(؛ -
طرح اصالح الگوی مصرف در خانواده )1388/9/3(؛ -
نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور )1391/12/15(. -

ب. سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی جمعیت )1393/1/30(؛ -
سیاست های کلی خانواده )1395/6/13(. -

ج. مصوبات مجلس شورای اسالمی

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست )1371/8/24(؛ -
برنامه ی سوم توسعه )1379/1/17(؛ -
برنامه ی چهارم توسعه )1383/6/11(؛ -
برنامه ی پنجم توسعه )1389/10/5(؛ -
برنامه ی ششم توسعه )1394/4/9(. -

سپس با دسته بندی تم ها، مضامین سازمان دهنده و فراگیر به دست آمدند که در شبکه ی 
مضامین به تصویر کشیده شده است. مضمون اول، تم مرکزی مقالـه اسـت. مضـمون دوم، تـم هـای 
اصلی، مضمون سوم، تم های فرعی و مضمون آخر، تم های اولیه ی پژوهش را دربر می گیرد. اندازه ی 
مربع ها فراوانی نسبی کدها را در اسناد و متون نشان می دهد. در فرایند تحلیل تم ها، محقق، برای 
دستیابی به حساسیت نظری، مفاهیمی را درنظر گرفته که در راستای پاسخ به پرسش پژوهش 

ارزش تحلیلی بیشتری دارند. 
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شکل 1. مضامین پژوهش

در این پژوهش، کدگذاری در یک مرحله با مطالعه سطربه سطر سیاست ها و به صورت دستی 
انجام شد و در مرحله ی دیگر کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA12 انجام شد. سپس، 
نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی برای محاسبه ی پایایی استفاده شد 

)عابدی جعفری و دیگران، 1390: 189(، که فرمول آن عبارت است از:

که در آن PAO درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی(، M تعداد توافق در دو مرحله ی 
کدگذاری، n1 تعداد واحدهای کدگذاشته در مرحله ی اول و n2 تعداد واحدهای کدگذاشته در 
مرحله ی دوم است. این رقم بین صفر )هیچ توافق( تا یک )توافق کامل( متغیر است. بدین ترتیب، 
ضریب پایایی تحقیق 93 درصد به دست آمد. شبکه ی مضامین پژوهش در شکل 2 نشان داده 

شده است:
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 مضامین پژوهش یشبکه .2شکل 
 ند از: اعبارت پژوهش یدهندهمضامین سازمانبه آنچه در این شبکه آمده است،  باتوجه

 ؛پایداری، وحدت و انسجام درونی خانواده 

 ؛امنیت مادی تأمین خوداتکایی خانواده در 
 تعامل اقتصادی خانواده و دولت. 

رفی های مختلفی را برگزیده است. ازطقانونگذار برای ارتقای معیشت و اقتصاد خانوار ابزارها و راهترتیب، بدین
ده رکها به آن اشارهاصول و ماهیت اسالمی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای او مهم بوده و در سیاست

روی توان آن را دنبالههایی را تدوین کرده که میاست و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست
 .خواهد شدبررسیدهنده هرکدام از این مضامین سازمان ،در ادامه. الگوهای توسعه دانست

 پایداری، وحدت و انسجام درونی خانواده. 4-1
گذاری اقتصادی خانواده دانست. هر اقدام و کنش اقتصادی توان اصول حاکم بر سیاستاین مضمون فراگیر را می

اقتصادی  هاینقش حمایت ازمصالح جمعی خانواده باشد.  برایمنفعت فردی و بایستی  برایاعضای خانواده نباید 

شکل 2. شبکه ی مضامین پژوهش

باتوجه به آنچه در این شبکه آمده است، مضامین سازمان دهنده ی پژوهش عبارت اند از: 
پایداری، وحدت و انسجام درونی خانواده؛ -
خوداتکایی خانواده در تأمین امنیت مادی؛ -
تعامل اقتصادی خانواده و دولت. -

بدین ترتیب، قانونگذار برای ارتقای معیشت و اقتصاد خانوار ابزارها و راه های مختلفی را برگزیده 
است. ازطرفی اصول و ماهیت اسالمی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای او مهم بوده و 
در سیاست ها به آن اشاره کرده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را 
تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی الگوهای توسعه دانست. در ادامه، هرکدام از این مضامین 

سازمان دهنده بررسی خواهد شد.

4-1. پایداری، وحدت و انسجام درونی خانواده
این مضمون فراگیر را می توان اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی خانواده دانست. هر اقدام 
و کنش اقتصادی اعضای خانواده نباید برای منفعت فردی و بایستی برای مصالح جمعی خانواده 
باشد. حمایت از نقش های اقتصادی زن و مرد با درنظرگرفتن پشتوانه ی طبیعی این نقش ها و 
مسئولیت حفظ وحدت در خانواده از موارد توجه شده ی سیاست گذار بوده است. درواقع می توان 
گفت، هرگونه نقش فردی، خانوادگی و اجتماعی زن و مرد باید با رعایت تقدم نقش های خانوادگی 
و مسئولیت حفظ ویژگی های زنانه یا مردانه باشد. درواقع، خانواده باید به گونه ای کنش های خود 
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را تنظیم کند که به تعبیر شهید مطهری زن با حفظ طراوت و لطافت خود نقطه ی اتکای روحی 
مرد و مرد نیز با حفظ اقتدار و قوامیت خود، نقطه ی اتکای مالی زن و خانواده باقی بماند. 

 درظاهر، سیاست گذاران جمهوری اسالمی به این موضوعات تأکید داشته، اما گاهی، در مورد 
تدوین سایر سیاست ها غفلت هایی کرده اند. 

4-2. تعامل اقتصادی خانواده و دولت
دولت نقش مهمی در ترویج گفتمان ها و هدایت مطالبات عمومی برعهده دارد. اینکه چه 
موضوعاتی در دستور کار سیاست گذاران جامعه قرار می گیرد و چگونه برای آن تصمیم گیری 
مضمون  اینجا،  در  می  دهد.  شکل  موضوع  آن  مورد  در  را  عمومی  افکار  به تدریج،  می کنند، 
سازمان دهنده »تکریم و ارزش گذاری زن، خانه و خانواده« از نقاط قوت سیاست هاست. سایر 
سیاست ها مانند توانمندسازی خانواده در تأمین هزینه های زندگی، تأمین شرایط براي تشکیل 
خانواده و رشد باروری، حمایت اقتصادی از خانواده های خاص و کم درآمد، جزو وظایف و موارد 

الزم در این بخش بوده اما کافی به نظر نمی رسد.
نکته ی مهم این است که پیش فرض سیاست گذار در طراحی سیاست ها این بوده که همه ی 
خانواده ها با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و در این راستا راهکارهایی برای افزایش 
نرخ ازدواج و باروری داده که محدود به راهکارهای اقتصادی و نظام تأمین مسکن، کاهش هزینه 
و... بوده است. درواقع، خانواده ها برای دولت و در عرصه های اقتصادی منفعل و فقط بهره بردار درنظر 
گرفته شده اند؛ با آنکه خانواده اگر تقویت شود خود می تواند به کنشگر فعال اقتصادی - اجتماعی 
تبدیل شود. درست است که بیشتر جامعه مشکالت اقتصادی دارند، اما باالخره درصدی از جامعه 
را نیز خانواده های توانگر اقتصادی تشکیل می دهند که دولت برای آنها هیچ برنامه ای تنظیم نکرده 
است و حتی در این خانواده ها نیز نرخ ازدواج و باروری کم است که به یقین دالیل غیراقتصادی 
دارد. دولت، عالوه بر توجه به دالیل غیراقتصادی ازدواج و خانواده  و لزوم درنظرگرفتن این عوامل 
در سیاست گذاری خانواده، باید برنامه ی هدایتی برای این قشر از خانواده ها تنظیم کند. برای مثال، 
تشویق به تأسیس صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و هدایت منابع مالی به سمت امور خیریه 

یا سرمایه گذاری در تولید و راه اندازی کسب وکارهای خانگی و خانوادگی.
همان طور که ذکر شد، هرگز نمی توان هدف ثابتی برای همه ی خانواده ها درنظر گرفت و 
باید دولت ذومراتبی  بدین ترتیب،  دنبال می کنند، ذومراتب اند.  اهدافی که  برحسب  خانواده ها 
را تعریف کند که برای هر سطح از خانواده برنامه ی مناسبی تنظیم کرده باشد. برای مثال، در 
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مواردی که خانواده ها در بحران و نابسامانی اقتصادی به سر می برند، دولت باید حمایت و کمک 
مستقیم خود را به ایشان عرضه کند. در این موارد، خانواده فقط مخاطب برنامه ها و سیاست های 
اقتصاد است )دولت مداخله گر و خانواده ی آسیب پذیر(. اگر خانواده رشد کند و خود به کنشگر 
فعال اقتصادی تبدیل شود، نقش دولت به تدریج کمرنگ می شود و فقط حمایت می کند و در 
موارد الزم، خانواده را به سمت توانمندسازی اعضا سوق می دهد )دولت مکمل و حامی، خانواده ی 
فعال اقتصادی( و در سطوح باالتر، دولت فقط ناظر است )دولت ناظر، خانواده ی هدایتگر و ناظر( 
و در مواردی نقش دولت حذف شده و این خانواده است که کنشگر اصلی و مطالبه گر در عرصه ی 
اقتصاد است دراین صورت است که خانواده ثمرات و خدمات خود را به عالی ترین نحو ممکن به 

جامعه عرضه می کند. 
به نظر می رسد، مضمون فراگیر پایداری، وحدت و انسجام درونی خانواده به خوبی در این بخش 
بازتاب نیافته است. سیاست های اقتصادی عالوه بر کمک به قوام اقتصادی خانواده باید وحدت 
و یگانگی در خانواده را نیز ارتقا دهند و این شاید اصلی ترین تفاوت سیاست گذاری اقتصادی 
خانواده در اسالم باشد. سیاست گذاران اقتصادی خانواده، گاه ابعاد غیرخانوادگی زیستی، اجتماعی 
و اقتصادی برایشان مهم تر بوده و بدون درنظر گرفتن مالحظات و جوانب، به توصیه های سیاستی 
فرصت های  به  دستیابی  زنان،  زندگی  کیفیت  ارتقای  پایدار،  توسعه ی  گفتمان  کرده اند.  اقدام 
شغلی مناسب و برابری فرصت برای زنان و مردان شواهدی بر این ادعا هستند. استفاده از عبارت 
»بهره وری اقتصادی از اوقات فراغت زنان« در سیاست ها نیز بسیار تأمل برانگیز است، چراکه همان 
مفهوم توسعه  ی یک جانبه در آن نهفته است و گویی سیاست گذار با نگاه اقتصادی و بهره ورانه و 
طمع برانگیز حضور زنان را در فعالیت های اقتصادی تشویق می کند. اگرچه حق فطری زنان است 
که توانایی ها و استعدادهای خود را شناسایی و در مسیر شکوفایی آنها قدم بردارند و جامعه به 
وجود آنها نیازمند است و اسالم نیز هرگز نمی خواهد زنان مهمل و مصرفی بار بیایند )طباطبایی، 
1389: 2 ج، 416 ص(، اما این  امور باید با نگاه تربیتی و در چارچوب خانواده گرایی مطرح شود. 
استفاده از اصطالحاتی مانند »ارتقای کیفیت زندگی زنان« ممکن است در نگاه اول منطقی و 
عاقالنه به نظر برسد، اما با مالحظه ای عمیق تر می توان دریافت این اصطالح با مفهوم دینی »کمال 
و سعادت« زنان بسیار فاصله دارد و قانونگذار می توانست از مفهوم دوم استفاده کند. ارتقای کیفیت 
بیشتر به جنبه های زندگی مادی، تعامالت و حضور اجتماعی زنان اشاره دارد، اما کمال و سعادت 
یک مفهوم متعالی و چندجانبه است که همه ی ابعاد زندگی خانوادگی و غیرخانوادگی را دربر دارد. 
سیاست گذاری اقتصادی زنان باید در فضای رشد خانوادگی باشد و فقط جنبه ی شخصی نداشته 
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باشد. مفهوم »زن« و »مرد« را نباید جدای از مفهوم »خانواده« دانست و برای آن برنامه ریزی 
کرد. اگر زن و مرد از لحاظ اقتصادی رشد کرده اند، اما پیوندهای خانوادگی تضعیف شده، نشان 
می دهد، دولت اسالمی به خوبی عمل نکرده و این خانواده که باید در همه ی عرصه ها به جامعه 

خدمت کند، کارکردهای مناسبی نخواهد داشت.
بسیاری از مضامین پایه در این بخش - مانند »اشتغال زنان«- در فضای خانواده گرایی و کمک 
و همیاری زنان به اقتصاد خانواده، یا احساس مسئولیت زنان در قبال مسائل اقتصادی - اجتماعی 
جامعه، مطرح می شود. درواقع، باید گفت در سیاست گذاری اقتصادی بایستی خانواده و رشد و 
بالندگی آن محور باشد و نه رشد اقتصادی یا تأمین منافع شخصی. با این نگاه، اقتصاد در خدمت 
خانواده خواهد بود. اما الگوهای توسعه، خانواده ی سالم که منشأ تمام خیرات و برکات است را 

به منظور منافع خود به کار گرفته و این آسیب بزرگی به خانواده خواهد زد.

4-3. خوداتکایی خانواده در تأمین امنیت مادی
به نظر می رسد، در درجه ی اول سیاست ها باید به گونه ای باشد که خانواده کمترین وابستگی را 
به دولت داشته باشد و خود بتواند به تنهایی با حمایت خانواده ی هسته ای یا خویشاوندان مشکالت 
اقتصادی خود را حل کند. بدین ترتیب، معیشت و اقتصاد وابستگی اعضای خانواده به یکدیگر را 
تشدید کرده و این خود از عوامل استحکام و پایداری خانواده محسوب می شود. بنابراین نباید 
سیاست ها به وابستگی خانواده به نهادهای بیرونی منجر شود. البته زمانی که خانواده در حل 
مشکالت خود ناتوان بماند، مسئولیت حمایت و کمک بر عهده ی دیگران ازجمله نهادها قرارخواهد 
گرفت و الزم است همواره حس تعاون و همیاری در جامعه ی اسالمی جریان یابد، حمایت مادی 
و معنوی از فرزندان، حمایت خانواده ی هسته ای از خانواده ی گسترده و حمایت از زنان - قشر 

آسیب پذیر اقتصادی در خانواده- ازجمله این موارد است.

جمع بندی و نتیجه گیری
سیاست ها  تدوین  در  منسجمی  ذهنی  و  نظری  چارچوب  سیاست گذاران  می رسد،  به نظر 
نداشته اند. بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده مغفول مانده و به برخی دیگر به اندازه ی کافی 
توجه نشده است. برای نمونه، نقش مکمل و مؤثر زن در اقتصاد خانواده آن چنان که است مهم جلوه 
داده نشده است. زنان در اقتصاد بیش از نیروی کار و بهره وری اقتصادی نقش مهمی در تنظیم روابط 
اقتصادی خانواده دارند. همراهی زن با مرد در دخل وخرج خانواده، مدیریت بحران های اقتصادی 
خانواده، تربیت اقتصادی فرزندان، تخصیص مناسب هزینه ها، اصالح الگوی مصرف خانواده و پرهیز 
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از تجمل گرایی و مصرف زدگی ازجمله این موارد است. درواقع، بدون همراهی زنان در خانواده، 
اقتصاد خانواده و جامعه سامان نخواهد یافت. از نکات مغفول دیگر در سیاست ها، تنظیم مشاغل و 
ساعات اشتغال اعضای خانواده است به طوری که همه ی افراد خانواده از لذت بودن در خانواده ی سالم 
بهره مند شوند و وقت کافی برای رسیدگی به امور یکدیگر و حل مشکالت اجتماعی و خانوادگی 
داشته باشند. چراکه توجه بیش از حد به مسائل اقتصادی ممکن است به این جنبه ی مهم از 
خانواده ضربه بزند. الزم به ذکر است، به این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی نیز اشاره شده 

است که البته در مورد مسائل خانوادگی نیز مصداق خواهد داشت1.
دو جنبه ی دیگر که اشاره ای مختصر در سیاست ها به آن شده اما به طور گسترده اهمیت داده 
نشده، بحث اقتصاد فرزندان و همچنین اقتصاد خویشاوندان است. در مورد فرزندان باید برنامه ها 
طوری سازماندهی شود که عالوه بر حفظ شأن و رعایت حقوق مادی و معنوی هر فرزند، امکان 
رشد نرخ باروری نیز در بلندمدت فراهم شود و خانواده ها فقط با تأکید بر مسائل اقتصادی به تنظیم 
باروری و فرزندآوری اقدام نکنند. عالوه براین، بحث تعلیم و پرورش فرزندان به منظور ایفای نقش 
مناسب اقتصادی در جامعه )برای مثال، پرورش خالقیت و کارآفرین بارآوردن فرزندان( ازجمله 
موارد مغفول مانده است. ازطرفی باتوجه به توصیه های اکید دین مبین اسالم به صله ی ارحام و 
تقویت پیوندهای خویشاوندی، باید در وهله ی اول، سیاست گذاری ها به سمت حمایت مادی و 
معنوی از اعضای ناتوان و نیازمند با کمک افراد خویشاوند سوق داده شود و در مراحل بعدی، 

حمایت های مستقیم دولتی انجام شود. 
نکته ی مهم دیگر اینکه به نظر می رسد، در تنظیم سیاست ها بیشتر به نقش مداخله گری یا 
حمایتی دولت توجه شده است. سیاست های اندکی با هدف هدایتگری و نظارت دولت تدوین شده 
است. سیاست ها باید به گونه ای تنظیم شود که پاسخگوی نیازهای خانواده در هر سطحی باشد. 
دولت باید بتواند با نگاه تربیتی و جامع برنامه ی رشد و بالندگی هر خانواده ای را مطرح کند. باید 
در سیاست گذاری و قانونگذاری به تنوع خانواده های ایرانی توجه شود و باید ضمن پاسداشت اصول 
ثابت و مشترک، برنامه ها و سیاست های خاصی برای خانواده های هر طبقه ی اجتماعی طراحی 
کرد. در جامعه ی ایران، ممکن است، سیاست هایی پراکنده درخصوص اقتصاد خانواده تنظیم شده 
باشد، اما هیچ گاه این سیاست ها یک مبنای نظری نداشته اند. در این میان نقش دولت می تواند از 

1. تنظیم  برنامه ی  اقتصادی  کشور به  صورتی که  شکل  و محتوا و ساعت  کار چنان  باشد که  هر فرد عالوه  بر تالش  شغلی ، فرصت  
و توان  کافی  برای  خودسازی  معنوی ، سیاسی  و اجتماعی  و شرکت  فعال  در رهبری  کشور و افزایش  مهارت  و ابتکار داشته  

باشد. )اصل چهارم قانون اساسی، بند سوم(
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مداخله گر و متصدی مستقیم امور تا حمایتگر و فقط هدایت کننده تعریف شود. 
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