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  چكيده
 رابطـه  و... و روابـط   سـاختارها،  هـا،  كـنش  بازتوليـد  و توليـد  در خـانواده  چندساحتي كاركرد

 عنـوان  بـه  خـانواده  بـه  توجه تا شده موجب  )جامعه( كالن نظام با آن انكار غيرقابل ديالكيتكي
. كنـد  پيدا موضوعيت اجتماعي تغييرات از تأثيرپذير و تأثيرگذار اجتماعي نهاد اولين و ترين مهم

 خـانواده،  چندسـاحتي  كاركردهاي تقويت راستاي در بايد  )دولت( كالن نظام متولي است بديهي
. سـازد  هدفـدار  خـانواده  بـا  را خـود  تعامل دارد، پي در را اجتماعي سالمت تضمين نوعي به كه

 اشكال به  خانواده، هاي آسيب و اقتضائات  نيازها، بررسي و مطالعه ضمن  خانواده، گذاري سياست
 و دولـت  تعامـل  الگوهـاي  تـا  اسـت  درصـدد  نوشـتار  اين. پردازد مي نيز خانواده و دولت تعامل

 هـر  كـه  اسـت  بديهي. كند تحليل و تبيين خانواده، گذاري سياست اهميت به توجه با را خانواده
 صـورت  بـه  را الگـو  چنـد  يا دو اتخاذ كه دارد همراه به را اقتضائاتي شده، ياد الگوهاي از يك

  . سازد مي ناممكن خانواده گذاري سياست در دولت براي همزمان
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  مسئله مقدمه و طرح

 انجـام بـا هـا دولت و اجتمـاعی حیـات تـداوم در خانواده جایگاه و اهمیت به نسبت عمومی تلقی
  میـان، این در .است خانواده همسئل اهمیت و ضرورت بر شاهد ترین ساده  چندساحتی، کارکردهای
 خـانواده، سـاختاری و شـکلی تغییرات سالمندی، جمعیت، کاهش اجتماعی، تغییرات از بسیاری
 از )دسـتمزد بدون و مزدی مشاغل( اشتغال حوزه در نگرشی تحوالت و بینانسلی روابط و جنسیت
 .دهد قرار اجتماعی های سوژه اولین ردیف در را خانواده تواند می که است شماریبی مسائل جمله
 بلکـه نیسـت فرهنگی اجتماعی، سازوکارهای  صرف مجری دیگر ٢١ قرن خانواده گفت بتوان شاید
 و یـاری نیازمنـد خـود تخصصی و عمومی های سیاست در موفقیت برای ها دولت که است نهادی
 کـه برسیم اذعان این به تا شده موجب مهم نهاد این کارکردی و شکلی تنوعات .هستند آن حمایت
 تعریفـی نوع هر نیست، تعریف قابل راحتی به رسد می نظر به ساده که حال عین در خانواده تعریف
 باید البته .کند نمی مشخص را روابط نوع آن اساساً  یا و ندارد را الزم مانعیت و جامعیت یا شود ارائه
 اسـت نهاد این شمول جهان تلقی معنای به خانواده از مانع و جامع تعریف ارائه امکان داشت توجه
 تلقـی ایـن بـه نسـبت دانان تاریخ حتی و شناسان مردم شناسان، جامعه میان در فکری وفاق هیچ که

ــدارد وجــود ــابع )١٣٨٨ بســتان،( ن  و اجتمــاعی علــوم محققــان گرچــه اســت/// ١٣٨٣.///در من
 بـه آن سـاختار و شـکل چرایـی و خانواده چگونگی فهم از تصویری تا کردند تالش شناسان جامعه
 اندیشـه ایـن بـر دورکـیم و اسپنسـر انگلـس، مارکس، همچون برخی راستا همین در .بدهند دست
 سـایه در را خـانواده تغییـرات بنـابراین .اسـت جامعه تکامل کننده تضمین خانواده تکامل که بودند

 نیروهـای بـا انطبـاق جـز ای چـاره خـانواده کـه گویی کردند، توصیف سازی مدرن و شدن  صنعتی
 را خـانواده ساختاری، کارکردگرایان همچون نیز دیگر برخی .)٢٠٠٢ المانا،( است نداشته مدرنیته
 در را اجتماع حیات حفظ در خانواده ییاکار و کرده تلقی کودکان ناهنجاری یا هنجاری رشد کانون
  .اند کرده خالصه خانگی های لیتئومس و کار جنسیتی تفکیک
 و نهـاد یـک عنوان بـه خانواده :دارد وجود خانواده به نسبت کالن نگاه نوع دو شناسی جامعه در
کیـد بـه نهـاد، یـک عنوان به خانواده درک طبیعتاً  .گروه یک عنوان به خانواده  و عینـی سـاخت بـر تأ

 سسـتی جنسـی، هـای نقـش و هنجارها در تزلزل هرگونه صورت این در که انجامد می آن فردیغیر
 صرفاً  و شود نمی مطرح فردیت عنوان به فرد نگاه، این در .داشت خواهد پی در را فرهنگی های بنیان
 هـا، نقـش دیگر عبارت به .)١٣۶٧ باوم، روزن( کند می پیدا موضوعیت مشترک، مای و ها کلیت در

 نهـاد در افـراد جایگـاه .افـراد نـه هسـتند بحـث مرکـزی دال اجتماعی های پایگاه و ها نقش ترکیب
 تغییـر مـدتی از بعـد و شـوند می ها نقش وارد افراد .شود می تعریف ها پایگاه و ها نقش با اجتماعی



 ١٣٧                                                                   خانواده و دولت تعامل الگوهای خانواده؛ گذاری سیاست

 

 در .است بیشتر پایداریش و کم خیلی خانواده نهاد تغییرات کنند، می پیدا دیگری پایگاه و داده نقش
 و همکاری صمیمیت، احساس با را اعضایش گروه، عنوان به خانواده است معتقد ١باوم  روزن مقابل

 زندگی و صمیمیت صفت پایه بر خانواده اعضای رابطه یعنی دهد، می پیوند هم به مساعی تشریک
 تفکیـک بـلیرقاغ و اساسـی مشخصـه صـمیمیت واقـع در اسـت، استوار گروه داخل در اجتماعی
 نظـر از . )همـان( کنـد مـی متمـایز اجتمـاعی های گروه سایر از را آن صفت همین و است خانواده
 وارد محتاطانه یحدود تا خانواده، فیتعر در که است ریناگز معاصر یشناس جامعه سگالن نیمارت
 بـه قـادر کـه یمفهـوم چـارچوب کی از و است متعدد یمعان با یا واژه »خانواده« رایز شود؛ عمل
 کـه الؤسـ ایـن .)١٣٨٨ سـگالن،( است محروم باشد، یخانوادگ یها دهیپد گسترده طهیح فیتعر
 کـدام خـانواده نهاد با تعامل در دولت وظیفه دارد؟ خانواده نهاد با نسبتی چه )دولت( سیاست نهاد

  .است خانواده اجتماعی مطالعه در همسئل ینتر مهم است؟
  

   پژوهش نهیشیپ

 و )فرهنگـی لحـاظ بـه( دین ،)سیاسی لحاظ به( دولت نهاد سه میان تعامل است معتقد عالسوند،
 وی، نظـر از اسـت، خـانواده بازتولیـد سمت به حرکت مطلوب نقطه )اجتماعی لحاظ به( خانواده
 خـانواده عاملیـت زنـدگی، سبک الگوی اصالح اجتماعی، سرمایه و سازی ظرفیت طریق از دولت
 غیرمسـتقیم، ارتبـاطی الگـوی در .یابـد دسـت غیرمسـتقیم و مسـتقیم ارتباطی الگوی به تواند می

 بازتولید و ازدواج درباره قومی مثبت های ویژگی تقویت والدگری، از حمایت خانواده، اقتداربخشی
 بـه غیرانضـمامی نگـاه نویسـد می عالسـوند .اسـت توجـه قابـل و مهم خانواده رشد های شاخص
 هـای حل راه اتخـاذ و خـانواده قبال در نهادی همگرایی لزوم خانواده، عملکردهای تسهیل خانواده،
  .)١٣٩١  عالسوند،( آید دست به مستقیم ارتباطی الگوی طریق از تواند می یفرایند و سیستمی
 یهـا نظام موجـود وضـع ت،یترب و میتعل حوزه در دولت و خانواده روابط یبررس با الهدی علم
 است معتقد وی .داند می محور دولت ردکیرو بر مبتنی خانواده، و دولت تعامل جهت از را یآموزش
 محور، دولـت هیـنظر :از عبارتنـد هک است مطرح هینظر سه دولت و خانواده یتیترب مناسبات درباره
 از و دارنـد ییها تیمحـدود هیـنظر سـه نیا از کی هر .کمشتر فهیوظ هینظر و محور خانواده هینظر
 تعامـل ینوع دولت، و خانواده یتیترب رسالت به توجه با اسالمی رویکرد در .ثرندأمت یخاص یمبان
  .)١٣٨٨ الهدی، علم( دارد وجود آنها انیم ژهیو

 گفتمـان تحلیـل روش با را خانواده و زنان مسائل به توسعه برنامه سه رویکردهای با قهی کرمی
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 توسـعه برنامـه و طلب اصالح گفتمان به را چهارم و سوم توسعه برنامه است، داده قرار مطالعه مورد
 هـر سیاسـی هـای اولویت و نگرش است معتقد وی .است داده نسبت اصولگرا گفتمان به را پنجم
 شده  یاد برنامه سه در خانواده و زنان نیازهای و ها اولویت بحث و طرح نوع بر ها گفتمان این از یک

 اصـالحات، های نشانه بر طلب  اصالح گفتمان است معتقد قهی کرمی .است بوده تأثیرگذار عمیقاً 
کید مدنی جامعه و سیاسی توسعه  قـانون چـون هـایی نشانه بر اصولگرا گفتمان که حالی در دارد تأ

کیـد استقالل و اخالقی و دینی های ارزش عدالت، اقتصادی، توسعه اساسی،  گفتمـان لـذا .دارد تأ
 و جنسـیت و توانمندسـازی رویکردهای از تلفیقی جنسیتی توسعه به مربوط حوزه در طلب اصالح
 نظریات در عمده رویکردهای به انتقادی نگاهی با اصولگرا گفتمان اما کند، می نمایندگی را توسعه
 دارد گرایـی خـانواده رویکرد با خانواده و زنان مسائل حوزه در پردازی نظریه جهت در تالش توسعه،

  .)١٣٩١  قهی، کرمی(
 جمهـوری در اجتمـاعی تغییـرات بـه توجـه بـا را خـانواده گذاری یاسـتس مهدیرجی عموزاده

 خـانواده، گذاری یاسـتس مفهـوم و تاریخچـه به اشاره ضمن وی .است کرده بررسی ایران اسالمی
 و کـرده ارزیـابی منفـی و مثبـت سیاسـت کالن طیف دو در را خانواده قبال در دولت های سیاست
 دو پیامـدهای را )مجـدد سـازی کاالیی( زدایی خانوادگی و )مجدد سازی خانواده( گرایی خانوادگی

 و آلمـان ایـران، دولت سه های سیاست خود، مطالعه ادامه در عموزاده .است برشمرده کالن طیف
  .)١٣٩۵ عموزاده،( است کرده بررسی خانواده حوزه در را بریتانیا

  

   ینظر چارچوب

 تغییـرات تبـع بـه یـا و بطن در باید جامعه حیات تأثیرگذار و مهم نهادهای از یکی عنوان به خانواده
 عـدم :گویـد مـی آمریکایی خانواده در تغییرات شتاب مورد در ١پاپنو .شود بررسی و مطالعه جامعه
 در ازدواج انحـالل خطرات و کودکی تجارب اگر .ماست زمان ناپذیر اجتناب ویژگی خانواده ثبات

 سالم، های خانواده در امروز کودکان از اندکی تنها که یابیم درمی دهیم، قرار توجه مورد را بزرگسالی
 خـانواده بزرگسـالی در کودکـان این از اندکی شمار نتیجه در و شوند می بزرگ طبیعی والدین شامل
 فرزندان اینکه به توجه با این بر افزون .هستند پایبند آن ثبات و حفظ به و دهند می تشکیل را سالمی
 بزرگسـالی در ثبـات بـی خـانواده داشـتن معرض در سالم های خانواده از بیش متزلزل های خانواده
 یـک خـانواده اینکـه فـرض با .)١٩٩٣ پاپنو،( نیست روشن نیز خانواده آتی انداز چشم لذا هستند،
 از که دادهایی درون و دادها برون طریق از اجتماعی نهادهای که گفت توان می است، اجتماعی نهاد
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 سـطح چهـار در تـوان می راآنهـا  تعامل .هستند تعامل در یکدیگر با رود، می انتظار آنها از یک هر
 و خود اعضای نیازهای تأمین هدف با اجتماعی نهادهای از یک هر که وظایفی )الف :کرد توصیف

 هـر مختلـف هـای بخش متقابل وابستگی هدف با که وظایفی )ب دهند؛ می انجام کالن سطح در
 ها نظام متمایزکننده مرزهای حفظ و مرزبندی هدف با که وظایفی )ج شود؛ می انجام نهادها از یک
 از  اطمینـان راسـتای در الزم تعهـد و تعـادل هـدف بـا که اقداماتی )د شود؛ می انجام آنها فضای و

 کـه دارد بسـتگی کارکردهـایی بـه خـانواده وظایف .)١٩٧١ هیل،( گیرند می شکل ها نظام پایداری
 و نگهـداری .١ :از عبارتنـد وظـایف آن از برخـی .باشـد کارکردها آن متولی خانواده رود می انتظار
. ٣ فرزندخوانـدگی؛ یـا آوری فرزنـد طریـق از خـواه فرزندان تربیت .٢ خانواده؛ اعضای از مراقبت
 .۴ شـهروند؛ اشتغال، همسری، والدگری، همچون بزرگسالی های نقش برای فرزندان پذیری جامعه
 انگیـزش و اخـالق تـداوم .۵ خـانوادگی؛ نظـم اسـتمرار از اطمینـان هدف با افراد اجتماعی کنترل
 و تولید .۶ اجتماعی؛ های گروه سایر و خانواده درون در وظایف انجام از اطمینان منظور به خانواده
 و سن به توجه با .است نیاز مورد خانواده نهاد استمرار و حمایت برای که خدماتی و کاالها مصرف
 و هـا خانواده وظـایف انجـام شـیوه اقتصادی،−اجتماعی و قومی بسترهای خانواده، اعضای جنس

  .)١٩٩۵ زیمرمن،( بود خواهد متفاوت وظایف از یک هر ضرورت
 کـه دارنـد نظـر اتفـاق امـر ایـن بـر شناسان مردم و شناسان جامعه خانواده، حوزه پردازان نظریه
 جوامـع سیاسـی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، علمی، تحوالت با همراه و تاریخ طول در خانواده

 وجـود تشـکیکی نظرات تحول این گستره و عمق به نسبت اما است، شده تحول و تغییر دستخوش
   :کرد بندی طبقه کلی دیدگاه چهار ذیل را خانواده تحول نظرات توان می کلیطور  به .دارد

 خـانواده و ازدواج مطالعـه هـای روش تـرین قـدیمی از خانواده به نهادی نگرش :نهادی دیدگاه
 .اسـت کـرده پیـروی نهادی نگرش از عمدتاً  خانواده درباره  بیستم قرن تاریخی مطالعات .باشد می

 مطالعه به نهادی چارچوب در که هستند کسانی جمله از موس و دورکیم مورگان، انگلس، مارکس،
 و گرفتـه قـرار کـل اجتمـاع در خـانواده و ازدواج نهاد نگرش، این در .اند پرداخته خانواده بررسی و

 رویکـرد این ممیزه وجه شود، می حفظ اش دهنده تشکیل اجزا وسیله به آن نظام که است ارگانیسمی
 ای مقایسـه و تـاریخی توصیفی، ابعاد بر عمدتاً  نهادی رویکرد که است این وظیفه ساخت نگرش با

کید بیشتر موضوع  قـرار توجـه مـورد را فرهنگ و اجتماعی نهادهای دیگر و خانواده روابط و کرده تأ
  .)١٣۵۴ میشل،( دهد می

 جنـگ از پـس خـانواده شناسـی جامعـه مطالعـات بـه نگرش این :نمادین متقابل کنش دیدگاه
 متقابـل کـنش طرفـداران .یافـت توسـعه آمریکـا متحده ایالت در سرعت به و شد آغاز اول جهانی
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 شناخت که دادند قرار لمس قابل و مادی تجربی موضوع را خانواده بورگس ارنست نظر زیر شیکاگو
 در افراد که اشخاص از مرکب است واحدی خانواده بورگس نظر از.دارد بسیار اهمیت آن های روش
 وسـیله بـه کـه دارنـد آن داخـل در خـاص مـوقعیتی کدام هر و هستند متقابل کنش دارای آن درون

 را خـانوادگی گـروه متقابل های کنش نحوه دقیق جریان دیدگاه این  .شود می مشخص نقش تعدادی
 بـه مربـوط مسـائل آنهـا، حـل راه و هـا تعارض فرد، حقوتی پایگاه ها، نقش از غیر و کند می مطالعه
  .دهد می قرار توجه مورد را انتها تا آغاز از ازدواج

 )اجتماع( کالن نظام های نظام خرده از یکی خانواده چارچوب، این  در :وظیفه و ساخت دیدگاه 
 نگـرش ایـن در خـانواده همچنـین .دارد عهـده بـر را اجتمـاع وظـایف از ای پـاره انجـام که است

 را کـل اجتماع نظام نتیجه در و خانوادگی نظام که است ها نقش و حقوقی های پایگاه از ای مجموعه
 و خارجی عوامل از ثرأمت و باز نظامی را خانواده شناسی، جامعه مطالعات بنابراین .کنند می محافظ
 وظیفـه و سـاخت کـادر و دانـد مـی )غیـره و بـازار کار، محیط مدرسه،( اجتماعی مؤسسات سایر

 هـای پایگـاه و هـا نقـش نظام به وابسته را فرد داند، می مبتکر و فعال را فرد که متقابل کنش برعکس
  .)همان( داند می حقوقی

 عمده نهاد دو دارد، یم نگه یبندگ دیق در را زن آنچه دوبوار، مونیس دهیعق به :فمینیستی دیدگاه
 تخصـیص و خصوصـی و عمـومی حـوزه تقسیم از انتقاد با که ها فمینیست .است یمادر و ازدواج
 اجتمـاعی و سیاسی منازعات در خصوصی، حوزه به زنان ساختن محدود و مردان به عمومی حوزه
 مطـرح را شـعار ایـن سـنتی، بـاور کشاندن چالش به برای گام اولین در و پرداختند پردازی نظریه به

 ما اگر که معناست بدان این .)١٩٩٢ هیوود،( است سیاسی بلکه و عمومی شخصی، امر که کردند
 هـا ملـت بـر هـا دولـت سیاسی قدرت از باید تنها نه کنیم بحث سیاسی قدرت مورد در خواهیم می

 ایـن بـا آنـان .کنـیم صحبت نیز خانواده در زنان بر مردان سیاسی قدرت از باید بلکه بگوییم سخن
 ایـن بـا و کردنـد تلقـی سیاسـی و عمومی امر عنوان به و خارج خصوصی حوزه از را خانواده شعار
 قـرار مـردان خـدمت تحـت را آنـان و دارد زنـان بـه اندکی توجه سنتی و تاریخی خانواده که تصور
 برابـری، بـه رسـیدن بـرای کردنـد تـالش و دانسـته عدالتی بی و ظلم منشأ را خانواده نهاد دهد، می

 زنـدگی در انعطـاف با باید خانوادگی روابط در عدالت آنان نظر از .بزنند هم بر را نهاد این ساختار
 و داخـل امـور تقسیم در بتوانند مرد و زن از یک هر که معنا این به باشد، همراه و سازگار خانوادگی

 هـا فمینیسـت بنـابراین .کننـد انتخـاب خـود فردی هایی توانایی و تمایالت براساس خانه از خارج
 هـا هزینـه و مزایـا توزیـع نحـوه به و افتد می اتفاق خانواده درون که آنچه به دارد ضرورت معتقدند
کید آنها نهایت در کنیم، توجه خانواده درون  درون عـدالت بـدون اجتمـاعی عـدالت کـه دارنـد تأ
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 پیشـین، هـای نگرش از کدام هر پذیرش .)٢٠٠٣ میلر،( ندارد زنان برای دستاوردی هرگز خانواده،
 تأییـد را حـوزه این در گذاری یاستس ضرورت بلکه کند، نمی نفی را خانواده گذاری یاستستنها  نه
  .کنند می

 ،...و اجتمـاعی اصالح اقتصادی، تولید پذیری، جامعه توسعه طریق از خانواده اینکه به توجه با
 و نهـادی دیـدگاه از تلفیقـی رسـد می نظـر بـه .کند می ایفا جامعه بقای و حیات در را مهمی نقش

 پژوهشـگران  اسـاس، همـین بر .باشد کارآمد خانواده اهمیت و جایگاه تحلیل در وظیفه−ساخت
 و سـاختاری تعریـف .١ :پردازند می خانواده از تعریف به مهم شاخص دوبراساس  غالباً  اجتماعی،

 پیونـد ازدواج، طریـق از خـانواده اعضـای ترکیـب بر مبتنی ساختاری تعریف .کارکردی تعریف .٢
 و تولیـدمثل در خـانواده کارکردهـای بـه عمـدتاً  کـارکردی تعریف مقابل در .است قانونی یا خونی
 علـوم پژوهشـگران تمـام خـانواده، مختلـف تعـاریف از فـارغ .دارد توجـه مستقل فرزندان تربیت

 فساد و صالح که هستند باور این بر و دارند اذعان جامعه در نهاد این جایگاه و اهمیت بر اجتماعی
 کـه داشـت توجـه نیز نکته این به باید البته .کرد جستجو ها خانواده یعنی اول، گام در باید را جامعه
  .باشد می تأثیرگذار قطعاً  آن اهداف و خانواده گذاری یاستس بر خانواده تعریف نوع

  
   خانواده یگذار استیس

 از یکـی بـه خـانواده گـذاری سیاسـت جدیـد، مسـائل بروز و خانواده ساختار در تغییرات شروع با
 گـذاری سیاسـت بـه نسـبت مختلف تعاریف و ها برداشت هرچند شد، تبدیل ها دولت های دغدغه
 اسـت، افـراد حـریم تـرین خصوصـی کـه خـانواده در توانند می ها دولت اینکه دارد، وجود خانواده
 ابزارهـای اسـت؟ انـدازه چـه تا نهاد این در ها دولت دخالت های حوزه و گستره نه؟ یا کنند دخالت
 موجـب که اجتماعی تغییرات ینتر مهم اما .دیگر سؤاالت بسیاری و است؟ کدام ها دولت مداخله

 تبـدیل خانوارهـا؛ ُبعـد کاهش .١ :از عبارتند گیرد قرار توجه معرض در خانواده گذاری سیاست شد
 پـرورش هـای هزینـه تـأمین .٢ نفره؛ تک های خانواده و فرزند بدون و ای هسته به گسترده از خانواده
 و ازدواج سـن افـزایش .٣ کنند؛ می کار باال سنین در که سالمندی والدین توسط ماهر جوان نیروی
 افـزایش .۵ خـانوار؛ سرپرسـت زنـان افزایش .۴ جوانی؛ سنین در فرزندآوری به زنان تمایل کاهش
 لیتئومسـ معادلـه کـه نحـوی بـه مـردان اقتصادی مشارکت کاهش و زنان اقتصادی مشارکت نرخ

  .///در منابع نام چند مؤلف است///)٢٠٠٠ مرسیر،( است خورده هم به ها خانواده در اقتصادی
 قـرار پوشـش تحـت را خـانواده اصلی کارکرد چهار که است قلمروی خانواده، گذاری سیاست

  :دهد می
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 انسـانی توسعه که فرزندان از مراقبت و فرزندخواندگی طالق، ازدواج، مانند خانواده تشکیل .١
  کند؛ می تسهیل را

 مراقبت و حمایت به قادر را ها خانواده که مناسبی بسترهای آوردن فراهم و اقتصادی حمایت .٢
  سازد؛ می خانواده اعضای از

 شهروندان افزایش به که هایی حمایت عاطفی، روابط و تعلقات حفظ در خانواده از حمایت .٣
  شود؛ منجر متعهد
  .)٢٠١۵ ریمرمن،( جوانان و کودکان مثبت تعالی و رشد گسترش ابزارهای .۴

 بـر متبنـی و محور مشاهده تواند می و است تصریحی و تلویحی از اعم خانواده گذاری سیاست
 صـرفاً  کـه معنـا این به باشد، تئوریک اینکه یا و باشد نیازسنجی و عینی پژوهش و معتبر اطالعات
 هـا گـذاری سیاست در باید اما .)٢٠١۴ ُربیال،( گیرد صورت نظری و آل ایده پردازی نظریهبراساس 

 فرهنگـی، بعـد سـه دارای اجتمـاعی نهـاد یـک عنوان بـه خانواده که داد قرار توجه مورد را نکته این
 و اجتمـاعی همبستگی ایجاد فرهنگی، بازتولید و تولید توانایی باید که است شخصیتی و اجتماعی
 گذاری یاسـتس کـه شـد یـادآور بایـد دیگر سوی از .باشد داشته را فرزندان پذیری جامعه همچنین
 بلکـه نیسـت، ساختارها و قوانین و ها سیاست در نهاد این جدید پردازش معنای به ضرورتاً  خانواده

 های برنامـه و سـاختارها مجـدد سـازماندهی و بازسـازی خانواده، گذاری یاستس موارد برخی در
 تغییـرات و نیازهـا بـه توجـه بـا نـو ساختارهای طرح و خلق مستلزم گاه و شود می شامل را موجود
 نهادهـای حمایـت بـه خـانواده کـه نـدارد وجـود تردیدی .)١٩٩١  زیمرمن،( است خانواده شکلی

 معتقـد ١یـانکلوویچ .دارد نیاز خانواده های ارزش آموزش برای رسانه مدارس، دین، نهاد اجتماعی،
 چراکـه کننـد، نمی شـایانی کمـک راسـتا ایـن در نهادهـا ایـن کـه اسـت ایـن بر افراد تصور است

 را خـانگی مشـاغل و منعطـف کـاری سـاعات بـا مشاغل یا فرزندان از شاغل والدین های مراقبت
 این که نیست جهت بدان امر این .کنند نمی تلقی خانواده های ارزش انعکاس یا توزیع مسیر مثابه به

 والـدین کـه زمانی و اقدامات نیا بین آنها که است دلیل این به بلکه نیست، مهم آنها برای اقدامات
  .)١٩٩۴ یانکلوویچ،( کنند برقرار موضوعی ارتباط توانند نمی هستند، فرزندان کنار در

 معضالتی و مشکالت که است مرتبطی اما مجزا های سیاست به اشاره خانواده گذاری سیاست
 /مسـتقیم هـای شـیوه بـه توانـد مـی کـه دهد می قرار مدنظر کند، می تجربه جامعه در خانواده که را

 ارائه خانواده یعنی گذاری سیاست موضوع به نسبت پنهان /آشکار تصریحی، /تلویحی غیرمستقیم،
  سیاسـت هـای چـارچوب که بدانیم است الزم خانواده،  سیاست بهتر تحلیل و فهم برای البته .شود

                                                           
1. Yankelovich 
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 انتخـاب ٢،سیاسـی گفتمـان و رویـه انعکـاس ١،عقالنی انتخاب یک مثابه به  سیاست اگر .چیست
 بـدون رقـابتی شـرایط تحـت انتخـاب ٥،نفع ذی های گروه بین موازنه ٤،نخبگانی ترجیح ٣،افزایشی
 تحلیــل قطعــاً  باشــد، ٨نظــام یــک خروجــی یــا و ٧نهــادی هایفراینــد و ســاختارها برآینــد ٦،نفــوذ

  ).١٩٩۵ زیمرمن،( بود خواهد متفاوت خانواده های  سیاست
 سـایر ماهیـت از متفـاوت خـانواده نظـام ماهیـت که هستند باور این بر سیاسی های نظام تمام

 سـایر از متفـاوت خـانواده بـر نـاظر رفتـاری ضـوابط و قـوانین بنـابراین است، اجتماعی های نظام
 و حـد تعیـین ییعنـ است، عدالت افراد اجتماعی روابط بر حاکم اصلی قانونچراکه  هاست، نظام
 تجاوز دیگران حقوق به و برسد خود حقوق به فردی هر که ینحو به قوانین تنظیم و افراد حقوق مرز

 مرزبندی و باشد می خانواده اعضای بین وحدت خانواده، بر حاکم اصلی قانون که حالی در نکند،
 مرزبندی که مواردی در بعضاً  یا و است حاکم مودت و ندارد وجود یا خانواده افراد حقوق بین دقیق
   .است تساهل و تسامح قابل خانواده حفظ جهت به دارد، وجود
  
  خانواده و دولت تعامل یالگوها

 :از انـد عبارت آنهـا ینتـر مهم .اسـت مختلفی نهادهای استمرار گرو در ای جامعه هر حیات و قوام
 رابطـه .اقتصـاد نهـاد و دیـن نهـاد آمـوزش، و فرهنـگ نهـاد خـانواده، نهاد ،)قدرت( سیاست نهاد

 حیـات بـرای مقتضـی بسترهای نهایت در اقتصاد و آموزش و فرهنگ خانواده، نهادهای دیالکتیکی
 دارنـد، قـرار همـدیگر عـرض در شـده یـاد نهادهای تمام .سازد می فراهم را )قدرت( سیاست نهاد

 ایـن ویـژه کارکردهـای بـه تـوجهی بی کننـد، می اقتضـا را خاصی کارکردهای آنها از یک هرچراکه 
 زدن هـم بـر و اجتماعی نظمی بی از غیر به عرض هم نهادها به آنها واگذاری برای تالش یا و نهادها
 بازتولیـد و تولیـدی نهـاد یـک خـانواده اجتمـاعی های آسیب حل در .ندارد ای نتیجه جامعه تعادل

 های آسـیب گیری شـکل یـا حـل در مقـوم نهادهـای اقتصاد و فرهنگ نهادهای اما است، تأثیرگذار
 تلقـی یفراینـد یـا  رشته عنوان به را اجتماعی گذاری یاستس اگر اساس، همین بر .هستند اجتماعی

 محتمل یا و وقوع حال در موجود، های پدیده از اعم− جامعه با متناظر موضوعات تمام در که کنیم
                                                           

1. policy as rational choice 

2. policy as a reflection of political culture 

3. policy as incremental choice 

4. policy as elite preferences 

5. policy as the equilibrium reached between contending interest groups 

6. policy as choice under competitive conditions of no authority 

7. policy as the outcome of institutional structures and processes 

8. policy as system output 
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 نهـاد و اجتماعی گذاری یاستس نسبت در مختلف رویکردهای از نظر  صرف دارد، ورود −الوقوع
 قرار توجه مورد اجتماعی گذاری یاستس در باید که است هایی سوژه از یکی خانواده قطعاً  خانواده،

 بینانسـلی روابط و جنسیت خانواده، ساختاری و شکلی تغییرات سالمندی، جمعیت، کاهش .گیرد
 کـه اسـت مسـائلی جملـه از )دستمزد بدون و مزدی مشاغل( اشتغال حوزه در نگرشی تحوالت و

 نسـبت فهـم بـرای تـالش .دهـد قـرار اجتمـاعی های سـوژه اولـین ردیـف در را خـانواده تواند می
  .است خانواده و دولت رابطه به پرداختن مستلزم خانواده، نهاد و اجتماعی گذاری یاستس

 قدرتمنـد، سیاست در گفت، باید نهادها سایر و خانواده با )دولت( سیاست نهاد نسبت بیان در
 توانـد می قـدرت .اسـت قـدرت دسـتیار خـانواده بلکـه شود، نمی تلقی قدرت رقیب خانواده نهاد

 .نمایـد فصـل و حـل خـانواده طریـق از مستقیم حضور بدون را کژکارکردها و ها آسیب از بسیاری
 و هـا موقعیت در را دسـتیار هـای امکان و هـا قابلیت هـا، توانایی ها، فرصـت بایـد قدرتمند سیاست
  ها، توانایی ها، فرصت آن مدیریت و هدایت با مقتضی شرایط در سپس کند، شناسایی خاص شرایط

 نهـاد در قـدرت حضـور .کنـد حـل بـازدهی بیشـترین و هزینـه کمترین با را ها آسیب و مشکالت
 مصـرفی نهـاد یـک صرفاً  خانواده .گیرد می خانواده از را بحران مدیریت و خالقیت امکان خانواده،
 برای الزم امکانات و ابزارها از که است بازتولیدی و تولیدی قوی بسیار نهاد یک بلکه نیست، ناچیز
 امکانـات ایـن کارگیری به چگونگی و مشکالت پردازش نحوه در مشکالت دارد، را مشکالت حل

 درک داشـتن بدون خود اینکه نه بدهد آموزش باید که است آموزشی نهاد یک دولت بنابراین است،
  .بردارد قدم خانواده های آسیب مشکالت حل برای واقع به نزدیک و صحیح روشن،

 نیسـت، طرفه یک قدرت رابطه این تأثیر روند اما دارد، وجود دولت و خانواده بین قدرت رابطه
 آن هـدف توانـد می متقـابالً  بگـذارد، تأثیر دولت رفتار و ها کنش بر تواند می ها خانواده که همچنان
 .کـرد بررسـی تـوان می لیبرالیسم و اقتدارگرایی منظر دو از را خانواده و دولت تعامل .باشد ها کنش
 و داشته حضور خانواده امور ترین جزئی درتنها  نه کند می تشویق را دولت اقتدارگراها، رادیکال نگاه
 هـای آرمان و اهداف نگاه، این در .داند می دولت حق را این بلکه بدهد، ارائه برنامه و طرح آن برای

 بـرود سـمتی به خانواده اگر بنابراین .بپوشد عمل جامه باید ضرورتاً  و است مشخص قبل از قدرت
 بـا و باشـد داشـته حضـور بایـد ضـرورتاً  دولـت کنـد، ایجـاد را ها آرمان آن با تضاد یا تعارض که
 دیگر، سوی در .کند کنترل را خانواده فردی، های آزادی سلب حتی و مختلف ابزارهای از گیری بهره

 دولـت کـه کنـد می تلقـی فردی انتخاب و امر یکمثابه  به را خانواده که دارد قرار لیبرالیستی دیدگاه
 بگـذارد، احترام نیز خانواده مسائل در افراد انتخاب به فردی، آزادی به احترام همچون است موظف
 هـر .شـود منجـر خـانواده از جدیدی اشکال ظهور یا و باروری کاهش طالق، به انتخاب این خواه
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 نادیـده را آن عاملیـت و خـانواده مسـتقل ماهیـت اقتدارگراها .است رادیکال فوق، ها دیدگاه از یک
 نهادهـا سـایر و جامعه با ارتباطی که بینند می ای جزیره صورت به را خانواده نیز ها لیبرال گیرند؛  می

   .دهند می تقلیل فردی انتخاب یک حد تا را آن و ندارد
 گسـتره .اسـت نهـاد دو ایـن تعامـل نحوه در مشکل نیست، انکار قابل خانواده و دولت تعامل

 اهمیـت، بایـد .باشـد نداشـته را خـانواده پدرخوانـدگی ادعای دولت که باشد حدی به باید تعامل
 شـده گرفتـه خـانواده از نادرسـت گذاری یاسـتس اثر در که را خانواده خاص کارکردهای و جایگاه
 رهـا جامعـه در خـاص متـولی بدون خواه و باشد شده واگذار دیگر نهادهای به کارکردها این خواه
 .است اجتماعی مسائل در دولت تدبیر در دولت ضعف از حاکی دوم وضعیت هرچند .باشند شده
 اجتمـاعی امـری باشـد، فردی امری آنکه از بیش خانواده، نهاد که داشت توجه باید دیگر، طرف از

 و نفــوذ ذی هــای گروه احــزاب، های برگشــت و رفــت در کــه نیســت سیاســی امــری قطعــاً  .اســت
  .شود گذاری یاستس آن برای ها اپوزیسون
 رابطـه ایـن چگـونگی امـا اسـت، انکار غیرقابل خانواده و دولت رابطه شد، گفته که طور همان

 خـانواده و دولت نهاد دو از یک هر که است طرفه دو یفرایند رابطه این بلکه نیست طرفه یک صرفاً 
 دولـتفراینـد  ایـن در کـه نیست تردید جای .گذارند می تأثیر یکدیگر بر خود اقتضائات به توجه با

 تعامـل اهمیت و ضرورت .است کل نهاد یک از جزئی خانوادهچراکه  کند، عمل خانواده از تر قوی
 شـدیداً  گذاری یاسـتس نحوه اما شود، می رهنمون خانواده گذاری یاستس به را ما خانواده و دولت
 را خـانواده و دولت تعامل الگوی هفت کلیطور  به .است خانواده و دولت تعامل الگوهای از متأثر
  ///جمله کامل نیست/// افراطی بیان الگو، دو کرد، ترسیم توان می

  
انهیاقتدارگرا یالگو

١
  

 تمـام در دولـت که است وضعیتی از حکایت اقتدارگرا، دولت با کشورهای در اقتدارگرایانه، الگوی
 این در .دارد حضور صراحتاً  خاص، خانوادگی و رفتاری الگوهای تحمیل با خانواده سطوح و ابعاد
 .شود می تحمیل افراد بر و گرفته شکل کالن سطح در متعین اهدافمثابه  به ها آرمان و اهداف الگو،
 محـدود فـردی، آزادی کـردن محدود همچون مختلف ابزارهای از گیری بهره با اقتدارگرایانه الگوی
 در بـازخوردگیری و ها سیاسـت مـورد در گفتگو ها، سیاست گیری شکل در عمومی مشارکت کردن
 هـای مجازات طریـق از دارنـد، قـرار تعـاملی الگـوی این در که افرادی گیری جهت .آنها آثار مورد

 الگـو، ایـن هـدف .انـد پرداخته آنهـا بـه کیفری و مدنی قانون در که است کنترل قابل گیرانه سخت
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 حاضـر افراد توسط که( شده  تعیین پیش از اهداف با متناسب خانواده منسجم الگوهای به دستیابی
 کنتـرل تحـت شـدت بـه خـانواده و فـردی انتخاب حوزه .است )شده اتخاذ دلیلی هر به قدرت در

 اجبـاری هـای رژیم در حتـی نیسـت موفـق همیشـه الگـو ایـن کـه گفـت بایـد البته .است دولت
 چنـین تجربه .ایستند می آن مقابل در یا و کنند می فرار هایی سیاست چنین از مردم نیز )دیکتاتوری(

 بـا جمعیـت و بـاروری نرخ کنترل جمله از خانواده رفتار مختلف های حوزه .است ظالمانه الگویی
 .خـاص نـژادی هـای گروه افـزایش باروری، افزایش باروری، محدودیت و تنظیم مثل رویکردی هر

 در را افـراد رفتـار جمعیـت و بـاروری حـوزه در متعین اهداف فقدان راستا، همین در عمده اشکال
.///در منابع کتابشناسـی کامـل )١٩٩۶  هاردینگ،( دهد می قرار تأثیر تحت زندگی مختلف سطوح

  نیست///
  

مداخله عدم یالگو
١

  

 بــرای تمــایلی و تــالش هــیچ دولــت اقتدارگرایانــه، الگــوی بــرعکس مداخلــه، عــدم وضــعیت در
 بـه نسـبت دولتـی نهادهـای و دولـت .نـدارد دهد، انجام باید خانواده که آنچه کنترل و تأثیرگذاری
 و آزادی حـوزهمثابـه  به خانواده که صورت این به هستند لیبرال کامالً  آن رفتاری الگوهای و خانواده
 یا ایدئولوژی تحمیل خانواده، ترجیحی اشکال به نسبت دولتی اهداف .شود می تلقی فردی انتخاب
 گذاری یاسـتس و هـا خانواده کـه یفراینـد تجـویز و جنسـی اخالق و خانواده با مرتبط های ارزش
 گذاری یاسـتس الگو، این در واقع در .ندارد جایگاهی الگو این در کنند، تبعیت آن از باید خانواده
 در کـه آنچه به نسبت حقوقی و قانونی دغدغه گونه هیچ دولت .تسا گذاری یاستس عدم خانواده،
 خود اقدامات که مالیستی مینی دولت با های حکومت در الگو این .ندارد افتد، می اتفاق خانه داخل

 کاربرد است، کرده محدود قراردادها قوانین تحمیل و خارجی دفاع عمومی، حوزه نظم و قانون به را
 دولـت توسط فردی حوزه و خانه در خود روابط در حتی افراد که اقتدارگرایانه الگوی برخالف .دارد
 دخالـت بـدون فـردی رفتارهای انجام  حوزه خانواده و خانه مداخله عدم الگوی در شود، می کنترل
 نتیجـه در است، دولت بودن طرف بی الگو، این در خانواده به دولت نسبت که آنجا از .است دولت

 در و نـدارد وجود خانوادگی روابط سایر و والدگری ازدواج، حوزه در قوانین تصویب برای ضرورتی
  .)همان( شود نمی فرض مسلّم  افراد خانوادگی لیتئومس ها سیاست از یک هیچ

                                                           
1. Laissez-faire Model  
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ها حوزه از یبرخ در فیوظا لیتحم یالگو
١

  

 بـرای خـاص اهـداف برخی اما دارد؛ وجود اقتدارگرایانه الگوی جانبه  همه کنترل وضعیت، این در
 ضـرورت مثـل خـانواده رفتـاری الگوهـای از برخی .شود می عملیاتی و اجرایی خانوادگی زندگی
 .گیـرد می قـرار توجه مورد الگو این در خاص شرایط در خویشاوندان از مراقبت اقتصادی، حمایت
 .اسـت مـالی هـای مجازات مـوارد برخـی در و کیفـری و مدنی قوانین وظایف این اجرای ضمانت
 یـا و بگیرنـد قرار قانونی تعقیب تحت باید نکنند، عمل گفته دولت که آنچهبراساس  افراد که زمانی

 الگوهـای از برخـی بـه را خـود اجبـار قـدرت دولـت الگو، این در .شوند جدا باالجبار خانواده از
 الگـوی بـرخالف الگو این در دولت عملکرد و نیت .است کرده منحصر خانواده در افرادمسئولیت 
 وظـایف تقویـت مثـل اسـت، روشـن و بـارز گذاری یاستس اهداف و مشخص کامل اقتدارگرایانه

  .)همان( ازدواج تقویت یا والدین،
  

 ها زهیانگ یدستکار یالگو
٢

  

 خـاص رفتـاری الگوهـای بـه نسـبت افـراد نهـی یـا ترغیب هدف با پاداش و مجازات الگو این در
 ترسـیم کمتـر را دولـت حضـور اقتدارگرایانـه، الگـوی به نسبت الگو این .گیرد می صورت خانواده

 هـا حوزه برخی در را خانوادگی زندگی دارد، وجود افراد نهی و تشویق پِس  در که هدفی اما کند، می
 ابزارهـای از اسـتفاده الگـو، ایـن مشخصـه .دهـد می قـرار تأثیر تحت را آن یا کند می کنترل خاص

 ممکـن افراد نتیجه در است، مجازات هدف با بازدارنده ابزارهای برخی و تقویت هدف با تشویقی
 جهـت بـه و شـوند تشویق خاص رفتاری الگوی یک به ابزارها این مثبت پیامدهای جهت به است

 کـه شـد یادآور باید .کنند نظر  صرف خاص رفتار الگوی یک از بازدارنده ابزارهای منفی پیامدهای
 اثـرات بـه دسـتیابی هدف با دولت توسط ضرورتاً  مثبت یا و منفی پیامدهای از یک هر الگو این در

 و تشـویقی روش ینتر مهم .گیرد می صورت )خاص رفتاری الگوی یک طرد یا تبعیت( انتظار مورد
 افراد که کنند فراهم را سیستمی قدرت ساختارهای که معنا این به است، اقتصادی مداخله تنبیهی یا
 ایـن غیـر در و برخـوردار اقتصـادی حمایـت از خـانواده رفتـاری الگوی یک از تبعیت صورت در

  .)همان( شوند می محروم آن از صورت
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مات لیتحم یالگو
ّ
مسل

١
  

 اشـکال بـر ای قدرتمندانـه تـأثیر تـا کنـد می تـالش و است گر کنترل اما اقتدارگرایانه کمتر الگو این
 کـارکرد با ارتباط در خاص مسّلمات بر مبتنی خانواده حوزه در دولت اقدامات .باشد داشته خانواده
 را ها خانواده دولت راستا، همین در .گیرند می قرار توجه مورد ها گذاری یاستس در که است خانواده
 هـا خانواده تحکـیم و تقویـت مسـلمات، آن تأثیرچراکه  کند، می تحمیلآنها  به را اموری و محدود
 شـده پذیرفتـه مسـلم خطـوط از خـارج تواننـد می سختی به و ندرت به افراد صورت این در .است
 و خـاص گذاری یاسـتس هـیچ مداخلـه، عـدم الگـوی همانند نیز الگو این در .کنند رفتار جمعی
 ُبعـد در ها گذاری یاستس در مسلمات لحاظ و توجه ندارد، وجود ها خانواده برای معین انداز چشم

 را الگـو یـک نهایـت در و اسـت چگونه خانواده رفتار و حیاتفرایند  که کند می مشخص عملیاتی
 مسـلمات الگـو، ایـن در کـه هسـتند باور این بر منتقد های فمینیست .کند می تر سخت یا تر راحت

  .)همان( کند می تقویت را آن زنان، فرودستی و وابستگی مورد در اجتماعی
  

شکال ینیگزیجا یالگو
َ
آنها از تیحما و خانواده دینوپد ا

٢
  

 اقدام و تالش هیچ وضعیت این در .است نزدیک مداخله، عدم الگوی تفریط، وضعیت به الگو این
گاهانه  موجـود الگوهـای از صـرفاً  .ندارد وجود خانواده رفتار چگونگیفرایند  بر تأثیرگذاری برای آ
 های نقش الگو این در مثالً  .شود می ارائه بدیل الگوی آنها، ناکامی صورت در یا و شود می حمایت

 جـایگزین کـه خـدماتی یا و مختلف حمایتی خدمات با یا کنند می پیدا استمرار یا مقرر خانوادگی
 .رود مـی بـین از مقـرر خـانوادگی های نقش همه یا برخی هستند، دائم یا موقت صورت به خانواده

 باشـد موجود خانوادگی های نقش تحکیم یا و تقویت تسهیل، شاید کلی هدف الگو این درهرچند 
 مختلـففرایند  دو الگو این در که است ذکر قابل .است آنها تضعیف عامل خود دولت مداخله اما

 اقـدام دو این .خانواده نوپدید اشکال جایگزینی )ب و ها خانواده از حمایت )الف :شود می محقق
فراینـد  یـک در هـا خانواده از حمایـت الگو، این بارز مشخصه .رسد می نظر به متضاد بیشتر دولت
 کنـد معـین را خـانواده رفتـار چگونگی که نیست آن درصدد دولت .است داورانه غیرپیش و سازنده

  .)همان(
  

                                                           
1. Working within Constraining Assumptions  

2. Substituting for and Supporting Families  
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ها خواسته و ازهاین به ییپاسخگو یالگو
١

  

 .دارد پـیش در را انفعـالی رویکـردی واقـع در و است نزدیک مداخله عدم وضعیت به نیز الگو این
 دسـت در عمـل ابتکـار صـورت ایـن در کـه اسـت گسترده دولتی خدمات مطالبه الگو، این پیامد

 وجـود آنهـا ذهنیـت در کـه مختلـف مقررات اتخاذ در ها خانواده چراکه دولت، نه است ها خانواده
 را شده مطالبه مزایایی و خدمات از برخی صرفاً  ها، خانواده نیاز صورت در دولت .هستند آزاد دارد،
 کـه دارد وجـود امکـان ایـنچراکـه  است تأثیرگذار خانواده تحول در نیز خدمات این .کند می ارائه

 از وضـعیت ایـن .بگیـرد شـکل مختلـف های شـیوه بـه خـدمات از گیری بهره با خانواده تحوالت
فرایند  در خانواده از مسلم تلقی و فرض پیش هیچچراکه  دارد فاصله خانواده رسمی گذاری یاستس

 افـراد بـرای عمـدتاً  خـدمات .نیسـتند محدود ها خانواده و ندارد وجود خدمات سازماندهی و ارائه
 طی دولت و شود شناخته رسمیت به است ممکن خانوادگی های وابستگی و تعلقات برخی و است
 خـانواده خـاص شکل یا خانواده در عضویت فرض کلیطور  به اما باشد، پایبند آن به خدمات ارائه
  .)همان( گیرد نمی قرار توجه مورد خدمات ارائه و اجرا در

 ذیـل ایران، در را خانواده و دولت تعامل بخواهیم اگر خانواده، و دولت تعامل الگوهای مرور با
 بـاچراکـه  .برسـیم روشنی پاسخ به موجود وضعیت در نتوانیم شاید دهیم، قرار الگوها این از یکی
 گذاری یاسـتس بتـوانیم اگـر را پراکنـده های برنامه و طرح دولت، برای خانواده نبودن همسئل لحاظ
 دسـتکاری دولتی، مسلمات تحمیل .شود می شامل را شده یاد الگوهای از یک هر نوعی به بنامیم،
 و دولـت تعامـل در الگو ترین شایع بتوان شاید را زا آسیب خدمات و مقوم خدمات ارائه با ها انگیزه
 و نیازهـا بـه پاسـخگویی و خـانواده نوظهـور اشـکال جـایگزینی الگـوی .آورد شـمار بـه خانواده
 از برخـی لحـاظ بـا باشد، ازدواج و خانواده نوپدید َاشکال به آن از بخشی که خانواده های خواسته
 سـفید و سـیاه منطق بودن حاکم کرد ادعا بتوان شاید .شود می شمرده مردود ایران در دینی، موازین

 بـا را آن نیازهـای و خانواده نوظهور اشکال مورد در مشترک قدر به رسیدن ایرانی، خانواده بحث در
 .اسـت مداخلـه، عدم و اقتدارگرایی طیف، سر دو الگوهای مورد در بحث .سازد می مواجه مشکل
 حفـظ در فقـط نه دولتمسئولیت  جهت به را اقتدارگرایانه الگوی پردازان نظریه و محققان از برخی
 بـه را خانواده نیز دیگر برخی .دانند می مطلوب دینی، های آموزه و موازین حفظ و اجرا بلکه خانواده
 و داننـد می دولـت حضـور و مداخله حوزه از فارغ است، چندساحتی و اجتماعی امر اینکه جهت
 پشـتیبانیمسـئولیت  بـا ناظر و مدیر حد در صرفاً  را خانواده و دولت تعاملفرایند  در دولت جایگاه
 از یـک هـر که هستند ستادی نهاد دو خانواده و دولت که رسد می نظر به .کنند می تلقی و تدارکاتی

                                                           
1. Responding to Needs and Demands  
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 مداخلـه بهترین است، دیگری نیازمند غیرمستقیم و مستقیم صورت به خود بازتولید و بقا در دو آن
 بازتولیـد خـودش طریق از خانواده کارکرد و قدرت ماهیت، تا است سایه در قدرت مداخله دولت،
 ازتنها  نـه خـانواده با دولت نسبت و وضعیت ایران در .پایین به باال از قدرتی سازوکارهای با نه شود

 رئالیسـم .گیـرد می قـرار ها سیاسـت حاشیه در عمدتاً  خانواده بلکه نیست، برخوردار نسبی وضوح
 از ناشـی را قدرت برای )نیازها و ها ضرورت مالحظات، تمام با( خانواده بودگی حاشیه در انتقادی

 و قـدرت منـافع محاسبه دلیل به یا کند تن به را سیاسی همسئل جامه نتوانسته خانواده که داند می آن
 واقـع، در .کنـد می رفتـار هدفمنـد محاسبات همین سایه در دولت که است خانواده منافع و هزینه
 سیاسـی حقیقـت خانواده نتیجه در و کند می برقرار ارتباط خانواده واقعیات و عقل بین منافع مفهوم
  .شود نمی لحاظ
  

   یریگ جهینت

 فرایند این در دولت نقش و خانواده گذاری یاستس اهمیت و ضرورت بررسی درصدد حاضر پژوهش
 بحـث در توانسـته یـا توانـد می دولـت کـه هایی مداخلـه انواع صرفاً  پیشین، مطالعات در. است مهم

 چرایـی و خـانواده بـا دولت نسبت مهم، مسئله اما. است گرفته قرار بررسی مورد باشد، داشته خانواده
 قالـب در خـانواده و دولـت تعامـل در واحـد الگـوی یـک اتخـاذ و خـانواده گذاری سیاست اهمیت
 و اهمیـت توانـد نمی دولتـی هیچ گرفته، صورت های تحلیل به توجه با. است خانواده گذاری سیاست
 الگـوی اسـت، گرفتـه قـرار غفلت مورد که آنچه اما شود، منکر خود بقای و حیات در خانواده جایگاه
 و دولـت تعامـل پیامـدهای بـه واقـع در پیشـین مطالعـات تمام. است خانواده و دولت تعامل متعین

 نگــاه صــرفاً  و  پرداختــه آن ضــرورت عــدم و ضــرورت منفــی، و مثبــت کــالن طیــف دو در خــانواده
 بـا گذاری سیاسـت در خـانواده موضـوعیت بررسـی. اند داشته خانواده گذاری سیاست به محور مسئله
 و بـوده مدرنیته اقتضای بعضاً  که خانواده نهاد در گرفته صورت کارکردی و ساختاری تحوالت به توجه
 صـورت خـانواده کارکردهـای تـأمین در خـانواده عـرض هم نهادهای ساختن سهیم دلیل به نیز بعضاً 
 ای برهـه در خـاص مسـائل پـردازش معنـای بـه خـانواده گذاری سیاست که است آن از حاکی گرفته،

 های آسـیب و مسـائل بروز صورت در را نگاه این دوچندان اهمیت توان نمی هرچند نیست، مشخص
 و مـدت میان مـدت، کوتاه انداز چشـم تعریف آن، اصلی هسته اما شد، منکر خانواده خاص و مقطعی
 اسـتمرار از خـود که ساز قدرت و قدرتمند نهاد یک عنوان به دولت که است خانواده برای مدت طوالنی
 خـانواده و دولـت تعامـل واحد الگوی اتخاذ. دارد را نقش ترین مهم و بیشترین است، نفع ذی خانواده
  .است انکار غیرقابل خانواده حوزه در موفق گذاری سیاست به نیل برای
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