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مقدمه
كشور ايران بين سالهاي  1358تا  1380سريعترين كاهش باروري را تاكنون

( )Abbasi-Shavazi and McDonald, 2006در مناطق روستايي و شهري تجربه كرده

است .ازاينرو از سال  1389تصويري از پيامدهاي اين موضوع در جامعه در حال انتشار است
كه رسانهها متوني مانند موارد زير را بسيار منتشر كردهاند:

ـ تكفرزندي ،جمعيت كشور را تا سال  ۱۴۱۵در مرز  ۸۵ميليون نفر متوقف ميكند

(روزنامه ايران،)1391/11/21 ،

ـ «پديده سالمندي جمعيت و افزايش هزينههاي بازنشستگي» (همان،)1392/7/3 ،

ـ «جمعيت پير چگونه جوان ميشود؟» (همان،)1392/8/11 ،

ـ «روشهاي اصولي و اعتدالي براي افزايش جمعيت» (همان،)1393/4/15 ،
ـ «اصرار بر سياستهاي تحديد نسل!» (روزنامه كيهان،)1393/4/20 ،
ـ «شيب تند سالمندي در كشور» (همان،)1393/5/14 ،

ـ «كاهش شاخص نرخ باروري ،جمعيت كشور را تهديد ميكند» (همان،)1394/12/18 ،

ـ «نرخ رشد جمعيت بهسمت منفي شدن ميرود» (سايت هدانا،)1395/2/14 ،

ـ «پنجره فرصت جمعيتي براي ما مصيبت جمعيتي است» (خبرگزاري ايسنا،)1392/11/8 ،
ـ «پيامد كنترل شديد جمعيت ،سالخوردگي است» (روزنامه شرق،)1389/10/23،

ـ «كاهش رشد جمعيت و نرخ باروري وارد فاز بحران شد» (سايت جوان آنالين،)1392/2/7 ،
ـ «ايران  31ميليوني در راه نيست» (سايت روزنامه آرمان امروز،)1395/1/26 ،

ـ «موج پيري در راه نيست؛ مردم را نگران نكنيد» (روزنامه اطالعات.)1393/11/1 ،

مالحظه ميشود كه تصوير غالب روزنامهها ،تغيير جمعيتي ايران را به شكل سالمند و

پير شدن جامعه نشان ميدهد .رسانهها با تأكيد بر ماهيت اين پيامدها ،گفتمانهايي را توليد
و بازتوليد كرده و نقش مهمي در عموميت بخشيدن به آنها ايفا ميكنند .اين گفتمانها،

هم بازنماياننده تغييرات جمعيتي هستند و هم ميتوانند بر برنامهها و سياستهاي جمعيتي

اثرگذارند .درواقع ،گفتمانهاي جمعيتي ،ماهيتي علمي ـ سياسي دارند ،يعني هم مفاهيم
علم و هم تحوالت سياسي تعيينكننده است .ازاينرو ،براي درك نظم گفتماني و شناخت

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ139

ماهيت گفتمانها بايد فهمي كلي از آنها داشت .اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در

سال  1395براي تحليل گفتمانهاي جمعيتي در ايران انجام شده است.

گفتمانهاي جمعيتي با ارائه تصويرسازيهايي از تحوالت نامرئي جمعيت ،به آنها تجسم

ميبخشند ( .)Messerschmidt, 2014: 306در حوزه علم جمعيتشناسي بهمثابه موضوعي

تخصصي ،تفاسير مختلفي از موضوع جمعيت و مسائل مرتبط با آن وجود داشته و دارد
كه نظام گفتماني متخصصان جمعيتشناسي را تشكيل ميدهند و در حوزه سياستگذاري

عمومي به موضوع جمعيت و باروري در كشور توجه شده و ميشود .همه اين گفتمانها در
مرئي شدن تحوالت جمعيتي نقش دارند كه در ادامه بهاختصار توضيح داده ميشوند.

 .1گفتمانهاي جمعيتي

 .1-1گفتمانهاي جمعيتي در علم جمعيتشناسي

اولين رويكرد مسئلهمند به پديده جمعيت ،افزايش آن را راهحلي براي پيشرفت نميداند .مالتوس
در اواخر قرن هجدهم با پيوند تغييرات جمعيتي با منابع غذا معتقد است كه جمعيت همواره به

افزايش نمايي تمايل دارد ولي غذا بهطور خطي افزايش مييابد (.)Mbisamakoro, 2014: 17

درنتيجه ،اين گفتمان محدود كردن رشد جمعيت را براي متعادل ساختن آن ضروري
ميدانست .براساس نظر مالتوس ،تعادل جمعيت يا بهطور داوطلبانه با رفتارهايي مانند تأخير

در ازدواج ،خودداري جنسي و يا كم كردن تعداد فرزندان رخ ميدهد يا با كنترلهاي مثبت

مانند خشكسالي ،بيماريهاي همهگير ،جنگ و نظاير آنها اتفاق ميافتد .در اين گفتمان ،فقر
از طبقه پايين جامعه تنها با كنترل باروري رخت برخواهد بست.

سپس ،پيشرفتهاي فناورانه قرن نوزدهم و افزايش بهرهوري كشاورزي با وجود رشد

جمعيت ،موجب كاهش تدريجي نفوذ و اهميت نظريه مالتوس شد .اما در سالهاي اخير

بهجاي ذخاير غذايي ،نابودي منابع تجديدناپذير انرژي ،گرمايش زمين ،فرسايش خاك،
كمبود آب ،جنگلزدايي و ...داليل لزوم محدود كردن رشد جمعيت شناخته ميشوند كه
گفتمان نومالتوسي ( )Hodgson, 1991را پديد آوردهاند.

در اواخر قرن نوزدهم مهاجرت بهويژه به كشور آمريكا گسترش يافت كه اغلب اين
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مهاجران از كشورهاي شرق و جنوب اروپا و عدهاي هم از چين و ژاپن بودند .با كاهش

فرزندآوري در طبقه متوسط و باالي سفيدپوستان اروپاي شمال غربي ،گفتماني شكل گرفت
كه «كاهش جمعيت» را بهمثابه مشكل يا مسئله ميشناخت .بهطوريكه كاهش باروري را

معادل خودخواهي و نژادكشي تلقي ميكرد .البته كيفيت جمعيت هم مورد توجه بود ،يعني
مسئله اقتصاد جاي خود را به مسئله نژاد ميداد ( .)Mbisamakoro, 2014:19درخصوص

اين گفتمان ،دو خردهگفتمان شكل گرفت كه يكي به كيفيت جمعيت و ديگري به كميت

جمعيت توجه داشت .بهطوريكه در ابتدا خردهگفتمان ،اصالح نژادي ناميده شد كه به

كيفيت جمعيت ميپرداخت و كمتر به اندازه جمعيت توجه داشت .اين خردهگفتمان براي
اصالح و بهبود ويژگيهاي زيستشناسانه ملت ،بازتوليد نژاد خوب (باالتر از نظر ژنتيكي) را
تشويق كرده و توليدمثل نژاد پستتر ژنتيكي را باز ميدارد .خردهگفتمان دوم ،ملت بهمثابه

قدرت نام داشت ،بهاينمعنا كه ملت يا گروهي از افراد براي تضمين آينده خويش به حفظ
رشد مستمر جمعيت وابسته است (.)Bernstein, 2005

برنشتاين ( )2005شرح ميدهد كه از اواسط دهه  1970سياست جهاني اين دوره و بهويژه

تنشهاي بين شمال و جنوب به شكل مفاهيم رقيب و متضاد درباره اقتصاد سياسي باروري آشكار
شدند .كشورهاي شمال ،برنامههاي جمعيتي و تنظيم خانواده را بهمثابه پيششرط توسعه ترويج

ميكردند ،اما كشورهاي جنوب ،بهويژه آسياي جنوبي كه اولين سياستهاي جمعيتي را دارند،
متأثر از مفاهيم ماركسي يعني اولويت زيرساختهاي اقتصادي در توسعه تاريخي و انديشهاي ،بر

اين باور بودند كه توسعه بهترين روش پيشگيري از بارداري است (.)Mbisamakoro, 2014: 36

در سال  1984جنبش زنان و بهويژه سالمت زنان اهميت يافت و گفتمان جديد

زنان به حقوق بشر بهعنوان اصل سازماندهنده برنامههاي جمعيتي اولويت داد و درنتيجه،
سرمايهگذاري در برنامههاي بهداشت باروري و جمعيت اهميت پيدا كرد .بهاينترتيب ،رويكرد

برابري جنسيتي ،حقوق باروري و جنسي مورد توجه قرار گرفتند ( .)Bernstein, 2005در اين

گفتمان ،بر اولويت نيازهاي رفاهي بشر و اهداف توسعه پايدار تأكيد شده و مشكالت
جنسي و بهداشت باروري در سياستهاي جمعيتي ،اهميت مركزي يافت .گفتني است
پس از سال  2000و با طرح اهداف توسعه هزاره ،هدف سياست جمعيتي پرداختن به

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ141

عدم تعادل بين روندهاي جمعيتشناختي و اهداف اجتماعي ،سياسي و اقتصادي دانسته
ميشود (.)Mbisamakoro, 2014

جداي از اين گفتمانها كه در عرصه پژوهشي و تخصصي جمعيتشناسي طرح

ميشوند ،موضوع جمعيت و برنامهريزي براي آن مورد توجه سياستگذاران ايراني هم است
و گفتمانهايي كه بر سياستگذاري عمومي ناظرند ،سياستهاي جمعيتي را هم تحت تأثير

قرار ميدهند.

 .1-2گفتمانهاي سياسي و موضوع جمعيت در ايران

گفتمان اول مدرنيته است كه در ايران بر وجه بهداشت و حقوق بهداشت باروري تأكيد دارد

و در دو دوره بر سياستهاي جمعيتي ايران حاكم بوده است:

الف) در اولين برنامه كنترل جمعيت در برنامه عمراني چهارم ( 1347تا  )1351كه

كاستن از تعداد فرزندان به حقوق بشر پيوند خورده و بر مزاياي اقتصادي و اجتماعي آن
براي افراد و جامعه تأكيد ميشود.

ب) در سال  1365كه ايران به نرخ رشد جمعيت باالي  3درصد رسيد و اين موضوع مورد

توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت« .در سال  1368با اتخاذ تنظيم خانواده بهعنوان يك

سياست رسمي ،اجراي برنامهها به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،آموزش عالي

و آموزش و پرورش سپرده ميشود .دولت در سال  1369تشكيل «شوراي تحديد مواليد» با
رياست وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را تصويب كرده و در سال  1370نيز «اداره

كل جمعيت و تنظيم خانواده» ايجاد ميشود» (تجدد .)14-15 :1387 ،اين اداره بهعنوان واحد

مجزايي براي توسعه برنامههاي مربوطه در سطح كشور تشكيل شد و سپس در سال 1372

قانون تنظيم خانواده به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد .در اين گفتمان عالوهبر
كنترل بارداري و تنظيم خانواده ،تغذيه و دسترسپذير كردن خدمات بهداشتي ـ آموزشي براي

مقابله با بيماريها ،حقوق باروري نيز بهعنوان جزء تفكيكناپذير حقوق بشر قلمداد ميشود.

بدينترتيب اين گفتمان بر تأمين سالمت مادران و كودكان ،و توانمندي زنان تأكيد دارد .اين
گفتمان در دوره پس از انقالب «واقعگرايي اسالمي نيز خوانده ميشود كه بر اصول عقلگرايي،
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عملگرايي و منافع ملي تأكيد ميكند و مديريت جمعيت را در همين راستا مورد توجه قرار

ميدهد» (Mahmoodi, Mohammadpur and Rezaei, 2015: 1887؛ حكيمي و محمد عليزاده.)1388 ،

گفتمان دوم ،آرمانگرايي اسالمي نام دارد .مختصات اصلي اين گفتمان عبارتند از« :احياي

ارزشهاي ناب اسالمي ،تشكيل امت اسالمي و مخالفت با سازمانهاي بينالمللي .براي دستيابي

به اين اهداف ،در گفتمان آرمانگرايي اسالمي ،افزايش جمعيت مورد توجه بوده و جمعيت

بهعنوان منبع قدرت شناخته ميشود» (پناهي82 :1379 ،؛ شايگان122 :1381 ،؛ .)Ibid.: 1889

گفتمان سوم ،عملگرايي اسالمي است .تمركز اين گفتمان بر اسالم و جمهوري اسالمي

ايران است؛ بهطوريكه ايران بهمنزله آرمانشهري اسالمي ،كنترل جمعيت را به نفع اسالم و بقاي

كشور ميداند .در اين گفتمان ،جمهوري اسالمي ايران و حكومتش ،مدينه فاضله اسالمي است
كه بايد بهعنوان منشأ و مصدر انقالب اسالمي حفظ شود .حاكمان و مردم بايد به حقايق جهاني

و شرايط داخلي توجه كنند و از قوانين و شرايط موجود براي دستيابي به جامعه اسالمي آرماني و
تسهيل ظهور ملت متحد اسالمي بيشترين بهره را ببرند .ازاينرو ،در اين گفتمان ،كنترل جمعيت

اقدامي مطلوب در نظر گرفته ميشود كه به نفع ايران و اسالم است و موجب حفظ و بقاي جمهوري
اسالمي ميشود (سرمدي و ازغندي1395 ،؛ .)Ibid.: 1890

گفتمان اصالحطلب ،چهارمين گفتمان سياسي غالب در ايران محسوب ميشود كه برنامههاي

جمعيتي را نيز متأثر ميسازد« .عملگرايي ،عقلگرايي و گفتگو ،آزاديهاي اجتماعي و فردي ،احترام
به شأن انسان ،گفتگوي بين تمدنها ،توسعه جامعه مدني ،شمول همه ايرانيان در فرايند تصميمگيري،

توسعه و پيشرفت با تأكيد بر فرهنگ از مفاهيم اصلي اين گفتمان هستند» ( .)Ibid.: 1892گفتمان

اصالحطلب با تأكيد بر عقلگرايي ،توانمندسازي و جنسيت ،رفتار مردم ازجمله فرزندآوري را
تصميمي عقالني در نظر ميگيرد (كرميقهي.)1391 ،

گفتمان پنجم يعني گفتمان اصولگرا« ،اهداف جهاني مانند فراهم آوردن عدالت ،معنويت و

شفقت براي جهانيان دارد و مؤلفه بارز اين گفتمان خودي/ديگري ساختن است» (.)Ibid.:1888
اين گفتمان توجه ويژهاي به جمعيت و برنامهريزي در راستاي افزايش جمعيت داشته و همانند گفتمان

آرمانگرايي اسالمي فرزندآوري بيشتر را تشويق ميكند .در اين گفتمان« ،كنترل جمعيت به منظور
افزايش سالمت و آموزش ،هيچ تبيين مذهبي ندارد» (Ibid.: 1893؛ كرميقهي.)1391،

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ143

بنابراين ،با توجه به اهميت جمعيت براي برنامهريزيهاي كشور در وجوه مختلف،

دستكم سه دسته از افراد در شكلگيري سياستهاي جمعيتي ميتوانند ايفاي نقش
كنند :برنامهريزان رسمي ،متخصصان علمي،گروههاي ذينفع .ازاينرو هر سه دسته براي

اطالعرساني و متأثر كردن افكار عمومي از رسانهها بهره ميگيرند ،اما رسانهها چگونه به

بازنمايي نظرها و تصميمهاي آنها مبادرت ميورزند؟ در اين مقاله با تحليل گفتمان انتقادي
متون جمعيتي كه روزنامهنگاران ،متخصصان جمعيتي و گروههاي ذينفع در رسانهها منتشر

كردهاند ،گفتمان حاكم و خردهگفتمانهاي احتمالي ،شناسايي شده و رابطه گفتمانهاي
روزنامهنگاران با گفتمانهاي متخصصان و گروههاي ذينفع نشان داده ميشود .براي اين
منظور با استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركالف ،متون منتشر شده در دو
روزنامه اصلي كيهان ،ايران و متوني كه متخصصان جمعيتشناس در رسانههاي مختلف

مطرح كردهاند ،مطالعه و تحليل ميشود.

 .2تحليل گفتمان انتقادي
در تحليل گفتمان انتقادي ،هر نمونه از كاربرد زبان ،رويدادي ارتباطي بهشمار ميرود كه سه بعد
دارد :اول ،متن كه شامل مواردي همچون حرف ،نوشته ،تصوير يا تركيبي از اينهاست؛ دوم ،عمل

يا كرداري گفتماني كه شامل توليد و مصرف متون است؛ سوم ،عمل يا كرداري اجتماعي .هدف
اصلي تحليل گفتمان انتقادي ،تشريح نقشي است كه كردار گفتماني در حفظ نظم اجتماعي يا
تغيير اجتماعي دارد .بهنظر فركالف نظم گفتماني ،نوعي سيستم است؛ يعني رويدادهاي ارتباطي

نهتنها نظمهاي گفتماني را بازتوليد ميكنند ،بلكه از طريق كاربرد خالقانه زبان آنها را تغيير هم

ميدهند ( .)Jorgensen and Phillips, 2002بهاينترتيب ،نظم گفتماني هم حد و مرز موارد را
كه ميتوانند گفته شوند ،تعيين ميكند و هم كاربران زبان ميتوانند نظم گفتماني را به دو طريق

تغيير دهند :اول ،استفاده از ژانرها و گفتمانها به روشهاي جديد و دوم ،وارد كردن گفتمانها و
ژانرهاي جديد از گفتمانهاي ديگر .اين موضوع ،ما را به مفهوم بيناگفتمانگي 1ميرساند.

1. Interdiscursivity
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بيناگفتمانگي وقتي رخ ميدهد كه گفتمانها و ژانرهاي مختلف در رويداد گفتماني به

هم پيوند ميخورند .با شكلگيري گفتمانهاي جديد ،مرزهاي درون نظم گفتماني و ميان

نظمهاي گفتماني تغيير ميكند .وقتي انواع گفتمان به شكلي جديد با هم تركيب ميشوند،
هم نشانه تغيير گفتماني و اجتماعي ـ فرهنگي است و هم عامل وقوع آن بهشمار ميرود.
برعكس ،اگر گفتمانها به روش مرسوم تركيب شوند ،هم شاخص ثبات نظم گفتماني و

نظم اجتماعي حاكم هستند و هم موجب آن ميشوند .پس با تحليل رابطه بين گفتمانهاي
مختلف درون يك نظم گفتماني و بين نظمهاي گفتماني متفاوت ،ميتوان بازتوليد يا تغيير
گفتماني را مطالعه كرد (.)Ibid.: 74

 .2-1تحليل گفتمان انتقادي براي مطالعه گفتمانهاي جمعيتي :متون مورد استفاده

براي انجام اين مطالعه ،در سايتهاي دو روزنامه كيهان و ايران و سايتهاي خبري اعم از
خبرگزاريها و روزنامههاي ديگر با كليدواژههاي سياست جمعيتي ،تغيير جمعيتي ،كاهش

جمعيت ،افزايش جمعيت جستجو شد .متون جمعيتي ،شناسايي و همه آنها براي تحليل انتخاب
شدند .در اين مطالعه واحد تحليل ،كل متن رسانهاي است .جامعه مورد مطالعه در روزنامههاي

كيهان و ايران در بازه زماني فروردين  1389تا  31ارديبهشت  1395است (جدول  .)1انتخاب

سال  1389به اين دليل است كه مقامهاي رسمي از اين سال به افت نرخ باروري در ايران توجه
كردند و انتخاب  31ارديبهشت  1395بهدليل پوشش چهارمين سالگرد ابالغ سياستهاي
جمعيتي است.

درباره انتخاب روزنامههاي ايران و كيهان الزم به توضيح است كه روزنامه كيهان پس

از اطالعات ،قديميترين روزنامه كشور است و يكي از نهادهاي اصلي جناح اصولگراست

كه انتظار ميرود با توجه و عمق بيشتري به سياستهاي جمعيتي بپردازد و به همه جوانب
آن توجه داشته باشد .روزنامه ايران نيز روزنامهاي متعلق به دولت شناخته ميشود كه بهنظر

ميرسد تحليل آن در انتقال نحوه فهم و مواجهه دولت با سياستهاي جمعيتي مفيد باشد.
بهويژه آنكه اغلب مدت بازه زماني تحليل شامل دوره رياستجمهوري اعتدالگراهاست

كه به جناح اصالحطلب نزديكي بيشتري دارند .با توجه به غلبه سياسي دو جناح اصولگرا

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ145

و اصالحطلب در كشور ميتوان گفت كه ساير رسانهها نيز در پوشش موضوعات مختلف
ازجمله سياستهاي جمعيتي براساس سمتوسوي سياسي خود ،مشابه يا نزديك به اين دو
روزنامه عمل ميكنند .بهخصوص اينكه در گوگل جستجو و براي تحليل نظرهاي متخصصان
و ذينفعان حقوق منتشر شد و در وبگاههاي همه روزنامهها نيز در دسترس قرار گرفتند و

نتايج مؤيد همين نكته است .پس تحليل گفتمان متون دو روزنامه مذكور ميتواند تصويري
كلي از فضاي رسانهاي و بهويژه مطبوعاتي ايران در اختيار پژوهشگران بگذارد.

جدول  .1تعداد متون جمعيتي منتشره در دو روزنامه كيهان و ايران
نام

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

كيهان

-

-

-

21

75

20

6

ايران

-

-

3

8

19

9

2

مأخذ :يافتههاي تحقيق.

درخصوص متون شناسايي گفتمان نخبگان (متخصصان و سياستگذاران) در سايت

گوگل (بهدليل فراگير بودن اين سايت در بين كاربران ايراني) با كليدواژههاي جمعيتشناس

و سياستهاي جمعيتي ،جستجو شد .اسامي متخصصان و ذينفعان يا درنتيجه جستجو و يا با
مالحظه كمبود نمونهها ،براساس شناخت پيشين پژوهشگران بهطور مستقيم شناسايي شدند.

در هر دو مورد ،جستجو تا جايي ادامه يافت كه به اشباع نظري رسيد .بدينمعنا كه متون
مربوط به هر متخصص ،اطالع جديد بهدست نميداد يا تكراري بود.

 .2-2شيوه تحليل

تحليل گفتمان فركالف در سه سطح انجام ميشود :توصيف ،تفسير و تبيين .در اين پژوهش هر سه

سطح مورد توجه و تحليل قرار ميگيرد اما تفاوتهايي با هم دارند .در مرحله اول ،متن همچون شيء

در نظر گرفته ميشود و ويژگيهاي صوري مانند واژهها و عباراتي كه انتخاب شده و به يكديگر
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ربط داده شدهاند ضماير ،افعال ،كاربرد ضماير معلوم يا مجهول و مداليته به معناي نحوه بيان و شرح
موضوع به شكل آمرانه يا پيشنهادي ،تحليل ميشوند .در مرحله دوم ،ماجرا و كنشگران دخيل در
ماجرا توصيف و نوع تعامل بين آنها شناسايي ميشود .نظم گفتماني و بينگفتماني در اين مرحله

شناسايي ميشوند تا استراتژيها ،مفصلبنديها و چگونگي توزيع گفتمانها درك شوند .در مرحله
آخر هم محققان بايد فرايند اجتماعي مربوط با گفتمان شناسايي شده در مرحله تفسير را تحليل كند.

 .3مرحله توصيف (تحليل ساختار زباني ـ تحليل سطح متن)
 .3-1كلمات واجد كدام ارزشهاي تجربي ،رابطهاي و بياني هستند؟

در آثار فركالف آن جنبه از ارزش تجربي بيشتر مورد توجه واقع شده است كه چگونه

تفاوتهاي ايدئولوژيك بين متون در بازنماييهاي مختلفي كه از جهان ارائه ميدهند در
واژگان آنها رمزگذاري ميشود (فركالف .)1379 ،تحليل متون رسانهها در سطح كلمات
نشان ميدهد كه كاربرد «صفت» و «نامگذاري» در متون مربوط به جمعيت رواج بيشتري

دارد بهطوريكه «ديگريسازي» هم متعاقب اين رويدادهاي نگارشي انجام ميشود .مث ً
ال

نويسندگان و متخصصان با كاربرد صفاتي مانند متعادل يا نامتعادل ،كم يا زياد ،در خطر

يا طبيعي ،نگرانكننده يا بدون نگراني ،وضعيت جمعيت ايران را توصيف و ارزشگذاري
ميكنند .همچنين با نامگذاري به عواملي ميپردازند كه وضعيت جمعيتي فعلي را تغيير داده يا

تثبيت ميكنند .آنها با استفاده از اين روشها ميخواهند معناي مشخصي را از وضعيت جمعيت
ايران در ذهن مخاطب ايجاد كنند.

ازسويي در تحليل روابط واژگاني بهدليل تخصص گروههاي علمي ،بهويژه جمعيتشناسان

كه موضوع را بهمثابه مسئله يا رخداد صورتبندي كرده و شرح ميدهند ،تحليل «مداليته»ها
يعني نحوه بيان و شرح موضوع اهميت مييابد .تحليل انجام شده نشان ميدهد كه مداليتههاي
استفاده شده در گفتمان نخبگان علم جمعيتشناسي بيشتر «امري يا اعالني» هستند .اين
مداليتهها داللتگر اقتدار حوزه علم نسبت به ساير حوزههاست .كاربرد غالب اين مداليتهها،

نشاندهنده لزوم توجه به داناييمحوري است و متخصصان با استفاده از اين نوع مداليته ،تسلط

و احاطه علمي خود را به موضوع بازنمايي ميكنند.

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ147

 .3-2ويژگيهاي دستوري واجد كدام ارزشهاي تجربي ،رابطهاي و بياني هستند؟

در اين قسمت از سطح تحليل متن بر سه سؤال زير و پاسخ به آن تمركز ميكنيم .1 :آيا
كنشگري نامشخص است؟  .2آيا جمالت معلوماند يا مجهول؟  .3نحوه استفاده از ما و شما يا

ما و آنها چگونه است؟ در متون تحليل شده ،بيشتر جمالت بهصورت معلوم بيان شدهاند .در
متون اندكي كه در مباحث متخصصان قابل مشاهده است ،كنشگران نامشخص در جمالت

مجهول بيان شدهاند .اين وضعيت بهويژه در مباحثي رايج است كه متخصصان ديدگاههاي
يكديگر را نقد ميكنند.

در مورد متوني كه نظريه ذينفعان يا نخبگان سياسي را توضيح ميدهند ،جمالت

مجهول را در متون منتشر شده در كيهان خيلي بيشتر از ايران ميتوان مشاهده كرد .فركالف

براي مجهول كردن جمالت« ،انگيزه ايدئولوژيك» قايل است (همان )189 :ولي همانطور
كه گفته شد در متون مربوط به وضعيت جمعيت ايران ،توليدكنندگان متون عمدتاً از

جملههاي معلوم استفاده ميكنند تا نشان دهند كه نامگذاريها و صفات مورد استفادهشان
براي تشريح كميت و كيفيت واقعيتي مستند و آماري است .حتي زمانيكه متخصصان در

حال رقابت گفتماني هستند ،مانند متون مربوط به مناظرهها ،با استفاده از جملههاي معلوم به
نقد يكديگر ميپردازند و ديگريسازي زماني انجام ميشود كه مصاحبهگر ديدگاه گفتمان
رقيب را ذكر كرده يا متخصص در مقام دفاع از گفتمان خود برآمده است.

در متون روزنامهنگاران ،زمانيكه نظام گفتماني متخصصان آمده است استفاده كمي

از جملههاي مجهول يا ديگريسازي ميكنند اما زمانيكه نظام گفتماني غيرمتخصصان بستر

بازتوليد گفتماني است ،ديگريسازي و جملههاي مجهول بسيار استفاده ميشود .در اين
موارد ،گفتمان متخصصان علمي نيز جزء ديگران يا غيرخوديها قرار ميگيرد.

 .4مرحله تفسير
فركالف از واژه تفسير براي ناميدن يك مرحله از مراحل تحليل گفتمان انتقادي استفاده ميكند.

وي در مرحله تفسير به دنبال بيان اين مطلب است كه مفسران چگونه بافت موقعيتي را تفسير
ميكنند و چگونه اين تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخص ميكند .بهطور كلي ،فركالف در
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مرحله تفسير به بافت موقعيتي ،نوع و نظم گفتماني اشاره دارد .او در اين مرحله چهار سؤال
اساسي مطرح ميكند كه عبارتند از« :ماجرا چيست؟ چه كساني درگير آن هستند؟ روابط ميان آنها

چيست؟ و نقش زبان در اين خصوص چيست؟» (همان .)222 :در پژوهش حاضر كوشش ميشود
به اين پرسشها بهطور خالصه پاسخ داده شود:

ـ ماجرا چيست؟ ماجراي اصلي در رخدادهاي ارتباطي تحليل شده ،تضاد و رقابت گفتمانها
بر سر توضيح وضعيت فعلي و آتي جمعيتي ايران ،چگونگي مواجهه با آن و نحوه پرداختن به

سياستهاي جمعيتي رهبري و برجستهسازي بخشهاي خاص آن است.

ـ چه كساني درگير ماجرا هستند؟ در متون تحليل شده حداقل دو بافت موقعيتي وجود دارد كه

دو مشاركتكننده اصلي دارد .در يك طرف ،نويسنده/متخصص و گفتمان مورد نظرش قرار دارد

كه گوينده تلقي ميشود و در طرف ديگر ،گفتمان مخالف قرار دارد كه در مقام مخاطب يا متهم
است.

ـ روابط ميان آنها چيست؟ در تحليلهاي انجام شده ،روابط و مناسبات قدرت كه در هر
موقعيت تعيين و تثبيت ميشوند ،نشان داده شدهاند.

ـ نقش زبان چيست؟ در متون تحليل شده كه زبان در قالبهاي نوشتاري گوناگون ظاهر

شده ،گاه براي توجيه داليل گفتمان خود ،براي مجرم كردن ديگران ،براي پاسخگويي به
انتقادهاي طرف مقابل يا براي واكنش به اقدامهاي خاص بهكار رفته است.

 .4-1گفتمان شناسايي شده در پژوهش

اما عالوه بر موضوعات فوق در مرحله تفسير ،شناخت نظم گفتماني واجد اهميت است.
در تحليل نظم گفتماني هدف آن است كه استراتژيها ،مفصلبنديها و چگونگي توزيع
گفتمانها در يك يا چند متن ،مطالعه شود (نوذري و همكاران .)1392 ،براي اين منظور بايد

گفتمانهاي حاكم يا مسلط در متون تحليل شده شناسايي شوند:

اول) گفتمانهاي روزنامه ايران :براساس اين تحليل ،گفتمان غالب در روزنامه ايران
براي توصيف وضعيت جمعيتي ايران« ،سالخوردگي» است كه در بازه زماني آذر 1391

تا خرداد  ،1395بهتناوب بهمثابه «توسعه ،افزايش هزينه ،تهديد و خطر ،كارايي ،بيماري،

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ149

ظرفيت و بحراني» بازنمايي ميشود .گفتمان غالب ديگر در اين روزنامه« ،پيشران بودن امر
اقتصاد» است .دو بيناگفتمانگي مهمي كه در گفتمانسازي روزنامه ايران مشاهده ميشود

گفتمان علمي و فقهي است .براساس گفتمان فقهي ،فرزندآوري جزء اعمال مستحب و
در شمول موارد حكم حكومتي واقع است .ولي در گفتمان علمي كه دو دسته پزشكان و

جمعيتشناسان توليدكننده آن محسوب ميشوند بر «سالمت» و استفاده از «فرصت پنجره
جمعيتي كنوني» در ايران تأكيد ميكنند كه روزنامه ايران عمدتاً وجه اول گفتمان علمي را
بازتوليد ميكند ولي در چرخه بازتوليد گفتماني ،هيچيك از اين موارد به گفتمان اصلي

تبديل نميشوند .بهاينترتيب دو گفتمان مسلط در روزنامه ايران شناسايي ميشوند.

دوم) گفتمانهاي روزنامه كيهان :روزنامه كيهان از سال  1392تا پايان ارديبهشت 1395

انواع گفتمانها را درباره جمعيت و سياستهاي كلي جمعيت توليد كرده است .در سال

« 1392پيشران بودن امر اقتصاد» براي افزايش جمعيت ،گفتمان اصلي كيهان است كه بر
اولويت اجراي مشوقها بهعنوان محرك افزايش جمعيت تأكيد دارد .دو گفتمان «جمعيت
بهمثابه امنيت ملي» و «نفوذ» با برجستگي كمتر توليد ميشوند .در سال  1393گفتمان اصلي

كه كيهان توليد و بازتوليد كرده« ،اقتدار ملي» است .تفكر «نفوذ» نيز در اين دوره هم در متون

كيهان قابل مشاهده است .بهطوريكه در سال  1394گفتمان «نفوذ» ،تبديل به گفتمان اصلي
روزنامه كيهان ميشود .در دو ماهه اول سال  1395كيهان ضمن ادامه بازتوليد گفتمان نفوذ،
به بازتوليد گفتمان «اقتدار ملي» و «امت اسالمي» نيز پرداخته است .دو حوزه بينگفتماني

مورد استفاده در روزنامه كيهان عبارتند از :گفتمان علم و رسانههاي خارجي ،كه بايد گفت

در بيشتر مواقع براي تبيين و تقويت گفتمان خود آنها را بهكار ميبرد .مالحظه ميشود
كه روزنامه كيهان ،چهار گفتمان اصلي را بازتوليد كرده كه در زمانهاي مختلف بازتوليد

شدهاند .البته بايد توجه داشت كه گفتمان پيشران بودن امر اقتصاد در روزنامه ايران نيز
بازتوليد شده است و گفتمان جمعيت بهمثابه امنيت ملي ،گفتمان مسلط نبوده است.

سوم) گفتمان حاكم در بين صاحبنظران :در بازه زماني مورد تحليل شاهد دو گفتمان متفاوت
ازسوي صاحبنظران جمعيتشناس و ذينفع هستيم كه براساس تصويري كه از وضعيت جمعيتي

ايران ارائه ميدهند ،طبيعي و بحراني ناميده ميشوند .درحاليكه متخصصان جمعيتشناسي بر
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گفتمان طبيعي تأكيد دارند ،ذينفعاني كه در عرصه جمعيتي اظهارنظر ميكنند ،گفتمان بحراني

را توليد و اشاعه ميكنند .در ادامه ويژگيهاي هريك از اين گفتمانها شرح داده ميشود:

الف) ويژگيهاي گفتمان بحراني :گفتمان بحراني وضعيت جمعيت را خطر ،تهديد،
نگرانكننده ،انقراض يا انقطاع نسل ميداند و بر جنبه استراتژيك جمعيت تأكيد

ميكند .در اين گفتمان افزايش جمعيت ابزاري براي به خطر انداختن آمريكا دانسته
شده ،صيانت و اعتالي جامعه از طريق بقاي نسل وظيفه مسئول ارشد ناميده ميشود.
اين گفتمان ،تأخير در اجراي سياستها را نهي ميكند ،سالخوردگي را تهديد آينده
ايران برميشمارد و آينده مطلوب ايران را در وضعيت انفجار جمعيتي توصيف ميكند.

از منظر اين گفتمان ،تنظيم خانواده ،برنامه دولتهاي بزرگ و سازمانهاي بينالمللي

است و بهدليل سلطهطلبي آنها در ايران اجرا شده است .زمان مورد توجه اين گفتمان،
تنها آينده و وضعيت بد جمعيت ايران در آينده است و افزايش باروري را بهعنوان چاره

معرفي ميكند.

ب) ويژگيهاي گفتمان طبيعي :وضعيت جمعيت را طبيعي ،مناسب ،مطلوب ،خوب
و فرصت ـ پنجره جمعيتي و فرصت طاليي ارزيابي ميكند .موضوعات جمعيتي را
تخصصي و نيازمند پژوهش ميداند و شناخت مسئله را نقطه آغازين يا عزيمت براي

هر اقدامي ازجمله برنامهريزي و سياستگذاري تلقي ميكند .ازاينرو ،شتابزدگي و
كپيبرداري از برنامههاي جمعيتي را نهي ميكند .نگراني درباره سالخوردگي جمعيت
در آينده را درست نميداند و برنامهريزي براي جوانان كنوني را عامل رفع نگراني براي

سالمندان آينده ميداند .همچنين بر تعداد بيشتر جوانان نسبت به سالمندان در آينده

توجه دارد .توجه به وضعيت حال را ضروري ميداند و بيتوجهي به نيازهاي جوانان
بهويژه بيكاري را تهديدي براي جامعه برميشمارد .از منظر اين گفتمان ،برنامههاي

تنظيم خانواده موفقيت و افتخار جمهوري اسالمي ايران و عامل سالمت و بهداشت

مادر و كودك است .راهكار افزايش جمعيت ايران را تغيير اندك در نرخ باروري،

سياستهاي جمعيتي خاص هر استان ،كاهش سن ازدواج ،مديريت مهاجرت ،كنترل
مسائل زيستمحيطي ،توانمندسازي جوانان و افزايش كيفيت جمعيت ميداند.

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ151

 .4-2تحليل نظم گفتماني و بيناگفتمانگي در متون جمعيتي

ابهام ،فقدان گزارش علمي روشن و مشخص ،اقدامهاي شتابزده ،مشابهت برنامهها با برنامههاي

يـ فرهنگي خاص ايران و اوضاع اقتصادي حاكم
ساير كشورها بدون توجه به شرايط اجتماع 
بر جامعه ،زمينههاي نقد گفتمان بحراني و طرح گفتمان طبيعي را ازسوي جمعيتشناسان فراهم

كردهاند .نتيجه گفتمان طبيعي ،توجه به اصول علمي حاكم بر مسائل جمعيتشناسي ،تالش براي
شناخت و تدوين دقيق مسئله ،ممانعت از اقدامهاي عجوالنه ،توجه چندبعدي به جمعيت و توجه

همهجانبه به سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري است .اما هريك از گفتمانهاي اصلي براي

تقويت و تثبيت خود از متون گفتماني ديگري استفاده يا مفصلبندي كردهاند (جدول .)2
جدول  .2رابطه گفتماني گفتمانهاي جمعيتي در ايران
حوزه مطالعه گفتمانهاي اصلي
متخصصان

طبيعي

ذينفعان

بحراني

روزنامه ايران

سالخوردگي

طبيعتگرايي با خردهگفتمان آرمانگرايي اسالمي،
اصولگرا
ملت بهمثابه قدرت
طبيعتگرايي با خردهگفتمان
ملت بهمثابه قدرت

عملگرايي و

واقعگرايي اسالمي

--بحراني
توسعه

طبيعتگرايي با خردهگفتمان
پيشران بودن امر اقتصاد
ملت بهمثابه قدرت

عملگرايي اسالمي

بحراني

طبيعتگرايي با خردهگفتمان
ملت بهمثابه قدرت

عملگرايي اسالمي

بحراني

اقتدار ملي
نفوذ
امت اسالمي

مأخذ :همان.

توسعه ،سازمان جهاني
بهداشت

واقعگرايي اسالمي،
اصالحطلب

----

واقعگرايي اسالمي،
اصالحطلب

پيشران بودن امر اقتصاد

روزنامه كيهان

بينگفتمانگي جهاني

بينگفتمانگي ملي

بينگفتمانگي
متخصصان

توسعه

اصولگرا

آرمانگرايي اسالمي،
اصولگرا

بحراني
بحراني
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 .5مرحله تبيين
در مرحله تبيين ،شالوده اجتماعي و نظريات اجتماعي شناسايي ميشوند كه در شكلگيري
گفتمانها نقش دارند .بهعبارتديگر ،هدف از مرحله تبيين ،توصيف گفتمان بهعنوان

بخشي از يك فرايند اجتماعي است (همان) .در مرحله تبيين بايد نشان داده شود كه
چگونه ساختارهاي اجتماعي ،گفتمان را تعين ميبخشند و گفتمانها چه تأثيرات

بازتوليدي ميتوانند بر ساختارها از نظر حفظ يا تغيير آنها بگذارند .ساختارهاي اجتماعي

شكلدهنده گفتمان ،همان مناسبات قدرت هستند و در اين مرحله نشان ميدهيم كه
رابطه گفتمانها با قدرت چگونه است .براي اين منظور بايد تأثيرات اجتماعي گفتمان و
عوامل اجتماعي تعيينكننده گفتمان در سطوح اجتماعي و نهادي مطالعه و تحليل شوند.

در اين مقاله هفت گفتمان اصلي در سه بافت يا موقعيت نخبگان ،ذينفعان و رسانهها

معرفي شدند و نشان داده شد كه گفتمانهاي رسانهاي متأثر از گفتمان نخبگان علمي و

گروههاي ذينفع جامعه هستند (جدول  .)2ازاينرو ،در مرحله تبيين بر دو گفتمان بحراني و

طبيعي تمركز ميكنيم .براي اين منظور گفتمانها را در چارچوب اين پرسش تحليل ميكنيم
كه اين گفتمانها به كدام فرايندهاي نهادي و اجتماعي تعلق دارند؟

 .5-1فرايندهاي نهادي دو گفتمان بحراني و طبيعي

محور موضوعي متون يعني وضعيت جمعيت و نحوه روبهرو شدن با آن در قالب دو گفتمان

بحراني و طبيعي بيان شدهاند .اما همين متون محل تقاطع نهادهاي مختلفي هستند كه هركدام

در اين ماجرا نقش دارند .فرايندهاي نهادي مهمي كه هر دو گفتمان به آنها تعلق دارند ،نهاد
علم است .هر دو گروه براي توجيه علمي نظرها و راهبردهاي خود از آمار و مستندات استفاده

ميكنند تا بتوانند بر جريان سياستگذاري اثرگذارند؛ يعني بتوانند تصميمات حكومتي را در
راستاي تفكر خود جهتدهي كنند ،اما موضع دو گروه نسبت به رابطه علم و سياستگذاري

متفاوت است .بهطوريكه يك گروه علم را نسبت به سياست پيشيني و گروه ديگر ،آن را
پسيني تلقي ميكنند.

براي گفتمان طبيعي اين پرسش وجود دارد كه گفتمان بحراني ،مبتنيبر چه مستندات

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ153

و كدام مطالعات علمي وضعيت جمعيت را نامطلوب ميداند و موضوع «مسئلهسازي» 1را

طرح ميكند .بدينمعنا كه در مقايسه با كميت جمعيت ،جامعه با مسائل مهمتري مشغول
است و بهنظر ميرسد كه اقتصاد مسئله اساسي ايران معاصر است ،اما چرا كاهش جمعيت
بهعنوان مسئله برساخته و برجسته ميشود .درواقع ،از نظر گفتمان طبيعي ،گروهي از افراد

براي توجيه علمي راهبردهاي جمعيتي خود ،مباحثي را طرح كردهاند كه دقت و اعتبار

الزم را ندارند .درحاليكه گفتمان طبيعي در نهادهاي پژوهشي و دانشگاههاي درجه
اول كشور به توليد دانش پرداخته و مبتنيبر پژوهش و مدارك علمي و با شناخت دقيق
مفاهيم جمعيتشناسي استدالل ميكند ازاينرو وضعيت جمعيت را نيز طبيعي ميداند.

براي گفتمان طبيعي ،هنگامي وضعيت جمعيت بحراني ميشود كه سياستگذار به پنجره

جمعيتي كنوني بيتوجه باشد و جامعه در  30يا  40سال آينده با سالمنداني ناتوان مواجه
شود ،درحاليكه توانمند كردن جوانان امروزي ميتواند مشكل افزايش تعداد سالمندان را

در آينده برطرف سازد.

گفتمان طبيعي با تأكيد بر لزوم توجه به ابعاد مختلف سياستهاي جمعيتي ،مسئله

جمعيت را «كيفيت» آن ميداند و بدينترتيب بر بينرشتهاي بودن و پيچيدگي مسئله توجه

دارد درحاليكه گفتمان بحراني پيش و پس از سال  1389با تأكيد بر كميت جمعيت و داليل

اهميت آن ،تنها بر موضوع لزوم افزايش تعداد يا «كميت» جمعيت اصرار دارد .الزم به توجه
است كه آنچه گفتمان طبيعي ،كيفيت جمعيت مينامد تنها در لفظ به گفتمان اصالح نژادي
شباهت دارد ولي درواقع در ذيل كالن گفتمان توسعه طرح ميشود.

براي نمونه ،گفتمان بحراني بيش از هرچيز بر باروري پايينتر از حد جانشيني تأكيد كرده

و باروري كل در ايران را در سطح خيلي پايين ،يعني حدود  1/5فرزند ( )Erfani, 2014يا 1/3

(مشفق ،محمودي و مطيع حقشناس )1391 ،پيشبيني ميكند و انقراض تدريجي نسل را

نتيجه ميگيرد (محمودي .)1392 ،حال آنكه گفتمان طبيعي با استفاده از دادههاي سرشماري

 1390نشان ميدهد هرچند ميزان باروري به پايينتر از سطح جانشيني رسيده و در سالهاي
1. Fabrication
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اخير روند كاهشي باروري كند شده ولي ميزان باروري از سال  1381به بعد در سطح 2/2

( )Hosseini-Chavoshi and et al., 2013و در دهه اخير حدود  1/8فرزند ،ثابت مانده

است (عباسيشوازي و حسيني چاووشي ،الف .)1391

روبهرو شدن كشور با بحران سالخوردگي در سالهاي آينده نيز يكي ديگر از نكات مورد

تأكيد گفتمان بحراني است (مشفق ،محمودي و مطيعحقشناس .)1391 ،اما گفتمان طبيعي،

اين موضوع را تأييد نميكند .در مطالعات صادقي ( )1391و عباسيشوازي و صادقي ()2013
نشان ميدهند كه در حال حاضر بيش از  70درصد جمعيت در سنين فعاليت ( 15الي  64سال)

قرار دارند و وضعيت جمعيتي كشور را به «پنجره جمعيتي» و «فرصت طاليي» توصيف ميكنند.

اين گفتمان با ترديد در پيشبينيهاي درازمدت ،انتظار دارد كه تا سالهاي  1430درصد افراد
سالخورده به رقمي بين  15تا  20درصد برسد (عباسيشوازي و حسيني چاووشي ،ب .)1391

نكته ديگري كه در گفتمانسازيها مشاهده ميشود« ،ديگريسازي» است .زمانيكه

گفتمان بحراني در رسانهها بازتوليد ميشود ،همبستگي خود و مردمي خاص را نشان ميدهد.

مردم خاص ،شيعيان واليتمدار و متدين هستند .گفتمان مذكور ،اين كار را با برقراري رابطه

ميان گفتمان بحراني و رشد اقتصادي ،رفاه ،امنيت ،دشمنستيزي ،توطئه و شكلگيري امت
اسالمي انجام ميدهد .متون بازتوليدكننده گفتمان بحراني با برقراري رابطه با توصيفهايي

چون در سراشيبي بودن جمعيت ،شيب تند جمعيت ،ايست جمعيتي ،بحراني سالمندي و پير
شدن جمعيت تالش ميكنند تا شروطي براي پذيرش مخاطب بهعنوان «مردم» قايل شوند.

بهعبارتديگر ،اين متون به مخاطب ميگويد اگر ميخواهد اثبات كند كه در زمره مردمي

خاص است بايد براي پيشگيري از افتادن در ورطه سالمندي براي فرزندآوري بيشتر اقدام

كند .از اين نظر ميتوان گفت كه نقش رسانه در برقراري اين روابط به لحاظ ايدئولوژيك
تعيينكننده است.

ازسويديگر ،گفتمان طبيعي از جنبه توسعه در رسانه بازتوليد ميشود ولي نميتواند

تبديل به گفتمان غالب رسانهاي شود .با وجود اين ،تعلل در اجراي سياستهاي جمعيتي

و اجرايي نشدن برخي از برنامهها و طرحهاي مجلس ،ضمن اذعان به بار اقتصادي آنها،
متأثر از اين گفتمان بهنظر ميرسند .اين گفتمان با مفاهيم توسعه ،حقوق بشر و رويكرد

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ155

تأييدي به اقدامهاي جمعيتي سابق (برنامه تنظيم خانواده) ،با رفاه و نيازهاي واقعي جوانان

ارتباط برقرار كرده و درواقع در برقراري اين روابط« ،استدالل» تعيينكننده بوده است.
اثرگذاري استداللي گفتمان طبيعي را ميتوان ناشي از مفصلبندي يا تركيب گفتمانهاي
علمي جمعيتشناسي با دو گفتمان واقعگرايي اسالمي و اصالحطلب دانست .بهويژه آنكه

اين گفتمان بر مواجهه همه جوامع با مسئله جمعيت و انحصاري نبودن آن به ايران تأكيد
ميورزد .بهاينترتيب خود را در گفتمان علمي جمعيتشناسي قرار ميدهند كه داللت بر
جهانشمولي علم دارد ولي نشان ميدهند كه به جنبه خاص بودن جمعيت از نظر فرهنگي و
اجتماعي در ايران نيز وقوف دارند.

اين متون با ارتباط ميان استراتژيهايي چون لزوم ادامه برنامه تنظيم خانواده براي حفظ

سالمت و بهداشت مادر و كودك ،آزادي انتخاب مردم براي تعداد فرزندان ،بيكاري و
فقر موجب تحكيم گفتمان طبيعي ميشوند .درواقع متخصصان در رخداد ارتباطي (مناظره،
مصاحبه و يادداشت) به هويت اجتماعي مردم و مشكالت واقعي آنها توجه كرده ،به تاريخي
كه جمعيت از سر گذرانده احترام گذاشته و توانستهاند براي گفتمان طبيعي شالوده اجتماعي

بنا كنند.

 .5-2فرايندهاي اجتماعي دو گفتمان نخبگان و ذينفعان

دو گفتمان بحراني و طبيعي ،يعني رقابت و منازعه ميان دو گروه از صاحبنظران ،بخشي از
فرايند اجتماعي است .بهنظر ميرسد مناسبات علم در جامعه امروز ،بر نظارت و حكومت در
حال اثرگذاري است .بهعبارتديگر ،رويكرد فنساالرانه و مردمساالرانه در حال رقابت با
يكديگرند .رويكرد فنساالرانه بر اين باور است كه تصميمها بايد براساس بهترين علوم اتخاذ

شوند .اين رويكرد در مواجهه با مسائل پيچيده مانند جمعيت ،سرراستترين راهي را انتخاب
ميكند كه بهنظر ميرسد ،ولي رويكرد مردمساالرانه ،بر آثار رويدادها و تصميمگيريها بر

مردم و نظرهاي آنها نسبت به مسئله توجه دارد .رويكرد اول ،مردم را به پذيرش بهترين راه

علمي شناختهشده ملزم ميداند ولي رويكرد دوم براي مردم حق اظهارنظر و پرسش قايل
است .درنتيجه ،رابطه علم با عموم از حالت سلطهگرايانه و مقتدرانه بهسمت رابطه تعاملي تغيير
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جهت ميدهد .اهميت اين موضوع در برهه زماني مورد تحليل بهدليل مشكالت اقتصادي،
تحوالت فرهنگي و تغييرات نسلي در ايران است كه رويكرد مردم نسبت به فرزندآوري را
متأثر ميكنند .اين وضعيت نشان ميدهد كه تحوالت جمعيتي ايران در مشكالت ساختاري

و وضعيت روانيـ احساسي مردم ريشه دارد .مردم نگران وضعيت معيشت ،اشتغال و سالمت

خود و نزديكانشان هستند .موارد مذكور همراه با تحوالت فرهنگي شديد كه رفتارهايي
مانند طالق و نگرش نسبت به آن را دگرگون ميسازند ،اين افراد را نسبت به فرزندآوري و
مسئوليت خود در قبال فرزند به انديشه و بازانديشي واميدارند.

هريك ازاينرويكردها تالش ميكنند تا گفتمان متعلق به خود را از طريق رسانهها انتشار

دهند و بهاينترتيب ضمن توليد محتواي رسانهاي از واژهها و روابط ارتباطي و دستوري خاصي
ميان كلمات و جمالت استفاده ميكنند كه آنها را به گفتمان از قبل موجودي نزديك ميسازد.
با توجه به نظامهاي فكري علم و سياست كه در آنها مطالعه و زندگي ميكنند ،محتوايي توليد
ميكنند و كلمات و مفاهيمي را مورد استفاده قرار ميدهند كه آنها را به تفكر علمي و سياسي

ويژهاي نزديك ميسازد؛ مث ً
ال بارزترين ويژگي رويكردي كه گفتمان بحراني را توليد و ترويج
ميكند ،پرداختن به تعداد و كميت جمعيت است و توجيه معنايي يا مضمون آشكاري كه بدان

ميپردازد ،ملت بهمثابه قدرت است« :كاهش رشد جمعيت و نرخ باروري وارد فاز بحران شد»

(سايت جوان آنالين)1392/2/7 ،؛ «پنجره فرصت جمعيتي براي ما مصيبت جمعيتي است»

(خبرگزاري ايسنا)1392/11/8 ،؛ «ميزان باروري از  5/6فرزند بهازاي هر زن در سال  1367به

حدود  1/7در سال  1390رسيده است» (سايت نشان آنالين)1394/10/25 ،؛ «با وجود اجراي

سياستهاي جمعيتي :كاهش رشد جمعيت در سال ( »1394راديو زمانه.)1395/2/25 ،

اين موضوع در ادبيات علمي جمعيت با همين نام خوانده شده و با كالن گفتمان

طبيعتگرايي پيوند دارد .اين كالن گفتمان به نقشهاي طبيعي زن و مرد در ساختار دادن به
نظم اجتماعي اولويت قايل است و روزنامه كيهان نيز از چنين وضعيتي حمايت ميكند« :دوره

كاهشي جمعيت را پيش رو داريم» ()1393/4/25؛ «شيب تند سالمندي در كشور» ()1393/5/14؛

«شمار جمعيت سالمند كشور  25درصد افزايش مييابد» ()1394/8/2؛ «افزايش  25درصدي
جمعيت سالمندان در  30سال آينده» ()1394/8/17؛ «تضعيف حق مادري و حذف جمعيت

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ157

به نام توسعه؟!» ()1394/11/12؛ «كاهش شاخص نرخ باروري ،جمعيت كشور را تهديد

ميكند» ()1394/12/18؛ «خزعلي :بدترين و سريعترين كاهش جمعيت جهان در ايران رخ
داد» (.)1395/2/14

ازسويديگر ،گفتمان طبيعي به حقوق و آزاديهاي مردم ،كيفيت جمعيت و

نيازهاي آن توجه دارد كه در ادبيات علمي با نام گفتمانهاي توسعه و حقوق بشر
شناخته ميشوند .اين گفتمان بر كيفيت جمعيت و درنتيجه ايجاد جمعيتي با نيازهاي

برآورده شده و ويژگيهاي توسعهاي مانند تحصيلكرده ،مرفه و در سالمت جسمي و
رواني تأكيد دارد« :دولتي كه نميتواند پاسخ مناسبي به بيكاري بدهد حق ندارد توصيه

به توسعه جمعيت كند» (سايت فردا)1389/2/8 ،؛ «الزمه توسعه كشور جابهجايي و

مهاجرت است» (خبرگزاري فارس)1389/2/18 ،؛ «جمعيت سالي نيم درصد هم رشد
كند ،كافي است» (سايت خبرآنالين)1391/5/31 ،؛ «موج پيري در راه نيست ،مردم

را نگران نكنيد» (روزنامه اطالعات)1393/11/1 ،؛ «تأثيرات منفي سياستهاي جمعيتي بر

سالمت زنان /براي افزايش جمعيت سالم بايد برنامهريزي كرد» (سايت روزان.)1393/11/16 ،

زمانيكه اين رويكردها به رسانه ميرسند ،رويكرد علمي با رويكرد سياسي و مديريتي

رسانه نيز روبهرو شده و توليدكننده محتواي رسانه تمام يا بخشي از هر گفتمان را گزينش
و برجسته ميسازد .همانطور كه در بخش توصيف ديده شد رويكرد سياسي غالب در

روزنامه كيهان مطابق گفتمانهاي عملگرايي اسالمي ،آرمانگرايي اسالمي و اصولگرايي

است .نكته مهم اينكه در گفتمانهاي سياسي ايران نيز گفتمان عملگرايي اسالمي ،ملت
بهمثابه قدرت ديده ميشود .اما روزنامه كيهان ،دو گفتمان مستقل نسبت به گفتمان علمي نيز

منتشر ميكند كه امت اسالمي و نفوذ هستند .البته گفتمان امت اسالمي كه بازتوليد گفتمان
اصولگرا و آرمانگرايي اسالمي است ،گفتمان مستقل روزنامه كيهان است كه ميتوان آن

را صرفاً سياسي دانست  .

در روزنامه ايران نيز ملت بهمثابه قدرت بازنمايي و بهصراحت بيان ميشود ،اما صفات

و نامگذاريها و روابط بين كلمات ،اين مضمون را هم به عملگرايي و هم به واقعگرايي
اسالمي نزديك ميكنند .درواقع ،گفتمان مسلط ايران درباره جمعيت ،سالخوردگي است:
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«جمعيت با وضع قانون افزايش نمييابد» ()1392/11/4؛ «هشدار رهبري درباره خطرات
پيري جمعيت» ()1392/8/11؛ «ريشهيابي دليل سالمند شدن جمعيت ايران» ()1393/3/12
كه معناپردازيهاي متنوعي هم براي آن دارد .طي اين معنابخشيهايي كه در روزنامه انجام

ميشود ،هم اهميت فرزندآوري براي حفظ و بقاي كشور جمهوري اسالمي ايران را تكرار
ميكند و هم به برآوردن نيازهاي سالمندان تأكيد دارد .همچنين روزنامه ايران بهويژه در

قالب مصاحبه و زمانيكه به توليد محتوا درباره سياستهاي جمعيتي ميپردازد از گفتمان
توسعه نيز استفاده ميكند كه بخشي از گفتمان طبيعي است.

مالحظه ميشود كه گفتمان بحراني امكان بازتوليد بيشتري را در دو رسانه رسمي مورد

مطالعه دارد كه ميتواند متأثر از قدرت گفتمانهاي اسالمي ،شرايط سياسي جامعه و ساختار

مطبوعات كشور باشد .با وجود اين ،اختالفنظر درخصوص وضعيت جمعيتي ايران را
ميتوان يكي از جنبههاي بارز تحوالت جمعيتي ايران بهشمار آورد كه موجب منطقي شدن
رويه عملياتي شدن سياستهاي جمعيتي در كشور شده است.

 .6جمعبندي و نتيجهگيري
اين مقاله با مرور اجمالي بر گفتمانهاي جمعيتشناسي و گفتمانهاي حاكم در عرصه

سياسي و سياستگذاري ايران ،به تحليل انتقادي متون جمعيتي منتشره در دو روزنامه اصلي
كشور يعني كيهان و ايران پرداخته و نشان داد كه اين دو روزنامه ،گفتمانهاي متنوعي را
درباره تحوالت جمعيتي ايران توليد و بازتوليد كردهاند و تنوع گفتماني آنها ،اثرپذيري

چنداني از گفتمان متخصصان جمعيتشناسي يعني طبيعي نداشته است و برعكس ،گفتمان

بحراني را در ابعاد مختلف آن بازتوليد ميكنند .اين در حالي است كه توجه به دادههاي

حوزه علم جمعيتشناسي ،احتمال فهم درست واقعيت را افزايش ميدهد.

درواقع ،دانش علمي از راه تغيير ،تعديل ،اصالح زبان و فهم سياستگذاران بر

تصميمهاي سياسي اثر ميگذارد ( .)Nutley, Walter and Davies, 2003رسانهها ،بهويژه
رسانههاي جريان اصلي مثل كيهان و ايران ،نقش مهمي در انتقال دانش علمي دارند و نحوه

گفتمانسازي آنها بر درك سياستگذار از ماهيت و وضعيت موضوع جمعيت در ايران

گفتمانهاي جمعيتي در ايران :سياست و بازتوليد رسانهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ159

اثرگذار است .رسانهها ميتوانند با تغيير گفتمانهاي رايج و برجسته كردن نتايج و يافتههاي

علمي ،درك شفافتر و دقيقتري از ماهيت و وضعيت مسئله جمعيت در ايران ارائه دهند.

درعينحال ،بازتاب نتايج پژوهشي در رسانهها نياز به توانمندي آنها در زمينه تشخيص و

تميز پژوهشهاي علمي از ساير پژوهشها نيز دارد؛ زيرا همچنانكه جعفري و همكاران ()2016

با تمركز بر سياستهاي جمعيتي نشان دادهاند ،پس از اينكه پژوهشگران درباره كاهش نرخ

(رشد) جمعيت هشدار دادند ،رسانهها كاهش جمعيت را بازنمايي كردند اما پژوهش حاضر

نشان ميدهد كه رسانههاي جريان اصلي چگونه به بازنمايي مسئله جمعيت پرداختهاند و نتايج
كدام پژوهشها و مطالعهها را بازتوليد كردهاند .با توجه به اينكه سياستگذاران هم ميخواهند

به موضوعات مورد توجه عموم بپردازند ،اين احتمال وجود دارد كه نهتنها موضوعات بلكه
نحوه پوشش رسانهاي آن موضوعات در تصميمگيريهاي سياسي اثرگذارند .براساس نتايج

اين پژوهش ،ضرورت دارد كه رسانهها ،خطمشي همهجانبهتر و ترجيحاً علمي درخصوص
پوشش موضوعاتي برگزينندكه جنبه علميـ سياسي دارند.
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