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 چكيده 

های کالن حکومتی اتخاذ کرده و  خانواده در جامعه ايرانی سمت و سويی متفاوت از سیاست

گسست و ناپايداری تجربه همبه با خانواده مدرن را در ازبحرانی و فرايندی مشا وضعیت شبه

دولتی  -کند. اين نوشتار در پی بررسی داليل رويه متفاوت کنشگران و رويه حکومتی می

درباره خانواده، در اين مجال به تحلیل محتوای کیفی اسنادباالدستی در حوزه خانواده 

ادره از جانب رهبر نظام، قوانین توسعه پرداخته است. نتیجه بررسی چهل سند شامل اسناد ص

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران و اسناد مصوب شورای عالی انقالب 

فرهنگی بیانگر ثبات معنايی خانواده در مجموعه اين اسناد است. ثبات معنايی خانواده 

در سايه و به رسمیت  نظرداشتن خانواده تراز و خانواده نامتعین ذيل، انديشه واسطه در به

نشناختن تحوالت کنشگران در چهار دهه گذشته بوده است. اين امر سبب شده است خانواده 

 در اسناد باالدستی صورت ذهنی يابد که با عینت اجتماعی آن در تعارض قرار دارد.

 تعارض منافع، نهاد، جنسیت، زن، مرد، خانواده.کلمات کليدی: 
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 بيان مسئله

( 25-13: 9931ها و کنشگران اجتماعی است )گلچین،  ه منازعه جدی میان دولتخانواده حوز

تفاهم به جهت  (. اين عدم31که کمتر تفاهمی میان اين دو طیف وجود دارد )همان،  درحالی

کنند و  ها و مسیری که خانواده را به سمت آن هدايت می وجود تفاوت در خواست دولت

واهان هدايت خانواده بر اساس اراده فردی هستند. خواست کنشگران اجتماعی است که خ

پذيری(  ها خانواده را به جهت دو کارکرد اساسی بازتولید نسلی و ارزشی )فرايند جامعه دولت

 9کنندشان برای خانواده تعريف میتقديس کرده و اين دو کارکرد را مطابق منافع تغییر يابنده

 (. 9951؛ خضری، 21-25)همان، 

بندی  ين تصور ابزاری و کارگزاری اما عامالن اجتماعی در تشکیل و صورتدر مقابل ا

دانند. اين نحوه نگرش درباره خود و درخواست محتوايی خانواده، انتخاب خود را واجد اعتبار می

ای متأخر و از پیامدهای بروز مدرنیته با شعار آزادی و انتخاب است. معتبردانستن انتخاب، پديده

که  ( درحالی91: 9951کردند )احمدی،موجود زيست می مدرن افراد در برنامه ازپیشدر زمان پیشا

در دوران مدرن انتخاب شخصی اهمیت يافته است. اين مؤلفه به هماوردیِ فرد و ساختار انجامیده 

 شدن را دارند.  رسیمت شناختهشدن و به و کنشگران اجتماعی انتظار ديده

وبرگشت  ها و عامالن اجتماعی در حال رفت به سمت حکومت در فرايند اين منازعه، موازنه

تر گذاری و اجرائیات برای آنان فراهمها دامنه سیاست است اما به جهت توانمندی حکومت
ها را  ها واکنش نشان داده و آن است. کنشگران اجتماعی اغلب با نافرمانی مدنی به اين سیاست

گذاری و تجربه زيسته افراد از خانواده و در سیاستگذارند. مغايرت تصوير موجود ثمر می بی

شود؛  نويسان و عامالن اجتماعی ناشی می زندگی خانوادگی اغلب از تصور متفاوت سیاست

ابزاری حکومتی به خانواده و حوزه زندگی خصوصی و خودمختاری -تفاوت میان نگاه کارکردی
کومت و کنشگران اجتماعی جهت ريزی آن. اگرچه امکان همراهی و همگامی حبرای برنامه

برآوردن خواست هر دو وجود دارد اما به داليلی که الزم به بررسی و مطالعه است اين مهم 
 تاکنون در جامعه ايرانی محقق نشده است. 

                                                           
زمانی درخواست افزايش جمیعت و زمانی درخواست تحديد آن؛ زمانی انتظار حضور فعال خانواده در امر تربیت  9

 و زمانی درخواست کارگزاری در برابر تجويزات نهاد آموزش. 
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نمونه عدم تحقق همراهی حکومت و کنشگران در جامعه ايرانی اصرار و تالش 

روند صعودی جدايی؛ سیاستگذاری جهت  گذاران جهت حفظ نهاد خانواده و کنترل سیاست

گذاری جهت کاهش سن ازدواج و افزايش باروری؛ تالش جهت افزايش دوام خانواده؛ سیاست

حفظ قداست، اهمیت اخالقی و مشروع بنیان خانواده و رويه معکوس کنشگران در ايجاد 

ررسمی دارای ، ازدواج غی9شود)همباشی های بديل آنچه مسامحتاً خانواده خوانده می صورت

( بیانگر آن است که 9915با فرزندان خارج از ازدواج( )روبیال،  9والد، خانواده تک5حقوق قانونی

توافق هستند.  کارکردی از خانواده با کنشگران اجتماعی دچار عدم-انداز توصیفی اسناد در چشم

مصوب در دوره  اين امر در نوشتار حاضر و در جامعه ايرانی، با تمرکز بر اسناد باالدستی

گذاران به خانواده و میزان همراهی و ساله پس از انقالب اسالمی به رويکرد سیاست چهل

رسد يکی  شود. به نظر میهماهنگی آنان با عینیات اجتماعی و مسائل مربوط به خانواده انجام می

تحوالتی است که از داليل ناآرامی خانواده در جامعه ايرانی فقدان نگاه عینی و توجه بايسته به 

در طی اين چهل سال بر خانواده و کنشگران عرصه خانواده گذشته است. بر اين اساس بررسی 

روش تحلیل تحوالت معنايی خانواده در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی پیشنهاد و به 

 محتوا مطالعه و تحلیل خواهند شد. 

 مرور مفهومی

رفرازونشیبی را طی کرده است. برخی تحوالت در اين مسیر خانواده در ضمن تحوالت خود مسیر پ

در پی تغییر موازنه کنشگران و ساختارها صورت گرفته است. در عصر پیشامدرن خانواده در 

جمعی و کالن گونه  های دستهها به جهت خودکفايی اقتصادی و زندگی وضعیت استقالل از حکومت

ت پیشامدرن خود مسئول امور مربوط به خود بوده و داده است. خانواده در وضعی ادامه حیات می

داده است. نقشه راه خانواده بیشتر  ها ادامه حیات می عنوان حیطه خصوصی دور از دخالت حکومت به

بر اساس رهنمود نهادهای دينی و بر اساس برداشت متولیان اجرايی اين نهاد بوده است. وقوع 

ه نهاد دين، سبب گسترش فضای کنش عامالن اجتماعی ويژ مدرنیته در تضاد و تعارض با سنت به

شد؛ بدين نحو که موقعیت هويتی و نقشی افراد در نظام دينی بر اساس جنس و جنسیت محل 

                                                           
1 Cohabitation 

2 De facto union 

3 Single parent household 
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های مدرنیته خواستار انتخاب شخصی در تنظیم  پرسش جدی قرار گرفت و افراد مطابق آموزه

 (. 999: 9955ماع شدند )چیل، تبع آن اجت موقعیت جنسی و جنسیتی خود در خانواده و به

تدريج جای نهادهای دينی  بوده است که به 9ملت-آمدن دولت کار وقوع مدرنیته همزمان با روی

را در کنترل و مسیردهی به خانواده گرفتند. اين امر به جهت اهمیت خانواده در حیث گروهی و 

وگانه هم توانايی تسهیل و اجرايی ها بوده است. خانواده در موقعیتی د نهادی آن برای اهداف دولت

ها را دارد و هم در وضعیت بازانديشی دوران معاصر توانايی مخالفت و  شدن اهداف دولت

ها. به اين صورت است که خانواده در منازعه سنت و  ممانعت از اجرايی شدن منويات دولت

(. اين 990: 9953زی، ها شده است )اعزا مدرنیته مکانی حیاتی جهت ادامه حیات اصول اساسی آن

ها و خانواده به وجود آورده است: درخواست سنت از خانواده  ای را در مواجه دولت گانه امر سه

مراتب جنسی و جنسیتی که از هجوم  گرايی، سلسلهچون جمع های سنتی جهت بازتولید ارزش

پديد چون فردگرايی و های تازهاند؛ درخواست مدرنیته جهت بازتولید ارزشمدرنیته در امان مانده

ای از  سودمحوری و سوم تمايل کنشگران اجتماعی به ارائه زندگینامه شخصی که يا آمیخته

 ها و يا اتخاذ راهی سوم. های سنت و مدرنیته است يا انتخاب يکی از آن ارزش

که اعضا  های عظیمی است. درحالی ها و خانواده دچار چالش در اين میان رابطه میان دولت

واسطه  ها به ها احساس تعارض منافع دارند که دولت دهنده خانواده در رابطه با دولت یلتشک

خصوصیت ساختاری و نهادی خود در مقابل خواست کنشگران اين عرصه دچار تأخر کارکردی 

(. 9915منش،  ؛ صادقی و عرفان32بوده و توان هماهنگی با سرعت تغییر آنان را ندارند )همان، 

گفته بعضاً خود امکان و فرصت اين تغییرات  ها در مجموعه پیش است که دولتاين در حالی 

شود که  . اين تعارض منافع در وضعیتی دچار دشواری مضاعف می5اند پرسرعت را ايجاد کرده

خانواده در وابستگی اقتصادی و بوروکراتیک به دولتی که توان تنبیه و مجازات را در عین ارائه 

 شود. گیری و انتخاب می ( وادار به تصمیم3: 9951)راسخ و رفیعی،  تسهیالت منتخب دارد

                                                           
1 Nation-state 

شدن  هماهنگ های اجتماعی و اشتغال زنان و تأثیر آن در عدم توان در فضاسازی جهت فعالیت نمونه آن را می 5

(، زنان ايران مطالبات و 9951ها مشاهده کرد)شادی طلب، ژاله )ها در ارائه خدمات و تزلزل خانواده دولت

 (. 95انتظارات، نامه علوم اجتماعی، شماره 
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خانواده در وضعیتی پی جوی استقالل خود از نهادهای دولتی و حکومتی است که خود را 

شدن خانواده  (. خالی902: 9912يابد )جاللی و مهدوی زاهد،  ها می در موقعیت کارگزاری دولت

ها به نهاد آموزش و  پذيری فرزندان و واسپاری آن جامعهاز کارکردهای اساسی چون تربیت و 

ها  سختی به حمايت دولت آوری آنان را به همچنین باالرفتن هزينه اقتصادی زندگی و فرزند

(. هجوم متخصصان مدرن به خانواده و 501: 9959وابسته کرده است )شکوری و آزاد ارمکی، 

ج و انتخاب همسر، تعداد فرزند و ...( تا امور ارائه دستورالعمل برای امور کلی )نحوه ازدوا

جزئی و خصوصی )چون نحوه ايجاد صمیمت عاطفی و جنسی( باعث شده تا اعضای خانواده 

از اين حجم دخالت به ستوه آمده و رويه و شیوه خود برای زندگی اجتماعی را آغاز کند. اين 

ر کمترين آشنايی و قرابت با تصوير افتد که اعضای خانواده خود را د وضعیت در حالی اتفاق می

 يابد. آرمانی خانواده دولتی و حکومتی از جهات متنوع فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می

گرا هر سه خانواده را مکان  های سنت سنتی و دولت-مدرن های مدرن، نیمه امروزه دولت

انعت اقتصادی و حقوقی برای کنند و از ابزار حمايت يا مم بازتولید نسلی و ارزشی قلمداد می

گیرند و مشروعیت خود را کمتر در گرو تأيید و همراه داشتن حمايت اعضای جامعه  آن بهره می

ساالر حاکم بر زيست جهان امروز،  (. وضعیت سودمحور و سرمايه952: 9911دانند )باومن،  می

ابط فردی و منويات های انسانی از جمله خانواده را در وضعیت بغرنجی از انتخاب رو گروه

گری عامالن اجتماعی از وقوع است گزينش ها قرار داده است. اما آنچه به نظر درحال دولت

ای از طرد تا پذيرش است؛ انتخاب ها در خصوص خانواده در گستره های پیشنهادی دولت بسته

آرمانی  بالینی )طرد( تا تشکیل خانواده های متفاوت زندگی و روابط صمیمانه چون هم شیوه

های مدرن اين رويه به میزانی پیش رفته است که آنان  ها )پذيرش(. در دولت موردنظر دولت

اند و در جوامع نیمه مدرن و سنتی نیز  های جايگزين زندگی شدهناچار به پذيرش صورت

ها از خانواده در حال آشکار شدن است )آزاد  شواهد غلبه تدريجی بر تصوير موردپذيرش دولت

 (. 32: 9912؛ آزاد ارمکی، 9919و همکاران،  ارمکی

اند  ساز آن بوده شناختن تغییراتی که اغلب خود زمینه رسمیت ها در به تأخیر کارکردی دولت

های  سازانی است که حضور در عرصهگذاران و تصمیم شدن سیستم فکری سیاست سبب صلب

سازی عامالن رسانده میماهمیت شماردن قدرت تص ها را به سمت کم ساختاری و کالن، آن

ها سبب ايجاد تصويری  ها و سلب استقالل اقتصادی خانواده گرفتن اقتصادی دولت است. قدرت
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های پیشامدرن در اسناد دولتی شده است  ثابت از خانواده و يا توصیه به بازگشت به شیوه

(Gubernskaya, 2010: 130اما در وضعیتی که کنشگران اجتماعی خود را نه د .) ر جايگاه

شمارند، اين امر سبب  ها می فرودست بلکه در عرض نهادها و ساختارها و طرف مذاکره آن

ها و تصمیم بازانديشانه عامالن اجتماعی شده است.  های متفاوت میان سیاست دولت ايجاد رويه

بررسی اين فرايند در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ايران در پی مطالعه تحوالت معنايی 

 انواده، موضوع اين نوشتار است. خ

 مرور پژوهشی

کاوی نقش اجتماعی زن از منظر وا»( به 9910منصوره لوالآور و راضیه شاهمرادی زواره )

ها اند. اين پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با بررسی سخنرانی پرداخته« ایاهلل خامنه آيت

ت. پنج محور تحصیالت، اشتغال، فعالیت و بیانات رهبری در پنج سال گذشته صورت گرفته اس

ها و حوزه ورزش قهرمانی از میان بیانات ايشان استخراج گرديده سیاسی، عرصه مجاهدت

گیرند در زمینه تحصیالت ايشان تأيید همراه با تشويق داشته و زنان است. محققان نتیجه می

نه اشتغال نظری متفاوت داشته و آن دانند اما در زمی کرده را مايه افتخار جامعه اسالمی می تحصیل

 کنند.  صورت مشروط تأيید می را به

های توسعه اقتصادی،  صفری شالی در تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در لوايح و برنامه

ها در خصوص  ( به بررسی رويکرد دولت9910اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران )

ی بعد از انقالب پرداخته است. نويسنده در بررسی ها های زن و عدالت جنسیتی در دولت مقوله

داند  پنج اليحه برنامه توسعه دال شناور مشترک میان سه دولت اجراکننده را عدالت اجتماعی می

های توانمندی زنان، اشتغال زنان،حجاب و عفاف زنان و امنیت  که عدالت جنسیتی با شاخص

گیرد گفتمان جمهوری اسالمی با طرح  می زنان موردبررسی قرارگرفته است. نويسنده نتیجه

هويت انسانی در برابر هويت جنسیتی )در گفتمان سنتی( بر ارائه راهکار جديد برای مسائل 

 زنان تمرکز دارد که البته هنوز صورت روشنی از آن را ترسیم نکرده است.

ای در اسناد  سعههای تو سمواتی، سطوتی و زرنگ در تحلیلی بر جايگاه زن و خانواده در برنامه

( به بررسی جايگاه زن در قانون اساسی و ديگر اسناد فرادستی، همسانی يا 9912فرادستی نظام )

شدن جامعه  تعارض در اسناد، میزان تأثیر بر مسائل زن و خانواده و سبک زندگی در فرايند جهانی
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اجتماعی و سنتی يا گرايی  گرا، فعال ايرانی پرداخته است. نويسندگان به سه رويکرد اعتدال

گذاری با توجه به مسائل زنان و خانواده اشاره داشته و  گرايی خانوادگی حاکم بر سیاست فعال

گیری اذعان  کنند. نويسندگان در نتیجه میزان پوشش اين رويکردها بر اسناد باالدستی را بررسی می

ز نوعی وحدت و همگرايی دارند موضوع زن و خانواده در قانون اساسی و اسناد فرادستی نظام ا

 گرا نزديک است.  در رويکرد برخوردار بوده و به رويکرد اعتدال

صادقی فسايی، خادمی و نجفی در تحلیل گفتمان سه دوره اجرايی جمهوری اسالمی ايران 

( به رابطه تحول در وضعیت اجتماعی زنان و گفتمان 9912در زمینه وضعیت اجتماعی زنان )

ها پرداخته است. نويسندگان  ها و همچنین به جايگاه زنان در اين گفتمان گرفته در دولت شکل

محور، دولت اصالحات مصرف گیرند در دولت سازندگی رويکرد نظارتی و نتیجه می

محور بر فضای  گرای وظیفه گرايی مشارکت محور و در دوره عدالت و مهرورزی توده لیبرال

 ست.گذاری و اجرا در حوزه زنان حاکم اسیاست

 روش پژوهش

های متن از  توان يک روش تحقیق برای تفسیر ذهنی محتوايی دادهتحلیل محتوای کیفی را می

شده  سازی با طراحی الگوهای شناخته بندی سیستماتیک، کدبندی و تم طريق فرايندهای طبقه

انه و شناس توان يک رويکرد تجربی، روش (. با تحلیل کیفی می1: 5112يه و شانون، دانست )شی

مرحله با  به شده متون را در زمینه ارتباطی، طبق قواعد تحلیل از محتوا و روش مرحله کنترل

 (.5112، 9رعايت عناصر موردمطالعه در نظر گرفت )میرينگ

، 5های تحلیل محتوا را به سه دسته تحلیل محتوای عرفی و قراردادیيه و شانون رهیافتشی

-( تقسیم می5112يه و شانون،  )شی 0حتوای تخلصی يا تجمعیو تحلیل م9دار  تحلیل محتوای جهت

کنند. رويکرد منتخب اين پژوهش به جهت اکتشاف و تحلیل در خصوص اسناد باالدستی صادرشده 

آوردن  دست تحلیل محتوای عرفی و قراردادی است. امتیاز بارز تحلیل محتوای عرفی و قراردادی به

شده است.  تعیین های ازپیشطالعه بدون تحمیل مقوله يا تئوریاطالعات مستقیم و آشکار از میدان م

                                                           
1 Mayring 
2 Conventionat content analysis 
3 Directed content analysis 
4 Summative content analysis 
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پنداشته اجتناب کرده و به نحوی متن را های پیش کارگرفتن مقوله در اين رويکرد پژوهشگران از به

شود به نحوی ها انتزاع شوند. در اين حالت محقق بر داده شناور میها از دادهکنند که مقولهمطالعه می

ها با خواندن مدارک و مضامین عی برای او حاصل شود. در اين رويکرد تحلیل دادهکه شناخت بدي

 يابد.آمده از آنها به صورت مکرر آغاز وتا درک کامل آنها ادامه می دست به

عنوان بخشی از فضای يک موضوع با يک عمل تحت مطالعه  واحد تحلیل اين پژوهش به

است که مجموعه چهل سند مرتبط با  5هوری اسالمی( مجموعه اسناد باالدستی جم9115، 9)داون

خوانی دقیق اين اسناد به استخراج بندهای مرتبط مستقیم و  گیرد. تمام حوزه خانواده را دربرمی

عنوان  غیرمستقیم با حوزه خانواده شامل شخص خانواده، اعضا، در ارتباط با ديگر نهادها و ...( به

بندی مطالعه اولیه کدگذاری و پس از تجمیع کدها به مقوله واحد تحلیل انجامید. واحد تحلیل در

(. 9151، 9اشتراک دارند )کريپندورف رسید. مقوله، شامل گروهی از مضامین است که يک وجه

يابند که تم نامیده تر کاهش میمقوالت در روند تحلیل مضامین و معانی اساسی به مفاهیمی انتزاعی

ی و مضامین است که تکرار آن به نحوی در تمام جريان تحلیل قابل شوند. تم پیوستاری از معانمی

 (.9111، 0بازيابی به درجات مختلف آشکارگی و پنهانی است )پالیت و هانگلر

                                                           
1 Downe  

يافت نشد؛ « فرادستی»يا « اسناد باالدستی»رغم تحقیق و جستجوی بسیار، تعريف واحد و مشخصی از  علی 5
عنوان  ت با اساتید تعريف زير بهها و نیز صحب بنابراين با بررسی متن اسناد و مذاکرات پیش و ضمن تصويب آن

کننده )رهبری، مجمع  اسناد باالدستی سندهايی هستند که فراخور مرجع تصويب»:تعريف مورد اجماع دست داد
ها،  تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی در اسناد کالن ملی و نهادهای مرتبط از جمله سازمان

دستی فرابخشی، بخشی و استانی( و يا بر اساس موضوع و دربرگیری سند ها و مؤسسات در اسناد باال وزارتخانه
ها، اقشار خاص، نظامات کالن اداری و مالی و ...(، مسائل مهم کشور و )مسائل کالن مرتبط با حاکمیت، خانواده

موارد ذيل  بر اساس تعريف فوق، اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ايران شامل«. دهند نظام را تحت پوشش قرار می
ها قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران است که مصوب مجلس خبرگان  است: باالتر از تمامی قوانین و در رأس آن

متممی بر آن اضافه گرديد و اصالح شد. هر قانونی غیر از  9915است که در سال  9925قانون اساسی در سال 
انداز جمهوری اسالمی  دستی قوانین عادی شامل سند چشمشود. در اسناد باال قانون اساسی، قانون عادی تلقی می

های کلی ابالغی رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر هجری شمسی، سیاست 9010ايران در افق 
های های کلی ابالغی رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بر برنامههای مختلف، سیاستحوزه

های توسعه کشور و اله توسعه، و نیز اسناد فرابخشی، بخشی و استانی ذيل برنامهستوسعه، قوانین برنامه پنج
 مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی هستند.

3 Krippendorff 
4 Polit & Hungler  
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صورت بوده است که نخست  کردن روش تحلیل محتوا بر اسناد اين پژوهش بدين نحوه پیاده

میان اين اسناد يادداشت شد. در تمامی چهل سند خوانده شده و مفاهیم اولیه مشترک در 

ای از مفاهیم تکراری و بسترهای کمتر آشکار آن آغاز به  خوانی اسناد روند ظاهرشونده دوباره

شدن کرد. روند بازخوانی اسناد اين بار بر مفاهیم مشترک و بندهای ارجاعی اسناد به اين  نمايان

های مشترکی در سطح  لیل مفاهیم، مقولهتدريج از بازخوانی مطالعه و تح مفاهیم تمرکز يافت. به

شده  های استخراج باالتری از انتزاع و شامل چند مفهوم اولیه ايجاد شد. در آخرين گام از مقوله

مضامین فرعی و از مضامین فرعی، مضمون اصلی پژوهش استخراج گرديد که در معنادهی به 

 کلیت اسناد قابل استناد و ارجاع بود. 

های اين پژوهش همچون هر پژوهش کیفی ديگر بر چهار  توای کیفی يافتهارزيابی تحلیل مح

، 9معیار استوار است: قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال و قابلیت تأيید )لیکلن و گوبا

ها و فرايند تحلیل از  (.قابلیت اعتبار، به تمرکز بر تحقیق و اطمینان از جستجوی دقیق داده9151

وگو و توافق بین محققین در موضوع  (. گفت9111ته است )پالیت و هانگلر، موضوع وابس

های قابلیت اعتبار است. قابلیت اعتماد به معنای کنترل مطالعه موردمطالعه از جمله شاخص

انجامد.  ای که به طرحی برای تغییرات می ثباتی( و عوامل پديدارشونده عوامل عدم قطعیت )بی

های حاصل از تحقیق در يک محیط  کند که يافته ای اشاره می مقدار و درجهقابلیت انتقال نیز به 

(. قابلیت اطمینان در تحقیقات 393: 9111های ديگر تسری داد )همان،  را بتوان به محیط و گروه

« جهت جستجوی تفسیر»های حاصل از تحقیق راهنمای خواننده  کیفی وضعیتی است که يافته

 (. 10: 9915باشد )ايمان، 

 شده در پژوهش حاضر جدول اسناد بررسی

تاریخ 

 تصویب
 شماره نام سند

 اسناد صادره از جانب رهبر جمهوری اسالمی ایران

  .9 های کلی )حاکم بر( برنامه مصوب دوم توسعه سیاست 95/5/9935

  .5 های کلی)حاکم بر( برنامه سوم توسعهسیاست 9/9/9935

  .9 ه چهارم توسعههای کلی)حاکم بر( برنامسیاست 51/1/9955

                                                           
1 Lincoln & Guba 
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تاریخ 

 تصویب
 شماره نام سند

  .0 ساله انداز بیست سند نهايی چشم 99/5/9955

  .2 های کلی مبارزه با مواد مخدرسیاست 91/3/9952

  .1 های کلی )حاکم بر( برنامه پنجم توسعه سیاست 59/91/9953

  .3 های کلی اصالح الگوی مصرفسیاست 90/0/9951

51/99/9951 
دهی  هنگ ايثار و جهاد و سازمانهای کلی نظام در امور ترويج و تحکیم فرسیاست

 امور ايثارگران
5.  

  .1 های کلی نظام در امور مسکنسیاست 5/99/9951

  .91 های کلی نظام اداریسیاست 99/9/9951

  .99 های کلی اشتغالسیاست 55/0/9911

  .95 وپرورش های کلی ايجاد تحول در نظام آموزشسیاست 91/5/9915

  .99 های کلی جمعیت سیاست 91/5/9919

  .90 های کلی سالمت سیاست 95/9/9919

  .92 های کلی برنامه ششم توسعه سیاست 1/0/9910

  .91 زيست های کلی محیطسیاست 51/5/9910

  .93 های کلی خانوادهسیاست 99/1/9912

 قوانين توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

  .95 یقانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ 9935-9915

  .91 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 9935-9930

  .51 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 9959-9931

  .59 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 9955-9950

  .55 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 9910-9911

  .59 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 9011-9911

 اسناد مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده

  .50 سرفصل دکتری رشته خانواده و سالمت جنسی 5/5/9912

  .52 درس اجباری دانش خانواده و جمعیت 9915//91/5

  .51 هاشدن دانشگاه سند اسالمی 52/0/9915

  .53 نقشه مهندسی کشور 9919//92/5

سازی خانواده )اهداف و اصول تشکیل خانواده و تبیین، تشکیل، تحکیم، تعالی و ايمن 9911 55.  
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تاریخ 

 تصویب
 شماره نام سند

 (3/0/9950های تحکیم و تعالی آن  سیاست

  .51 وپرورش سند تحول بنیادين آموزش 2/3/9911

  .91 طرح اصالح الگوی مصرف در خانواده 9/0/9955

  .99 رنقشه علمی جامع کشو 90/91/9950

  .95 های ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالیسیاست 51/3/9950

  .99 های زنان در نظام جمهوری اسالمیمنشور حقوق و مسئولیت 99/1/9959

  .90 بهبود گذران اوقات فراغت زنان و دختران 51/95/9959

  .92 تبلیغاتی روز زن-های فرهنگیسیاست 91/3/9959

  .91 اتی مسائل زنان و خانوادههای تحقیقاصول و مبانی سیاست 1/95/9931

  .93 های اجرايی گسترش فرهنگ عفافاصول و مبانی روش 90/99/9931

  .95 های درس کنترل جمعیت و تنظیم خانوادهسرفصل 3/2/9935

  .91 های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ايرانسیاست 51/2/9939

  .01 ند ازدواجو اعطای دفترچه حاوی مواد قانونی به زوجین همراه با س 51/9/9939

 های پژوهش یافته

 سير تحول معنایی خانواده در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران

 اسناد راجعه

 زیر مفاهيم
مفاهيم 

 اصلی

مقوله 

 اصلی
اسناد شورای عالی انقالب 

 فرهنگی

اسناد برنامه توسعه 

فرهنگی، اجتماعی 

 و اقتصادی

اسناد صادره از 

 رهبری

یل خانواده اهداف و اصول تشک
های تحکیم و تعالی و سیاست

؛ نقشه 9آن، راهبردها، شماره 
؛ 9مهندسی فرهنگی، شماره

 همان، اقدامات ملی، شماره

اهداف و اصول تشکیل خانواده 
های تحکیم و تعالی و سیاست

آن، مقدمه؛ نقشه مهندسی کشور، 
تبیین، تشکیل، تحکیم و تعالی و 

 91سازی خانواده، مقدمه  ايمن

ون برنامه اول قان
توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی 
 (9-2: 2)بند

 

 
. خانواده 9-9

 مقدس

 
 
9 .

خانواده 
 تراز
 
 
 
 
 

 

ثبات 

 خانواده
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 اسناد راجعه

 زیر مفاهيم
مفاهيم 

 اصلی

مقوله 

 اصلی
اسناد شورای عالی انقالب 

 فرهنگی

اسناد برنامه توسعه 

فرهنگی، اجتماعی 

 و اقتصادی

اسناد صادره از 

 رهبری

 

قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و 
، 95فرهنگی)ماده 

، 95، ماده 91ماده 
، 09، ماده 91ماده 
، 09، ماده 05ماده 
از  92، ماده 00ماده 

م و فناوری، ماده عل
از  599، ماده 911

حقوق و قضا، ماده 
 (591، ماده 553

 
. خانواده 5-9

 آرمانی

 

)جلوگیری از کاهش نرخ 
باروری و ارتقای آن، راهبرد 

 (5کالن چهار، شماره

قانون برنامه اول 
توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی 
: 3-1: 3)بند

 بدنی و ورزش تربیت

 (1بند
شم قانون برنامه ش

توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 

، 31، ماده 90)ماده 
، 51، ماده 30ماده 

، ماده 59ماده 
، ماده 919،ماده 53
، ماده 919، ماده 915

از  999، ماده 910
بخش حقوقی و 

 قضايی(

های کلی سیاست
)حاکم بر( برنامه 

 چهارم توسعه

های کلی  سیاست
)حاکم بر( برنامه 

 پنجم توسعه
ای کلی هسند سیاست
 (9919جمعیت )

های کلی سیاست
برنامه ششم توسعه 
)دولت تدبیر و امید، 

9910) 

. خانواده 9-9
 محور جامعه

اهداف و اصول تشکیل خانواده 
های تحکیم و تعالی و سیاست

آن، مقدمه، اصول و مبانی، 
 

های کلی ند سیاستس
 (9919جمعیت )

قانون برنامه دوم 

.خانواده 9-0
جنس/جنسیت 

 محور
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 سير تحول معنایی خانواده در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران

 اسناد راجعه

 زیر مفاهيم
مفاهيم 

 اصلی

مقوله 

 اصلی
اسناد شورای عالی انقالب 

 فرهنگی

اسناد برنامه توسعه 

فرهنگی، اجتماعی 

 و اقتصادی

اسناد صادره از 

 رهبری

؛ همان، راهبردها، 1شماره 
بند  5؛ همان، شماره 5شماره 

ايی، های اجر ؛ همان، سیاست0
؛ همان، هدف سوم، 2بند 

؛ هدف چهارم، 9شماره 
؛ 9؛ هدف پنجم، شماره 9شماره

های  هدف ششم، سیاست
؛ نقشه مهندسی 9اجرايی، بند

؛ همان، 9فرهنگی، شماره 
؛ 59اقدامات ملی، شماره 
های اصول، مبانی و سیاست

تحقیقاتی مسائل زنان و 
و  5خانواده، اهداف، شماره 

 9ها، شماره سیاست

توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 

، 5-95، 95)تبصره 
 (12، تبصره 99تبصره 

قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی 
، 951، ماده 09)ماده 
، 909، ماده 901ماده 
، 921، ماده 925ماده 

 (911ماده 
قانون برنامه چهارم 

سعه اقتصادی، تو
اجتماعی و فرهنگی 

، 20، ماده 91)ماده
، ماده 12، ماده 19ماده
، 15، ماده 13، ماده 11

، 911، ماده 11ماده 
، 915، ماده 919ماده 
، 999، ماده 911ماده 
 (959، ماده 995ماده 

 

 

 

 ابهام در انتخاب مخاطب خانواده در حیث نهادی يا گروهی

. خانواده 5
 ابهام در واحد تعريف خانواده در حیث استقالل يا کارگزاری نامتعین

های فرهنگی، تاريخی و خانواده ذهنی يا عینی )وابسته يا فارغ از زمینه
 اجتماعی(

ابهام در تصوير مطلوب از 
 خانواده
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سناد باالدستی : نتیجه مطالعه بندهای مربوط به حوزه خانواده در مجموعه اثبات خانواده

خانواده بر ثبات معنايی آن در طی چهل سال گذشته اشاره دارد. مقوله مرکزی ثبات معنايی 

خانواده به معنای تصويری از خانواده در مجموعه اسناد باالدستی از زمان انقالب اسالمی تا 

ت مربوط استخراج است. مؤلفه نخست تکرار بندها و صفا زمان حاضر است که از دو مؤلفه قابل

به خانواده و مؤلفه دوم ثبات معنايی همان اصطالحات و بندهای تکراری با وجود استفاده از 

کلمات متفاوت. ردگیری نحوه برخورد با خانواده در مجموعه اين اسناد بیانگر آن است که 

اگرچه اين نهاد به صفات تزئینی چون نهاد مستقلِ صاحبِ تشخیص متصف شده و در برخی 

شده است اما در حقیقت نهاد  گذاران شمرده  همکار، همیار و طرف مشورت با سیاستموارد 

گذار است. ثبات معنايی خانواده در ها و نهادهای سیاست کارگزار و در خدمت اهداف دولت

های کالن، که ضمن بسط و قبض کارکردی و دامنه مداخله و مشارکت خواهی از آن در برنامه

شوند، بیانگر آن است که خانواده در سیر اسناد موقعیتی  د آن انشا میاسناد باالدستی به قص

های کالن و اهدافی است که مجموعه  کارگزار و منفعل و متأثر از وضعیت نوشتار سیاست

اندیشه در هاست. صفت کارگزاری، انفعال و تأثیرپذيری خانواده حاکی از  حکومت در پی آن

سازان موجود است. اين انديشه در سايه بر ان و سیاستگذاراست که در ذهن سیاست ای سایه

زمان از متون دينی )ازآنجاکه حکومت ايران بر پايه  دو محور استوار است: تعبیر جامد و بی

در تعیین جايگاه  9های پشتیبان دولتاصول و مبانی دينی استوار است( و محور دوم نظريه

منجر  ثبات معنايی خانوادهستی در خصوص خانواده به خانواده برآيند اين دو نگاه در اسناد باالد

ترين مکان بازتولید  زمان از متون دينی خانواده را نهادی مقدس، مهمشده است. تعبیر جامد و بی

ها در خواهد. نظريه پشتیبان دولتهای دينی و افراد را در خدمت حفظ و تحکیم آن میارزش

نگاه به خانواده )ن.ک: برنامه پنجم توسعه( يا مخالف با  ايران در حوزه خانواده نیز در پی همین

شود. در سازی میگذارانه و تصمیمآن )ن.ک: برنامه چهارم توسعه( با آن وارد مواجهه سیاست

اين انديشه در سايه کنشگران اجتماعی، تحوالت زمان و مکان و تغییرات فرهنگی ناشی از آن 

 ت. بر افراد و خانواده ناديده مانده اس

                                                           
کارگزار، نهاد  هر دولت يا حکومتی بسته به رويکرد خاص خود به خانواده اعم از طبیعی يا برساختی، نهاد مستقل يا 9

سازی گذاری و تصمیمآن سیاست مقدس يا عرفی و ... نظريه مرتبط خاصی را به خانواده اتخاذ کرده و بر اساس

 کند. اين نظريه در جمهوری اسالمی در ادامه نگاه دينی به خانواده نگرش طبیعی، مقدس و کارگزارانه است. می
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مقوله اصلی ثبات معنايی خانواده در مجموعه اسناد، در ضمن دو مفهوم اصلی عینیت خود 

گذارد. مفهوم نخست خانواده تراز و مفهوم دوم که در نتیجه مفهوم نخست  را به نمايش می

 شود، خانواده نامتعین است.  ايجاد می

آيد مفهوم به دست می: يکی از مفاهیم اصلی است که در ضمن چهار زير خانواده تراز

ها بر  خانواده تراز است. خانواده تراز به معنای ايجاد تصويری آرمانی است که ديگر خانواده

شوند. خانواده تراز شامل خانواده مقدس، خانواده آرمانی و خانواده اساس آن سنجیده می

محوری امعهج جنس/جنسیت محور است. مفهوم خانواده مقدس و خانواده آرمانی به خانواده

های مورد نیاز جهت بقا و ادامه جامعه تطبیق دهد. اشاره دارد که الزم است خود را با سیاست

خانواده جنس/جنسیت محور به موقعیت کارکردی خانواده مربوط است. موقعیت کارکردی به 

معنای تکالیف منتسب به خانواده شامل بازتولید ارزشی و نسلی مربوط است که در آن زن و 

دار وظايف خاصی مرد هرکدام بر حسب جنس بیولوژيک و صفات جنسیتی وابسته به آن عهده

دار زن خانه-آورترين نتیجه اين نوع خانواده مدل زندگی خانوادگی مرد نان بر عهده دارند؛ مهم

شود. خانواده تراز ترين وظايف زن تلقی می است که در آن فرزندآوری و تربیت فرزند از مهم

ازاين نیز  شود و چنانچه پیشن مجموعه اين مفاهیم و در ادامه انديشه در سايه تصوير میدر ضم

ها در مورد خانواده  زمان از متون دينی و نظريات پشتیبان دولت اشاره شد بر برداشت جامد و بی

 استوار است.

دستی : تقدس خانواده از جمله مفاهیم پرتکراری است که در ضمن اسناد باالخانواده مقدس

های دينی در خصوص خانواده خورد. پیوست انديشه در سايه اين مفهوم به آموزهبه چشم می

گسست آن استوار است. بر اساس چنین همترين بنای اسالم و ناپسند بودن از عنوان محبوب به

ه مشاهده است، ورود ب تصويری از خانواده که مختص دين اسالم نبوده و در اديان ديگر نیز قابل

عنوان شايستگی اجتماعی و معنوی است که نصیب افراد شده و تالش حداکثری  خانواده به

جهت حفظ آن الزم است. چنین نگرشی به خانواده عالوه بر نگرش دينی، بر نگاه طبیعی به نهاد 

ها از  خانواده نیز استوار است. نگاه طبیعی به خانواده به معنای کارکردهايی است که برآوردن آن

شود: ارضای غريزه جنسی که  نظر اخالق و اخالق دينی جز در خانواده امری ناپسند شمرده میم

گیرد. اين نوع نگاه به خانواده عالوه بر تنظیم و کنترل  صورت می  در ادامه آن بازتولید نسل پاک
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به گسست خانواده برای افراد همرابطه جنسی و تولد فرزندان مشروع، سبب باالرفتن هزينه از

جهت دشواربودن يافتن جايگزين قانونی و سالم ارضای نیاز جنسی است. خروج از خانواده 

حال نهادهای جايگزين را شايسته عنوان  برچسب ناشايستگی افراد را به دنبال دارد و درعین

داند. نمونه چنین برخوردی در ها نمی مقدس و در نتیجه حمايت معنوی و مادی دولت

های موقت )صورت مشروع تأمین نیاز جنسی از منظر  نشاختن ازدواج سمیتر سامانی و به بی

 دينداران( نمايان است.

: خانواده آرمانی در مجموعه اسناد باالدستی به معنای ظرفیتی منطبق بر خانواده آرمانی

داند که در صورت مقدس خود  ترين بنای جامعه می انديشه در سايه است که خانواده را مهم

وری برای افراد و جامعه را دارد. خانواده مطلوب با اتکا به ظرفیت  برداری و بهره رهامکان به

شود که در فرايند زوجیت و  عنوان بهترين مکان آرامش میان دو جنس تلقی می پنداشته شده به

دهد. الزمه چنین تصويری از خانواده آرمانی سه نکته است:  فرزندآوری حیاتش را ادامه می

به سمت ناکارآمدی زنان و  9های تاريک و خطرخیز خانواده ب مشکالت و موقعیتنخست انتسا

های  مردان در خانواده؛ دوم ترجیح موقعیت نقشی همسری/شوهری و والدينی بر ديگر نقش

های جنسی و  گیری تحوالت نگرشی مربوط به نقش اجتماعی و سوم عدم اصالت و ناديده

در اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی، خانواده آرمانی در  ويژه جنسیتی. در اسناد باالدستی به

های جنسیتی چنان تصوير شده است که هريک از زن و مرد برای نقش همسری و  موقعیت نقش

کند.  والدينی تربیت شوند و مسئول اين امر را نهاد آموزش و ديگر نهادهای فرهنگی معرفی می

سناد انحراف محسوب شده و تنها راهکار آنها ها از نظر اين ا تحوالت نگرشی به اين نقش

ها به افرادی است که خواهان تشکیل خانواده هستند. اين در  نوعی تحمیل اين نقش ترويج و به

های انتسابی اجتماعی تغییريافته و کمتر  حالی است که در عینیت جامعه تمايل افراد به نقش

شود هر نوع تغییر و  اين امر سبب میهای جنسیتی هستند.  تحت تأثیر آموزش و ترويج نقش

تحول در صورت مثبت و منفی آن، تنها به جهت عدم تناسب با صورت مقدس و آرمانی 

خانواده در ذهن نويسندگان اين اسناد به نفع حفظ صورت مقدس و آرمانی خانواده حذف، 

ربه عینی و سرکوب يا تعديل شود. اين تصوير از خانواده سبب ايجاد شکاف فزاينده میان تج

                                                           
 ازع به جهت رياست آنان بر خانواده و حمايت حقوقی از اين وضعیت.چون امکان سوءاستفاده مردان از قدرت بالمن 9
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شود که خود امکان ايجاد زاويه  زيسته عامالن اجتماعی و تصوير ذهنی نويسندگان اين اسناد می

 با حاکمیت را در پی خواهد داشت.

به وجود آمده است: تعبیر جامد و  9مجموعه خانواده مقدس و آرمانی بر پايه دو سنت

ان( اسناد از دين و نگاه دين به زمان از متون دينی)تعبیر خاص نويسندگان )و يا مشاور بی

خانواده( و دوم سنت اجتماعی که خانواده را در کارکردهای خاص و ويژه خود جهت اهداف 

ها به خانواده سبب ايجاد  خواهد. اين دو سنت و نگاه خاص آن جامعه در کنترل و خدمت می

خانواده است. خانواده در  کننده اهداف شود. در اين خانواده جامعه تعیین محور میخانواده جامعه

عنوان نهاد مستقل و طرف  چنین صورتی برخالف تصوير مقدس و آرمانی که شائبه خانواده به

وگو و نه در شأن مستقل، خودمختار و  آورد، نه مستقل است نه طرف گفت مذاکره را به ذهن می

 گذاران است.  تشخص نهادی موردنظر سیاست

عنوان نهاد سائق بنیاد و  وجود دارد که شامل خانواده به در خصوص خانواده نظرات متعددی

عنوان نهاد اجتماعی/فرهنگی و  عنوان نهاد اقتصادی )ثبات نهادی(، خانواده به طبیعی، خانواده به

(. 9955بندی است )روزن بام،  در نهايت گروهی بر پايه صمیمیت )تحول نهادی( قابل دسته

های متفاوت در خصوص خانواده شود. چنانچه  اذ سیاستاتخاذ هر يک از اين مناظر سبب اتخ

خانواده در موقعیت ثبات نهادی فرض شود، در خدمت اهداف جامعه بوده و از اين نهاد و 

عنوان تنها مکان مشروع رفع نیازهای  رود کارگزار جامعه باشند. خانواده به اعضا آن انتظار می

عنوان نهاد اقتصادی اين نگاه  ا از خانواده بهه اساسی زيستی و طبیعی و همچنین حمايت دولت

فرهنگی و گروهی صمیمانه در -کند. اما چنانچه خانواده نهادی اجتماعی را حمايت و اجرايی می

دهنده آن در مقابل خانواده وزن بیشتری به خود اختصاص داده  نظر گرفته شود، اعضای تشکیل

دانند. در چنین صورتی  ی خانواده میها در تکالیف کارکرد و خود را طرف مذاکره دولت

های  ها افراد را تشويق به تشکیل خانواده کرده و جهت انجام کارکردهای آن مشوق دولت

رسد خانواده در صورت اسناد  دهند. به نظر می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص می

ده را در خدمت شود. اين نوع تصور، خانوا باالدستی در صورت نهادی و اقتصادی تصور می

                                                           
وجود تصوير جديد بقای آن را  ای است که تنها تکرارشدن و عدم سنت در اين مجال به معنای امر تکرارشونده 59

 (511: 9935؛ گیدنز، Giddens& Pierson, 1998: 128تضمین کرده است )
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پندارد و اعضا خانواده را نیز در موقعیت نقشی خود  تر يعنی حفظ کلیت جامعه می اهداف بزرگ

 . 9محور است ای جامعهکند؛ چنین خانواده پذير می جهت اجرای اين اهداف جامعه

ای امر خانواده تراز در آخرين خصوصیت خود جنس/جنسیت محور است. در چنین خانواده

نواده به زنان و امر بیرونی به مردان تعلق دارد و عمده توجهات به خانواده به امر درونی خا

آيد نگرش اسناد نسبت به تحوالت جنسی/جنسیتی آن خورده است. به نظر می درونی و زنان گره

ای نبوده و حضور آنان در است که تا پیش از شیوع تحوالت زنانه خانواده دچار مسئله جدی

حصیالت و اشتغال است که خانواده را دچار مشکل کرده است. بنابراين با عرصه عمومی، ت

گذاری تنبیهی و تشويقی،  ناديده گرفتن، حذف، تعديل تحوالت و يا اجبار زنان از طريق سیاست

توان رد آن را ای سیاسی در که میزد؛ بازی  توان زنان را به خانواده و هويت درونی آن گرهمی

ازحد بر بعد اجتماعی زنان تا  سی در برنامه چهارم از طريق تمرکز بیشدر جلب مخاطب سیا

حذف افراطی فعالیت اجتماعی و اجبار آنان به بازگشت به نقش سنتی بر اساس قرائت سنتی از 

دين در برنامه پنجم پی گرفت. مردان در سراسر اسناد باالدستی )جز در آخرين سند از جانب 

ای به آنها شده است در  اند و چنانچه اشاره یار کمرنگ ديده شدهرهبری و سند ششم توسعه( بس

تبديل   های جنسیتی دينی( و ارائه مرخصی زايمان قابل نقش اقتصادی و مسئولیت خانوار )نقش

. در اين نوع خانواده تأکید بر ايفا نقش 5جهت تشويق تکلیف کارکردی بازتولید نسلی بوده است

فردی توجه شده از باب توجهات  ت و چنانچه به روابط بینجنسیتی و تکالیف کارکردی اس

درستی ايفا کنند  تزئینی به خانواده است. گويی چنانچه افراد نقش جنسی/ جنسیتی خود را به

مناسبات بین فردی خانوادگی نیز به شايستگی برقرار خواهد شد. نمايش عینی اين وضعیت را 

های  های اجتماعی، توصیه ری و مادری به فعالیتنشینی، ترجیح همس در توصیه زنان به خانه

گرفتن انبوه زنان تحصلیکرده و مسئله  سیاستی در توجه به حجم محدود زنان مدير و ناديده

                                                           
وجود دارد  9912های کلی خانواده صادره از جانب رهبری در سال در سیاستطلیعه ظهور جامعه خانواده محور  9

 ای در نحوه مواجهه جامعه و خانواده با يکديگر باشد.  تواند تغییر رويه شايسته که می

محور که مبتنی بر ارتباطات درونی است اگر هم  در راستای کارکردهای موردنیاز جامعه و خانوادۀ جامعه 5

رگرفته در راستای تکالیف جنسیتی در قرائت سنتی دينی نويسندگان اسناد و در پی خانواده ارمانی موردتوجه قرا

 فارغ از زمینه صورت گرفته است. 
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های شغلی و استخدامی به افراد متأهل و ...  مندی از فرصت زدن بهره اشتغال و معیشت آنان، گره

 (. 591شود )برنامه پنجم توسعه، ماده  مشاهده می

در اسناد است.  خانواده نامتعينگفته ايجاد تصوير  نتیجه نگرش اسناد در چهار وجه پیش

خانواده نامتعین دچار نوعی ابهام مفهومی است که هر زمان بُعدی از آن موردتوجه قرار گرفته و 

گاه يا برد. چنین نگرشی به خانواده به نويسندگان اسناد )خودآ ابعاد ديگر را در سايه خود فرو می

دهد هر زمان تعريف جديدی از خانواده متناسب با  ناخودآگاه از اتخاذ سیاست ابهام( اجازه می

 . 9نیاز جامعه ارائه کنند

مبتنی است. سیاست ابهام سیاستی گفتمانی است که با  سياست ابهامخانواده نامتعین بر 

های بخشی به دالکردن دال مرکزی گفتمان، جهت معنا غفلت عمدی و آگاهانه از مشخص

ها به دال مرکزی شناور شود. اين سیاست جهت ايجاد وابستگی ديگر دالپیرامونی، مشخص می

کند. اين  رود که امکان چرخش بر اساس اراده قدرت مرکزی را فراهم می و مبهمی به کار می

اده( و رود آنجا که موضوع سیاستگذاری )نهاد خانوسیاست به نحو ناآگاهانه نیز به کار می

مند( موردتوجه سیاستگذار نباشند مخاطبان بالفصل و پیرامونی آن )کنشگران اجتماعی جنسیت

 شود. ها تصمیم گرفته می موجود )سنت دينی و اجتماعی( برای آن و بر اساس ايده ذهنی ازپیش

 مخاطبابهام در انتخاب نمود دارد. نخست خانواده نامتعین در اسناد باالدستی در سه ابهام رخ

مشاهده است: شخص خانواده و دوم اعضای آن. ابهام در مخاطب  است. اين ابهام در دو سطح قابل

عنوان  قرار دادن خانواده به معنای آن است که در مجموعه اين اسناد مخاطب قراردادن خانواده به

مراتبی  سلسله عنوان نهادی دارای قاعده جنسیتی و نهاد يا گروه در نوسان است. زمانی خانواده به

موردنظر است )اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی و اسناد توسعه( و زمانی ديگر در هیئت 

( موردنظر است. اين ابهام در میان اسناد حکايت 9912های کلی خانواده، گروهی از افراد )سیاست

ری خواهد از نگاهی متشتت است که سبب ايجاد روندهای متفاوت نسبت به خانواده در سیاستگذا

شد. زمانی که اهداف جامعه مدنظر است اسناد به موقعیت نهادی خانواده توجه داشته و از 

های خانواده چون طالق مدنظر است، از  کنند و زمانی که آسیب ارتباطات گروهی آن غفلت می

                                                           
نشینی و تقديس نقش مادران زمانی تشويق زنان به فعالیت اجتماعی و برابری جنسیتی و زمانی درخواست خانه 9

 ای مؤثر و بنیادی است. در مجموعه ايجادکننده آن( در ايجاد چنین تصويری مؤلفهمحور ) دار؛ مؤلفه خانواده جامعهخانه
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نظر  مثابه گروه دانند، به خانواده به آنجا که علت اصلی طالق را اختالل در روابط بین فردی می

 گذارند )اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی(. می کرده و سیاست

ای ناشی از درنظرگرفتن مجموعه خانواده، اعضا و  در سراسر اسناد باالدستی نگاه مجموعه 

ها به يک بعد از  شود بلکه هرکدام برحسب شرايط و ديدگاهکارکردها در کنار هم ديده نمی

 ابهام در انتخاب مخاطباند. اين امر بعد ديگری از  برجسته کردهخانواده پرداخته و يا يکی را 

شود. ها می کاهش خانواده به اعضا يا کارکرد خانواده و چرخش در میان آناست که سبب فرو

عنوان  ويژه در اسناد شورای عالی، خانواده زمانی به که به اقتضا وضعیت نوشتار اسناد، به درحالی

نوان گروه مدنظر است، هر زمان خانواده به يکی از اعضا )زنان( يا ع نهاد و زمانی ديگر به

کند. اين امر عالوه بر ناکارآمد شدن اسناد کاهش پیدا میکارکرد )کاهش يا افزايش جمعیت( فرو

در حوزه اجرا، به تناقض درونی اسناد در حوزه خانواده منجر شده و وحدت رويه اجرايی در 

 سازد. کن میخصوص خانواده را نیز نامم

خانواده ديگر نتیجه سیاست ابهام در ايجاد خانواده نامتعین  ابهام در انتخاب واحد تعریف

است. مطالعه اسناد بیانگر آن است که زمانی واحد تعريف خانواده، خانواده مستقل و زمانی ديگر 
واده مقدس و خانواده در حیث کارگزاری است. خانواده مستقل زمانی موردنظر است که اسناد خان

تاريخ آن مدنظر دارند. اين نگاه به خانواده آن آرمانی را تصوير کرده و آن را در حیث طبیعی و بی
را فراتر از اعضا آن قرار داده و به ترويج ساختار جنسیتی و سلسله مراتبی آن با اتکا به سنت دينی 

اسناد مورداستفاده قرار  و اجتماعی نظر دارد. چنین نگاهی اغلب در بخش تعريف خانواده در

گیرد اما در ادامه ناگهان خانواده در خدمت اهداف جامعه قرارگرفته و به تقدم آن بر اعضا از  می

شود. بدين ترتیب ابهام در انتخاب واحد تعريف اسناد را از هجوم  طريق خانواده تصريح می

 دارد.  تشخص مصون می انتقادات در به خدمت گرفتن خانواده و تهی کردن آن از استقالل و
گیرد. زمانی اعضا خانواده )زن و  ابهام در واحد تعريف در خصوص اعضا نیز صورت می

شوهر/پدر( و زمانی کارکردهای  -دار ها )همسر/مادر/زن خانهمرد و فرزند/ان(، زمانی نقش

ندانه نیاز ها، که هوشم خانواده )بازتولید نسلی و ارزشی( که اغلب در خدمت اهداف متغیر دولت

 دهد.  ، رخ می9شود جامعه نامیده می

                                                           
ها  عنوان نهادی قدرتمند متفاوت است. اين امر سبب ايجاد شکاف میان رويه دولت ها بهنیاز جامعه با نیاز دولت 9

جامعه در ضمن تجربه در قبال خانواده و رويه اعضا خانواده در تشکیل و نگهداشت آن و همچنین رويه اعضا 
 ها از پذيرش تا انکار شده است. سیاست
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توازن در میزان مخاطب قرارگرفتن  است. عدم ابهام سوم در تصویر مطلوب از خانواده

اعضای خانواده در اسناد که غلبه آن با زنان است، مولد اين انديشه است که خانواده متعلق به 

پیامد باشد. پیامد نخست آنکه خانواده تواند مولد دو  يکی از مخاطبان است. اين انديشه می

هويتی بیرونی و درونی دارد. هويت درونی آن با زنان و هويت بیرونی آن با مردان است. اين 

دوگانگی و مسئله پیچیدگی و ناآشکار بودن حجم مسئولیت هويت درونی خانواده و مخاطب 

ضا آن را مسئولیت و اولويت شود ديگر اع دانستن زنان در قبال آن سبب می قراردادن و مسئول

های نحیف و گذرا خود ندانسته و فشار مسئولیت بر يکی از اعضا باقی بماند؛ فشاری که توصیه

دانستن هويت  نمايد. پیامد دوم يکیفايده می جهت تقسیم مسئولیت و مشارکت در امور آن بی

محور را ايجاد انوادهمحور و زن خخانواده با يکی از اعضای آن است که شائبه خانواده زن

های اجباری فرهنگی و سنتی در سايه قرائت خاصی از دين،  کند. چنین تصويری محدوديت می

کند. چنین تصويری سبب ابهام در تصوير مطلوب از  که حامی چنین نگاهی است را ايجاد می

ارد. در مقابل مکانی است که در غلبه زنانه و غیبت مردانه وجود د زمان و بیخانواده آرمانی بی

ای وابسته به تاريخ و زمینه اجتماعی وجود دارد که در تجربه زيسته افراد اين تصوير خانواده

دريافت است اما نشانی در اسناد ندارد. پیامد اين ابهام برای سیاستگذاران گشودگی دامنه  قابل

ترين قرابت است. برخورد با خانواده متناسب با اقتضائات و برای عامالن اجتماعی احساس کم

های مجری  ها، دستگاه ازاين گفته شد به اختالف رويه دولت اين رويه همانند آنچه پیش

ها و عامالن اجتماعی منجر شده و خانواده و مسائل آن را سرگردان در تعابیر انتزاعی و  سیاست

 گذارد.ناتوان از رفع مسائل خود باقی می

 گيری نتيجه

هوری اسالمی در پی بررسی تحوالت معنايی خانواده بیانگر ثبات مطالعه اسناد باالدستی جم

معنايی خانواده در ضمن اين اسناد و در طی مدت چهل سال پس از انقالب اسالمی است. اين 

کند. اين انديشه  ای است که نحوه نگرش به خانواده را تعیین می ثبات برآمده از انديشه در سايه

را نهادی طبیعی،  و اجتماعی به خانواده است که هر دو خانواده در سايه مبتنی بر دو سنت دينی

دانند که در صورت تاريخی آن بايد حفظ شود. چنین نگرشی به خانواده زمان و پرکارکرد میبی

رغم تمامی تحوالت ايجادشده در اين نهاد و اعضای آن،  سبب ايجاد ثبات معنايی خانواده علی
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که مطالعات  صادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. درحالیها و فرايندهای کالن اقت رويه

گرفته بیانگر تحوالت عینی )ساختاری: اقتصاد( و ذهنی )فرهنگ و اجتماع( است )جاللی  انجام

اعتنا  ها بی ( اين اسناد در سیاستگذاری در حوزه خانواده به آن925-921: 9912و مهدوی زاهد، 

اند. تلقی خروج از وضعیت معیار سبب  از معیار تلقی کردهبوده و اين تحوالت را انحراف 

غفلت از مطالعه حقیقت اين تغییرات، در دو وجه منفی يا مثبت و تأثیر عینی آن در دو سطح 

شده است. اين امر   گرفته ها در پیش خرد و کالن شده و رويکرد تصحیح يا حذف را در قبال آن

ده است: رويه سیاستگذاران حکومتی در قبال سبب ايجاد دو رويه در خصوص خانواده ش

رسد سیاست حکومت به  خانواده و رويه اعضای جامعه در قبال خانواده؛ چنانچه به نظر می

 سازی اعضای جامعه در قبال مسائل خانواده به سمتی ديگر.  رود و تصمیم سمتی می

در اسناد در دو سطح  ثبات معنايی خانواده در اين نوشتار با استفاده از اصطالحات موجود

خانواده تراز و خانواده نامتعین مورد بررسی قرار گرفت. خانواده تراز در چهار زيرمفهوم 

محور و خانواده جنس/جنسیت محور به نحو  خانواده مقدس، خانواده آرمانی، خانواده جامعه

ای از  جنبه گیری خانواده تراز در اين اسناد پرداخته است. هريک از اين زيرمفاهیم به شکل

 اند. مفهوم اصلی ثبات معنايی خانواده پرداخته و نمود آن در اسناد را تصريح کرده

خانواده نامتعین نتیجه ثبات معنای خانواده در اسناد باالدستی و به معنای دال شناور و مبهمی 

ه قرار گذاران به اقتضا شرايط به بعدی از آن پرداخته و ابعاد ديگر را در ساي است که سیاست

اند. ابهام در انتخاب مخاطب، ابهام در واحد تعريف و ابهام در ارائه تصوير مطلوب از  داده

رسد خانواده در انديشه  سازد. به نظر میبودن خانواده در اسناد را روشن می خانواده، نامتعین

رده است که گذاران ايجاد ک خانواده تراز و خانواده نامتعین نوعی خانواده ذهنی در ذهن سیاست

اند. های اجتماعی در دو سطح فردی و ساختاری غفلت داشته در مسیر دستیابی به آن از عینیت

گسست  اگرچه در برخی بندهای اسناد به مسائل عینی خانواده چون مسائل معیشتی، ازهم

شده است اما روح  خانواده، افزايش سن ازدواج، نحوه تعامل زوجین با يکديگر و ... پرداخته

پذيرکردن آنان تمرکز داشته و  حاکم بر اين اسناد بیشتر بر دو کارکرد مهم بازتولید نسلی و جامعه

ترتیب است که اشارات در راستای تشکیل و  اين  محور را در نظر دارد. به  ای جامعه خانواده

تحکیم خانواده جهت انجام کارکردهای موردانتظار و نه افزايش کیفیت زندگی خانوادگی و 

های خانواده برای اعضا مدنظر بوده است. اين مهم نیز از نگرش سلسله مراتبی و  کاهش آسیب
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تقدم خانواده بر فرد و جامعه بر خانواده حکايت دارد که خود ريشه در تعبیر جامد از متون 

  شمارد.دينی و سنت اجتماعی دارد؛ آنجا که ساختار را بر کنشگر مقدم می

راتی که به نوشتار اسناد ختم شده است در اختیار نويسندگان قرار به دلیل آنکه شرح مذاک

توان با قطعیت از چرايی اين نحو نگارش اسناد و رويکرد به خانواده سخن گفت اما  ندارد، نمی

هايی با درجه تشابه باال در مجموعه اسناد حکايت از چنین  تحلیل محتوای اسناد و يافتن نگاه

وگو با نويسندگان  چنانچه امکان دسترسی به شرح مذاکرات و يا گفتنگرشی به خانواده دارد. 

ترشدن اين ابعاد و يا در برخی موارد تصحیح مفاهیم  اسناد فراهم شود امکان روشن

رسد خانواده در  گفته به نظر می های پیش شود اما با توجه به محدوديت شده فراهم می استخراج

گیری ختن استقالل و تشخص نهادی آن، ناديدهنشا رسمیت غفلت عمدی از تحوالت و به

اعتنايی به عامالن خالق در ايجاد تعادل میان اشتغال  ويژه زنان(، بی تحوالت مثبت اعضای آن )به

ايجاد سازوکار بنیادی و فرهنگی مشارکت مردان در امور  ويژه زنان(، عدم و زندگی خانوادگی )به

زنان در حیث فعالیت اجتماعی در ضمن تکالیف  همسری و پدری، غفلت از حمايت بنیادی از

های خانوادگی و درنهايت درنظرداشتن الگوی ثابت ذهنی از خانواده که مجموعه  و مسئولیت

سال  خواند، به ثبات معنايی خانواده در طی اين چهل اسناد همگان را به سمت آن الگو فرامی

عنوان طرف مذاکره  رنظرنداشتن آنان بهنشاختن کنشگران اجتماعی و د رسمیت انجامیده است. به

های  سازی برای خانواده و نگاه کارگزاری و ابزاری به آنان سبب ايجاد رويهجهت تصمیم

ای را که جز مخالف در جامعه شده است که حرمت شريعت، مصلحت اجتماعی و منافع فردی

موعه جامعه، اعم از آيد به خطر انداخته و مضرات آن را متوجه مج در خانواده به دست نمی

کردن اين فرايند و حفاظت  ساختارهای حکومتی و افراد، کرده است. بديهی است جهت متوقف

از خانواده، بازنگری عمیق و جدی در نحوه نگرش سیاستگذاران به خانواده در پی انجام 

م اغماض است. چنانچه اين مه  نگرانه امری ضروری و غیرقابلهای واقع مطالعات و پژوهش

ای نزديک شاهد شکاف عظیمی میان خواست حکومت و تصمیم اعضا  صورت نگیرد در آينده

بالینی در جامعه ايرانی  های آن در ايجاد و گسترش مدل زندگی همخواهیم بود چنانچه طلیعه

 (. Golchin & safari, 2017مشاهده است ) قابل
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