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 چکیده

خانواده در اسناد باالدستی و در این مجال اسناد پژوهش حاضر با موضوع بررسی تحوالت معنایی 

منتسب به رهبر معظم انقالب اسالمی ایران صورت گرفته است. هدف از این بررسی، مطالعه سیر 

تحوالت معنایی خانواده در اسنادی است که از جانب رهبر انقالب است. از آنجا که خانواده نهادی 

دهی  ها در راستای حمایت و جهتمورد توجه حکومت با اهمیت برای جامعه است، همواره مسئله

به آن بوده است. خانواده همچنین مورد توجه کنشگران اجتماعی به جهت کارکردهای انسانی و 

ها از آن سیر عاطفی آن است. خانواده در میانه درک کنشگران از آن و همچنین فهم حکومت

آید در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی و میمتفاوتی از تحوالت معنایی را طی می کند. به نظر 

همینطور اسناد خاص منتسب به مقام معظم رهبری نیز این جریان حاکم است. این پژوهش در پی 

فهم مختصات تحول معنایی خانواده در اسناد منتسب به رهبر انقالب اسالمی ایران، از روش تحلیل 

است. نتیجه بررسی هفده سند صادره از جانب بندی مضمونی استفاده کرده  محتوای کیفی و صورت

ویژه در متأخرترین آن، به سمت درگیری عینی با  رهبر معظم انقالب بیانگر آن است که این اسناد به

بینی بیشتر واقع  تواند به تحوالت ذهنی و کیفی خانواده و اعضای آن متمایل شده است. این امر می

ی عینی و وابسته به زمینه در حوزه با اهمیت خانواده منجر گذاردر فهم تحوالت خانواده و سیاست

 . گذاری انتزاعی جلوگیری کندشده و از سیاست
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 مقدمه و بیان مسئله

که  ای است خانواده پدیده»خانواده، عنصری متحول شونده است چنانچه گورویچ معتقد است؛ 

شدن، از ساخت افتادن و بازساختی شدن  هر لحظه در حال دگرگونی بوده و از ویژگی ساخته

واسطه وساطت میان فرد  (. خانواده به44: 1332منش، فسایی و عرفانصادقی) «برخوردار است

رسد  (. به نظر می153: 1333باقری، ) و جامعه، تحت تأثیر تحوالت هر دو بخش قرار دارد

که جوامع به جهت  به میزان بیشتری تحت تأثیر تحوالت فردی قرار دارد، درحالیخانواده 

(. 13: 1334اعزازی،) تمایل به ثبات ساختاری کمتر در جریان حقیقت این تحوالت قرار دارد

این امر سبب ایجاد تفاوت سرعت میان تحوالت فرد و خانواده تحت تأثیر فرد و سازمان 

 کند.  رض را ایجاد میهای تعا جامعه شده و حوزه

 ها در جوامع، عامل مؤثری در تحوالت خانواده عنوان نهاد اجرایی سیاست ها به دولت

(، دریافت معنای این تحوالت و تغییر، تصحیح یا اصرار بر  44و55: 1331خضری، )

توانند واسطه قدرت اقتصادی و سیاسی خود می ها به ها هستند. دولت های پیشین با آن سیاست

های خرد و کالن، خانواده را های خود و ارائه سیاستسازی بر اساس نگرشز طریق تصمیما

هاست و  شده از خانواده در اسنادی که دولت مجری آن تحت تأثیر قرار دهند. تصویر منعکس

کند، نمایانگر نحوه نگرش به خانواده، در نظر گرفتن تحوالت  ها را تدوین می یا اسناد خود آن

نواده و همچنین تحوالت عینی و ذهنی کنشگران نسبت به خانواده و تکالیف و نهادی خا

 تعهدات آنان در مقابل این نهاد است. 

ها به ثبات و نظم، در  ها و حکومت در میانه وضعیت متحول شده خانواده و تمایل دولت

و اهمیت  توان آن را غلبه شرایط کیفی بر شرایط عینی، سازی، و آنچه می ضمن جریان جهانی

ها در حال  ای از اختالفات و تعارضات میان خانواده و دولت یافتن افراد در مقابل نهادها، حوزه

ها و اصوالً  ( دولت13: 1334اعزازی،) گیری و نیازمند مطالعه است. تأخر فرهنگی شکل

آن در ساختارهایی که به ثبات گرایش دارند، در مقابل نهاد خانواده و نقش بااهمیت افراد در 

ها در قبال خانواده و گرایش و  ها و حکومت شود، سیاست دولت برخی موارد سبب می

مسیر و در برخی موارد متعارض و متناقض با تمایالت افراد در آن کمتر با یکدیگر همراه و هم

یکدیگر شوند. بررسی این روند در اسناد باالدستی حکومت جمهوری اسالمی ایران، مسئله 
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ها و در این مجال، بررسی تحوالت معنایی خانواده در اسناد باالدستی  پژوهش ای از سلسله

صادره از رهبر معظم انقالب محل نظر است. هدف از این بررسی، ارائه تصویری از میزان در 

خوردگی ذهنیت اجتماعی در عینیت نظر داشتن تحوالت خانواده در ضمن این اسناد و گره

گذاران را متوجه  د، درنتیجه این بررسی بتوان، ذهن سیاستآی ساختاری است. به نظر می

گذاری را با در نظر  ها، و سیاست نظر از درستی یا نادرستی آن تغییرات حوزه خانواده، صرف

 داشتن مجموعه تحوالت عینی و ذهنی خانواده توصیه کرد.  

های خود  سیاستریزی  این توصیه درنتیجه مطالعه اسنادی است که دولت، موظف به برنامه

( از جانب 4: 1334بروجردی، ) شونددر ذیل آن هست. این اسناد که باالدستی خوانده می

ای و شامل هفده سند است که در ادامه به بررسی اهلل خامنه رهبر انقالب اسالمی ایران، آیت

 آنها پرداخته خواهد شد. 

 های پژوهشاهداف و پرسش

معنایی خانواده در اسناد صادره از جانب مقام معظم هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحول 

رهبری است. پرسش اصلی این پژوهش، مطابق با عنوان آن بررسی تحوالت مفهوم خانواده در 

اسناد باالدستی است که از جانب ایشان و از طریق مجمع تشخیص مصلحت صادر شده است. 

 ر است: های دیگر در پی پاسخ به پرسش اصلی شامل موارد زیپرسش

آیا خانواده در سیر تاریخی اسناد منتسب به ایشان دچار تحول معنایی شده است یا در  -

 وضعیت ثبات قرار دارد؟ 

 ای و تحوالت اجتماعی در تغییر تعریف از خانواده موثر بوده است؟ آیا شرایط زمینه -

  کدام مفاهیم به تحول یا ثبات معنایی خانواده اشاره دارد؟ -

ی به این سؤاالت، مجموعه هفده سند باالدستی صادرشده از جانب در پی پاسخگوی

بندی مضمونی  شخص ایشان مورد بررسی این نوشتار به شیوه تحلیل محتوا و صورت

 خواهد بود.
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 پیشینه پژوهشی

ای با موضوع تحول مفهومی خانواده، اهلل خامنهبررسی اسناد باالدستی صادرشده از جانب آیت

هست، نخستین پژوهش از  1335تا  1332مشتمل بر هفده سند از سال  در مجموعه خود که

باشد. این پژوهش برای نخستین بار، نه زنان بلکه مجموعه خانواده را محل نظر نوع خود می

داشته و زنان، مردان، فرزندان، ارتباط میان خانواده و دیگر نهادها را محل تمرکز خود داشته و 

ای زنان، مردان، ارتباطات واده استفاده کرده است. این نگاه مجموعهای به خاناز نگاه مجموعه

میان آنان و ارتباط متقابل زوجین را با نهاد خانواده و نهاد خانواده را در ارتباط با دیگر نهادها 

های مشابه دیگر از منظر موضوع و منطق درونی انتخاب مورد بررسی قرار داده است. پژوهش

تحلیل و همچنین در نظر داشتن مجموعه اسناد و سیر تاریخی  نمونه آن، از لحاظ بررسی

وجود به  جهت بررسی تحول مفهومی خانواده، کمتر شباهتی با پژوهش حاضر دارند. بااین

 شود.های مرتبط از لحاظ زمان و موضوع پرداخته میمتأخرترین پژوهش

( در دهمین 1335) دهابولحسن مجتهد سلیمانی، محمد داوود آبادی و صادق حسن زا

-اهلل خامنهتأثیر خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی در دیدگاه آیت»کنگره پیشگامان پیشرفت  به 

اند. این پژوهش که به روش آن در ضمن پژوهش اشاره نشده است، به بررسی  پرداخته« ای

طریق آموزش گیرد از  بیانات رهبری و اصول اسالمی در خصوص اقتصاد پرداخته، و نتیجه می

ایرانی به فرزندان در باب مصرف کاالهای ایرانی و با مدیریت بهینه  -الگوهای مصرف اسالمی

سالمت عبور کرد. دولت با ایجاد بستر مناسب برای ورود  توان از این شرایط به مالی می

 آفرین باشد.  تواند مؤثر و نقش ها میگذاری در این بخش ها به عرصه سرمایه خانواده

واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر »( به 1334) صوره لوالآور و راضیه شاهمرادی زوارهمن

اند. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با بررسی پرداخته« ایاهلل خامنهآیت

ها و بیانات رهبری در پنج سال گذشته صورت گرفته است. پنج محور تحصیالت، سخنرانی

ها و حوزه ورزش قهرمانی از میان بیانات ایشان صه مجاهدتاشتغال، فعالیت سیاسی، عر

گیرند در زمینه تحصیالت، ایشان تائید همراه با استخراج گردیده است. محققان نتیجه می

اشتغال  دانند اما در زمینه کرده را مایه افتخار جامعه اسالمی می تشویق داشته و زنان تحصیل

 کنند.  روط تائید میصورت مش نظر متفاوت داشته وآن را به
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راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب »( در بررسی 1334) مریم سعیدیان جزی و سعیده یراقی

های منفی  به مسئله راهکارهای مقابله با جنبه« ای در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه

یل این دو اند. نمونه تحل ای پرداخته اهلل خامنه فرهنگ غرب در خصوص زنان از دیدگاه آیت

محقق، آرا ایشان مندرج در سایت و کتب منتشرشده در این زمینه بوده است. تحلیل محتوای 

کمی و کیفی این بیانات، بیانگر چهار راهکار عمده برای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص 

سازی فرهنگ به وسیله تعامل فرهنگی،  زن است: برخوردی حکیمانه با فرهنگ غرب، غنی

بخش به زنان و وجه به راهبرد اسالم در برخورد با زن در سه حوزه فردی،  اهیافزایش آگ

 خانوادگی و اجتماعی است. 

شناسی ( در ششمین کنگره ملی آسیب1332) آبادی و مهرداد کالنتری زهرا کرمی صادق

را موردبررسی قرار « تحلیل آرای مقام معظم رهبری پیرامون حقوق زنان در خانواده»خانواده 

شده است. محققان  اند. این پژوهش نیز به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام ادهد

ای، صحیح نبودن  اهلل خامنه ترین معضالت و مشکالت زنان در خانواده را در آرای آیت مهم

دار  جایگاه ارزش زن در خانواده، صحیح نبودن رفتار و برخورد با وی در رابطه اشکال  نگاه به

 شود. دانند که به ستم به زن منتهی می خانواده می زن و مرد در

 مالحظات نظری

ها و اعضا جامعه است که امکان مکالمه میان فرد و جامعه را  خانواده نهادی واسط میان دولت

(. این نهاد در حضور دیرپا و پرکارکرد خود در زمانی 153: 1333باقری، ) کندفراهم می

ها قرار داشته است. دلیل این امر استقالل  ت و دخالت دولتچندان دور خارج از حیطه نظار نه

اقتصادی خانواده بوده است که با وقوع تحوالت مدرن صنعتی و جدایی اشتغال از خانه، 

سازی در خصوص  گذاری و تصمیمتدریج آن را از دست داد. این وابستگی، زمینه سیاست به

هایی ها در قبال خانواده اغلب در پی نگرش تها فراهم کرد. سیاست دول خانواده را برای دولت

( و آنان آگاهانه 114؛ 1333عرشی، شریفیان ثانی، تکلفی، ) مردان حاکم است است که بر دولت

ها در برآوردن  کنند. دولتسازی میها در خصوص خانواده تصمیم یا ناآگاهانه تحت تأثیر آن

نان نسبت به جامعه، نیاز آن و فضای ها نیز تحت تأثیر نگرش آ اهداف متغیر خود، که آن
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 کنند عنوان ابزاری جهت تأمین این اهداف استفاده می الملل قرار دارد، از خانواده نیز به بین

 (. 144-3: 1334عموزاده مهدیرجی، )

ای که خانواده را  گذاری در خصوص خانواده دو رویکرد کلی دارد: در جامعه سیاست

آزاد ) شمارند ارز دولت و دین می کرده و آن را نهادی همترین رکن جامعه محسوب  مهم

ها و مؤثر بر  خواه از حوزه سیاست (، اغلب دارای صدایی از آن خود و سهم43: 1334ارمکی،

ای است که کالن نحوه تدوین و اجرای آن است. رویکرد دوم، وضعیت خانواده در جامعه

ده و حفظ کلیت جامعه موردنظر است. در ساختارهای سیاست، اقتصاد و فرهنگ در اولویت بو

های آن عنوان ابزاری جهت محافظت از جامعه و در خدمت ارزش این رویکرد، خانواده به

های پذیری افراد بر اساس ارزش شود. خانواده از طریق بازتولید جمعیتی و جامعهتلقی می

کند، جهت تحکیم نتقل میها  م موردنظر جامعه که از طریق نهاد آموزش و رسانه به خانواده

 کند.  جامعه اقدام می

دهنده نیز موضوع رویکردهای  های تشکیل خانواده عالوه بر نگاه کارکردی ، در مؤلفه

نهاد و کلیتی دورکیمی مورد توجه است که قواعد و  عنوان یک متفاوت است. خانواده گاه به

زن، ) وردنظر و گاه اعضا آنساختارهای خاص خود را دارد؛ گاه از منظر کارکردهای آن م

شود؛ خانواده گیرند. بر این اساس سه نوع خانواده ایجاد می شوهر و فرزند( موردتوجه قرار می

صورت انتخابی و  مثابه گروه. این نوع نگاه به خانواده نه به نهادی، خانواده ابزاری و خانواده به

اب موضع مشخص نسبت به یکدست، بلکه اغلب در غفلت از پرداخت نظری روشن و انتخ

 شود.  گذاران و تصمیم سازان واقع میخانواده، به نحو التقاطی مورد خطاب سیاست

ها،  شود هر زمان و بر اساس اقتضائات نگرشی، سیاسی و نیاز دولت چنین نگاهی سبب می

و آزادارمکی،  33:1332منش، صادقی فسایی و عرفان) بعدی از خانواده موردتوجه قرار گیرد

ای خود خارج کند. همچنین، این نگرش  ( و خانواده را از حیث مجموعه145 – 144:1334

ها در فراغت از زمینه تغییرات عینی و ذهنی افراد نسبت به خانواده و  شود دولت سبب می

ها نسبت به آن به تصمیم سازی اقدام کنند که خود زمینه تعارض میان کنشگران و  تعهدات آن

ها به خانواده نظر داشته و اوضاع  رسد، دولت که به نظر می درحالی سازد. ها را فراهم می دولت

کنند، حقیقت این ماجرا نیازمند  ازدواج و جدایی( رصد می ) آن را در تحوالت کیفی و کمی
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بررسی دقیق در میان سندهای رسمی منتشرشده در خصوص خانواده است. این نوشتار در پی 

سعه، با توجه به مفاهیم نظری ارجاع شده در این بیان، گانه تو این امر به بررسی اسناد شش

 اقدام کرده است. 

ها به ثبات و نظم، در  ها و حکومت در میانه وضعیت متحول شده خانواده و تمایل دولت

توان آن را غلبه شرایط کیفی بر شرایط عینی و اهمیت  سازی و آنچه می ضمن جریان جهانی

ها در حال  ای از اختالفات و تعارضات میان خانواده و دولت وزهیافتن افراد در مقابل نهادها، ح

ها و اصوالً  ( دولت13: 1334اعزازی،) گیری و نیازمند مطالعه است. تأخر فرهنگی شکل

ساختارهایی که به ثبات گرایش دارند، در مقابل نهاد خانواده و نقش بااهمیت افراد در آن در 

ها در قبال خانواده و گرایش و  ها و حکومت شود، سیاست دولت برخی موارد سبب می

مسیر و در برخی موارد متعارض و متناقض با تمایالت افراد در آن کمتر با یکدیگر همراه و هم

یکدیگر شوند. بررسی این روند در اسناد باالدستی حکومت جمهوری اسالمی ایران مسئله 

ایی خانواده در اسناد باالدستی ها و در این مجال بررسی تحوالت معن ای از پژوهش سلسله

صادره از رهبر معظم انقالب، محل نظر است. هدف از این بررسی ارائه تصویری از میزان در 

نظر داشتن تحوالت خانواده در ضمن این اسناد و گره خوردگی ذهنیت اجتماعی در عینیت 

ان را متوجه گذار آید، درنتیجه این بررسی بتوان ذهن سیاست ساختاری است. به نظر می

گذاری را با در نظر  ها، و سیاست نظر از درستی یا نادرستی آن تغییرات حوزه خانواده، صرف

 داشتن مجموعه تحوالت عینی و ذهنی خانواده توصیه کرد.  

های خود  ریزی سیاست این توصیه، درنتیجه مطالعه اسنادی است که دولت موظف به برنامه

( از جانب 4: 1334بروجردی، ) شوندباالدستی خوانده میدر ذیل آن هست. این اسناد که 

ای است. پرسش اصلی این پژوهش مطابق با عنوان آن اهلل خامنه رهبر معظم انقالب، آیت

بررسی تحوالت مفهوم خانواده در اسناد باالدستی است که از جانب ایشان و از طریق مجمع 

شامل موارد زیر است: سیر های این پژوهش  تشخیص مصلحت صادر شده است. پرسش

ای کدام است؟ آیا این مسیر  تحول مفهوم خانواده در اسناد باالدستی منتسب از ایت اهلل خامنه

تکاملی و به سمت در نظر داشتن تحوالت خانواده و اعضا آن است و یا در وضعیت ثبات قرار 

اند؟ در پی  در صورت وجود( کدم ) دارد؟ مفاهیم و مضامین مربوط به این دو وضعیت
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پاسخگویی به این سؤاالت مجموعه هفده سند باالدستی صادرشده از جانب شخص ایشان 

 بندی مضمونی خواهد بود.  موردبررسی این نوشتار به شیوه تحلیل محتوا و صورت

 روش شناسی تحقیق

های متن از  توان یک روش تحقیق برای تفسیر ذهنی محتوایی دادهتحلیل محتوای کیفی را می

شده  بندی سیستماتیک، کد بندی و تم سازی با طراحی الگوهای شناخته طریق فرایندهای طبقه

شناسانه و توان یک رویکرد تجربی، روش(. با تحلیل کیفی می1،2115یه و شانونشی) دانست

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

 (.2115، 2میرینگ) ناصر موردمطالعه در نظر گرفترعایت ع

تحلیل محتوای عرفی و »های تحلیل محتوا را به سه دسته یه و شانون رهیافتشی

شیبه و شانون، ) «5تحلیل محتوای تخلصی یا تجمعی»و «4دار تحلیل محتوای جهت»، «3قراردادی

اکتشاف و تحلیل در خصوص کنند. رویکرد منتخب این پژوهش به جهت ( تقسیم می2115

سابقه بودن آن، تحلیل محتوای عرفی و اسناد باالدستی صادرشده از جانب رهبری و بی

مرحله با تعیین  به شود و مرحلهقراردادی است. این شیوه تحلیل همزمان بامطالعه متن آغاز می

 رود.  پیش می ای مشترک، به ها در صورت داشتن زمینه ها و ادغام آن مقوله

 عنوان بخشی از فضای یک موضوع با یک عمل تحت مطالعه واحد تحلیل این پژوهش، به

(، اسناد باالدستی جمهوری اسالمی است که از جانب رهبر معظم انقالب 1332، 4داون)

خوانی دقیق این اسناد به استخراج بندهای  ها هفده عدد است. تمام صادرشده و شماره آن

ا حوزه خانواده شامل؛ شخص، خانواده، اعضا، در ارتباط با دیگر مرتبط مستقیم و غیرمستقیم ب

بند و زیربند( انجامید. واحد تحلیل در مطالعه اولیه،  43) عنوان واحد تحلیل نهادها و ...، به

بندی رسید. مقوله، شامل گروهی از مضامین است که کدگذاری و پس از تجمیع کدها به مقوله

                                                           
1 Hsieh & E.Shanon  

2 Mayring,  

3 Conventionat content analysis 
4 Directed content analysis 
5 summative content analysis 
6 Downe  
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(. مقوالت در روند تحلیل مضامین و معانی 1331، 1ندورفکریپ) یک وجه اشتراک دارند

شوند. تم، پیوستاری از معانی و یابند که تم نامیده میتر کاهش میاساسی به مفاهیمی انتزاعی

مضامین است که تکرار آن به نحوی در تمام جریان تحلیل، قابل بازیابی به درجات مختلف 

 (.1333) 2پالیت و هانگلر ) آشکارگی و پنهانی است

صورت بوده است که  نحوه پیاده کردن روش تحلیل محتوا بر اسناد این پژوهش، بدین

شده و مفاهیم اولیه مشترک در میان این اسناد یادداشت شد.  نخست، تمامی هفده سند خوانده

ای از مفاهیم تکراری و بسترهای کمتر آشکار آن  در دوباره خوانی اسناد، روند ظاهر شونده

ه نمایان شدن کرد. روند بازخوانی اسناد، این بار بر مفاهیم مشترک و بندهای ارجاعی آغاز ب

های  تدریج از بازخوانی مطالعه و تحلیل مفاهیم، مقوله اسناد به این مفاهیم تمرکز یافت. به

مشترکی در سطح باالتری از انتزاع و شامل چند مفهوم اولیه ایجاد شد. در آخرین گام از 

شده مضامین فرعی و از مضامین فرعی، مضمون اصلی پژوهش استخراج  استخراجهای  مقوله

 گردید که در معنا دهی به کلیت اسناد قابل استناد و ارجاع بود. 

های این پژوهش، همچون هر پژوهش کیفی دیگر  بر  ارزیابی تحلیل محتوای کیفی یافته

لیکلن و  ) قابلیت انتقال و قابلیت تائید چهار معیار استوار است: قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد،

ها و فرایند  (. قابلیت اعتبار، به تمرکز بر تحقیق و اطمینان از جستجوی دقیق داده1334، 3گوبا

(. گفتگو و توافق بین محققین در 1333پالیت و هانگلر، ) تحلیل از موضوع وابسته است

اعتبار است. قابلیت اعتماد به معنای های قابلیت موضوع مطالعه مورد مطالعه از جمله شاخص

ای که به طرحی برای تغییرات  ثباتی( و عوامل پدیدار شونده بی) کنترل عوامل عدم قطعیت

های حاصل از تحقیق در  کند که یافته ای اشاره می انجامد. قابلیت انتقال نیز به مقدار و درجه می

(. قابلیت 313. ص 1333همان، ) های دیگر تسری داد یک محیط را بتوان به محیط و گروه

های حاصل از تحقیق راهنمای خواننده  اطمینان در تحقیقات کیفی وضعیتی است که یافته

 (. 34: 1332ایمان،  ) باشد "جهت جستجوی تفسیر"

                                                           
1 Krippendorff, 

2 Polit &  Hungler  

3 Lincoln & Guba. 
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 شده در پژوهش حاضر به ترتیب تاریخ تصویب اسناد بررسی -8جدول

 شماره نام سند تاریخ تصویب

 1 حاکم بر( برنامه مصوب دوم توسعه) کلی های سیاست 13/3/1332

 2 حاکم بر(  برنامه سوم توسعه) های کلیسیاست 1/3/1333

 3 حاکم بر(  برنامه چهارم توسعه) های کلیسیاست 21/3/1332

 4 ساله انداز بیست سند نهایی چشم 13/3/1332

 5 های کلی مبارزه با مواد مخدرسیاست 11/3/1335

 4 حاکم بر(  برنامه پنجم توسعه) های کلی سیاست 21/11/1333

 3 های کلی اصالح الگوی مصرفسیاست 14/4/1333

23/11/1333 
های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سیاست

 دهی امور ایثارگران سازمان
3 

 3 های کلی نظام در امور مسکنسیاست 2/11/1333

 11 کلی نظام اداری هایسیاست 31/1/1333

 11 های کلی اشتغالسیاست 23/4/1331

 12 وپرورش های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشسیاست 11/2/1332

 13 های کلی جمعیت سیاست 31/2/1333

 14 های کلی سالمت سیاست 13/1/1333

 15 های کلی برنامه  ششم توسعه سیاست 3/4/1334

 14 زیست محیطهای کلی سیاست 24/3/1334

 13 های کلی خانوادهسیاست 13/4/1335

 های تحقیقیافته

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول معنایی خانواده در اسناد صادره از جانب مقام معظم 

رهبری است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا خانواده در سیر تاریخی اسناد منتسب 

 به ایشان دچار تحول معنایی شده است یا در وضعیت ثبات قرار دارد؟ 

تحلیل محتوای اسناد باالدستی ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در حوزه خانواده 

تحول در مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه و زنان بیانگر یک مضمون اصلی است؛ 
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. مطالعه مجموعه اسناد ابالغی از جانب رهبری در عنوان مجموعه مستقل و متشخص به

( بیانگر آن است که خانواده از واحد زیرمجموعه، 1335-1332از  ) سال 23زمان  مدت

شده  رأی و نظر تبدیل کننده ، قدرتمند و صاحب نادیده و نحیف به وضعیت استقالل، تعیین

 سیاست) توان در بندهای موجود در اسناد از خانواده تابع قانوناست. این وضعیت را که می

 وضعیت جامعه و قوانین خانواده محور ( بهحاکم بر برنامه مصوب دوم تا ششم توسعه

( مشاهده کرد. خانواده در موقعیت تابع، نادیده و ناشنیده داشته و های کلی خانوادهسیاست)

های خود را دارد.  در پی تغییرات و تحوالت دولتی و سیاسی، تجربه تحول در کار ویژه

انوار و کاهش تعداد نمونه این امر را در درخواست دولت از خانواده جهت کاهش بعد خ

فرزندان در دوره سازندگی و درخواست متعارض با آن در افزایش بعد خانوار و فرزند 

( ردیابی کرد. اگرچه در وضعیت درخواست افزایش 1333های کلی جمعیت، سیاست) آوری

جمعیت نیز همچنان، خانواده در موقعیتی ابزاری و در خدمت مصلحت حکومت و منافع 

های نخست انقالب گیرد اما، دو تفاوت با وضعیت خانواده در سال ار میجمعی و ملی قر

به پذیرش  "مختار"اسالمی دارد؛ نخست آنکه خانواده خود را صاحب استقالل رأی و 

داند. دوم آنکه در وضعیت تعامالت میان خانواده و دولت، خانواده  درخواست حکومت می

تمامی و کامالً  گاه به از جانب دولت هیچ کننده خدمات حمایتی به جهت موقعیت دریافت

 های خود نخواهد بود. مستقل در تنظیم کار ویژه

وزیاد شدن   توان گفت، وضعیت استقالل خانواده در برابر دولت در حال کمرو می ازاین 

گاه از  است. زمانی در اقل موقعیت استقالل است و گاهی در حالت استقالل نسبی؛ اما هیچ

گانه خانواده،  های حکومت و دولت فارغ نخواهد بود. این امر به جهت تعامل سه تأثیر سیاست

های ( در جامعه نیز می باشد که در هر دوره زمان سهم43: 1334آزاد ارمکی،) دین و دولت

متفاوتی از یکدیگر در جریان تعامالت دارند. در وضعیت حاضر و با توجه به شواهد برآمده از 

ده در اسناد باالدستی مورد نظر این پژوهش، در ضمن این اسناد سهم تحول مفهومی خانوا

تحول مفهوم خانواده بیش از دو نهاد دیگر است. اما الزم است در نظر داشت که اشاره به 
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در مجموعه مناسبات  عنوان مجموعه مستقل و متشخص خانواده از وضعیت زیرمجموعه به

 میان سه نهاد و نه برتری مطلق خانواده است.

تحول در مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه مطابق روش تحلیل محتوا، مضمون 

مفاهیمی( است که ) برخاسته از مقوالت و زیر مقوالتیعنوان مجموعه مستقل و متشخص  به

آمده است. سه مقوله اصلی از تحلیل  دست از تحلیل مجموعه اسناد موردمطالعه این پژوهش به

محتوای اسناد به دست آمده است که هر یک دارای زیر مقوالتی هستند که در جدول زیر به 

 ها پرداخته خواهد شد. ها اشاره و پس از آن به توصیف و تفسیر آن آن

 شده از اسناد باالدستی، ابالغیه رهبر معظم انقالب  مضامین استخراج  -5جدول

 ون اصلیمضم
عنوان مجموعه مستقل و  تحول در مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه به

 متشخص

 اسناد راجعه زیر مقوالت مرتبط مقوالت شماره

1.  
ظهور شخص 

 خانواده

 ظهور شخص خانواده
 گسترش مفهومی خانواده به اعضا -

 بلوغ و پختگی مفاهیم -

 خانواده صاحب تشخیص -

ساله  انداز بیست سند چشم
(1332) 

های کلی برنامه پنجم  سیاست
 (1333توسعه )

 

2.  
ای به نگاه مجموعه
 خانواده

 تمرکز بر فرد
 انسان سالم اجتماعی -
 ظهور خانواده تعاملی -

 تمرکز بر نقش
 روزآمدشدن کارکردهای خانواده -

های سنتی در بستر احیا و بازخواهی نقش -
 تغییرات نوظهور

در های جنسیتی احیا و بازخواهی نقش -
 بستر تغییرات نوظهور

 تعامل خانواده و جامعه
 جامعه خانواده محور -
 قوانین خانواده محور -

 های کلی جمعیت سیاست
(1333) 

 
 های کلی خانواده سیاست

(1335) 
 

 های کلی خانواده سیاست
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 شده از اسناد باالدستی، ابالغیه رهبر معظم انقالب  مضامین استخراج  -5دولادامه ج

 اصلیمضمون 
عنوان مجموعه مستقل و  تحول در مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه به

 متشخص

 اسناد راجعه زیر مقوالت مرتبط مقوالت شماره

3.  
اقتضائات عینی 

 خانواده

 تشکیل خانواده
 سازیتشویق و زمینه -

 نگهداشت خانواده
 مشاوره -
 توانمندسازی -
 بازتوانی -

 گسست
 نرمش ساختارهای سخت -
 درخواست تأمین شان انسانی -

 مدیریت پیامدها
 توانمندسازی و حمایت -
 سازی و تشویق ازدواج مجددزمینه -

 

 

ای و تحوالت اجتماعی در تغییر تعریف سئوال دوم این پژوهش آن است که آیا شرایط زمینه

 دارد؟از خانواده موثر بوده است؟ و کدام مفاهیم به تحول یا ثبات معنایی خانواده اشاره 

از جمله نکات برجسته و روشن در تحلیل اسناد باالدستی ابالغی  ظهور شخص خانواده

های کلی حاکم بر برنامه مصوب دوم  رهبری است. خانواده در مجموعه این اسناد از سیاست

ای به خانواده نشده است، در  ( که در آن هیچ سخن یا اشاره1332دولت سازندگی، ) توسعه

( 25) ( در یک بند1333دولت سازندگی، ) های کلی برنامه سوم توسعهسیاستسند ابالغی 

ها ، به تقویت نهاد خانواده  پس از اشاره به موضوع جوانان و دغدغه ازدواج و آینده شغلی آن

های اجتماعی،  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه"و جایگاه زن در آن رسید: 

. "ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان ی و قانونی بانوان در همه عرصهو استیفای حقوق شرع

( 1332دولت اصالحات، ) های کلی برنامه چهارم توسعهاین مضمون عیناً در سیاست

زیرمجموعه امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، و این بار قبل از اشاره به جوانان و دغدغه 

اعی آنان، در بند چهارده عیناً تکرار شده است. پیش از های اجتمازدواج، مسکن و آسیب
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پیگیری تحول مفهوم خانواده در سیر این اسناد نکاتی در خصوص بند مربوط به تقویت نهاد 

خانواده و جایگاه زنان نیازمند اشاره است. این اشارات از آن جهت موردتوجه است که در 

 دهد . ها رخ می بحث و بررسی در آن اسناد بعدی تحوالت مفهومی و جایگاهی نیازمند

آنکه، خانواده در ذیل امور اجتماعی، سیاسی و امنیتی آمده است که بیانگر  نخستنکته 

تبع آن تحت تأثیر این امور قرار داشته  گانه با ضریب اهمیت امنیتی و سیاسی و به نگاه سه

کار شدن نقاط ضعف یا منزله آش است. دومین نکته، استفاده از اصطالح تقویت است که به

سازد. سومین نکته  ها در حوزه خانواده است که این نهاد را نیازمند تقویت می رخنه آسیب

نوعی اشاره به موقعیت  اشاره به زن پس از عبارت تقویت نهاد خانواده است. این هماوردی به

ی است. مسئله های همسری و مادراصلی زن دارد که ازنظر این بند در خانه و با اولویت نقش

دیگر استیفا حقوق با دو قید شرعی و قانونی است که در آن به حقوق اجتماعی و فردی زن 

اشاره نشده و احتماالً با این تفکر بوده است که مجموعه حقوق زن در متن قانون متکی بر 

 شده است.  شریعت دیده

رو  ین امر است، ازآنمنزله دخالت حکومت و دولت در ا به« کمک استیفا»اشاره به عبارت 

شده است که  که در میان مجموعه خانواده متشکل از زن، مرد و فرزندان تنها به زنان اشاره

گویی و ابهام در خود اشاره غیرمستقیم و پنهان به تغییرات یا مطالباتی در این حوزه دارد. کلی

ستی امری معمول ها و یا محدودیت به شرع و قانون، اگرچه در سندی باالدتعیین اولویت

و تغییرات اجتماعی آن را فراهم آورده و  فراموقعیتی و ناوابستگی به زمینهاست، اما زمینه 

آورد. نکته آخر، اشاره به نقش زنان( را فراهم می) و نیازمند توجه گمشدگی مخاطبسبب 

همسری های سازنده زن دارد که در مجموعه کلی این بند به نظر در حوزه خانواده و در نقش

و مادری موردنظر باشد که تلویحاً حضور اجتماعی زن را در مراحل بعدی اهمیت و اولویت 

 دهد.  قرار می

تواند  که می خانواده مستقل صاحب تشخیصی در سیر تحول و تولد خانواده، فرایند ایجاد

 ساله بیستانداز  توان در سند چشمنیاز خود را به جامعه اعالم و پیگیر پاسخ آن باشد، را می

ی  جامعه( ردیابی کرد. این سند در ضمن برشمردن خصوصیات 1332دولت اصالحات، )
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برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین "ای انداز به جامعه ایرانی در افق این چشم

به دور از فقر،  ،های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده اجتماعی، فرصت

اشاره دارد. در این سند خانواده در بنای مستحکم  "زیست مطلوب مند از محیط تبعیض و بهره

شده است که نیازی به اشاره به آن وجود  چنان مشخص در نظر گرفته خود بر اساس الگویی آن

یه غیر ساتمامی اسناد موردبررسی این پژوهش جهت داده و در  دار به دارد. این الگوی جهت

خود خانواده ایرانی را تعریف کرده است. این سایه غیر آشکار آنجا نمایان است که در  آشکار

های خانواده ایرانی با توجه به تغییرات اجتماعی و به رسمیت  ضمن این اسناد، کار ویژه

ند، دار انجام آن هست شوند، اما با توجه به تحوالت افرادی که عهدهشناخته شدن آن روزآمد می

توان به اهمیت اوقات فراغت و گذران وقت با خانواده اشاره کنند. از آن جمله میتغییر نمی

شده و ضرورت و زمینه تقویت  های کلی خانواده به آن اشارهداشت که در بند پنج سیاست

گذران اوقات جوانان با خانواده موردتوجه قرارگرفته است اما در خصوص جمعیت همچنان 

 اد تغییراتی در وضعیت اشتغال و مناسبات حاکم بر ان از جانب زنان است. خواهان ایج

این اسناد را به ذهن  بی جنسیتی بودنگفته در خصوص اوقات فراغت، شائبه  نکته پیش

خطر بلعیده آورد که خود حاوی نکته دیگری است، مبنی بر آنکه ظهور خانواده متشخص  می

کند. چنانچه تغییر و تحوالت هویتی  خانواده را ایجاد میافراد در ساختار از پیش موجود  شدن

های خانواده در راستای تأمین  و نقشی افراد در نظر نباشد و تنها آنان را کارگزاران کار ویژه

 تمایل خواهند شد.  تدریج نسبت به این نهاد کم اقبال و بی تر بشناسد، افراد به جامعه بزرگ

های کلی خانواده و جایگاه زنان در آن، در سیاست بند معروف مربوط به تقویت نهاد

( در ذیل امور اجتماعی و خروج از مجموعه 1333دولت مهروزی،  ) برنامه پنجم توسعه

( به جوانان و به دغدغه شغلی، ازدواج، 12) امنیتی و سیاسی تکرار شده است. پس از این، بند

(. اگرچه در حوزه 13بند ) است شده های اجتماعی و مقتضیات جوانی اشارهمسکن، آسیب

خانواده و زنان بندی تکراری در این سند وجود دارد، اما اشاره به جوانی و گسترش 

گسترش ها از امر ازدواج و اشتغال به مقتضایت دوره جوانی بیانگر  های مرتبط به آن دغدغه

و آن زنان نیستند. است. خانواده تنها نیازمند تقویت و تنها عض مفهومی خانواده به اعضای آن
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مربوط به حوزه خانواده و شمول و  بلوغ و پختگی مفاهیماشاره به جوانان بیانگر نوعی 

تمامی اعضا خانواده است. ازآنجاکه در بند مربوط به جوانان به جنسیت  فراگیری گستره آن به

ی آنان را توان در نظر داشتن دختران و پسران جوان و دغدغه هردو آنان اشاره نشده است، می

آورد، اما خطر پنهانی در ضمن  را به نظر می کور جنسیتی مثبتینتیجه گرفت. این نکته اگرچه 

خود دارد که در بخش پیشین نیز به آن اشاره شد و آن حضور پنهان برنامه و تفکری از پیش 

چنان روشن است که بر اساس آن سهم توجه و  موجود است که باوجود غیرآشکارگی آن

امکانات و منابع بر حسب تقسیمات جنسیتی از پیش موجود است و نیازی به اشاره  اختصاص

تواند یا بازبینی ندارد. این امر در ضمن بلوغ مفاهیم مربوط به خانواده در سیر این اسناد می

دلیلی بر عقیم ماندن تأثیر آن در حوزه عینیت اجتماعی و در زندگی روزمره کنشگران جامعه و 

 ده باشد. اعضا خانوا

و سالمت  انسان سالم"نکته مهم دیگر در این سند مربوط به بند نوزده و اشاره به 

ترین مکان  ترین و مهمعنوان اصلی او دارد. در این بند توجهی به جایگاه خانواده به "جانبه همه

نوعی مسئولیت دولت در این امر موردتوجه قرارگرفته  رشد انسان سالم نشده است بلکه به

ست. در تمامی زیر بندهای این بند، جای خالی اشاره به خانواده در یکپارچگی ا

شود. جای های سالمت، بهداشت، اصالح الگوی تغذیه دیده میگذاری، ارتقا شاخص سیاست

سمیت شناختن آن، نوعی شکست یا خالی خانواده پس از حرکت به سمت استقالل و به ر

ان اولویت و اهمیت خانواده را در قبال دولت و دین آید که گویی مک توجهی به نظر می بی

های پیشگیری از کند. این امر در ضمن توجه به نقش دولت در توسعه نظامدچار تغییرات می

 از آنان اشاره دارد.  "زنان سرپرست خانوار و حمایت"های اجتماعی به آسیب

های کلی (، سیاست1333) در سیر تاریخی اسناد، در سند مربوط به اصالح الگوی مصرف

( اشاره 1333) دهی امور ایثارگران نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازمان

( در ضمن 1333) های کلی نظام در امور مسکنبه خانواده نشده است. در سند مربوط سیاست

ی های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماررعایت ارزش"بند هشت به 

توجه به استحکام خانواده و "( به 1333) های کلی نظام اداریو در بند نُه سیاست "مسکن
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های کلی شده است. در سیاست اشاره "ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظم اداری

های کلی ایجاد ای به خانواده یا اعضا آن وجود ندارد. در سند سیاست( اشاره1331) اشتغال

( و 5-1بند) ها( بر تالش بر ارتقاء معنوی خانواده1332) وپرورش ظام آموزشتحول در ن

 شده است.  ( اشاره3بند) هاوپرورش با خانواده تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش

ترین تناسب موضوع سند، خانواده در ابزاری ( به1333) های کلی جمعیتدر سند سیاست

حکومت و کار ویژه تولیدمثل خود قرار دارد. این سند در شکل ممکن خود در راستای اهداف 

روزآمدشدن کارکرد تولیدمثلی خانواده و در ارتباط جدی با زمینه اجتماعی نمایش جدی دارد. 

بند دوم این سند در راستای ایجاد مقدمات تغییر وضعیت جمعیت کشور و افزایش نرخ 

کند. در این راستا ازدواج را توصیه می ( تسهیل و تشکیل خانواده رفع موانع1بند) باروری

های جوان و توانمندسازی جهت تأمین هزینه زندگی را در کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج

 آوری است، امکان عملیترین موانع فرزند بینی در امر اقتصاد که یکی از مهم نظر دارد. این واقع

. در این سند برای نخستین بار به سازددر صورت تحقق( افزایش نرخ باروری را ممکن می)

های زایمان و بیمه ها در کنار هزینه درمان آن مردان و سهم آنان در ناباروری و تأمین هزینه

 (. 3بند) شده است زنان باردار اشاره

ها پذیری و انتقال ارزشفرزند پروری در کانون با اصالت خانواده و بازگشت وظیفه جامعه

بینانه و در راستای عینیت ایرانی از دیگر موارد واقع -ی فرهنگ اسالمیبه خانواده در راستا

 "انقالبی -اسالمی "در برابر تعبیر  "ایرانی -اسالمی"اجتماعی است. تأکید جدید بر اصطالح 

های کلی برنامه پنجم توسعه( و نشانگر اهمیت و توجه به تاریخ سیاست 3انداز، بندسند چشم)

دار بودن آن حتی در زمانه حاضر دارد. ود خانواده و جامعه ایرانی و ریشهو پیشینه از پیش موج

سازی  در راستای اهمیت یافتن خانواده مستقل و توانمند، این سند در بند هفت به فرهنگ

زنده تاریخی و نشانه  عنوان حافظه جهت تکریم سالمندان و ایجاد شرایط نگهداری از آنان به

سازی به معنای مجموعه اقدامات و  کرده است. عبارت فرهنگ اشاره تعهد و احترام بین نسلی

امکانات مادی و معنوی حمایت از سالمندان و نشانه دیگری از ارتباط با واقعیت مرتبط با این 

 موضوع است. 
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 عنوان واحد مستقل در ارتباط مستقیم ( سهم خانواده به1333) های کلی سالمتسیاست

 ( و اصالح سبک زندگی2بند) و جامعه در جهت تأمین و ارتقا سالمت ( و در کنار افراد1بند)

دولت تدبیر و ) های کلی برنامه ششم توسعهدر سیاستشده است.  ( در نظر گرفته3بند)

عنوان آخرین سند در حال اجرای توسعه بر امر جمعیت متمرکز است. خانواده  ( به1334امید،

ها و سازی و ایجاد زمینه فرهنگ"ز بندی در خصوص در این سند در ذیل امور اجتماعی، پس ا

( و در تکرار بند معروف تقویت 45بند) "های کلی جمعیتترتیبات الزم برای تحقق سیاست

تغییر در آخرین سند  (، آمده است. این تکرار بی44بند  ) نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن...

از زمینه عینی و واقعی تغییرات اجتماعی است برنامه توسعه در حال اجرا، نمایش بارز دوری 

که در ضمن خود حوزه وسیع تحوالت زنان، مردان، خانواده، اجتماع و عرصه جهانی را نادیده 

و ناشنیده، غیر معتبر فرض کرده و تمرکز اصلی را بر جمعیت و استفاده ابزاری از خانواده و 

 . 1عدم موفقیت در آن است اعضا آن قرار داده است. امری که نتایج آن بیانگر

های حاکم بر برنامه پنجم توسعه، حکایت از نوعی بررسی و تحلیل محتوای اسناد تا سیاست

اعتباری همزمان به نهاد خانواده و اعضا آن در مصوباتی است که اغلب با زمینه اعتباربخشی و بی

اند. اما به نظر  ی پیشنهادشدهگزینی عیناجتماعی ارتباط نزدیک و مستقیم نداشته و در نوعی دوری

رسد، بخش اعظم این دوری از زمینه عینی و حیات ذهنی خانواده و اعضا آن در شانزده بند می

عنوان آخرین سند ابالغی رهبری در حوزه خانواده مرتفع  ( به1335) های کلی خانوادهسیاست

است. خانواده نهادی  ای به خانوادهنگرش مجموعهشده باشد. مشخصه ویژه این سند در 

اقتصاد،  ) دین و دولت( و کالن ساختارها) چندبعدی و حدفاصل میان فرد و دیگر نهادها

 ) هازن و مرد(، نقش) خوبی در ارتباط با اعضا  سیاست، فرهنگ( است. در این سند خانواده به

                                                           
 35.51جمعیت کشور از حدود  1335بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال   1

 1335-1331ساله  5یافته است. در دوره  افزایش 1335میلیون نفر در سال  33.33به  1331میلیون نفر در سال 

 1331-1335ر دوره درصد بوده است. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت د 1.23متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت 

(، 1335) وبودجه دهد. سازمان برنامه ساله قبل اندکی کاهش نشان می 5که نسبت به دوره  استرسیده  1.24به 

 نتایج تحلیل سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e11f9244-a361-4698-b984-

31e0f2293a5c,p.4 
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ری و انتقال پذی م جنسی مشروع، فرزند آوری، جامعهنظ) همسری ، مادری و شوهری(، کارکردها

دین، ) بخش و سازنده( و نهادهای مکمل و حمایتی ها و تعامالت عاطفی و انسانی آرامشارزش

 دولت،فرهنگ، عرصه عمومی، قضایی، سالمت و ...( تصویر شده است. 

همانند هر جامعه دیگری( و ) خانواده در این سند واحد بنیادی، سنگ بنای جامعه اسالمی

قوانین خانواده محور (، 1بند) محورجامعه خانوادهان است. اشاره به کانون رشد و تعالی انس

( مقدمه 2بند) آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیتمامی نظامات  در محوریت خانوادهو 

ارتقا سرمایه اجتماعی تصویر این خانواده با تأکید بر خانواده مستقل، متشخص است.  ظهور

(، بیانگر رویکرد 5بند) تحکیم روابط خانوادگیو  تعامالت اخالقی، تعامالت انسانی، خانواده

حاکم بر این سند را در برابر  انسانی -اجتماعی نگرشکلی حاکم بر این سند است که 

 دهد.  حاکم بر اسناد پیشین نشان می دولتی -گرایش ساختاری

تشکیل، نگهداشت، ایرانی را در نظر داشته و در سه بعد  اقتضائات عینی خانوادهاین سند 

ازدواج موفق  ،تشکیل خانوادههایی دارد. در راستای  گسست و مدیریت پیامدهای آن پیشنهاد

شده است. اگرچه  بینی ( پیش4بند) و آسان و تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی

شده در متون اسالمی  عبارت سنت الهی به معنای نسخه تائیدشده از پیش موجود و توصیه

های انسانی مبتنی بر رضایت، آید صفت تعاملی، تأکید بر اخالف و ارزشت اما به نظر میاس

 سازی و تقویت تعامالت اخالقی انصاف، خدمت، احترام و مودت و رحمت در کنار فرهنگ

گیری صورتی از را فراهم کند. در چنین صورتی، امکان شکل نگهداشت خانواده( امکان 5بند)

تعدی و تعرضات موجود در نسخه منحرف از سنت الهی را فراهم کرده و خانواده، فارغ از 

( را ممکن سازد. ترویج و تقویت سبک 4-4بندهای  ) گیری خانواده مرجع موفقامکان شکل

( 4بند  ) های باطلهای اخالقی و زدودن پیرایهایرانی و پررنگ کردن ارزش -زندگی اسالمی

 در این راستا پیشنهادشده است. 

در  نرمش ساختارهای سختنیز در این سند موردتوجه قرارگرفته است.  ست خانوادهگس

های قضای در حوزه خانواده، متناسب با بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه"
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در تأمین عدالت و امنیت در تمامی "رعایت شأن انسانی ( و 3بند) "نیازها و مقتضیات جدید

 همان( در این راستا پیشنهادشده است. ) "اجرای احکام مراحل انتظامی و دادرسی و

ساماندهی نظام مشاوره و "های خانواده با ناشی از گسست و یا تنشمدیریت پیامدهای 

(، پیشگیری از 11بند) آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی

های ناشی از آن و جبران آسیب ویژه طالق های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به آسیب

(، 13بند) سازی کراهت طالق با شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگ

های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده

ن توجه در بند اند. نکته شایا شده (، در راستا مدیریت پیامدها پیشنهاد14بند) ازدواج آنان

های خانواده به طالق منحصر نشده و طالق یکی از عوامل و البته مورد  سیزده، آنکه آسیب

های با  در این سند اشاره به خانواده شمول، غنا و فراگیری مفاهیمتأکید است. دیگر نشانه 

، سرپرست، زنان بد سرپرست داده، زنان بی سرپرستی زن است که محدوده زنان همسر ازدست

شود. تشویق و تسهیل  زنان مطلقه، دختران ناامید از ازدواج و خودسرپرست را شامل می

ازدواج و طرد تنها ماندن این دسته از زنان، که اغلب از جانب جامعه مردان به دلیل شرایط 

ها و شوند، نیز از دیگر نکاتی است که در مدیریت پیامدهای بحرانخاصشان انتخاب نمی

( و توجه به 15بند) شده است. مسئله تکریم سالمندان ده مورداشاره واقعهای خانواتنش

( دو بند انتهایی این سند است که در صورت 14بند) سالمت باروری و افزایش فرزندآوری 

 ها این دو بند خواهد بود.   فراهم شدن امکان وقوعی بندهای پیشین نتیجه طبیعی آن

 گیری نتیجه

رهبر ا ثبات معنایی مفهوم خانواده در اسناد صادره از جانب پرسش اصلی، بررسی تحول ی

بندی مضمونی تحوالت معنایی  است. روش این بررسی تحلیل محتوا و صورت معظم انقالب

اسالمی ایران است. در این  رهبر معظم انقالبخانواده در اسناد باالدستی صادره از جانب 

 (1335-1332از  ) سال 23مدت زمان در مجال، مجموعه هفده سند صادره از جانب ایشان 

گیری آنکه  مورد بررسی قرار گرفت است. نکته قابل توضیح پیش از این ارائه خالصه و نتیجه

هدف این پژوهش، بررسی اسناد صادره از رهبری و نه بررسی برای شخص ایشان است. از 
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های مختلف است، این نوشتار از باب نقد  آنجا که اسناد نتیجه اظهارنظر متخصصانی از حوزه

 ناد و نه شخصی است که صدور این اسناد به ایشان منسوب است. محتوای این اس

پاسخ پرسش اصلی این نوشتار در خصوص تحول یا ثبات معنایی مفهوم خانواده بیانگر 

آمده در فرایند بررسی تاریخی این اسناد  دست تحول مفهومی خانواده است. مضمون اصلی به

تحول در های کلی خانواده بیانگر  سیاست از زمان صدور اولین سند تا آخرین آن با عنوان

است. در پاسخ به  مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه به مجموعه مستقل و متشخص

پرسش دوم در پی بررسی مضامینی که به این تحول اشاره دارند مشخص شد، مضمون کلی 

ه از برآمد تحول در مفهوم خانواده از وضعیت زیرمجموعه به مجموعه مستقل و متشخص

ای به  سه زیر مضمون کلی در تحلیل محتوای اسناد است؛ ظهور شخص خانواده، نگاه مجموعه

ردیابی است  خانواده و توجه به اقتضائات عینی. ریشه این مضامین در روند صدور اسناد قابل

رسد. بلوغ مفاهیم، ریشه  که به مفهوم بااهمیت بلوغ و پختگی مفاهیم در ضمن صدور اسناد می

ای شامل شخص خانواده، کارکرد و اعضا آن و عنوان مجموعه خانواده بهتوجه  بذلدر 

 است.  اقتضائات عینی مربوط به خانوادههمچنین در نظر داشتن 

خانواده در سیر تحوالت خود از نهادی مستقل و خودکفا در زمان پیشاصنعتی و کشاورزی 

اقتصادی وابسته به نهاد دولت و حکومت شده ( که از نظر 1333عبدی، ) تبدیل به نهادی شده

و در قبال این وابستگی بخشی از اختیارات کارکردی خود در زمینه تولیدمثل و بازتولید ارزشی 

های تجویزی آن واگذار کرده است. از دست  مشی پذیری فرزندان را به دولت و خط و جامعه

نیکی به جامعه ارگانیکی، فرایند رفتن استقالل اقتصادی خانواده در پی تبدیل جامعه مکا

 کار و تخصصی شدن وظایف و حاکمیت قانون عرفی و عمومی صورت گرفت تقسیم

رونده  ای که حیات و بازتولید آن بستگی به خدمات رفاهی پیش (. خانواده1334دورکیم، )

(، نیازمند آن است که در دیگر 1334عموزاده، مهدیرجی، ) ها وابسته شده است دولت

جاللی و ) های کارکردی دستورالعمل و تجویز نهادهای باالدستی را در نظر داشته باشد حوزه

 (. 1335مهدوی زاهد، 
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ای از کنشگران اجتماعی  اما خانواده عالوه بر موقعیت نهادی و کارکردی، شامل مجموعه

در  هستند که در حوزه تصمیمات مربوط به خود عاملیت دارند. این عاملیت در برخی مواقع و

ها و در برخی  های باالدستی سبب تأخیر در اجرایی شدن سیاست گذاری برابر برخی سیاست

واسطه عدم شناخت دقیق قابل مدیریت  هاست. این حوزه انسانی که اغلب به مقاومت در برابر آن

ت شود، در پی حوادثی که جامعه ایرانی را در گذار سن از طریق سیاست از باال به پایین قلمداد می

به مدرنیته قرار داده است، تبدیل به عاملی تأثیرگذار در تحوالت خانواده شده است. در این 

های از پیش موجود تبدیل به عامل  برزخ، انسان ایرانی از وضعیت تعیین شونده در برنامه

عنوان ابزار و نهاد اساسی برای بیان مطالبات خود  ای شده است که از خانواده به کننده تعیین

خواهی  کند. در این وضعیت خانواده، درس میانه نزاع میان دولت در موقعیت تمامیت ستفاده میا

و طلب همراهی اعضا جامعه و عامالن فعالی که اکنون خواست خود را در برخی جهات با 

 (. 1331فاتحی، اخالصی، ) یابد، قرارگرفته است تجویزات نهاد باالدستی همراه نمی

عنوان ابزار دستیابی به اهداف دولت و اعضا آن در  در مجموعه این اسناد از خانواده به

خدمت وظایف محوله به خانواده تبدیل به نهاد مستقل صاحب تشخیصی بازنمود شده است 

شود از طریق اعضا  تواند در خصوص تکالیف و وظایفی که به آن ارجاع داده می که می

نظام دولت و حکومت قرار گیرد. فراهم شدن  لمه و دیالوگ بهاظهارنظر کرده و طرف مکا

توان راه سومی در  امکان این مکالمه و دیالوگ فرصت بسیار مغتنمی است که در ضمن آن می

مقایسه به دیکته نهاد فرادست و پیروی نهاد فرودست ارائه کند که مصالح طرفین مذاکره و 

 تر از آن جامعه تأمین شود.   مهم

بندی مضمونی اسناد باالدستی  توان گفت؛ نتیجه تحلیل محتوا و صورت یت میدر نها

عنوان  تواند به کننده است که می منصوب به رهبری طلیعه ظهور خانواده مستقل و کنشگر تعیین

عنوان  محوری جامعه و فردمحوری خانواده مطرح و بهنظرگاه سومی در فراتر از خانواده

 و جامعه موردتوجه، بررسی و استخراج مختصات قرار گیرد.  مکالمه میان فرد، خانواده
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 شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت. چاپ اول. (، جامعه1334) آزاد ارمکی، تقی -

  دوراندر   واده ان رد خ ارک ار و ک ت اخ ش ، س ق ر ن د ب ی اک ا ت ب  واده ان خ  ی اس ن ش ه ع ام (، ج1334) اعزازی، شهال -

 ر، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان، چ اول. اص ع م

های توسعه جمهوری اسالمی ایران. قم:  (، ارزیابی پارادایمی برنامه1332) ایمان، محمدتقی -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مطالعات ، «گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی خانواده و سیاست»(، 1333) باقری، شهال -

 152-133، 25، شماره ی زنانراهبرد

های کلی نظام،  اجتماعی در سیاست –های فرهنگی  سهم سیاست»(، 1334) بروجردی، اشرف -

 1-13(، 13) 3، جامعه پژوهی فرهنگی، شماره «اسناد باالدستی و قوانین برنامه در ج.ا.ا 

دولت در ایران  نسبت تحوالت نهاد خانواده با نظریه»(،1334) جاللی، محمد، مهدوی زاهد، مهدی -

  79-97، 32، شماره 24، راهبرد، دوره «معاصر

شناختی نگرش جامعه»(، 1332) ها، غالمرضا؛ صادقی فسایی، سهیال؛ لوال آور، منصوره جمشیدی -

، نشریه زن در فرهنگ و هنر، «بر تحوالت خانواده در تهران بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی

 133-133، 2شماره

 (، درباره تقسیم کار اجتماعی، تهران، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز1334) امیلدورکیم،  -

راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص »(، 1334) سعیدیان جزی، مریم، یراقی، سعیده -

 31-33، 12، پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، شماره «ای مسئله زن در بیانات امام خامنه

شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانواده تحلیل جامعه»(، 1332) منش، ایمانصادقی، سهیال؛ عرفان  -

 43-34، 1، زن در فرهنگ و هنر،شماره«ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسالمی

 شناسی خانواده در ایران، تهران: نشر نی ای بر پژوهش در جامعه (، مقدمه1333 ) عبدی، عباس -
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