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 بوک شناختی کاربری فیسشناختی ـ جامعه های روانمطالعه جنبه
 کاربران ایرانی و عوامل تأثیرگذار بر آنها بین 

 
 1حسین کرمانی

 چکیده
اند و در این بین سایت  ای بین کاربران پیدا کرده اجتماعی در دو دهه اخیر جایگاه ویژه ۀهای شبک سایت
اجتماعی مورد استفاده بوده است. این سایت در ایران نیز کاربران زیادی  ۀترین شبک بوک محبوب فیس

همین دلیل تحقیق درباره جوانب مختلف آن ضرورت دارد. این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر   بهدارد و 
ها،  پردازد. ما برای شناخت این جنبه بوک می شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه های روانبر جنبه

شناختی ـ  ی روانایم و از این طریق پنج جنبه اصل بندی کرده نظریه استفاده و خشنودی و نمایش را مثلث
بوک،  ایم که عبارتند از: جنبه جبرانی کاربری فیس را شناسایی کرده بوک شناختی کاربری فیس جامعه

بوک و هویت مجازی. برای مطالعه عوامل مؤثر بر  پذیری، اعتیاد به فیس بازنمایی خود، فرایند جامعه
بوک  شناسانه و میزان حضور در فیس نهای روا شناختی، ویژگی ها، سه دسته متغیرهای جمعیت این جنبه

ماه در  سهدر نظر گرفته شد و با استفاده از روش پیمایش آنالین، تحقیق اجرا شد. پرسشنامه به مدت 
پاسخنامه در این مدت گردآوری شد. سپس همبستگی بین متغیرهای مختلف و  354دسترس بود و 

اس تحلیل و در نهایت مدل علی  اس پی افزار اس نرموجود تأثیر علی بین متغیرهای همبسته با استفاده از 
دهد که تمام عوامل  های تحقیق نشان می افزار آموس ارائه شد. یافته تحقیق با استفاده از نرم

بوک بین کاربران ایرانی  شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه های روان شناسانه فرد با تمام جنبه روان
ها علّی نیست. نتایج همچنین نشان داد که از بین عوامل  همبستگیهمبستگی دارد؛ اما تمام این 

که خودشیفتگی بر  کنندگی بیشتری دارند، در حالی شناسانه، روان رنجوری و خطرپذیری قدرت تبیین روان
 های کاربری تأثیر عّلی ندارد. یک از جنبه هیچ

 های کلیدی واژه
های  ویت مجازی، عوامل اصلی پنجگانه ویژگیبوک، بازنمایی خود، ه بوک، اعتیاد به فیس فیس 

 شخصیتی، خودشیفتگی
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  مقدمه
، کاربران زیادی را به خود 1 گذرد ای که از ظهور آنها می های اجتماعی در بیش از دو دهه رسانه

جای  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جذب کرده و تأثیرات مختلفی در حوزه
ها انواع  هر چند در حال حاضر این رسانه .(Lee, Ho, & Lwin, 2017; Patra, 2015)اند  گذاشته

گیری  توان به شکل آغاز پیدایش آنها را می ،(Kaplan & Haenlein, 2010)اند  گوناگون یافته
های شبکه اجتماعی در ابتدا بسیار ساده بودند، اما  های شبکه اجتماعی نسبت داد. سایت سایت

های مختلفی از آنها براساس عالیق شغلی،  ها و نوع با گذشت مدت زمانی اندک، شکل
ها، سایت  در بین این سایت .(Boyd & Ellison, 2007)وجود آمد  عاطفی، اشتراک فایل و غیره به

بوک توانست به محبوبیت بیشتری دست پیدا کرده و در چندین سال پیاپی همواره جزو  فیس
  .(Bodroža & Jovanović, 2016)های جهان باشد  ترین سایت پربازدیدکننده

براساس آمار منتشر شده رد. بوک در ایران نیز کاربران زیادی را به خود جذب ک سایت فیس     
میلیون و  17این سایت شبکه اجتماعی،  2016، در ژوئن 2از سوی سایت آمار جهانی اینترنت 

درصد  8/20دهد ضریب نفوذ آن در کشور  هزار نفر مشترک در ایران داشت که نشان می 200
وری تلفن همراه های ف البته پیدایش پیام رسان (.InternetWorldStats.com, 2016)بوده است 

تر  طور دقیق مانند وایبر و تلگرام در چند سال اخیر باعث شد تا تعداد کاربران این سایت، یا به
تعداد کاربران فعال این سایت، در ایران کاهش پیدا کند. هر چند آمار یا تحقیق مشخصی در 

های  وک در سالب دست نیست که این ادعا را نشان دهد اما توجه به میزان افت کاربران فیس
( در کنار تجربه 1395هایی چون تلگرام )کرمانی و دیگران،  رسان گذشته و رشد کاربران پیام

صورت  بوک در ایران )به افت کاربران فیستواند مؤید این مسئله باشد.  زیسته محقق می
سال منتهی به نگارش  5که میزان محبوبیت این سایت را در  1شماره تخمینی( در تصویر 

ترسیم شده است، قابل  3و با استفاده از ابزار تحلیلی گوگل دهد قاله، در ایران نشان میم
 مشاهده است:

 
 .(Boyd & Ellison, 2007)آغاز به کار کرد  1996در سال  Sixdegrees.comاجتماعی به نام  ۀسایت شبک نخستین. 1

2. Internet WorldStats.com 

3. Google Trends 
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 بوک در ایران افت محبوبیت فیس .1تصویر 

 
بوک در ایران کاسته شده است، اما این سایت کماکان  هر چند در حال حاضر از اهمیت فیس

های همراه  خصوص پیش از فراگیر شدن تلفن ل، بههای قب تعداد کاربران باالیی دارد و در سال
 ,Eloranta)های فوری، رسانه اجتماعی مرجح کاربران ایرانی بوده است  رسان هوشمند و پیام

Kermani, & Rahimi, 2016).  مسئله، ضرورت تحقیق درباره کاربری ایرانیان در این سایت این
بوک، باعث شده تا محققان درباره ابعاد  اهمیت و تعداد باالی کاربران فیس دهد. را نشان می

های مورد توجه در این زمینه،  مختلف کاربری در این سایت به مطالعه بپردازند. یکی از حوزه
بوده است. درواقع سؤال  1بوک شناختی کاربری فیس معهشناختی ـ جا های روان مطالعه جنبه

بوک تحت تأثیر کدام عوامل  شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه اینجاست که عوامل روان
بوک، بازنمایی  قرار دارد؟ تحقیقات در این زمینه عمدتاً بر پنج محور جنبه جبرانی کاربری فیس

 & Bodroža)بوک و هویت مجازی متمرکز بوده است  پذیری، اعتیاد به فیس خود، فرایند جامعه

Jovanović, 2016) ،هر چند می توان هر یک از این عوامل را در تحقیقی مستقل مطالعه کرد .
تر از وضعیت عوامل  اما ما با مطالعه همزمان این پنج عامل، تالش خواهیم کرد تا درکی جامع

دست دهیم. ضرورت این  اربران ایرانی بهبوک بین ک شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه روان
شناختی کاربری  شناختی ـ جامعه های روان جنبه ۀشود که اوالً، رابط تحقیق از اینجا ناشی می

ای پیچیده است که هنوز هم ابعاد مختلف  شناسانه افراد، رابطه های روان بوک و با ویژگی فیس
ین عوامل با یکدیگر در ایران بیشتر نیز ا ۀرابط ۀآن شناخته نشده است. دوماً، ابهام دربار

طور عمیق، با دقت و همه جانبه به این موضوع  هست، چراکه در کشورمان تحقیقاتی که به
ا و دیگران ین یصفارپرداخته باشند، بسیار اندک است. در یکی از معدود مقاالت در این حوزه، 

 یدار یبوك رابطه مثبت معن سیو استفاده از ف یفتگین خودشیاند که ب ( نشان داده1395)

 

1. Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU). 
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بوک باالتر از غیر کاربران بود.  وجود دارد. در این تحقیق میزان خودشیفتگی بین کاربران فیس
ن مدت زمان یاند که ب ( نشان داده1393اقدم و دیگران ) زاده   در یک مقاله دیگر، رسول

 یبوك و انزوا سیز فت، استفاده هدفمند ایزان مشاركت و فعالیزان استفاده، میت، میعضو
 یها یرهدفمند )انجام بازین استفاده غیوجود دارد؛ اما ب یرابطه معكوس و معنادار یاجتماع

 ی، همبستگیاجتماع یبوك و انزوا سیبوك( از ف سیدر ف یراخالقیدن صفحات غین و دیآنال
 وجود دارد.  یم و معناداریمستق

بوک و همچنین  خصوص فیس اعی و بههای شبکه اجتم بنابراین با توجه به اهمیت سایت
شناسانه با کاربری در این سایت و با توجه به خالء  های روان ابهام موجود درباره رابطه ویژگی

های  دنبال مشخص ساختن ویژگی تحقیقات در این مورد در ایران، ما در این مقاله به
. بوک هستیم کاربری فیس شناختیشناختی ـ جامعه روانهای شناسانه تأثیرگذار بر جنبه روان

 ,.John et al) خصوصیات شخصیتیعوامل بزرگ پنجگانه بندی  طبقهبرای انجام این کار از 

استفاده خواهیم کرد.  (Ames, Rose, & Anderson, 2006)و فهرست شخصیت خودشیفته  (2008
های  بوک را نیز بر جنبه شناختی و میزان استفاده از سایت فیس البته ما تأثیر عوامل جمعیت

سازیم تا تمامی عوامل تأثیرگذار را  بوک مشخص می شناختی کاربری فیسشناختی ـ جامعه روان
به شفاف شدن رابطه بین این تواند  های این تحقیق می ها و تحلیل یافتهدر مدل علی ارائه کنیم. 

خصوص کاربران ایرانی کمک کرده و به  بوک در سطح کالن و به عوامل بین کاربران فیس
 شناخت بهتر ما از این تأثیرات منجر شود. 

 

 نظریمبانی 
ایم تا چارچوب نظری  لفیق کردهت (Denzin, 2017)بندی  ما چند نظریه مختلف را با روش مثلث

-شناختی ـ جامعه روانهای   تحقیق ساخته شود. درواقع برای شناخت و تحلیل هر یک از جنبه

ای جداگانه استفاده کرد، لکن ما در اینجا تالش  توان از نظریه بوک می شناختی کاربری فیس
، نظامی نظری که عوامل «شنمای»و « استفاده و خشنودی»ایم تا با استفاده از دو نظریه  کرده

 مورد مطالعه را پوشش دهد، بسازیم. 
ها دارد  رسانه ۀای طوالنی در تحقیقات دربار این نظریه سابقه نظریه استفاده و خشنودی:

(Laughey, 2007; McQuail, 2010).  این نظریه با تکیه بر مفهوم مخاطب فعال، به نیازهای
کند. درواقع نظریه استفاده و  شود، توجه می ها برطرف می کاربران که با استفاده از رسانه

دهد. یک  خشنودی رویکردی کارکردگرایانه به رسانه دارد و نیازهای مخاطبان را اصل قرار می
ها با مردم چه  جای اینکه به پرسش رسانه به»ست که ای درباره این نظریه این ا عبارت کلیشه

بنابراین این نظریه « پردازد. کنند می ها چه می کنند، بپردازد به این سؤال که مردم با رسانه می
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شود و این دلیل استفاده از  گیرد که مخاطبان نیازهایی دارند که توسط رسانه رفع می فرص می 
تواند برای تحلیل  یگر است. نظریه استفاده و خشنودی میها و ترجیح برخی بر انواع د رسانه

طور  به (.Papacharissi and Mendelson, 2011)بوک نیز استفاده شود  رفتار افراد در فیس
پذیری و اعتیاد به  بوک، جامعه مشخص، در این تحقیق، جنبه جبرانی استفاده از فیس

 شوند.  بوک، عواملی هستند که با این نظریه تبیین می فیس
بوک دو دیدگاه اصلی وجود دارد: نخستین دیدگاه بر این  در مورد نقش جبرانی کاربری فیس

گرا هستند، نیاز  کند که افرادی که در دنیای واقعی دچار محرومیت و درون نکته تأکید می
بوک کرده و در این سایت  بوک دارند و به همین دلیل، استفاده بیشتری از فیس بیشتری به فیس

 ,.McCord, Rodebaugh, & Levinson, 2014; Weidman et al., 2012; Yen et al)تر هستند  فعال

این دیدگاه بر این فرضیه متکی است که افرادی که با مشکالتی در تعامالت جهان  .(2012
 ۀهای شبک تری از سایت شان روبرو هستند، برای جبران این مشکالت استفاده بهینه واقعیت

گرا، استفاده بیشتری از این  اجتماعی خواهند کرد. دیدگاه دوم معتقد است که افراد برون
ها تنها بسترهایی برای تقویت و حفظ ارتباط با  چرا که این سایت ها خواهند کرد، سایت

گرا تعداد دوستان  افرادی است که فرد در دنیای واقعی با آنها آشنا و دوست است و افراد برون
 ;Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Ryan & Xenos, 2011)بیشتری در دنیای واقعی دارند 

Wang, Jackson, Zhang, & Su, 2012).  اما یک دیدگاه بینابینی مبتنی بر نظریه استفاده و
ها به  گرا از این سایت گرا و برون کند که استفاده افراد درون خشنودی، بر این نکته تأکید می

 & Moore)گیرد  های مختلفی به خود می نیازهای آنها وابسته است و به همین دلیل، شکل

McElroy, 2012). ( معتقدند برون2014برای مثال، کو و تانگ ) به  1گرایی و میزان پذیرش
بوک مرتبط است، درواقع افراد با اعتماد به نفس و عزت نفس  پذیری در فیس الگوهای جامعه

کنند،  پذیری و جبران کمبودها در این زمینه استفاده می ها بیشتر برای جامعه پایین از این سایت
تر هستند و دوستان  بوک محبوب عتماد به نفس باالیی برخوردارند در فیساما افرادی که از ا

کنند تا  بیشتری هم دارند. بنابراین، افرادی که در دنیای واقعی کمتر محبوب هستند، تالش می
بنابراین، این  .(Zywica & Danowski, 2008)دست آورند  محبوبیت بیشتری در فضای مجازی به

پذیری کاربر اثر  بوک و همچنین تأثیر آن بر جامعه نیازهای کاربر است که بر نقش جبرانی فیس
 گذارد.  می

های مثبتی داشته باشد، در برخی موارد یک بعد  تواند جنبه بر اینکه می عالوهنیازهای کاربر، 
بوک به معنای استفاده بیش از حد و  بوک. اعتیاد به فیس کند: اعتیاد به فیس منفی نیز پیدا می

 

1. Openness 
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افراطی و از دست دادن کنترل زمان در استفاده از این سایت، نتایج ناخوشایندی برای زندگی 
 ,Kardefelt-Winther)ن داشته و به همین دلیل مورد توجه محققان بوده است واقعی کاربرا

ان( نظریه استفاده جبرانی از اینترنت را بر پایه نظریه استفاده و وینتر )هم-کاردفلت .(2014
بر این، نقش عوامل  وسیله تبیین کرده است. عالوه خشنودی ارائه کرده و اعتیاد اینترنتی را بدین

بوک همچنان مورد بحث است. برخی تحقیقات نشان  مختلف روانی در میزان اعتیاد به فیس
با اعتماد به نفس پایین و کمبود رضایت از خود و همچنین  بوک داده که اعتیاد به فیس

( نشان 2011رایان و ژنوس ) .(Milošević-Đorđević & Žeželj, 2014)گرایی رابطه دارد  درون
های مهم اعتیاد  عنوان یکی از نشانه کند، به بوک می اند که مدت زمانی که کاربر صرف فیس داده

 رابطه منفی دارد.  1بوک، با روان رنجوری و تنهایی همبستگی مثبت و با میزان آگاهی فیس به
این نظریه که توسط اروینگ گافمن ارائه شده، برای تبیین بازنمایی خود در  نظریه نمایش:

تواند به ما کمک کند. در این نظریه، زندگی اجتماعی  بوک و همچنین هویت مجازی می فیس
در  .کنند شود که افراد در آن هر یک نقش خود را اجرا می نمایش در نظر گرفته میمانند صحنه 

آل از خود نشان  کنند از طریق بازنمایی خود، یک چهره ایده این اجرای نقش، افراد تالش می
با وجود اینکه گافمن، نظریه خود را زمانی ارائه کرد که هنوز اینترنت  (.Goffman, 1959)دهند 

ه بود، اما نشان داده شده که این نظریه توان زیادی برای تبیین رفتار کاربران در ابداع نشد
 ;Eranti & Lonkila, 2015)بوک دارد  های اجتماعی مانند فیس خصوص رسانه اینترنت و به

Hogan, 2010; Lee et al., 2017).  تحقیقات نشان داده که برخی افراد در فضای مجازی تالش
 & ,Manago, Graham, Greenfield)آل از خودشان نشان دهند  کنند تا یک خود ایده می

Salimkhan, 2008)، گذارند  شان را به نمایش می که برخی دیگر خود واقعی در حالی(Back et al., 

آل یا واقعی به عواملی  اند که تالش برای نشان دادن خود ایده برخی محققان اظهار کرده .(2010
های مختلف را از خود نشان  گرا بیشتر هویت وابسته است و افراد درون 2چون روان رنجوری

ها و اطالعات شخصی بیشتری را  و عکس (Michikyan, Dennis, & Subrahmanyam, 2015)داده 
  .(Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010)کنند  منتشر می

عنوان هویت مجازی وی در نظر  تواند به بوک، عنصری است که می نمایه کاربر در فیس
توان گفت هویت حسی  ترین تعریف می در گسترده .(Bodroža & Jovanović, 2016)گرفته شود 

با دیگران دارد. این حس  گوید او کیست و ثانیاً چه تشابهات و تمایزاتی است که اوالً به فرد می
کند. هویت یک بخش  دست آمده و استمرار پیدا می در یک گستره زمانی نسبتاً بلندی به

پذیر کرده و رفتار افراد در یک جامعه  بینی ناپذیر از شناخت است که زندگی را پیش تفکیک
 
1. Conscientiousness  

2. Neuroticism  
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ویت دارای ه (.Chafetz et al., 2012)آورد  انسانی را در چارچوبی معنادار و منظم درمی 
های متعددی است که توجه به آنها ما را در درک معنای آن یاری می کند: یکی از  ویژگی
، هویت را «برک»های فردی و اجتماعی است.  های هویت، سازماندهی معنا در کنش ویژگی

عنوان یک ابژه در یک موقعیت اجتماعی یا یک  داند که شخص به خود به مجموعه معانی می
(. از نظر وی هویت، وضعیتی است که به فرد 1383دهد )دوران،  نسبت می نقش اجتماعی

کند که مرجع کیستی و چیستی او را  گوید او کیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید می می
(. از نظر مانوئل کاستلز نیز هویت سرچشمه معنا و 1383قمی،  ساز دهند )چیت تشکیل می

را  فرایند معناسازی براساس ویژگی فرهنگی با مجموعه به  تجربه برای مردم است. وی هویت
داند  های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داشته باشند، می ای از ویژگی هم پیوسته
به این معنی است که کاربران از طریق « عنوان هویت نمایه به»(. بنابراین ایده 1380)کستلز، 

 چه کسی هستند و چه تفاوت یا شباهتی با آنها دارند.  گویند که نمایه خود به دیگران می
کنیم تا رفتار  بنابراین، ما با استفاده از این دو نظریه و پنج عاملی که توضیح دادیم تالش می

کنیم تا تأثیر  طور مشخص تالش می بوک را تبیین کنیم. به این منظور، به کاربران ایرانی در فیس
ییرات این عوامل مشخص کنیم. در ادامه تعاریف مربوط به شناسانه را در تغ عوامل روان
 دست دهیم.  کنیم تا قادر باشیم مدل فرضی تحقیق را به شناسانه را نیز ارائه می عوامل روان

ما برای عملیاتی کردن عوامل  خصوصیات شخصیتی و خودشیفتگی:عوامل بزرگ پنجگانه 
و  (John et al., 2008)خصوصیات شخصیتی ه عوامل بزرگ پنجگان بندی طبقهشناسانه، از  روان

کنیم. درواقع فهرست پنجگانه  استفاده می (Ames et al., 2006) فهرست شخصیت خودشیفته
شناختی فردی است که ما آنها را در کنار خودشیفتگی در نظر  دارای پنج بعد اصلی روان

بوک،  گیریم تا بتوانیم با تحلیل رابطه این شش عامل با پنج بعد مربوط به کاربری در فیس می
 بوک مشخص سازیم.  نقش هر یک را در کاربری فیس

دلیل جامع  خصوصیات شخصیتی از ابزارهایی است که بهعوامل بزرگ پنجگانه  یبند طبقه
 ;Bouchard & McGue, 2003)شود  شناسی استفاده می طور متداول در تحقیقات روان بودن به

Shiota, Keltner, & John, 2006; Tkach & Lyubomirsky, 2006). بندی شامل پنج دسته  این طبقه
گیری کرد. این  های شخصیتی و روانی یک فرد را اندازه توان ویژگی است که با کمک آنها می

سردرگمی،  / جویی، آگاهی / ستیزه گرایی، پذیرش / درون گرایی اند از: برون پنج طبقه عبارت
میلی نسبت به تجربه که ما آن را خطرپذیری  بی / / ثبات عاطفی و استقبال از رنجوری روان

 (. John et al., 2008)نامیم  می

گرایی را عبارت از گرایشی پر انرژی به سمت جهان اجتماعی  جان و دیگران )همان(، برون
پذیری، فعالیت، قاطعیت و احساسات  ایی چون جامعهه دانند که شامل خصیصه و مادی می
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گیری  گرایی قرار دارد. پذیرش نیز عبارت است از جهت شود و در برابر آن نیز درون مثبت می
 جو( و شامل خصوصیاتی چون نوع عام و اجتماعی نسبت به دیگران )حتی افراد ستیزه

ی است که به معنای کنترل شود. عامل بزرگ بعدی، آگاه دوستی، اعتماد و اعتدال می
شود. از خصوصیات این  های ناگهانی اجتماعی است که به رفتار هدفمند منجر می انگیزش

توان به فکر کردن قبل از عمل، به تعویق انداختن لذت، پیروی از قوانین و هنجارها  ویژگی می
نای داشتن بندی کارها اشاره کرد. روان رنجوری در برابر ثبات عاطفی به مع و اولویت

احساسات منفی مانند نگرانی و اضطراب، عصبانیت، ناراحتی و اندوه است. در نهایت، 
استقبال از تجربه به معنای وسعت، عمق، اصالت و پیچیدگی زندگی ذهنی و تجربه شده یک 

های شخصیتی و روانی یک فرد را پوشش  طور جامع اغلب ویژگی این پنج دسته، بهفرد است. 
کنیم تا  بندی اضافه می اما ما خودشیفتگی را نیز به این طبقه (.Matthews et al., 2003)دهد  می

تر ارائه کنیم. منظور از خودشیفتگی عموماً ویژگی شخصیتی بازتاب  هایی جامع بتوانیم تحلیل
. (Buffardi & Campbell, 2008)آل و متبختر است  دهنده یک خود پر فیس و افاده و ایده

عنوان یک فرد باهوش،  تحقیقات نشان داده است که خودشیفتگی با نگرش فرد به خودش به
 ,Brown & Zeigler-Hill, 2004; Campbell)های فیزیکی همبسته است  دارای قدرت و جذابیت

Foster, & Finkel, 2002) ی سنجش خودشیفتگی بین افراد چند فهرست استاندارد ارائه شده برا
( و 1988ای راسکین و تری ) گویه 40توان به فهرست  ها می ترین این فهرست است. از مهم

( اشاره کرد، اما ما در این مقاله برای سنجش خودشیفتگی 1987ای ایمونز ) گویه 37فهرست 
خواهیم برد. چرا که این فهرست برخالف دو فهرست ( بهره 2006از فهرست آمس و دیگران )

گویه را  16مطالعه، این  5گویه تشکیل شده و بروزتر نیز هست. آنها پس از انجام  16قبلی از 
اند تا روشی با اعتبار باالتر برای سنجش  گویه قبلی استخراج کرده 40با روش تحلیل عاملی از 
های تحقیق را ارائه کنیم. فرضیه کلی تحقیق  ضیهتوانیم فر حال می خودشیفتگی ارائه دهند.

 شود: صورت زیر ارائه می به
گرایی،  برونشناسانه کاربر ) های روان فرضیه تحقیق: هر یک از متغیرهای مربوط به ویژگی

های  ( و خودشیفتگی بر هر یک از ویژگیپذیرش، آگاهی، روان رنجوری و خطرپذیری
بوک، بازنمایی خود،  جبرانی کاربری فیس ۀبوک )جنب ری فیسشناختی کاربشناختی ـ جامعه روان

 بوک و هویت مجازی( تأثیر دارد.  پذیری، اعتیاد به فیس فرایند جامعه
شود که ما جهت پرهیز از اطناب از  زیر فرضیه می 30باید دقت کرد که این فرضیه، دارای 

رابطه ه بین این دو دسته متغیر، بر شناسایی رابط کنیم. ما عالوه تک آنها خودداری می ذکر تک
شناختی ـ  های روان بوک با جنبه شناختی و میزان استفاده از فیس هر یک از متغیرهای جمعیت
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هایی که تأثیر علی دارند را مشخص  بوک را خواهیم سنجید و رابطه اجتماعی کاربری فیس 
 کنیم تا مدل علی تحقیق را ارئه کنیم. می

 روش تحقیق
استفاده از روش پیمایش آنالین انجام شد. پرسشنامه تحقیق پس از طراحی با این تحقیق با 

بوک به اشتراک  صورت آنالین منتشر شد و لینک آن در فیس به Google Driveاستفاده از سایت 
بوکی خواسته شد تا آنها را به اشتراگ بگذارند و از دیگر  گذاشته شده و از دوستان فیس

ر تحقیق دعوت کنند. البته جمعیت آماری تحقیق متشکل از دوستان خود برای شرکت د
پاسخنامه گردآوری شد  354بوک عضویت دارند. در نهایت  دانشجویان ایرانی بود که در فیس

گیری احتمالی به همین  که با توجه به طوالنی بودن پرسشنامه و همچنین عدم امکان نمونه
 تحقیق وجود داشت:تعداد بسنده کردیم. چهار دسته متغیر در این 

های بوک و جنبه شناختی، میزان استفاده از فیس های روان شناختی، ویژگی متغیرهای جمعیت    
شناختی و میزان استفاده از  بوک. متغیرهای جمعیت شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه روان
ت. همچنین برای اند و نتایج مربوط به آنها ارائه شده اس بوک در بخش بعد عملیاتی شده فیس

شناسانه، ابتدا از پنج عامل بزرگ از پرسشنامه جان و دیگران  های روان سنجش ویژگی
گویه است و سپس خودشیفتگی را با استفاده از  44( استفاده کردیم که شامل 2008)

های  گویه دارد. جنبه 16( سنجیدیم که 2006پرسشنامه خودشیفتگی آمس و دیگران )
بوک را نیز با استفاده از پرسشنامه بودروزا و  شناختی کاربری فیس عهشناختی ـ جام روان

شناختی ـ  گویه دارد و پنج جنبه مهم روان 43( سنجیدیم. این پرسشنامه 2016جاکونویچ )
 دهد.  بوک را که در مقدمه معرفی کردیم پوشش می اجتماعی کاربری فیس

بوک و  شناختی کاربری فیس ـ جامعه شناختی های روان با توجه به اینکه برای سنجش جنبه
های استاندارد استفاده کردیم، روایی آنها از پیش تضمین  شناسانه از پرسشنامه های روان ویژگی

بوک  شناختی و میزان استفاده از فیس های مربوط به متغیرهای جمعیت شده بود. روایی پرسش
ن با وجود تضمین پایایی صورت صوری و با پرسش از کاربران تأیید شد. همچنی نیز به

ها براساس کار محققان قبلی، منتها ما مجدداً برای تعیین پایایی هر چهار دسته از  پرسش
ها از آلفای کرونباخ استفاده کردیم. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر میزان استفاده از  پرسش

 93)خودشیفتگی، برای درصد(  87)شناسانه،  های روان برای ویژگی درصد( 81)بوک،  فیس
بود. درصد(  79)بوک نیز  شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه های روان و برای جنبه درصد(

 شود که پرسشنامه تحقیق از روایی و پایایی الزم برخوردار است.  بنابراین مشخص می
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 ی پژوهشها یافته

 کنیم. ارائه میشناختی نمونه را  مشخصات جمعیت 1ابتدا در جدول شناختی:  آمار جمعیت
 

 شناختی . آمار جمعیت1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی طبقه متغیر

 جنسیت
 59.2 209 مرد
 39.7 140 زن

 سن

18-29 195 55.2 
30-49 127 36 
50-64 9 2.5 

64+ 1 0.3 

 تحصیالت
 9.3 33 کارشناسی

 83 293 کارشناسی ارشد
 3.4 12 دکترا

 شغل
 30.3 107 بیکار

 27.5 97 پاره وقت شغل
 40.5 143 شغل تمام وقت

 محل سکونت

 1.7 6 روستا
 تر شهرهای با جمعیت پایین

 هزار نفر 80از  
44 12.5 

 شهرهای با جمعیت باالتر 
 84.1 297 هزار نفر 80از 

 وضعیت تأهل

 51.8 183 مجرد
 13.6 48 رابطه دوستی

 29.2 103 متأهل
 3.7 13 مطلقه
 0.3 1 بیوه

درصد(، افراد طبقه سنی  2/59دهد که اکثریت اعضای نمونه را مردان ) نشان می 1جدول      
درصد(، دارای  83درصد(، افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد ) 2/55سال ) 29زیر 

 1/84هزار نفر ) 80درصد(، ساکن شهرهای با جمعیت باالتر از  5/40شغل تمام وقت )
 دهند.  درصد( تشکیل می 8/51درصد( و مجرد )

، آمار مربوط به میزان استفاده و حضور کاربران  2جدول بوک:  آمار توصیفی استفاده از فیس
 دهد. بوک را ارائه می در سایت فیس
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 بوک آمار توصیفی میزان استفاده از فیس. 2جدول  

 درصد فراوانی فراوانی طبقه متغیر

تعداد ساعات حضور در        
ول روزبوک در ط فیس  

 43.1 152 کمتر از یک ساعت

 40.8 144 یک تا سه ساعت
ساعت 5سه تا   37 10.5 

ساعت 5بیشتر از   13 3.7 

بوک نوع روابط در فیس  

 5.7 20 افراد همجنس

 6.2 22 افراد جنس مخالف
 85.5 303 هر دو گروه جنسی

 تعداد دوستان

نفر 100کمتر از   99 28 
نفر 300تا  100بین   146 42.1 

نفر 500تا  301بین   55 15.9 

نفر 700تا  501بین   21 5.9 
نفر 1000نفر تا  701بین   8 2.3 

نفر 1000بیشتر از   18 5.1 

 وضعیت پروفایل

 19.5 69 کامال عمومی

 42.5 150 نیمه عمومی

 23.8 84 خصوصی
 11.9 42 محافظت شده

بوک  ها در فیس بسامد کنش
 در طول روز

بار یا بیشتر در روز یک  226 64 
 15.9 56 یک بار در دو یا سه روز

 6.5 23 یک بار در هفته
 3.7 13 یک بار در هر چند هفته

 7.6 27 بندرت
 

درصد(  1/43دهد که اکثریت اعضای نمونه کمتر از یک ساعت در روز ) نشان می 2جدول     
بوک وقت می گذرانند. همچنین  در فیس( درصد 40.8ساعت ) 3تا  1و با فاصله کمی بین 

درصد( برقراری رابطه با افرادی از هر دو جنس  5/85ترجیح اکثریت قاطع اعضای نمونه )
بوک دارند و  دوست در فیس 300تا  100درصد(، بین  4/41است. اغلب اعضای نمونه )
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نیمه  صورت درصد(، پروفایل خود را به5/42همچنین تعداد زیادی از شرکت کنندگان )
درصد(  64دهد که اکثریت پاسخگویان ) نشان می 2اند. در نهایت نیز جدول  عمومی ساخته

 بوک فعالیت دارند. بیشتر از یک بار در طول روز در فیس
حال در جداول بعدی ابتدا آمار توصیفی مربوط به پنج ویژگی اصلی شناختی:  های روان ویژگی

کنیم. متغیرهای مربوط  ر توصیفی خودشیفتگی را ارائه میشناختی را ارائه کرده و سپس آما ن روا
اند. نمره باالتر در  ای سنجیده شده درجه 5شناختی کاربران با طیف لیکرت  های روان به ویژگی

دهنده این است که فرد بیشتر به شق اول متغیر متمایل است و همچنین برخی  هر گویه نشان
طور معکوس کدگذاری  ها به دهند. این گویه ان میعکس این را نش ۀها هستند که رابط گویه
 اند تا در نتیجه تغییری حاصل نشود. شده

 دهد. گرایی را نشان می گرایی/ برون وضعیت پاسخگویان از نظر درون 3جدول 
 

 گرایی گرایی/ برون های درون . گویه3جدول 
عنوان کسی  من خودم را به

 شناسم که ... می
خیلی 

 زیاد متوسط کم کم
یلی خ

 میانگین زیاد
انحراف 

 معیار

 1.4 2.9 13.3 30.9 9.6 27.5 13.3 خیلی پرحرف هستم.
آدم توداری هستم و در 
مورد مشکالتم با دیگران 

 زنم. حرف نمی
17.3 22.1 16.1 23.5 13.6 2.7 1.5 

 1.4 2 7.1 12.7 10.5 17 45 خیلی پر انرژی هستم.
 1.6 3 19.3 31.4 11.6 16.7 13.3 خیلی پرشور و حرارتم.

 1.5 3 16.7 32.9 13.6 17.6 12.2 مایلم ساکت باشم.

شخصیت محکم و حاکی 
 1.4 2.3 5.1 19.8 22.7 17.8 25.8 از اعتماد به نفسی دارم.

 1.2 2 2.5 9.6 19.5 20.7 39.1 خجالتی و کمرو هستم.
آدم اجتماعی و اهل 

 معاشرتی هستم.
8.5 23.8 37.7 25.2 4.8 2 1 

 

های مربوط به پر شور و  دهد که پاسخگویان بیشترین امتیاز را در گویه نشان می 3جدول        
اند در حالی که کمترین امتیاز را در گویه مربوط به اجتماعی  حرارت بودن و ساکت بودن گرفته

ها این است که  اند که با این نتیجه سازگاری دارد. نکته جالب در مورد این یافته بودن گرفته
عنوان افراد پرانرژی  دادند اما خود را به اسخگویان در عین اینکه خود را پرشور و حرارت میپ

دانند اما به اعتقاد خودشان خجالتی و  گیرند و همچنین با اینکه خود را پرحرف می در نظر نمی
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گرایی اعضای  تصویری متناقض از میزان برون 3توان گفت جدول  کمرو هستند. در کل می 
کند، نشان  تغییر می 40-8آمار کلی این متغیر را که بین  4دهد. جدول  دست می بهنمونه 

 دهد.  می
 گرایی گرایی/ برون . متغیر درون4جدول 

 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 8.7 22.62 40 8 گرایی گرایی/ برون درون
 

 دهد. نشان میی نمونه جویی را بین اعضا ، آمار توصیفی متغیر پذیرش/ ستیزه5جدول 
 

 جویی های پذیرش/ ستیزه . گویه5جدول 
عنوان کسی  من خودم را به

 شناسم که ... می
کم

ی 
خیل

 

سط کم
متو

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

 1.3 2.7 9.3 19.5 26.3 30.6 5.1 مایلم اشتباهات دیگران را بیابم.

کنم و در  به دیگران کمک می
انسان خودخواهی روابطم با بقیه 

 نیستم.
1.4 3.1 7.4 49.3 29.7 3.8 1.4 

مشاجره و بگومگو با دیگران را 
 کنم. شروع می

4 15.3 17 32.9 21.8 3.3 1.5 

 1.4 3.4 21.5 38 20.4 9.6 1.7 بخشم. راحتی می اشتباهات دیگران را به

 1.5 3.8 34.3 42.2 10.2 2.8 0.8 کالً آدم قابل اعتمادی هستم.

 1.5 3.2 17.6 35.4 21.2 14.2 1.7 توجهم. د و به دیگران بیخونسر

 1.4 3.7 25.5 49.6 10.5 4 0.8 با اغلب افراد مهربان و رئوف هستم.

ادبانه رفتار  برخی مواقع با دیگران بی
 کنم. می

3.4 24.6 18.7 27.5 16.1 3 1.5 

 1.4 3.3 14.2 46.2 17.3 10.2 2.3 مایلم با دیگران همکاری کنم.
 

های مربوط به پذیرش نمره باالیی  کنندگان در گویه دهد که اغلب شرکت نشان می 5جدول       
 کند. دهد، این نتیجه را تأیید می که آمار کلی این متغیر را نشان می 6اند. جدول  گرفته
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 جویی . متغیر پذیرش/ ستیزه6جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 10 30.1 44 9 جویی زهپذیرش/ ستی
 

گرایی/  دهد که میانگین این متغیر در مقایسه با میانگین متغیر برون نشان می 6جدول 
 گرا باشند، اهل مدارا هستند.  گرایی باالتر است. بنابراین اعضای نمونه بیش از آنکه برون درون

گاهی/ سردرگمی را نشان می آمار توصیفی گویه 7جدول   دهد. های متغیر آ
 

 های آگاهی/ سردرگمی . گویه7جدول 

عنوان کسی  من خودم را به
کم شناسم که ... می

ی 
خیل

 

سط کم
متو

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

ین
نگ

میا
ف  

حرا
ان

یار
مع

 

توانم کاری را بدون اشتباه  می
 انجام دهم.

7.4 15.9 16.7 40.5 10.5 3 1.4 

احتیاطی  برخی مواقع انسان بی
 هستم.

10.2 44.8 15.3 16.7 2.8 2.8 1.2 

 1.5 3.6 33.4 33.7 16.7 5.4 1.1 کارمند قابل اعتمادی هستم.
برنامه و از پیش  به کارهای بی

 تعیین نشده عالقه دارم.
6.8 28.6 18.7 26.1 10.2 2.7 1.4 

 1.4 2.6 11.9 18.7 24.1 23.2 12.2 تنبل هستم.
تا موقعی که کاری به اتمام 
نرسیده به تالش و کوششم ادامه 

 دهم. می
3.1 17.3 21 37.4 11.9 3 1.5 

ای )بدون  طور بهینه کارها را به
اتالف وقت و انرژی و به نحو 

 دهم. احسن( انجام می
5.7 17.8 27.5 31.2 8.2 2.9 1.4 

کنم و کارهایم را  ریزی می برنامه
 دهم. ها انجام می طبق آن برنامه

5.4 22.1 24.6 30 8.5 2.9 1.4 

م و شو راحتی عصبی می به
 1.4 3.1 16.4 30 22.7 17.3 4 خوبی فکر کنم. توانم به نمی
 

کنندگان بیش از هر چیزی خود را کارکنانی قابل اعتماد  دهد که شرکت نشان می 7جدول      
های این  توان گفت که پاسخگویان در گویه دانند و کمتر از همه معتقدند که تنبل هستند. می می

تواند به ما  در تأیید یا رد این نتیجه می 8اند. جدول  دریافت کرده های باالیی متغیر نیز نمره
 کمک کند.
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گاهی/ سردرگمی8جدول    . متغیر آ
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

گاهی/ سردرگمی  9.3 26.29 42 9 آ
 

باالیی  توان تأیید کرد که اکثر پاسخگویان در این متغیر نیز نمره می 8با توجه به جدول       
های متغیر روان رنجوری/ ثبات عاطفی را  اند. جدول بعدی آمار توصیفی گویه دریافت کرده

 دهد. نشان می
 های روان رنجوری/ ثبات عاطفی . گویه9جدول 

عنوان  من خودم را به
کم شناسم که ... کسی می

ی 
خیل

 

سط کم
متو

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

خیلی افسرده و دمغ 
 1.3 2.2 4 15.6 19.5 31.4 20.1 ستم.ه

انسان راحتی هستم و 
خوبی استرس را کنترل  به

 کنم. می
7.6 26.9 23.2 24.9 7.6 2.7 1.4 

برخی اوقات نگران و 
 1.4 3.2 11.3 47.9 16.4 11.6 4 مضطربم.

 1.4 2.6 7.1 22.1 23.8 27.2 10.8 خیلی نگرانم.
از نظر احساسی باثباتم و 

اراحت راحتی ن به
 شوم. نمی

7.9 25.8 21.8 26.1 9.1 2.7 1.4 

 1.3 2.3 2.8 16.7 22.9 29.7 18.1 آدم دمدمی مزاجی هستم.

در مواقع بحرانی خونسرد 
 1.3 2.6 5.4 24.6 22.9 28.9 7.9 و آرامم.

 1.4 2.7 9.9 25.8 18.4 26.9 9.3 شوم. راحتی عصبی می به
 

( را 3.2نگرانی و اضطراب باالترین میانگین ) دهد که گویه مربوط به نشان می 9جدول 
های مربوط به کنترل استرس، عصبانی شدن و باثبات بودن از نظر  دارد و پس از آن نیز گویه

های مربوط به عصبانی شدن  عاطفی قرار دارد. نکته جالب میانگین و انحراف معیار برابر گویه
ی در مقابل هم قرار دارند. نتایج این جدول و باثبات بودن از نظر عاطفی است که از نظر منطق

 10دهنده نوعی تناقض در ارزیابی پاسخگویان از خود است. جدول  در کنار جداول قبلی نشان
 دهد. آمار کلی مربوط به این متغیر را نشان می
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 / ثبات عاطفی . متغیر روان رنجوری10جدول 

 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 8.4 21.11 40 8 / ثبات عاطفی ریروان رنجو
 

تر است و  دهد که میانگین این متغیر نسبت به متغیرهای قبلی پایین نشان می 10جدول 
 بنابراین افراد بیشتر دارای ثبات عاطفی هستند.

شناختی یعنی  های روان های آخرین متغیر از ویژگی ، آمار مربوط به گویه11جدول 
 دهد. رار میخطرپذیری را در اختیار ما ق

 های خطرپذیری . گویه11جدول 

 عنوان کسی  من خودم را به
 شناسم که ... می

    
لی

خی
 

 کم

سط کم
متو

 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

 1.3 3 8.8 34.6 31.2 13.3 2.8 های تازه و بکر دارم. همواره ایده
در مورد خیلی از مسائل متفاوت 

 1.5 3.5 24.1 45.6 11 7.4 2.8 کنجکاوم.

 1.3 3.3 11.9 42.2 29.2 6.2 0.8 خیلی اهل فکر و نبوغم.

 1.6 3.5 29.5 37.7 11 9.1 1.4 قوه تخیل فعالی دارم.

 1.4 3.2 13 37.4 24.4 13.3 2.3 های مخترعانه دارم. ایده
های هنری و زیبایی  به تجربه

 1.5 3.5 26.3 40.5 13 6.8 3.1 دهم. شناختی بها می

 1.5 3.1 19.5 30.3 19.3 15.9 4.2 دهم. روتین را ترجیح میکارهای 

ها فکر  دوست دارم در مورد ایده
 کنم و آنها را خوب بسنجم.

1.1 2.8 12.5 55 18.7 3.6 1.4 

 1 1.6 0.8 4.5 5.7 46.2 32.3 عالقه کمی به هنر دارم.

ای در امور هنری،  انسان با تجربه
 موسیقی و ادبیات هستم.

12.2 18.4 23.2 24.1 12.7 2.8 1.5 
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  اند. درواقع دهد که پاسخگویان در این متغیر نیز نمره باالیی کسب کرده نشان می 11دول ـج 
ای که کمترین  دارند که میانگینی باال است و گویه 3گویه میانگینی باالتر از  10گویه از  8

گذاری  طور معکوس نمره ه بهای است ک ( را دارد یعنی عالقه اندک به هنر، گویه6/1میانگین )
شده و درواقع نمره کمتر در این گویه یعنی عالقه بیشتر به امور هنری و گویه دیگر یعنی داشتن 

آمار کلی این متغیر را نشان  12دارد. جدول  3تجربه در امور هنری نیز میانگینی نزدیک به 
 دهد. می

 

 . متغیر خطرپذیری12جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 11 31.18 46 10 خطرپذیری
 

شناختی دارد  دهد که این متغیر باالترین میانگین را بین متغیرهای روان نشان می 12جدول     
 و پس از آن متغیر پذیرش قرار دارد. کمترین میانگین نیز متعلق به متغیر روان رنجوری است. 

گویه دو  16کنیم. این متغیر با استفاده از  می حال آمار مربوط به متغیر خودشیفتگی را ارائه
( و پاسخ دیگر به معنای 1وجهی سنجیده شد که یک پاسخ مبنی بر خودشیفتگی بود )کد 

( در نظر گرفته شد. بنابراین این متغیر در سطح ترتیبی و با 2خودشیفته نبودن فرد )کد 
 ارائه شده است. 13جدول سنجیده شد که آمار مربوط به آن در  32و حداکثر  16حداقل 

 

 . متغیر خودشیفتگی13جدول 

 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 8 23.51 32 16 خودشیفتگی
 

حال آمار مربوط به بوک:  شناختی کاربری در فیس شناختی ـ جامعه های روانجنبه
ها از پنج  یم. این جنبهکن بوک را ارائه می شناختی کاربری در فیس شناختی ـ جامعه های روان جنبه

آوریم. این  متغیر تشکیل شده است که به ترتیب آمار هر یک از این پنج متغیر را در ادامه می
ها که معکوس هستند،  اند و برخی گویه ای سنجیده شده متغیرها نیز با طیف لیکرت پنج درجه

 اند. طور برعکس کدگذاری شده به
 بوک آمده است. ط به متغیر استفاده جبرانی از فیسآمار توصیفی مربو 14ابتدا در جدول  
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 بوک های متغیر جنبه جبرانی استفاده از فیس . گویه14جدول 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
بوک بیشتر محتوا رد و  من  در فیس

وگوهای  کنم و گفت بدل می
دوستانه بیشتری نسبت به راههای 

میل و -انند وبالگ، ایدیگر )م
 ...( دارم.

17.3 22.1 16.1 23.5 13.6 2.7 1.5 

بوک  من از زمانی که از فیس
کنم بیشتر نسبت به  استفاده می

 کنم. خودم احساس رضایت می
29.7 19.8 26.9 11 5.4 2.2 1.3 

بوک ارتباطات  من در فیس
کننده بیشتری  اجتماعی سرگرم

 نسبت به دنیای واقعی دارم.
29.5 23.5 15.9 19.8 4 2.2 1.4 

بوک نیستم  وقتی که در فیس
 1 1.4 0.6 3.7 8.2 18.4 61.5 کنم. احساس افسردگی و انزوا می

نظر من برقراری ارتباط با افراد  به
تر از  بوک راحت در فیس

 برخوردهای چهره به چهره است.
34.3 22.7 12.5 15.9 7.1 2.2 1.4 

که کنم  من برخی اوقات احساس می
دو نوع زندگی دارم: مجازی و 

 واقعی.
45 17 10.5 12.7 7.1 2 1.4 

بوک باعث  های من در فیس دوستی
شده تا در مورد خودم احساس 

 بهتری داشته باشم.
32.3 23.8 21.2 11.3 3.7 2 1.3 

برای من اتفاق افتاده که وقتی با 
بوک آشنا  برخی افرادی که در فیس

دیکی هم ام و با آنها رابطه نز شده
صورت شخصی مالقات  ام به داشته
ام متوجه شدم که هیچ وجه  کرده

 مشترکی با آنها ندارم.

47 19.8 13.9 7.4 2.5 1.7 1.2 

بوک هر  کنم در فیس من احساس می
توانم  چیزی که دلم بخواهد می

 باشم.
55 19.5 9.6 5.4 1.7 1.5 1 
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 بوک اده از فیسهای متغیر جنبه جبرانی استف . گویه14جدول ادامۀ  
 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
بوک فشار کمتری  من در فیس
کنم در مورد اینکه  احساس می

چیزی باشم که دیگران 
 خواهند. می

39.1 20.7 19.5 9.6 2.5 1.9 1.2 

بوک  کنم در فیس من احساس می
نسبت به دنیای واقعی بیشتر 

ذیرش قرار مورد توجه و پ
 گیرم. می

45.6 21.8 15 7.6 1.4 1.7 1.1 

تر  بوک خیلی آزادانه من در فیس
از دنیای واقعی ارتباط برقرار 

 کنم. می
26.3 23.2 18.4 16.4 7.1 2.3 1.4 

کنم برقراری ارتباط  من فکر می
تر است زیرا  بوک راحت در فیس

الزم نیست نگران این باشم که 
 آیم. چطوری به نظر می

31.4 24.1 19.5 13 3.1 2 1.3 

 

بوک بیشتر از بسترهایی مانند وبالگ یا ایمیل،  دهد که کاربران در فیس نشان می 14جدول 
کنند، در عین حال کمترین میانگین مربوط به احساس انزوا در صورت عدم  محتوا رد و بدل می

ن استفاده زیادی برای دهد که هر چند کاربرا بوک است. این نتیجه نشان می استفاده از فیس
کنند اما وابستگی زیادی به آن ندارند. گویه بعدی که میانگین پایینی  بوک می تولید محتوا از فیس

تواند  بوک هر چه بخواهد می کند در فیس دارد نیز مربوط به این است که کاربر احساس می
شوند  نیای واقعی جدا نمیبوک یکسره از د دهد که کاربران در فیس باشد. این مورد نیز نشان می

آمار کلی مربوط به  15کند. جدول  و برخی مسائل آنها را در استفاده از این سایت محدود می
 دهد.  این متغیر را نشان می

 بوک . متغیر جنبه جبرانی استفاده از فیس15جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 12 29.36 63 13 بوک جبرانی استفاده از فیس ۀجنب
 

آن در جدول  ۀهای تشکیل دهند متغیر بعدی، بازنمایی خود است که آمار مربوط به گویه
 ارائه شده است. 16
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 های متغیر بازنمایی خود . گویه16جدول 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
من قبل از اینکه اطالعاتی درباره 

نتشر کنم به بوک م خودم در فیس
اینکه نحوه تفکر دیگران در مورد 
من )بعد از خواندن آن اطالعات( 

 کنم. چگونه خواهد بود، فکر می

13.3 16.7 11.6 31.4 19.3 3 1.6 

من تنها عکسهایی را در پروفایلم 
کنم که در آنها جذاب به  منتشر می

 رسم. نظر می
14.7 15.9 15.6 32.3 14.2 2.9 1.5 

یگران هنگام دیدن من به اینکه د
پروفایل من در موردم چه فکری 

 دهم. اهمیت می ،کنند می
12.2 17.6 13.6 32.9 16.7 3 1.5 

من زمان زیادی را صرف جزئیات 
خواهم  کنم، چراکه می پروفایلم می

کسانی که از پروفایلم بازدید 
 کنند را تحت تأثیر قرار دهم. می

36.5 30.6 11.3 10.8 2.8 1.9 1.2 

کنم خودم را به نحوی  الش میمن ت
بوک  مطلوب در پروفایل فیس

خصوص برای  بازنمایی کنم، به
کسانی که من را خیلی خوب 

 شناسند. نمی

32.6 24.9 18.4 13.6 2.3 2 1.3 

هایی که  کنم با پست من سعی می
کنم تأثیر  در تایم الینم منتشر می

 خوبی روی دیگران داشته باشم.
11.9 14.2 24.1 21.1 19.1 2.7 1.3 

بوک  قبل از اینکه چیزی را در فیس
کنم که  منتشر کنم به این فکر می

دیگران آن را چگونه درک خواهند 
 کرد.

7.6 12.5 23.5 30.7 15.2 2.9 1.3 

هدف من از انتشار محتواهای 
بوک )استاتوس،  مختلف در فیس

لینک، عکس و غیره( جلب توجه 
 دیگران است.

34.6 25.2 19.8 5.8 5 1.9 1.1 
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بوک نیز میانگین باالیی  های مربوط به بازنمایی خود در فیس دهد که گویه نشان می 16جدول  
دهد که هدف کاربران ایرانی از  دارند و تنها گویه آخر میانگینی پایین دارد. این مسئله نشان می

هایشان  پستانتشار محتوا، صرفاً جلب توجه دیگران نیست و دالیل دیگری نیز برای انتشار 
دارند. اما میانگین باالی سه گویه ابتدایی در کنار میانگین باالی گویه مربوط به فکر کردن به 

دهد که کاربران ایرانی به مقدار زیادی  نحوه درک پست توسط دیگران قبل از انتشار نشان می
اما برایشان بوک هستند و هر چند تنها هدفشان این نیست،  نگران نحوه بازنمایی خود در فیس

آمار کلی مربوط به این متغیر را نشان  17نظر بیایند. جدول  همهم است که خوب و جذاب ب
 دهد. می

 . متغیر بازنمایی خود17جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 8.3 20.4 36 8 بازنمایی خود
 

ارائه  18مربوط به آن در جدول بوک است که آمار  پذیری در فیس متغیر بعدی فرایند جامعه     
بوک  شده است. البته باید توضیح دهیم که آخرین گویه این متغیر )من برخی اوقات در فیس

های خصوصی(  های عمومی یا مسیج تعامالت جنسی و شهوت انگیز دارم )در چت یا کامنت
به آن پاسخ صحیح دالیل مختلف  دلیل اینکه در جامعه ایران کاربرد ندارد و کاربران به را به
 ایم. ها حذف کرده دهند از لیست پرسش نمی
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 پذیری های متغیر فرایند جامعه . گویه18جدول 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
بوک  من با افرادی که در فیس

صورت  ام، بعداً به آشنا شده
 ام. حضوری مالقات کرده

39.7 17.8 6.2 16.7 12.2 2.2 1.6 

بوک آشنا  من با افرادی در فیس
ام که در زندگی واقعیم آنها  شده

ام یا هنوز هم با آنها  شناخته را می
 در ارتباط هستم.

9.3 11 5.1 33.1 34 3.5 1.6 

من دوست دارم با افراد جنس 
بوک برای  مخالف در فیس

 سرگرمی وقت بگذرانم.
45.3 21.2 11 11.3 3.7 1.8 1.3 

ک برای من محلی است بو فیس
توانم در آنجا با آدمهای  که می

 جدید و جالب آشنا شوم.
18.1 22.9 15.6 23.5 12.7 2.7 1.5 

بوک  افرادی که در فیس
اند به من  های من را دیده عکس
اند از نظر سکسی جذاب  گفته

 هستم.

25.8 17.8 22.7 19.8 5.1 2.3 1.4 

ای به آشنا شدن با  من عالقه
بوک  ید در فیسدوستان جد

 ندارم.
14.4 13.6 16.4 21.2 26.3 3 1.6 

بوک وقتم را برای  من در فیس
وگو با افرادی که در دنیای  گفت
شناسم  خوبی نمی به واقعی

 گذارم. می

23.8 37.7 25.2 2.8 2 2 1 

برخی اوقات من با افرادی که 
بوک با  برای نخستین بار در فیس

، ام از طریق تلفن آنها آشنا شده
اس ام اس، اسکایپ و ... ارتباط 

 کنم. برقرار می

47.9 24.9 15.9 1.2 1.1 1 0.9 

هایی که در این متغیر باالترین میانگین را دارند یعنی ارتباط با افرادی که کاربر از قبل  گویه
دهد که حضور کاربران در  شناخته و عدم عالقه به آشنایی با دوستان جدید نشان می آنها را می

ترین  بوک در سطح باالیی به زندگی واقعی آنها وابسته است. همچنین گویه آخر پایین فیس
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بوک چندان به ارتباطات بعدی منجر  دهد که روابط جدید در فیس میانگین را دارد و نشان می 
 دهد. آمار کلی این متغیر را نشان می 19نشده است. جدول 

 

 پذیری . متغیر فرایند جامعه19جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر داقلح متغیر

 7.7 19.15 36 8 پذیری جامعه فرایند
 

بوک است که  بوک، اعتیاد به فیس شناسانه ـ اجتماعی فیس های روان چهارمین متغیر از جنبه
 آمده است.  20های آن در جدول  آمار مربوط به گویه

بوک های متغیر اعتیاد به فیس . گویه20جدول   

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط مک

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
من معموالً بیشتر از آنچه که قصد 

 مانم. بوک می دارم در فیس
13.3 27.5 9.6 30.9 13.3 2.9 1.4 

من معموالً دیگر کارهایم در 
اینترنت )مانند نوشتن پیام، وبگردی 

هایم در  دلیل فعالیت و ...( را به
ه تأخیر گیرم یا ب بوک نادیده می فیس

 اندازم. می

34.6 26.9 13.6 15 3.4 2 1.3 

برخی از نزدیکان یا دوستانم به من 
اند که وقت زیادی را در  گفته
 گذرانم. بوک می فیس

50.1 17.6 8.8 9.3 6.2 1.8 1.3 

ام تا فعالیتم در  من بارها تالش کرده
بوک را کم کنم اما در انجام  فیس

 ام. اینکار موفق نبوده
43.1 23.2 9.6 11.9 4.8 1.9 1.3 

توانم در مقابل وسوسه برای  من می
بوک  هایم در فیس چک کردن پیغام

 برای چند روز مقاومت کنم.
21.5 19.8 11.3 20.4 19.5 2.7 1.6 

روم به این  بوک می من اغلب به فیس
 حوصله هستم. دلیل که کسل و بی

24.1 22.1 17.8 19 8.5 2.4 1.5 

اینکه زمان  دلیل برخی اوقات به
ام خوابم  بوک بوده زیادی در فیس

 برد. می
65.7 15 8.8 0.6 0.2 1.2 0.8 

اغلب بیشتر از سه ساعت متوالی در 
 مانم. بوک می فیس

45.3 23.2 12.2 4.6 3 1.6 1 
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بوک معتاد نیستند. هر چند گویه  کنندگان چندان به فیس دهد که شرکت نشان می 20جدول 
( اما متغیر بعدی که باالترین میانیگن 9/2لی باالترین میانگین را دارد )حضور بیشتر از قصد قب

بوک است و این در  ها در فیس (، مربوط به مقاومت در مقابل چک کردن پیغام7/2را دارد )
ها را دارند یعنی خوابیدن در اثر ماندن بیش از حد در  هایی که کمترین میانگین کنار گویه

دهد که  ( نشان می6/1بوک ) ساعت در فیس 3توالی بیش از ( و حضور م2/1بوک ) فیس
آمده  21بوک ندارند. آمار کلی این متغیر نیز در جدول  کاربران ایرانی اعتیاد زیادی به فیس

 است. 
 

 بوک . متغیر اعتیاد به فیس21جدول 
 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر

 6.9 16.63 35 8 بوک اعتیاد به فیس
 

 میانگین پایین این متغیر در کنار متغیرهای قبلی نیز موید این نتیجه است.       
عنوان هویت مجازی )اختصاراً: هویت مجازی( است  بوک به آخرین متغیر نیز، نمایه فیس

 ارائه شده است.  22های آن در جدول  که آمار گویه
 های متغیر هویت مجازی . گویه22جدول 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 میانگین
انحراف 

 معیار
هنگامی که شخصی وارد 

راحتی  شود به پروفایل من می
تواند تحت تأثیر این قرار  می

بگیرد که من چقدر آدم خفن و 
 باحالی هستم.

31.4 19.3 30 9.1 2.8 2.1 1.2 

کنم که پروفایل  من فکر می
بوک من یک محل بسیار  فیس

 شخصی است.
17.8 23.5 16.1 19.8 15.6 2.7 1.5 

های  من هرگز پیامها و پست
پاسخ  بوک را بی دیگران در فیس

 گذارم. نمی
15.6 19.8 17.8 26.9 12.7 2.8 1.5 

بوک من بازتاب  پروفایل فیس
 1.5 3.5 26.1 37.7 12.5 10.8 5.7 خود واقعی من است.

بوک برای در تماس  من از فیس
ام  بودن با دوستان قدیمی

 کنم. استفاده می
8.8 13.6 9.6 26.1 33.7 3.4 1.6 
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بوک برای در  میانگین باالی گویه پروفایل، بازتاب خود واقعی کاربر و گویه استفاده از فیس 
دهد که کاربران ایرانی بیشتر هویت واقعی خود را در  تماس بودن با دوستان قدیمی نشان می

چراکه  ،شود پایین گویه اول نیز تأیید می دهند. این نتیجه با توجه به میانگین بوک نشان می فیس
آنها آدمهای  .کنند که دیگران حتمًا متقاعد شوند دهد کاربران خیلی به این فکر نمی نشان می

چراکه با دوستان  .باحالی هستند بلکه بیشتر برای آنها مهم است که خود واقعی را نشان دهند
 ثیر مناسبی در روابط آنها داشته باشد.تواند تأ شان در ارتباطند و این مسئله می واقعی

 دهد.  متغیر را نشان میجدول بعدی آمار کلی این 
 . متغیر هویت مجازی23جدول 

 انحراف معیار میانگین حدکثر حداقل متغیر
 5.4 14.4 25 5 هویت مجازی

 

 حال پس از ارائه آمار توصیفی، ابتدا همبستگی بینها و ارائه مدل تحقیق:  آزمون فرضیه
بوک  شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه های روان شناختی و جنبه های روان متغیرهای ویژگی

کنیم. سپس با استفاده از تحلیل مسیر، مدل علی تحقیق را ارائه خواهیم کرد.  را مشخص می
دهد.  همبستگی بین این متغیرها را با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ارائه می 23جدول 

اند و نتیجه آن  طور تقاطعی آزمون شده فرضیه به 30دقت کرد که در جدول زیر، تمام باید 
دلیل اجتناب از اطناب  طور جداگانه به مشخص شده است. ما از ذکر جزئیات هر آزمون به

 کنیم.  خودداری می
 

 های تحقیق . نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه24جدول 
 خودشیفتگی خطرپذیری ن رنجوریروا آگاهی پذیرش گرایی برون متغیر

 0.36 0.44 0.4 0.36 0.4 0.36 جنبه جبرانی
 0.41 0.55 0.52 0.44 0.5 0.42 بازنمایی خود

 0.42 0.56 0.4 0.49 0.49 0.51 پذیری جامعه
 0.31 0.4 0.43 0.25 0.34 0.33 اعتیاد

 0.44 0.53 0.4 0.48 0.5 0.49 هویت مجازی
 

 معنادار هستند. 0.01در سطح کمتر از های پررنگ شده  همبستگی*
شناختی و  های روان ها بین متغیرهای ویژگی دهد که تمام همبستگی نشان می 24جدول 

های تحقیق تأیید  شناختی معنادار هستند. بنابراین همه فرضیه شناختی ـ جامعه های روان جنبه
یم، در چند مرحله و با استفاده های بیشتر قادر باش شوند. حال برای اینکه برای ارائه تحلیل می

های  از تحلیل مسیر به ارائه مدل علی تحقیق برای مشخص شدن عوامل مؤثر بر جنبه



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 58

❖ 
ال 

س
هل

 چ
اره

شم
 ، 

کم
و ی

ت 
یس

ب
  

ر  
بها

م، 
 نه

و
13

99
 

پردازیم. در اینجا با چهار دسته متغیرها مواجهیم:  بوک می شناختی فیس شناختی ـ جامعه روان
های  بوک و جنبه سشناسانه، میزان استفاده از فی های روان شناختی، ویژگی متغیرهای جمعیت

کنیم که هر یک از  صورت نظری فرض می بوک. به شناختی کاربری فیس شناختی ـ جامعه روان
های بعدی اثرگذار است. بنابراین، در هر مرحله با استفاده از  ها بر متغیرهای دسته این دسته

مشخص رگرسیون چند متغیره تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر متغیرهای دسته بعدی را 
کنیم تا در نهایت مدل علی تحقیق مشخص شود. البته متغیرهایی که با یکدیگر همبستگی  می

ایم. همچنین برای اجتناب از  معنادار ندارند را پیش از انجام رگرسیون از معادله خارج ساخته
قت کرد که کنیم. در اینجا باید د ها را ارائه می اطناب و ارائه جداول زیاد، تنها نتایج این آزمون

توانیم جداگانه و با شرح ارائه کنیم، منتها تنها نتایج حاصله را  نتیجه هر آزمون رگرسیون را می
 ارائه خواهیم کرد تا مدل تحقیق را ارائه کنیم. 

شناسانه ـ  های روان ابتدا تأثیر متغیرهای سه دسته ابتدایی را بر هر یک از متغیرهای جنبه
دهد که تنها  سازیم. رگرسیون چند متغیره نشان می شخص میبوک م اجتماعی کاربری فیس

های  ( از بین ویژگیدرصد28( و خطرپذیری )1درصد16متغیرهای روان رنجوری )
بوک تأثیر علی دارند. از بین متغیرهای میزان استفاده از  شناختی بر جنبه جبرانی فیس روان
( بر جنبه درصد15داد دوستان )( و تعدرصد26بوک نیز تنها تعداد ساعات استفاده ) فیس

والیس برای متغیرهای اسمی  -بوک تاثیر علّی دارند. آزمون کروسکال جبرانی استفاده از فیس
)جنسیت، شغل و وضع تاهل( نشان داد که تنها متغیر جنسیت با جنبه جبرانی همبستگی 

نین آزمون همبستگی معنادار دارد اما رگرسیون نشان داد که این متغیر تأثیر علّی ندارد. همچ
شناسی )سن، تحصیالت و محل سکونت( رابطه  پیرسون نشان داد که دیگر متغیرهای جمعیت

 بوک ندارند.  معناداری با جنبه جبرانی استفاده از فیس
( از بین درصد34( و خطرپذیری )درصد26همچنین تنها متغیرهای روان رنجوری )

ثیر علّی دارند. از بین متغیرهای میزان استفاده از شناختی بر بازنمایی خود تأ های روان ویژگی
( و وضعیت درصد17(، تعداد دوستان )درصد13بوک نیز تعداد ساعات استفاده ) فیس

شناختی نیز  ( بر بازنمایی خود تأثیر علی دارند. از بین متغیرهای جمعیتدرصد15پروفایل )
 ند. بوک ندار یک رابطه معنادار با بازنمایی خود در فیس هیچ

های  ( از بین ویژگیدرصد38( و خطرپذیری )درصد20گرایی ) اما متغیرهای برون
بوک نیز  پذیری تاثیر علّی دارند. از بین متغیرهای میزان استفاده از فیس شناختی بر جامعه روان

پذیری تأثیر علّی  ( بر جامعهدرصد12( و تعداد دوستان )درصد29تنها تعداد ساعات استفاده )
 

 . اعداد داخل پرانتز مقادیر ویژه جدول رگرسیون چندگانه هستند.1
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پذیری رابطه معنادار دارد، اما  شناختی، تنها متغیر شغل با جامعه از بین متغیرهای جامعهدارند.  
( درصد29(، خطرپذیری )درصد28وری )ـرهای روان رنجـتأثیر علّی ندارد. همچنین تنها متغی

گاهی ) بوک تأثیر علّی دارند. از  شناختی بر اعتیاد به فیس های روان ( از بین ویژگی-0.25و آ
( و تعداد 0.44بوک نیز تنها تعداد ساعات استفاده ) متغیرهای میزان استفاده از فیسبین 

شناسانه  بوک تأثیر علّی دارند. از بین متغیرهای جمعیت ( بر اعتیاد به فیسدرصد26دوستان )
بر این، رگرسیون نشان داد که این رابطه علّی  نیز تنها شغل با اعتیاد رابطه معنادار دارد و عالوه

گیرد، اعتیاد وی  دهد که هر چه شغل فرد زمان بیشتری می (. این مسئله نشان می-0.17است )
 بوک کمتر خواهد بود.  به فیس

( و درصد17گرایی ) در نهایت رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها متغیرهای برون
دارند. از شناختی بر هویت مجازی تأثیر علّی  های روان ( از بین ویژگیدرصد37خطرپذیری )

(، تعداد درصد19بوک نیز تنها تعداد ساعات استفاده ) بین متغیرهای میزان استفاده از فیس
بوک تاثیر  ( بر جنبه جبرانی استفاده از فیسدرصد24( و وضعیت پروفایل )درصد11دوستان )

ر شناختی نیز تنها جنسیت با هویت مجازی رابطه معنادا علّی دارند. از بین متغیرهای جمعیت
دهد  (. این مسئله نشان میدرصد11دارد و تأثیر جنسیت بر هویت مجازی، علّی نیز هست )

 دهند.  بوک هویت واقعی خود را نشان می که زنان بیشتر از مردان در فیس
متغیرهای  شناختی و سپس حال به مشخص کردن تأثیر علّی متغیرهای روان

پردازیم. ابتدا با استفاده از آزمون پیرسون  بوک می شناختی بر میزان استفاده از فیس جمعیت
هایی که از نظر آماری معنادار نیستند را از مدل حذف می کنیم. چون هیچیک از  رابطه

متغیرهای روانشاختی با متغیرهای تعداد ساعات رابطه معنادار ندارند بنابراین تأثیر علّی نیز 
بوک نیز به همین شکل  مرجح در فیس روی این متغیر وجود ندارد. وضعیت در مورد ارتباطات

گرایی و خودشیفتگی با تعداد دوستان معنادار است اما از بین این دو،  است. اما رابطه برون
( دارد. همچنین تنها متغیر روان درصد15گرایی بر تعداد دوستان تأثیر علّی ) تنها برون

میدهد که این رابطه از نوع  رنجوری با وضعیت پروفایل رابطه معنادار دارد و رگرسیون نشان
( است. اما متغیرهای پذیرش، آگاهی و خودشیفتگی با میزان فعالیت رابطه درصد12علّی )

 ها علّی نیستند.  یک از این رابطه معنادار دارند. اما هیچ
دهند که رابطه بین شغل، وضعیت تاهل و  والیس و پیرسون نشان می ـ آزمون کروسکال

( و درصد16بوک معنادار است. از بین این متغیرها، سن ) ضور در فیسسن با تعداد ساعات ح
بوک تأثیر علّی دارند یعنی هر چه سن بیشتر  ( بر تعداد ساعات حضور در فیس-0.26شغل )

بوک کمتر  شود، حضور بیشتر شده اما هر چه کار فرد زمان بیشتری بگیرد حضورش در فیس
بوک معنادار است و رگرسیون  باطات مرجح در فیسشود. همچنین تنها رابطه شغل با ارت می
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بر این متغیر  ( دارد. عالوهدرصد12دهد که این متغیر بر ارتباطات مرجح تأثیر علّی ) نشان می
( است به -0.23تعداد دوستان تنها با جنسیت همبستگی معنادار دارد و این رابطه نیز علّی )

بوک دارند. متغیرهای جنسیت و تحصیالت  فیساین معنی که مردان تعداد دوستان بیشتری در 
با وضعیت پروفایل کاربر رابطه معنادار دارند اما تنها جنسیت بر این متغیر تأثیر علّی 

( دارد، یعنی پروفایل زنان بیشتر محافظت شده و خصوصی است. همچنین درصد25)
 معنادار ندارد.  بوک رابطه شناختی با میزان فعالیت در فیس یک از متغیرهای جمعیت هیچ

شناختی را مورد  شناختی بر متغیرهای روان حال در گام آخر تأثیر علّی متغیرهای جمعیت
شناختی تنها  دهیم تا مدل علّی تحقیق کامل شود. از بین متغیرهای جمعیت ارزیابی قرار می

لّی گرایی تأثیر ع گرایی همبسته هستند، اما تنها جنسیت بر برون جنسیت و شغل با برون
( دارد. همچنین تنها متغیر جنسیت با پذیرش همبستگی معنادار دارد و این رابطه درصد18)

(. متغیرهای تحصیالت و جنسیت با روان رنجوری نیز رابطه درصد17علّی نیز هست )
( دارد. در نهایت شغل درصد12معنادار دارند اما تنها متغیر جنسیت بر این متغیر تأثیر علّی )

ذیری رابطه معنادار دارد اما این رابطه علّی نیست. حال با توجه به این روابط و با نیز با خطرپ
کنیم. نتایج آزمون برازش مدل  مدل علّی تحقیق را ترسیم می Amos 23افزار  استفاده از نرم

(RMSEAنشان می )  است و مدل تحقیق  درصد(36)دهد که مقدار این مشخصه برابر با
 برازنده است.

 

 
 

 . مدل علّی تحقیق1شماره  مدل
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 گیری بحث و نتیجه 
شناختی  شناختی ـ جامعه های روان هدف این مقاله، مشخص ساختن عوامل تأثیرگذار بر جنبه

شناختی،  بوک بود. برای رسیدن به این هدف ما تأثیر سه دسته از عوامل جمعیت کاربری فیس
شناختی ـ جامعه  های روان را بر جنبهشناسانه  های روان بوک و ویژگی میزان استفاده از فیس

بوک مورد آزمون قرار دادیم تا در نهایت مدل علّی تحقیق را ارائه کنیم. پیش از  کاربری فیس
 ارائه مدل علّی تحقیق نیز آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را ارائه دادیم. 

بوک نشان داد  کاربری فیسشناختی  شناختی ـ جامعه های روان آمار توصیفی مربوط به جنبه
طور زیادی به زندگی واقعی آنها وابسته است. همچنین  بوک به که حضور کاربران ایرانی در فیس

بوک بیشتر برای در ارتباط  بوک بین این کاربران پایین است و آنها از فیس میزان اعتیاد به فیس
کنند.  اند، استفاده می س بودهبودن با دوستان قدیمی و واقعی خود که از قبل با آنها در تما

بوک یکسره از زندگی واقعی جدا  توان گفت کاربران ایرانی با حضور در فیس بنابراین می
برند. اما آمار  شوند؛ بلکه از آن برای تسهیل روابط اجتماعی خود در دنیای واقعی بهره می نمی

ز موارد بین کاربران تضاد شناسی کاربران نشان داد که در بسیاری ا های روان توصیفی ویژگی
دانند، اما خود را پرانرژی در نظر  وجود دارد، برای مثال در عین اینکه کاربران خود را پرشور می

تر شده تا چرایی  گیرند که عجیب است و نیاز است تحقیقات بعدی در این زمینه عمیق نمی
شناختی ـ  های روان نبهدلیل اینکه دغدغه ما در این تحقیق بر ج این مسئله روشن شود. به

شناسانه به همین  های روان بوک متمرکز بود، نتایج مربوط به ویژگی شناختی کاربری فیس جامعه
 سازد.  شکل نیاز ما را برآورده می

شناختی ـ اجتماعی کاربری  های روان مدل علّی تحقیق، تمامی عوامل تأثیرگذار بر جنبه
ویری کامل از این مسئله در اختیار ما قرار دهد. در این تواند تص دهد و می بوک را نشان می فیس

اند  شناختی تحصیالت، محل سکونت و وضعیت تأهل حذف شده مدل، متغیرهای جمعیت
توان نتیجه گرفت که  یک از متغیرهای دیگر رابطه معنادار نداشته اند. بنابراین می چراکه با هیچ

بوک نه به شکل  شناختی کاربری فیس ـ جامعه شناختی های روان این متغیرها تأثیری بر جنبه
مستقیم و نه به شکل غیرمستقیم ندارند. البته انتظار ما این بود که این متغیرها بر برخی از 

دلیل  توان گفت متغیر تحصیالت و محل سکونت، به متغیرهای دیگر تأثیر داشته باشند، اما می
اند.  د رابطه تأثیرگذار بر دیگر متغیرها نداشتهان اینکه اکثر اعضای نمونه در یک طبقه جمع شده

بنابراین، بهتر است تحقیق با نمونه بزرگتر و تنوع بیشتر تکرار شود تا مشخص شود آیا این 
نتیجه به این دلیل رخ داده یا این متغیرها در آن صورت هم تأثیر علّی ندارند. همچنین بین 

یر است چرا که بر شش متغیر دیگر تأثیر علّی ترین متغ شناختی، جنسیت مهم متغیرهای جمعیت
دارد و به شکل مستقیم بر متغیر هویت مجازی اثرگذار است و به شکل غیرمستقیم نیز بر سه 
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متغیر نهایی اثر دارد. بعد از جنسیت، شغل بر سه متغیر دیگر اثر دارد و هم به شکل مستقیم و 
پس از این دو، سن قرار دارد که تنها بر  هم غیرمستقیم بر متغیرهای نهایی تأثیرگذار است.

 بوک اثر علّی دارد.  تعداد ساعات حضور در فیس
گراتر، با پذیرش بیشتر و دارای ثبات عاطفی  توان گفت که زنان برون براساس نتایج می

بوک دارند و پروفایل آنها بیشتر به  کمتر هستند. همچنین آنها تعداد دوستان کمتری در فیس
ها بیشتر پروفایل خود  بر این، زن است و در دسترس عموم قرار ندارد. عالوهشکل خصوصی 

عنوان هویت مجازی خود در نظر گرفته و به آن توجه دارند. بنابراین، در اینجا مشخص  را به
هایی بین  ها و شباهت بوک چه تفاوت شود که بازنمایی خود توسط کاربران ایرانی در فیس می

   زنان و مردان دارد. 
بوک  گیرد، تعداد ساعات کمتری در فیس همچنین، افرادی که شغلشان زمان بیشتری می

بوک  هستند و دوستان کمتری هم دارند. افراد در سنین باالتر نیز وقت بیشتری در فیس
گذرانند. این نتایج همگی با توجه به نظریه استفاده و خشنودی قابل تبیین است. درواقع  می

غل و همچنین افراد مسن با یکدیگر اساساً متفاوت است و همین نیازهای نیازهای افراد شا
 شود.  بوک می متفاوت است که موجب تغییر در نوع استفاده آنها از فیس

یک از متغیرها  شناسانه نیز، خودشیفتگی با هیچ های روان از بین متغیرهای مربوط به ویژگی
رنجوری و  . در بین متغیرهای دیگر روانرابطه علّی یا معلولی نداشت و از مدل حذف شد

دهد که نقش جبرانی  ها نشان می خطرپذیری هر کدام بر چهار متغیر دیگر اثر علّی داشتند. یافته
بوک دارند.  بوک برای افراد روان رنجور بیشتر است و این افراد اعتیاد بیشتری به فیس فیس

پردازند و پروفایلشان نیز محافظت  وک میب همچنین این افراد بیشتر به بازنمایی خود در فیس
بوک برای افراد خطرپذیر هم بیشتر نقش جبرانی دارد و آنها نیز بیشتر به  تر است. فیس شده

بوک  پذیری افراد خطرپذیر هم در فیس بوک متمایل هستند. جامعه بازنمایی خودشان در فیس
بوک دارند. همچنین افراد با  یسبیشتر است و آنها اعتیاد بیشتری به حضور و استفاده از ف

گاهی بیشتر که هدفمند هستند، اعتیاد کمتری به فیس گراتر نیز تعداد  بوک دارند. افراد برون آ
 پذیری باالتری نیز دارند.  بوک داشته و جامعه دوستان بیشتری در فیس

بوک هستند، بیشتر به بازنمایی خودشان  افرادی که تعداد ساعات بیشتری در فیس
بوک بیشتر  پذیری باالتری در این سایت دارند، همچنین اعتیاد آنها به فیس مندند و جامعه قهعال

بوک  بوک برای آنها نقش جبرانی باالتری دارد. تعداد دوستان در فیس بر این فیس است. عالوه
نی که بوک تأثیر دارد. به این معنی که کاربرا شناختی فیس شناختی ـ جامعه های روان بر همه جنبه

پذیرترند،  مندند، جامعهبوک دارند، بیشتر به بازنمایی خود عالقه دوستان بیشتری در فیس
بوک دارند و پروفایل خود را چون هویت مجازی خودشان در نظر  اعتیاد بیشتری به فیس
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بوک برای آنها جنبه جبرانی بیشتری دارد. اما افرادی که پروفایل  گیرند. همچنین فیس می 
تری دارند و پروفایل آنها عمومی نیست، بیشتر پروفایل خود را هویت مجازی  دهمحافظت ش

 دانند و همچنین بیشتر به بازنمایی خود راغب هستند.  خود می
شناختی  شناختی ـ جامعه های روان نتایج باال تصویری شفاف و کامل از وضعیت ویژگی

در این تحقیق تالش کردیم که تا جای دهد. ما  دست می بوک به فعالیت کاربران ایرانی در فیس
های تحقیق نیز  ممکن مدل تحقیق جامعیت داشته باشد و همه عوامل را در نظر بگیرد. یافته

بوک منطبق و مورد انتظار بوده است. بنابراین هر چند این  با منطق و تجربه زیسته ما در فیس
به دانشجویان برخوردار  پذیری و محدود بودن هایی چون عدم تعمیم تحقیق از محدودیت

تواند در تبیین رفتار کاربران ایرانی مورد استفاده  است، اما نتایج منطقی و قابل قبول بوده و می
 قرار بگیرد. 
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 چکیده
 تلویزیونی ۀپرگار شبک هایبرنامه برنامه از مجموعه 24 انتقادی رو با تحلیل گفتمان مقاله پیش 

 گفتمان مونیِک مسلط بر این مجموعه برنامۀهژ گفتمان چگونه دهد که خواهد نشانمی یسی فارس بی بی
نوظهور یا  هایعرفان معاصر تنها در شکل در جهان دارد که دین سکوالریسم ـ سعی در القای این ایده

است. در  عمومی غایب دینی که از قلمروی تواند به حیات خود ادامه دهد،های شخصی می معنویت
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 مقدمه 
سی فارسی، میزگرد اندیشه است که به مباحث بیهای پرگار در شبکۀ بیمجموعه برنامه 

پردازد و مخاطبان خویش را از میان نخبگان گوناگون از منظر تئوریک و روشنفکری می
ت. این مجموعه برنامه، مدلی موفق فرهنگی و دانشجویان و تحصیلکردگان جامعه برگزیده اس

محور است که کوشیده افرادی را که در رأس هرم فکری جامعۀ ایران، وگو گفتهای  از برنامه
افغانستان و تاجیکستان )ممالک فارسی زبان( قرار دارند به مخاطبان ثابت خویش تبدیل نماید 

ها به دو شکل اجرا . این برنامهدر میان آنها معرفی کند« برند»و در نتیجه، خود را همچون یک 
عنوان  شوند: گاه در پنل اول، دو کارشناس حضور دارند و در پنل دوم از دو شخص بهمی

های خود را از  شود که در حین بحث، پرسشنمایندۀ مخاطبان برنامه درخواست می
عوض، تنها  ها پنل دومی وجود ندارد و درکارشناسان برنامه مطرح سازند. گاه نیز در برنامه

یابند. تأکید مجری برنامه )داریوش کریمی( بر آن است که سه کارشناس در برنامه حضور می
شود: هیچ محدودیتی در دعوت کارشناسان وجود ندارد و تنها دو شرط در مورد آنها لحاظ می

صورت  یکی تخصص و سخنوری و دیگری اختالف مواضع آنها با یکدیگر تا مباحث به
ها تا اظره بین کارشناسان مطرح شود. اما طبق یک اصل نانوشته، این موضعچالشی و من
توانند از یکدیگر فاصله بگیرند و متفاوت باشند که به اصول مسلمِ پارادایم آنجایی می

گرا چنان اندک است که سو حضور کارشناسان سنت از یک ای وارد نسازند؛سکوالریسم خدشه
ناسان سکوالر ندارد. از سوی دیگر، این کارشناسان سنتی نیز تأثیری بر صدای هژمونیک کارش

یابند که بر جدایی دین از سیاست )اصل سکوالر( اذعان کنند.  تا آنجایی حضور می
های برنامه پرگار را  مرز و محدودۀ ایدهشوند.  گرایان با سکوالرها همراه می ترتیب، سنت بدین

سعی در « جامعیت»های هژمونیک با ادعای گفتمان اساساً همواره کنند.می تعیین این اصول
  دارند. « هاها و فقدانغیبت»نهادن بر  سرپوش
 چالش دارد، به گرایی عینیت و طرفی بی ادعای که برنامه این پوشیده اهداف از یکی
است که در قامت  های روشنگری غربترویج ایده لوای تحت سنتی مرجع های گروه کشیدنِ 

رسد یکی از اهداف اساسی برنامه  گذارد. درواقع، به نظر می د را به نمایش میسکوالریسم، خو
« های مرجع سنتی و مذهبیگروه»را جایگزین « های مرجع سکوالرگروه»پرگار این است که 

را « تجربۀ قدسی»ای که در بسیاری مواقع آمیزِ قضیه در اینجاست که برنامه کند. سویۀ مطایبه
به شکل مستتر و خاموش، تجربۀ سکوالریسم را همچون امری مقدس از درِ  نشانه گرفته، خود

شود جز این تجربه؛ این کند. برای مخاطبان از هر چیزی افسون زدایی میپشتی وارد صحنه می
افکنی ماند و هرگز از آن پردهدقیقاً همان چیزی است که برای همیشه همچون یک راز باقی می

شود. اتاق فکر این برنامه که از  ن امری بدیهی پذیرفته و بکار گرفته شود. تنها باید بسا نمی
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گیرد، پیشاپیش با مجهز ساختنِ مجریِ برنامه به مشاورۀ کارشناسان زبده و متخصص بهره می 

کند خط سیر برنامه را به نحوی طبیعی و شده، سعی میدانشی گسترده در حیطۀ مباحث مطرح
لت هرگونه گفتمان هژمونیکی است که امور تصنعی را به دهی کند و این خصخاموش جهت

سازد. مواجهه بنیادین با این برنامه یعنی تخریب طبیعی انگاشتنِ این  ای طبیعی مبدل میرویه
است زیرا به زعم « تحلیل گفتمان»اصول. بهترین روش برای رسیدن به چنین هدفی 

رو، انتخاب چنین  هاست. از این ننگارندگان، ستیز میان شرق و غرب، جدال میان گفتما
شناختی ناشی شده است. روشی چندان اختیاری و دلبخواهانه نیست، بلکه از ضرورتی معرفت

برنامه است که معیار انتخاب آنها،  24اند، حدود  هایی که تحلیل گفتمان شده تعداد برنامه
 کند:ادین را دنبال مینزدیکیِ موضوعی آنها با مباحث مطروحه است. این مقاله دو هدف بنی

های سکوالریستیِ دادن ایده و نشان برنامه این طرفیِ و بی دعوی عینیت چالش کشیدن . به1
های بر آن.  جوهرزدایی از دین و تقلیل آن به عرفان زمینی )که شاخص آن همان عرفان حاکم

 ها است. این برنامه های بنیادینفرضنوظهور است( از پیش
عصر  به متعلق و تاریخی موضعی، موقتی گفتمان سکوالریسم یک این نکته کهدادن  . نشان2

بر  شمول و طبیعی  امری فراتاریخی، جهان کوشد خود را همچون که می است روشنگری
 گوناگون  های  برنامه آنکه، برآیند نهایی  سازد.  نتیجه  تحمیل  پیرامونی هایتمامی فرهنگ

های نوظهور است.  عرفان به کارکرد دین معرفتی، بلکه تقلیل تِعینی یک دستیابی به پرگار، نه
معاصر تنها در  دین در جهان است که اثبات این نکته این برنامه به عبارت دیگر، گفتمان مسلط

منظور  تواند به حیات خویش ادامه دهد. به های شخصی می های نوظهور یا معنویت عرفان شکل
بندی های این پژوهش مفصلگراییِ سکوالریسم، پرسش یتدعوی عین زدایی و نفیاین بداهت

 شود: می
 

بندی مفصل دقایقی چه ند تحتا بر برنامۀ پرگار کدام حاکم هایگفتمان مرکزی های. دال1
 شوند؟ می

 سازند؟ را بر می هاییغیریت اند و چهکدام هژمونیک های . گفتمان2
 

 های پژوهش انگاره  پیش
 خارج نیستند: از دو شق برنامه کارشناسان متفاوت های گیری غالبِ موضع

 وهم.  و خرافه نام بشر به زندگی از ساحت قدسی و تجربۀ و انکاردین زدایی: حذف . دین1
  و تعدیل جرح تا بدانجا دینی قواعد و هنجارهای گونه پیرایی )اصالح دین(: بدین. دین2

و هماهنگی پیدا کنند. باید متذکر شد که  سازگاری و سکوالریسم مدرنیته با اقتضائات شوند که
 شکل ترین افراطی کنند یعنی عبور نمی« زداییدین»در بسیاری مواقع، کارشناسان از مرزهای 
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قدر  آن کنند. هر دو شق در پیوند مستمر با یکدیگرند: اصالحات در دینرا اتخاذ می ممکن
است  ایمعنا، اصالحات مقدمه بدین ماند. باقی نمی جوهرۀ دین دیگر چیزی از رود کهمی پیش
هستند  هاییشیوه همان طور دقیق به« پیراییدین»و « زدایی دین»انکار دین دو سازوکار  برای

 است و نگارندگان اتخاذ نموده های قدسیو تجربه با دین در مواجهه سکوالریسم گفتمان که
فرایند  بسط آشکار سازد. چگونگیِ را دوگانه ترفندهای این پرگار کوشیده هایبرنامه در تحلیل

فوکو از آن سخن  که« ادغام حذفی»با مفهوم  توان را می سکوالریسم   در گفتمان« دین اصالح»
 خود، آن در« دیگری»وجذب  با ادغام مسلط ساخت؛ به اعتقاد فوکو، گفتمان  گوید، روشن می

توان با  را می« حذف / جذب» دوگانۀ نماید. این می استحاله، حذف و با این  را جوهرزدایی
با  غربی اما سکوالریسم است، بودیسم   در آیین معنوی طریقی داد؛ یوگا  توضیح مثالی

  و شگردهایی  ورزشی  کاالیی  آن به اش و با تقلیل  یآئینو  آن از زمینۀ معنوی  جدایی
 انگر پذیراییبی از آنکه  ادغام، بیش این کند. می ادغام خویش بخش، یوگا را درون آرامش
و استقرار درچرخۀ بازار « کاالو ورزش به آئین»و تقلیل  فروکاستن  باشد، نوعی گرایانه  کثرت

یوگای »آخر،  است و دست ادغامی، طرد و حذف است. نتیجۀ چنین مشتریان به عرضه برای
 استعاری اوصاف، در فضای کافئین. با این ماند مانند قهوۀ بدون باقی می« بدون یوگا

و  دیگر از هستۀ بنیادین شود که ایجادمی در آن تغییراتی دین، چنان اصالح کوالریسم، به نامس
کند تا  پیدا می شباهت« های مدرن ایسم»ماند و بیشتر به  اش هیچ نشانی باقی نمی حقیقی

یا « عرف»و « مذهب»بین  تفاوتی ای، دیگر چندان مقدس و آسمانی. با چنین استحاله های آئین
 در سکوالریسم وجود نخواهد داشت. کندوکاو تاریخی« مکاتب فکری مدرن»و « نادیا»

و در  داری ظهور سرمایه برای ، مقدماتی«پیرایی دین»با داعیۀ  سازد که پروتستانیسم آشکارمی
« داری سرمایه و روح پروتستانی اخالق»فراهم کرد؛ ماکس وبر در کتاب « انکار دین» نتیجه
را الغر و  قدر دین آن تدریج به دهد؛ درواقع، اصالحات را شرح می« کاران»و « اصالح»پیوند 

 ضرورت برد که سرانجام می حاشیه کند و به را محدود و محصور می سازد و آن نحیف می
نیازی  خارج شود، حس بی چیز از اختیار و مدیریتش همه شود. زیرا وقتی انکار می اش وجودی
 فراموشی آن محقق برای و سیاسی شرایط روانی، اجتماعی شود و از لحاظ  تشدید می از دین

 گردد.   می
 

 نظریمبانی 
 پیرایی؟ زدایی یا دین ظهور سکوالریسم در تاریخ: دین

ای ازآن به ما شرقیان  و بهره که نصیب است ریگ چند سدۀ گذشتۀ فرنگیان سکوالریسم مرده
اند، اما  تعبیرکرده« سازی دنیوی»یا « سازی عرفی»است؛ سکوالریسم را به  کرده نیز سرایت
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وجود ندارد. از  مفهومی دربارۀ آن فراوان است و اجماع معنا و دقایق آن، اختالف دربارۀ فهم 

به نحوۀ ظهور آن در  رو، نگارندگان، برای تحلیل و تحدیدِ خصایص و مفاهیم سکوالریسم این
ز عالم مسیحیت به زیست گذار و انتقال ا مراحل است: فهم داده نشان غرب توجه تاریخ

 جهان مدرن.  
انداز مدرنیتۀ غربی  های روشنفکری )حاضر در برنامه پرگار( این است که از چشم مشکل جریان

سازند و  را بر می« حاشیهـ  مرکز»افکنند و نوعی دوقطبی  های پیرامونی نظر می به فرهنگ
مرکز جهان و فرهنگ آن را برتر از غلتند و اروپا را  فرو می« اروپامحوری»ورطۀ  بنابراین، به

 بخش»هگل )فیلسوف آلمانی( آفریقا را  روزگاری گونه که پندارند. همان ها می دیگرفرهنگ
زندگی  شمول (. روشنفکران در فضایی جهان71: 1389نامید )شاهمیری، « جهان غیرتاریخی

  و دینی.  ی، نژادیقوم های هویت به و نه کنند؛ فضایی که نه به مرزهای ملی محدود است می
بندی شده است. جستجو  منش و مزاج اروپاییان مفصل هایشان حول از اینکه دلبستگی غافل    

است:  پدیدار گشته غربی انسان در زندگی دو طریق به سکوالرسم سازدکه آشکار می در تاریخ
 برای ای دمهمق اولی )صالح( داد که نشان توان می البته انکار دین و دیگری دین اصالح یکی

پیرایی در غرب به روایت ماکس وبر  در اینجا مراد، نتایج جریان دیناست.  بوده دومی )انکار(
عنوان  داری است که سرانجام پروتستانتیسم )به در کتاب اخالق پروتستانی و روح سرمایه

 داری ختم شد.  جریان اصالحی مسیحیت( به سرمایه
 که گونه دهد. همان توجه نشان می دو جنبه  به این رو پیشنیز در مقاله  نگارندگان      

 خاطر دارند.   تعلق دو طیف پرگار به یکی از این  های کارشناسان برنامه

از دید ماکس وبر، ظهور ؛ الف( نهضت اصالح دین: پروتستانیسم به روایت ماکس وبر
د کرد و با بر پایی میالدی انقالبی عظیم در مسیحیت کاتولیک ایجا 16مارتین لوتر در سدۀ 

ای برای ظهور  شد که مقدمه ترویج زندگی ایمانی جدید از سبک نهضت اصالح دینی، طریقی
گشت. یکی از نقاط افتراق نهضت اصالح دینی  سکوالر غربی داری و نظام سرمایه

بود: « القای کامل امکان آمرزش از طریق کلیسا و شعائر دینی»)پروتستانیسم( با کاتولیسیم 
 مجبور بود راه رستگاری یعنی زندگی ترین هدف نسان عصر اصالح برای دستیابی به مهما»

روگردد.  او مقدر شده بود روبه برای که از ازل بپیماید تا با سرنوشتی تنهایی خود را به
 با روح خدا را فقط کشیش، زیرا فرد برگزیده، کالم توانست به او کمک کند: نه نمی کس هیچ

این اعتقاد وجود داشت که فوق  کلیسا زیرا گرچه مذهبی، نه آئین ند؛ نهک می درک خودش
هرگز در شمار  به این معنی که فردی که از کلیسا دوری کند  نیست، رستگاری هیچ کلیسا

)وبر، « گرفت شدگان را نیز در بر می ظاهری لعنت خدا قرار نخواهد گرفت، کلیسای برگزیدگان
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 سنتی مرجع گروه و محوریت دین، ضرورت اصالح ه نام(. پرواضح است که ب121: 1385
انکار « کلیسا»یعنی  مذهبی و سرانجام، نهاد مدنیِ « شعائر دینی»و « مناسک»، «کشیش»یعنی

 فراهم« و فقاهت، فاقد مناسک و نهاد مرجعیت بدون ورزیِ دین»گیریِ  شد. مقدمات شکل
 سابقۀ تنهایی بی با احساس یحیمس شد که مؤمن سبب دین شد. حذف سویۀ عینی و بیرونیِ 

 نائل اش به رستگاری «درونی و شخصی ایمان»تنها از  بود که شود زیرا مقدر شده مواجه درونی
در مسیر  تنهایی»اش کند. این  همراهی توانست نمی جمعی مرجع، نهاد یا مناسک شود و هیچ

 دین درک راه را برایکند و  می را با خود حمل« مدرن فردگرایی»نطفۀ « و آمرزش رستگاری
 گشاید.   می« معنویت شخصی و درونی»همچون 

 در قالب که خاصِ مؤمن سبک زندگی گونه هیچ دینی اصالح ترتیب، در نهضت بدین      
 کند وجود نداشت؛ گویی وجه مؤمنانه به دینان و شریعت، او را متمایز از جامعۀ بی مناسک

را « سبک زندگی مؤمنانه»دربارۀ فقدان  کالوَن . وبر درکبود یافته انتقال زندگی های باطنی جنبه
 یا ملعنت برگزیدگی به توان از رفتار دیگران می را که گمان این کالون»دهد:  توضیح می گونه این

داند.  اسرار خدا مردود می افشای برای ناموجه کوششی عنوان به برد، از اساس آنها پی
تمام  ندارند و حتی تفاوتی شدگان ر ظاهر با لعنتد وجه هیچ به جهان در این برگزیدگان

مثابه روح مقدس کاذب ـ ممکن است؛  شده نیز ـ به تجربیات ذهنی فرد برگزیده برای فرد لعنت
(. به بیان 126: 1385)وبر، « بنابراین، برگزیدگان، کلیسای نامرئی خدا هستند و خواهند بود

خویش معتکف شوند: به دور از ظهور عینیِ ـ « کلیسای نامرئی»پیروان کالون، آنها باید در 
های پرگارِ شبکۀ  است. نقد مستمر برنامه« دین سیاسی»عناد دائمی سکوالریسم با ، اجتماعی

سی فارسی از اسالم سیاسی )که معرف حقیقیِ آن، انقالب شیعی ایران است( را در  بی بی
ری کربن )فیلسوف متأله فرانسوی( چیزی که توجه هانل کرد؛ همانـتوان تحلی همین راستا می

سازد، آن  اش دربارۀ معنویت شیعی عیان می آنچه کربن در مطالعه»را به خود جلب کرده بود: 
انی است؛ جادادن ـان روحـانۀ جهـکال خاصی از اسالم این جهان، آستـونه در اشـاست که چگ

ادی و ـوی را به امر مـمر معنواه نه، اـواه یک نوع دوآلیسم را حفظ کند خـروحانیت در بدن، خ
شود که اسالم فقاهتی در تقابل  مالحظه می ،(Carrette 2000: 139)« دـزن سیاست بدن پیوند می

 کند.  گرایی لوتر عمل می با باطنی
زیرا  .از جهان شد« سحرزدایی»به اعتقاد وبر، این نگاه باطنی و انزوای درونی فرد موجب 

بود.  آلودی بود که از جهان شرک و ظلمت باقی مانده یی خرافههای جادو مناسک، یادگار شیوه
ترین و عزیزترین کسان  مذهبی را در تدفین نزدیک آئینیک پیوریتان اصیل هرگونه »رو،  از این

سپرد تا از بروز  گرفت و آنان را بدون سرود و تشریفات مذهبی به خاک می خود نادیده می
(.  122: 1385)وبر، « جادو و مناسک در آمرزش جلوگیری کندهرگونه خرافه و اعتقاد به تأثیر 
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ها با  شوند. پروتستان دانسته می« اوراد جادویی»رتبه با  هم« مناسک دینی»شود که  مالحظه می 

، مرجعیت نهاد مذهبی )کلیسا( بر نهادهای دنیوی و مدنی را «بازگشت به کتاب مقدس»شعار 
نشینی از قلمروی عمومی کردند و  ی را وادار به عقبهای مرجع سنت به چالش کشیدند و گروه

 این امر، راه را برای اقتدار نهادهای دنیوی و استقالل آنها از نهادهای مذهبی مهیا کرد.  
 

 زدایی: عصر روشنگری ب( جنبش دین
فرد با خدا  و وجدانیِ باطنی و نهادین، برپیمان مناسکی راندنِ دین حاشیه ها با به پروتستان

 نبود. این کسیهیچ به پاسخگویی به ملزم با خدا، مؤمن رابطۀ درونی  این و در کردند یدتأک
بخشد؛ فردی که به تنهایی  برتری می  کلیسا یا نهاد مذهبی فرد در برابر قدرت  نگاه، به نیروی

 از رهیده  قلمروهای به کنترل  تواند در دومین گام کند و می ارتباط خود با خدا را کنترل می
الئیسیته یا  به  فرد را که  مورد در مذهبی  پیشین دست یازد. این تحول  های  قدرت چیرگی 

 تنها نام « فرد»در آغاز راه، »داد:  گونه توضیح  توان این شود، می می سکوالریسم ختم
ممکن  اندازهای قدرت سیاسی را در برابر دست است که حراست از تجربۀ دینی چارچوبی

از آن، هم  که آید می شود و در آینده الزم ور می مایه این همه، این چارچوب فردی  گرداند. با می
الئیسیتۀ »در برابر قدرت روحانیت مسیحی، دفاع کرد. چنین است معنای  و هم در برابر دولت

ترتیب، قدرت نهادهای مذهبی که با اصالحات  (. بدین62: 1387)تزوردوف، « مدرن
یا  با ظهور روشنگری از هم فرو پاشید و غرب وارد مرحلۀ الئیسیتهشد،  پروتستانیسم متزلزل

 شد.  سکوالریسم شد: سوژۀ سکوالر زاده
ها معتقد بودند که فرد در تنهایی و بدون کمک کشیش، کلیسا، مناسک و  روزگاری پروتستان

ری، تواند فقط از طریق وحدت با مسیح به رستگاری برسد اما اکنون در عصر روشنگ شریعت می
دیگر فرد حتی به مسیح هم نیازی ندارد. اما روشنگری چه بود؟ کانت )فیلسوف آلمانی( در تعریف 

روشنگری، خروج آدمی است از نابالغیِ به تقصیرِ خویشتنِ خود و نابالغی، »نویسد:  روشنگری می
نگری را در اینجا کانت، سوژۀ روش .«ناتوانی در بکارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری

کسی )حتی کشیش و  ای و بدون کمکِ هیچ گونه نظارت عالیه داند که فرد بدون هیچ سوژۀ بالغی می
 تواند زندگی خویش را راه بَرَد و با تکیه بر نیروهای خویشتن به سعادت و نیک کلیسا( می

م خویشتن! دلیر باش در بکار گرفتن فه»نویسد:  برسد. از همین روست که در ادامه کانت می نامی 
بیانگرِ « شجاعت در بکارگیری فهم خویش» (.17: 1377)کانت، « این است شعار روشنگری

این واژه »است که به هیچ مرجعی بیرون از خود تعبد و سرسپاری ندارد: « خودبنیادعقل»نوعی 
Rasonieren غیر از به هرگونه کاربرد عقلی اشاره ندارد، بلکه مرادش عقلی است که هیچ غایتی  تنها

اصرار  .(Foucault, 1997: 306)« همان عقل برای خود عقل است Rasonierenخودش ندارد: 
پیدا  به خودِ فرد انتقال قانونگذاری از مذهب شود که دیگر حق می بر خودمختاری سبب افراطی
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پیروی نماید که فقط خودش ساخته و آفریده است و از  تنها از قوانینی کند؛ به نحوی که آدمی
پایداری که کسی  هم عهد شدن بر سر قانون اساسی مذهبی»ضع نشده باشد: جانب سنت یا خدا و

هرگز نتواند در آن تردید روا بدارد، حتی اگر چنین توافقی فقط به دوران زندگی یک انسان محدود 
ترتیب، اندیشمندان روزگار روشنگری از  (. بدین24: 1377)کانت، « سره ممنوع است باشد، یک

دینی  کنند. نتیجه آنکه دیگر، نهادهای می دین برای آدمیان سلب صالحیت قانونگذاری شنق
شرعی یا قوۀ قضائیه  به نام حقوق نخواهند داشت. با این اوصاف، چیزی اِشرافی بر نهاد قضاوت

خداوند  سنت، شوند: اگر در جهان مستخرج از وحی انکار می وجود نخواهد داشت و قوانین دینی
شود. به موازات  قانونگذار بود، اکنون انسانِ خودبنیاد، منقطع از ایمان، خود قوۀ مقننه میشارع و 
شد. همچنین، اندیشمندان  خارج نهادهای مذهبی نهاد قضاوت، نهاد آموزش نیز از کنترل استقالل

ن، نبود. در پایا آئینهرگز وامدار شرع و  که دفاع نمودند« اخالق خودبنیاد»روشنگری از نوعی 
 شده، در جدولی بندی مفصل« زدایی دین»و « پیرایی دین»سازوکار  که ذیل سکوالریسم اصول
گذاری کرد و به  پرگار نقطه های موردی برنامه را در بررسی اصول این بتوان شود تا بعد می عرضه

 نشان داد.  نحو موضعی و مشخص 
 
 

 «زدایی دین»و « یپیرای دین»بندی اصول سکوالریسم بر مبنای  .  جمع1جدول 
 شریعت یا فقه جزو ضروریات دین نیست. 

 شوند.  مناسک، به جوهرۀ دین تعلق ندارند و از عوارض آن محسوب می
نهادهای مذهبی همچون کلیسا عاملی ضروری در رستگاری فرد نیستند. فرد در تنهایی خویش به رستگاری 

 رسد.  می
 یش یا روحانی(، عارضۀ دین هستند. های مرجع سنتی )مانند کشمرجعیت یا گروه

 .دین، نوعی معنویت شخصی است
 دین عرفانی بر دین فقاهتی رجحان دارد. 

وجود ندارد. دین باید با الزامات مدرنیته « سبک زندگی مدرن»متمایز از « سبک زندگی مؤمنانه»چیزی به نام 
 سازگاری یابد. 

 عمومی تعلق ندارد. و امر مقدس به قلمروی  دین از سیاست جداست
 دینی است. هویت فرد منفک از هویت

انسان شارع است و نه خداوند. بنابراین، نهاد قضاوت از نهادهای مذهبی مستقل است. قوانین انسانی برجای 
 قوانین الهی نشست. 

 محور.  مدار است و نه تکلیف انسان سکوالر، حقوق
ای آموزش ندارند و نظام آموزش و پرورش از نظام ایدئولوژیک گونه اِشرافی بر نهاده نهادهای مذهبی هیچ

 جداست.
 شد. « بنیاد اخالق دین»جایگزین « اخالق خودبنیاد»

نهادهای مدنی و کارشناسان به جای نهادهای مذهبی مدیریت جامعه را در دست گرفتند. لذا دیگر از مدیریت 
 .دینی یا اقتصاد و بانکداری دینی و غیره خبری نیست
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 روش پژوهش 

 تحلیل گفتمان از فوکو به الکالو و موفه  
 تعریف فوکو است. براساس پژوهش، برساختۀ میشل این در شده بکارگرفته معنای در1گفتمان

 که هم ها و فراشدهایی است ها، موضوع ها، شکل ها و قانون از قاعده ای رشته هرگفتمان»فوکو،
زنیم( و هم  می حرف اش درباره شود، آنچه می دیده کنند )آنچه می ها را مشخص گزاره موضوع
هایی که ما آگاهانه یا  کنند )آن هویت می ها را مشخص یا بکاربرندۀ گزاره عامل، سوژه موقعیت

گاه برای خودمان و عامالن به  فرض اجتماعی کردار و ارتباط ها در جریان گزاره طور ناآ
طور  های گفتمانی به ها و قاعده رضف پیش (. این160ـ161: 1384)احمدی، « کنیم( می

شوند.  تغییر و دگرگونی می گوناگون، دستخوش تاریخی های اند و در دوره گرفته شکل تاریخی
گیریِ تاریخی  شرایط امکان شکل»گفتمان است از  بررسی که روش 2شناسی رو، دیرینه از این

تحت »است از اینکه:  بارتشناسی ع دیرینه دیگر، پرسش کند. به تعبیر می پرسش« یک گفتمان
 نکتۀ مهم (.47: 1380)فوکو، « یابد ظهور می گفتمان امکان هایی یک فرض چه قواعد و پیش

شود. این  می مند یا منظم قاعده است که در آنها، یک گفتمان هایی شیوه از نظر فوکو، کشف
های متفاوت،  دهها و قاع فرض مشابه اما با پیش است زیرا حتی دو متن پرسش بسیار بنیادین

گیرند:  را بکار می« 3بندی مفصل»یابند. الکالو و موفه در اینجا اصطالح  معنای متفاوتی می
ها و معانی  ها و مفاهیم است که هویت ها، حکم نحوۀ متفاوتِ پیوند و اتصال بین گزاره

وجود ندارد و یک کلمه خودش « معنای ذاتی»سازد. هیچ  متفاوت و تازه را پدیدار می
این  دار شدن قرار داده شود بلکه معنی ها برای ارتباط با دیگر نشانه باید در گوید که چگونه نمی

هژمونی و  در کتاب الکالو و موفه شود. در این زمینه می ممکن بندی مفصل کار از طریق
 کنیم که میان می بندی را به هر کرداری اطالق مفصل»نویسند:  میاستراتژی سوسیالیستی 

بندی  کردارِ مفصل آنها در نتیجۀ این آن، هویت کند که در ایجاد می ای رابطه )مختلف(عناصر
« نامیم می شود، گفتمان بندی حاصل می کند. کلیتی را که در نتیجۀ کردار مفصل تغییر می

 که در گفتمان است دالی مرکزی مثال، دموکراسی برای .(171: 1393)الکالو و موفه، 
مالکیت خصوصی و  کارگران، بدون مانند عدالت، دستمزد منصفانه با عناصری سوسیالیسم

لیبرالیسم، همین مفهوم با  بندی شود، اما در گفتمان مفصل دولتی اقتصاد تمرکزگرای
بخشی به  بشر و مشروعیت هایی همچون آزادی، پارلمان، بازار آزادِ رقابتی، حقوق نشانه

های  بندی ن سخن که هر دالی محصول مفصلجا، از ای شود. در همین خصوصی پُر می مالکیت

 
1. Discourse  

2. Archeology  

3. Articulation  
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است. زیرا اگر معانی پیشاپیش  گرفت که هر دالی، دال سیال توان نتیجه خاص است، می
بندی، داللت بر  نماید؛ مفصل می بندی، زائد و بیهوده تثبیت شده باشند، دیگر سازوکار مفصل

 1دارد. دال مرکزی چندجانبه های دائمیِ بَست آنها و تعیین ها و نوسان دال و ناتمامیِ گشودگی
تر،  دقیق گیرد. به عبارت ممکن است حول آنها شکل های گوناگونی بندی است که مفصل دالی
 رو، مدام در معرض تواند استقرار یابد، از همین می های متکثری بندی مرکزی با مفصل دال

 شد و هم دال سیالجایی و فروپاشی است. لذا یک نشانه هم ممکن است دال مرکزی با جابه
در نظر گرفته شود، دال « نقطۀ تبلور بودن در یک گفتمان خاص»وقتی از حیث  معنا که بدین

« برای تثبیت معنا های مختلف مبارزه بین گفتمان»شود اما اگر از حیث  می خوانده مرکزی
 مواضع»باید بر « سوژه»سخن از  جای شود. بر این اساس، به سیال نامیده می شود، دال لحاظ

سوژه نیز الکالو  یا موقعیت تأکید کرد. دربارۀ موضع« سوژگی در یک ساختار گفتمانی
ای است که  است )یا معلول قاعده سر معلول یک جبر ساختاری موقعیت سوژه سربه»گوید:  می

 شود و قوام نمی جوهریِ خودبنیادی بیرون از ساختار، ساخته ارز است( هیچ آگاهی با آن هم
ای از یک  منزلۀ سوژه ای به که وقتی هر سوژه (. پرواضح است129: 1385)الکالو، « یابد نمی

گاه بنابر دیدگاه  وجود نداشته باشد، آن / انسانِ فراگفتمانی یابد و اساساً سوژه شکل گفتمان
نیز محو  انسان  گفتمان  یک  و انحاللِ  فروپاشی  محض به «نظم اشیاء»فوکو در کتاب 

یا « معناداری»اساساً .  (Foucault, 2005: 224)« های منقوش بر ساحل شن ن خواهد شد همچو
رویدادهای غیرگفتمانی  شود. تمامی ساخته می تنها درون یک محدودیتِ گفتمانی« معنایی بی»

گیرند. جهان  ها جای شوند و وارد جهان انسانی شوند، باید در گفتمان برای اینکه فهمیده
وجود خواهد  برای من   کلمه حقیقی گفتمان درآید، به معنای ه شکلوقتی ب من، فقط بیرون

را در اختیار ما قرار دهد. این دوقطبِی  داشت. هیچ تقدیر پیشاگفتمانی وجود ندارد که جهان
دارد که از دید فوکو خصیصۀ  ارجاع « کنندهکردارهای تقسیم»به ویژگی « الوجود-وجود»

« چگونه»و « چه چیزی»کنند که از  تعیین می فتمانیاست؛ قواعد گ هر گفتمانی همیشگیِ
معنا، گفتمان هم موجب توان سخن گفت؛ بدین چیزی نمی گفت و از چه توان سخن می

 که موجب« کننده کردارهای تقسیم»فوکو دربارۀ « آشکارگی»علت  است و هم« محدودیت»
از کارم، ابژه کردن در دومین بخش »دهد:  می شوند، چنین توضیح می« ها دو قطبی»ظهور 

بنامم، مطالعه کردم. سوژه یا در درون « کننده کردارهای تقسیم»توانم  می سوژه را در آنچه
کند.  شود. این فرایند، سوژه را به یک ابژه بدل می شود یا از دیگران جدا می خودش تقسیم می

 

1. Nodal Point  
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مجرم و  سالم، و میانروان، میان بیمار و فرد  بندی میان دیوانه و انسانِ دارای سالمت تقسیم 

 (. 408: 1389)فوکو، « اند های این گرایش مثال« خوب ۀبچ»
« دیگربودگی»و « آنتاگونیسم»به  موفه و الکالو زبان در فوکو کنندۀ تقسیم کردارهای اصطالح 

معناست که هیچ گفتمانی بدون یک  بدین ها شود. از دید آنها، آنتاگونیسمِ گفتمان می تعبیر
ساخته « دیگری»گیرد یا هر هویت گفتمانی براساس  ف / دشمن شکل نمیدیگری / مخال

 هر« آن چیزی هستم که دیگری نیست. من»یابی است:  برای هویت« سازی غیریت»شود.  می
 کند که براساس  می تبعیت شمولی، از نوعی آنتاگونیسم پنهان و خطرناک اجماع جهان

ها  و موفه بر امحای تفاوت واعتقاد الکال  کند که به می عمل« 1ارزی منطق هم»سازوکار 
سازد  را برمی اجتماعی های بندی گونگی( بنا شده و با تحمیل یکدستی، گروه  )حوزۀ گفتمان

ارزی است.  هم بندی مبتنی بر منطق گروه درواقع، هر (.85: 1393)یورگنسن و فیلیپس، 
« پوست سیاه»مقولۀ  ذیل را« پوستان رنگین»که همۀ  مثل این است سازیِ هویتی یکدست

شود و همه چیز صلب و  می ارزی نفی هم هویتی و تکثیر در منطق کنیم. سیالیت بندی دسته
دهد که گاه  گونه رخ می بدین گفتمانی بین روابط ارزی در شود. ساوزکار هم تصور می یکدست

های  فتمانهای ساختاری برخی از گ در دورۀ مشخص، گفتمانی چندان نیرومند است که قاعده
 .کند. برای مثال، گفتمان مسیحیت در قرون وسطا چنین نیرویی داشت دیگر را همانند خود می

شناسی و تاریخ  همانند میان اقتصاد سیاسی، زبان های روش« 2نظم اشیاء»فوکو در کتاب 
 . (Foucault, 2005)است  گذاشته را به بحث طبیعی

نامند. از دید الکالو  می« هژمونی»دیگر را  های گفتمان بر گفتمان الکالو و موفه سلطۀ یک
های هژمونیک است؛ این فروپاشی از طریق  گفتمان، فروپاشیِ گفتمان و موفه، غایت تحلیل

 ممکن« بندی عناصر گفتمان هژمونیک تصادفی بودن و غیرضروری بودنِ مفصل»نشان دادنِ 
همان کارکردی را دارد که  فتماناند. تحلیل گ تثبیت نشده شود زیرا معانی برای همیشه می

دهد مداخالت هژمونیک  می واسازی نیز عملی است که نشان»در فلسفۀ دریدا:  3واسازی
)یورگنسن « شوندبا یکدیگر ترکیب  یعنی ممکن بود این عناصر به شکل متفاوتی ـ اند تصادفی

 (. 91: 1393و فیلیپس، 
تقلیل »برای استقرار و تثبیت به دنبال  نیدر پایان باید بدین نکته اشاره کرد که هر گفتما

« زا درون»و « زا برون»به دو طریق  است؛ این تقلیل« ممکن یا تحدید معانی احتمالی های حالت
شد و منجر به  نامیده چیزی است که هژمونی زا همان تقلیلِ برون شود: تثبیت از طریق می ممکن

 
1. The Logic of Equivalence 

2. The Order of Things 

3. Deconstruction 



  هنگ ـ ارتباطاتمطالعات فر ❖ 78

❖ 
ال 

س
هل

 چ
اره

شم
 ، 

کم
و ی

ت 
یس

ب
  

ر  
بها

م، 
 نه

و
13

99
 

را طرد  گفتمانی های ها و حالت امکان باقیهژمونیک،  شود: گفتمان می« تثبیت بیناگفتمانی»
سازی  تر در سازوکار غیریت کند. همان چیزی که پیش می کند و خود را یگانه امکان معرفی می

« 2دقایق»به « 1عناصر»تبدیل  هم از طریق« تثبیت درون گفتمانی»زا یا  درون داده شد. تقلیل توضیح
د که مستعد پذیرش انبوهی از معانی هایی هستن شود: عناصر، دال محقق می گفتمانی« 2دقایق»

بندی گفتمانی با تبدیل آنها به دقایق،  هستند و خصلتی کامالً حادث و اتفاقی دارند، اما مفصل
ها از  ترتیب، گفتمان بخشد و بدین بدانها می معنایی تک کرده و خصلتی احتمالی را حذف معانی

کنند. درواقع، عناصر،  می ا حرکتتمرکزگر شوند و به سمت فضایی می درون تثبیت و یکدست
سازند ودقایق، مهار و مدیریتِ این رویداد  می ها را برمال گفتمان« رویدادوارگیِ»سویۀ پنهان 

کند. هژمونی و  می ناپذیر و نابهنگامی را در خویش منحل بینی هاست؛ گفتمان، هر عنصر پیش وارگی
د که در برابر تغییر از بیرون و از درون هستن سازی دو شیوۀ استقرار نظام واحد معنایی دقیقه

کاهند.  فرو می« تاریخ همچون ضرورت»را به « تاریخ همچون رویداد»کنند. آنها  می مقاومت
 الکالو وموفه، مفاهیم گفتمان تبیین بنیادین تحلیل کوشید که از طریق نگارندگان در این بخش

توان برخی از  این توضیحات می (. اکنون با2دهد )جدول  کلیدی این روش را نیز توضیح
 شده، تشریح کرد.  های پرگار بکار گرفته ای که در تحلیل گفتمان برنامه های محوری پرسش

 

 . تعریف مفاهیم کلیدی2 جدول

 
1. Elements 

2. Moments 

 عناصر
معانی هستند و هنوز تحت معنای واحدی تثبیت  هایی هستند که مستعد کثرتنشانه
 سازند. ن گفتمان را برمال میبوداند. لذا سویۀ رویدادگی و حادث نشده

 دقایق
معنایی ای از حالت چندمعنایی به هویتی تکبندی ویژهعناصری هستند که تحت مفصل

ها و عبور از چندصدایی اند. این تقلیل برای تثبیت معنایی و مهار سیالیت نشانهتقلیل یافته
 صدایی در یک گفتمان است.به تک

 یابند. ها در نسبت یا حول آن معنا میکه دیگر نشانهنشانۀ ممتازی است  دال مرکزی

 دال سیال
های مختلف برای معنابخشی به آن با هر دالی، دال سیال است از آن حیث که گفتمان

ها اشاره های سیال به آنتاگونیسم یا تخاصم میان گفتمانیکدیگر در پیکار و ستیزند. دال
 دارد. 

 بندیمفصل
که هویت یا معنای این عناصر تغییر کند به نحویناصر رابطه برقرار میکرداری است که بین ع

گرایی هویتی یا ذات»بندی در تقابل با بندی است.  مفصلکند. هر معنایی محصول نوعی مفصل
 شود.مطرح می« معنایی

سازی غیریت
مبتنی بر 

کردارهای 
کننده یا  تقسیم

 ارزیمنطق هم

های خویش را برجسته  کوشد قوتسازی و طرد میار برجستههر گفتمانی با تکیه بر سازوک
های های مثبت و متکثرِ گفتمانهای خود سرپوش نهد و در مقابل، سویه کند و بر ضعف

ترتیب، گفتمان  بازنمایی کند. بدین« غیرهایی خطرناک»رقیب را طرد و آنها را همچون 
 کند.  یمعرفی م« بدیلگفتمانی بی» عنوان بههژمونیک خود را 
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 . تعریف مفاهیم کلیدی2 جدولادامۀ  

           1393 منبع: الکالو و موفه:

 های پرگارهای برنامهن یافتهتحلیل گفتما
 کارشناسان مدرن در برابر مراجع سنتی

های پرگار با  ترین گام نفی مراجع سنتی است در یکی از برنامه کردن دین، مهم در فرایند سکوالریزه
شود که مسئله حقوق حیوانات در در روایت اول به این نکته اشاره می« حقوق حیوانات»موضوع 

رنج »های آن یعنی رو به یکی از مصداق گونه موضوعیتی نداشته است. از این هیچ میان مراجع سنتی
عنوان یکی از مصادیق مراجع دینی(  توجهی نشان داده نشده است. فقیه )به« و درد حیوانات

زعم کارشناس نخست، این غفلت  به« کشد.حیوان درد می»گاه به این گزاره نیندیشیده که  هیچ
تعدیل شود و لذا نتیجه « کاهش رنج»تألمات حیوانات باید با معیار مدرنِ مرجعیت دینی از 

را که با رنج شدید حیوان همراه است کنار « ذبح شرعی»توان گیرد که با تبعیت از این سنجه می می
قربانی در مراسم حج را به سبب خشونت علیه حیوانات حذف نمود. روایت اول بر  آئیننهاد و 

کند و این پویایی و اصالحات را به سازگاری با ضرورت اصالح آن تأکید میو « پویایی فقه»
ها به کارشناسان شود که فقها برای تعیین مصداقدهد و خواهان آن میمالزمات مدرنیته نسبت می

مدرن رجوع کنند و خود را با دستاوردهای علوم جدید تطبیق دهند. نتیجۀ بالفصل این نگاه، 
روی از نهادهای دنیوی است، زیرا دیگر در جوامع در حوزۀ عمومی و دنبالهکاهش اقتدار فقها 

هایش را آیند، برخالف جهان سنت که جواب پرسشها از مراجع گوناگون غیردینی میمدرن، پاسخ
خویی اسالمی،  نهد و معتقد است دینتر می کرد.کارشناس دوم گامی پیشاز مرجع سنتی طلب می

داند و نگاه خصمانه به حیوان است، زیرا اسالم انسان را اشرف مخلوقات میستیزی و منشأ حیوان
کند. حیوانات را ابزاری برای کامیابی و سعادت آدمی معرفی می از جملهباقی موجودات عالم 

و رزمایش « نمایش خون»همین شکاف و نابرابری سبب خشونت است که در مراسم حج به شکل 

 کنند.  بندی می های مختلف ذیل آن خود را صورتفضایی آرمانی یا تخیلی است که گفتمان فضای استعاری

 ارزیمنطق هم
شود که تفاوت میان افراد یک گروه هایی ساخته میبندیسازوکاری است که براساس آن،گروه

شود. غایت های انتزاعی میان امور متفاوت و نامتجانس ایجاد میسازییهشود و شبنادیده گرفته می
 های کلیدی است. ارزی، معنابخشیدن به دالزنجیرهای هم

 کند.  های دیگر را ناممکن میهای رقیب است که ظهور بدیلسلطۀ یک گفتمان بر گفتمان هژمونی

 
 
 

مواضع سوژگیِ 
 گفتمانی

 

 

کنند.  سوژه اشغال می عنوان بهکنند که مردم آنها را ا برای مردم طراحی میهایی رها موقعیتگفتمان
و « مرجع صدور معنا» عنوان بهاین مواضع برخاسته از جایگاه پایگانی مختلف است که برخی را 

بخشد. به عبارتی دیگر، برخی به حقیقت گفتمانی تعیّن می« افراد عادی»برخی دیگر را همچون 
اند. شوند و برخی دیگر از چنین مرجعیتی محرومهمچون گروه مرجع تعیین میدسترسی دارند و 

هستند: هر گفتمانی برسازندۀ دوقطبیِ « نابرابری ساختاری»طلب هم دچار  های برابریحتی گفتمان
 است.  « مواضع سوژگی فرودست»و « مواضع سوژگی فرادست»
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گیردکه باید از نگاه مرجع فقهی به حیوانات  یابد. لذا نتیجه مییتوحش علیه حیوانات عینیت م
خارج شد و با تلقی داروینیستی به جهان حیوانات نظر کرد؛ نگرشی که حیوان و انسان را از یک 

داروینیسم همان چیزی است که در  .شمرد و نه متعلق به دو ساحت متفاوتجنس و گوهر برمی
زعم  به .ناپذیر فرض شده استمدرن( همچون دستاوردی خدشهشناسی علوم جدید )خاصه زیست

رغم این کارشناس، اصالت داروینیسم در همین رعایت حیوانات است. هر دو کارشناس، به
اختالفات ظاهری، بر یک اصل اتفاق دارند: پذیرش مرجعیت کارشناسان مدرن مسئله اینجاست 

طرهای داروینیسم توجهی ندارد: داروینیسم کارشناس دوم به خ« حقوق حیوانات»که در برنامۀ 
دهد اما فقه برآمده از نگرشی افقی به هستی دارد و همۀ موجودات را در عرض یکدیگر قرار می

نهد. مراتبی عالم برخی از موجودات را بر برخی دیگر برتری میمعرفتی است که در ساختار سلسله
هستی ندارد، زیرا هر چند انسان اشرف مخلوقات عدالتی در البته این نگرش ربطی به تبعیض و بی
شود اما به میزان جایگاه رفیعش مسئولیت سنگینی بر دوشش و خلیفۀ خداوند بر زمین خوانده می

شد. قصور در سپردند کوه با تمامی عظمتش متالشی می نهاده شده که به تعبیر قرآن اگر به کوه می
ای کاش  .کنند که در جهان دیگر، خاسران آرزو می این مسئولیت، تبعات سنگینی دارد به نحوی

میان « هانابرابری مسئولیت»پرواضح است که این نابرابری به  شدند!خاک می ]مانند حیوانات[
 شود.انسان و حیوان ختم می

 

 «تقابل کارشناسان با مراجع سنتی»با محوریت  . مفاهیم تحلیل گفتمان3جدول 
بندی دقایق گفتمان مفصل
 زدایی(ینیسم )دیندارو

سرشتی انسان و حیوان، عدم استفاده ابزاری از نگرش افقی هستی، هم
 حیوان، رویکرد اخالقی به حیوان

 بندی دقایق گفتمان فقه پویامفصل
 پیرایی(دین) 

قربانی، مالزمت فقه با مدرنیته،  آئیناومانیسم، نفی ذبح شرعی، نفی 
ناسان و متخصصان همچون اقتدای فقیه به کارشناسان مدرن، کارش

 های مرجع گروه
بندی دقایق گفتمان فقه مفصل

 زدایی(سنتی )دین
نگرش عمودی به هستی، انسان همچون اشرف مخلوقات، نابرابری 

 قربانی آئینمیان موجودات، ذبح شرعی، 
 دوستیحیوان دال مرکزی گفتمان داروینیسم
 دوستی حیوان دال مرکزی گفتمان فقه پویا

 ستیزی حیوان مرکزی فقه سنتیدال 
 حقوق حیوانات دال سیال

 داروینیسم، فقه پویا های هژمونیکگفتمان
 فقه سنتی غیرِگفتمان داروینیسم و فقه پویا
 داروینیست، دانشمند علوم تجربی مواضع سوژگی گفتمان داروینیسم
 درنهای ماومانیست، کارشناسان و تکنیسین مواضع سوژگی گفتمان فقه پویا

 روحانیون سنتی، فقیه، متشرع مواضع سوژگی گفتمان فقه سنتی
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 ارزیکننده یا منطق همسازی مبتنی بر کردارهای تقسیم. غیریت4جدول 

واژگان 
 مثبت:

 «خود»

نگرش 
افقی به 
 هستی

سرشتی  هم
انسان و 
 حیوان

استفاده 
نکردن 

ابزاری از 
 حیوان

رویکرد 
اخالقی 

داروینیسم 
 به حیوان

نفی ذبح 
شرعی و 

 قربانی آئین

اقتدای فقیه 
به 

کارشناسان 
 مدرن

واژگان 
منفی: 

 «دیگری»

نگرش 
عمودی به 

 هستی

تمایز 
جوهری 
انسان و 
 حیوان

حیوان در 
خدمت 
سعادت 

 انسان

رویکرد 
غیراخالقی 

فقه به 
 حیوان

ذبح شرعی 
 آئینو 

 قربانی

فقیه 
همچون 

 گروه مرجع

  

 اسالم عرفانی در برابر اسالم فقهی
 پرگار است که دائم های منطق فراگیر حاکم بر برنامه موازین مدرنیته الۀ فقه براساساستح

مدرن  و کارشناسان در برابر علوم تجربی الذکر، فقه فوق های شود. اگر در برنامهتکرار می
هستیم. در برنامۀ  باختنِ فقه در برابر عرفانشاهد رنگ شد، اکنون نشینیناگزیر به عقب

 دهد و معتقد استمی ادیان را به فقه نسبت خصومت میان دوم  کارشناس ، «رستگاری»
کردند و  ارتداد را فقها رایج و حکم فقهی است هایکشیخط ها میان ادیان تمامی مرزگذاری

 خدا را به رسیدن به های دادند و راهنمی تن انحصارگرایی و طرد دیگری عرفا هرگز به گرنه
گیرد و قرار می تکثرگرا دربرابر فقه دگماتیک  ترتیب، عرفان بدین دانستند.تعداد آدمیان می

، «شناسیحافظ»منظر، در برنامه  شود  از همین عرفانی انکار می فقاهتی به نام اسالم اسالم
اول همواره به دشمنیِ حافظِ عارف با فقها  با فقه، کارشناس دادن تقابل عرفان برای نشان

حافظ با  ترتیب، مخالفت داند. بدینمی فقیه  ویرگرِ چهرۀ عبوسکند و حافظ را تصمی اشاره
، «اخالق چیست؟»در برنامه  .دهدمی تسری عناد او با نهاد فقاهت را به اشزمانه فقهای

 از دین فقهی  قرائت استیالی و شدن فقه در فربه را دینی ستیزیِ اخالق ریشۀ اول کارشناس
به تفسیری عرفانی از دین دست  باید اخالق شدننیمد برای معتقد است و کند می جستجو 

از  نامد اما در مقابلمی« هنرستیز»فقه را  نیز کارشناس دوم« دین و هنر»یازید. در برنامه 
فقها  افکند؛شناختی به عالم نظر می آورد که از منظر زیباییمی سخن به میان رویکرد عرفانی

تلقی نمودند و آنها را نابود کردند. این فقها  کو شر ها را نشانۀ بدعتها و مجسمهنقاشی
در مقابل، کارشناس اول پا را فراتر  کردند و نه عرفاهنری سد ایجاد می آفرینش بودند که برای

یابد و اسالم، هنر امکان بالندگی می احکام شریعت ءنهاده و معتقد است که فقط در خال
های مختلفِ پرگار ترتیب، در برنامه. بدینتاریخ، راویِ تنش مدام میان اسالم و هنر است

شود؛ فقه، عامل خشونت  همواره بر شرور منبعث از فقه که دامان دین را آلوده است اصرار می
در چنین  .ستیزی، دگماتیسم، دشمنی با هنر و غیره است علیه حیوانات، نفی اخالق و انسان
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نیست. در  ممکن / شریعت ی فقهردا دور افکندنِ مدرن بدون در جهان وضعیتی، حفظ دین
کند که عرفا می اشارت بدین نکته دوم به صراحت کارشناس« عشق در شعر کالسیک»برنامۀ 

جای رابطۀ مبتنی بر  گفتند و به / دوست سخن معشوق عبوس فقها، از خدای خدای در برای
 رای تلطیفترتیب، عرفان طریقی باطاعت، بر رابطۀ عاشقانه با خدا تأکید نهادند. بدین

 زداییمذهب و اصالح آن بود. نتیجۀ بالفصلِ تقابل اسالم عرفانی با اسالم فقهی، تقدس
و شخصی  محض گرایی معنویت معادل آنهاست؛ زیرا در اینجا عرفان شمردنو زائد ازمناسک
در واقع،  .شود می محور یکی انگاشته گرایی و ظاهرگرایی مناسکشود و فقه با قشریگرفته می

 است. ستیز با مناسک برای ناد با فقه راهیع
 

 «اسالم عرفانی»ها با محوریت . تحلیل گفتمان یافته5جدول 

بندی دقایق گفتمان اسالم مفصل
 پیرایی(عرفانی ) دین

تکثرگرایی سیاسی، فقدان انحصارگرایی، حقایق متکثر یا تکثرگرایی 
گرایی  گرایی، اخالق مدنی، هنرپروری، معنویتمعرفتی، انسان

 شخصی، خدای معشوق، وحدت میان ادیان

بندی دقایق گفتمان اسالم مفصل
 زدایی(فقاهتی )دین

صدایی، انحصارگرایی معرفتی و سیاسی، حقیقت واحد، تک
ستیزی، هنر ستیزی، خدای عبوس، حکم ارتداد، خصومت میان  اخالق
 ادیان

 گراییتساهل دال مرکزی گفتمان اسالم عرفانی
 گراییجزمیت ی گفتمان اسالم فقاهتیدال مرکز

 اسالم دال سیال
 اسالم عرفانی گفتمان هژمونیک

 اسالم فقهی غیرِ گفتمانی
مواضع سوژگی گفتمان اسالم 

 عرفانی
عارف، پلورالیست معرفتی، قائلین به وحدت الوجود، عاشق، 

 اومانیست، فعال اخالق مدنی
مواضع سوژگی گفتمان اسالم 

 فقاهتی
گرای سیاسی، سوژۀ تکفیرگر، تشرع، روحانی سنتی، اسالمفقیه، م

 ستیزسوژۀ مدنیت
 

 ارزیکننده یا منطق همسازی مبتنی بر کردارهای تقسیم. غیریت6 جدول
واژگان 
 مثبت:

 «خود»

اسالم 
 عرفانی

مصلحت 
 انسانی

خدای 
 معشوق

تکثرگرایی 
 معرفتی

 چند
 صدایی

 هنرپروری
وحدت 
میان 
 ادیان

واژگان 
 منفی:

 «دیگری»

اسالم 
 فقهی

حکم 
 شرعی

خدای 
 شارع

انحصارگرایی 
 معرفتی

تک 
 صدایی

 هنرستیزی
خصومت 

میان 
 ادیان
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 زدایی از مناسکتقدس 

راز ماندگاری »ای دارند. در برنامه ویژه که در آن نمادها و مناسک جایگاه تشیع مذهبی است
کند م خمینی بحث را آغاز می، مجری برنامه با اشاره به این سخن اما«یآئیناسالم مناسکی و 

 «.این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است»که: 
کارشناس نخست برنامه با واکنش به این گفته، معتقد است که مناسک عاشورایی       

مناسک نهادینه شده و  محصول شرایط تاریخی خاصی هستند و اساساً از دورۀ صفویه این
ترتیب، با عباس اول است. بدین شاه گردانی متعلق به دوراندسته صورت عمومی به مراسم

زدایی کند و در برابر کوشد از آنها ضرورتمی تأکید بر شأن تاریخی و عارضیِ این مناسک
 دین کم اهمیت بخواند.  امور ذاتی و جوهریِ

یان چون همواره کند: شیعاین مناسک اشاره می دوم نیز به سویۀ دنیوی و سیاسیِ کارشناس     
بین  هویت و ایجاد همبستگی تحکیم یهودیان برای اند، همچونبوده در اقلیت در تاریخ

جمعی و  ورزیدند؛ نمایشِ اصرار می گونۀ مناسکمؤمنان و تشدید عقاید، بر اجرای وسواس
شد. تهییج و شورمندی گروهی برای فداکاری در راه جامعه می مناسک، سبب بودنِ کارناوالی

بودن. همین دو  شود: تکرار مدام و در جمعدر اجرای مناسک دو خصیصه همواره رعایت می
بخشید. در ادامه این ویژگی به یهودیان و شیعیان در برابر دیگران قدرت و انسجام می

توان است و نمی نماید که ارتباط این مناسک با متن قرآن بسیار ضعیف کارشناس تأکید می
این مناسک، منبعث از وحی نیستند. درواقع، با  .کتاب مقدس جستجو کردردپای آنها را در 

نفی اصالت این مناسک، خاستگاه آنها خواست قدرت سیاسی و نیز هدف از آن التیام 
 شود.شناختیِ پیروان دانسته می روان
ساخته شده و همواره نیز  شکل تدریجیکارشناس سوم نیز معتقد است مناسک شیعه به      

های مختلف، شکل اجرای های گوناگون و در زمانتغییر و تطور بوده و لذا در سرزمین الدر ح
تکرار »عمِل شیعیان را در  طور ضمنی این مناسک متفاوت بوده است. درواقع، این کلمات به

گونه وحدت مشروع و ثابتی  خواند زیرا در خاستگاه هیچمناسک بیهوده می« گونهوسواس
د بخواهد با تکرار آن در جهت حفظ و مانایی آن بکوشد. اصل و جوهرِ این وجود ندارد که فر

نفسه مخدوش است و اساساً هستۀ مقدسی برای تکرار وجود ندارد. در ضمن، به مناسک، فی
زنی، شرکت در غم یک شخص کارشناس، بسیاری از این مناسک شیعی مانند قمه اعتقاد این
« صلیب»عَلَم چیزی جز همان  ترینسنگین عنوان به« ریدهج»مسیحیت است یا  آئینبرگرفته از 

 نیست! بنابراین، این مناسک به هیچ عنوان خاستگاه اسالمی ندارد.
کند: مناسک، دین را برای  کارشناس دوم در ادامه بر سویۀ عوامانه مناسک تأکید می      
توانند است و عوام نمی سازد.  جنبۀ انتزاعیِ دین بسیار محدود و تخصصیمی آشکارها  توده
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ای سطحی و عارضی از مناسکی را همچون جلوه با آن ارتباط برقرار کنند. این سخنان، دین
گرایی معنویت «کریستیان بوبَن»کنند. اما مسئله اینجاست که به قول حقیقت دین بازنمایی می

نچه در قلب نشیمن است؛ باید آ« عشقِ به عمل درنیامده»مانند  و مناسک آئینبدون حضور در 
درون است.  گذاشتنِ معنویت. مناسک، طریقی برای به اشتراکشودین یدارد، در مراسمی تع

های قلبتان را بسته نگه دارید مبادا چیزی به کند که همواره دریچهاما این کارشناس القاء می
سویۀ  شماریِ مناسک، نفیبیرون درز کند و فضای جمعیت را مسموم کند. نتیجۀ فرودست

امکان ظهور در  ای کهگونه است، به سازیِ امر مقدسعینی و جمعیِ دین و انزوا و شخصی
 گونه عمومی را نداشته باشد. دینِ بدون مناسک همچون روح بدون بدن است که هیچ قلمروی

 ها غایب است.وار در تاریک خانۀ خویش از شعاع چشمندارد و شبح  ای مندی تعیین و مکان
معتقد است « جغرافیای ساحت قدسی»شدنِ سوم با آگاهی از خطرهای این کوچک کارشناس 

خواهان ایجاد مناسک خاص خویش است تا بتواند در جهان  که انسان سکوالر هم
ها را ها و تنهاییبجوید و زخم برای عبور از آالم و مصائب صعب آمیز مدرن، راهی مخاطره

پیامبر آسمانی ندارد و از  ، هیچ جوهر مقدس و هیچسکوالر آورد. اما دیگر این مناسک تاب
ترتیب، ما شاهد ظهور ادیان جدیدِ دنیوی زمین و انسان جوشیده و نه خدا و ماوراء. بدین

یک جامعۀ  گرفته که اقتضای های نوظهور شکلو عرفان« های تلفیقیدین» و هستیم
شود. برای یگر نیز تکرار میهای دسازی مناسک مذهبی در برنامهگراست. این دنیوی کثرت

پیدا کرده، کارشناس  اختصاص« جدایی ورزش از سیاست»ای که به موضوع مثال، در برنامه
های مذهبی: مناسک هر دو گروه در کند به هیئتمی جمعیِ ورزش را تشبیه هایسوم، تجربه

ها و ورهشود و اسطاجرا می 1رهبر خاص، لباس خاص، شعار خاص با هدایت ویژۀ یک مکان
شناختی ـ  ترتیب، با توجه به سویۀ روانخاص خود را دارا هستند. بدین هایسنت

مشترکِ  زنند و نه تجربۀپیوند می« میلِ باهم بودن»های مذهبی، آن را به شناختیِ هیئت جامعه
 راندنِ اسالم مناسکی منتهی به خلع ید از اقتدار مرجعیت و روحانیتبه حاشیه .امر مقدس

 شوند. عنوان متولیان و ناظران بر مناسک شناسانده می زیرا آنها همواره به .ودش می
  

 

1. Leader 
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 «مناسک»ها با محوریت .  تحلیل گفتمان یافته7 جدول 

بندی دقایق گفتمان مفصل
 زدایی(اسالم شعائری )دین

بودن مناسک، عامل همبستگی یا تاریخی یا عارضی بودن مناسک، سیاسی
شناختی در میان اقلیت شیعی در تاریخ، ربط نداشتن  انشورافکنی و التیام رو

گرایی ای و جلوۀ سطحی دین، مناسکمناسک با قرآن و سنت، دین توده
همچون کنش جمعیِ اقتدارگرا، فقدان خاستگاه واحد و رونوشتی از مناسک 

 ون جمع تماشاگران یک تیم فوتبالهای مذهبی همچمسیحی، هیئت

 بندی دقایق گفتمانمفصل
 پیرایی(کیش شخصی )دین

شدن جغرافیای ساحت قدسی، مناسک زمینی، دین تلفیقی، جامعۀ کوچک
زدایی از گرا، عرفان مدنی، مناسک سازگار با اقتضائات مدرنیته، تقدسکثرت

 مناسک با خوانش عرفانی از دین، دین همچون مکاتب مدرن

 دال مرکزی
 گفتمان اسالم شعائری 

 مناسک اسالمی

 کزی دال مر
 گفتمان کیش شخصی

 مناسک سکوالر

 مناسک دال سیال
 گفتمان کیش شخصی گفتمان هژمونیک

 گفتمان اسالم شعائری غیرِگفتمانی

 سوژگیمواضع
 گفتمان اسالم شعائری 

 خوانانگرای سیاسی، مداحان و روضهمتشرعان، روحانی سنتی، فقیه، اسالم

 مواضع سوژگی 
 گفتمان کیش شخصی

مددکار اجتماعی، پلورالیست سیاسی و معرفتی، پیروان ادیان  فعال مدنی،
 تلفیقی، اعضای عرفان حلقه

 
 ارزیکننده یا منطق همسازی مبتنی بر کردارهای تقسیم. غیریت8جدول 

 های نوظهور: فردگرایی در برابر مرجعیتعرفان
یکی از اهداف پیگیرانۀ برنامۀ پرگار، حذف یا تقلیل کارکرد مرجعیت در قلمروی دین است؛ در 

اول برنامه، معتقد است که در جامعۀ سنتی،  کارشناس« عی بدون مرجعیتشی اسالم»برنامۀ 
طور که  مردم خواهد شد. همان / مدرن، دین تابع اجتماع دین است اما در جامعه اجتماع تابع

مثبت:  واژگان
 «خود»

معنویت 
 درونی

کیش 
 شخصی

ادیان 
 تلفیقی

مکاتب 
 مدرن

مناسک مطابق با اقتضائات 
 گرارتمدرنیته و جامعۀ کث

منفی:  واژگان
 «دیگری»

مناسک 
 جمعی

دین 
 اجتماعی

ادیان 
 ابراهیمی

سنت 
 پیامبر

 مناسک 
 همچون کنش جمعی اقتدارگرا
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گیرد که چون هم باید متحول و اصالح شود. از این مقدمه نتیجه می یابد، دین تغییر می جامعه
گرایی و دموکراسی در جوامع مدرن همسویی ندارد و خواهان تقید مرجعیت با اقتضائات فرد

و تقلید و اطاعت فرد از خویش است، ضروری است این نهاد به حاشیه رانده شود و دخالتش 
ها، خواهان سخنی با این انگاره به حداقل برسد. کارشناس دوم نیز در هم در زندگیِ مردمان

است. چنین « نظارت بر مناسک»و « ویت دینیحفظ ه»تقلیل کارکرد نهاد مرجعیت به 
مرجعیتی، غیرسیاسی و حداقلی است. به اعتقاد او، یکی از دستاوردهای بزرگ مشروطه، 

ها بود؛ برای مثال، نهاد قضاوت از کنترل آنها خارج شد نشینی مرجعیت از بسیاری حوزهعقب
را از این نهاد اعالم کرد. این  نهاد عظیم آموزش عمومی، استقالل خویش عنوان بهو دارالفنون 

شدن اصالحات اِعمال شده بر نهاد مرجعیت، برآمده از روند مدرنیته و سکوالریزه
خواهی در ایران بود زیرا در جهان مدرن، برخالف قرون وسطا، نهاد دینی بر دیگر  مشروطه

. همچنین در نهادها اِشراف و استیال ندارد. تمرکزگرایی سنتی، منافی دموکراسی مدرن است
صداهای متکثر یافته است. در  مدرنیته، مرجعیت تنها سخنگوی مذهب نیست و معنویت

تواند به حیات خود می« گرایی حداقلیمرجعیت»فضای چندصدایی و فردگرایانۀ مدرن، تنها 
های نوظهور با تأکید بر تکثرگرایی مذهبی، صورت غالب  ادامه دهد. پدیدۀ عرفان

جای تعبد دینی، بر امیال فردی مؤمنان های نوظهور، بهن گشته است؛ عرفانگرایی مدر معنویت
 شوند. آنها مدعی آزادی افراد از سلطۀ مراجع هستند.   متمرکز می

، کارشناس سوم معتقد است که در «های نوظهور در ایرانعرفان»با این اوصاف، در برنامۀ 
اند و ه نهاد سنتیِ مرجعیت از دست دادهفضای فردگرای مدرن، شهروندان اعتماد خویش را ب

 هاینوظهور و معنویت های کنند و با گرایش به عرفاننمی دیگر دین خویش را از آنها طلب
کنند و رابطۀ معنوی را شکلی از رابطۀ شخصی  جدید بر حق انتخاب فردی خویش پافشاری می

 از مجرای رسمیِ مرجعیتدینداری ، شودمرجعیت ممکن می وساطتدانند که بیبا خدا می
ای گویی هر چیزی نیاز به کارشناس و متخصص دارد جز کند. در چنین تلقی عبور نمی

زعم این کارشناس، حتی در شهرهای مذهبی ایران همچون قم،  گرایی. به دینداری و معنویت
حصار بسیار یافته بدان سبب که معنویت را از ان های نوظهور در میان جوانان شیفتگانعرفان

شاهد سخن خود  عنوان بهشناخته است. او  ساخته و فردیت آنها را به رسمیت مرجعیت خارج
 کند. در امتداد همین نگاه است که کارشناسایرانی یاد می از نفوذ عرفان حلقه در میان جوانان

 دهند و این تجربۀهای نوظهور به خوِد فرد امکان لمس خدا را میدوم معتقد است این عرفان
 بخشد.  گیرد و لذت تفردی محض به او میمی ناب شخصی بیرون از خوانش مراجع جای
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 «تقابل فردگرایی با مرجعیت»ها با محوریت . تحلیل گفتمان یافته9 جدول 

بندی دقایق مفصل
گفتمان اسالم 

گرا مرجعیت
 زدایی( )دین

سی، کنترل اجتماع تابع دین، اقتدارگرایی و ضدفردگرایی، متناقض با دموکرا
مرجعیت بر نهاد های آموزش و قضاوت، تمرکزگرایی قدرت دینی، مرجعیت 

های مرجع، مرجعیت در همچون سخنگوی انحصاری معنویت، فقها همچون گروه
 تقابل با مدرنیته

بندی دقایق مفصل
گفتمان 

گرایی  معنویت
فردگرایانه 

 پیرایی( )دین

فقه، مرجعیت غیرسیاسی، استقالل دین تابع اجتماع، مرجعیت حداقلی منحصر به 
نهادهای مدنی، صداهای متکثر معنویت، ، تقید مرجعیت به حقوق بشر و مدرنیته، 

های نوظهور، معنویت فردگرا، الگوی مرجعیت همچون پدر معنوی، عرفان
 فراماسونری مذهب، معنویت بدون دین، مذهب انسانیت

دال مرکزی گفتمان 
 گرااسالم مرجعیت

 اکثریمرجعیت حد

دال مرکزی گفتمان 
گرایی بدون معنویت

 مرجعیت
 مرجعیت حداقلی

 مرجعیت دال سیال
 گرایی فردگرایانهگفتمان معنویت گفتمان هژمونیک

 گراگفتمان اسالم مرجعیت غیرِ گفتمانی
مواضع سوژگی 
گفتمان اسالم 

 گرامرجعیت
 ن، فقیهخواه مشروعه، کارشناس دیولی فقیه، مقلد، مجتهد، مشروطه

مواضع سوژگی 
گفتمان 

گرایی  معنویت
 فردگرایانه

های نوظهور، های عرفانکارشناسان و متخصصان مدرن، فراماسونر، اعضای حلقه
 گرای بدون شریعت، صوفی، راهب، اومانیستخواه سکوالر، طریقتمشروطه

 

 ارزیکننده یا منطق همسازی مبتنی بر کردارهای تقسیم.  غیریت10جدول
ژگان مثبت: وا

 «خود»
اصالت 
 انسان

 فردیت
 گرایی 

دین 
 حداقلی

حوزه 
 خصوصی

های عرفان
 نوظهور

طریقت 
 شخصی

 واژگان منفی: 
 «دیگری»

اصالت 
 دین

 مرجعیت
 گرایی 

دین 
 حداکثری

حوزه 
 عمومی

اسالم 
 گرامرجعیت

شریعت 
 عامه

 

 / نوظهور بر عرفان کالسیک رجحان عرفان زمینی
شود و خوانش عرفا از دین، ای پرگار بر تقابل عرفان با فقه تأکید میهدر بسیاری از برنامه

شود. اما این نیمی از روایت گرتر از خوانش فقها پنداشته میتر و مسامحهتر، انسانیاخالقی
پرگار دربارۀ عرفان ایرانی است؛ آنجا که قرار است فقها از اریکۀ حشمت فرو افتند، عرفان در 
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گردد اما چون غرض حاصل شد، نوبت به سربریدن عرفان پدیدار می جامۀ زیبای مالطفت
کارشناس سوم از نوعی « تصوف و سیاست»رسد. در برنامۀ سنتی و سیمای معنوی عارفان می

کند که ریشه در سنت ایرانی ندارد و با اقتضائات مدرنیته و سکوالریسم عرفان دفاع می
شود ز عرفان را که به نظریه والیت فقیه ختم میسازگاری یافته است. بنابراین، آن شکلی ا

در نظریه والیت فقیه، برآمده از « والیت»داند. به زعم کارشناس دوم نیز مفهوم منسوخ می
ترتیب، آنجا که عرفان جهتی والیی طور مشخص ابن عربی( است. بدین سنت عرفانی )به

نشی در آن است و نه لطافت و ذوق میابد، نشانۀ خشونت و تحجر دانسته شده که نه آزاده می
، در بیان کارشناس دوم، عرفان کالسیک همچون «هالباس شخصی»شناختی. در برنامۀ زیبایی

طور مثال،  شود و قدرتش ناشی از کنار نهادن تعلقات مادی است؛ به تصویر می« گفتار قدرت»
 دیگران رفتن!حاوی قدرت است: با تواضع به جنگ « من هیچ نیستم»در عرفان گزارۀ 

بر ظاهر بر روح و باطن هم سیطره دارد. به زعم او، لباس  همچنین عرفان برخالف فقه، عالوه
ای دانند که مقوله ها در ایران، کار خویش را سرسپردگی )رابطه مرید ـ مرادی( میشخصی

ا از بخشد، از سوی دیگر مسئولیت رعرفانی است که البته در عین حال که به افراد قدرت می
دارند. از  ها مسئولیت را از دوش دولت برمی شخصی گونه که لباس افکند؛ همانشان می گردن

کنند و به عرفان بیشتر ها در برابر فقیه / روحانی مقاومت میشخصی دید این کارشناس، لباس
الله خمینی سرسپردگی داشتند و نه ها به جنبۀ عرفانی آیتشخصی سرسپردگی دارند. لباس

کند که این معنویت عرفانی،  ءگونه القا کوشد اینۀ فقهی او.  با این عبارات، کارشناس میجنب
ای از قدرت سرکوبگر است؛ عرفان، نوعی قدرت قدسی و تمرکزگرا است و باید شکل پوشیده

های گوناگون سعی ای دیگر، در برنامهو اقتدارگرای آن هراسان بود. از زاویه از تبعات سیاسی
گرایانه از ترتیب، روایت سنتی و معنویتر سویۀ تنانیِ عشق عرفانی اصرار شود و بدینشده ب

، کارشناس دوم «عشق در شعر کالسیک»عرفان به چالش کشیده شود؛ برای مثال، در برنامۀ 
با اشاره به عدم تمیزناپذیریِ عشق عرفانی و زمینی معتقد است که هرگز عشق عرفانیِ تراشیدۀ 

گشاید؛ عناصر اندازی معنوی مینی موجودیتی ندارد. این عشق تنانه است که چشمکامالً روحا
گردد. اساساً عشق جدای از بدن وجود  منزله قالبی برای اعتال می های مادی بهجسمانی و رعشه
کردند در حالی که در عاطفه شدید را به یک روح جدا از بدن منتسب می اءندارد. عرفا منش
ه است. خط فاصل بین مادیت و معنویت وجود ندارد. به گمان این کارشناس، بدن اتفاق افتاد

ای که گویی موالنا فرشته است، بلکه حتی در گونه نباید متون عرفانی را مقدس شمرد، به
ای اروتیک مستور است؛ شمس بدن موالنا را آسای شمس و موالنا نیز رابطهمواجهۀ معجزه

رو، مریدان  انی نبود. تابوهای جسمانی موالنا شکسته شد. از اینآزاد کرد و این آزادی فقط روح
زده است. کارشناس اول نیز موالنا شمس را کشتند چون به حیثیت معنوی موالنا لطمه می
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داند از این سخن  داند برای زیبایی آسمانی؛ و این را تعبیری میای میزیبایی زمینی را پله 

های جسمانی و تلذذات شخصی دقیقاً توجه به کامجویی«. المجاز قنطره الحقیقه»مشهور: 
های نوظهور )برخالف عرفان کالسیک( اهمیت یافته هایی است که در عرفانهمان تجربه

های  کارشناس دوم، دوباره به گرایش« گرایی؛ ژنتیک یا اکتسابی؟ جنس هم»است. در برنامۀ 
و شاهدبازی در عرفان ایرانی را متذکر کند جنسگرایانه در رابطۀ شمس و موالنا اشاره می هم
نیز کارشناس دوم دوقطبی عشق زمینی و آسمانی را انکار « شناسی حافظ»شود. در برنامۀ می
خواند که با عرفان زاهدان و کیش شریعتمداران و مفتیان و  می« عارف رند»کند و حافظ را می

داند ارد و حافظ را اساساً عارف نمیگذ منبریان سرِ دشمنی دارد. کارشناس اول پا را فراتر می
کند و مفاهیم گی را ستایش میکند که شادخوارهمعرفی می« شاعران شراب»بلکه از زمرۀ 

رفته  زعم او، معشوق حافظ روی خاک شیراز راه می کشد. بهبنیادین عرفانی را به چالش می
این کارشناس به سادگی  «.حافظ قرآن»دان است و نه  است. حتی نام حافظ به معنای موسیقی

/ قرآن زبر  عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ»کند: از این بیت مشهور حافظ عبور می
های حافظ از جوانی تا سخن با ذبیح بهروز غزل بدین ترتیب، هم«. بخوانی با چهارده روایت

ن همان مسلک خواند که نسبتی با امر متعالی ندارد. ایمی« های این جهانیغزل»پیری را 
جهانی اصرار های نوظهور است که دائما بر تمنیات شخصی و تلذذ فردگرایانه و این عرفان

گری قرن زندگی سرخوشانۀ مدرن. سبکی که بیشتر به هیپیورزد: عرفان همچون سبک می
 بیستم شبیه است تا ادیان ابراهیمی. 

 خواننده ایرانی( در این زمینهمحسن نامجو) به دریافت« رابطۀ شعر و موسیقی»در برنامۀ 
نیستند و نباید به ردیف آوازی  پردازد؛ محسن نامجو معتقد است که شعر و ارکان آن مقدس می

 نخستین و گوهرینش کردن شعر کالسیک از معنای نامجو به دنبال تهی .تسلیم شد سنتی
است. برای مثال، است. یکی از نتایج این معنازدایی و جوهرزدایی، معاصر ساختنِ شعر قدیم 

بلند تصویر گیس همچون جوانی آمیزش، بلکهعاشقِ عارف دیگر نه در شکل رازآلود و غرابت
زلف »کشد: فریاد می معشوقه در ازدحام ترافیک خیابان به سبب طرد شدن از سوی شودکهمی

مرسوم و سنتیِ  ترتیب، معنای بدین«. بنیادم بر باد مده تا ندهی بر بادم / ناز بنیاد مکن تا نکنی
آهنگ ثابت و  نکردن ضرب های حافظ و سعدی و موالنا را کنار نهاده و با دنبالعاشقانه

خانۀ ماست.   شودکه معاصر و همآفریده می بحرهای عروضی، معنا و حس و حال جدیدی
کوشد می شود. چنین نگاهیهای کالسیک منجر می زدایی از عارفانهنامجو به تعالی خوانش
مادی همسطح  یافته با دیگر  خصوصیات عوالمروحانیت جسمانیت معنوی را بسانشمایل 

 معنا، انسان کاملی که عرفا ازآن سخن سازد. بدینعاری  کند و آنها را از هر گونه امتیاز تعالی
ترتیب، نتیجه خورد، وجود ندارد. بدینمی« نور»ای بیش نیست؛ انسانی که گویند، خرافهمی
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عرفانی است که در جامۀ مدرنیته  / کالسیک، بلکه ایی از دین، نه عرفان سنتینهایی جوهرزد
جستجو کرد که امروزه در  توان در معنویت شخصیِ  را می کامل آن یافته؛ عرفانی که شکل تعیّن

 های نوظهور. عرفان آئین گرا یعنی همانشود. دین تسامح نوظهور ترویج می هایقالب عرفان
 

 «عرفان زمینی»ها با محوریت گفتمان یافته. تحلیل 11 جدول

بندی دقایق گفتمانی مفصل
 پیرایی(عرفان زمینی )دین

های نوظهور، عشق تنانی، اتصال مادیت و معنویت یا روحانیت عرفان
یافته، زیبایی زمینی، رابطۀ اروتیک شمس و موالنا، شاهدبازی جسمانیت

دان، حافظ میترائیست،  عرفا، عارف رند، شاعران شراب، حافظ موسیقی
های کالسیک، انکار وجود زدایی از عارفانههای این جهانی، تعالیغزل

 انسان کامل.

بندی دقایق گفتمانی مفصل
 زدایی(عرفان آسمانی )دین

ها ، انسان کامل، عرفان همچون قدرت شخصی عرفان والیی، عرفان لباس
، زیبایی آسمانی، قدسی، عشق روحانی، زیبایی آسمانی، عارف رازآمیز

 جدایی جسم و روح، تقدم موالنای عارف بر موالنای عاشق، حافظ قرآن.

 دال مرکزی گفتمان
 عرفان زمینی/نوظهور

 گراعرفان تسامح

 دال مرکزی گفتمان
 عرفان آسمانی

 عرفان اقتدارگرا

 عرفان دال سیال
 گفتمان عرفان زمینی گفتمان هژمونیک

 ن آسمانیگفتمان عرفا غیرِ گفتمانی
 مواضع سوژگی گفتمان

 عرفان زمینی
دان، صوفی، شاهدباز،  عاشق، عارف رند، میترائیست، حافظ موسیقی

 خمّار، پیامبر زمینی

 مواضع سوژگی گفتمان
 عرفان آسمانی

 ها، حافظ قرآن، پیامبر آسمانیشخصی عارف، انسان کامل، ولی فقیه، لباس

 

 ارزیکننده یا منطق همهای تقسیمسازی مبتنی بر کردار. غیریت12 جدول

 ثبت: مواژگان 
 «خود»

 قرائت مادی
 از عرفان 

 عشق
 تنانی 

 عرفان
 غیرسیاسی

عرفان 
همچون 
معنویت 

 درونی

موالنا و 
 حافظِ عاشق

پیامبران 
 خاکی

واژگان منفی: 
 «دیگری»

قرائت روحانی 
 از عرفان

عشق 
 روحانی

عرفان 
سیاسی 

مانند والیت 
 فقیه

عرفان 
همچون 

 تار قدرتگف

موالنا و 
 حافظِ عارف

پیامبران 
 آسمانی
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 گیریبحث و نتیجه 

 یافته دسـت نتیجه بدین پرگار برنامه مجموعه از برنامه24 های یافته گفتمان تحلیل با نگارندگان
ــه ــور ک ــن مح ــاوگو گفت ای ــارچوب در ه ــای چ ــتعاری فض ــان اس ــتی گفتم ــرب سکوالریس  غ

 زدایـیاز فقه مشروعیت  سکوالر، نخست دین  بندی صورت منظور به است؛ شده بندی صورت
 بخشـی از ذات و جـوهرۀ دیـن شود کـه می  پنداشته مردمان مازاد در دیانت عنصری  و همچون

 گردنـد کـه می تلقـی بـردین و عـارض عنوان امـور تـاریخی نیز به نیست. در مرحلۀ دوم، مناسک
 نیســتند و همچــون بــاقی ندارنــد و مســتفاد و مســتخرج از وحــی دیــن ســویۀ قدســی بــه ربطــی
 بـا هـم»در مسـیر  کوششـی منزلـه  اند و به و دنیوی انسانی، زمینی جمعی و اجتماعات های کنش
پیداست که چون  با یکدیگر هستند. ناگفته گذاشتن زندگی و به اشتراک و فرار از تنهایی« بودن

نیـز « تقلیـد و مراجـع روحـانیون»این امـور یعنـی  متولیان گاه  فقه و مناسک به حاشیه روند. آن
 خلـع مسـئولیت جمعـی زنـدگی و مـدیریت غایـب شـوند و از نظـارت عمـومی باید از قلمـروی

 کارشناسـان و متخصصـان بشر در اختیار و کنتـرل های زندگیسویه ترتیب، تمامیشوند. بدین
 سـت کـه فقـه و شـریعت و مناسـک در آنا سکوالر، دینی اوصاف، دین مدرن قرار گیرد. با این

شود کـه شخصی می تجربۀ معنویِ طلبی، محدود به یکنقشی ندارد و فارغ از هرگونه مرجعیت
 هـایی کـه بـر انتخـابشـاهد هسـتیم؛ عرفـان« های نوظهـورعرفان»اش را با شیوع واقعی شکل

مقــدس. ایــن  از مراجــع یــا مــتن کننــد و نــه متابعــتتأکیــد مــی فــردی و خودبیــانگری شخصــی
متفـاوت  کوشند باورهـایی می گیرند؛ بلکهنمی خویش را از مرجعیت هبورزان، نه تنها مذ دین

خـود را  و فردیـت میان خویشتن و مرجعیـت، تشـخص از آنها اتخاذ کنند و با شکاف و فاصله
 پیرایی )اصالحات در دین( با کنار نهـادن عرفـانترتیب، سرانجام، دینگذارند. بدین نمایش به

   رسند. می به انکار دین نوظهور، های سنتی به نفع عرفان
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 پسند ایرانیهای خانواده در مجالت عامهبازنمایی گفتمان
 

 3، عاطفه خالقی2ابوالفضل اقبالی  ،1امیر رستگار خالد
 

 چکیده
های اخیر توسط ای کشور در سالمثابه یک گفتمان هژمونیک در فضای فرهنگی و رسانه گرایی بهخانواده
م به چالش کشیده شده است. امروزه فضای جریان فکری و فرهنگی فمینیس از جملههای رقیب گفتمان

ویژه عرصۀ مطبوعات و نشر محل تخاصم گفتمانی این دو رویکرد  ای جامعۀ ایرانی بهفرهنگی و رسانه
های نظری پیرامون خانواده در عرصۀ هستند. این پژوهش درصدد بررسی کیفیت بازنمایی گفتمان

گیری از در این تحقیق، تحلیل گفتمان با بهرهپسند ایرانی است. روش مورد استفاده مجالت عامه
شناسی الکال و موفه است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش مجالت خانواده سبز، خانوادۀ روش

عنوان واحد تحلیل  های خانوادگی این مجالت به ایرانی، موفقیت و روزهای زندگی بوده و متون ستون
گرا ها و عناصر گفتمان خانوادهاکی از این است که مؤلفهاند. نتایج پژوهش حاین تحقیق خوانش شده

گردد، در بندی میدر فضای نظری کشور صورت« سازش»گرایی و دال مرکزی که با محوریت جمع
های گفتمان تری برساخت شده و در مقابل عناصر و مؤلفهصورت پررنگ پسند بهمجالت عامه

تری در مطالب این مجالت رنگحضور کم« حقوق» فمینیستی با محوریت فردگرایی و دال مرکزی
رسد در فضای فرهنگی جامعه ایرانی هنوز ردپای نظم دینی ـ سنتی خانواده داشته است. به نظر می

جریان فمینیستی یا روشنفکری  از جملههای رقیب صورت کامالً پررنگ محسوس بوده و گفتمان به
 اده و مناسبات آن برای عامۀ مردم ارائه نمایند.اند گفتار غالبی را در حوزۀ خانونتوانسته

 های کلیدی واژه
 تحلیل گفتمان، خانواده، فردیت، مجالت عامه پسند
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 مقدمه
به حاکم شدن نظام سیاسی مبتنی  57تحوالت سیاسی ناشی از انقالب اسالمی در ایران سال 

قوانین، نظام ارزشی و  بر دین در این کشور منجر شد که در پی پیوند زدن مناسبات جامعه با
گرایی بیش از پیش هنجارهای دین اسالم بود. لذا در مناسبات اجتماعی رنگ و بوی خانواده

دلیل هژمونی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظام حاکم، به گفتمان غالب در  تقویت شده و به
اعی در نظام های فرهنگی و اجتم گذاریها و سیاست جامعه تبدیل گردید. نظام آموزشی، رسانه

امروزه با گذشت بیش  حاکم همواره در پی بازتولید این گفتمان غالب در زمینه خانواده هستند.
های جدیدی در عرصۀ خانواده  کم شاهد ظهور گفتمان از سه دهه از انقالب اسالمی در ایران کم

رده و بندی کهستیم که مفاهیم و مقوالت جنسیتی را به شکل دیگری حول محور زنان مفصل
تصویر ارائه شده از زن و خانواده توسط گفتمان غالب را در برخی مقوالت به چالش 

های نوظهور است که برابری زن و مرد در تمام  یکی از این گفتمان 1اند. فمینیسم فراخوانده
 & Barrett & Philips, 1992: 74)های فردی و اجتماعی و خانوادگی را مطالبه  شئون و عرصه

Cahoone, 2003: 48) زدایی از تقسیم کار در خانواده و اجتماع است و در پی جنسیت(Friedan, 

1963: 75 & De Beauvoir, 1975: 12 & Millett, 1970: 89 ) در رویکردهای فمینیستی، خانواده نه
آلود است که باید براساس الگوهای  مثابه ساختاری ستم تنها محور جامعه نیست، بلکه به

 (.Engels, 1972: 135  & Firestone, 1974: 112 & Barrett, 1967: 21)دگرگون شود  فراجنسیتی،
کم به بسیاری از این جریان نوخاسته در مغرب زمین به مدد اقتدار سیاسی و اقتصادی غرب کم

های اصیل و بومی زنان در مشرق زمین را نیز متأثر از خود کرد. در  کشورها راه یافت و حرکت
هایی را با  های مختلف، فعالیت جریان فمینیسم با تحوالت سیاسی و اجتماعی دورهایران نیز 

یک گفتمان رقیب و  عنوان بهتدریج جای خود را شدت و ضعف در جامعه پیگیری کرده و به
رسد گفتمان فمینیستی در  لبته به نظر میا چالش برانگیز برای گفتمان دینی باز نموده است.

عنوان یک گفتمان دارای هژمونی در فضای عمومی جامعه  را به حال حاضر جایگاه خود
نژاد،  دست نیاورده و هنوز منحصر به فضای نخبگانی و دانشگاهی جامعه ایران است )زیبایی به

(. لذا این جریان برای تبدیل شدن به یک گفتمان مسلط در عرصۀ عمومی جامعه و به 1389
زندگی عمومی مردم وارد شده و مفاهیم خود را در این بایست به  حاشیه راندن گفتمان دینی می

 سازی نماید.عرصه برجسته
ها در میان  ابزارهای تغییر سبک زندگی عموم افراد جامعه و تبلیغ مفاهیم و ارزش از جمله
ها هستند که اغلب زمان فراغت و زندگی جامعه امروز را تحت پوشش خود قرار  مردم، رسانه

 

1. Feminism  
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های  شوند که در ارتباط مستقیم و مستمر با رسانه ندرت افرادی یافت می اند. امروزه به داده
ها که در کشور ما طیف قابل  مختلف از هر نوعی قرار نگرفته باشند. یکی از این رسانه

ای از زنان جامعه را با خود همراه ساخته است، مجالت خانوادگی یا همان نشریات  مالحظه
اند. این  ثیرات بسزایی را به همراه داشتهأعرصۀ سبک زندگی تپسند هستند که در زرد یا عامه

دلیل وجود عناصر دارای  نشریات که حاوی مطالب بسیار عمومی و دم دستی هستند به
های محبوب و ... معموالً به  ها و شخصیت تبلیغات، استفاده از هنرپیشه از جملهجذابیت 

 .اند فروش باال و مخاطبان بسیاری دست پیدا کرده
های این نشریات که تأثیر بسیاری در مناسبات خانوادگی افراد به ویژه ترین بخش از مهم

های عشقی هستند که دارای مضامین و محتواهای  های خانوادگی و داستان بانوان دارد، مشاوره
مربوط به خانواده و سبک زندگی هستند. رویکردهای حاکم بر این مطالب در نشریات 

یل ماهیت تأثیرگذار آنها به راحتی به مخاطبان نیز منتقل شده و مناسبات دل پسند به عامه
سازند. حال این رویکردها ممکن  خانوادگی را به سمت این رویکردها دچار تحول و تغییر می

است در جهت تقویت گفتمان غالب و مسلط در زمینه خانواده که همان گفتمان دینی و 
م ممکن است هم صدا با گفتمان رقیب درصدد به چالش گرایی است قرار گیرد و هخانواده

کشیدن و حاشیه راندن مفاهیم گفتمان مسلط در زمینه خانواده باشند. بررسی و تحلیل این 
گذاری تواند از منظر سیاست مطالب و فهم رویکردها و گفتمان حاکم بر این نشریات می
رو بررسی نحوه بازنمایی  یشفرهنگی دارای اهمیت و ضرورت باشد. لذا دغدغه پژوهش پ

 پسند ایرانی است.های خانواده در مجالت عامه گفتمان
 

 پیشینه پژوهش
پسند ایرانی انجام شده است، در میان تحقیقاتی که در زمینه بررسی و تحلیل نشریات عامه

( در پژوهشی باعنوان 1389ها قرابت بیشتری با موضوع این پژوهش دارند. کیا ) برخی از آن
پردازد که مجالت  به این موضوع می« پسندررسی تحول گفتمان فرهنگی در مجالت عامهب»

توان آن را وضعیت فرهنگی  اند که می پسند در بازنمایی فرهنگی دچار نوعی آشفتگی بودهعامه
تحلیل گفتمان بازتولید زبان » باعنوان( در تحقیقی 1388از هم گستیخته نام نهاد. ابراهیمی )

درصدد است تا چگونگی بازتولید زبان « پسند فارسی در ایرانمجالت عامه جنسیتی در
گاه ذهنی و گفتمان جنسیتی جامعه را در مجالت عامه پسند با بهره گیری از جنسیتی در ناخودآ

( در 1387شناسی فرکالف مورد تحلیل گفتمان قرار دهد. فرقانی )دیدگاه میشل فوکو و روش
نامه زندگی  پسند، مطالعه موردی دوهفته گی در نشریات عامهسبک زند» باعنوانتحقیقی 

قصد دارد تا با استفاده از مبانی نظریه سبک زندگی بوردیو به بررسی نحوه و کیفیت « آل ایده
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بازنمایی عناصر مختلف سبک زندگی یعنی مدیریت بدن، رفتار مصرف و اوقات فراغت در 
ساخت و محتوای »( در پژوهشی با نام 1386زاده )پسند بپردازد. مهدینشریات عامه

به تحلیل محتوای صفحه اول هجده نشریه عامه پسند پرداخته و اینگونه « پسندمطبوعات عامه
که از باالترین ارزش خبری نزد مخاطب عمومی برخوردار « شهرت»گیرد که مقوله نتیجه می

فحه اول نشریات است مالک تعیین سهم حضور هر یک از موضوعات مختلف جامعه در ص
بندی گفتمانی از  پسند است. وجه تمایز پژوهش حاضر با پیشینه خود در ارائه یک صورتعامه

که تا به حال به  استهای آنها بندی مفاهیم و دالخانواده و مفصل ۀرویکردها و نظریات حوز
 رود.  آن پرداخته نشده و به نوعی از وجوه نوآورانه این تحقیق به شمار می

 

 پژوهش انی نظریمب
های انجام گرفته درباره وضعیت دینداری در جامعه ایرانی داللت بر طیف زیادی از پژوهش

)فرجی و کاظمی،  اندتدیّن مردم ایران داشته و افول دینداری در ایران را غیرموجه دانسته
نی ( اگرچه بر تحوالت ارزشی و هنجاری جامعه ایرا1393؛ طالبان، 1395غیاثوند،  ؛1388

ها و واقعیت خانواده در جامعه ایرانی دیدگاه ۀیک واقعیت نیز تأکید دارند. دربار عنوان به
نظرات متعددی در فضای علمی کشور وجود دارد که غالب آنها سخن از تحوالت خانواده در 

؛ 1395اند )ساروخانی و همکاران،  ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی به میان آورده
؛ 1391پی، ؛ نیک1390؛ حاجیانی، 1387؛ تنهایی و شکربیگی، 1396راد،  قانعی
(. دربارۀ تحوالت الگوی خانواده در ایران و جهان 1387؛ زمانیان، 1389احمدی،  علی

 1المللی افرادی مانند ویلیام جی گودهای بسیاری انجام گرفته است. در سطح بینپردازی نظریه
 :Goode, 1963)ن بر الگوی سنتی خانواده تأکید دارند ای و مدربر تفوق الگوی خانواده هسته

، سه «ها ها و واقعیت آل های خانواده در جوامع مدرن: ایده مدل»در کتاب  2کاترین حکیم (.67
های متمایز  مبتنی بر نقش»و « های توافقی مبتنی بر نقش»، «خواه برابری»مدل از خانواده یعنی 

خواه و  گیرد که زنان بیشتر به مدل برابری گونه نتیجه می را ارائه کرده و این« و تفکیک شده
« 4رابطه ناب»با طرح مفهوم  3اند. همچنین آنتونی گیدنز مردان بیشتر به مدل سنتی متمایل بوده

ورزد که اساساً خانواده امروز دیگر یک واحد تولیدی و اقتصادی نبوده و بر این نکته تأکید می
-136: 1387جین مبتنی بر عواطف و صمیمیت است )گیدنز، منطقِ دادوستد در روابط زو

 
1. Goode 

2. Hakim 

3. Giddens 

4. Pure Relationship 
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مثابه یک آرمان برای دنیای جدید، تأکید به« 1خانواده دموکراتیک»(. وی با وضع مفهوم 128
شد، در این دارد که برخالف روابط نابرابر زن و مرد در گذشته که زن مایملک مرد تلقی می

ر مناسبات زن و شوهری، احترام متقابل، الگو از خانواده برابری و موقعیت یکسان د
 و مشورت، آزادی از خشونت و تعهد متقابل وجود دارد وگو گفتگیری بر مبنای  تصمیم

(Giddens, 1992: 105.) س هرم تغییر ألذا ساخت قدرت از شکل هرمی با محوریت مرد در ر
گرنسهایم در کتاب  گردد. همچنین الیزابت بکیافته و با معیارهای دموکراتیک بازسازی می

های  به بررسی انواع تغییرات در خانواده پرداخته و به رواج خانواده« خانواده در جهان امروز»
(. نظریات بومی در 135: 1388ای و افول خانواده گسترده اشاره دارد )گرنسهایم،  هسته

ی در شرایط ای خانواده سنتگردند. عدهتحلیل تحوالت خانواده نیز به چند دسته تقسیم می
( و بر کارآمدی الگوی 1386تبار، ای ناممکن تلقی کرده )علویکنونی جامعه ایرانی را گزینه

ای با عنایت به (. در مقابل نیز عده1385پور،  خانواده مدرن و مدنی تأکید دارند )جالیی
خانواده تحوالت خانواده در جامعه ایرانی، کماکان از هژمونی الگوی خانواده سنتی در مقابل 

عنوان  مدنی در عینیت اجتماعی ایران سخن گفته و معتقدند جایگاه خانواده در جامعه ایرانی به
شناس، ؛ حق1395؛ کرمی، 1394یک نهاد دینی و عرفی از بین نرفته است )آزادارمکی، 

د ای که در تحلیل جایگاه خانواده در عینیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی نبای(. نکته1388
رو نیز به این نظرگاه ملتزم بوده، این است که خانواده ایرانی  مغفول واقع شود و پژوهش پیش

های دینی و سنتی متعددی برای بازتولید خود در اختیار داشته و در برابر عناصر تحولی ظرفیت
فرهنگ مدرن پایداری و قوام خود را حفظ نموده است. به عبارت دیگر عناصر متعددی در 

عید نوروز، شب یلدا، روز زن و مادر، مراسمات  از جملهگ دینی و سنتی جامعه ایرانی فرهن
ها مذهبی و ... وجود دارند که خانواده ایرانی در تعاملی دوسویه با این عناصر به تقویت بنیان

(. 12: 1388نژاد، پردازد )زیباییهای روابط خویشاوندی و خانوادگی میو استحکام پایه
یک قرن اخیر، فرهنگ مدرن، برخی اقتضائات خود را بر خانواده تحمیل کرده و  اگرچه در

ای شدن است. اما در همین فرایند نیز  خانواده ایرانی به تبع الگوی جهانی در حال هسته
ای از تحوالت مقاومت نشان  خانواده با حفظ نسبی هویت ملی و دینی خود در برابر پاره

ای در جوامع غربی متمایز است.  ای ایرانی از خانواده هسته اده هستههمین دلیل خانو دهد. به می
خانواده ایرانی با آنکه شکل گسترده خود را از دست داده اما به حفظ پیوند با اعضای خود و 
خویشاوندان پایبند مانده است و فرزندان را حتی پس از ازدواج و تشکیل خانواده، از 

قدری  در ایران به  فرد با خانواده ۀسازد. رابط مند می رههای مالی و عاطفی خود به حمایت
 

1. Democratic Family 
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: 1388نژاد، شود )زیبایی رنگ است که شخصیت اجتماعی افراد با خانواده تعریف می پر
رسد جامعه ایرانی با وجود تجربه تحوالت عمیق در ناحیه برخی از (. لذا به نظر می13

ختار فرهنگ و هویت خود، کماکان در ها و هنجارها و طی تغییرات بنیادین در سا ارزش
 عرصه خانواده و روابط خویشاوندی نظم دینی و سنتی خویش را حفظ و بازتولید نموده است.

 
 

 پژوهش روش
های سخن گفتن ما نه  وهیاین فرض استوارند كه ش بر1همه رویکردهای نظری در تحلیل گفتمان

صورت فعاالنه آن را  هستند؛ بلکه بهت و روابط اجتماعی ما یتنها منعكس كننده جهان، هو
های ها در این است که آنها واسطهت گفتمانیدهند. نزد الکال و موف اهم ر میییساخته و تغ

د یگر بازتولید آن هستند. به عبارت دید و عدم بازتولیت ساختاری و بازتولیر موقعیمهم تفس
ای افراد را شکل دهد ع سوژهک نظم اجتماعی مستلزم آن است که گفتمان حاکم بتواند موضی

رو همواره  نین کار موفق نشود نظم اجتماعی دگرگون خواهد شد. از همیو در صورتی که در ا
ری افراد نزاع و کشمکش یهای تفست مسلط در چارچوبیها برای کسب موقعان گفتمانیم

ش یوۀ آراشدت وابسته به نح ست و بهیک گفتمان امری قطعی و دائمی نیوجود دارد و تسلط 
آنها معتقدند برای  (.Laclau & Mouffe, 1985: 142)خی خاص است یروابط قدرت در برهه تار

ک یله یها به وستیعنی همه هویضروری است. « 2گریید»تی وجود یا هویده یجاد هر پدیا
گیرند  های معنایی بیرونی شکل میا نظامیی درونی با نظام یاصل مشترک؛ تقابل نظام معنا

(Laclau & Mouffe, 1985: 127.) ها نیز از طریق ایجاد مرزهای سیاسی و ضدیت بنابراین گفتمان
(. به این ترتیب 53: 1383کنند )تاجیک، هویت خود را کسب می« دیگری»و « ما»میان 

ها، جوامع و کارگزاران، مرزهای سیاسی خود را امری است که از طریق آن گروه« 3ضدیت»
(. 55: 1383سازند )تاجیک، طریق پروژه دگرسازی، هویت خود را میکنند و از تعریف می

های دیگر از سوی گفتمانی خاص است. سازی به معنای نفی و طرد گفتماندر کل غیریت
سازی، اساساً در این رویکرد هیچ معنا و هویتی بدون قرار گرفتن در رابطه با ضدیت و غیریت

(. لذا اینکه یک دال خاص متضمن چه 165 :1377شود )هوارث، تشکیل و تثبیت نمی
ای تعریف گونه ها را بهکند دالمدلولی است، همواره مورد مناقشه بوده و هر گفتمانی تالش می

های یک گفتمان از ارزش برابر برخوردار کند که با نظام معنایی خود سازگار باشد. همه دال
است )سلطانی، « 4دال مرکزی»ن آنها تریشوند. مهمیتقسیم م ینیستند و به انواع مختلف

 
1. Discourse Analyzes  

2. Other  

3. Antagonism 
4. Nodal Point 
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ها حول گردد که سایر دال(. دال مرکزی به شخص، نماد، یا مفهومی اطالق می45: 1384
نیز « 1بندیمفصل(. »1389و فیلیپ،  شوند )یورگنسنمی یبندمحور آن جمع و مفصل

و یک  (163: 1377ها با هم جوش خورده )هوارث،  فرایندی است که به واسطه آن، نشانه
آیند  های دیگری را که حول دال مرکزی گرد می دهند. الکال و موف دال نظام معنایی را شکل می

های دیگر حول  نامند. هژمونی و قدرت یک گفتمان مبتنی بر انسجام معنایی دال می« 2وقته»
ترین مکانیسم و اقدام در جهت فراگیری و  (. مهم93: 1393محور دال مرکزی است )کلهر، 

های دال« رانیحاشیه»های خود و مفاهیم و دال« سازیبرجسته»رش هژمونی گفتمان، گست
دهد تا یبه گفتمان این امکان را م یرانسازی و حاشیهدیگری توسط گفتمان است. برجسته

 رقیب را متزلزل كند. یهاگفتمان یمعنای مورد نظر خود از امور را تثبیت كرده و معنا
ژوهش حاضر برگرفته از نظریه تحلیل گفتمان الکال و موف شناختی پچارچوب روش

صورت که ابتدا مناقشات نظری پیرامون الگوی خانواده در جامعه ایرانی  است. بدین
پسند  ها در مجالت عامههای هر یک از این گفتمانبندی گفتمانی شده و سپس دال صورت

گونی ابعاد خانواده از منظر رویکردهای گیرند. با توجه به گونامورد تحلیل و ارزیابی قرار می
شناسی کارکردگرایی تالکوت مختلف، در این تحقیق ابعاد خانواده براساس رویکرد جامعه

 گرددپارسونز ابعاد خانواده شامل ساختار خانواده، کارکردهای خانواده و روابط نقشی می
ا در پنج ریزمحور ذیل مورد گانه فوق ر( و ما در این تحقیق ابعاد سه74: 1376بام، )روزن

 :بررسی قرار خواهیم داد
. بعد 5. تقسیم کار در خانواده؛ 4. توزیع قدرت؛ 3. روابط زوجین؛ 2. ازدواج و طالق؛ 1

 خانوار.
های مقام معظم  بر آیات و روایات، به دیدگاه گرا عالوهبرای تبیین رویکرد گفتمان خانواده

سالم سیاسی در ایران مراجعه شده است. همچنین برای ترین نماینده ا مهم عنوان بهرهبری 
نظران جریان فمینیسم در  های روشنفکران و صاحب تبیین رویکرد گفتمان فردگرا به دیدگاه

 ایران پرداخته شده است.
. استپسند یا به اصطالح نشریات زرد در ایران مجالت عامه رو پیشآماری تحقیق  ۀجامع

پژوهش عبارت از مجالت خانواده ایرانی، خانواده سبز، موفقیت و نمونه استفاده شده در این 
نمونه آماری، تیراژ باالی این  عنوان به. معیار انتخاب این مجالت هستندروزهای زندگی 

های مجالت نسبت به بقیه است. واحد تحلیل در این پژوهش نیز عبارت از مطالب ستون

 
1. Articulation 

2. Moment 
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صورت جداگانه و  عشقی( است که هر مطلب بههای خانوادگی این مجالت )مشاوره و داستان
 کامل مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

 های پژوهشیافته
 های خانواده در ایرانگفتمان

توان دو گفتمان متخاصم در حوزه خانواده را شناسایی  طور کلی در جامعه امروز ایران می به
اهیم گفتمانی خود در این سازی مفنمود که این دو گفتمان کالن به نوعی هم مشغول برجسته

رانند. این دو گفتمان کالن عبارتند های محوری یکدیگر را به حاشیه می حوزه بوده و هم دال
 از:

 ؛گردد گرا که توسط جریان اسالم سیاسی حاکم در ایران نمایندگی میالف( گفتمان خانواده
 گردد. مایندگی میب( گفتمان فردگرا که توسط جریان روشنفکری و فمینیستی در ایران ن

 

 گرا در ایرانالف( گفتمان خانواده
 ازدواج و طالق

گرا با عنایت به آیات و روایات متعدد در زمینه اهمیت ازدواج )قرآن کریم: در رویکرد خانواده
ق، 1401طبرسی، ، نوری251: 3 ق، ج1413و صدوق،  21 ، روم،21و  20، نساء، 32 نور،

شهری، ، ری45: 20 ق، ج1416، حرعاملی، 221: 103 ق، ج1404، مجلسی، 154: 14 ج
(، قائل به قداست و آسمانی بودن پیوند ازدواج است و جامعه اسالمی باید 280: 4، ج1386

(. تشکیل خانواده 23/9/73)رهبری:  زمینه تحقق این پیوند آسمانی را برای جوانان مهیا سازد
، 254: 3ق، ج1413)صدوق،  گیرد و ازدواج در این رویکرد بدون تکلف صورت می

 (.2/9/73و رهبری:  11: 15 ق، ج1416حرعاملی، 
ها نقش فعال در گزینش و  روش همسرگزینی مطلوب نزد این رویکرد آن است که خانواده

کرده و البته تمایل طرفین ازدواج نیز شرط مهم و اساسی یک  ءایجاد وصلت میان جوانان ایفا
گری دارند و حق انتخاب با نقش هدایت تنهادر این زمینه  . خانواده و بزرگترهااستپیوند 

 .(17/2/75و  6/9/76جوانان است )رهبری: 
یک حق مشروط برای مردان در نظر گرفته شده  عنوان بهازدواج مجدد در این رویکرد  

( همچنین ازدواج 3است که شرط آن رعایت عدالت در میان همسران است. )قرآن کریم: نساء،
امری جایز برای افرادی در نظر گرفته شده است که  عنوان بهغه( نیز در این رویکرد موقت )صی

گناه و روابط  ۀامکان ازدواج دائم به هردلیلی برای آنان میسر نبوده و خوف افتادن به ورط
: 2 ، ج1368، )ره(و خمینی 151: 7 ق، ج1416نامشروع برای آنان وجود دارد. )حرعاملی، 

701). 
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رود )قرآن  عیار انتخاب همسر در این رویکرد کفویت دینی و ایمانی به شمار میترین م مهم
 (.11/6/72و رهبری:  67: 20ق، ج1416، حرعاملی، 221کریم: بقره،

ق: 1413گردد )هندی،  ترین حالل محسوب می قبیح عنوان بهطالق در این رویکرد      
( و مصالح جامعه 78: 4ق، ج1404آورد )حرانی، ( که عرش خدا را به لرزه در می27871ح

( حق 1395های ابالغی خانواده  اسالمی اقتضای محدود کردن این پدیده را دارد. )سیاست
طالق در این رویکرد نوعًا و به جز استثنائات قانونی، در اختیار مردان است. این حکم براساس 

 227 )قرآن کریم: بقره،دهد  که مردان را مخاطب خود قرار می طالق ۀآیات متعدد قرآن دربار
ق، 1416( و نیز روایات متعدد در این زمینه )حرعاملی، 1 و طالق، 49و احزاب،  231و 
 گردد. ( اثبات می289: 21ج

 

 روابط زوجین
، 115: 14ق، ج1416)حرعاملی،  روابط زوجین دراین رویکرد مبتنی بر محبت است 

(. اصل مهم 11/8/77بری: و ره 175ق: 1412، دیلمی، 132: 104ق، ج1404مجلسی، 
دیگر در مناسبات زوجین گذشت و سازش با یکدیگر است. در این رویکرد زن و شوهر یک 
حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر دارند. زوجین باید نسبت به انجام تکالیف خود 

 9/4/78اهتمام ویژه داشته و نسبت به حقوق خود با گذشت و فداکاری رفتار نمایند )رهبری: 
(. معاضدت و همکاری متقابل جهت ساختن زندگی مشترک روح حاکم بر 19/11/77و 

مناسبات زن و شوهری است. زن و شوهر در این رویکرد بر مبنای رفاقت و دوستی با یکدیگر 
توقعی نسبت (. کم17/10/71کند )رهبری:  کنند و کسی نسبت به دیگر زورگویی نمی رفتار می

و خودداری در مطالبات زندگی عنصر مهم دیگری است که در مناسبات به یکدیگر و قناعت 
( از سوی دیگر در این رویکرد زن و شوهر یکسری 1/1/76زوجین وجود دارد )رهبری: 

حقوق متقابل نیز دارند که هریک موظف هستند نسبت به حقوق دیگری احترام قائل شوند 
 (.12/7/69)رهبری: 

 

 توزیع قدرت
تدار در خانواده نزد این رویکرد به شکل هرمی است که در رأس آن پدر اقمراتب  سلسله 

گیرند. ریاست و سرپرستی  های بعدی هرم قرار می خانواده قرار دارد و مادر و فرزندان در رتبه
، 34 خانواده با مرد است و او وظیفه تأمین معاش اعضا را نیز برعهده دارد )قرآن کریم: نساء،

ق: 1408، طبرسی، 248: 14 ق، ج1401طبرسی، ، نوری42: 12 ق: ج1416حرعاملی، 
داند. این نه جسارت به زن است نه جسارت به  اسالم مرد را قوّام و زن را ریحانه می(. »217

مرد. نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت 
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ین رویکرد زن موظف به تمکین و فرمانبری (. در ا6/6/81و  22/12/78)رهبری: « آنهاست
: 2ق، ج1429 ، کلینی،153: 14 ق: ج1416از شوهر در مناسبات خانواده است )حرعاملی، 

 (.247: 14ق، ج1401طبرسی، ، نوری66
 

 تقسیم کار
های جنسیتی و با لحاظ مصالح خانواده  در این رویکرد تقسیم کار در خانواده مبتنی بر تفاوت

های متفاوتی را برای آنان رقم زده که این  ن و مرد به لحاظ تکوینی ویژگیاست. خلقت ز
. عدالت جنسیتی مورد استهای تشریعی در نگاه اسالمی  های تکوینی منشاء تفاوت تفاوت

نظر دین اسالم نیز همین است که باید میان ویژگی تکوینی افراد با تکالیف و حقوق آنها 
ن رویکرد تقسیم کارها در خانواده بدین گونه است که مردان تناسب وجود داشته باشد. در ای

های مربوط به بیرون از خانه را انجام  کارهای مربوط به اداره و سرپرستی خانواده و فعالیت
های خانوادگی چون همسری و مادری برعهده  دهند و زن نیز وظایف مدیریت خانه و نقش می

مسری که همان تمکین زن نسبت به شوهر است، هیچ دارد. البته در فقه اسالمی به جز نقش ه
المسائل امام )ر.ک: توضیح وظیفه واجبی برای زن در خانه در نظر گرفته نشده است

های دینی برای زن حضور در  ها و آموزه ( و صرفاً توصیه2288خمینی)ره(، مستفاد از مسئله 
 خانه را ترجیح داده است.

( 614: 1376)پایدار، « المراه سیده بیتها»نه زن است. در نگاه اسالمی محور و مدیر خا 
؛ 21های نقش مؤثر زن در خانه، همسری است. در آیات بسیار)قرآن کریم، روم:  یکی از مؤلفه

؛ 166: 77 ق، ج1404و...( و روایات متعددی )مجلسی،  237؛ بقره: 5؛ طالق: 19نساء: 
( به نقش همسری اشاره 134: 13 ق، ج1401طبرسی، ؛ نوری40: 20ق، ج1416حرعاملی، 

مادر در آیات قرآن  عنوان بهگردیده است. دومین نقش مهم زنان در خانواده مادری است. زنان 
؛ 14اند)قرآن کریم، لقمان:  و روایات اسالمی بسیار مورد تقدیس و ارزشمند شمرده شده

: 15 ق، ج1401طبرسی، ؛ نوری125: 15 ق: ج1416؛ حرعاملی، 32؛ مریم: 15احقاف: 
: 74 ق، ج1404؛ مجلسی، 49: 2ق، ج1413؛ صدوق، 336: 5 ق، ج1429؛ کلینی، 182

 ،داری زنان است که اگرچه واجب نیستهای نقش زن در خانواده، خانه (. از دیگر مؤلفه85
طبرسی،  ، نوری15: 14ق: ج1416)حرعاملی،  اما در نگاه دینی بدان توصیه شده است

 (.11/2/92هبری: و ر 245: 14 ق، ج1401
 

 بعد خانوار
ترین کارکردهای این نهاد تأثیرگذار، تولید نسل و  در نگاه اسالمی به خانواده یکی از مهم

های  افزایش جمعیت در جامعه اسالمی است. بعد خانوار در این رویکرد گسترده بوده و توصیه
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(. از منظر متون 14: 20ق، ج1416)حرعاملی،  دینی به کثرت اوالد و فرزندان گرایش دارند
 های بهشت است های الهی و گلی از گل فرزند شایسته، نعمتی از نعمت دینی،

(، یار و 46)سوره کهف، آیه  بر این، مایه زینت زندگی (. عالوه3: 6 ق، ج1430)کلینی،
 حر(، یادگار و جانشین پدر و مادر در دنیا)356: 210 ق، ج1416عاملی،  مددکار انسان )حر

( بوده و استغفار و اعمال نیک او سبب آمرزش والدین در 357 :210 ق، ج1416عاملی، 
 شود. ( می309: 3ق، ج1413حیات اخروی )صدوق، 

گردد.  در این رویکرد فرزندآوری و پرورش او بزرگترین مجاهدت برای زنان تلقی می
آوری در های زنان و وظائف زنان است؛ چون فرزند ترین مجاهدت فرزندآوری یکی از مهم»

ها باید تولید مثل را زیاد کنند؛  ها، جوان خانواده( »11/2/92 )رهبری:« حقیقت هنر زن است
 (.19/7/91 رهبری:«)نسل را افزایش دهند

 

 ب( گفتمان فردگرا )لیبرالیستی( در ایران
 ازدواج و طالق

صورت ازدواج پیوند قانونی میان دختر و پسر است که بر مبنای عشق و عالقه متقابل  
گیرد و عشق  اغلب همسریابی و همسرگزینی توسط جوانان انجام می»گیرد. نزد این رویکرد  می

« گیری ازدواج است ای در شکل های عاطفی بین دختر و پسر، معیار تعیین کننده و علقه
های دوستانه و موقت، وگو گفتها و  توانند با برقراری مالقات ها می آن .(1388)اعزازی، 
گیری مشترک، با والدین خود برای ازدواج مشورت کنند.  ا بشناسند و پس از تصمیمیکدیگر ر

توانند پیش از ازدواج با افراد متعددی آشنا شوند و در نهایت، یکی  از این رو، پسر یا دختر می
( ممکن است حضور در محافل دانشگاهی، شغلی، 35: 1385پور، را برگزینند. )جالیی

هنری به فرد در یافتن همسر کمک کند. تصمیم برای برگزاری مراسم، های فرهنگی یا  گروه
ها انجام  میزان مهریه و سایر موارد با مشورت و تفاهم دختر و پسر یا تفاهم میان خانواده

(. این رویکرد معتقد است مفاهیم موجود در 58: 1395فسایی و دیگران، )صادقی گیرد می
ه، شیربها، جهیزیه و... امروزه معانی خود را از دست مناسبات سنتی ازدواج از جمله مهری

(. 1388)اعزازی،  کنند اند و دختر و پسر با عالقه و توافق متقابل با یکدیگر ازدواج می داده
ازدواج موقت و تعدد زوجات در این رویکرد کامالً مردود و مصداق خشونت علیه زنان به 

ست بلکه واقعیتی اجتماعی است. طالق از یک (. طالق تابو نی1383)اعزازی،  رود شمار می
ها  سو، قبح اجتماعی چندانی ندارد و از سوی دیگر، راهی برای خروج طرفین از اختالف

(. با توجه به اینکه خانواده مدرن مدنی بر مبنای 36: 1385پور، )جالیی شود محسوب می
کی از تصمیمات مشترک شود، توافق بر طالق نیز ی گیری مشترک و تفاهم اداره می تصمیم
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رود. هنگامی که طرفین به این نتیجه برسند که اختاللی جدی در مسیر  ضروری به شمار می
تبار، توانند از یکدیگر جدا شوند)علوی ها به وجود آمده است می ارتباط عاطفی و تفاهمات آن

1386 :35.) 
 

 روابط زوجین
یت و احترام به حقوق یکدیگر است. در این رویکرد مبنای روابط میان زوجین، تحقق فرد

های خانواده حل و  دعاوی و اختالفات زوجین در این خانواده توسط محاکم قضایی و دادگاه
(. در این رویکرد به مفاهیمی همچون تمکین زن و والیت 45: 1394)مرادی،  گردد فصل می

در حقوق و تکالیف  شود و برابری زوجین و سرپرستی مرد با دید تردید و انکار نگریسته می
(. نزد این رویکرد برابری جنسیتی در حقوق و 1383گیرد)اعزازی،  مورد تأکید قرار می

گردد. قوانین مربوط به ازدواج و  ها و ذاتیات عدالت محسوب می ترین مؤلفه تکالیف از مهم
اساس روابط جنسیتی نه الهی هستند و نه غیرقابل تغییر؛ بلکه ابداعات حقوقی هستند که بر

و اعزازی،  1394)میرحسینی،  اند پیش فرضی که دیگر معتبر و قابل قبول نیست، بنا شده
1392).  

 

 توزیع قدرت
ها و حقوق اعضاست.  قدرت میان اعضای خانواده تابعی از توافقات درباره مسئولیت 

در شان  قدرت، عمومی یا مبتنی بر جنسیت نیست. اعضای خانواده براساس سهممراتب  سلسله
( در این رویکرد 1388)اعزازی،  کنند اداره خانواده و استعدادهای خویش قدرت کسب می

قوامیت و سرپرستی شوهر و والیت پدر با دیده تردید و انکار نگریسته شده و مصداق بی 
و اعزازی،  1394)میرحسینی،  گردد عدالتی و تبعیض و منشاء ظلم به زنان محسوب می

عمومی( و روابط مدنی در  ۀدموکراتیک در بیرون از خانه )عرص (. میان روابط35: 1386
هایی وجود دارد. دموکراسی در عرصه بیرونی زمینه و سرمشق مطلوبی  درون خانه اشتراک

(. 35: 1386تبار، )علوی ها در درون خانواده مدرن مدنی است گیری برای چگونگی تصمیم
ارزشی دموکراتیک، در عمل  عنوان بهقناع( شاید فرزندان با پوشش متقاعد کردن والدین )ا

های خود را به والدین تحمیل کنند. بنابراین، قدرت یک طرفه نیست بلکه در بین  خواسته
تمامی اعضاء پخش شده است به عالوه اعضاء خانواده از اینکه هر یک از آنها در مناسبات 

فسایی و گاه هستند)صادقیاجتماعی بیرون از خانه تحت قدرت سایر نهادها قرار دارند، آ
 (.56: 1395دیگران، 
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 تقسیم کار در خانه
آگاهانه و براساس یک پروژه در حال ساخته شدن، دائماً در حال  طور بهخانواده در نوع مدرن  

ها و انتظارات نقشی از زن و مرد اموری  بازبینی روابط درونی است. به همین دلیل تکلیف
(. انجام 31: 1385پور، )جالیی ز نتیجه تفاهم طرفین هستندثابت نیستند و اغلب تابعی ا

شود)اعزازی،  آور خانواده تلقی نمی دادن کارهای درون خانه وظیفه زن نیست و مرد تنها نان
های جنسیتی افراد اعم از مردانگی و زنانگی اموری اجتماعی  (. در این رویکرد، تفاوت1384

(. 1389)لبیبی،  اء بیولوژیکی در وجود افراد نداردو برساخته فرهنگ و جامعه بوده و منش
ها تأمین  آوری، با تفاهم و توافق، در اداره خانواده هم سهیم هستند. آن بر نان مردان عالوه

دانند. اگر مرد در پرورش و تربیت  ترین وظایف خود می نیازهای عاطفی همسر را یکی از اصلی
توانند به این تفاهم دست یابند که مرد برای انجام  یکودکان توانایی بیشتری دارد زن و مرد م

: 1385پور، )جالیی دادن کارهای خانگی در خانه بماند و زن به اشتغال بیرون از خانه بپردازد
هایی را بر عهده بگیرند. اشتغال زنان از  توانند در بیرون و درون خانه نقش زن و مرد می (.34

ه تصمیم برای اشتغال بر عهده خود آنهاست. حقوق و شود ک حقوق اجتماعی آنها تلقی می
(. 91: 1395فسایی و دیگران، )صادقی های برابر و متقابل میان والدین وجود دارد مسئولیت

ای که  های متفاوتی هم در خانواده و هم در جامعه است به گونه پیوند زن و مرد مبتنی بر نقش
عمومی، مرد به جای زن در  ۀثرتر در عرصؤمشاید با توجه به توانایی زن در ایفای نقش 

مشترک  ۀخانواده پروژ ۀزیرا ادار .(35: 1386تبار،  کند)علوی ءداری نقش بیشتری ایفا بچه
های خانوادگی  گیری است. فرزندان نیز در خانواده تعامل و مشارکت داشته و در برخی تصمیم

فسایی و دیگران، جریان دارد )صادقیو تفاهم مبتنی بر اعتماد در خانه  وگو گفتسهم دارند. 
هایی همچون مادری، رسیدگی به امور داخلی خانه یا وابستگی  تصدی نقش .(56: 1395

(. حضور زنان 37: 1389)اعزازی،  شود اقتصادی زنان به مردان، سبب فرودستی زن تلقی می
مانعی در برابر  عنوان بههای زنانه در خانه نباید  عمومی حقی محفوظ است و نقش ۀدر عرص

های  های مختلف اجتماعی قرار گیرد. نقش حضور اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه
ارزش و هایی بی داری نزد این رویکرد فعالیتخانوادگی زنان از قبیل همسری، مادری و خانه

ها محدود سازند )اعزازی،  پوشی است و زنان نباید خود را در چارچوب این نقشقابل چشم
1388). 

 

 بعد خانوار
فرزندآوری و پرورش نسل در این رویکرد از آنجا که در شرایط کنونی جامعه ایرانی دارای  

های  مشکالت و موانع مادی بوده و نیز یکی از موانع جدی و مهم حضور فعال زنان در عرصه
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. این رویکرد معتقد است شود گردد، امری مطلوب و مرجح محسوب نمی مختلف اجتماعی می
رانی های مختلف درصدد حذف و حاشیه توجه به ساختار مردانه اشتغال در ایران که به بهانه با

)احمدی است زنان از بازار کار است، زایمان زنان مانع جدی پیشرفت زنان در این ساختار 
(. فعاالن جنبش زنان در ایران معتقدند که وضع قوانینی همچون مرخصی 17/9/91خراسانی، 

(. 12/8/90)صدر،  انجامد های جنسیتی سنتی درباره زنان می به تقویت کلیشه زایمان زنان
ای با سایت  همچنین شهیندخت موالوردی معاون امور بانوان دولت یازدهم نیز در مصاحبه

 ( داشتن بیش از دو فرزند را غیرعقالنی توصیف کرده است. 28/7/93مشرق )
 

 هابندی گفتمانمفصل
« اخالق»و « عدالت محوری»، «گراییجمع»بر محور مفاهیمی از قبیل گرا گفتمان خانواده

 گردد.  بندی میمفصل
های  ارزش»و « فردیت»،«روابط دموکراتیک»گفتمان فردگرا نیز بر محور مفاهیمی از قبیل  

 گردد. مفصل بندی می« جامعه مدنی
 ؛دال مرکزی

 ؛است «سازش و گذشت»گرا گاه گفتمان خانوادهدال مرکزی و گره
 ؛است« حقوق فردی»گاه گفتمان فردگرا دال مرکزی و گره

 ؛های شناور دال
 گرا عبارتند از: تقسیم کار جنسیتی براساس الگوی مردهای شناور گفتمان خانواده دال

عمومی اقتدار با ریاست مرد، محوریت زن در خانواده مراتب  سلسلهدار،  خانه آور و زن نان
خانه داری(، تأکید بر تناسب حقوق و تکالیف در خانواده، بُعد  )اولویت همسری، مادری و

سازی مشترک اعضاء، ضرورت ازدواج آسان، عدم مهریه زیاد، امکان  گسترده خانوار، تصمیم
 ازدواج موقت، قبح طالق، نقش خانواده در همسرگزینی فرد و...

خانواده،  ناسباتگرایی در مهای شناور گفتمان فردگرا نیز عبارتند از: قانون دال
افقی اقتدار و نفی ریاست مرد در خانواده، مراتب  سلسلهزدایی در تقسیم کار خانگی،  جنسیت

های خانگی زن، تأکید بر برابری و تشابه حقوق و تکالیف، اصالت عشق  ای بودن نقش حاشیه
درت واقعیت اجتماعی، ق عنوان بهو نقش فرد در همسرگزینی، ضرورت کنترل باروری، طالق 

 فرزندان در مناسبات خانواده.
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 گرابندی گفتمان خانوادهمفصل  .1نمودار 
 

 
 بندی گفتمان فردگرامفصل .2نمودار 
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 پسند ایرانیهای خانواده در مجالت عامه بازنمایی گفتمان
 مجله خانواده ایرانی

های  خود ستونرود در هر شماره  این مجله که نخستین مجله خانوادگی در ایران به شمار می
طور  به...  ها در قالب مشاوره خانوادگی، داستان و خاطره و ثابتی دارد که برخی از این ستون

صورت  مستقیم به طرح مسائل و موضوعات مربوط به خانواده پرداخته و برخی از آنها نیز به
شترین پردازد. این مجله بی های مجله نسبت به خانواده می غیرمستقیم به انعکاس دیدگاه

محتوای مرتبط با موضوعات و مسائل خانواده را در مقایسه با نشریات دیگر به خود 
مطلب مرتبط به موضوع خانواده و مسائل آن را در  115اختصاص داده بود و در مجموع 

شماره مورد بررسی منتشر کرده است. از  12های ثابت و مطالب متفرقه در قالب ستون
سازی مفاهیم و ید و برجستهأیمورد به بازنمایی و ت 86ط، مطلب مرتب 115مجموع این 

های گفتمان فردگرا اختصاص یافته و رانی از دال به حاشیهگاه گرا و های گفتمان خانواده دال
به  گاههای گفتمان فردگرا و سازی مفاهیم و دال یید و برجستهأمورد از آن به بازنمایی و ت 29

 گرا اختصاص یافته است. ن خانوادههای گفتمارانی از دالحاشیه
دال مرکزی این گفتمان  عنوان بهگرا، دال سازش های گفتمان خانوادهاز میان مفاهیم و دال

مورد بازنمایی، بیشترین فراوانی را در میان مطالب این مجله به خود اختصاص داده و  33با 
مورد، محوریت زن در  13رایی با گمورد، اخالق 16های همسرگزینی خانواده با بعد از آن دال

مورد، افزایش بعد خانوار و  4مورد، قبح طالق با  6مورد، عدالت جنسیتی با  9خانواده با 
های های بعدی قرار دارند. از میان مفاهیم و دالمورد به ترتیب در رتبه 2اقتدار مرد هر کدام با 

ترین فراوانی را در میان مطالب این مورد بازنمایی، بیش 8گفتمان فردگرا نیز اصالت عشق با 
مورد،  5مورد، برابری جنسیتی با  7های حقوق با مجله به خود اختصاص داده و بعد از آن دال

مورد و  2کدام با  مورد، خانواده دموکراتیک و کنترل باروری هر 4نفی محوریت زن در خانه با 
بعدی قرار دارند. به این ترتیب سهم  هایمورد بازنمایی به ترتیب در رتبه 1واقعیت طالق با 

درصد و سهم  74گرا در مطالب مجله خانواده ایرانی های گفتمان خانوادهمفاهیم و دال
 درصد بوده است. 26های گفتمان فردگرا در مطالب این مجله مفاهیم و دال
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 نمای کلی وضعیت گفتمانی مجله خانواده ایرانی .1جدول 
 مورد 115 ط با موضوع خانواده در مجلهمجموع تعداد مطالب مرتب

 درصد به کل مطالب تعداد بازنمایی در مجله دال های مرکزی و شناور گفتمان    

 خانواده گرا

 درصد 28 مورد 33 سازش

 درصد 13 مورد 16 همسرگزینی خانواده

 ..... ..... تربیت جنسیتی

 درصد 3 مورد 4 قبح طالق

 درصد 2 ردمو 2 افزایش بعد خانوار

 درصد 7 مورد 9 محوریت زن در خانه

 درصد 5 مورد 6 عدالت جنسیتی

 درصد 11 مورد 13 اخالق گرایی

 درصد 2 مورد 2 اقتدار مرد

 فردگرا

 درصد 6 مورد 7 حقوق)منافع فردی(

 درصد 6 مورد 8 اصالت عشق

 ..... ..... زداییجنسیت

 درصد 1 مورد 1 واقعیت طالق

 درصد 2 مورد 2 باروری کنترل

 درصد 3 مورد 4 نفی محوریت زن در خانه

 درصد 5 مورد 5 برابری جنسیتی

 ..... ..... قانون گرایی

 درصد 2 مورد 2 خانواده دموکراتیک

 درصد 74 مورد 86 گرامجموع مطالب خانواده

 درصد 26 مورد 29 مجموع مطالب فردگرا
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 مجله خانواده ایرانیوضعیت گفتمانی  .2نمودار 

 مجله خانواده سبز
کلی  طور بهشود. این مجله پرتیراژترین نشریه خانوادگی و عامه پسند ایرانی محسوب می
توان ذیل گفتمان رویکرد حاکم بر مطالب و محتواهای خانوادگی مجله خانواده سبز را می

به موضوع خانواده و  مطلب مرتبط 107بندی کرد. این مجله در مجموع گرا دستهخانواده
شماره مورد بررسی منتشر کرده  12های ثابت و مطالب متفرقه در مسائل آن را در قالب ستون

های سازی مفاهیم و دالیید و برجستهأمورد به ت 89مطلب مرتبط،  107است. از مجموع این 
مورد  18یافته و های گفتمان فردگرا اختصاص رانی از دالبه حاشیهگاه گرا و گفتمان خانواده

های رانی از دالبه حاشیهگاه های گفتمان فردگرا و سازی مفاهیم و دالیید و برجستهأاز آن به ت
گرا، دال های گفتمان خانوادهاز میان مفاهیم و دال گرا اختصاص یافته است. گفتمان خانواده

فراوانی را در میان  مورد بازنمایی، بیشترین 26دال مرکزی این گفتمان با  عنوان بهسازش 
مورد،  21های همسرگزینی خانواده با مطالب این مجله به خود اختصاص داده و بعد از آن دال

مورد،  6مورد، عدالت جنسیتی با  10مورد، محوریت زن در خانواده با  13گرایی با اخالق
به ترتیب در مورد  2مورد، اقتدار مرد با  3  مورد، افزایش بعد خانوار با 7قبح طالق با 

 7های گفتمان فردگرا نیز اصالت عشق با های بعدی قرار دارند. از میان مفاهیم و دال رتبه
مورد بازنمایی، بیشترین فراوانی را در میان مطالب این مجله به خود اختصاص داده و بعد از 

محوریت مورد و نفی  3های حقوق و برابری جنسیتی و خانواده دموکراتیک هرکدام با آن دال
های بعدی قرار دارند. به این ترتیب سهم مفاهیم و مورد، به ترتیب در رتبه 2زن در خانه با 

های درصد و سهم مفاهیم و دال 81گرا در مطالب مجله خانواده سبز های گفتمان خانواده دال
 درصد بوده است. 19گفتمان فردگرا در مطالب این مجله 
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 انی مجله خانواده سبزنمای کلی وضعیت گفتم .2جدول 
 مورد 107 مجموع تعداد مطالب مرتبط با موضوع خانواده در مجله

 درصد به کل مطالب تعداد بازنمایی در مجله دال های مرکزی و شناور گفتمان

 خانواده گرا

 درصد 24 مورد 26 سازش

 درصد 19 مورد 21 همسرگزینی خانواده

 درصد 09/0 مورد 1 تربیت جنسیتی

 درصد 6 مورد 7 طالق قبح

 درصد 3 مورد 3 افزایش بعد خانوار

 درصد 9 مورد 10 محوریت زن در خانه

 درصد 5 مورد 6 عدالت جنسیتی

 درصد 12 مورد 13 اخالق گرایی

 درصد 2 مورد 2 اقتدار مرد

 فردگرا

 درصد 2 مورد 3 حقوق)منافع فردی(

 درصد 6 مورد 7 اصالت عشق

 ..... ..... جنسیت زدایی

 ..... ..... واقعیت طالق

 ..... ..... کنترل باروری

 درصد 2 مورد 2 نفی محوریت زن در خانه

 درصد 2 مورد 3 برابری جنسیتی

 ..... ..... قانون گرایی

 درصد 2 مورد 3 خانواده دموکراتیک

 درصد 81 مورد 89 مجموع مطالب خانواده گرا

 درصد 19 وردم 18 مجموع مطالب فردگرا
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 وضعیت گفتمانی مجله خانواده سبز .3نمودار 

 مجله موفقیت
پسند امروز است که بخشی از مجله موفقیت یکی از پرتیراژترین نشریات خانوادگی و عامه

های ثابت  پردازد. این نشریه ستون محتوای آن نیز به مسائل و موضوعات خانوادگی می
کرد حاکم بر مطالب و محتواهای خانوادگی مجله موفقیت را کلی روی طور بهخانوادگی ندارد. 

های مربوط به این گفتمان بیشتر در بندی کرد و دالگرا دستهتوان ذیل گفتمان خانوادهمی
مطلب مرتبط به موضوع  52مطالب این نشریه بازنمایی شده اند. این مجله در مجموع 

شماره مورد بررسی  12و مطالب متفرقه در های ثابت خانواده و مسائل آن را در قالب ستون
یید و أمورد به بازنمایی و ت 42مطلب مرتبط،  52منتشر کرده است. از مجموع این 

های گفتمان رانی از دالبه حاشیه بعضاًگرا های گفتمان خانوادهسازی مفاهیم و دال برجسته
های گفتمان مفاهیم و دال سازییید و برجستهأمورد از آن به ت 10فردگرا اختصاص یافته و 

 گرا اختصاص یافته است. های گفتمان خانوادهرانی از دالبه حاشیه گاهگرا و فرد
دال مرکزی این گفتمان  عنوان بهگرا، دال سازش های گفتمان خانوادهاز میان مفاهیم و دال      

خود اختصاص داده و  مورد بازنمایی، بیشترین فراوانی را در میان مطالب این مجله به 14با 
مورد، محوریت زن در  6گرایی با مورد، اخالق 9های همسرگزینی خانواده با بعد از آن دال

مورد و  2مورد، اقتدار مرد با  2مورد، عدالت جنسیتی با  3مورد، قبح طالق با  5خانواده با 
های میان مفاهیم و دال های بعدی قرار دارند. ازمورد به ترتیب در رتبه 1افزایش بعد خانوار با 

مورد بازنمایی، بیشترین فراوانی را در میان مطالب این  4گفتمان فردگرا نیز اصالت عشق با 
مورد  2مورد، برابری جنسیتی با  3های حقوق با مجله به خود اختصاص داده و بعد از آن دال

ر دارند. به این ترتیب های بعدی قرامورد، به ترتیب در رتبه 1و نفی محوریت زن در خانه با 
و  (درصد 81) گرا در مطالب مجله خانواده ایرانیهای گفتمان خانوادهسهم مفاهیم و دال
 درصد بوده است. 19های گفتمان فردگرا در مطالب این مجله سهم مفاهیم و دال
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 نمای کلی وضعیت گفتمانی مجله موفقیت .3جدول 
 مورد 52 ه در مجلهمجموع تعداد مطالب مرتبط با موضوع خانواد

 درصد به کل مطالب   تعداد بازنمایی در مجله های مرکزی و شناوردال   گفتمان

 گرا خانواده

 درصد 27 مورد 14 سازش

 درصد 17 مورد 9 همسرگزینی خانواده

 ..... ..... تربیت جنسیتی

 درصد 5 مورد 3 قبح طالق

 درصد 2 مورد 1 افزایش بعد خانوار

 درصد 10 مورد 5 زن در خانهمحوریت 

 درصد 4 مورد 2 عدالت جنسیتی

 درصد 10 مورد 6 اخالق گرایی

 درصد 4 مورد 2 اقتدار مرد

 فردگرا

 درصد 6 مورد 3 حقوق)منافع فردی(

 درصد 8 مورد 4 اصالت عشق

 ..... ..... زدایی جنسیت

 ..... ..... واقعیت طالق

 ..... ..... کنترل باروری

 درصد 4 مورد 2 نفی محوریت زن در خانه

 درصد 2 مورد 1 برابری جنسیتی

 ..... ..... گرایی قانون

 ..... ..... خانواده دموکراتیک

 درصد 81 مورد 42 گرا مجموع مطالب خانواده

 درصد 19 مورد 10 مجموع مطالب فردگرا
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 وضعیت گفتمانی مجله موفقیت .4نمودار 

 گیمجله روزهای زند
این مجله نیز یکی دیگر از نشریات پرتیراژ زرد در ایران است که بخشی از محتوای آن به 
مطالب مربوط به مسائل خانواده اختصاص داده شده است. این نشریه دارای دو ستون ثابت 

طور کلی رویکرد حاکم  طور مستقیم می پردازد. به است که به موضوعات و مسائل خانوادگی به
بندی کرد و گرا دستهتوان ذیل گفتمان خانواده خانوادگی مجله روزهای زندگی را میبر محتوای 

اند. این مجله در های مربوط به این گفتمان بیشتر در مطالب این نشریه بازنمایی شده دال
های ثابت و مطلب مرتبط به موضوع خانواده و مسائل آن را در قالب ستون 32مجموع 

مطلب مرتبط،  32اره مورد بررسی منتشر کرده است. از مجموع این شم 12مطالب متفرقه در 
به  گاهگرا و های گفتمان خانوادهسازی مفاهیم و دالید و برجستهئأمورد به بازنمایی و ت 28

سازی ید و برجستهأئمورد از آن به ت 4های گفتمان فردگرا اختصاص یافته و  رانی از دالحاشیه
گرا اختصاص های گفتمان خانوادهرانی از دالفردگرا و گاه به حاشیه های گفتمانمفاهیم و دال

 یافته است.
دال مرکزی این گفتمان  عنوان بهگرا، دال سازش های گفتمان خانوادهاز میان مفاهیم و دال

مورد بازنمایی، بیشترین فراوانی را در میان مطالب این مجله به خود اختصاص داده و  14با 
 مورد و محوریت زن در خانواده و قبح طالق هر 12های همسرگزینی خانواده با لبعد از آن دا

های گفتمان های بعدی قرار دارند. از میان مفاهیم و دالکدام با یک مورد به ترتیب در رتبه
کدام یک مورد در  فردگرا نیز اصالت عشق، حقوق، برابری جنسیتی و خانواده دموکراتیک هر

گرا های گفتمان خانوادهاند. به این ترتیب سهم مفاهیم و دالزنمایی گردیدهمطالب این مجله با
های گفتمان فردگرا در و سهم مفاهیم و دال (درصد 87)در مطالب مجله خانواده ایرانی 

  درصد بوده است. 13مطالب این مجله 
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 نمای کلی وضعیت گفتمانی مجله روزهای زندگی .4جدول 
 مورد 32 ط با موضوع خانواده در مجلهمجموع تعداد مطالب مرتب

 درصد به کل مطالب تعداد بازنمایی در مجله دال های مرکزی و شناور گفتمان

 خانواده گرا

 درصد 43 مورد 14 سازش

 درصد 37 مورد 12 همسرگزینی خانواده

 ..... ..... تربیت جنسیتی

 درصد 3 مورد 1 قبح طالق

 ..... ..... افزایش بعد خانوار

 درصد 3 مورد 1 محوریت زن در خانه

 ..... ..... عدالت جنسیتی

 ..... ..... اخالق گرایی

 ..... ..... اقتدار مرد

 فردگرا

 درصد 3 مورد 1 )منافع فردی( حقوق

 درصد 3 مورد 1 اصالت عشق

 ..... ..... جنسیت زدایی

 ..... ..... واقعیت طالق

 ..... ..... کنترل باروری

 ..... ..... نفی محوریت زن در خانه

 درصد 3 مورد 1 برابری جنسیتی

 ..... ..... گرایی قانون

 درصد 3 مورد 1 خانواده دموکراتیک

 درصد 87 مورد 28 گرا مجموع مطالب خانواده

 درصد 13 مورد 4 مجموع مطالب فردگرا
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 وضعیت گفتمانی مجله روزهای زندگی  .5ر نمودا

 
 گیریث و نتیجهبح

های اخیر همراه با یکی از عناصر فرهنگ دینی و سنتی جامعه ایرانی در ده عنوان بهخانواده 
المللی، شاهد تغییر و تطوراتی در ساختار و تحوالت خانواده در مقیاس جهانی و بین

شکل کارکردهای خود بوده است. امروزه تصویر غالب از خانواده مبتنی بر برون همسرگزینی و 
اقتدار مراتب  سلسلهمثابه عشیره و نظام خویشاوندی گسترده و دارای  ای بوده و خانواده بههسته

عمودی با محوریت مرد، سهم کمتری از الگوی خانواده ایرانی امروز دارد. اما از سوی دیگر به 
ر فرهنگ های دینی و فرهنگی جامعه ایرانی در براب لحاظ گفتمانی، خانواده با تکیه بر ظرفیت

مدرن مقاومت کرده و همواره در حال بازتولید خویش در سطح مناسبات ارزشی و هنجارین 
جامعه بوده است. به عبارت دیگر امروزه جامعه ایرانی اگرچه تصویر دیگری از خانواده نسبت 

های دنیای جدید در ایجاد تحول ساختاری در به زیست سنتی خویش سراغ دارد و ارزش
گراییِ مبتنی بر نظام ارزشی دینی ایرانیان به قوتِ خویش ر بوده است، اما خانوادهخانواده موث

توان گفت هنوز گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده و اتکاء به باقی مانده است. لذا می
هنجارهای خویشاوندی و خانوادگی در میان ایرانیان عمومیتی انکارناپذیر دارد. در جامعه 

ان ارجاع هویتی افراد به خانواده و حتی طایفه خود نشان از هژمونی این نهاد کنونی ایران کماک
توان گفت که خانواده ایرانی نسبت به عاملیت و فردیت افراد دارد. به همین مناسبت می

 ای و محتوای گسترده و سنتی دارد.صورت هسته
نظری عمده در  موضوع خانواده و تحوالت آن در جامعه ایرانی محل مناقشه دو رویکرد

خانواده  ۀمثابه دو گفتمان متخاصم در حوز کشور است که پژوهش حاضر این دو رویکرد را به
بندی نموده است. این دو گفتمان که هر یک به نوعی هم مشغول شناسایی و صورت

های  خانواده و مناسبات آن بوده و هم دال ۀسازی مفاهیم گفتمانی خود در عرص برجسته
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گرا که با محوریت سازش رانند، عبارتند از گفتمان خانوادهر را به حاشیه میمحوری یکدیگ
های خود را شکل داده است. بندی شده و گفتمان فردگرا که حول محور حقوق دالمفصل

گرا در ایران جریان اسالم سیاسی و اجتماعی بوده و نماینده گفتمان  نماینده گفتمان خانواده
 کری و فمینیستی در ایران هستند.فردگرا نیز جریان روشنف

پسند نسبت به خانواده و مناسبات و از این منظر، فهم و تحلیل رویکرد مجالت عامه
های حاکم بر خانواده در جامعه ایرانی مسائل آن و ارزیابی این رویکردها نسبت به گفتمان

ز رویکردها و بندی گفتمانی ا له و رسالت پژوهش حاضر بود. محقق پس از ارائه صورتأمس
ترین  یکی از مهم عنوان بهپسند نظریات خانواده در ایران، به بررسی و تحلیل مجالت عامه

بازنمایی این دو گفتمان را در  ۀهای فعال در زیست جهان خانواده ایرانی پرداخت تا نحورسانه
ت خانواده پسند تحلیل نماید. با بررسی و تحلیل متون و محتوای خانوادگی مجالمجالت عامه

ایرانی، خانواده سبز، موفقیت و روزهای زندگی نتیجه کلی که حاصل شد این بود که رویکرد 
کلی حاکم بر این مجالت در حوزه مناسبات خانواده و زندگی مشترک زوجین به گفتمان 

گرا از قبیل سازش، ها و مفاهیم گفتمان خانوادهگرا قرابت بیشتری داشته و دالخانواده
گرایی، اقتدار ینی خانواده، محوریت زن در خانه، قبح طالق، تربیت جنسیتی، اخالقهمسرگز

مرد، افزایش بعد خانوار و... در این مجالت بیشتر از مفاهیم گفتمان فردگرا بازنمایی شده 
 است. 

باید گفت اگرچه تحوالت ساختاری و ارزشی دنیای مدرن، خانواده ایرانی را نیز در 
ای را بر ساختار و کارکردهای ها با خود همراه نموده و تغییرات قابل مالحظهبسیاری از عرصه

خانواده در ایران ایجاد کرده است، اما این تغییرات به منزله انفعال خانواده ایرانی در تعامل با 
ایرانی در  ۀبلکه خانواد ؛تحوالت دنیای مدرن و تأثیرپذیری صرف از هنجارهای مدرنیته نیست

فعاالنه و پویا به تنظیم  یق با نهاد دین و سنت فرهنگی جامعه ایران به صورتی کامالًپیوند وث
گرایی را تعامالت خود با فرهنگ جدید پرداخته و نظم اجتماعی متناسب با هژمونی خانواده

زند. امروزه درست است که خانواده ایرانی تغییراتی را به خود دیده است اما نفوذ و رقم می
های قدری مستحکم است که ارزشهای دینی در اذهان اکثریت افراد جامعه بهرسوخ ارزش

 ۀتوانند جایگزین شوند. چراکه دین در طول تاریخ با فرهنگ جامع یم یسختمتضاد با آن به
درهم تنیده شده است و دولت نیز همپای این در هم تنیدگی پیشرفته و در حفظ کیان  یایران

 داشته است.ی نقش مثبت یخانواده ایران
توان مدعی شد که با عنایت به واقعیت اجتماعی پژوهش میاین های لذا براساس یافته

خانواده و برساخت الگوی دینی و  ۀجامعه ایرانی که داللت بر هژمونی گفتمان اسالمی در عرص
یی در گراسنتی از مناسبات آن دارد و تعامل نهادی خانواده، دین و دولت نیز بر سیطره خانواده
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مناسبات اجتماعی و فرهنگی دامن زده است، رویکردهای فرهنگی و هنجاری حاکم بر 
ای ثیر این فضای هژمونیک واقع شده و الگوهای بازنمایی رسانهأهای عمومی نیز تحت ت رسانه

گرا در ایران انطباق بیشتری دارند. به های گفتمان خانوادهاز خانواده و مناسبات آن با ارزش
صورت  سنتی خانواده بهـ  دیگر در فضای فرهنگی جامعه ایرانی هنوز ردپای نظم دینی عبارت
های رقیب از جمله جریان فمینیستی یا روشنفکری پررنگ محسوس بوده و گفتمان کامالً

مردم ارائه نمایند و  ۀخانواده و مناسبات آن برای عام ۀاند گفتار غالبی را در حوزنتوانسته
 اند.در فضای نخبگانی جامعه ایرانی باقی مانده تنهاها ن جریانمناقشات نظری ای
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 منابع و مأخذ
 قرآن کریم.

 ، تهران: سمت.شناسی خانواده ایرانیجامعه(. 1394آزاد ارمکی، تقی )
تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجالت عامه پسند فارسی در (. »1388ابراهیمی، قربانعلی )

 .35-49: 1ه ، شماردر فرهنگ و هنر مجله زن، «ایران
 .25-44: 10 شماره مجله حورا،«. مفهوم شناسی خشونت(. »1383اعزازی، شهال )
، «تضاد میان آموزش و پرورش و جامعه: بررسی کتاب فارسی اول دبستان( »1370اعزازی، شهال )

 .54-79: 2و  1، شماره فصلنامه علوم اجتماعی عالمه طباطبایی
: 14 ، شمارهفصلنامه رفاه اجتماعی، «ساختار جامعه و خشونت علیه زنان( »1384) اعزازی، شهال

46-21. 
 ، شمارههای ارتباطی فصلنامه پژوهش، «روند نمایش خانواده در تلویزیون(. »1386) اعزازی، شهال

52 :35-7. 
وسعه و فصلنامه زن در ت، «بازتاب چشمداشت های اجتماعی در تلویزیون( »1380اعزازی، شهال )

 .101-131: 1 شماره سیاست،
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالم و جامعه شناسی خانواده(. 1390بستان، حسین )

 ، ترجمۀ بیتا مدنی، تهران: پایا.خانواده در جهان امروز(. 1388بک گرنسهایم، الیزابت )
 وسعه علوم انسانی.، تهران: مؤسسه تگفتمان، پادگفتمان و سیاست(. 1383تاجیک، محمدرضا )

مجله ، «جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران(. »1387تنهایی، ابوالحسن و عالیه شکربیگی )
 .33-55: 56 ، شمارهشناسیجامعه

، شماره مجله زنان، «بخش است؟چرا خانواده مدنی در ایران رهایی(. »1385پور، حمیدرضا )جالیی
130 :53-41. 

، تهران: مرکز شناسی نهاد خانواده در ایران)مجموعه مقاالت(آسیب(. 1390حاجیانی، ابراهیم )
 تحقیقات استراتژیک.

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.العقولتحفق(. 1404شعبه )بنحرانی، حسن
البیت  ، قم: مؤسسه آلالشریعهالشیعه الى تفاصیل مسائلوسایلق(. 1416حسن )بنحرعاملى، محمد

 راث.الحیاء الت
قم: مرکز تحقیقات زن و  ،شناسی خانواده)مجموعه مقاالت(آسیب(. 1392شناس، سیدجعفر )حق

 خانواده
 ، تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت امام)ره(.صحیفه نور(. 1368الله )خمینی، سیدروح

 ، قم: شریف رضی.ارشاد القلوبق(. 1412دیلمی، حسن بن ابی الحسن )
، ترجمۀ محمدصادق مهدوی، مثابه ساختاری در مقابل جامعه خانواده به(. 1376بام، هایدی )روزن

 چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 120

❖ 
ال 

س
مار

 ش
م،

یک
 و 

ت
یس

ب
 ه

هل
چ

  
ر  

بها
م، 

 نه
و

13
99

 

، تهران: معاونت تغییرات بنیادین نهاد خانواده در چند دهه اخیر در ایران(. 1387زمانیان، علی )
 پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی.

 .3-36: 37، شماره نشریه حورا، «نیسم ایرانیفمی(. »1389نژاد، محمدرضا )زیبایی
تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر (. »1395ساروخانی، باقر و همکاران )

 .9-42: 7 ، شمارهپژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده، «مناسبات همسرگزینی
جریان قدرت در جمهوری اسالمی  قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای(. 1384اصغر ) سلطانی، علی

  تهران: نشر نی. ایران.
شناسی ها و خانواده ایرانی: جامعهگفتمان(. 1395منش )فسایی، سهیال و ایمان عرفانصادقی

 تهران: دانشگاه تهران. ،الگوهای خانواده، پس از مناقشه مدرنیته در ایران
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.، قم: من الیحضره الفقیهق(. 1413علی )صدوق، محمدبن

، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران پیمایش ملی تدین اسالمی ایرانیان(، 1393طالبان، محمدرضا )
 )ایسپا(، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ، بیروت: دارالحوراء.االخالقمکارمق(. 1408حسن )بنطبرسى، فضل
 .36-44: 150شماره مجله زنان،، «ای ناممکنگزینه خانواده سنتی(. »1386تبار، علیرضا )علوی

 ، تهران: نشر شهر.تحوالت معاصر خانواده در شهر تهران(. 1388احمدی، امید )علی
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 .211-251: 73ه ، شمارفصلنامه علوم اجتماعی، «جامعه ایران

های  بررسی وضعیت دینداری در ایران: با تأکید بر داده»(، 1388فرجی، مهدی و کاظمی عباس )
 .36-58: 6، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی، «پیمایش سه دهه گذشته

پسند، مطالعه  سبک زندگی در نشریات عامه(. »1392) فرقانی، محمدمهدی و مهشید السادات مظلوم
 .124-118: 7شماره  ،نشریه مظلوم«  1391آل سال  نامه زندگی ایده هفتهموردی دو 
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 .64-86: 1 هشمار

 ، قم: دارالحدیث للطباععه والنشر.الکافىق(. 1429یعقوب )كلینى، محمدبن
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 .تهران: نشر نی

البیت  ، قم: آلالمسایلالوسایل و مستنبطمستدرکق(. 1401محمدتقی )بنطبرسی، حسیننوری
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