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 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



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 104

❖ 
ال 

س
مار

 ش
م،

یک
 و 

ت
یس

ب
 ه

هل
چ

  
ر  

بها
م، 

 نه
و

13
99

 

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. 
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، 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
شناختی از چهار دهه دینداری در  رفتارها و باورهای ایرانیان: تحلیلی جامعه(. »1395غیاثوند، احمد )
 .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 

، تهران: نقد زوال پدرساالری: فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی(. 1396راد، محمدامین )قانعی
 فرهنگ.

، فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده، «ساخت اجتماعی طالق در ایران(. »1395کرمی، محمدتقی )
 .64-86: 1 هشمار

 ، قم: دارالحدیث للطباععه والنشر.الکافىق(. 1429یعقوب )كلینى، محمدبن
 قم: دارالحدیث للطباععه والنشر. ،فروع كافىق(. 1430یعقوب )كلینى، محمدبن

. رساله بررسی عوامل موثر بر اجرای سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران(. 1393کلهر، سینا )
 نگی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.شناسی فرهدکتری جامعه

پسند؛ بررسی تحول بازنمایی فرهنگی در مجالت عامه(. »1389اصغر و نادر منصور کیایی )کیا، علی
، های ارتباطی فصلنامه پژوهش ،«85 و 75 ،65های پسند سالگفتمان فرهنگی در مجالت عامه

 .115-143: 3شماره 
 ، ترجمۀ ناصر موافقیان، تهران: نی.د و تشخصتجد(. 1387گیدنز، آنتونی )
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 بیروت: مؤسسه الوفاء. ،بحاراالنوارق(. 1404مجلسی، محمدباقر )
 قم: دارالحدیث. میزان الحکمه.(. 1386شهری، محمد )محمدی ری

-35: 49، شماره مجله حورا«. های خانواده تحلیل روند دادرسی در دادگاه(. »1394مرادی، محمد )
46. 

 18پسند: تحلیل محتوای صفحه اول  ساخت و محتوای مطبوعات عامه(. »1386ده، محمد )زامهدی
 .207 -226: 3ه ، شمارفصلنامه رسانه، «نشریه عامه پسند

: 2، شمارهفصلنامه علوم سیاسیاصغر سلطانی، ترجمه: علی« نظریه گفتمان(. »1377هوارث، دیوید)
49-45. 

هادی جلیلی،   ترجمۀ، نظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 1389یورگنسن، ماریان؛ فیلیپس، لوئیز )
 .تهران: نشر نی

البیت  ، قم: آلالمسایلالوسایل و مستنبطمستدرکق(. 1401محمدتقی )بنطبرسی، حسیننوری
 الحیاء التراث. 

: 1 ، شمارهشناسی تاریخیجامعه، «شناسی تحول خانواده در ایرانجامعه(. »1391پی، امیر )نیک
169-131. 
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