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 1- مقدمه و طرح مسئله

در طول تاريخ نظام اجتماعی ايرانـ  قبل و بعد از ورود اسالمـ  پيوندهای 

خانوادگی به لحاظ تاريخی اجتماعی منزلت بااليی داشتند، به گونه ای که 

پس از تحوالت و تغييرات خانواده در جريان مدرن شدن جامعه، همچنان 

خانواده نهادی برای پيوند ميان »فرد« و »جامعه« بوده است. در سال های 

اخير و به ويژه در شرايط کنونی به موازات گسترش مباحث پيرامون لزوم 

اتخاذ الگويی خاص برای سبک زندگی متناسب با جامعه ی ايران، يکی از 

محورهای مناقشات فکری در ميان نظريه پردازان اجتماعی، نوع نگرش به 

نهادهای بنيادين اجتماعی يعنی سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت و خانواده 

بوده است. خانواده ی سنتی )اقتدارگرا و يا نيمه اقتدارگرا( در شرايط کنونی 

با چالش هايی همراه است و از برخی ويژگی های آسيب زای آن انتقاد مي شود 

)صادقی فسايی و عرفان منش 1392(. از اين رو، يکی از علقه ها و تمايالت مهم 

نظريه پردازان مطالعات اجتماعی خانواده ی کنونی، توجه به الگوی مطلوب و 

مناسب جايگزين است.

ــش های نظريه پردازی  ــی از مهم ترين کوش ــوان يک ــازی« به عن »الگوس

ــتمل بر تتبعات نظری منسجم و مدون شده  اجتماعی، به لحاظ مفهومی مش

ــت که با به عاريت  در قالب مجموعه ای از اعمال و هنجارهای اجتماعی اس

گرفتن مفاهيِم متعلق به گفتمان مربوطه، تالش می کند تا به »جهان اجتماعی« 

معنايی ويژه داده و آن را متناسب با اصول و ملزومات منطقی خود، بازسازی 
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ــی ويژه، از نهادهای  ــن نظريه پردازی با توجه به زمينه ی گفتمان کند. بنابراي

اجتماعی الگويی ارائه می دهد تا با استعانت از آن بتواند »واقعيت اجتماعی« 

ــويگی نظريه پردازی از الگوی  ــه الگو نزديک کند. از اين رو، فهم دوس را ب

خانواده و پيش زمينه ی گفتمانی آن، مستلزم بازنمايی نظريه پردازی های انجام 

ــير پيش زمينه ی گفتمانی آنهاست.  ــده از الگوی خانواده و کشف و تفس ش

الگوهای خانواده در سطوح و جنبه های مختلفی از جمله مناسبات قدرت در 

خانواده، وظايف و تکاليف والدين و فرزندان در قبال يکديگر، کارکردهای 

ــوند و اغلِب  ــيم می ش ــواده و موضوعاتی همچون ازدواج و طالق ترس خان

ــؤال  ــاختار خانواده را در درون خود منعکس می کنند. دو س ويژگی های س

اساسی اين مقاله عبارت اند از:

 1- نظريه پردازی های انجام گرفته برای معرفی يک الگو از خانواده در 

ايران کدام اند؟ 

2- پيش زمينه ی گفتمانی هر يک از الگوها چيست؟ 

بنا بر آنچه بيان شد، اين مقاله پس از بررسی مالحظات نظری و مفهومی، 

برای شناسايی نظريه پردازی ها از الگوی خانواده و تحليل گفتمان الگوهای 

برآمده از آنها مراحل زير را طی خواهد کرد:

- سنخ بندی نظريه پردازی های انجام شده از الگوی خانواده در تحقيقات 

جامعه شناسی و اجتماعی؛ 



10

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

- استخراج مفاهيم مرکزی و گزاره های موجود در الگوهای خانواده و 

مقوله بندی مفاهيم آنها )تحليل گفتمان توصيفی(؛ 

- بررسی پيش زمينه ی گفتمانی الگوها و چگونگی برساخته شدن روابط 

مربوط به هر يک از الگوهای خانواده از سوی گفتمان ها.

2- پیشینه ی تحقیق

ــی جامعی از اتصال  ــين به نظر می رسد بررس ــی تحقيقات پيش با بررس

نظری بين نظريه پردازی اجتماعی از الگوهای خانواده و تحليل پيش زمينه ی 

ــش های نظری برای معرفی الگو  ــده است. البته کوش گفتمانی آنها انجام نش

ــود، براي نمونه،  در برخی از نظريه پردازی های اجتماعی در ايران ديده می ش

ــت يابی به  ــی خانواده و دس ــی آسيب شناس ــری در بحثی از روش شناس امي

ــی  ــت تا به لحاظ روش شناس الگوی بهينه با رويکرد بومی، تالش کرده اس

ضرورت های رسيدن به الگوی بومی را بررسي کند. مراحل رسيدن از عينيت 

گرايی به دانِش چگونگی با لحاظ مفروضات و نگرش ها فرآيندی را از درک، 

ــازی، آزمون مفاهيم و تجربه به وجود می آورد که در نهايت محقق  مفهوم س

ــق از الگوی بومی، الگويی  ــه الگوی بومی رهنمون می کند. منظور محق را ب

برآمده از مبانی معرفت شناسی همسو با فرهنگ و انديشه ی داخلی )ايرانی( 

ــت )اميري 1388(. همچنين، باقری در پژوهشی درباره ی ضرورت راهبرد  اس

ــی خانواده، به طرح موضوع خلق دانش و مدل  نظريه پردازی در جامعه شناس

ــی و عينی نظريه در پرتو  ــت. ظهور خارج در حيطه ی خانواده پرداخته اس
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فرآيند اجتماعی شدن بررسی شده است. در نگاه محقق، الزم است تا برای 

رسيدن به الگويی بومی، به انديشه ی اسالمی توجه شود )باقري 1389(. مرکز 

مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران نيز در پژوهشی پيرامون عوامل مؤثر 

در تحکيم خانواده تالش کرده است تا ضمن آسيب شناسی خانواده ی ايرانی 

ــامان دهی به  در ابعاد گوناگون، مختصات کلی يک الگوی قابل اتکا برای س

ــت خانواده ارائه دهد که البته نيازمند حمايت های اقتصادی، فرهنگی،  وضعي

ــت )مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران  ــی، قانونی و قضايی اس آموزش

.)1386

نظريه پردازی و تحقيقات مشابه در حوزه ی مطالعات اجتماعی خانواده 

در ساير کشورها نيز ناظر به تالش هايی برای سنخ بندی از نهاد خانواده بوده 

است. برخی از آثار ويژگي هاي برجسته داشته اند که وجه مشترک همگی 

آنها نظريه پردازی در خصوص يک يا چند مؤلفه از الگوی خانواده است. 

البته آنها به بررسی زمينه ی گفتمانی توجه نکرده اند. يکی از مشهورترين 

الگوهای خانواده  انقالب جهانی در  الگوهای خانواده کتاب  آثار درباره ی 

اثر ويليام جی گود در سال 1963 است. نتيجه ی نهايی گود پس از بررسی 

است.  هسته ای  خانواده ی  تفوق  اروپايی،  و  آفريقايی  آسيايی،  کشورهای 

البته در اين کتاب منظور از الگوی خانواده، نوع و شکل خانــواده می باشد 

(Goode 1963) . »ميير فرانسيس نيمکف« در کتاب نظام های تطبيقی خانواده 

چند نوع خانواده را از يکديگر متمايز کرده است؛ گسترده و هسته ای، درون 
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همسری و برون همسری، پدرساالری و مادرساالری و نظاير آن. سپس به 

بررسی اين نظام های خانواده در کشورهای مختلف جهان پرداخته و در ادامه 

 .(Nimkoff 1965) تغييرات خانواده ناشی از صنعتی شدن را تبيين کرده است

و  ايده آل ها  مدرن:  در جوامع  کتاب مدل های خانواده  در  »کاترين حکيم« 

واقعيت ها انواع مدل های خانواده در انگلستان و اسپانيا را بررسي کرده است. 

مفهوم الگو در اين کتاب بيشتر بر اساس تقسيم کار خانگی زنان تفکيک شده 

است. در يک دسته بندی، زنان با مرکزيت خانه داری، زنان با مرکزيت کار 

بيرون و زنان تطابق پذير با محيط بيرون و درون خانواده از يکديگر متمايز 

شده اند. به موازات اين تقسيم بندی، سه مدل از خانواده يعنی »برابری خواه«، 

»مبتنی بر نقش های توافقی« و »مبتنی بر نقش های متمايز و تفکيک شده« 

ارائه شده است. نتيجه ی کتاب اين است که زنان بيشتر به مدل برابری خواه 

.)Hakim 2003( و مردان بيشتر به مدل سنتی متمايل بوده اند

تحقيق  نمی توان  داخلی  آثار  بين  در  می شود،  مالحظه  که  طور  همان 

مستقلی را درباره ی وضع شناسی از نظريه پردازی در زمينه ی الگوی خانواده 

در ايران مشاهده کرد. در تحقيقات خارجی نيز بيشتر آثار به تقسيم بندی کلی 

از خانواده پرداخته اند و بيشتر بر مبنای تقسيم کار خانگی و توزيع قدرت در 

خانواده به تفکيک الگوها مبادرت کرده اند.
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3- مالحظات نظری و روش شناختی

از زبان است،  الگوسازي گفتمان ساخته شده  نظريه پردازي و  گفتمان 

اما تأثير فرا زبانی دارد. زبان در همه ی سطوح اجتماعی در پی ايجاد نظم 

به  قادر  پال گی معتقد است زبان  تغيير است )ون داک، 1382: 80(. جيمز  و 

معناسازی، دنياسازی و فعاليت سازی است (Gee 1999: 86) . به تعبير نورمن 

فرکالف، گفتمان فرآيندی به وجود می آورد که بر اساس آن، مردم می توانند 

با به کارگيری نمادها، نشانه ها و زبان هايی مشترک، با يکديگر تعامل کنند. به 

نظر او بين سه سطح از پديده های اجتماعی يعنی صورت بندی اجتماعی، نهاد 

اجتماعی و کنش اجتماعی رابطه وجود دارد. در اين ميان، زبان به منزله ی 

کنش اجتماعی است )فرکالف 1379: 43؛ آقا گل زاده 1385: 150(. در اين باره »تئون 

ادريانوس ون داک« معتقد است يکی از اهداف اصلی مطالعه ی گفتمان، فهم 

چگونگی کاربرد زبان و ارتباط آن با باورها و تعامالت افراد در جامعه است 

)ون داک 1382: 18(. وي معتقد است مطالعه ی گفتمان به مثابه کنش می تواند 

رويکرد وسيع تری در پيش بگيرد تا کارکردهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

گفتمان را در چارچوب نهادها، گروه ها يا به طور کلی جامعه و فرهنگ به 

نمايش بگذارد )همان: 86(. »روث وداک« معتقد است با در نظر گرفتن زبان 

به عنوان شکلی از کردار اجتماعی، وجود رابطه ای ديالکتيکی بين کردارهای 

گفتمانی و حوزه های خاص عمل را مانند موقعيت ها، چارچوب های نهادی 

و ساختارهای اجتماعی که کردارهای گفتمانی درون آنها جای می گيرند، 
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مفروض می گيرد (Wodak 2001: 65-66).بنابراين، گفتمان هم ساخته شده و 

هم سازنده است. گفتمان ها هويت سازند و خصلت تسری دهندگی به جامعه 

را دارند )جمعی از پژوهشگران 1391: 4(. از ديدگاه »ارنستو الکالو« و »شنتال 

موف« گفتمان ها تصور ما از حقيقت و جهان را شکل می دهند و تغيير در 

گفتمان ها، تغيير در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت. آنها معتقدند 

هر گفتمان بخش هايی از حوزه ی اجتماع را در سيطره ی خود گرفته و با در 

اختيار گرفتن ذهن سوژه ها، به گفتارها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها 

شکل می دهد )مک دانل 1380: 33-31؛ سلطانی 1383: 156(. 

با عنايت به نظريات فوق، گفتمان ها به واسطه ی قدرتشان در ساختن 

الگوهای نظری از نهادهای اجتماعی، قادرند نظريه پردازی های علمی را به 

که  نحوی  به  کنند.  بنيادين خود جلب  معيارهای  و  معرفتی  مبانی  سمت 

گفتمان ها مدعی بازسازی ساختار خانواده طبق اصول و ديدگاه خود هستند. 

الگوهای نظری که به ترسيم چگونگی ساختار و روابط مؤلفه های موجود 

در نهاد خانواده می پردازند، متأثر از ديدگاه نظريه پردازان آن الگو به جامعه، 

ساختارها، واقعيت های اجتماعی و تفسيرهای ذهنی از تعامالت معنادار افراد 

با يکديگر است. بنابراين، هر گونه تالش در سطح نظريه پردازی درباره ي 

معرفی الگوی خانواده، در نهايت به گفتمان هايی که پشتوانه ی علمی و معرفتی 

آن نظريه اند، مربوط می شود. گفتمان های موجود در جامعه در عينيت سازی 

اهداف خود، رقيب محسوب می شوند. گفتمان های رقيب تالش می کنند تا 
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با الگوسازی از پديده های اجتماعی، کفايت ذهنی و عينی خود را اثبات کنند. 

همان طور که برداشت می شود، دو رابطه ی در هم تنيده وجود دارد؛ - خود 

الگو به مثابه »خرده گفتمان«؛ - الگو به مثابه »تيپ ايده آل« متعلق به گفتمانی 

کالن تر. 

چنان که مالحظه می شود، مبانی نظری و جنبه های روش شناختی تحليل 

گفتمان به شدت در هم تنيده شده است؛ به گونه ای که تحليل گفتمان به 

مثابه يک رويکرد اين امکان را می دهد تا به داده های مربوط نزديک شده و 

با عنايت به آنها به تبيين رهنمون شد. بنابراين، به لحاظ روش شناسی الزم 

است تا ضمن توجه به بازخوانی متون، تحليل و طبقه بندی نظريه پردازی ها 

از الگوی خانواده، پيش زمينه ی گفتمانی آنها را به لحاظ گفتمان توصيفی 

و تفسيری تحليل کرد. اين تحليل گفتمان بر مبنای نظريه ی جيمز پال گی و 

نورمن فرکالف انجام خواهد شد.

4- مفهوم شناسی ساختار و الگوی خانواده در مطالعات جامعه شناسی خانواده

4-1- خانواده و ساختار آن

خونی،  پيوندهای  با  که  افراد  از  گروهی  خانواده  است  معتقد  گيدنز 

اقتصادی را  بوده، يک واحد  با يکديگر مربوط  يا فرزند خواندگی  ازدواج 

هستند.  کودکان  پرورش  مسئول  آن  بزرگسال  اعضای  و  می دهند  تشکيل 

همه ی جوامع شناخته شده شکلی از نظام خانواده دارند؛ اگر چه ماهيت 
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روابط بسيار متغير است. هر چند در جوامع امروزين شکل اصلی خانواده، 

خانواده ی هسته ای است اما انواع روابط خانواده ی گسترده نيز يافت می شود 

)گيدنز 1382: 786(. ويليام گاردنر برای تأکيد بر تعريف صحيح خانواده، بين 

خانواده ی »طبيعی« و »اجتماعی« تفاوت قائل شده و بر اين باور است که 

خانواده ی طبيعی خانواده ای است که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکيل 

شده است. اين نوع از خانواده در طول تاريخ به حيات خود ادامه داده و 

همچنان نيز استمرار دارد. در مقابل، خانواده ی اجتماعی، انواع خانواده های 

جديد را که در اثر تغييرات اجتماعی پديد آمده است، شامل می شود )گاردنر 

1386: 79 و80(.

ساختار خانواده با ويژگی های خاصی همچون محل سکونت، پيوندهای 

خويشاوندی، چگونگی توزيع قدرت و مسئوليت ها و تعامالت درونی بين 

اعضای آن تعريف می شود. اگر تمامی اين ويژگی ها در يک خانواده يافت 

شود، آنگاه ساختار خانواده شکل می گيرد )مک کارتی و ادواردز 1390: 300(. 

يکديگر  آن  در  اعضا  که  است  روابطی  بنابراين ساختار خانواده مجموعه 

از  و  داشته  انتظار  را  يکديگر  از  معينی  رفتارهای  شناخته،  رسميت  به  را 

راه های پيش بينی شده ای با يکديگر تعامل می کنند. البته در نگاه بسياری از 

جامعه شناسان غربی خانواده ساختار واحد و مشخصی ندارد )دفتر مطالعات 

بر  هسته ای  خانواده ی  ايران  در  حاضر،  حال  در   .)3  :1392 زنان  تحقيقات  و 

خانواده ی گسترده غلبه دارد. خانواده ی ايرانی فارغ از اينکه در شهر و يا 
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روستا باشد، هويت و وجوه مشترکی دارد که اغلب از آن به عنوان فرهنگ 

خويشاوندی يا به تعبير رافائل پتای، »فرهنگ قوم و خويشی« ياد می شود 

)نقوی 1377: 19(. 

4-2- الگو1 و الگوی خانواده 

و  نمونه  طرح،  واژه های  با  مترادف  »الگو«  معين،  فارسی  فرهنگ  در 

روبه رو معنا شده است )معين 1378: 342(. يک الگو می تواند به مثابه رويه ای 

برای نيل به مطلوب تلقی شود. »آلن بيرو« در فرهنگ علوم اجتماعی آورده 

است که الگو به معنای پديده ای است که در يک گروه اجتماعی شکل گرفته، 

به اين منظور که مدل يا راهنمای عمل در رفتارهای اجتماعی هم از ديدگاه 

کارکردی و هم روانیـ  اجتماعی به کار آيد و الگوها شيوه هايی از زندگی اند 

که از صور فرهنگی نشئت می گيرند. الگوها در افکار، نگرش ها و رفتارهای 

کنشگران تأثير می گذارند )بيرو 1370: 130(. همچنين الگو در جامعه شناسی را 

می توان با مفهوم تيپ ايده آل پيوند داد. تيپ ايده آل مصداق عينی ندارد و 

برای نزديک سازی واقعيت عينی به ايده آل ساخته می شود. بنابراين، هر گونه 

تالش علمی با پشتوانه ی مستدِل نظری که مؤلفه ها و اجزای جامعه شناختی 

از نهاد خانواده را در مدلی طراحی کرده و آنها را منسجم در کنار يکديگر 

قرار دهد، الگوی خانواده را تشکيل می دهد. يک الگوی جامع متشکل است 

1- pattern
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از نوع خانواده، نگرش به ازدواج و طالق، تعامالت اعضای خانواده، سايز 

مرد،  و  زن  رابطه ی  خانواده،  اعضای  خانگی، حقوق  کار  تقسيم  خانواده، 

رابطه ی والدين و فرزندان، رابطه ی فرزندان با يکديگر، نوع اوقات فراغت 

و چگونگی آن و غيره.

همان طور که مالحظه می شود، در اين مقاله منظور از الگوهای خانواده، 

پدر  گسترده،  هسته ای،  همچون  خانواده  از  متفاوت  گونه های  يا  و  انواع 

مکان، مادر مکان، تک همسر، چند همسر و غيره نيست؛ براي مثال دو نوع 

مرسوم خانواده ی گسترده و خانواده ی هسته ای، بيشتر برای بيان بُعد خانواده 

پدرساالر و  کار می رود. همچنين خانواده ی  به  با يکديگر  اعضا  و روابط 

خانواده ی مادرساالر بيشتر در بيان توزيع قدرت در خانواده استفاده مي شود؛ 

اما مفهوم »الگوی خانواده« وسيع تر از اين است که تنها جنبه ای از خانواده را 

در بر بگيرد و بر يک جنبه تمرکز و تأکيد داشته باشد.

5- سنخ بندی تحقیقات در حوزه ی نظریه پردازی اجتماعی از الگوی 

خانواده ی ایرانی

اين مقاله با بررسی منابعی مشتمل بر کتاب ها، مقاالت، پژوهش ها و پايان 

نامه های مربوط به حوزه ی تحقيقات و مطالعات اجتماعی خانواده، در يک 

جمع بندی به طبقه بندی دوگانه از تحقيقات شاخص درباره ي نظريه پردازی 

اجتماعی از الگوی خانواده دست يافته است.
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5-1- مؤلفه های ساختاری الگوی خانواده 

برخی از نظريه پردازی های انجام شده درباره ی الگوهای خانواده، شامل 

تحقيقاتی است که بر اساس يافته های شان اقدام به سنخ بندی انواع خانواده 

فراغت  سبک  و  خانواده  الگوی  درباره ی  خود  تحقيق  در  بابايی  کرده اند. 

جنسيتی در تهران، به دو تيپ خانواده ی اقتدارگرا )سنتی( و مشارکتی اشاره 

از اعضای خانواده  آنها، اوقات فراغت هر يک  از  می کند که در هر کدام 

الگوی  تغيير  با  که  می دهد  نشان  موضوع  اين  دارد.  مشهودی  تمايزات 

تغيير  اوقات فراغت(  به سبک زندگی )از جمله مقوله ی  خانواده، نگرش 

می کند )بابايي 1384(. همچنين، قوامی در پايان نامه ای درباره ی گونه شناسی 

تيپ  چهار  به  تلويزيونی،  فيلم های  در  شده  بازنمايی  خانواده های  انواع 

خانواده ی سنتی، دموکراتيک، در حال فروپاشی و مطلوب اشاره کرده است 

)قوامي 1388(. شکربيگی پس از بررسی های انجام شده از خانواده )بر اساس 

سرمايه ی اجتماعی(، به ترتيب چهار تيپ خانواده ی در حال گذار، سنتی، 

تجددگرا و پست مدرن را نام گذاری کرده است؛ اين سنخ بندی از خانواده 

بيشتر بر اساس توزيع قدرت و نقش های والدين و فرزندان انجام شده است. 

ايرانی در حال گذار ويژگی های  اينکه، خانواده ی  نتيجه ی در خور توجه 

دارد )شکربيگي 1390(. همچنين،  را  از خانواده ی سنتی و تجددگرا  تلفيقی 

فاضلی و علينقيان در بررسی خود درباره ی گونه شناسی الگوهای در حال 

ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهران، سه تيپ خانواده ی سنتی روستايی، 
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مدرن شهری و پست مدرن کالن شهری متمايز کرده اند )فاضلي و علينقيان 1391(.

5-2- معرفی ساختار يک الگوی جامع از خانواده

انجام شده1 می توان نظريه پردازی های  از بررسی های  در مجموع، پس 

منسجمي را که در حيطه ی جامعه شناسی و يا علوم اجتماعی پيرامون معرفی 

ساختارمند الگويی از خانواده انجام شده اند، به دو الگو مرتبط کرد؛ مدرن 

مدنی )ليبراليستی( و ايرانی اسالمی. 

5-2-1- الگوی مدرن مدنی )ليبراليستی(

اين الگو بيشتر در تقابل با الگوی حاکم بر خانواده ی ايرانی و در سايه ی 

آسيب های فراوان اين نهاد، با تکيه بر روابط عاطفی دموکراتيک و مدنی، در 

صدد معرفی الگويی مدرن از خانواده ی ايرانی است. نظريات اخير آنتونی 

گيدنز درباره ي خانواده، مباحث هابرماس درباره ی جامعه ی مدنی بر مبنای 

توافق و گفت وگو و همچنين برخی از فمينيست های ليبرال نيز در معرفی اين 

نوع از خانواده مؤثر بوده اند؛ براي نمونه، جاليی پور به تيپ بندی خانواده ی 

الگوی مدنی در مقابل خانواده ی پدرساالر سنتی می پردازد و پس از طرح 

پاره ای از آسيب های جدی در نهاد خانواده، از الگوی مدنی دفاع می کند. 

1 - براي نمونه درباره ي الگوی خانواده ی مدرن مدنی ر.ک بابايی)1384(؛ جاليی پور )1385( 
و )1386( و )1382(؛ علوی تبار )1386( و برای الگوی خانواده ی ايرانی اسالمی ر.ک بستان 
نراقی  و  رضايی  )1363(؛  قائمی  )1391(؛  راهبردی  انديشه های  نشست  دبيرخانه ی  )1385(؛ 

)1389(؛ سلطانی )1390(.
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از ويژگی های اين مقاله تقسيم بندی و مقايسه ی ساختار يافته ی ويژگی های 

کالن و خرد خانواده در دو الگوی سنتی و مدنی است )جاليي پور 1385(. 

همچنين، علوی تبار در مقاله ای با عنوان »خانواده ی سنتی گزينه ای ناممکن«، 

دو تيپ خانواده ی سنتی و مبتنی بر روابط دموکراتيک را سنخ بندی کرده 

و سپس ضمن هجمه به خانواده ی سنتی، از نوع دوم خانواده برای الگوی 

خانواده ی ايرانی دفاع کرده است )علوي تبار 1386(.

از  که  می شود،  ديده  متعددی  ويژگی های  مدنی  مدرن  خانواده ی  در 

خانواده،  اعضای  عامليت  بودن  برجسته  و  فردی  اصالت  است؛  آن جمله 

خانواده ی هسته ای1، خانواده ی ليبرال، برابری حقوق زن و مرد، غير اقتدارگرا، 

تصميم سازی با مشارکت اعضای خانواده، حق اشتغال زنان و استقالل مالی 

آنها، بر هم خوردن روابط قدرت نظام پدرساالر، توزيع قدرت در خانواده، 

روابط مبتنی بر عاطفه و احترام متقابل، کاهش تعداد فرزندان، دخالت نکردن 

ساير خويشاوندان در امور خانواده های نوپا، آزادی والدين و استقالل در 

تصميم گيری، انتخاب و فرديت اعضای خانواده، استقالل مالی مرد و زن 

از پدر و مادر خويش، همسريابی افراد و همسرگزينی با رضايت والدين، 

آشکار کردن و بروز عالقه ی والدين نسبت به يکديگر، توجه به حقوق زنان 

و کودکان و غيره.

1- خانواده ی گسترده با مقتضيات دوران مدرن مثل رشد فزاينده ی فرديت، آگاهی و هويت های 
دگرگون شونده هماهنگی ندارد )جاليی پور 1385(.
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بايد به اين نکته توجه داشت که اضافه شدن لفظ »مدنی« به اين الگو از 

خانواده به معنای سلب اين صفت از ساير الگوها نيست. مدنی بودن الگوی 

الگو  اين  به دليل کاربرد بی واسطه و عامدانه ی مروجين  ليبراليستی  مدرن 

از اين واژه است. البته مروجين اين الگو معنای خاصی از مدنی بودن را 

مطمح نظر دارند که در بخش تحليل گفتمان به آن پرداخته خواهد شد. به 

اجمال اشاره می شود که بيان صفت مدنی در ادبيات جامعه شناسی خانواده 

و مطالعات خانواده، بر خانواده هايی داللت دارد که در آن مناسبات قدرت 

در  بيشتر  و  بنيان  تعامل گرايی  و  مبنای مشارکت  بر  کار خانگی  تقسيم  و 

اجتماعات شهری شناسايی مي شود1.

5-2-2- الگوی ايرانی اسالمی

اين الگو طی دو سال گذشته در غالب گفتمان »تمدن ايرانی ـ اسالمی« 

و همچنين »سبک زندگی ايرانی ـ اسالمی« از سوی مسئولين و محققين 

حوزه و دانشگاه معرفی شده است. بستان در تحقيقی به بررسی تشيع و تأثير 

آن در خانواده ي ايراني پرداخته است. او معتقد است يکی از ويژگی های 

خانواده در ايران تأثيرپذيری از ارزش های مذهبی است و در همين راستا 

توجه به خانواده ی مبتنی بر ارزش های دينی را راهگشا توصيف کرده است 

)بستان 1384(. مباحث مبسوط اين نظريه پرداز در اثر ديگری نيز ديده مي شود 

1- واضح است که خانواده ی ايرانی ـ اسالمی )که در ادامه به آن اشاره خواهد شد( نيز به لحاظ 
محتوا و کيفيت روابط اعضای خانواده، تعامل گرا محسوب می شود.
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)بستان 1385(. همچنين، رضايی و نراقی الگوی خانواده ی سالم در سيره ی 

در  خانواده  اعضای  روابط  تبيين  با  و  کرده  بررسي  را  اسالم )ص(  پيامبر 

سه محور ـ عاطفی اخالقی، جنسی و اقتصادی راه حل خروج از بسياری 

مشکالت و آسيب های موجود را توجه به الگوی خانواده برآمده از تعليمات 

مذهبی می دانند )رضايي و نراقي 1389(. سلطانی نيز در پژوهشی پيرامون الگوی 

ساختار خانواده ی مطلوب از ديدگاه اسالم، به ويژگی مهم اصالت فرد و 

جمع در روابط تقسيم کار و قدرت در خانواده اشاره کرده است و همچنين 

در  عنوان خصلتی خاص  به  دينی  آموزه های  از  برآمده  همدلی  عنصر  به 

خانواده ی اسالمی اشاره کرده است )سلطاني 1390(.

و  اجتماعی  عناصر  که  است  خانواده ای  اسالمی،  ـ  ايرانی  خانواده ی 

فرهنگی تشکيل دهنده ي آن برآمده از ويژگی های مطلوب تاريخی خانواده ی 

الگو  اين  آموزه های دين اسالم درباره ی خانواده است.  ايرانی و همچنين 

مدعی است که با عنايت به آموزه های دينی و توجه هم زمان به مقتضيات 

خانواده در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ايران، می توان به خانواده ای سالم و 

اخالقی دست يافت و البته الزمه ی چنين شرايطی، ايجاد سبک زندگی ايرانی 

ـ اسالمی در جامعه است. از جمله ويژگی های اين خانواده توجه به حقوق 

زن و مرد با توجه به احکام و توصيه های اسالم است. همچنين محوريت 

اصالت جمع و اصالت فردی از اصول مهم اين الگو تلقی می شود )سلطانی 

1390: 164(. دو ويژگی اصلی اين خانواده، توجه توأمان به هويت ايرانی در 
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کنار هويت دينی است.

در ادامه، اين مقاله تحليل خود را بر مبنای سنخ دوم از نظريه پردازی ها 

اختصاص می دهد.

6- تحلیل گفتمان الگوهای برآمده از نظریه پردازی ها

بر  می توان  را  اسالمی  ـ  ايرانی  و  )ليبراليستی(  مدنی  مدرن  الگوی  دو 

اساس نظريه ی جيمز پال گی و فرکالف و با استفاده از ادبيات تحليل گفتمانی 

الک الو و موف در دو سطح توصيفی و تفسيری بررسی کرد. جيمز پال گی 

معتقد است که در تحليل گفتمان می توان به دنبال دستيابی به اين سؤاالت 

پنج گانه بود؛ 

- هر گفتمان کدام عبارات يا مفاهيم را به کار گرفته و کدام عبارات و 

مفاهيم را حذف می کند؟ 

- واژه ها با چه واژه های ديگری ترکيب می شوند و اين ترکيب بندی از 

چه قاعده ای تبعيت می کند؟ 

- گفتمان از کدام موضع و موقعيت بر می خيزد؟ 

- گفتمان های متخاصم هر گفتمان کدام اند؟ 

- گفتمان با چه نهادهايی در ارتباط است؟ 

در اين ميان، سؤاالت اول و دوم در عمل به تحليل گفتمان توصيفی و سه 

سؤال بعد به سطح تحليل گفتمان تفسيری و تبيينی منتج می شود.
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همچنين نورمن فرکالف بر اين باور است که برای داشتن تحليلی جامع 

از گفتمان بايد سطوح تحليلی ـ توصيفی، تفسيری و تبيينی را بر گفتمان 

اعمال کرد. در سطح توصيفی، نظام معانی جدا از زمينه و شرايط اجتماعی 

آن تحليل می شود )فرکالف 1379: 171 و 172(. در سطح تفسيری، با معناکاوی 

سروکار داريم و هدف، فهم معانی و کشف جوهر نهفته در گفتمان است. 

به عبارت ديگر، هم توجه به درون بافت گفتمان و هم درون بافت موقعيتی 

آن، زيرا گفتمان معانی خود را از زمينه ی معرفتی اجتماعی می گيرد )همان: 

215(. همچنين می توان يک خرده گفتمان را درون گفتمان کالن تر معناکاوی 

کرد )همان: 230( و در نهايت در سطح تبيينی نيازمند نوعی تحليل فرامتن 

است. يعنی پاسخ به اينکه چرا و چگونه خرده گفتمان رخ داده است؟ تبيين، 

معطوف به بررسی تأثير متقابل ساختارهای اجتماعی و گفتمان )يا خرده 

گفتمان( است )همان: 245(.

6-1- تحليل گفتمان توصيفی: بازنمايی مفاهيم و گزاره های مرکزی الگوها

در اين مرحله »مفاهيم« مدنظر است. يک مفهوم تصوری است که در 

قالب کلمات و يا به صورت يک نماد بيان می شود. مفاهيم نقش برقراری 

پيوند با جهان اجتماعی را دارند. در »سنت هستی شناختی«1، مفاهيمی وجود 

دارد که خصايص اساسی جهان اجتماعی را تعريف می کنند )بليکی 1387: 

1- Ontological tradition
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174-170(. مفاهيِم هر کدام از الگوها، برخاسته از جهان اجتماعی مورد نظر 

گفتمان های آنهاست. به عبارت ديگر، با توجه به نظريه ی الکالو و موف 

گفتمان ها سعی در ساختن آن جهان و يا شکل دهی به آن را دارند. بر اساس 

آنچه که در بخش مفهوم شناسی الگوی خانواده مطرح شد، خالصه ی ابعاد 

ده گانه، از دو الگوی خانواده ی مدرن مدنی )ليبراليستی( و ايرانی ـ اسالمی 

بررسی تطبيقی مي شود.
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مؤلفه ی الگو

مفاهیم اساسی و کلیدی

الگوی ایرانی ـ اسالمیالگوی مدرن مدنی )لیبرالیستی(

نوع خانواده
هسته ای جدا مکان - اصالت فرد - 
فرزندان محدود - واحدی »عاطفی« 

- کنترل باروری

هسته ای - کنترل باروری محدود – 
شبکه ی خویشاوندی - واحد مهم 

اجتماعی

کارکردهای 
خانواده

جامعه پذیری محدود فرزندان- آموزش 
روابط دموکراتیک - تأمین عاطفی - 

تنظیم روابط جنسی

پیوند با جامعه – صله ی ارحام - تولید 
مثل – جامعه پذیری - کنترل اجتماعی 

- مراقبت و حمایت - تنظیم روابط 
جنسی - مشروعیت بخشی

تقسیم کار در 
خانه

تکالیف و انتظارات نقشی متغیر - تقسیم 
کار تفاهمی - اصالت روابط عرصه ی 

عمومی

اصالت فردی و جمعی - مدیریت داخل 
خانه ي زنانه - کار بیرون مردانه / زنانه 
- امور بیرون مردانه و زنانه - رویکرد 

تناسب وظایف و حقوق – تکمیل گری 
مرد و زن - نقش های جنسیتی عاری از 

ارزش گذاری

توازن و تساوی روابط دموکراتیک – توزیع قدرت
تصمیم گیری تفاهمی

دوطرفه – تصمیم سازی مشترک - 
عدالت جنسیتی نه مساوات

حسابگر )عقالنی( – عاطفی - بیرون و نگاه به مردان
منطقی - عاطفی - بیرون و درون خانهدرون خانه

حسابگر )عقالنی( – عاطفی - بیرون و نگاه به زنان
درون خانه

منطقی – عاطفی – عفیف - مشارکت 
اجتماعی بیرونی - اولویت درون خانه

هدف مشترک والدین - پرهزینه - نگاه به فرزندان
ایفاگر »ارزش های مدنی« - دختر = پسر

مسئولیت پذیر - نیازمند حمایت والدین 
- حامی خانواده

قواعد
همسرگزینی و 

ازدواج

انتخاب فرد - اصالت علقه های عاطفی 
- مشورت و تفاهم  - سن ازدواج 

دلبخواهی

همسریابی و همسرگزینی مشورتی - 
اوایل سنین جوانی - همسان همسری 
- درون همسری - عامل همبستگی 

اجتماعی - فرآیندی آسان

واقعیت اجتماعی - جدایی تفاهمی - نگاه به طالق
حقی مردانه / زنانه

راه خروج از بن بست - نیازمند تفاهم 
و بازنگری - حق مردانه - حق مشروط 

زنانه

اوقات فراغت
اعضای خانواده

فردی / جمعی- بیرون محور – هدف مند 
- مستمر

خانوادگی / فردی – محوریت صله ی 
ارحام و گسترش روابط خانواده
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در ادامه می توان مفاهيم دو الگوی خانواده ی مدرن مدنی )ليبراليستی( و 

ايرانی ـ اسالمی را حول مقوله های اختصاصی شان تنظيم و تنسيق کرد.

مجموعه ی عناصر مقولهمقوله ی اختصاصیالگو

مدرن مدنی
)لیبرالیستی(

اصالت فرد

خانواده ی هس��ته ای جدا مکان – کنترل ب��اروری - فرزندان 
مح��دود – جامعه پذی��ری مح��دود فرزن��دان – پرهزین��ه 
س��ن   – ازدواج  در  ف��ردی  انتخ��اب   – فرزن��دان  ب��ودن 
دلبخواه��ی ازدواج – اوق��ات فراغ��ت ف��ردی – اوق��ات 
فراغ��ت هدفمند - اصالت علقه های عاطف��ی در امر ازدواج

روابط دموکراتیک 
)منطبق بر

عرصه ی عمومی(

 – دموکراتیک  روابط  آموزش   – دو طرف  عاطفی  تأمین 
 – تفاهمی  کار  تقسیم   – متغیر  نقشی  انتظارات  و  تکالیف 
روابط  تساوی  و  توازن   – عمومی  عرصه ی  روابط  اصالت 
مردان  و  زنان   – تفاهمی  تصمیم گیری   – دموکراتیک 
حاسبگر و احساسی – بیرون و درون خانواده مردانه و زنانه – 
فرزندان ایفاگر ارزش های مدنی – دختر = پسر – مشورت و 
تفاهم – طالق واقعیتی اجتماعی – جدایی تفاهمی – طالق 
حقی مردانه و زنانه – اوقات فراغت بیرون محور و جمعی

ایرانی � 
اسالمی

اصالت جمع و اصالت 
فرد

خان��واده ی هس��ته ای مرتب��ط با ش��بکه ی خویش��اوندی – 
پیون��د خان��واده و جامع��ه – مشروعیت بخش��ی – تولی��د 
نس��ل – جامعه پذی��ری – کنت��رل اجتماع��ی – مراقب��ت و 
حمای��ت – مس��ئولیت پذیری فرزن��دان – فرزن��دان حامی 
خان��واده – درون همس��ری – ازدواج به منزله ی همبس��تگی 
اجتماع��ی – اوقات فراغت جمعی و ف��ردی – صله ی ارحام

تناسب
)عدالت محوری(

تنظی��م رواب��ط جنس��ی - مدیریت داخ��ل خان��ه ي زنانه – 
سرپرس��تی مرد بر خان��واده - کار بی��رون مردان��ه – امکان 
مش��ارکت اجتماعی بیرون��ی زن – تکمیل گری زن و مرد – 
نقش های جنسیتی عاری از ارزش گذاری – تناسب وظایف 
و حقوق – توزیع قدرت دو طرفه – تصمیم س��ازی مشترک 
– عدالت جنس��یتی و نه مس��اوات – مردان و زنان عقالنی و 
عاطفی – همس��ریابی و همس��رگزینی مش��ورتی – همسان 
همس��ری – طالق راه خروج از بن بست – طالق حقی مردانه 
و مش��روط زنانه - کنترل باروری بنا به اقتضا – ازدواج آسان 
در اوایل سنین جوانی - ضرورت بازنگری در طالق – تفاهم، 

تطابق و هم دلی
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با نگاهی به جداول مذکور، می توان به وجوه اشتراک و افتراق دو الگوی 

خانواده ی مدرن مدنی و ايرانی ـ اسالمی پی برد. به عبارت ديگر، اين دو 

الگو در »وجه توصيفی« در همه ی مؤلفه های خود، نقطه ی مقابل يکديگر 

نيستند )البته اين موضوع درباره ی مبادی معرفت شناختی در وجه تفسيری 

و تبيينی بررسی شده است(. مع الوصف، می توان به اجمال برخی از وجوه 

اشتراک و افتراق اين دو الگو را دسته بندی کرد.

الف( اشتراكات در وجه توصيفی: يکي از کارکردهای نهاد خانواده، 

رفع نيازهای عاطفی و جنسی است. مفاهمه و به اشتراک گذاشتن نظرات 

بيرونی خلق  يا  و  برای محيط درونی خانه  مردان  زنان و  ضروري است. 

نشده اند و امکان مشارکت هر دو جنس در ساحت های بيرونی و درونی 

امکان پذير است )البته اين اشتراکات توصيفی، در هر الگو با تفاسير و قيود 

اجتماعی همراه است و لذا نمی توان به وجه توصيفی آنها بسنده کرد؛ براي 

مثال مفاهمه در الگوی ايرانی ـ اسالمی بر مبنای حقوق تکوينی، تناسب 

وظايف و همچنين ارزش های دينی و فرهنگی بوده، اما در الگوی ليبراليستی 

مبتنی بر ارزش های برابرگرايانه ی مدرن است(.

ب( افتراقات در وجه توصيفی: اصالت فردی، کنترل باروری و عاطفی 

بودن بنيان خانواده از ويژگی های ساختاری اين نهاد در الگوی خانواده ی 

مدرن مدنی است، اما توجه به اصالت فرد و جمع، محدوديت در کنترل 

باروری و کانون بودن خانواده در مناسبات جامعه به عنوان نهادی اجتماعی 
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و بنيادين در الگوی خانواده ی ايرانیـ  اسالمی توجه مي شود. همچنين توجه 

به روابط اعضا با نهادها و سازمان های اجتماعی عرصه ی عمومی جامعه در 

الگوی مدرن مدنی اهميت دارد، ولی در الگوی ديگر، خانواده ضمن حفظ 

هويت اجتماعی اش به مناسبات اجتماعی وارد می شود. تقسيم کار در الگوی 

مدرن مدنی بين طرفين توافق مي شود، اما در الگوی دوم خانواده ي اسالمي 

ـ ايراني، بخشی از اين تکاليف برآمده از آموزه های دينی است که بر نوعی 

حقوق تکوينی داللت دارد و جرح و تعديل افراد در آن مدخليت ندارد. 

ـ  ايرانی  الگوی  در  است.  نيز مشهود  قدرت خانگی  درباره ی  نگاه  همين 

اسالمی اساس بر عدالت جنسيتی است، اما در الگوی خانواده ی مدرن مدنی، 

سلطه گريزی و داشتن استقالل )حقوقی، اجتماعی و اقتصادی( هميشه محل 

مناقشه بوده و لذا توافق بر سر آن نيز ضرورت می يابد. همچنين همسريابی 

و همسرگزينی در الگوی مدرن مدنی می تواند فردی و با اطالع حداقلی 

به والدين انجام شود، اما مشورت در الگوی خانواده ي اسالمي ـ ايراني از 

هنجارها و ارزش های اجتماعی محسوب می شود. در مجموع، فردگرايی از 

مهم ترين خصيصه های الگوی مدرن مدنی و توجه به اصالت فردی اعضای 

خانواده در عين توجه به وابستگی و پيوند اجتماعی )سرنوشت ساز( اعضا 

است، در الگوی دوم می تواند بازنمايی شود. فردگرايی الگوی خانواده مدرن 

باعث می شود که تک تک اعضای خانواده، بدون واسطه، در مقابل گستره ی 

خانواده ي  الگوی  در  خانوادگی  پيوندهای  اما  تعريف شوند  وسيع جامعه 
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اسالمي ـ ايراني باعث می شود تا فرد ضمن برخورداری از پشتوانه ی هويت 

جمعیـ  خانوادگی و محاط بودن در آن، با عرصه ی وسيع جامعه مواجه شود.

 6-2- تحليل گفتمان تفسيری و تبيينی: پيش زمينه ی گفتمانی )بافت موقعيتی(

6-2-1- الگوی خانواده ی مدرن مدنی )ليبراليستی(

الگوی خانواده ی مدرن مدنی برآمده از ادبيات گفتمانی جامعه ی مدنی 

فردگرايی،  مبنای  بر  مدنی  جامعه ی  گفتمان  است.  ايران  در  ليبراليستی 

نفع انگاری، عقالنيت و تکثرگرايی است )دارابی 1389: 278(. برخی اين جريان 

از  )جمعی  کرده اند  قلمداد  نوليبرال  طلبی  نظر  تجديد  گفتمان  به  وابسته  را 

پژوهشگران 1391: 38 و 39(. حدود يک دهه از طرح الگوی خانواده ی مدرن 

گفتمانی  قرابت  می گذرد.  ايران  در  ساختارمند  و  نظری  به صورت  مدنی 

اين الگو همچنين با انديشه ی ليبراليسم و آگاهی و معرفت باز انديشانه نيز 

به  پژوهشگران 1391: 43(.  از  و جمعی  پور 1383: 167  )جاليی  مي شود  بررسی 

عالوه اين الگو از دو پارادايم تفسيری و انتقادی و به طور خاص، نظريه ی 

دموکراسی گفت وگويی1 و دموکراسی عاطفی آنتونی گيدنز و نظريه ی کنش 

ارتباطی2 و عرصه ی عمومی3 يورگن هابرماس متأثر است. 

1- Dialogic Democracy
2- Communicative Action
3- Public Sphere
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ــا، جنبش ها و  ــامل انجمن ه ــت جامعه ی مدنی ش ــاس معتقد اس هابرم

سازمان های نسبتاً خودجوش است و هسته ی اصلی اين جامعه شامل شبکه ای 

ــدن بحث  های معطوف به حل مسائل مورد  ــت که به نهادينه ش از روابط اس

عالقه ی همگان در حوزه های عمومی سازمان يافته کمک می کند )جاليی پور 

ــود، به کار گرفتن برخی  و محمدی، 1388: 253(. همان طور که مالحظه می ش

ــاس و گيدنز در مباحث  ــق به نظريه های هابرم ــات و واژگان متعل اصطالح

متعلق به الگوی خانواده ی مدرن مدنی )ليبراليستی( آشکار است، براي مثال 

ــاره کرد  ــوان به دو واژه ی »عرصه ی عمومی« و »روابط دموکراتيک« اش می ت

ــکارا استفاده  ــازی الگوی خانواده ی مدرن مدنی آش که در بازنمايی و بازس

ــوند. مروجين اين الگو در دفاع از خانواده ی مدرن مدنی پنج دليل را  مي ش

ذکر کرده اند )جاليی پور، 1385: 29( :

- در دسترس تر و مؤثرتر بودن نهاد خانواده ی مدرن مدنی در مقايسه 

با ساير نهادهای مؤثر در اصالح جامعه از جمله نهاد حکومت، تشکل های 

مدنی (NGO) و ساير مراکز فرهنگی، هنری و انتشاراتی؛ به عبارت ديگر، 

ورود به خانواده و اصالح آن پيش  زمينه ی ورود به اصالح جامعه ی ايرانی 

خواهد بود؛ 

- موقعيت زنان در نهاد خانواده ی مدنی در مقايسه با ساير نهادها کمتر 

تبعيض آميز است و زنان در موقعيت فرودستی قرار ندارند؛
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- جامعه ی ايران هنوز در مرحله ی پيشادموکراسی است و به مرحله ی 

تحکيم دموکراسی نرسيده است. زنان و مردان نبايد به موازات فعاليت های 

آزادی خواهانه ی خود در عرصه ی عمومی از نقش رهايی بخش خانواده ی 

مدرن مدنی غفلت کنند؛

- وجود ابعاد منفی در خانواده همچون روابط جنسی خارج از چارچوب 

زناشويی، خشونت ها، سرخوردگی ها، بيگانگی ها و آسيب های اجتماعی از 

مهم ترين داليل توجه دادن جامعه به تحکيم خانواده ی مدرن مدنی است؛ 

- نظرسنجی ها نشان می دهد که زمينه برای تقويت خانواده ی مدنی زياد 

است.

ــه می تواند در ترويج  ــن گروه هايی را ک ــن الگو يکی از مهم تري مروجي

خانواده ی مدرن مدنی نقش داشته باشد، فمينيست های ايرانی می دانند )جاليی 

ــی در ايران، مهم ترين ويژگی  ــور 1385: 28(. بر مبنای گفتمان جامعه ی مدن پ

ــر برابری بين حقوق زن و مرد در  ــواده ی مدنی، برقراری روابط مبتنی ب خان

خانواده بر پايه ی تفاهم و گفت وگو اما بر پايه ی اصالت فرد است.

6-2-2- الگوی خانواده ی ايرانی اسالمی 

مروجين اين الگو با اشاره به ضرورت شکل گيری گفتمان رفع آسيب در 

بخش های مختلف نهادها و سازمان های نظام اجتماعی در ايران، معتقدند با 

توجه به وجود مشکالتی که بخش اعظمي از آن ناشی از هجمه های فرهنگی 

و رسانه ای تمدن غرب بوده و خطر نفوذ اين هنجارها در اليه های فرهنگی 
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و ارزشی جامعه وجود دارد، الزم است تا ضمن مقابله با ابعاد تهديد کننده ی 

هنجارها و ارزش های موجود در گفتمان های غربی از جمله فردگرايی، انسان 

محوری، اصالت سود، مادی گرايی، اصالت لذت و نظاير آن به بازسازی سبک 

زندگی ايرانی ـ اسالمی اقدام کرد. بر اين مبنا، ساختار کل جامعه ی اسالمی 

بر بنياد خانواده است. خانواده از برجسته ترين وجوه واقعيت اجتماعی يک 

جامعه ی اسالمی است )نصر 1384: 64 و88(. شهيد مطهری و عالمه طباطبايی 

نيز بر اين موضوع تأکيد بسيار داشتند )آزاد ارمکی 1390: 40(. شهيد مطهری 

ديدگاهی سيستمی به خانواده داشت )ساالری فر 1385: 11(. از اين رو، در 

ساَحت اجتماعی، الزم است ابتدا سبک زندگی ايرانیـ  اسالمی )که در مرکز 

آن خانواده است( در اليه های مختلف خرده نظام اجتماعی شکل بگيرد تا با 

زمينه قرار دادن آن بتوان هنجارها و ارزش های اجتماعِی برآمده از جهان بينی 

اسالمی را ترويج کرد و ضمن کاستن از تبعات آسيب زای انگاره ها و تفکر 

غربی برای نهادهای اجتماعی يعنی تعليم و تربيت، اقتصاد و ساير بخش های 

نظام اجتماعی الگوسازي شود.

با  مقابله  برای  جريان  اين  استراتژی های  و  راهبردها  مهم ترين  از 

گفتمان های رايج غربی از جمله ليبراليسم، سوسياليسم و گفتمان های التقاطی 

ديگر گفتمان سازی است (www.olgu.ir) . به عبارت ديگر از نگاه اين جريان، 

زمانی می توان با يک گفتمان رقيب و الگوهای برآمده از آن مقابله کرد که 

در جامعه ی ايران بتوان به ايجاد گفتماِن مطلوب مبادرت کرد. يعنی توجه 
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به پيوند دو بعد ذهنی و عينی از پديده های اجتماعی، به گونه ای که عالوه 

بر ترويج ارزش ها و فرهنگ متناسب با جامعه ی ايران در سطح نظری، در 

سطح عمل نيز بتوان الگوهايی حائز اهميت ايجاد کرد تا به واسطه ی آنها 

بتوان واقعيت اجتماعی موجود را به سمت مطلوب دستکاری و هدايت کرد.

يکي از ويژگی های مهم الگوی خانواده ی ايرانی ـ اسالمی، تکيه بر دو 

الگوی  با يکديگر است. پس،  بعد هويتی دينی و مّلی به صورت توأمان 

خانواده ی ايرانی ـ اسالمی الگويی برآمده از ارزش های فرهنگی اجتماعی 

دينی با قالبی ملی است. اين جريان معتقد است با عنايت به جامعيت دين 

اسالم به عنوان دين خاتم، تمامی مؤلفه های الزم برای زندگی اجتماعی در 

آموزه های اسالم وجود دارد )مطهری 1385: 63 و64؛ دارابی 1389: 138؛ جمعی از 

پژوهشگران 1391: 19( و تفاوت اسالم با ساير اديان پويايی آن است به گونه ای 

که تحقق الگوهای دينی در هر زمان و مکان فراهم است )مطهری 1357: 74(. 

يکی از مهم ترين پويش های نظری مروجين اين الگو، ايجاد تمايز بين اسالم 

از نظر آنها عنصر پويايی نهفته در  و سنت بوده است )دارابی 1389: 492(. 

اسالم، باعث می شود که نتوان اين دين را به طور کامل مشمول سنت دانست. 

از مهم ترين استدالالت نظری برای اين مدعا، وجود فقه پويای تشيع است که 

متناسب با هر مقطع تاريخی می تواند احکام و دستورات دينی الزم را تدوين 

کند. به تعبير آزاد ارمکی، خانواده ی ايرانی با نوع قرابتی که با انديشه ی دينی 

شيعی دارد، توانسته است به نوعی تعامل بين دين و اجتماع برسد )آزاد ارمکی 
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1390: 159(. نفوذ و احيای مجدد ارزش های دينی به دنبال انقالب اسالمی در 

ايران، مانع راهيابی الگوهای نوين و رواج يافتن جايگزين های غربی برای 

خانواده ی سنتی در ايران شده است )آزاد ارمکی و همکاران 1382: 22(.

در خانواده ی سنتی ايرانی می توان از برخی تعاليم و آموزه های اسالم 

سراغ گرفت، اما اين به معنای يکی بودن آن با الگوی خانواده ی ايرانی ـ 

اسالمی نيست. به عالوه، خانواده ی سنتی بيشتر بر پايه ی مؤلفه های فرهنگ 

ملی شکل يافته است و البته در کنار خود برخی عناصر دينی را نيز لحاظ 

کرده است. الگوی خانواده ی ايرانیـ  اسالمی متعلق به گفتمان سبک زندگی 

ايرانیـ  اسالمی )پيشرفت و تمدن اسالمی( است که به دنبال سبک پيشرفت 

با مؤلفه های هويتی سازگار با جامعه ی ايرانی است. در اين ميان برخی بر 

اين باورند که تحقق خانواده ی ايرانی ـ اسالمی راهی به سوی ايجاد تمدن 

  . (www.isna.ir) ايرانی ـ اسالمی است

با همکاری نخبگان دانشگاهی و  نهاد سياسی و  از سوی  اين گفتمان 

حوزوی در ايران در حال شکل گيری است. يکی از مهم ترين ويژگی های اين 

گفتمان نزديک بودن به عرصه ی رسانه است. گفتمان زمانی می تواند از سطح 

نخبگانی به عرصه ی عمومِی جامعه نفوذ کند که رسانه به ويژه شبکه های 

به  تا  کنند  گفت وگو  گفتمان  آن  ضرورت  و  چيستی  درباره ی  تلويزيونی 

گفتمانی مسموع و فراگير در جامعه مبدل شود. سازمان ها و پژوهشگاه هايی 

نيز برای پيشبرد اهداف اين گفتمان تأسيس شده و همچنين همايش هايی با 
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مضمون الگوی پيشرفت و سبک زندگی ايرانی ـ اسالمی برگزار شده است. 

بنابر آنچه گفته شد، اين گفتمان به عرصه ی قدرت در جامعه نزديک است 

اما اين بدان معنا نيست که اعتبار خود را لزوماً از قدرت کسب کند، زيرا 

منشأ اصلی آن فقه اجتماعی ـ سياسی دين مبين اسالم است. اهداف تدوين 

الگوی ايرانی ـ اسالمی خانواده به شرح زير ذکر شده است:

- محوريت خانواده در پيشرفت فرد و جامعه؛

- آسيب زايی شرايط فعلی خانواده برای جامعه و لزوم رفع آن؛

- تحکيم روابط و بعد عاطفی ميان فردی و اعضای خانواده؛ 

- تسهيل فرآيند ازدواج در جامعه؛ 

- کاستــن از رواج الگوهــای زودگذر خــانواده در جــامعه 
 .(www.oiip.ir؛ www.mehrnews.com)
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الگوی ایرانی ـ اسالمیالگوی مدرن مدنی )لیبرالیستی(مؤلفه ی تحلیل
مفصل بندی1

حول مفاهیم: روابط دموکراتیک - اصالت 
فرد

حول مفاهیم: تناسب وظایف و 
حقوق - اصالت فرد و جمع - 
توجه به آموزه های دین )قرآن 

و سنت(

دال مرکزی2 
ارزش های لیبرالیستی و برابرگرایانه4)گره گاه( 3

تناسب و توافق مبتنی بر ارزش های 
دینی و فرهنگی)حقوق تکوینی(

ابعاد
)دال های شناور5 

تثبیت شده(

هسته ای جدا مکان بودن خانواده - ضرورت 
آموزش روابط دموکراتی��ک درون خانواده 
- تکالیف و انتظارات نقش��ی متغیر - تقس��یم 
ت��وازن و تس��اوی رواب��ط  تفاهم��ی -  کار 
دموکراتیک - ع��ادی بودن طالق به منزله ی 
واقعیت��ی اجتماعی - توجه ب��ه اصالت فرد6 - 

اوقات فراغت بیرون محور

هس��ته ای بودن خان��واده - اهمیت 
ش��بکه ی  و  ارح��ام  صل��ه ی 
خویش��اوندی - نقش های جنسیتی 
عاری از ارزش گذاری – تکمیل گر 
بودن زن و م��رد - توجه به عدالت 
جنسیتی - توجه به همسان همسری 

و درون همسری

اسم سازی7

اصط��الح »دموکراس��ی عاطف��ی« )داللت بر 
تأکی��د خاص و ویژه ی این الگو بر لزوم تأثیر 
فضای خانواده از قوانی��ن و ضوابط عرصه ی 

عمومی و جامعه ی لیبرال دارد(

اصطالح  »عدالت جنسیتی« )برای 
تمایز آن از »برابری جنس��یتی« و 
»تساوی جنس��یتی« قابل شناسایی 

است(.
برجسته سازی و

حاشیه رانی
برجسته سازی: روابط دموکراتیک - اصالت 

فرد
به حاشیه راندن: پدر ساالری و اصالت جمع

و  اصال��ت جمع  برجسته س��ازی: 
فرد8 - عدالت جنسیتی 

به حاش��یه راندن: اصال��ت فرد و 
اصالت جمع به تنهایی و همچنین 

تبعیض جنسیتی.

1- Articulation
2- Nodal Point
3- Crux

4- بنگريد به: دارابی 1389: 349 
همچنين الزم به ذکر است که در گفتمان نوليبرال و جامعه ی مدنی، در نهايت مفصل بندی به 
گره گاه »اومانيسم« ختم می شود )جمعی از پژوهشگران 1391: 41(، اما در خانواده ی مدنی در 

ايران نمی توان اين دال مرکزی را با صراحت به کار برد.
5- Floating signifiers

6- بنگريد به: جمعی از پژوهشگران 1391: 44
7- nominalization
8- برای خانواده ی اسالمی می توان از مفهوم خانواده به منزله ی »سوژه ی جمعی« استفاده کرد که 

در عين استقالل شخصيتی افراد، سرنوشت اعضا کاماًل به هم، گره خورده است.
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7- جمع بندی و نتیجه گیري

از  يکی  ايران  در  خانواده  الگوی  زمينه ی  در  اجتماعی  نظريه پردازی 

رهيافت های نظری برای تدوين سبک زندگی محسوب می شود. تالش های 

نظريه پردازان برای الگوی خانواده، برآمده از گفتمانی مشخص است. در اين 

مقاله در بين تکاپوهای نظريه ورزانه برای معرفی الگوی خانواده در ايران، 

دو الگوی خانواده ی مدرن مدنی )ليبراليستی( و ايرانی ـ اسالمی شناسايی 

و بازنمايی و تحليل گفتمان شد. البته اين دو الگو تنها الگوهای معرفی شده 

نيستند، بلکه از يک سو الگوهايی هستند که حول آنها، پژوهش ها و نظرياتی 

به صورت علمی از منظر جامعه شناختی انجام شده است و از سوي ديگر، 

عنوان »الگو« در آنها بر جامعيتی داللت دارد که هم ساختار خانواده )کالن( و 

هم روابط ميان فردی اعضای خانواده )ُخرد( را پوشش می دهد. در ارزيابی 

اين دو الگو شايسته است که به چند معيار توجه شود. برخی از مهم ترين اين 

معيارها عبارت اند از نگاه به موقعيت و منزلت اجتماعی زنان؛ نوع و نحوه ی 

روابط اعضای خانواده؛ رابطه ی متقابل خانواده و جامعه؛ نگاه به عامليت 

اعضا و يا وابستگی به جمع خانواده؛ توجه به روابط بين نسلی خويشاوندان 

و نسبت تکاليف و حقوق اجتماعی اعضای خانواده. 

الگوی خانواده ی مدنی علی رغم برخورداری از مؤلفه های مثبتی همچون 

توجه به حقوق اجتماعی زنان در خانواده و بالتبع جامعه و يا توجه به اصل 

مشارکت و مفاهمه در نهاد خانواده، نقاط ضعفی را نيز به همراه دارد؛ براي 



40

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
91

ن 
ستا

زم
 / 

58
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا

عرصه ی  در  جاری  روابط  از  خانواده  مدام  تأثيرپذيری  به  می توان  نمونه، 

عمومی جامعه اشاره کرد. در خانواده ی مدرن مدنی تقدم جامعه بر خانواده 

مفروض است و روابط دموکراتيک در جامعه، روابط خصوصی و صميمانه ی 

خانواده را نيز تحت الشعاع قرار می دهد. اين الگو مهم ترين کارکرد و هدف 

جامعه  مدنی  ارزش های  برای  بايد  که  می داند  فرزندانی  توليد  را  خانواده 

تربيت شوند )جاليی پور 1385: 30(. از اين رو، آموزش ارزش های مدنی و 

موضوعاتی از جمله برابری و آزادی در جامعه به ساحت نهاد خانواده ورود 

نظر می رسد، در چنين  به  تأثير می گذارد.  آن  ابعاد  از  بسياری  کرده و در 

الگويی خانواده حياتی مستقل از جامعه ندارد و تابعی از شرايط و اوضاع 

جامعه و عرصه ی عمومی است. همچنين بايد در نظر داشت که الگوی مدرن 

مدنی با زمينه ی هويت فرهنگی ايران انطباق کامل ندارد. يکی از مؤلفه های 

تاريخی ـ اجتماعی هويت ايرانيان، توجه به جمع خانوادگی است اما در 

خانواده ی مدرن مدنی از يک طرف، اصالت فرد شرايط را برای توجه به 

نيازهای جمع و خويشاوندی محدود می سازد و از طرف ديگر، تأکيد بر 

رعايت آموزه های دموکراتيک برای توليد يک شهروند مدنی، حاکی از اين 

واقعيت است که خانواده واحدی عاطفی در خدمت به نيازهای جامعه است. 

اين الگو، خانواده را تنها به يک واحد عاطفی تقليل می دهد و از اين رو، 

خانواده فقط واحدی برای رفع نيازهای عاطفی فردی و بستری برای توليد 

شهروندان مدنی است که بالتبع کاهش مناسبات بين نسلی بين خويشاوندان 
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نيز پديد می آيد. بنابراين در اين الگو موضوع اصالت فرد شرايط را برای 

امروزه  از آسيب های فعلی خانواده هموار می سازد، چرا که  پاره ای  تداوم 

کاهش روابط عاطفی در خانواده و رشد انتخاب فردی باعث شده است تا 

ازدواج، طالق، بُعد خانواده، روابط بين نسلی و نظاير آن تحت تأثير قرار 

شدن  کم رنگ  الگو  اين  مشکالت  از  ديگر  يکی   .)1392 منش  )عرفان  گيرد 

کارکرد حمايتی و مراقبتی خانواده ها در قبال اعضای سالمند است.

در خصوص الگوی خانواده ی ايرانیـ  اسالمی، چنين به نظر می رسد که 

نظريه پردازی منسجم در حوزه ی مطالعات اجتماعی خانواده برای اين الگو 

چندان قوت نيافته است، اما با توجه به نظريه پردازی های محدود انجام شده، 

ويژگی های مطلوبی شناسايی مي شود. پذيرفته شدن حقوق زنان و امکان 

حضور فعال و مؤثر آنها در عرصه های مختلف جامعه امری مطلوب تلقی 

می شود و در مقابل، با نگرش هايی که در آن زنان به منزله ی افرادی موظف 

به انجام امور داخلی خانه اند، مقابله می شود. در اين الگو، تناسب حقوق با 

نقش ها و تکاليف زن و مرد، به طور منصفانه و عادالنه بر مبنای دين تنظيم 

شده است. همچنين با توجه به اصالت فرد و جمع در کنار يکديگر، هم به 

خواسته های فردی و هم جمعی توجه می شود. اين موضوع باعث می شود 

افراد ضمن پيگيری عالقه های شخصی و زندگی خصوصی خود، همواره 

از  باشند. مشورت و هم فکری يکی  داشته  نظر  نيز در  را  مصالح خانواده 

نتايج مهم اين توانمندي است. همچنين توجه به خويشاوندان و ضرورت 
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پيوند با آنها عالوه بر افزايش سرمايه ی اجتماعی خانواده ها، باعث می شود تا 

مشکالت مربوط به تأمين عاطفهـ  که در بخش قبل به آن اشاره شدـ  کاهش 

يابد. از اين رو، مناسبات نسلی تقويت می شود. همچنين تأکيد اين الگو بر 

موضوع ازدواج و شرايط اجتماعی که برای آن در نظر گرفته است، می تواند 

بخشی از مسائل و آسيب های موجود در نهاد خانواده را کاهش دهد. همسان 

همسری و درون همسری سبب تقويت اعتماد اجتماعی بين افراد جامعه 

مي شود. همچنين عنصر دين باعث می شود تا نگاه ابزاری و مادی به روابط 

خانوادگی تلطيف و موضوعات غير مادی خانواده و ازدواج لحاظ شود. يکی 

ديگر از زمينه های اجتماعی ـ تاريخی اين الگو، توجه به دو مؤلفه ی مهم 

هويتی فرهنگ ايراني و دين در جامعه ی ايرانی است. فرهنگ ايرانی باعث 

استمرار آن دسته از ويژگی های خانواده ی ايرانی است که کارکرد اجتماعی 

همبستگی  و  انسجام  به  خويشی  و  قوم  فرهنگ  مثال،  براي  دارند؛  مثبت 

اجتماعی در بين خانواده ها و جامعه منتج می شود. عنصر دين نيز به منزله ی 

ايرانی عمل  پيوند اجتماعی بين اقوام و خانواده های مختلف در جامعه ی 

خواهد کرد. از اين رو، بر اساس عاملی غير رسمی، روابط درونی خانواده 

و روابط خانواده با جامعه مستحکم تر می شود. هويت دينی با همه ی نفوذ 

و نيروی خود در دوره های گوناگون تاريخ جامعه ی ايران بر هويت ملی و 

فرهنگ ايرانی غلبه نکرده و جايگزين فرهنگ ايرانی نيز نشده است بلکه در 

دوره های مختلف، در کنار فرهنگ ايرانی بوده )احمدی 1388: 118-116( و اين 
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هر دو مؤلفه به زايندگی و پويايی جامعه کمک کرده و يکديگر را معاضدت 

و تقويت کرده اند.

را  گفتمانی می توان شاخص هايی  تحليل  اتخاذ رويکرد  با  در مجموع 

برای تحليل مقايسه ای بين اين دو الگو به کار بست. در اين مقاله، برای 

بررسی الگوهای خانواده از عناصر تحليلی مفصل بندی، دال مرکزی، دال های 

شناور، اسم سازی، برجسته سازی و حاشيه رانی بهره گرفته شد. در اين ميان، 

روابط دموکراتيک، اصالت فرد در الگوی خانواده ی مدنی و تناسب وظايف 

سنت(  و  )قرآن  دين  آموزه های  به  توجه  جمع،  و  فرد  اصالت  حقوق،  و 

در الگوی خانواده ی ايرانی ـ اسالمی به عنوان عامل مفصل بندی شناسايی 

مي شوند. همچنين ارزش های برابرگرايانه ی ليبراليستی در الگوی خانواده ی 

الگوی  مدنی و تناسب و توافق بر اساس ارزش های دينی و فرهنگی در 

دو  می شوند.  استخراج  مرکزی  دال  عنوان  به  اسالمی  ـ  ايرانی  خانواده ی 

مؤلفه ی مفصل بندی و دال مرکزی گويای نگاه معرفت شناختی اين دو الگو 

نيز است.

بنابراينـ  با بازگشت به هدف و پرسش محوری و آغازين اين مقالهـ  در 

مجموع چنين به نظر می رسد که در بين نظريه پردازی های انجام شده از دو 

الگوی مدرن مدنی )ليبراليستی( و ايرانیـ  اسالمی، مهم ترين تفاوت ناشی از 

سطوح هستی شناسی و معرفت شناسی است. الگوی مدرن مدنی )ليبراليستی( 

الگويی وارد شده و رهاورد جهان بينی غرب بوده، اما الگوی ايرانیـ  اسالمی 
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برآمده از پويايی دين و فرهنگ در جامعه ی ايران است. به عالوه اصالت فرد 

در الگوی مدرن مدنی می تواند برخی از مسائل فعلی در خانواده را تشديد 

کند، اما در مقابل، الگوی خانواده ی ايرانیـ  اسالمی با داشتن اصالت فرد در 

کنار اصالت جمع، به نوعی از اعتدال اجتماعی دست يافته است )تناسب(. 

همچنين خانواده در ايران همواره پذيرای آموزه های دينی بوده و توانسته با 

تمسک به آن، بسياری از برساخته های ذهنی درباره ی جنسيت، زن، تقسيم 

کار خانگی و روابط اعضای خانواده را زدوده و ابعاد جديدی را جايگزين 

کند.
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دبيرخانه نشست انديشه هاي راهبردي، )1391(.
رضايی، جمال و علی اصغر نراقی. »بررسی الگوی خانواده ی سالم در سيره ی پيامبر  ×

اسالم)ص(«، فدک، سال 1، ش ش، )1389(.
تهران،  × روان شناسی،  و  اسالم  نگرش  در  خانواده   .1385 رضا  محمد  ساالری فر، 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
سلطانی، سيد علی اصغر. »تحليل گفتمان به مثابه ی نظريه و روش«، علوم سياسی،  ×

سال 7، ش 28، )1383(.
سلطانی، مهدی. » الگوی ساختار خانواده ی مطلوب از ديدگاه اسالمی«، معرفت، سال  ×

2، ش 3، )1390(.
شکربيگی، عاليه 1390. مدرن گرايی و سرمايه ی اجتماعی خانواده: درآمدی بر جامعه  ×

شناسی خانواده در ايران، تهران، جامعه شناسان.
مدرن  × تأثيرات  جامعه شناختی  »تحليل  منش.  عرفان  ايمان  و  سهيال  فسايی،  صادقی 

شدن بر خانواده ی ايرانی و ضرورت تدوين الگوی ايرانی اسالمی«، زن در فرهنگ و هنر، 
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سا دوره ی 5، ش 1، )1392(.

عرفان منش، ايمان. بازنمايی الگوهای خانواده و مناقشات گفتمانی آن ها در ايران،  ×
)پايان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه تهران( 1392.

علوی تبار، علی رضا. »خانواده ی سنتی گزينه ای نا ممکن«، بازتاب انديشه، ش 95،  ×
.)1386(
زندگی  × ظهور  حال  در  الگوهای  »گونه شناسی  علينقيان.  شيوا  و  نعمت اله  فاضلی، 

خانوادگی در شهر تهران«، مجموعه مقاله های اعضای کارگروه زنان و فرهنگ شهری، 
.)1391(
و  × پيران  شايسته  فاطمه  ترجمه ی  گفتمان،  انتقادی  تحليل   .1379 نورمن  فرکالف، 

همکارن، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
.1379
قائمی، علی 1363. نظام حيات خانواده در اسالم، تهران، انجمن اوليا و مربيان. ×

قوامی، نسرين السادات. گونه شناسی انواع خانواده های بازنمايی شده در فيلم های  ×
تلويزيونی، پايان نامه ی کارشناسی ارشد، رشته ی مطالعات زنان، دانشگاه تهران(، )1388(.

گاردنر، ويليام 1386. جنگ عليه خانواده، ترجمه ی معصومه محمدی، تهران، دفتر  ×
مطالعات و تحقيقات زنان.

گيدنز، آنتونی 1382. جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، نی. ×
مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران 1386. بررسی عوامل مؤثر در تحکيم خانواده،  ×

تهران.
مطهری، مرتضی 1357. نظام حقوق زن در اسالم، قم، صدرا. ×
ــــــــــ . 1385. انسان و ايمان، تهران، صدرا. ×
معين، محمد 1378. فرهنگ فارسی، تهران، اميرکبير. ×
مک دانل، دايان 1380. مقدمه ای بر نظريه های گفتمان، ترجمه ی حسين علی نوذری،  ×

تهران، فرهنگ گفتمان.
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مک کارتی، جين ريبنز و روزاليند ادواردز 1390. مفاهيم کليدی در مطالعات خانواده،  ×سا
ترجمه ی محمد مهدی لبيبی، تهران، علم.

نصر، سيد حسين 1384. جوان مسلمان و دنيای متجدد، ترجمه ی مرتضی اسعدی،  ×
تهران، طرح نو.

نقوی، محمد علی 1377. جامعه شناسی غربگرايی، تهران، اميرکبير. ×
ون داک، تئون ادريانوس 1382. مطالعاتی در تحليل گفتمان، ترجمه ی پيروز ايزدی و  ×

همکاران، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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