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قانون مجالس هايمذاكره در خانواده هايگفتمان شناختيجامعه تحليل
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  چكيده
 و قــانون. اســت كنــوني جامعــة مســائل از يكــي آن بــا مــرتبط موضــوعات و خــانواده

 شـمار بـه  حـوزه  ايـن  بـر  تسـلط  جهـت  مهمـي  ابـزار  تـوان مـي  را گـذاري قـانون  نظام
ــدف. آورد ــق ه ــر حقي ــايي حاض ــان شناس ــايگفتم ــلط ه ــانواده مس ــالس در خ  مج

ــانون ــذاريق ــوي دورةِ گ ــل و دوم پهل ــت تحلي ــه. آنهاس ــنب ــور،اي ــذاكره منظ ــايم  ه
ــاوســومبيســت و ويكــمبيســت مجلــس نماينــدگان  بررســي گفتمــان تحليــل روش ب

 كـنش،  نظـام  سـاختار، -عامليـت  هـاي نظريـه  برمبنـاي  آن نظـري  انـداز چشـم  و شده
ــايي ــاني و بازنم ــدنجه ــدوين ش ــده ت ــتش ــايج .اس ــاكي نت ــت ح ــا اس ــه ب ــه توج  ب

ــاختارهاي ــاعي، س ــي، اجتم ــادي سياس ــي، و اقتص ــس در فرهنگ ــت مجل ــمبيس ويك
ــان« ــدال گفتم ــياعت ــنتي گراي ــك از» س ــان ديالكتي ــلط گفتم ــطح مس ــي س  فرهنگ
 و آمـده  وجـود بـه ) نـوگرا ( سياسـي  سـطح  مسـلط  گفتمـان  و) گـرا اصول گراييسنت(

ــس در ــت مجل ــومبيس ــان« وس ــوگراي گفتم ــالح ن ــباص ــا ،»طل ــت ب ــوي حماي  ق
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ــان ــلط گفتم ــطح مس ــي س ــوگراي( سياس ــال ن ــده و) راديك ــرفتننادي ــان گ  گفتم
ــرااصــول گــرايســنت( فرهنگــي ســطح قدرتمنــد ــه ،)گ  مجلــس مســلط گفتمــان ب

 .استشده تبديل

 قانون گذاري،قانون مجالس گفتمان، نمايندگان، مذاكرات خانواده،: كليدي واژگان
  .خانواده از حمايت

   
  مسئله بيان و مقدمه

 بدل نظري تأمل محل به اخير سالدويست در كه است موضوعاتي از »زنان و خانواده موضوع«
 ـتاريخي سطح در زن و خانواده مسأله مند نشان و رد. استشده 1مسأله مند عبارتيبه يا شده
 2آسيب زا و فشارآمور لحظة به بگيريم، پي ايران در را مسئله اين تبار اگر. است فهميدني مادي

 ايران، در مشروطه انقالب از قبل دهد،مي نشان هابررسي.  رسيممي »مشروطه انقالب« نام به
 مرد آرامش و آسايش وسيلة و ديگر طبيعي امور دركنار طبيعي موضوعي »زن و خانواده«

 است زمانهم ايران در ماد دولت تشكيل با عمالً كهـ مردساالري هاقرن چراكه شد؛مي محسوب

 از را بالندگي و خودتنظيمي مجال ـ)347- 1366:309به نقل از آشتياني 19 :1373 ستاري،(
  .بود گرفته زنان

 به تحصيلي و تجاري سفرهاي و غرب با مواجهه ازجمله مشروطه، انقالب هايزمينه
 خصوصبه ايران، در اجتماعي زندگي به ايمقايسه نگاهي گيريشكل سبب اروپايي، كشورهاي

 اتفاق، اين با زمانهم البته،. شد آنها، اجتماعي و فردي حقوق و زنان وضعيت و خانواده شكل
 را زنان و خانواده دولتي، مدرنيزاسيون و بعدي هايخواهيسهم و انقالب اين در زنان مشاركت

 و زنان وضعيت و خانواده ساختار. كرد بدل سياسي و اجتماعي ساحت در مهمي مسئلة به
 ازجمله است،بوده همراه سياسي و اجتماعي عرصة در هاييكشمكش با اجتماع در آنها حضور
 هايمكان اجتماع، در آنها حضور نحوة و زنان آن، ابعاد خانواده، انحالل و تشكيل عوامل دربارة
 فكري دستگاه بر حاكم مسأله مند مثابةبه همچنان كه... و آموزش نوع پوشش، نحوة حضور،
  .استداشته ادامه امروز به تا ما عصر
 درون در آن فهم و جهان درباب گفتنسخن براي خاص ايشيوه بازنمايي، نظام را گفتمان اگر

 ،)40- 39:  1394 زاده،آقاگل ؛88: 1389 فيليپس، و يورگنسن( بگيريم نظر در اپيستمه
 مشروطه، انقالب با زمانهم ايران، سنتي جامعة در تنيدههمبه عنصر دو منزلةبه زن و خانواده
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 و هاگزاره گفتارها، از تراكمي و شدند سياسي گفتمان وارد مسأله مند و غامض، ايسوژه مثابةبه
 بر تأمل كه دارد ضرورت حيث اين از مسأله مند فهم. دادند شكل خود حول را هانظريه

 ازنظر( گفتماني وجوه و) آلتوسر ازنظر( نظري دستگاه به همواره وضعيت بودگيخاص و وضعيت
 به تواندمي فوكو زعمبه گيرد،مي صورت ايده ساحت در ظاهربه اگرچه كه است مقيد) فوكو

   ).5: 1387 حيدري، ( بينجامد نماد و پركسيس
 گفتماني هر يعني است؛ زمانهم آن كنترل براي تالش با گفتمان داخل به سوژه ورود
 ابزار با سوژه كنترل و تعريف درجهت قدرت اعمال براي و اشعملياتي و ذاتي اهداف براساس

 كنترل از وجهي ـسازگاركردن و كردنهمراه ابزار مثابةبهـ قوانين درواقع،. كوشدمي خود
 قدرت اين. گيرندمي شكل) فوكو زعمبه( بنيادحاكميت قدرت چارچوب در كه اندسوژه عملياتي
 و قوانين درقالب كه هستند هاايده تجلي نهادها. يابدمي تبلور سياسي نهادهاي و دولت درقالب
 قوانين برساخت نهاد ترينمهم مجلس و) 85: 1391 زاده،حسين( كنندمي پيدا نمود مقررات

خط كه محلي). 4: 1394 ميرزامحمدي،( آيدمي حساببه ايران ازجمله كشورها از بسياري در
 بحث و مذاكره به و شودمي علني صحن وارد طرح و اليحه درقالب سياسي الزامات و هامشي

 تصويببه قانون درقالب را خود خوانش و خواسته مسلط گفتمان درنهايت و شودمي گذاشته
 تغيير يا كند،مي اصالح و تدوين مشخص، را موضوع كي رسمي روند ترتيب،بدين. رساندمي
  .معناستبي معارض گفتمانخرده يا گفتمان وجود بدون اينها همة البته،. دهدمي

 براي خانواده و زنان موضوع اهميت دهندةنشان ايران سياسي و اجتماعي تاريخ بررسي
 كيان حفظ توجيه با زن محدودكردن با همراه معارض و مسلط سياسي هايگفتمان سردمداران

 نمونه، براي. استبوده مقابل طرف ازسوي موضوع اين سر بر مقاومت و طرفكي ازسوي خانواده
 و اعتراض متقابالً، و سازيمدرن درجهت خانواده و زنان وضعيت تغيير براي پهلوي دولت تالش

 و علما متفاوت  سوگيري زمان، آن در خانواده وضعيت و حجاب اهميت دربارة مردم تظاهرات
 در پهلوي دورة» خانوادة از حمايت قانون« بالفاصلة الغاي موضوع، اين درخصوص روشنفكران

 انقالب از بعد حجاب و عفاف درباب متعدد هاياعتراض و تظاهرات اسالمي، انقالب پيروزي بدو
 در 95 تير 21 سراسري راهپيمايي مثال، براي( اخير دورة و اصالحات دولت دورة در خصوصبه

 هايبحث ،)دولتي تبليغات و فراخواني با همراه جامعه در عفاف و حجاب وضعيت به اعتراض
 و زن موضوع زدنگره با نوعي به همه خانواده، ابعاد و جمعيت كاهش و افزايش به مربوط
 و حقوق پوشش، رفتار، فعاليت، نوع به منوط را خانواده كيان تهديد يا حفظ يكديگر، با خانواده
  .دارند داللت ايران در زنان و خانواده حوزة اهميت بر مزبور موارد همة. دانندمي زن وظايف
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 كه گيرندمي شكل گونهاين حاضر تحقيق اصلي سؤال دو گفته،پيش مباحث به عنايت با
 كدام) 1357 تا 1320از(  ايران گذاريقانون مجالس مذاكرات براساس و شناسيجامعه ازمنظر
 گذاريقانون مجالس در خانواده هايگفتمان تغيير و اند،بوده مسلط خانواده حوزة بر هاگفتمان

  است؟گرفته صورت چگونه و چرا 1357 تا 1320 از ايران
 تغييرات شاهد زنان و خانواده حوزة در ايران اخير هفتادسال تقنيني تاريخ ازآنجاكه

 شوراي ويكمبيست مجلس( 1346 سال در خانواده از حمايت قوانين تصويب ازجمله بسياري،
 در خانواده از حمايت قانون در تجديدنظر ،1341 سال در زنان رأي حق و سفيد انقالب ،)ملي
 انقالب از بعد شدهملغي قانون اولين همچنين ،)ملي شوراي وسومبيست مجلس( 1353 سال

 پهلوي دورة مصوب زنان، به مربوط قوانين ديگر و» خانواده و زنان از حمايت قانون« اسالمي،
 اوضاع به مربوط اسناد مطالعة و قوانين اين حول هايبحث و هامذاكره رسدمي نظربه است،بوده

 سؤاالت به پاسخ براي) انقالب از قبل( هامذاكره اين عصرهم فرهنگي و سياسي اجتماعي،
  .باشند مناسب تحقيق

  
  انداز نظريچشم

 جريان بر را كنش و كنيم متمايز فردي هايكرده از تحليلي طوربه را 1عملكرد يا كنش اگر
 نوعي مجلس در را نمايندگان هايمذاكره توانمي دهيم، داللت فرد اجتماعي كردارهاي پيوستة
 پرداخته اجتماعي عملكرد مفهوم به كه پردازانينظريه از كي. يآورد شماربه اجتماعي عملكرد
آدم كه زندمي دور عملكردهايي حول اجتماعي زندگي بيشتر است معتقد او. است گيدنز آنتوني

 رايلي، و اسميت( برندمي كاربه بازانديشانه شانروزانه زندگي در را منابع و قواعد آنها ازطريق ها
1394 :257.(  

 توضيح عملكردها ناخواستة و خواسته نتايج براساس توانمي را مندنظام اجتماعي الگوي
 هستند اينهادينه عملكرد بلكه نيستند، مكانيكي اي ارگانيكي هاينظام جوامع گيدنز، ازنظر. داد
). 193: 1393 سيدمن،( اندشده ممكن بازانديشي با توأم فردي كنش ازطريق همواره كه
 ساختارها. گذارندمي نمايشبه را ساختاري هايصفت اما ندارند، ساختار اجتماعي هاي منظا

 عملكردهاي صورتبه اجتماعي هاينظام در اما ندارند، وجود مكان و زمان در خودشان
  )30- 15: 1984 به نقل از گيدنز، 709- 702: 1377 ريتزر،( شوندمي نمايانده بازتوليدشده
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 بازتوليد به دليل دو به عملكرد بورديو، ازنظر. هست نيز بورديو تفكر اصلي ستون عملكرد
 اجتماعي، بازشناسي طبيعت يمنبه اينكه نخست: دارد گرايش] اجتماعي[ منافع و ساختار
 شودمي نفساعتمادبه تقويت و بلندپروازي تقويت باعث معموالً فرهنگي و مادي سرماية انباشت

 مسلط عملكردهاي اينكه دوم) 410: 1996، به نقل از  بورديو  569: 1393 ترنر، و اليوت(
 تخصصي، ميداني يا عرصه محدودة در توانندمي آنها. دارند تعلق بزرگ هايخانواده به معموالً

 هاميدان در كه آنها، خود خانوادة اعضاي واسطةبه كاراين و كنند تكميل را خودشان صالحيت
) منش ا(ي ذهني ساختمان كه است عملكرد اين). 570 همان،( گيردمي صورت اندشده جايگير

 و شودمي ساخته عملكرد ازطريق منش سو،ازيك. دهدمي پيوند همبه را اجتماعي جهان و
 ساختار منش اگرچه. شودمي بازتوليد اجتماعي جهان كه است عملكرد درنتيجة ديگر، ازسوي
 كنش و انديشه جبري كنندةتعيين كند،مي مقيد را گزينش و انديشه كه است ايشدهملكه

 هم كامالً البته نيستند، خرف هاانسان ولي كند،مي پيشنهاد ذهني ساختمان يا منش. نيست
  ).722: 1377 ريتزر،( نيستند عاقل

 مباحث و هامذاكره كنيم، تقسيم غيربياني و بياني نوع دو به را اجتماعي عملكرد اگر
 و اساسي كاركرد. است زبان هم بيان ابزار كه شودمي محسوب بياني عملكرد مجلس نمايندگان

. مخاطبان براي خارج جهان هايواقعيت بازنمايي از است عبارت زبان مانند ايرسانه بنيادين
 بازنمايي اساس،براين. شودمي ايجاد هارسانه واسطةبه جهان از ما شناخت و دانش اغلب

به تعريف . اين)248: 2006 هيل، و واتسون( است] واقعيت از[ تعريف ارائة در محوري عنصري
 ايدئولوژيك مشخص هايچارچوب در كه داندمي ايدئولوژيك محيطي را بياني محيط درستي
 چرخة از بخشي مقررات، و هويت مصرف، توليد، همراهبه را بازنمايي هال. كندمي فعاليت
 فرهنگ به را زبان و معنا بازنمايي« كه كندمي مطرح را انگاره اين ابتدا در او. داندمي 1فرهنگ

 بازنمايي انگارة مختلف ابعاد بسط به بحثش، ادامة در سپس،). 15: 1997 هال،» (دهدمي ربط
 به جديد نگاهي خود هايتحليل خالل از و پردازدمي ـفرهنگ و زبان معنا، مفاهيم بر مشتملـ

 »سرراست و ساده« فرايندي هال خود گفتةبه كه مفهومي. دهدمي شكل بازنمايي مفهوم
 نوشتاري، زبان بر مشتمل وسيعي طيف و است مطرح آن عام مفهوم در زبان هال، براي. نيست

 همان،( گيرددربرمي را... و غذا لباس، مد، زبان حركتي، عالئم زبان بصري، تصاوير گفتاري،
 اين برمبناي. داندمي منطبق زبان اجتماعي و عمومي ويژگي با را برساختي هاينظريه او). 19
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به را عمل اين و سازيممي را معاني ما بلكه ندارند، ايخودبسنده معناي هيچ چيزها رويكرد،
 ).38- 34 همان،( دهيممي انجام هانشانه و مفاهيم بازنمايي هاينظام واسطة

 بيند،نمي خنثي نظامي را آن و كندمي اشاره زبان در »قدرت« مسئلة به ضمني طوربه هال
 در كه است ايمسئله اين و يابدمي جريان آن خالل در قدرت كه پنداردمي نظامي را زبان بلكه

 فرايندهاي شناختي،نشانه صرف نگاه است، معتقد او. استمانده مغفول سوسوري ديدگاه
 واسطةبه كه كاهدفرومي بسته نظامي به را آن و كندمي محدود زبان به صرفاً را بازنمايي

 آن، متأخر معناي در بازنمايي بسط و گسترش اما گيرد،مي قرار جدي تهديد هدف ايستابودن،
 بدل اجتماعي دانش توليد براي منبعي« به را آن است، مبتني دريداييـفوكويي انگارة بر كه
  ).42: 1997 هال،» (است قدرت مسئلة و اجتماعي هايكنش با مرتبط و باز نظامي كه كندمي

 هاينظام هاگفتمان. كرد مرتبط گفتمان نام به تريبزرگ نظام با را بازنمايي عمل توانمي
 خرد سطح در را معاني و مفاهيم تغيير و ايجاد توان كه هستند قدرتمندتري و تروسيع بازنمايي

 و اجتماعي زندگي مختلف اشكال سياسي، نهادهاي با را بازنمايي از پرسش فوكو. دارند كالن و
 شناختي،نشانه ديدگاه و فوكو ميان تفاوت ترينمهم. كندمي مرتبط اجبار و ممنوعيت هاينظام
 كند؛مي استفاده بازنمايي نظام مثابةبه گفتمان از زبان جايبه او. است فوكو گفتماني نگاه

 فوكويي گفتمان« بلكه نيست،» شناختيزبان« مفهومي صرفاً فوكو ازمنظر »گفتمان« بنابراين،
  ).44: 1997 هال،]» (عملكرد[ پراكسيس و زبان سنتي تمايز بر آمدنفائق براي است تالشي

 او، ازنظر. كندمي تأكيد هاگفتمان بحث در ايدئولوژي و قدرت وجود بر فركالف نورمن
 نهادهاي در زبان وساطتبه و است جامعه در قدرت روابط حفظ و ايجاد ابزار ايدئولوژي
 به اجتماعي نهادهاي كههمچنان بنابراين، ؛)2: 1379 فركالف،( يابدمي جريان اجتماعي

 به است، اجتماعي برساختة و فرآورده كه نيز، زبان دارند، ميل سازيطبيعي و شيءوارگي
 همان،( پردازدمي موجود وضع بازتوليد به طريق اين به و دارد ميل سازيطبيعي و شيءوارگي

96.(  
 از هاسوژه شناخت دهيشكل در ايزمينه عوامل نقش بر 1واقعيت اجتماعي برساخت نظرية

 هاخواسته قدرت، به معطوف ارادة ايدئولوژي، درقالب ايزمينه عوامل. است استوار مادي جهان
 گيردمي شكل واقعيت از را آنچه و يابندمي نمود ديگر هايمؤلفه از بسياري و گروهي اميال و

 تحقق از حمايت برمبناي سازوكاري چنين شك،بي. دهندمي ارائه برساختي امري كسوت در
   .)153: 1384 استريناتي،( گيردمي شكل خاص اهدافي يا هدف
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تواند به يدارد، ممفهوم عامليت، هرچند عموماً به سطح خرد و كنشگران انساني ارجاع 
افته، يهاي سازمانهاي (كالن) كنشگر نيز ارجاع دهد. عوامل انساني، هم افراد و هم گروهجمع

). پس، نمايندگان مجلس، احزاب 669: 1377(ريتزر،  آيندشمار ميها بهها و ملتسازمان
در شوند كه هاي اجتماعي محسوب ميهاي داخلي مجلس عامليتسياسي، و فراكسيون

  زنند.چارچوب قواعد و منابع به عملكردهاي اجتماعي (مانند بحث و مذاكره) دست مي
 يا خود كنندةتعريف عامل يا كنشگر منزلةبه انسان تلقي به عامليت از بورديو پنداشت

 قاعده تابع كنشگر ا) يعقالني گزينش نظرية يا معادله نظرية مانند( عقالني گرمحاسبه كنشگر
 را فردي كنش بورديو. نيست پذيرتقليل) پارسونزي كنش نظرية و نگارمردم شناسيروش مانند(

 ساختارهاي بورديو). 204- 195: 1393 سيدمن،( كندمي توصيف ابتكاري راهبردي و شهودي،
 عملكردها توانندمي هاعامليت البته انگارد،مي انساني عامالن ارادة و آگاهي از مستقل را عيني

 به نقل از بورديو، 734- 715: 1377ريتزر،( كنند مقيد و هدايت را شانذهني هايصورت يا
  ).468 و 14: 1989

 اي ذهني ساختمان درقالب ساختارها قدرت بر ضمني صورتبه كه بورديو، برخالف گيدنز،
 عاليق، و منافع براساس عمل سمتبه صرفاً هاانسان كه است معتقد دارد، تأكيد وارهعادت
نمي وفق اجتماعي عرف و هنجارها با را خود صرفاً آنها. شوندنمي داده سوق نيازها و هاارزش
 كارگرفتنبه و كنش محيط در تأمل قابليت و جهان از عملي دانش حاوي آنها كنش بلكه دهند،

 سيدمن،( اندمهارت صاحب و بازانديشي اهل مطلع، عامالني هاانسان. است رفتار در دانش اين
1393 :193.(  

 در خود فرهنگي سرماية پشتوانة به اجتماعي، هايعامليت جايگاه در مجلس، نمايندگان
 زندگي پهنة ميدان مفهوم. كنندمي تالش منزلت و قدرت كسب براي مجلس نام به ميداني

 به هامنش. شودمي شامل را آن نظاير و سياست پزشكي، قوانين، صنعت، هنرها، مانند اجتماعي
 در موفقيت براي كه فرهنگي، سرماية از خاصي هايصورت كاربرد و آوردندستبه در عامالن

 نيز هاكشمكش عرصة ميدان اين. شوندمي آنها مانع يا كنندمي كمك است، الزم حوزه هر
) نمادين و فرهنگي سياسي، اقتصادي،( هاسرمايه انواع آن در كه است رقابتي بازار نوعي هست،

 زمينة و قدرت مراتبسلسله. است ترمهم همه از) سياسي( قدرت زمينة هرروي،به. رودمي كاربه
  ).204- 195كند(همان: مي تعيين را ديگر هايزمينه همة ساختار سياسي،

. گيردمي نشئت قواعد و] عملكرد ا[ي كنش مفهوم از مستقيم طوربه تقريباً نهاد مفهوم
 شبيه سازماني نهاد از منظور. اندمكان و زمان در) ساختارها( ضمني قواعد دهيسازمان نهادها
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 زمان طي كه اجتماعي عملكرد نوعي است، ازدواج مانند مفهومي بلكه نيست، دانشگاه ايقلب 
 هايويژگي اجتماعي عملكرد نيز و انساني هايكنش. استشده جاگير عميقاً مكان در و طوالني
  ).147- 145: 1392 كرايب،( اندشده بنا آنها براساس نهادها كه دارند معيني

 دهدمي تمييز را نهاد چهار و هستند عملكردها از هاييمجموعه نهادها است معتقد گيدنز
 نهادها دگرگوني به او. قانون و اقتصادي سياسي، نهادهاي نمادين، هاينظم از اندعبارت كه

 رهبران دخالت هايشيوه به محققان كه كندمي تأكيد و دارد توجه نيز مكان و زمان درجهت
 ريتزر،( اندحساس بسيار پايه الگوهاي ساختندگرگون در آنها نقش و گوناگون نهادهاي در

1377 :702 -709.(  
 آغاز كل مثابةبه اجتماعي نظام مفهوم دربارة توضيح با اجتماعي ساختارهاي درباب بحث

 استشده تشكيل كنشگران فردي از ايمجموعه از اجتماعي نظام است معتقد پارسونز. شودمي
. دارند متقابل كنش يكديگر با دارد، محيطي اي فيزيكي ايجنبه كمدست كه موقعيتي، در كه
موقعيت با شانرابطه و شوندمي برانگيخته مطلوب حد ارضاي به گرايش برحسب كنشگران اين

 مشترك نمادهاي و فرهنگي شدةساختاربندي نظام واسطةبه و برحسب يكديگر با نيز و هايشان
 جايگاه در ) پارسونز،7- 5: 1951 به نقل از پارسونز، 135- 134: 1377 ريتزر،( شودمي مشخص

 كاركردهايشان برحسب را نظامخرده يا ساختار چهار جامعه در ساختاري، كاركردگراي كي
 كار، ازطريق را محيط با تطبيق كاركرد كه است نظاميخرده اقتصادي نظام: دهدمي تشخيص

 به يابيدست كاركرد سياسي نظام يا سياست. دهدمي انجام جامعه براي تخصيص، و توليد
مي انجام هدف درجهت منابع و كنشگران بسيج و اجتماعي هايهدف پيگيري ازطريق را هدف
 كنشگران به) هنجارها و هاارزش( فرهنگ انتقال ازطريق را سكون كاركرد اعتقادي نظام. دهد
 انجام) قوانين مثال، براي( اجتماعي عرف را پارچگييك كاركرد اينكه، سرانجام. دهدمي انجام
: 1377 ريتزر،( كندمي هماهنگ هم با را جامعه گوناگون عناصر كه است عرف همين و دهدمي

  ).1973به نقل از پارسنز و پالت، 138- 137
 حتي و ساختارها و هاگفتمان چرخش تبيين اينجا در گفته،پيش مباحث به توجه با

 در كوهن توماس: جست سود متفكر چهار نظرية از توانمي منظور،بدين است؛ الزم هاعامليت
 در كه است قائل انقالبي دوران و آميزمسالمت دوران وجود به علمي هاينظريه تغيير تبيين
 به را خود جاي مسلط نظرية دومي در و كنندمي عمل آنها به همه و شوندمي تثبيت اولي

 آيد وجودبه بحران عادي علم در و برود سؤال زير كليدي هايفرض اگر. دهدمي ديگري نظرية
 دادگر،( شودمي مسلط جديد پارادايم و نظريه كنند، بازسازي را عادي علم نتوانند هاتالش و

1391.(  
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 در آن عمل نحوة و تغييرات موضوع پژوهش هايبرنامه شناسيروش در نيز الكاتوش امره
 كه دارند حفاظتي كمربندي و مقاوم ايهسته هانظريه است معتقد او. كندمي تبيين را هانظريه

 رفتارهاي مفهوم از توانمي). 1391 دادگر،( شتابندمي كمكشانبه هاقاعدگيبي بروز هنگام در
 هاگفتمان يعني كرد؛ استفاده جديد نياز و سؤال به واكنش نحوة بيان براي نيز مرتون انحرافي

 پرستيرسم ،)مقاوم هستة حفظ با محافظ كمربند تغيير( نوآوري مانند هاييواكنش ساختارها و
 ناتواني( انزواجويي ،)محافظ كمربند و هسته در تغيير بدون جديد نياز و سؤال دربرابر مقاومت(

 حفاظتي، كمربند و هسته در تغيير( طغيان ،)آميزمسالمت نشينيعقب و تسلط حفظ در
به نقل از 223 - 222: 1372 توسلي،( دهندمي بروز را) گفتمان اي ساختار تغيير درنتيجه
درون اي گفتمانيدرون واكنش توانندمي شدنجهاني هاينظريه رسدمي نظربه )1957مرتون،

 به هاگروه واكنش موضوع در پترسون مثال، براي كنند؛ تبيين نيز را تغييرات مقابل ساختاري
 ،منزوي گراييخاص) 1: كندمي شناسايي را گراييخاص نوع سه شدن،جهاني از ناشي تغييرات

 مختلف هايشيوه به كوشندمي كه شودمي اطالق هاييگروه فرهنگي رهيافت و ديدگاه به كه
 گرايي،خاص نوع اين مدافعان. دارند نگه جدا ديگر هايگروه و اجتماعي محيط از را خود گروه

مي آنها. گيرندمي پيش در فرهنگي انفعال معتقدند، خود فرهنگ برتري به كه حالدرعين
 و ديگر كسي نه است مربوط خودمان به ما باورهاي و رسوم و آداب زندگي، ورسمراه گويند
 انديشمطلق كه جو،ستيزه و سرسخت گراييخاص) 2. كنند رها خود حال به را ما بايد ديگران
 نظر مورد گراييخاص در كه تفاوت اين با كند،مي ادعا را خاصي فرهنگي برتري و است

نه گرايي،خاص گونهاين پيروان. شودمي قلمداد ناپوشيدنيچشم رسالتي فرهنگ جهانگيرشدن
 و زور يا سياسي ابزار مذهب، هر با كوشندمي بلكه دانند،مي همتابي و برتر را خود فرهنگ تنها

 كه ،)گرااصالت( دارريشه گراييخاص) 3. كنند تحميل ديگر هايگروه و افراد بر را آن اجبار،
 از گرايانخاص اين. كند حفظ شدنجهاني فرايند از متأثر هايگروه از را خود تمايز كوشدمي

 گراييهم و ادغام آن دربرابر تنوع حفظ بر ولي اند،آگاه نظر مورد فرايند كنندةادغام هايگرايش
به( دارند جهاني جامعة در بازي براي ايويژه قابليت و توانايي كه باورند اين بر و كنندمي تأكيد
  ).155- 154: 1393 محمدي،گل از نقل

 بر تكيه با توانمي جديد، موضوع يا نياز سؤال، با 1عاملي و گفتمان ساختار، رابطة بيان در
 هانظامخرده از متشكل كليتي اجتماعي نظام كه كرد استدالل چنين شده،ارائه نظري اندازچشم

________________________________________________________ 
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 از سطحي ساختار هر. است اجتماعي عرف اعتقادي، نظام اقتصاد، سياست، مانند ساختارهايي و
 هايعامليت و گفتماني نظم اي بازنمايي هاينظام داراي سطحي هر و دهدمي تشكيل را واقعيت

 شامل ايران در حاضر، درحال سياست، ساختار يا نظامخرده مثال، براي. است خود به مخصوص
 و سياستمداران هايعامليت كه است گرايياعتدال و طلبياصالح گرايي،اصول هايگفتمان

 دست عملكردهايي به ساختارها چارچوب در هاعامليت. است وابسته گفتمان هر به دولتمردان
  .هستند معنايابي و تعريف قابل هاگفتمان با كه زنندمي

 گفتمان چندين گاهي. شوندمي تقسيم معارض و مسلط گروه دو به سطح هر هايگفتمان
 هايگفتمان به وابسته هايعامليت. شوندمي داده تمييز جامعه ساختارهاي درون معارض
 اعمال جهت خود مختلف هايسرمايه از استفاده با مختلفي هايميدان در معارض و مسلط
به جديدي موضوع يا نياز سؤال، زمان، از هاييبرهه در. كنندمي رقابت سلطه كسب و قدرت
 يا گفتمان واسطةبه فشار نيروي درقالب و غيرعادي صورتبه اي جامعه، واسطةبه عادي صورت
 توانستند آنها اگر. شودمي مطرح 1مسلط عامليت يا گفتمان ساختار، درمقابل معارض عامليت
 به وگرنه دهند، ادامه خود حيات به توانندمي دهند ارائه نيازها و سؤاالت اين به مناسبي پاسخ

  :زنندمي دست ذيل هايواكنش
 براي مسلط گفتمان يا ساختار كه افتدمي اتفاق زماني: گراصورت گراييخاص اي پرستيرسم )١

 يا پوسته تنها و كشدمي دست خود هستة اي اساسي اهداف از كمكم قدرت حفظ و خود بقاي
 .داردمي نگه را حفاظتي كمربند

 اهداف يا هسته مسلط گفتمان يا ساختار كه است زماني: طلباصالح گراييخاص اي نوآوري )٢
 تغيير موقعيت مطابق را حفاظتي كمربند يا خود ظاهر بقا، براي اما كند،مي حفظ را خود اصلي
 .دهدمي

هيچبه مسلط گفتمان يا ساختار كه افتدمي اتفاق زماني: گرااصول گراييخاص اي بنيادگرايي )٣
 آنها بقاي بر سرسختانه و نيست حفاظتي كمربند يا پوسته و هسته در تغيير به حاضر وجه

 .شودمي ايجاد تنش معارض و مسلط گفتمان بين مواقعي، چنين در. كندمي پافشاري

 اهداف( پوسته و هسته در اساسي تغيير بدون گفتماني يا ساختار كه است زماني: گرايياعتدال )۴
 .دهدمي تغيير معارض گفتمان درجهت و اوضاع مطابق را آنها از قسمتي فقط) هاوسيله و

  
  

________________________________________________________ 
1 D.S.D.A: D=Dominant, S=Structure, D=Discourse, A=Agency 
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  معارض و مسلط گفتمان براي گرااصول گراييخاص واكنش نتايج
 گراييهم و ارتباط ايجاد در مسلط گفتمان يا ساختار قدرت گاهي: معارض گفتمان نشينيعقب )١

 گفتمان كه است حديبه اجبار يا اقناع ابزار از استفاده و عامليتي و ساختاري سطوح بين
مي نشينيعقب به مجبور بنابراين، ندارد؛ مدت،كوتاه در كمدست را، جدي مقابلة توان معارض

 .شود

به علت ضعف ساختار يا گفتمان مسلط، با قدرت گيري  گاهي: مسلط گفتمان چرخش يا تغيير )٢
گفتمان  يا ساختار موقت اي دائمي تغيير ايجاد باعث اين گفتمان معرض، همزمان مي گردد و 

  .مي شود مسلط
  

   تحقيق روش و نوع
 هايداده ازآنجاكه. است گرفته انجام »گفتمان تحليل« عنوان زير كيفي روش با حاضر تحقيق

 بهتر گفتمان تحليل روش رسدمي نظربه اند،بوده مذاكره و وگوگفت صورتبه تحقيق اين خام
  .رساند ياري اهداف اين به رسيدن در را محقق تواندمي

  
   آماري جامعة
 هايدوره( ملي شوراي مجلس نمايندگان مذاكرة هايجلسه متن حاضر، تحقيق آماري جامعة
 و 23/12/1352 ،21/12/1352 ،28/2/1346 هايتاريخ در) وسومبيست و ويكمبيست

 در ايجدي بحث هيچ خانواده موضوع در داد نشان اوليه مطالعة ازآنجاكه. است 15/11/1353
 فقط و شد نظرصرف هاجلسه اين تحليل از است،نگرفته صورت بيستم تا سيزدهم مجالس
 تحليل هدف اند،كرده مطرح را خانواده از حمايت موضوع كه وسوم،بيست و ويكمبيست مجلس

  .نبود گيرينمونه به نيازي شد، بررسي مزبور متن كل چون و شدند واقع
  

  هاداده تحليل و تجزيه شيوة
 تحليل و بررسي سطح سه در هاداده شناختي،جامعه ديد از خانواده هايگفتمان تحليل براي
 سطح دو در( 2ايزمينه سطح ،)نشانه تحليل و محتوا تحليل روش با( 1متني سطح: شدند

________________________________________________________ 
1 Textual Level (Analysis) 
2 Contextual Level (Analysis) 
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 ايدايره يكديگر با سطوح رابطة كه داشت توجه بايد 1.تفسيري سطح و ،)بينامتني و موقعيتي
  .خطي نه است

  
   اعتبار و پايايي

 اعتبار. نيست خبري سخت اي كمي هايداده از و است ميان در تفسير بحث گفتمان تحليل در
 وجهبهترينبه كه هايياستدالل حتي است؛ متكي آن هاياستدالل قدرت به پژوهشي چنين
 كنندهنقض و خالف تفسيرهاي و ساختارشكنانه مطالعة درمعرض است ممكن انديافته ساختار

 اعتبار كه دهندمي ارائه اعتبار براي معيار سه فيليپس و ورگنسني حال،بااين. گيرند قرار
  .شودمي بيان آن برمبناي نيز حاضر پژوهش

  
  تحقيق با آن انطباق و گفتمان تحليل اعتبار معيارهاي. 1 جدول

 پژوهشبامعيارانطباق اعتبار معيارهاي

 .گيرند قرار بررسي و توجه هدف نمايندگانهايمذاكرهمتنهايمشخصهتمامشدهتالش تحليل استحكام

 .شود قرار بررسي و ارزيابيمتندرخانوادهبامرتبطهايجنبهتمامشدهتالش تحليل جامعيت

 تحليل شفافيت
 امكان و بيانروشن و فهم قابل طوربهآنهاييافتهوتحقيقمراحلروش،شدهسعي

 .شود فراهم آن برمبناي بازتحليل

  
 را متن گوناگون پژوهشگران آيا كه دارد سروكار موضوع اين با گفتمان تحليل در پايايي مسئلة

 اينكه به توجه با استراتون، نظر طبق كرد؟ خواهند تفسير مشابهي طوربه مشابه هايروش با
 ناراحتي از اجتناب و آشنايي انتظارها، انگيزشي، هايعامل زمينة در پژوهشگران دارد احتمال

 پذيرفت بايد بنابراين، ندارد؛ وجود ايپايايي چنين براي تضميني هيچ باشند، داشته فرق هم با
 هاداده اين است ممكن ديگري پژوهشگر و دارند ذهني جنبة گزارش اين در هاداده تفسير كه
  ).106: 1395 ميرزايي،( كند تفسير متفاوتي صورتبه را
  

 ملي شوراي مجلس نمايندگان هايمذاكره متن محتواي تحليل از حاصل هاييافته
 وسومبيست و ويكمبيست

________________________________________________________ 
1 Interpretational Level (Analysis) 
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 ذيل موضوعات درقالب هامذاكره متن محتواي تحليل از حاصل هايافتهي قسمت، اين در
 دين( خانواده بر مؤثر نهادهاي خانواده، در فرزند خانواده، در زن خانواده، در مرد: اندشده تشريح

 عمومي، افكار( خانواده بر مؤثر حقوقي و حقيقي اشخاص ،)اساسي قانون مذهبي، اعتقادات و
 بر مؤثر عوامل و خانواده وجودي اهميت. خانواده بر مؤثر الملليبين نظام و ،)افراد و هاگروه
  . استشده پرداخته آن به كه است موضوعاتي ديگر از آن تزلزل يا حفظ

  
 شوراي وسومبيست و ويكمبيست نمايندگان مجلس هايمذاكره در خانواده موضوعات جايگاه. 2 جدول

  )اليحه حاميان( ملي
 يا مقوله
 مفهوم

  23 مجلس در تأكيد مورد موارد  21 مجلس در تأكيد مورد موارد

  شوهر

 اولهمسرداشتنحق -
 از اجازه كسب با( دوم همسر داشتن حق - 

  )عدالت اجراي و دادگاه
  موقت همسر داشتن حق - 
 امكان عدم گواهي اخذ با( طالق حق - 

 )دادگاه از سازش

 از اجازه كسب با( دوم همسرداشتنحق-
  )عدالت اجراي و مالي تمكن و دادگاه

 از سازش امكان عدم گواهي اخذ با( طالق حق - 
  )دادگاه

  زن اشتغال منع حق - 
 شئون با متناسب( زن به نفقه پرداخت تكليف - 

  )خانوادگي
 از بعد زن به مقرري يا نفقه پرداخت تكليف - 

   طالق
   همسر به وفاداري تكليف - 
 زن به ظلم عدم تكليف - 

 پدر

داشتندرصورت(فرزندحضانتوظيفة-
  ) صالحيت

 درصورت( فرزند مخارج تأمين وظيفة - 
 ) مالي استطاعت

- ------------------- 

 زن
 )همسر(

  شرطپيش بدون شوهر اشتغالمنعحق- ----------------
  مرد طالق قدرت تملك حق - 
 مرد دارايي از منديبهره حق - 

 مادر
 ------------------  فرزنداقتصادياموردردخالتحق-
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 حضانتحق-
 غياب و پدر مرگ از بعد قهري واليت حق - 

  پدري جد
   فرزند تربيت وظيفة - 
 دنياي و انقالب اهداف از آگاهي حق - 

  فرزند تربيت براي مدرن

 نقش
 زن انساني

   شخصيتيارتقايحق- ------------------- -
  روحي نيازهاي به توجه حق - 
   آزادي حق - 
   پيشرفت حق - 
   خود حقوق از دفاع حق - 
   تحصيل و آگاهي حق - 
 مرد با مساوي حق - 

 نقش
  اجتماعي

  اجتماعي مسئوليتداشتن- ------------------- -
 اجتماعي و سياسي مشاركت حق - 

 فرزند

بدون(مادروپدردركنارزندگيحق-
  )جدايي

 و دعوا بدون و آرام زندگي داشتن حق - 
   مرافعه

 بدون و باثبات زندگي داشتن حق - 
   سرگرداني

 طرف از حمايت و محبت كسب حق - 
  والدين

   صحيح تربيت دريافت حق - 
   والدين توسط مادي نيازهاي تأمين حق - 
 

   ترباثبات و ترآرام محيط درزندگيحق-
 لجبازي و لج بدون محيط در زندگي حق - 

  والدين
  والدين طرف از مالي نيازهاي تأمين حق - 
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________________________________________________________ 
 ) 35 /احزاب( ...و المؤمنات و المؤمنين و المسلمات و المسلمين 1
 ) 661 :9 كنزاالعمال،( الطالق اليه ابغض شيئاً اهللا احلّ ما 2
 ) علما از برخي نظر( است بالغير حرام زوجات تعدد 3
 ) 129 /نساء( ...منهم الواحد و النساء بين تعدلوا ان تستطيعوا لن و 4
 .اندالحقوقيمتساو قانون دربرابر ايران مملكت اهالي: مشروطه اساسي قانون متمم هشتم اصل 5

  دين

 دينازاعتداليقرائت-
   دين در مرد و زن تساوي - 
 دولت، شاهنشاه،( سياسي عامالن توجه - 

 حمايت اليحة در دين بر) اليحه طراحان
   خانواده

 و اسالم حقيقي پيشوايان نظر به توجه - 
 درباب علميه هايحوزه و بزرگ روحانيون

  خانواده حمايت اليحة
   شرع احكام و قرآن با اليحه انطباق - 
 دين نام به خودسرانه رفتار از جلوگيري - 

   اليحه اجراي و تصويب از بعد
 و تصويب با پيامبر هايخواسته اجراي - 

   اليحه اجراي
 اجراي و تصويب با دين احكام اجراي - 

  اليحه

 آية استنادبه( مرد و زن حقوق تساويبرتأكيد-
  )1قرآن

 حديثي استنادبه( طالق بودنمبغوض بر تأكيد - 
  )2پيامبر از
 رأي استنادبه( زوجات تعدد عدم بر تأكيد - 

  )4قرآن آية و 3علما
 

 قانون
   اساسي

اصلاستنادبهمردوزنحقوقيتساوي-
   اساسي قانون متمم 85

 اساسي قانون در سياسي حقوق وجودبرتأكيد-

 افكار
  عمومي،

  هاگروه
  افراد و

حقوقدربابعموميافكاربهتوجه-
   خانواده

 حوزة طرف از اليحه تأييد براي تالش - 
   علميه

 پيشوايان طرف از اليحه تأييد براي تالش - 
    بزرگ روحانيون و اسالم حقيقي

 حامالن ماجراجو، افراد بر اجتماع پيروزي - 
 اليحه تصويب با كهنه و جامد افكار

 هايخانم اكثر ازسوي اليحه تأييدبرتأكيد-
   مختلف هايسازمان در فعال

 علماي ازجانب اليحه تنظيم و تهيه بر تأكيد - 
   حقوق
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بين نظام
  المللي

اصولطبقخانوادهحقوقحفظبهتوجه-
   ديگر ممالك

 ترينمترقي سطح به ايران شدننزديك - 
   زنان فعال نيروي كارگيريبه با جوامع

 فرزند پرورش در زن تكليف تأييدشدن - 
  دنيا تمام ازطرف

 مؤسسة سوي از آزادي نشان اعطاي به اشاره - 
   ايران زنان آزادي علت به امريكايي

   ايران به دنيا طرف آن توجه - 
 به نسبت ايران قوانين تربودنپيشرفته ادعاي - 

   كشورها برخي
 

   خانواده

 اجتماعيواحديكخانواده-
  اجتماع و خانواده متقابل تأثير - 
  اجتماعي خواستة يك خانواده حفظ - 
  خانواده در جدايي منفوربودن - 

 منزلةبه خانواده و اجتماع رفاه جهت تالش - 
   اجتماع مركزي هستة

   اجتماع سلول ترينكوچك خانواده - 
   ناسالم اجتماعي مساوي ناسالم خانوادة - 
   اجتماع واحد ترينمهم خانواده - 
 

 عوامل
 ثبات

 خانواده

 خانوادهحمايتاليحه-
  خانواده در صلح - 
  طالق كردنمشكل - 
 طالق از جلوگيري و مصالحه براي تالش - 
 ) قرآن توصية طبق(

   خانواده حمايت اليحة اجراي و تصويب - 
   خانواده حقوق به توجه - 
   خانواده در آرامش - 
 تفاهم و صميميت - 

 عوامل
 تزلزل

  خانواده

نفردودستبهخانوادهسرنوشتسپردن-
  )مرد و زن(
 برخالف( سازش ايجاد براي اقدام عدم - 

  )اسالم دستور
 و هوس آز، حرص، مانند صفاتي وجود - 

   خشم
 و هوا روي از و دليل بدون مجدد ازدواج - 

 هوس

  مجدد ازدواج مثالً خانواده، به مرد و زن ظلم - 
    محبت فقدان - 
  مرد دوم همسر وجود - 

  ترقي

 براي ترمترقي جامعة ساختن جهتدرتالش- ----------------- -
   بزرگ تمدن هايدروازه به رسيدن

 تناسب و گذشته به نسبت اليحه بودنمترقي - 
   امروز جامعة ترقيات با آن
   جامعه فكري رشد - 
 با اليحه در جديد اصالحات ضرورت احساس - 

   خواهانهترقي نظريات به توجه
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 و ويكمبيست مجلس نمايندگان هايمذاكره متن اينشانه تحليل از حاصل هاييافته
  وسومبيست

 يا مستقيم نشانة هرگاه ويكم،بيست مجلس هايمذاكره متن شناختينشانه تحليل در
به( ديني هايروايت و هاآيه و اماميدوازده شيعة تقليد مراجع عملية هايرساله از غيرمستقيمي

 هرگاه و است سنت ثبات دهندةنشان باشد، داشته وجود) مذهبي سنتي رويكرد نماد منزلة
 داشته وجود سفيد انقالب مواد و) مدرن رويكرد نماد منزلةبه( بشر حقوق منشور از اينشانه
 يا مدلول با سنتي اينشانه هم هرگاه است؛ نوگرايي يا مدرنيته به گرايش دهندةنشان باشد،
  .شودمي تداعي اعتدالي رويكرد باشد، رفته كاربه مدرن شدةنشان

  
  )اليحه حاميان( ملي شوراي ويكمبيست مجلس نمايندگان هايمذاكره متن شناسينشانه. 3 جدول

 مدلول يا شدهنشان داليانشانگر

 عدالتاجرايودادگاهازاجازهكسببامردبرايدومهمسر داشتن حق
  دادگاه از سازش امكان عدم گواهي اخذ با مرد براي طالق حق

   پدر مرگ از بعد مادر قهري واليت
  فرزند تربيت براي مدرن دنياي و انقالب اهداف از آگاهي

  اعتدالي
  اعتدالي
  اعتدالي

  نوگرا

   خانواده حمايت اليحةبودنمترقي-
 باالرفتن و رايگان تحصيالت اجراي براي تالش - 

 قانوني نواقص رفع جهت مردم دانش سطح
  آينده در خانواده

  امروز دنياي سطح در اليحه بودنمترقي ادعاي - 
 بر شاهنشاه يعني) سفيد( انقالب رهبر تأكيد - 

  زنان ترقي
 جامعة شأن در پيشنهادهايي ارائة جهت تالش - 

  ايران پيشرفتة
  اجتماع بودنپيشرفته ادعاي - 
 عدالت اجراي و معنوي و مادي سطح اعتالي - 
  )سفيد( انقالب هدف عنوان به
 كه عصري در چندهمسري رفتنزيرسؤال - 

  رودمي ماه كرة به انسان
 دنياي در اجتماع براي رفاه تأمين جهت تالش - 

 امروزي متمدن
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 فرزندتربيت وظيفة
   دين از اعتدالي قرائت
  دين در مرد و زن تساوي
  اليحه تدوين در دين به...)  و دولتمردان شاهنشاه،( سياسي عامالن توجه
   بزرگ روحانيون و اسالم حقيقي پيشوايان نظر

   احكام و قرآن با اليحه انطباق
    اليحه اجراي و تصويب با پيامبر هايخواسته اجراي
   اليحه اجراي و تصويب با دين احكام اجراي
   مرد و زن حقوق تساوي
  خانواده حقوق درباب عمومي افكار به توجه
   علميه حوزة ازطرف اليحه تأييد براي تالش

   كهنه و جامد افكار حامالن ماجراجو، افراد بر اجتماع پيروزي
  ديگر ممالك اصول طبق خانواده حقوق حفظ

   زنان فعال نيروي كارگيريبه
   اجتماعي خواستة خانواده، حفظ
  اسالم دستور طبق شوهر و زن بين سازش ايجاد براي تالش

  سنتي
  اعتدالي
  اعتدالي
  سنتي
  سنتي
  سنتي
  سنتي
  سنتي
  نوگرا
  نوگرا
  سنتي
   نوگرا
   نوگرا
  نوگرا
  نوگرا
 سنتي

 ويكمبيست مجلس در اليحه حاميان هايمذاكره و مباحث در كه دالي يا نشانگر بيست طبق
 به مربوط نشانة پنج و نوگرايي نشانة هفت و سنت ثبات نشانة هشت شد، شناسايي ملي شوراي
 هايدال از طلبانهتساوي و نوگرايانه قرائت پژوهش اين در اعتدال از منظور. دارد وجود اعتدال
  .است روايات و آيات مانند سنتي

  
  )اليحه حاميان( وسومبيست مجلس هاي نمليندگانمذاكره متن شناسينشانه. 4 جدول

 مدلول يا شدهنشان دال يا نشانگر

  عدالتاجرايتعهدوماليتمكنودادگاهازاجازهكسببادومهمسر داشتن
   دادگاه از سازش امكان عدم گواهي اخذ با مرد طالق حق
   زن اشتغال منع

  خانوادگي شئون با متناسب زن به نفقه پرداخت
  طالق از بعد زن به مقرري يا نفقه پرداخت
   همسر به وفاداري

   شوهر اشتغال منع
  مرد دارايي از زن منديبهره

  پدر از بعد فرزند به نسبت مادر قهري واليت
   زن شخصيتي ارتقاي
  زن روحي نيازهاي به توجه

  اعتدالي
  اعتدالي
  سنتي
  سنتي

  اعتدالي
   نوگرايي
   نوگرايي
   نوگرايي
  اعتدالي
  نوگرايي
  نوگرايي
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  زن آزادي
  زن پيشرفت

  خود حقوق از زن دفاع حق
  زن تحصيل و آگاهي

  زن اجتماعي مسئوليت
   زن اجتماعي -سياسي مشاركت
  مرد و زن تساوي
   آيات استنادبه مرد و زن حقوق تساوي
  روايات و آيات استنادبه زن سياسي حقوق
  قرآن آية استنادبه زن حق در عدالت اجراي

  روايت استنادبه طالق بودنمبغوض
   علما نظر و قرآن آية استنادبه زوجات تعدد عدم

   اساسي قانون در زن سياسي حقوق وجود
   مختلف هايسازمان در فعال هايخانم توسط اليحه تأييد
   حقوق علماي توسط اليحه تنظيم و عقد

   ايران زنان آزادي علتبه امريكايي مؤسسة سوي از آزادي نشان اعطاي
  ايران به دنيا طرف آن توجه

  كشورها برخي به نسبت ايران قوانين تربودنپيشرفته
   بزرگ تمدن هايدروازه به رسيدن براي ترمترقي جامعة ساختن جهت تالش
   امروز جامعة ترقيات با آن تناسب و گذشته به نسبت اليحه بودنمترقي
   جامعه فكري رشد

   خواهانهترقي نظريات به توجه با اليحه در جديد اصالحات ضرورت احساس
   خانواده حمايت اليحة بودنمترقي
 نواقص رفع جهت مردم دانش سطح باالرفتن و رايگان تحصيالت اجراي براي تالش
  آينده در خانواده قانون
   امروز دنياي سطح در اليحه بودنمترقي ادعاي
  زنان ترقي براي شاهنشاه يعني) سفيد( انقالب رهبر تالش
  ايران پيشرفتة جامعة شأن در پيشنهادهايي ارائة جهت تالش
  اجتماع بودنپيشرفته ادعاي
  است عدالت اجراي و معنوي و مادي سطح اعتالي) سفيد( انقالب هدف

  رودمي ماه كرة به انسان كه عصري در چندهمسري رفتنزيرسؤال
   امروزي متمدن دنياي در اجتماع براي رفاه تأمين جهت تالش
 جامعه اساس ترقي و حفظ مساوي خانواده ترقي و حفظ

  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  اعتدالي
  اعتدالي
  سنتي
  سنتي

  اعتدالي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
 نوگرايي

  
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
  نوگرايي
 نوگرايي
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 7 و سنت دال 4 نوگرايي، دال 32 نشانگر، يا دال 43 از است، مشخص  جدول در كه طورهمان
  .پذيرندتفكيك اعتدال دال

  
 هايدوره ملي شوراي مجلس هاي نمايندگانمذاكره در خانواده هايگفتمان شناسايي

  وسومبيست و ويكمبيست
مي) نشانه تحليل و محتوا تحليل( متني تحليل به توجه با ملي شوراي ويكمبيست مجلس در

 سنت نشانة 10 وجود زيرا ناميد؛» سنتي گراياعتدال گفتمان« را خانواده مسلط گفتمان توان
آل تايپ ايده به اعتدالي استناد و) درصد 25/56( نوگرايي و اعتدال نشانة 13 و) درصد 43(

 سنتي اعتدال كفة نسبي سنگيني بر روايات، و آيات و) تقليد مراجع عملية هايرساله(سنت
  .دارد داللت

 اعتدالي خانوادة حفظ« گفتمان مركزي دال شامل مزبور گفتمان هايدال بنديمفصل
  .است» اقتداري شوهر« و» اقتصادي پدر« ،»تربيتي مادر« اصلي هايدال و» سنتي

 رأس در پدر قراردادن خانواده سنتي گفتمان كلي گيريجهت: سنتي اعتدالي خانوادة حفظ
 حق بقاي با. دارند قرار فرزندان سپس و دوم مقام در مادر خانواده، نوع اين در. است قدرت هرم

 به تربيت وظيفة واگذاري و) شروط و شرط با هرچند( طالق حق و دوم همسر اختيار در شوهر
  .شودمي حفظ گفتمان اين مادر

 با ارتباطش در و مادري نقش با عمدتاً زن سنتي، گراياعتدال گفتمان در: تربيتي مادر
 قدرت و اقتصادي توان آگاهي، ظرفيت از بايد مادر جايگاه در زن. شودمي تعريف فرزند

  .كند استفاده فرزند تربيت جهت سرپرستي
 كه نقشي است، پدري نقش خانواده سنتي گفتمان در مرد هاينقش از كي: ياقتصادي پدر
 محدود فرزند مخارج تأمين و نگهداري وظيفة و اقتصادي حوزة به صرفاً آن وظايف و تكاليف
  .است

 ترمهم نقش پدر، نقش برعالوه خانواده، سنتي گراياعتدال گفتمان در مرد: اقتداري شوهر
 حق و طالق مطلق حق آن حق ترينمهم كه نقشي است، شوهر نقش آن و دارد برعهده ديگري
  .كندمي تعيين سنتي خانوادة در را مرد اقتدار حقوق اين و است دوم همسر داشتن
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  ملي شوراي ويكمبيست مجلس در خانواده سنتي گراياعتدال گفتمان بنديمفصل. 1 شكل

  
  ملي شوراي ويكمبيست مجلس خانواده در سنتي گراياعتدال گفتمان اصلي هايويژگي. 5 جدول

  ويكمبيستمجلسدرخانوادهسنتيگراياعتدال  گفتمان نام
 حضانت طالق، حقدوم،همسرفرزند،تربيتدين،احكام كانوني واژگان

  شوهر رضايت زوجات،تعددطالق،مطلقحق.1مخالف مخالفانكانوني واژگان
 عدالت. 2 مخالف

 اقتضائات توجه با را خانواده شرعياحكامتوانميدينازاعتداليقرائتبا حامياناصلي استدالل
 )مرد مجدد ازدواج حق براي شروط و شرط ايجاد با مثالً( كرد تعديل زماني

 رضايت طالق، مطلق حق مانند خانوادهدرشرعيحقوقتواننمي.1مخالف مخالفاناصلي استدالل
  .كرد تعديل يا گرفت ناديده را زوجات تعدد طالق، در شوهر
 .است مخدوش دوم ازدواج عدالت اجراي امكان عدم علتبه. 2 مخالف

 سنتياعتداليخانوادةحفظ  مركزي دال

 اقتداريشوهراقتصادي،پدرتربيتي،مادر اصلي هايدال

 را »طلباصالح نوگراي گفتمان« توانمي وسوم،بيست مجلس هايمذاكره متني تحليل با
  .آورد حساببه مجلس اين مسلط گفتمان

ساخت  
خانوادة  

اعتدال گراي 
سنتي 

شوهر نيمه  
مقتدر

مادر تربيتيپدر اقتصادي
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 10( نشانه 6 و نوگرايي و اعتدال به متعلق) درصد 90( نشانه 54 شده،شناسايي نشانة 60 از
 داللت هامذاكره در اعتدال و نوگرايي رويكرد مطلق برتري بر اين و بود سنت به متعلق) درصد
  .دارد

 است بشر حقوق جهاني اعالمية آن آلايده نمونة كه »خانواده طلباصالح نوگرايي گفتمان«
 مادر« ،»قدرتمند) همسر( زن« اصلي هايدال و »نوگرا خانوادة ساخت« مركزي دال با

  .شودمي شناخته »وفادار اقتصادي شوهر« و» اجتماعي زن« ،»مستقل زن« ،»قدرتمند
 ايخانواده ملي، شوراي وسومبيست مجلس در نوگرا خانوادة از منظور: نوگرا خانوادة ساخت

 همديگر، اشتغال منع حق مثال، براي دارند؛ مساوي تقريباً تكاليف و حقوق مرد و زن كه است
  ... .و فرزند اقتصادي نيازهاي تأمين وظيفة اجتماعي، - سياسي مشاركت حق طالق، حق

 منع در را شوهر بر قدرت اعمال حق زن مزبور، گفتمان در: قدرتمند همسر مثابةبه زن
 و مرد طالق قدرت تملك حق شرط،پيش بدون خانوادگي حيثيت منافي شغل به او اشتغال

  .استآورده دستبه گذشته برخالف را مرد دارايي از منديبهره حق
 را فرزند سرپرستي و قهري واليت حق مادر طلب،اصالح نوگراي گفتمان در: قدرتمند مادر

 فراق در يا پدر دركنار را فرزند اقتصادي نيازهاي تأمين وظيفة همچنين او. استآورده دستبه
  .دارد برعهده او

 ارتقاي حق مانند حقوقي اعطاي با مجلس، طلباصالح نوگراي گفتمان: مستقل زن
 و آگاهي حق و خود از دفاع حق پيشرفت، حق آزادي، حق روحي، نيازهاي به توجه شخصيتي،
 و همسري و مادري هاينقش از مستقل شخصيت. استداده زن به مستقلي شخصيت تحصيل،

  .استشده گرفته نظر در فردي حقوق و هاخواسته با انسان منزلةبه زن
 مشاركت حق مرد، با حقوق تساوي دركنار زن به طلباصالح نوگراي گفتمان: اجتماعي زن
كرده اجتماعي زندگي وارد را زن رويكرد اين با و داده اجتماعي مسئوليت و اجتماعي - سياسي

  .است
 بعد در: استشده پرداخته مرد به بعد دو از نوگرايي گفتمان در: اخالقي ـ اقتصادي شوهر
 وظيفة اخالقي، بعد در و او مادي نيازهاي تأمين وظيفة و همسر اشتغال منع حق اقتصادي،
  .دارد برعهده را او به ظلم عدم و همسر به وفاداري
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  ملي شوراي وسومبيست مجلس در خانواده طلباصالح نوگراي گفتمان بنديمفصل. 2 شكل

  
  ملي شوراي وسومبيست مجلس در خانواده طلباصالح نوگراي گفتمان اصلي هايويژگي. 6 جدول

  وسومبيستمجلسدرخانوادهطلباصالحنوگراي  گفتمان نام
تك - زن اجتماعي و فردي حقوق -مردوزنحقوقتساويبهگرايش-ترقي كانوني واژگان

 همسري

 ستيزيسنت مجدد،ازدواجشديدنفيمرد،وزنحقوقتساوي مخالفانكانوني واژگان

 اجتماعي و فردي هويت داراي زنان خانواده،درمردوزنحقوقيتساويبرعالوه حامياناصلي استدالل
 .است جامعه ترقي علل از و هانشانه از اين و هستند

 .است ترقي موانعازهممشروطزوجاتتعددوجودحتي مخالفاناصلي استدالل

 نوگراخانوادةساخت مركزي دال

- اقتصادي شوهر اجتماعي، زن مستقل،زنقدرتمند،مادرقدرتمند،)همسر(زن اصلي هايدال
  اخالقي

بيست و ويكمبيست مجلس نمايندگان هايمذاكره زمينة تحليل از حاصل هاييافته
  ملي شوراي وسوم

ساخت  
خانواده  
نوگرا

مادر 
قدرتمند

)  همسر(زن 
قدرتمند

زن اجتماعی

شوهر 
  -اقتصادی
اخالقی 

زن مستقل 
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 بينامتني ايزمينه تحليل و موقعيتي زمينة تحليل از حاصل هاييافته به ايزمينه سطح در
. است بررسي درخور ساختارمحور و محورعامليت شكل دو به موقعيتي زمينة. استشده پرداخته
 افرادي شامل اليحه حاميان) 1: شودمي تقسيم گروه دو به عامليتي ازلحاظ ويكمبيست مجلس
 يا مخالفان) 2 و محسني دولتشاهي، مهذب، تربيت، صدر، الموتي، ارفع، يگانگي، حاذقي، مانند

 حزب از اكثراً و مبين و االسالمي،شيخ احمدي، صادق) 2 و معتمدي) 1 گروه شامل منتقدان
  .بودند نوين ايران

 بودند رستاخيز حزب عضو همه اليحه منتقدان يا مخالفان و حاميان وسومبيست مجلس در
 گروه و اخالقي؛ انوشيرواني، االسالمي،شيخ جهانباني، دادفر، وزيري، مانند افرادي را اول گروه و

 سميعي، ابتهاج، بوشهري، ادهم، دولتشاهي، طالقاني، فضائلي، نيا،صفي مانند نمايندگاني را دوم
  .دادندمي تشكيل فرهادپور و ابراهيمي، امير زاهدي، هما سعيدي، منيره، صنيعي،
 اقتصادي، سياسي، ساختارهاي بررسي به »ساختارمحور موقعيتي زمينة تحليل« در

 بررسي. شودمي پرداخته وسومبيست و ويكمبيست مجلس با زمانهم اجتماعي و فرهنگي
 تا 1332 هايسال بين مرداد، 28 كودتاي از بعد پهلوي دولت كه دهدمي نشان اقتصادي اوضاع
. كرد دريافت امريكا متحدة اياالت از دالر ميليون 145 ارزش به ايالعادهفوق مالي كمك ،1336

 سال در دالر ميليون 43 به 1333 سال در دالر ميليون 34 از ايران نفتي عايدات همچنين
 وجود با درآمد اين اما )133: 1976به نقل از فرشاركي،516 :1387 آبراهاميان،( رسيد 1341
  و 1338 در كشاورزي محصوالت برداشت كاهش و نظامي هايهزينه و توسعه هايبرنامه هزينة
 به مشروط پول، الملليبين صندوق از وام دريافت. بود الزم وام دريافت و نبود كافي 1339
 اصالحات و كابينه به هاليبرال واردكردن به مشروط امريكا، از وام دريافت و دستمزدها كاهش
 اجراكرد سنتي طبقات مخالفت وجود با را ارضي اصالحات وقت، وزيرنخست اميني،. بود ارضي

بهره با تا داشت آن بر را شاه موفقيت اين و گرفت كارمحافظه دارانزمين طبقة از را قدرت و
 كند، اعالم را »سفيد انقالب« به معروف ايمادهشش قانون آمده، وجودبه موقعيت از برداري
 همان،( بود نيز ديگري اقتصادي اصالحات شامل ارضي، اصالحات برعالوه آن، اصول كه انقالبي

316 -318.(  
 قدرت تثبيت دوران به ،1332 مرداد 28 كودتاي از پس دورة از سياسي، لحاظ از

 اطالعاتي سازمان فني هايهمكاري از شاه). 516 همان،( شودمي تعبير پهلوي محمدرضاشاه
 از. كرد استفاده ساواك عنوان با جديدي مخفي پليس تشكيل براي آيبياف و سيا موساد،
 هايدادگاه نظامي، حكومت از او. گرفت دست در را قدرت كنترل شاه ،1340 دهة اواسط
 ملي جبهة بلكه توده، حزب تنهانه تا جست، سود كمونيستي نظام برضد 1290 قانون و نظامي
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 از نظامي تسليحات خريد صرف نفتي درآمد از عظيمي بخش. كند تارومار را احزاب ديگر و
 از پس. شد محسوب شاه قدرت هايپايه از كيي امنيتي و نظامي نيروي و شد غربي كشورهاي

 دارانزمين نمايندگانش از بسياري كه را، بيستم مجلس او وزيري،نخست به اميني علي انتخاب
 طلباناصالح به را وزارت پست سه و كرد وگوگفت ملي جبهة با كرد، منحل بودند، كارمحافظه
 به را دادگستري وزارت او. كرد واگذار اشخانواده و شاه گذشتة منتقدان متوسط، طبقة

  ).520 همان،( سپرد توده، حزب رهبران از كيي الموتي، نورالدين
 انقالب گانةشش مواد از جزئي آنها از برخي كه داد انجام نيز اندكي سياسي اصالحات شاه
 نمايندگي حق و رأي حق اعطاي انتخابات، قانون اصالح آن ازجملة كه موادي بودند، سفيد

. يافتند راه ويكمبيست مجلس به زنشش باراولين براي آن، درنتيجة كه بود زنان به مجلس
 اجتماعي اصالحات به شاه اقتصادي، هايشاخص تمام آمار افزايش تأثير تحت و آن از پس

 اجتماعي، و اقتصادي اصالحات درنتيجة. بهداشت سپاه و دانش سپاه تشكيل ازجمله زد، دست
 سال در). 530- 526: 1387 آبراهاميان،( يافت چشمگيري افزايش ،40 دهة در شهري جمعيت

 براي اياليحه تاريخ، در باراولين براي و رسيد خانواده حوزة به شاه اجتماعي اصالحات ،46
  .شد فرستاده مجلس به بررسي براي و تنظيم خانواده از حمايت
 اجتماعي، و سياسي اقتصادي، ساختار در ايتوسعه تغييرات و اصالحات تمام وجود با

 طبقات دربارة ،30 دهة در شاه. بود مذهبي و سنتي شدتبه هنوز جامعه متن فرهنگي ساختار
. نشود آنان ناراحتي و رنجش سبب تا كردمي رعايت را احتياط جانب روحانيون، ازجمله سنتي،
 مالكيت دشمن« را توده حزب همواره و بود متعهد مذهب از حمايت و تقويت به دولت

  ).517: 1387 آبراهاميان،( خواندمي »اسالم و خصوصي
 گفتمان تسلط در رخنه ،40 دهة اوايل از اقتصادي، سريع رشد پشتوانةبه و تدريجبه اما
 به سوگند شرط حذف و واليتي و ايالتي هايانجمن انتخابات. شد آغاز فرهنگي عرصة بر سنتي
مقابله اولين دين سپاه ايجاد و سفيد انقالب طرح انتخابات، عرصة به زنان ورود طرح و قرآن
 در سياست از دين تفكيك. بود دين يعني حاكم فرهنگي ساختار با سياسي ساختار رسمي هاي
: 1391 فرامرزي، از نقلبه ،386: 1378 كديور،( گرفت قرار تأكيد هدف صراحتاً 1341 سال
 و سياسي ساختار رابطة اوضاع ،1342 سال در خرداد 15 واقعة و فيضيه كشتار با). 386

  .پيچيد هم در فرهنگي
 قرار قدرتمندي موقعيت در سياسي، ازلحاظ چه و نظامي ازلحاظ چه شاه گفته،پيش عللبه
 گاه و گفتارها با نيز مذهبي سنتي گرايش. كرد پيدا را مخالفانش با مقابله ياراي و گرفت
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 و كردمي تقويت را شاه تبليغاتي موقعيت زنان حقوق و ارضي اصالحات برضد خود نوشتارهاي
 كاتوزيان،همايون( زدمي» فئودالي توطئة سياه ارتجاع« برچسب آنها به خود تبليغات در نيز شاه

1395 :172.(  
 وجود تمام با همچنان مذهبي سنتي گفتمان عمومي، عرصة در وضعيتي، چنين وجود با
 هايمدلول و دال با كامالً خانواده اصول فرهنگي، حوزة در خصوصبه كرد؛مي نماييقدرت

 در او وچرايچونبي حقوق با همراه خانواده، در مرد برتر قدرت. بود منطبق سنتي گفتمان
 اليحة تنظيم در دولت بنابراين، بود؛ گفتمان اين تسلط هاينشانه از ،...و طالق مجدد، ازدواج
 هايمذاكره در كردندمي سعي نيز نمايندگان و كرد عمل محتاطانه بسيار خانواده از حمايت

 اعتدالي، قرائتي با البته ،...و روايات آيات، مانند سنتي گفتمان به منتسب هايدال از خود
  .كنند استفاده
 اواخر احوال و اوضاع به بايد وسومبيست مجلس »ساختارمحور موقعيتي زمينة تحليل« در
 و چهارم برنامة با زمانهم اقتصادي لحاظبه دهه دو اين. پرداخت 50 دهة اوايل و 40 دهة

 ميليارد 5 به 1350 سال در دالر ميليارد 2/1 از ايران نفتي درآمد كه بود كشور عمراني 1پنجم
 و درصد 14 به 1351 سال در ملي ناخالص توليد ساالنة رشد. بود رسيده 1353 سال در دالر
 از كه معادن از برداريبهره و كشاورزي، عمراني، هايبرنامه. رسيد درصد 30 به 1352 سال در

 هايهزينه). 529- 524: 1387 آبراهاميان،( رفتمي پيش سرعت با بود شده شروع 42 سال
 اجتماعي خدمات به و يافت افزايش نفت، عوايد با گامهم آموزش، و بهداشت زمينة در دولت
 امالك و مسكن بيمه، و داريبانك ارتباطات، ونقل،حمل). 335 همان،( كرد پيدا اولويت ديگر

 درنتيجة). 340 همان،( داشتند سريعي رشد ،1352 از بعد ويژهبه نو، خدمات انواع و شهري
 درآمد عمومي، هايهزينه افزايش دليلبه و اقتصاد به نويافته ثروت تزريق در دولت سياست
. انجاميد تقاضا و عرضه ميان عميقي شكاف به و يافت افزايش سابقهبي ايگونهبه سرانه

 را تورم رشد تقاضاها افزايش. شد مصرف ازدياد موجب ايارانهي هايقيمت و باالتر درآمدهاي
 اقتدارگراي رژيم ظهور موجب 50 دهة اوايل و 40 دهة اواخر اقتصادي بحران داشت درپي

 قدرتيگانه دربار 50 دهة اوايل در. شد قدرت بلوك درون در منازعه زمان در كورپوراتيستي

________________________________________________________ 
 در زندگي استاندارد ،دهه اين پايان در كه كرديم ادعا 1357 سال از رژيم اقتصادي، رشد آمارهاي تأثير تحت 1

 جهان صنعتي غول پنج از يكي ي،كنون سدة پايان در و رفت خواهد باالتر غربي اروپاي در زندگي سطح از ايران
  ).529 :1387 ،آبراهاميان از نقلبه( بود خواهد
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 و پايين طبقات بسيج براي جديدي واحد سياسي حزب تحميل با كوشيد دربار. بود مسلط
. بپردازد خود طبقاتي كنترل دستگاه گسترش و بسط به پوپوليستي، ايدئولوژي بنديمفصل
 ،»صنعتي فئوداليسم« رشد كنترل براي دربار تصميم: از بودند عبارت امر اين در مؤثر عوامل
: 1395 بشيريه،( مختلف منافع ادغام در موجود حاكم حزب ناتواني و كارگر طبقة هايناآرامي

135 -138.(  
 اجراي و خدمات و صنعت ازجمله اقتصادي، مختلف هايبخش جهش و نفتي درآمدهاي

 احساس به نظامي، تجهيزات خريد توان رشد و بهداشت و آموزشي رشد و توسعه هايبرنامه
 خفقان درنتيجة غيرمذهبي و مذهبي مخالف هايگروه ظاهري انفعال. شد منجر سياسي قدرت
 جهت آورسرسام هزينة با ساله 2500 هايجشن. افزود حس اين تشديد بر نيز امنيتي -پليسي

 و هارسانه رشد و آن سالگرد برگزاري و 1350 سال در سياسي نظام قدرت گذاشتننمايشبه
 ازجمله. بود سنتي گفتمان دربرابر حكومت اقدامات از نوگرايي فرهنگ گستردة تبليغات
به رستاخيز حزب ايجاد و گراييمطلق درجهت حركت و نماييقدرت حكومت، جديد اقدامات
 براي اصالحات ارائة با مسلط گفتمان نمايندگان ،1353 سال در. بود كشور حزب تنها منزلة
 و زن، قدرت بر افزودن و مرد قدرت حلقة تركردنتنگ به ،46 سال خانوادة از حمايت قانون
 عملكرد در نوگرا گفتمان. پرداخت تكاليف و حقوق در جنس دو اين بيشتر برابركردن در سعي
 و خانواده از حمايت قانون جديد اصالحات از انتقاد درقالب بيشتري، شدت با نمايندگان برخي
 نوگرايي، گفتمان تسلط در. داشت بازتاب اصالحات، وجود با حتي نوگرايي، موانع وجود ادعاي

  .كرد شك تواننمي غربي كشورهاي در كردهتحصيل نمايندگان وجود با
  

 ويكمبيست مجلس نمايندگان هايمذاكره بينامتني زمينة تحليل از حاصل هاييافته
  وسومبيست و
 سنتي گفتمان كنندةبازنمايي ويكمبيست ملي شوراي مجلس در »خانواده سنتي گفتمان«

 طالق اولويت حق و مجدد، ازدواج قهري، واليت مانند هاييدال و است جامعه سطح در مذهبي
 معادل پدر و شوهر زن، چون مفاهيمي تعريف و معنا. است گفتمان اين هايدال ز براي مرد
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 1طلبالح
 مانند را، 

 مجدد واج
 و وگرايانه
 هايذاكره

  ملي ي

 وسومست
 هايدال ز
 شناوري ي

____ 
 آنها. است د

 امر و سنتي

1396 

اصال نوگراي ان
كالن مدرن يا 

ازدو با مخالفت
نو مدلول با نتي

مذ در را گفتمان

شوراي ويكميست

بيس ملي شوراي
از كه ،...و ستقل

هايدال به را د

__________
جديد متحول نياي

س امر ميان تفاوتي

6، بهار 1 ةشمار ،م
گفتما. «است ي
نوگرا گفتمان ز
م مانند جدلي 
سن هايدال از ي

گ هر شناور هاي

بي مجلس هايره

ش مجلس در ط
مس زن آزاد، ن

خود هايمدلول

___________
دن با برخورد در ها
ت جهتازاين و ند

دهمياز دورة ايران،

٣٢ 

سنتي گفتمان
از هاييدال ملي

هايفرضپيش
سنتي گرايدال

هدال و تصاصي
  . دهد

مذاكر بينامتني نة

مسلط گفتمان ه
ز اجتماعي، زن
گفتمان. شودي

___________
هسنت اصالح ستار
داننيم تاريخ و ان

139.( 

ياجتماع مطالعات
در پدر و وهر
م شوراي ويكمت
و اجتماعي ي
اعتد گفتمان و د
اخت هايدال 3 ل
مي نشان ملي ي

زمين تحليل از ل

كه خانواده، لب
ز حقوق، ساوي

مي شناخته ند،

___________
خواس صرفاً ،درواقع
زما عنصر از فراتر

94 ،نويانياخالق( د

مجلة
شو و زن ريف

بيست مجلس ر
هايخواسته قوق،

كندمي حمل د
شكل. بردمي ره
شوراي ويكمست

حاصل هاييافته. 3

طلباصالح گراي
تس مانند هاييل
ا»مدرنيته« الن

___________
،طلباصالح گراي
را ارزشي و القي
نيستند لئقا جديد

تعر و معنا
د »خانواده
حق تساوي
خو با مرد،

بهر اعتدالي
بيس مجلس

3 شكل
  

نو گفتمان
دا با است،

كال گفتمان

____
نوگ گفتمان 1

اخال بنيادهاي
ج و مستحدث
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 گفتمان با
  

  
  وسوم

 و ويكمت

 ويكميست
اعتدال را،
 تكيه با ،»

____ 
 و هاسنت م،

آيين با آنها
 و خواستارند

7 تا 1320 از( يران

ب گفتمان اين ي
.استشده داده 

بيست ملي وراي

بيست ملي ي

بيس مجلس گان
گراصول سنتي( 

»سنتي گرايدال

__________
احكام ها،آيين از ي

آ جاييهجاب درصدد
خ را سنت ايريشه

اي گذاريقانون الس

بينامتني رابطة
نشان منتقدند،

شو مجلس هايره

شوراي مجلس

نمايندگ هايكره
گفتمان سه ل
اعتد گفتمان« س

___________
پيروي وجههيچبه صاً
د يكسر و داننديم

ر و بنيادي تغيير
1394.( 

مجا هايمذاكره در

٣٣ 

4 شكل در. ند
م گفتمان كه 1ل،

مذاكر بينامتني ة

م در خانواده

مذاك زمينة يل
شامل مجلس ين
مجلس اين در

___________
مخصوص آنها. ستند
نم راهگشا را ذشته

هاراديكال. انديالب
4 ،نويانياخالق( ند

د خانواده هايتمان

كنمي منسوب.
راديكال وگرايي

زمينة تحليل از ل

گفتمان فسير

تحلي و متن يل
اي گفتماني نظم
.است) طلبالح

___________
هس سنتي هايزش
گذ هايسده به وط

انقال و سريع وةشيه
شمارنيم اجتماعي

گفت شناختيجامعه 

...و مادر شوهر، 
نو گفتمان و واده

حاصل هاييافته.

تف از حاصل
  وم

تحليل از حاصل
كه داد نشان ي
اصال نوگراي و ي

___________
ارز منكر كالً ديكال
مربو اخالقي و وقي

به جديد هايرويه 
تحول و توسعه نع

تحليل

زن، مانند
خانو سنتي

.4شكل
  

هاييافته
وسوبيست
ح هاييافته

ملي شوراي
سنتي گراي

____
راد نوگرايان 1

حقو هايرويه
و احكام ها،

مان را هاسنت
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 گراهم رابطة ايجاد جهت و) مباحث در كنندهمشاركت نمايندگان( هايشعامليت هايسرمايه بر
 و) بود مسلط آنها بر طلباصالح نوگراي گفتمان كه( اقتصادي و سياسي ساختارهاي بين

 توانست ،)بود مسلط آن بر گرااصول سنتي گفتمان كه( اجتماعي عرف و اعتقادي ساختارهاي
به خانواده اهميت بر گفتمان اين. شود تبديل) خانواده حوزة در كمدست( مسلط گفتمان به

 از خانواده در آرامش و صلح حفظ. دارد تأكيد جامعه با آن متقابل رابطة و اجتماعي واحد منزلة
  .است گفتمان اين اصلي اهداف

 حمايت اليحة در دين جايگاه به مباحثشان در سنتي گراياعتدال گفتمان هايعامليت
 مذهبي اعتقادات و دين به اليحه طراحان و دولتمردان شاهنشاه، توجه از و پرداخته خانواده
. اندكرده اشاره شرعي احكام و ائمه و پيامبر احاديث قرآن، آيات به و اندآورده ميانبه صحبت

. دارد خود بر را بزرگ روحانيون و اسالم حقيقي پيشوايان تأييد اليحه بودند مدعي نمايندگان
 به كه موردي تنها و كردند تأكيد نيز دين در مرد و زن تساوي و دين از اعتدالي قرائت بر آنها

 ذكرشده، گفتمان در. استبوده مرد و زن حقوق تساوي موضوع اند،كرده استناد اساسي قانون
 مترقي كشورهاي خصوصبه الملليبين نظام جايگاه است،شده تأكيد عمومي افكار به توجه بر

 طوربه. باشد ترنزديك كشورها آن اصول به زن و خانواده حقوق شده سعي و است الگو تقريباً
 و اعتقادي ساختار قدرت وجود با كرده سعي سنتي گراياعتدال گفتمان گفت توانمي خالصه،

 تغيير مسير طريق، اين از و كند تعريف هايشدال براي جديدي معاني سنتي، اجتماعي عرف
  .كند هموار را گفتمان
 وسومبيست مجلس نمايندگان هايمذاكره زمينة تحليل و متن تحليل از حاصل هاييافته
 گرا،اصول سنتي( گفتمان سه شامل مجلس اين گفتماني نظم كه دهدمي نشان ملي شوراي
به »طلباصالح نوگراي گفتمان« مجلس اين در. است) طلباصالح نوگراي و راديكال نوگراي

اصول سنتي« قدرتمند گفتمان گرفتنناديده و اقتصادي و سياسي ساختار قوي حمايت يمن
 مدت براي آن، هايعامليت با مقابله و بود مسلط اجتماعي عرف و اعتقادي ساختار بر كه ،»گرا

 خانواده سالمت و رفاه طلباصالح نوگراي گفتمان. شد تبديل مجلس مسلط گفتمان به كوتاهي
 در صميميت و آرامش حفظ و خانواده حقوق به توجه بر و زد پيوند جامعه سالمت و رفاه به را
 به طلباصالح نوگراي گفتمان هايعامليت. كرد تأكيد خانواده درون در ظلم از جلوگيري و آن

 حقوق مرد، و زن حقوق تساوي بر مبني قرائتي توانمي كه اندكرده استناد رواياتي و آيات
تساوي و اعتدالي قرائتي هاعامليت اين درواقع،. داشت آنها از زوجات تعدد رد و زن سياسي
 آنها. استكرده اعطا زنان به اسالم از كمتر حقوقي مدني، قانون معتقدند و اندكرده ارائه طلبانه

 زن سياسي حقوق بر آن از استفاده با و كرده استناد اساسي قانون در سياسي حقوق وجود به
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 توجه زنان حقوق در فعال هايسازمان نظر به بيشتر عمومي افكار موضوع در اند،گذاشته صحه
. اندكرده تأكيد ايران نوگرايي به غربي كشورهاي ازجمله ديگر كشورهاي توجه جلب بر و كرده
 كه شده ادعا پرداخته» نوگرايي« موضوع به شدتبه» ترقي« واژة كارگيريبه با گفتمان، اين در

 اين ارتقاي سياستمداران و جامعه هدف و يافته دست پيشرفت و ترقي از بااليي سطح به ايران
  .است سطح

  
  گيرينتيجه
 گفتمان دو ديالكتيك درنتيجة» سنتي گراياعتدال« گفتمان كه داد نشان حاضر تحقيق

 مجلس در اجتماعي ساختار ،»گراسنت« گفتمان و سياسي ساختار ،»طلباصالح نوگراي«
 و داشته را دوران آن اجتماعي نيازهاي و سؤاالت به پاسخ توانايي و شده مسلط ويكمبيست
 گفتمان ،50 دهة در اما است، برنينگيخته سنتي گفتمان ازسوي چنداني تقابلي واكنش
 به طلباصالح نوگرايي از بارهيك سياسي، قدرت و اقتصادي رشد پشتوانةبه مسلط، سياسي
به آن وسعت علتبه جامعه عمومي گفتمان تغيير ازآنجاكه و داد جهت تغيير راديكال نوگرايي
 توانستنمي وسومبيست و ويكمبيست مجلس بين چهارسالة فاصلة در و افتدمي اتفاق كندي
 با سنتي عمومي گفتمان ديالوگ وسومبيست مجلس ميدان در دهد، رخ اعتنايي درخور تغيير

 قطع اين. بود »طلباصالح نوگراي« مجلس مسلط گفتمان و شد قطع راديكال نوگراي گفتمان
 علتبه و برانگيخت را مذهبيـسنتي عمومي گفتمان جويانةستيزه و سرسختانه واكنش ارتباط
 عمومي سطح به كالن و خرد گفتمان دو رويارويي كالن، ساختار اين وسعت و پنهان قدرت
 عمومي گفتمان پيروزي و »نوگرا سياسي« گفتمان شكست به تخاصم اين و شد كشيده جامعه

 بر »گراسنت گفتمان« اسالمي، انقالب با همراه. شد نمايان اسالمي انقالب درقالب »گراسنت«
  .يافت تسلط) كالن و خرد( ساختاري سطوح تمام

  
   منابع

 فتاحي، محمدابراهيم و محمديگل احمد ترجمة ،انقالب دو بين ايران) 1387( يراوند آبراهاميان،
  . ني: تهران چهاردهم، چاپ

)تجزيه و تحليل افكار زرتشت،مزديسنا و حكومت،تهران ،شركت سهامي 1366آشتياني،جالل الدين(
  انتشار

  .فرهنگي و علمي: تهران ،انتقادي گفتمان تحليل) 1394( فردوس زاده،آقاگل
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 و هاديدگاه( انگاريعقالنيت تا و مدرنيته تا سنت از زنان) 1394( محمدنبي نويان،اخالقي
   mnabiakhlaqi0080blogfa.comرويكردها)،

ترجمه ثريا پاك نظر ،تهران  ) مقدمه اي بر نظريه هاي فرهنگ عامه،1384استريناتي،دومنيك (
  :گام نو.

 .علمي: تهران ثالثي، محسن ترجمة ،فرهنگي نظرية) 1394( رايلي الگزندر و فيليپ اسميت،

 ارشاد، فرهنگ ترجمة ،معاصر اجتماعي نظرية در هاييبرداشت) 1393( ترنر برايان و آنتوني اليوت،
 . شناسانجامعه: تهران

: تهران دوم، چاپ ،پهلوي دوران در ايران اجتماعي و سياسي تحوالت) 1389( عليرضا اميني،
 . معاصر صداي

 . ني: تهران پنجم، چاپ قاضيان، حسين ترجمة ،خانواده مطالعات بر درآمدي) 1393( جان برناردز،

 . معاصر نگاه: تهران چهارم، چاپ ،ايران انقالب اجتماعي هايزمينه) 1395( حسين بشيريه،

 و نقد: تهران ،)سياسي شناسيجامعه هايگفتمان( مدني جامعة و دولت) 1378( حسين بشيريه،
 .نظر

 .فيروزان: تهران چهارم، چاپ ،تجدد انديشة و ايرانيان) 1391( جمشيد بهنام،

 .پهلوي سلطنتي كتابخانة: تهران ،سفيد انقالب) 1346( محمدرضا پهلوي،

 انقالب در سياسي نيروهاي هايگفتمان و اجتماعي هايخاستگاه) 1386( عليرضا تاجداري،
 .طباطباييعالمه دانشگاه تهران، دكتري، رسالة اسالمي، و مشروطه

 دفتر: تهران دوم، چاپ حكيمي، محسن ترجمة ،فرهنگ و شدنجهاني) 1393( جان تاميلينسون،
 . فرهنگي هايپژوهش

 تا مشروطه از( زنان هاينشريه ازخالل گفتمان تحول و زن) «1395( سهيال فارساني، ترابي
  92- 69: 12 پيايي ،30 شمارة وششم، بيست سال ،ايران و اسالم تاريخ ،)»پهلوي

 .سمت: تهران ،شناسيجامعه مباني) 1372( عباسغالم توسلي،

 .مهر: قم ،المسائلتوضيح) ق 1415( سيدعلي سيستاني، حسيني

انديشه هاي راهبردي با موضوع زن و كتاب سومين نشست ) 1387( همكاران و سيمين حسينيان،
 خانواده،تهران،مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.

  . نعمان: نجف پنجم، چاپ ،المسائلتوضيح رسالة) ق 1381( سيدمحسن حكيم،
 )مسأله آلتوسر،تهران،نشر مركز.1387حيدري،آرش و هدايت نصري(

 .ني: تهران ،اقتصاد علم شناسيروش بر درآمدي) 1391( يدالـله دادگر،
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 بر حقوقي نگاه و نقدقانون حمايت از خانواده در آئينه تاريخ و حقوق() 1392( محمدرضا درمزاري،
 www.khabaronline.ir ،)چهار تا يك بخش() خانواده حمايت قانون

 مترجمان، از جمعي ترجمة ،)مقاالت مجموعه( شدنجهاني) 1388( همكاران و رابرتسون،رولند
 .ارغنون: تهران

 سال ،سياست و حقوق پژوهش ،»ايران در انقالبي گفتمان گيريشكل) «1386( مهري رهبري،
 .114- 89: 23 شمارة نهم،

 .علمي: تهران ثالثي، محسن ترجمة ،معاصر دوران در شناسيجامعه نظرية) 1377( جورج ريتزر،

 . سروش: تهران چهارم، چاپ ،خانواده شناسيجامعه بر ايمقدمه) 1381( باقر ساروخاني،

: تهران خراساني، احمدي نوشين ترجمة ،ايران در زنان حقوق جنبش) 1384( اليز ساناساريان،
  .اختران

  )سيماي زن در فرهنگ ايران،تهران،نشر مركز1373ستاري،جالل(
 www.kiankiani.comسروي زرگر،محمد(بي تا)نظريه بازنمايي در مطالعات اجتماعي،

: تهران ششم، چاپ الياسي، حميد ترجمة ،خانواده تاريخي شناسيجامعه) 1393( مارتين سگالن،
 .مركز

 .ني: تهران جليلي، هادي ترجمة ،شناسيجامعه در آرا كشاكش) 1393( آنتوني سيدمن،

 .ني: تهران كتبي، مرتضي ترجمة ،بورديو واژگان) 1385( فونتن اولويه و كريستين شويره،

 .فراهاني/ جاويدان: قم ،المسائلتوضيح رسالة) تابي( بروجردي،حسين طباطبايي

 .كتاب شركت: تهران ،پشمين عباي زرين، قباي) 1393( نورمحمد عسگري،

 .مركز: تهران ،معاصر ايران در توسعه و تجددطلبي) 1394( موسي نژاد،غني

 و سنت پارادايم در زنان اجتماعي هايگفتمان) «1391( اخالص ابراهيم و ابوالقاسم فاتحي،
 .122- 101: 3 شمارة سوم، سال ،اجتماعيفرهنگي معرفت ،»نوگرايي

 .علم: تهران ،دوم پهلوي عصر ايران در دين) 1391( فاطمه فرامرزي،

 و مطالعات مركز: تهران مترجمان، گروه ترجمة ،گفتمان انتقادي تحليل) 1379( نورمن فركالف،
 .هارسانه تحقيقات

:تهران ،اجتماعي تحقيقات در گفتمان تحليل كاربرد) 1392( نظري جواد و حسينعلي قجري،
 .شناسانجامعه

 .آگه:تهران مخبر، عباس ترجمة ،مدرن اجتماعي هاينظريه) 1392( يان كرايب،
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٣٨ 
 

: تهران ،شناختيجامعه و فلسفي شناختي،زبان منظر سه از گفتمان) 1391( عبدالحسين كالنتري،
 .شناسانجامعه

 .اتحاد: تهران ،اصالحات تمام با جزائي قوانين و اساسي قانون) 1346( احمد كمانگير،

  .ني: تهران هويت، ،فرهنگ شدنجهاني) 1393( احمد محمدي،گل
 كاشاني، صبوري منوچهر ترجمة ،دموكراسي سوسيال بازتوليد: سوم راه) 1386( آنتوني گيدنز،

  .شيرازه: تهران
) 1394) (اسالمي و ملي شوراي مجالس مذاكرات مشروح وجويجست قابل متن( مشروح لوح

 علوم كامپيوتري تحقيقات مركز اسالمي، شوراي مجلس اسناد مركز موزة كتابخانة: تهران
  . اسالمي

 .فرخي مطبوعاتي مؤسسة: تهران) 1349( خانواده حمايت قانون مجموعة

 مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران ،خانواده در قدرت ساختار) 1395( بيوك محمدي،
 .فرهنگي

 .اسالمي تحقيقات پژوهشكدة: تهران ،معاصر ايران سياسي شناسيجريان) 1389( مظفري، آيت

 در قدرت توزيع ساختار با مرتبط ايزمينه عوامل مطالعة) «1391( همكاران و مجيد موحد،
 .178- 159: 3 شمارة اول، دورة ،ايران اجتماعي تحقيقات و مطالعات ،»خانواده

 .ارشاد: تهران ،المسائلتوضيح رسالة) 1360( الـله سيدروح الخميني،موسوي

 گراييبرساخت و سازه انگاري معرفتي ) «1389( يوسفيان نويد و ميرسعيد كريمي، موسوي
 .143- 129: 1 شمارة اول، سال ،فرهنگي پژوهيجامعه ،»اجتماعي

 .ني: تهران ،مشورتي دموكراسي و اسالم) 1393( منصور ميراحمدي،

 مقايسة( اسالمي شوراي مجلس اجتماعي كنترل هايگفتمان ساخت) 1394( علي ميرزامحمدي،
 . هفتم)دانشگاه پيام نور تهران،رساله دكتري و ششم دوم، هايدوره گفتماني روند

 شوراي مجلس اجتماعي كنترل هايگفتمان ساخت) «1394( همكاران و علي ميرزامحمدي،
  .72- 31: 84 شمارة ودوم،بيست سال ،راهبرد و مجلس ،»اسالمي

 ،2 و 1 جلد ،نويسينامهپژوهش و پژوهشگري پژوهش،: پژوهي كيفي) 1395( خليل ميرزايي،
 .فوژان: تهران

: در دسترسي ،»ايران در حجاب شدناجباري داستان) «1386( نيما نامداري،
http://Law.dotic.ir. 

 .پرسش: تهران فرخي،كي پيمان ترجمة ،گفتمان و متن تحليل) 1394( تئون دايك،ون

 .ني: تهران محمدي، احمد ترجمة ،اجتماعي زندگي و فرهنگ معناي) 1393( استوارت هال،
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: تهران كرباسيان، مسعود ترجمة ،شدنجهاني هاينظريه) 1387( گرومك آنتوني و ديويد هلد،
 .چشمه

 ،)پهلوي سلسلة پايان تا مشروطيت از( ايران سياسي اقتصاد) 1395(محمدعلي كاتوزيان،همايون
 . مركز: تهران كم،يوبيست چاپ

 جليلي، هادي ترجمة ،گفتمان تحليل در روش و نظريه) 1389( فيليپس لوئيز و ماريان يورگنسن،
  .ني: تهران
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