
 

 

 

 ی فرهنگ   ت ی آن در امن   گاه ی نهاد »خانواده« و جا 
 12/11/1400 تاریخ پذیرش: 09/07/1400 تاریخ دریافت:

 وحیده احمدی

 چکیده

و    یفرهنگ  تیبا امن  یناگسستن  وندیپ  ،یواحد اجتماع  نی تربه عنوان مهم   یرانی نهاد خانواده در جامعه ا

 ر ییدستخوش تغ  ر،یاخ  یهاکارکرد در سال  نی دارد. ا  یاسالم  -یرانی ا  یتی مطلوب هو  یهاصه یتداوم خص

به گونه  به نظر م  یاو تحول شده است  نهاد خانواده در    ع نقش بالمناز  نده،ی آ  یهادر سال   رسدی که 

  ی است که چه عوامل   نی جامعه با چالش روبرو خواهد شد. پرسش مقاله حاضر ا  ی فرهنگ  تیامن  تی تقو

  ت ی نهاد خانواده بر تقو  ریرا با چالش مواجه کرده و از تأث  یفرهنگ  تیخانواده و امن  یروابط کارکرد

نهاد خانواده    یبه رابطه کارکرد   ضرسؤال، نوشتار حا  نی جامعه کاسته است. در پاسخ به ا  یفرهنگ  نتیام

سبک    ی. نمودهاکندیم  یرابطه را بررس  نی موجود در ا  یهاپرداخته و چالش  یفرهنگ  تیمقوله امنبر  

با چارچوب سنت  دی جد  یزندگ تناقض    یبخشت ی در هو  یاجتماع  یهاشبکه  تیظرف  ،یو متفاوت  و 

  ف ی موجود در تضع  یهاچالش  نی از مهمتر  یرسم  یری پذجامعه   یفرد در خانواده با الگوها  یری پذجامعه 

 هستند.  یفرهنگ ت ینهاد خانوده و امن یروابط کارکرد

کلیدی:   امنواژگان  زندگ  ،یاجتماع  یهاشبکه  ،یفرهنگ  تیخانواده،    ، یبخشت ی هو  ،یسبک 

 . یری پذجامعه 
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های  تنیده اسررت، سرریاسررت هایی که مشررروعیت سرریاسرری با هنجارهای فرهنگی در همدر نظام

ریزان برای ایجاد تغییر در وضر   مکتوب و غیرمکتوبی که از سروی برنامهفرهنگی شرامل اورول  

شررود و توسررط  های مختلف فرهنگی تدوین میموجود و دسررتیابی به اهدام مطلوب در حوزه

ای برخوردار است. در این چارچوب، امنیت  ، از اهمیت راهبردی ویژه1آیدمدیران به اجرا درمی

ت کره تغییر و دگرگونی در هنجرارهرای فرهنگی از مرزهرای فرهنگی زمرانی قرابرل دسرررتیرابی اسررر 

ها و دینامیسم فرهنگی به استحاله هویت فرهنگی  گذاری فرهنگی خارج نشده و پویاییسریاسرت 

 که از سوی نظام سیاسی تعریف معینی دارد، منجر نشود. 

  حفاظت-  جامعه   بنیادی  فرهنگی   های ویژگی   به   بخشریدن تداوم   فرهنگی،   امنیت  اورلی   کارویژه 

 در  متحول   شررایط  تحت  - ...( و   هویت ها، ارزش )   فرهنگی   های مؤلفه   و   عناورر   از   پاسرداری   و 

  الزم   های قابلیت  و  تمهیدات  از   هنگامی که جامعه .  اسرررت واقعی   یا   احتمالی   تهدیدهای   مقابل 

  بره  هرا ارزش   مراهوی  تفسررریر   خوم   و   بوده   برخوردار   اجتمراعی   و   فرهنگی  تهردیردات   رف    برای 

برسرد، امنیت فرهنگی جامعه محفو  نگاه داشرته شرده اسرت. نظام سریاسری برای این    حداقل 

های که نظم  کند از سرویی از دگرگونی گذاری فرهنگی دسرت زده و تالش می مهم، به سریاسرت

افکننرد، ممرانعرت دهی مطراب  برا گفتمران غرالرب را بره مخرا ره می موجود فرهنگی و رونرد هویرت

  را   نهادهایی که در بازتولید امنیت فرهنگی جامعه نقش تأثیرگذار دارند کرده و از سروی دیگر  

 تقویت کند. 

  آن  در  کره  محورفرهنر   نظرام  یرک  عنوان  بره  ایران  اسرررالمی  جمهوری  نظرام  فرهنگی در  امنیرت 

 اعتقادی  مبانی به تعهد میزان و  سرریاسرری  باورهای و  هاگیریجهت  از انعکاسرری جامعه،  فرهن 

 
 58-30(، جامعه، سیاست و فرهنگ در ایران، نشر علم، ص 1395. ن.ک آزاد ارمکی، تقی )1
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،  اسرت  تأثیرگذار  سریاسری  سریسرتم و  جامعه همگرایی  تدوام در و آمده  شرمار به  حاکمیت   و  نظام

  نظام  ویژه آنکهشرود  بهمی تلقی اسرالمی  جمهوری  نظام  وجودی  امنیت   ارکان  مهمترین از یکی

  منرازعره   محرل  ترینمهم  مثرابره  بره  را  سررراحرت فرهنر   نیز  اسرررالمی  جمهوری  معرار   برازنمرایی

گذاری فرهنگی بلکه تالش برای حفظ و تقویت از این رو نه تنها سررریاسرررت   .اسرررت   برگزیده

شروند، از نهادهایی همچون »خانواده« که از کارامدترین عناورر تحق  امنیت فرهنگی قلمداد می

بره گرذاری و تصرررمیمهرای برجسرررتره و مهم در سرررراخترار سررریراسررررت عرورررره  گیری 

 آیند.  شمار می

 شرمار  به فرد  تعالی  و  رشرد  اورلی  بسرتر و جامعه  بنیادین  واحد  ها،فرهن  از  بسریاری در  خانواده

 با.  شرودمی  شرناخته  اجتماع  هویتی و روانی  سرالمت   الزمه آن،  سراختار  تثبیت   و تکامل و آمده

  به واسرطه پیوند ناگسرسرتنی   خانواده نهاد تحکیم و تکاپو برای حفظ  کرد ادعا  توانمی این  وجود

 دیگر،  جوام  از  بسیاری ایران در قیاس با اسالمی  جمهوری  در  فرهنگیامنیت    مقوله  با این نهاد

  قانون   در آن قداسرت   حفظ و نهاد  این تقویت   که  ایگونه به  اسرت  ترحیاتی  برای سریسرتم سریاسری

رسررد در پی با این حال، به نظر می.  اسررت   گرفته قرار تأکید مورد  ویژه  وررورت به  اسرراسرری

های اخیر، رابطه کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگی تا سرررالتحوالت اجتماعی و فرهنگی  

های آینده با رسرد این رابطه راهبردی در سرالای که به نظر میحدودی تضرعیف شرده به گونه

  کارکردی   روابط  هاییچالش چه  که  اسرت  این  حاضرر مقاله چالش روبرو خواهد شرد. پرسرش

  امینت  تقویت  بر  خانواده  نهراد تأثیر از مترأثر سررراختره ورا از خود   فرهنگی  امنیرت   و  نهراد خانواده

 با  متفاوت و جدید زندگی  سربک فرضریه این اسرت که نمودهای  .اسرت   کاسرته جامعه  فرهنگی

 در فرد  متناقض پذیریجامعه  بخشرری،اجتماعی در هویت   هایشرربکه  ظرفیت  سررنتی،  چارچوب

های نهاد خانواده در امنیت فرهنگی رسررمی، کارویژه  نهادهای پذیریجامعه  الگوهای  با  خانواده

  اند. مواجه کرده را با چالش
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 الف( نهاد »خانواده« در جامعه ایرانی 

نهاد خانواده را باید مهمترین بنیان حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان دانست 

کره از روزگرار کهن ترا کنون، جرامعره ایرانی از دریچره این انگراره بره جهران ا رام نگریسرررتره، 

معیشت خود را پی گرفته، تقسیم کار را فراگرفته، اجتماع خود را سامان داده، در چارچوب آن،  

به امنیت دسررت یافته و با نگاه به آن، سرریاسررت حاکم را داوری کرده اسررت. از همین رو نهاد 

خانواده در ایران در الگوهای مختلف آن از »خانواده گسررترده« مبتنی بر »سررنت، مذهب، شرریوه  

( گرفتره ترا »خرانواده  1347تولیرد اقتصرررادی جوام  کشررراورزی، پردرتبراری و پردرمکرانی« )بهنرام،  

کند )برناردز، ها را بزرگ میآور و مادری که در خانه بچهرکب از پدر در مقام تنها نانای مهسته

 (« همواره از اوالت برخوردار بوده است.  31: 1395

رود که سریر تحول خانواده در ایران به مانند آنچه در غرب  هرچند در نگاه نخسرت گمان می 

ای، رسریده اسرت اما واقعیت  انواده هسرته تجربه شرده، از الگوی خانواده گسرترده به الگوی خ 

شردن،  های این روند دارد. با اینکه عوامل مختلفی شرامل ورنعتی جامعه، حکایت از پیچیدگی 

های جدید و  تحرک اجتماعی، مهاجرت، تغییر روابط تولید، اسررتقالل مالی و اجتماعی نسررل 

قردیمی خرانواده    گسررریختگی الگوی همچنین نقش روزافزون دولرت در امر خرانواده، ازهم 

گسرترده و پدیدارشردن انواع جدید آن را در پی داشرته اسرت اما به دلیل تداوم )نسربی( شربکه 

هرای  خویشررراونردی کره برا روابط و تعهردات اقتصرررادی، اجتمراعی و اخالقی مختلف، خرانواده 

 و نیز اشرکال  1دهد تر وابسرته به این شربکه را در قالب »خاندان« به یکدیگر پیوند می کوچک 

 
عزاداری، مراسم سالیانه و همچنین در مواقعی که کمک اقتصادی به  این شبکه خصوصا در مواقع عروسی، مرگ و .  1

 کند. یکی از اعضای آن الزم آید، دخالت می
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یافته« در برخی روسررتاها و شررهرهای کوچک که در آن بینابینی مانند »خانواده پدری توسررعه 

توان (، نمی 1347کنند )بهنام، یک یا چند پسرررر متأهل خانواده با پدر و مادر خود زندگی می 

ای در جرامعره کنونی ایران مطراب  برا الگوی غربی آن، بره  ادعرا کرد کره الگوی خرانواده هسرررتره 

  چنین  آوری تاب   و   ها پیچیدگی   این  رغم   شررمول غالب شررده اسررت. به گیر وهمه وررورت فرا 

 حرال   در   تغییرات   از   توجهی   قابرل  دامنره   ایرانی  خرانواده   الگوی  در   کنونی  برهره  در  هرایی، سرررنرت

  های خانواده  نظیر   نوپدیدی  اشررکال   و   کرده  گذر   ای هسررته  الگوی   از   حتی   گاه   که   اسررت  ظهور 

  که   1اسرت  کرده  ایجاد   را ...  و   پایه جنس هم  ازدواج،  از   خارج  های باشری هم  نفره، تک   والدی، تک 

  از   آن،   مرسروم   برداشرت در   خانواده   الگوی   با  مقایسره  گذاران فرهنگی، در از نگاه سریاسرت البته 

 . شود می   شناخته   اجتماعی،   های روی کژ   و   ها آسیب  عنوان   به   بیشتر   نبوده و   برخوردار   مقبولیت

درکنار ظهور اشررکال نوپدید، خانواده ایرانی از سرراختار کامالت سررنتی به لحا  فرم و محتوا به 

ای که بسرریاری از عناوررر و سرراختار جدید با فرم سررنتی و محتوای جدید تغییر کرده به گونه

  اجزای سرازنده آن نیز از قبیل روابط بین والدین، رابطه والدین با فرزندان، کارکردهای خانواده، 

های آن و... دچار تغییر سرلسرله مراتب درون خانواده، ازدواج، نگاه به زندگی خانوادگی، آسریب 

رغم آنکه  ای اسررت که بهخواهی به اندازهشررده اسررت. دامنه این تغییرات یا به اوررطال  تحول

ش  دانند ولی در جهت تغییر درونی آن تال بیشررتر ایرانیان، خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی می

شرود رابطه مردم و خانواده ورورت جن  و دوسرتی مسرتمر دارد که بر دارند. از این رو گفته می

مبنای آن، نسرل دوم از  ری  نسرل سروم به نقادی خانواده پرداخته و از  ری  نسرل اول به دفاع  

ر کننده و عاملی داز آن اقدام کرده اسررت. در این میان، بازیگری نسررل میانی در خانواده تعیین

 
  های چالش  و  تحوالت  ،(1398  زمستان  و  پاییز)  نصرآباد  رازقی  بیبیحجیه  و   علی  برای مطالعه بیشتر ن.ک رحیمی،.   1

  ، 110  و 109  شماره  وششم،بیست سال جمعیت، نشریه مند،امنظ مرور یک: ایران در خانواده  نهاد  کارکردی و ساختاری

55-90 
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توان مدعی شرد که خانواده در جامعه ماندن شرکل آن اسرت. از این رو مینوشردن محتوا و سرنتی

 (.52: 1387ایرانی دارای ساختاری با وورت سنتی و محتوای نو است )تنهایی و شکربیگی،  

»خانواده« در ایران با مقوله »قدرت« پیوند تنگاتنگی داشرته اسرت. به عبارت دیگر حس عا فی 

آید  شردید به والدین، همسرر، فرزندان، خواهر و برادر، نمود قدرت بالشرک خانواده به شرمار می

احترامی یرا تعر  بره آن برا  ای کره نره تنهرا »بیکره در جرامعره ایرانی نقش ترأثیرگرذاری دارد بره گونره

  خانواده   فروپاشری  اورلی موان  از شرود، بلکه یکیتوجهی پاسرخ داده میواکنش غیررسرمی قابل

(. این قدرت بسرتر موجه و کارامدی را 91: 1395آید« )یزدانی و دوسرتی،  به شرمار می  ایهسرته

ایجراد کرده کره بره واسرررطره آن، نهراد خرانواده بره مثرابره مرج  اقتردار، معیرار و میزانی برای تعریف 

که  آیدهای همسراز با نظام اجتماعی و... در جامعه به شرمار میها، کنش، هنجارها، ارزشهویت 

 حائز  جایگاه از  سریاسری  -اجتماعی  نظم و ثبات بازتولید  برای  1خانواده  در این میان، کارکردهای

   .است   برخوردار  اهمیتی

شرردن جامعه، سرراخت،  اگرچه همسررو با تجربه تاریخی سررایر جوام ، در ایران نیز با وررنعتی

احد تولیدی و مصررفی به کارکردها و اقتدار خانواده دگرگون شرد و به تعبیر کوئن خانواده از و

واحدی تقریبات مصررفی تبدیل شرد و به دنبال آن بسریاری از کارکردهای گذشرته خود را از دسرت  

بره تعبیر دیگر »زنردگی خرانوادگی« همچنران  129:  1370داد )کوئن،   امرا واحرد خرانواده و   )

ر این ریزی سررراخت اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی در ایران بوده اسرررت. دمهمترین کلید پی

های اورررلی را در مورد چارچوب الگوی اقتدار والدین تثبیت یافته و »خانواده« دسرررتورالعمل

کند. در های آموزشری، شرغلی، اداری و شرهروندی ورادر میبسریاری از روابط بعدی در حوزه

هرای اجتمراعی  توان »زیربنرای تمرام انواع سرررازمرانردهینتیجره »خرانواده« در جرامعره ایرانی را می

 
  ترینمناسب  همچنان  -  شودمی  آن  به  که  انتقاداتی  از  فارغ–  کارکردباوری  ویژه   به  مدرنیستی  سنتی  هاینظریه.  1

 . شودمی قلمداد گذارانسیاست نگاه  از  چه و جامعه  دریچه از چه ایران، در  خانواده  نهاد  ادراک برای چارچوب
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ی روزمره عصررر حاضررر و معیاری برای سررنجش و مهمتر از آن داوری درباره تمام این زندگ 

 (.  68-64: 1395ها« دانست )برناردز، سازماندهی

 
 

 ب( امنیت فرهنگی و نهاد خانواده  
های خاص خود در از نظر فرسررت، امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگی

های فعال یک فرهن   مقابل تغییر شررایط و تهدیدات مادی و معنوی اسرت که از  ری  مراقبت 

شرود )فرسرت،  های آن حاورل میو ارتقای شررایط پیشرینی الزم برای رشرد و توسرعه سرازگاری

 از حفاظت   معنای به  1هویت   امنیت   فرسرت به باور  (. 77: 1388عیلی،  ، آشرنا و اسرم4-2: 2004

 کاهش  عامل  چهار  تاثیر تحت  و  کندمی  تهدید را  فرهن  یک  بقای که  اسررت   بنیادی هایارزش

  فروملی،    لرب جردایی  هرایجنبش  تقویرت   و  ظهور  خود،  اجتمراعی  فضرررای  بر  حکومرت   کنترل

  اخیر  فراینرد  کره  اسرررت   خرارجی  و  داخلی تحول  حرال در  هرایچرارچوب  و  خرارجی نفوذ  افزایش

 را  یکپارچگی  هویت  حفظ  توانایی که  اسررت  جدیدی توقعات و انتظارات  گیریشررکل به ناظر

  حاجیانی، )کند می  تضرعیف را خود  متمایز  هایویژگی به  بخشریدنتداوم امکان و سرازدمی  زایل

1394 :10-11  .) 

 ملی عرم  و  هویت  مذهب، فرهن ،  زبان، سرنتی  الگوهای حفظ  قابلیت   فرهنگی، امن محیط در

 فرهنگی  بر این اسراس، امنیت  (.34: 1378  بوزان،)  شرودمی محق   تحول از  قبولی  قابل  شررایط  با

 فرهنگی  هویت   اسرت. چنانچه فرهنگی  هویت   تهدیدکننده  عوامل بر  مدیریت  و نظارت مسرتلزم

  مواجه   تزلزل و  ثباتیبی  با فرهنگی  امنیت  هایپایه  شررود، بحرانی  شرررایط یا  باختگیرن   دچار

 
گفته    یدولت  یبا نهادها یونددر پ  یا  یگربا همد یونددر پ  یجمع  یهاگروه  یتبه امن  یاجتماع  یتامن  یا  یتهو  یتامن  1

)ن.ک: کریمی مله و  .  داللت دارد  یو جوامع فرهنگ  ی اجتماع  یهاگروه  یانها و مدرون دولت  یتو بر امن  شودیم

 ( 64: 1401گرشاسبی، 
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هرا برای از این رو دولرت   .گیرنردمی  قرار  تحول  و  تغییر  معر   در  فرهنگی  هرایمؤلفره  و  شرررده

ها در حوزه امنیت فرهنگی، دو انگیزه مهم دارند. نخسرت آنکه هویت  گذاریگنجاندن سریاسرت 

دهد . سرراختارهای حکومت را شررکل میفرهنگی ملی در هر کشررور، بخش مهمی از بنیادها و 

بوزان معتقد اسرت مسرائل فرهنگی در چگونگی رویکردها و ایسرتارهای موجود در قبال دولت 

های فرهنگی بودن فرهن  بومی، اثرات جانبی و ناخواسررته تماسمؤثرند. در وررورت ضررعیف

( انگیزه 147: 1378کننده و سریاسری را موجب شروند )بوزان،  توانند پیامدهای مختلاتفاقی، می

های ملی، پاسخ به نیازی است که از گذاریدوم از پرداختن به حوزه امنیت فرهنگی در سریاست 

های بنیادی  شود. حفاظت از ارزشسوی جامعه به عنوان یکی از دالیل پذیرش دولت مطر  می

تارهای  های مردم از نهادهای سریاسری به ویژه در سراخترین خواسرتهجامعه همواره از اسراسری

ها برای پاسررخگویی به نیاز پایداری هویت فرهنگی دموکراتیک بوده اسررت. از همین رو دولت 

شروند. این دو انگیزه در ایران دارای کند، وارد عمل میجامعه که بقای یک ملت را تضرمین می

های نظام سرریاسرری با تر ارزشتر و گسررتردهاهمیت بیشررتری اسررت. دلیل این امر پیوند عمی 

ای است که  ها و کلیت جامعه است. این پیوند به گونههای فرهنگی افراد، گروهارها و ارزشرفت

تواند به عنوان معیاری برای تقابل مسررتقیم با نهاد ها و رفتارهای فرهنگی میبسرریاری از ارزش

حاکمیت تلقی شرروند. ضررمن اینکه پذیرش نظام سرریاسرری و حمایت از آن نیز مسررتلزم بروز 

های ویژه اسررت )آشررنا و اسررمعیلی،  ای از ارزشرهنگی خاص و اعتقاد به مجموعهرفتارهای ف

1388 :77-78  .) 

 از  ترأثیرگرذار،  فرهنگی  الگوهرای  حفظ  ابزارهرای  کرارامردترین  از  یکی  مثرابره  بره  «خرانواده»  نهراد

مهمترین  . شودمی  قلمداد ایران اسالمی جمهوری  نظام  در فرهنگی امنیت   تحق   عناور  ترینمهم

 های نهاد خانواده در مقوله امنیت فرهنگی عبارتند از: کارویژه
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خانواده به واسرطه روابط ورمیمانه و  اساممی:  -ایرانی  هویت بازتولید  و برسااخت •

رودررو موجود، در برسراخت هویت فرد نقش مهمی را بر عهده داشرته و بیشرترین  

امیری، پور و ورررالحیترأثیر را بر هویرت فرهنگی و اجتمراعی فرزنردان دارد )حکمرت 

(. هویت به مثابه یکی از عناورر مهم محیط امن فرهنگی، قابلیت گسرترش  51: 1391

دی به سرط  اجتماع محلی، ملت و اجتماع جهانی را در خود نهفته دارد از سرط  فر

(. از  این رو کرارکرد خرانواده در این براره از اهمیرت دوچنردان 78:  1383)کوزر،  

 به جامعه  فرهن  انتقال و  پذیریفرهن  و  شردناجتماعی  شرود. مسرهلهبرخوردار می

 و  هاویژگی مالحظه  با جز شررخصرریت   و فرهن   متقابل  روابط  کلی  ور به  و اعضررا

 (.48: 1368سریف،  ) نیسرت  پذیرمهم امکان  اجتماعی  نهاد یک  عنوان به  خانواده آثار

 و  هرای حراکمیرت هرا، هنجرارهرا و مطلوبیرت همسرررو برا آرمران  مطلوب  یرابیهویرت 

  مرکزیت آن  در انسرانی  و دینی معانی که  بخشریا مینان معرفتی  سراختار  گیریشرکل

  رونرد  در  تنهرا  کنرد،  برازنمرایی  را  اسرررالمی  -ایرانی  هویرت   فرد  کره  ایگونره  بره  داشرررتره

پذیرد. )به ویژه آنکه مقبولیت  می انجام اسرررت،  آن  دارعهده  خانواده  که پذیریجامعه

  . این روند در پی بافت احسراسری خانواده تأثیرگذارتر از سرایر نهادهای رسرمی اسرت( 

 دینی،  از  اعم  جمعی  هرایارزش  مراهوی از  تفراسررریر  رسرررانیردنحرداقرل  بره  و  ممرانعرت 

عمی ،   گفتمانی تغییرات از  جلوگیری  دیگر عبارت  به و  سریاسری و  اجتماعی اخالقی،

 فرد  معرفتی  سررراخترار  برا  نظرام  مقبول  هویتی و  معنرایی نظرام در  شرررکرام  بره  منتهی  کره

 نهاد.  اسرررت   بوده اسرررالمی  جمهوری در  خانواده نهاد  مهم  کارکردهای از  شرررود،می

گرایی  به واسرطه چارچوب عا فی و الگویی منحصرربه فرد و همچنین اقناع  خانواده

 ختم  هویتی اسرتحاله به  که تغییراتی مقابل در  مهمی بازدارنده تأثیرگذار خود، عنصرر

  سررراخترار   ترینا مینران  قرابرل  خرانواده  بهتر،  عبرارت  بره.  آیردمی  شرررمرار  بره  شرررود،می

  فرهن ،  زبان، مطلوب و مقبول  نهادینه،  الگوهای شررامل  فرهنگی  حیات  بخشتداوم
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  سریاسری  تاریخی، جمعی، هنجارهای و  هاارزش ملی، و  دینی  ورسرومآداب  و  مواریث 

  .شودمی  شمرده ایران  اسالمی  جمهوری در  بخشهویت  معنایی هاینظام و

کارکرد خانواده در تثبیت هویت   ملی:  هویت در چارچوب سااازی فرهنگیهمگن •

ملی برا توجره بره چنردگرانگی قومی و فرهنگی در ایران، از جرایگراه راهبردی قرابرل 

ای در امنیرت فرهنگی برخوردار اسرررت. هویرت ملی فراگیرترین و در عین مالحظره

های اجتماعی کنونی اسرت که در مقایسره  حال مهمترین سرط  هدایت در تمامی نظام

گذارد. های آن تأثیر مینظامویت جمعی بر کل نظام اجتماعی و خردهبا سرایر انواع ه

دهد و بر میزان بخشررد، به حکومت مشررروعیت میها را تحق  میهویت ملی آرمان

(. این در حرالی اسرررت کره هویرت قومی،  343:  1383افزایرد )علیخرانی،  نفوذ آن می

زبران،  بره قومی،  تنوع  از  کره  ایران  همچون  در جوامعی  براالیی ویژه  و...  فرهنگی 

برخوردارنرد، بره عنوان بخش مهمی از هویرت اولیره فرد، رویکردهرا و ایسرررترارهرای  

هرای  ای کره واگرایی هویرت دهرد بره گونرهفراروی هویرت ملی را تحرت ترأثیر قرار می

شررود )آشررنا و فروملی، یکی از تهدیدات امنیتی فراروی امنیت فرهنگی، قلمداد می

 دو  عنوان  بره  را  قومی  هویرت   و  ملی  هویرت   افراد  کره آنجرا  (. از79:  1388اسرررمعیلی،  

نهاد خانواده در تحکیم   کنند،می درونی  شردن،اجتماعی  فرایند  ی بسرته همبه مقوله

های کند. بر اسررراس پژوهشای ایفا میاین بعد از امنیت فرهنگی نقش قابل مالحظه

 میزان در  خانوادگی  مناسربات و  خانواده  هایخصریصره و  هاشراخصره گرفته بینانجام

 آبرادی وشررراه  زارع)دارد    وجود  داریمعنی  رابطره  ملی،  هویرت   هرایمؤلفره  بره  پرایبنردی

ویژه حکومت در درون . میزان همبسررتگی به عناوررر هویت ملی به(1391  وررادقی،

خرانواده، چگونگی ادراک خرانواده از جرایگراه فرهنر  قومی در منظومره هویرت ملی، 

های بومی در خانواده و... در ایسرتارها  فرهن ر قبال سرایر خردهرویکردهای غالب د

آن در فراینرد  و نگرش هرای اعضررررای خرانواده در قبرال هویرت ملی و عنراورررر 

هرا، چگونگی رونرد  شررردن، بسررریرار ترأثیرگرذارنرد. بر اسررراس این مؤلفرهاجتمراعی
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می  های احتمرالی میران هویت ملی و هویت قو تعرار از شررردن در خانواده  اجتمراعی

سرررازی فرهنگی، ای کره ابقرای هویرت قومی در چرارچوب همگنبره گونره  کراهردمی

تعارضی با ادغام در هویت ملی نداشته و فراگیری هویت ملی نسبت به هویت قومی  

 کند. را تضمین می

  همدلی و ذهنی تفاهم سایاسای: تحوالت و وقایع از  رسامی هایروایت با  همدلی •

 اعم  کشرور  سریاسری تاریخ  رسرمی نظام از تحوالت و وقای روایات    با  جدید  هاینسرل

 در  خرانواده  نهراد  کرارویژه  از  دیگری  مهم  بخش...  و  حکومتی  نظرام  جنر ،  انقالب،  از

اسررت. روایت مشررترک جامعه و حاکمیت از وقای  سرریاسرری، تقویت سرررمایه   ایران

فرهنگی مطلوب اجتماعی نظام را به دنبال داشررته و مشررروعیت سرراختارها و قواعد  

بسرررتره همای از زنجیره برهشرررود. سررررمرایره اجتمراعی نظرام، حلقرهنظرام را موجرب می

شرود که در سررسرپردگی و تابعیت  مشرروعیت سریاسری و امنیت فرهنگی قلمداد می

های اجتماعی بروز یافته و پیشررربرد موازین اجتماعی و همدالنه و وفاداری ناب الیه

 برا  ایرانی  جرامعره  سرررازد. همردلیپرذیر میه امکرانفرهنگی نظرام را برا کمترین هزینر 

  یافت،   بروز گسرترده  اجتماعی  بسری  در که تحمیلی  جن   ویژه به  سریاسری رویدادهای

  نظرام  مطلوب  جمعی  هویرت   در  خرانواده  نهراد  ترأثیرگرذاری  نمودهرای  ترینملموس  از

 .است   بوده

، یدینهنجرارهرای  برازتولیرد در  همواره  در ایران  نهراد خرانواده تقویات هنااارهاای دینی: •

 حلقره  هرای امنیرت فرهنگی و نیز قردرتمنردترینمرایرهمهمترین درون  از  یکی  عنوان  بره

  خانوده  در  دیرباز از دین.  اسررت   داشررته  ایویژه  جایگاه  مردم،  و  حاکمیت  همگرایی

  رفتارها  و داده  شرکل را  خانواده  معنایی  نظام  همواره که  بوده  بخشریالهام  منب  ایرانی

. در گفتمان جمهوری اسررالمی  (1151: 1391  عالسرروند،)اسررت    کرده هنجارین را

دار  »خانواده پدیدآور نسرلی مؤمن و در عین حال حسراس به مسرائل انقالب و دوسرت 

دهند،  تعادل جمعیتی را به سرود مؤمنان تغییر می»که    شرود« تعریف میحکومت دینی
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باعث پیشررررفت در عینیت نظام اسرررالمی دغدغه کارامدی حکومت دینی را دارد و  

های این گفتمان، »مدارا،  شود«. در چارچوب مطلوبیت مبتنی بر نظریه والیت فقیه می

در مناسربات   « کهگذاری در مقابل سرلسرله مراتب خانوادگیها و گردنرعایت حریم

پرذیری اجتمراعی و رونرد والیرت موجرب برازتولیرد  »،  وجود دارد  درونی خرانواده ایرانی

: 1391 عالسروند،)کاهد« زایی رفتارهای سریاسری میو به تدری  ازآسریب شرده    سریاسری

1154). 

نهاد خانواده یکی از ابزارهای کارامد در تداوم    شااناختی فرد:تداوم امنیت هسااتی •

شرناسری به حفظ دیدگاه پایدار آید. امنیت هسرتیشرناختی فرد به شرمار میامنیت هسرتی

ارتبراپ پیردا میدر مورد محیط خود و ترداوم ز  & Browning)کنرد  نردگی روزمره 

Joenniemi, 2017: 1)  ور  بره  کره  آنهرایی  حتی  رویردادهرا،  در  ترداوم  و بر احسررراس  

رسررد نهاد دارد. به نظر می داللت   ندارند،  قرار شررخصرری  ادراک   حوزه در مسررتقیم

تغییر و خانواده در ایران به مثابه فضای امن و ظرم انباشت سرمایه عا فی، ترس از 

تحول فوری، فاحش و ناخواسررته در اثر فشررار نیروها و عوامل بیرونی را تخفیف و 

 مرادی  و  اجتمراعی  هرایمحیط  دوام  و  کراهش داده و نیراز فردی بره ترداوم هویرت فردی

 .سازدفرد را برآورده می ا رام در  کنش

روحیه  ، تقویت با افزایش ثباتفرایند مشررارکت » ساایاساای: -اجتماعی مشااارکت •

، افزایش پذیریهمبسررتگی و کاهش تعارضررات گروهی، تقویت روحیه مسررهولیت 

«، در امنیت فرهنگی کشرور  مشرروعیت سریاسری نظام، تعمی  سررمایه اجتماعی و...

. برای مشرارکت چهار کارکرد شرناختی، اجتماعی، سریاسری و ی داردتأثیرگذارجایگاه  

ز بر میراث فرهنگی و دانش محلی با اند که کارکرد شرناختی با تمرک ابزاری قائل شرده

وادگی  مشرارکت اسراسرات یک ویژگی خانحال آنکه امنیت فرهنگی پیوند مسرتقیم دارد. 

رویکردهرای مبتنی بر انتقرال    درظرفیرت براالیی    و نهراد خرانواده  شرررودمیدانسرررتره  

)ن.ک وحیدا و نیازی،  اعضرای خود داردمسرهولیت جمعی و مشرارکت اجتماعی به  
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  - اجتمراعی کنشرررگری  بر    والردینجویرانره  میزان تمرایالت مشرررارکرت نهرا  نره ت  (.1383

ایسرتارها و   مسرتقیم دارد بلکهثیر أت آنان  مشرارکت سریاسریمیزان   فرزندان و  سریاسری

ها ارزشنقش چشرمگیری در نوع رویکردها،  ، مواضر  سریاسری غالب در میان والدین

 کند.ایفا می ی اعضای خانواده به نظام سیاسیهاو نگرش

های سررنتی و در جامعه ایرانی، با حفظ هنجار  خانوادهبخشاای اجتماعی: انساااام •

و های شرناختی و الگوهای رفتاری، سراختار اجتماعی  موجود و تقویت ارزشازپیش

  به ویژه آنکه گاه دارد.  را از تهدیدات فراروی آن مصون میدر پی آن ساختار سیاسی  

های  اما در عین حال گروه  کندمیهیچ تهدیدی تشرکیالت دولتی و رسرمی را تهدید ن

هایی از نارضررایتی در قالب اعترا ،  و جلوه دهمختلف جامعه از هم گسرریخته شرر 

  ، -هرای اجتمراعیآسررریرب –  یرافتره یرا موردیهرای سرررازمراناعتمرادی، جنرایرت اعتیراد، بی

 (. 1389نصری، )  کنندمیپشتوانه اجتماعی دولت را فرسوده  

 فرد پرورش  حاکمیت،  و جامعه پیوندهای  روزافزون های فوق، همبسرتگیبر اسراس مؤلفه

  سراختارهای  به  بخشریتداوم  سریاسری،  نظام  به  وفاداری  تداوم و رسرمی  گفتمان با  همسرو 

 کارامدتر  کنترل همچنین و هسررتند  سرریاسرری و  اجتماعی نظام  مقوم  که معنایی  و معرفتی

  روابط  مایهدرون  سرریاسرری،  سرریسررتم  هایمطلوبیت  با  همسررو   فرهنگی و  اجتماعی  فضررای

 برای شرده  موجب  که  هاییکارویژه دهند می شرکل را  فرهنگی  امنیت  و  خانواده  کارکردی

  بازنمایی   خانواده،  نهاد بیشرتر  چه هر تقویت   و نگاهداشرت  ایران، اسرالمی  جمهوری  نظام

 امر این.  باشررد  برخوردار راهبردی  جایگاهی از آن بالمنازع  کارکردهای به  باور و  اوررالت 

 رسریده،  تدوین  به نهاد این تحکیم و  تثبیت  به  نگاه با  که مختلفی  هایگذاریسریاسرت  در

 قانونگذار هایبازدارنده  یا  ازدواج  تشویقی  هایسیاست   زنان،  اشتغال  هایسیاست   همچون

 ک .ن)  اسرت  داشرته نمود  بارزی ورورت به  خانواده، حفظ و  الق واقعه از ممانعت   برای

 (.1383  باقری،
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 زا در روابط کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگیهای چالشج( مؤلفه

ها را های اخیر حیات اجتماعی و فرهنگی را درنوردیده، بسریاری از عرورهتحوالتی که در سرال

تنها در فضرای اجتماعی و فرهنگی محسروس متأثر از خود سراخته اسرت. تأثیر این تحوالت نه 

های تالقی سریاسرت، جامعه و نصریب نمانده و به ویژه در حیطهبوده بلکه سرپهر سریاسری نیز بی

زایی کرده اسرررت. نمودهرای سررربرک زنردگی  فرهنر ، نظیر نهراد خرانواده و مقولره امنیرت، چرالش

اوری هستند که بر رابطه پذیری متناقض مهمترین عنهای اجتماعی و جامعهجدید، ظهور شربکه

هرایی بر روابط کرارکردی متقرابرل نهراد خرانواده و امنیرت فرهنگی ترأثیرگرذار بوده و موجرد چرالش

 این دو شده است.

 نمودهای جدید سبک زندگی    .1

  های فعالیت  و هاسرلیقه  ها،حالت  رفتار،  هایشریوه از هماهن   نسربتات  ایمجموعه زندگی سربک

 منسرجم  هایگیریجهت  و  هاعادت از  ایمجموعه  که اسرت   زمرهرو زندگی جریان در  فرد یک

 از  ایپیوسرررترههم  بره  و  منسرررجم  سررراخترار  کنرد و دربرگیرنردهمی  تولیرد  را  یکردیگر  برا  ومرتبط

 هاانتخاب ها،بازاندیشری  نیز و مختلف  موضروعات مورد در  اندیشریدن  چگونگی  ،هاهویت خرده

 هر  گرفتنپیش  در  با فرد  که  اسرت  پایداری معنامحور مصررم  الگوهای و آنها  گذاریاولویت  و

بگرذارد   نمرایش  بره  دیگران،  مقرابرل  در  را  خود  دلخواه  هویرت   ترا  اسرررت  آن  دنبرال  بره  آنهرا،  از  کردام

 بر تأکید  1اندیشرررمندان تعبیر  به توانمی را  روند  این از نهایی (. هدم1391)الفت و سرررالمی،  

 الگوی  و پوشرش ظاهر، همچون  هاییشراخ  با فرد  که  ایگونه به  دانسرت   اجتماعی  تمایزهای

 آیدبرمی  دروردد  عمل این با  و  دهدمی نشران  خاوری عقیده و اندیشره به را  خود الزام  ،مصررم

 
 به نقل از پیر بوردیو . 1
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 کره  هراییگروه  برا  را  خود  مقرابرل،  در  و  کرده  مرزبنردی  نیسرررتنرد،  او  مثرل  کره  دیگرانی  و  خود  میران

(.  35-33: 1396ورردم و خیری، سررازد )آتشررین  همسرران کند،می  ادراک   آنان  به متعل  را  خود

های اخیر، بسرتر ملموسری از تالش افراد برای بازاندیشری هویتی همسرو با نهاد خانواده در دهه

ها و های زیسررت سررنتی در چارچوب انتخابهای جامعه مدرن و تمایز لبی با شرریوهسررویه

 های جدید در سبک زندگی بوده است.اولویت 

ترین تعریف خرانواده بره مثرابره مقوم امنیرت فرهنگی در جمهوری اسرررالمی، »خرانواده  مطلوب

ای« شررامل پدر، مادر و فرزندان اسررت که مهمترین نقش مرد به عنوان سرررپرسررت،  هسررته

شرررود و در آن،  کننرده معیشرررت خرانواده و مهمترین نقش زن، فرزنردآوری تعریف میترأمین

بودن حریم »خانواده« از الدین در قبال فرزندان و خصرووریهای جنسریتی، مسرهولیت وتفکیک

نفره، هرای ترکاعتبرار برخوردار اسرررت. در مقرابرل، نمودهرای سررربرک جردیرد زنردگی نظیر خرانواده

هرای  هرای خرارج از ازدواج، امتنراع از فرزنردآوری و... این مطلوبیرت والردین منفرد، همبراشررری

ای را دگرگون  بط زن و مرد در خرانواده هسرررترهکرارکردی را برا چرالش همراه کرده و الگوی روا

عروره خانواده از آن نام   1شردن«سراخته اسرت. این دگرگونی که اولریش بک با اورطال  »فردی

هایی اسررت که رابطه بین زن و مرد را تعریف و اسررت، به معنای »افول هنجارها و ارزش  برده

رد، پیش از آنکه از سرروی نهادهای  کرد«. در چارچوب این دگرگونی، روابط زن و متحمیل می

توانند از های فردی اسرت. بر این مبنا افراد میبخش بیرونی تعریف شرود، محصرول خواسرتهتعیّن

های شخصی خود را دنبال کنند. های مختلف زندگی، دسرت به انتخاب زده و خواستهبین سربک

 قواعد از  جنسرری  روابط شرردنخارج ازدواج، سررن  افزایش  باروری، کاهش  ،2 الق آمار  افزایش

 
1. Individualization 

فرایندهای فردی.  2 اما این مقوله را باید جدا از  هرچند خانواده ایرانی در سطح اجتماعی دستخوش  شدن قرار گرفته 

های خانواده دانست زیرا این امکان وجود دارد که در سطح خرد وضعیت متفاوتی وجود داشته  موضوع پایبندی به ارزش

 رای افراد واجد ارزش و اهمیت باشند.    های آن همچنان بباشد به این معنی که خانواده و ارزش
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 -سررفید  ازدواج- خانگیهم  روابط از  جدیدی  انواع  ظهور و  خانوادگی  تعهدات  کاهش ازدواج،

آید که در همه این مصرادی ، تصرمیم و می  شرمار  به  خانواده شردنفردی  اورلی  هایشراخ  از

، بر -هسرررتندهای خود  ویژه افرادی که دچار عدم تطاب  هنجاری با خانوادهبه–خواسرررت فرد 

هنجرارهرای جمعی بیرونی چیره شرررده اسرررت. ظهور این تغییرات سررراختراری در ایران کره 

شرناسران بیشرتر با ای را متأثر از خود سراخته اسرت، از سروی جامعهکارکردهای خانواده هسرته

شرود و بیشرتر با تمرکز بر دگرگونی فرایندهای انتخاب گفتمان گذر از سرنت به مدرنیته تبیین می

)ملکی و   1سرازی شرده اسرت ، تغییر نقش زنان در خانواده و تحوالت هویتی آنان مفهومهمسرر

 (.  55-53: 1394دیگران، 

ای، کره در پی رفراه  هرای خرانواده هسرررترهپرذیریهرای خرارج از نقشدهی زنران بره فعرالیرت اولویرت 

نان، توسعه اجتماعی، توسرعه شرهرنشینی، افزایش دسترسی به آموزش عالی، رون  بازار اشتغال ز

شررمرده  تحوالتی  مهمترین از روی داده، یکی  های مربوپ به پیشررگیری از بارداری و...،شرریوه

کرده به دختران تحصریل.  اسرت  محسروسری داشرته  بازتاب  سربک زندگی جدید در شرود کهمی

عنوان پیشرررگرامران سررربرک زنردگی جردیرد، پس از اتمرام تحصررریرل، از »هویرت اولیره« مبتنی بر 

که  متفاوت  الگویی  در را ای سنتی گذر کرده و  خوددران خود در خانواده هستهمداری ماوظیفه

  شرررود، های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و عرفی توأمان میگاهات با مطالبات و سررراختارشرررکنی

هرای »هویرت اولیره کره از  ری  خرانواده، دوسرررتران، مردرسررره و تجربره نقش  .انردکرده  تعریف

یافته و برگرفته از وجوه  شرده اسرت، تلفی   مسرر و مادر برسراختهشرده زنانه در قالب هنهادینه

ذهنی ارزشرری و هنجاری مبتنی بر هنجارهای جمعی در وجه احسرراسرری و عا فی و منطب  با 

ای حاکم بر نقش مادری و همسرری اسرت. این در حالی اسرت که زنان امروز هنجارهای کلیشره
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یه، به دنبال انتخاب مسرریرهایی برای افزایش کم تالش برای گذر از هویت اولبا گذر یا دسررت 

های شرررخصررری و فردی خود و در کل  های جدید و تثبیت اهدام خود در جهت آرمانتجربه

سررراخرت هویتی متفراوت و ثرانویره هسرررتنرد. آنچره هویرت اولیره را از هویرت ثرانویره زنران تفکیرک 

ماعی و از سروی دیگر کند، مرز بین ایفای نقش مادری و همسرری در یک فرایند متعین اجتمی

منقط  از برازتولیرد هویرت زنرانره در الگوی –هرا در فراینردی انتخرابی و داو لبرانره  ایفرای همران نقش

  هویتی   تجربه  حال در  . در واق  زنان(127: 1397 نیا، یبی  رحمانی و)اسرت    -ایخانواده هسرته

هسرتند. زنان در این فرایند   خود  اولیه هایکنش  کنار در  خویشرتن،  تحق   راسرتای در  بازاندیشرانه

شرده اجتماعی تمایل دارند و انتخاب آنان  سرازیئالهای ایدیابی، بیش از هر چیز به روشهویت 

شررده همسررری و مادری به سررمت های تعریفدر عرورره تحصرریلی و شررغلی ورای از نقش

ن رونرد  (. ای138:  1397نیرا،  یرابرد )رحمرانی و  یبیهرای ترأییردشرررده اجتمراعی گرایش میارزش

مهمترین نمود خودآگاهی زنان در عرورره اجتماعی بعد از انقالب بوده که مطالبات، سررالی  و 

 حتی سبک زندگی مردان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سرنتی که در بسرتر اسرتقالل اقتصرادی، یکی از  مادر و همسرر  نقش از زنان  ناپذیرگسرسرت برگشرت 

که بر اسراس آن، کارکردهای خانواده وابسرته  -ای  ده هسرتههای اسراسری الگوی مطلوب خانوابنیان

های سررنتی زنان از جمله فرزندآوری، تربیت نسررل جدید و حفظ نظم درونی خانواده  به نقش

را متحول کرد، تعریف نقش »سرررپرسررت خانواده« را که ورررفات به مردان   -شررودانگاشررته می

ی خانواده بود را نیز تغییر داده اسرت.  اختصراص داشرت و مبین وظیفه مرد در تأمین بعد معیشرت

بر این اسررراس زنران در پی تجربره گفتمرانی جردیرد از »خود«، »دیگری«، »تعرامرل« و نیز تحوالت  

سراختاری به ویژه اسرتقالل اقتصرادی، اختیارات، مطالبات و انتظارات جدیدی شرامل حقوق برابر  

 مشرترک و... را خواسرتار شرده با مردان یا برخورداری از سرهم مالی مشرخ  از ماحصرل زندگی

ای  هایی که در الگوی خانواده هسررتهو عنصررر آگاهی و اراده را در مواجهه با هنجارها و ارزش
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 مطالبات  دهند. افزایششرررد، تأثیرگذارانه دخالت میبدون مقاومت از سررروی زنان پذیرفته می

های  کمپین  برگزاری و  هاجنبش  تدریجی  پاگرفتن مجازی، فضای در  گسترده  هایفعالیت   مدنی،

 ترأثیرگرذار  گروه  این  هویتی  مطرالبرات  اجتمراعی  دنبرالره  برایرد  را  زنران  مرکزیرت   برا   لبیمختلف ح 

از این رو محوریتی که مردان تا قبل از این   .آورد  شرمار به ایرانی  جامعه جدید  زندگی  سربک در

ای از آن برخوردار بودند، گیری در الگوی خانواده هستهتحوالت در چارچوب مرکزیت تصمیم

های  بخشری« زنان در مقابل گفتمانبه تعبیر کیتسرینگر »خودفعلیت -در پی مقاومت گفتمانی زنان 

، بره تردری  در -(165-164:  1394بر،    :هرای مردمحور )ن.ک غرالرب اجتمراعی از جملره گفتمران

 حال تغییر به مناسباتی متفاوت است.  

 با  مقایسره در ایرانی جامعه  امروز زندگی سربک در  که  اسرت   موضروعاتی  دیگر از  همسررگزینی

 حال در.  اسرت  کرده  توجهیقابل ای، تغییراتدر راسرتای کاهش اقتدار نهاد خانواده هسرته  قبل

مدرن،   به  سرنتی  هایشریوه از دختران و  پسرران میان در  همسررگزینی  سرالی  تغییر  پی در  حاضرر

ناپذیری  های والدین و فرزندان برای انتخاب همسرر، تفاوت و گاه تضرادهای آشرتی»میان ارزش

دهنرد و از هرای فرامیلی میای کره جوانران کمتر از قبرل تن بره ازدواجبروز کرده اسرررت بره گونره

زنند. همچنین همسرگزینی کمتر  و عشیره مشترک سرباز می  همسری یا ازدواج با خویشاندرون

هرای فردی از اهمیرت بیشرررتری  از قبرل بره اقتردای هویرت خرانوادگی ورررورت گرفتره و قرابلیرت 

(. این مسرهله در تضرعیف اقتدار خانواده سرنتی در امر 1383منش،  برخوردار شرده اسرت )محبوبی

تجرد قطعی، افزایش سرررن ازدواج و نیز  ازدواج فرزنردان و بروز برخی پیرامردهرا شرررامرل پردیرده

 چند در   الق  ویژه مسررهلههای مشررترک تا حدودی  تأثیرگذار بوده اسررت  بهناپایداری زندگی

گرفته، به مثابه تهدید مهمی ثبات خانواده    خود به  که  تندی  بسرریار  شرریب  با  همراه  اخیر سررال

ی نمودهرای جردیرد زنردگی  ای در جرامعره سرررنتی را برا چرالش همراه کرده و در پردیردآورهسرررتره

 در واق  رشررد  .سررنتی نقش مهمی ایفا کرده اسررت   خانوادگی، خارج از الگوی مرسرروم خانواده
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 به کند،می  تضرعیف درون از را  خانوادگی و  زناشرویی پیوندهای  که ایران در   الق آمار فزایندۀ

 سرنتی  الگوهای برخالم– جامعه  به ناپایدار هایباشریهم  روابط با  مواف  سریگنالی ارسرال منزلۀ

 و  راقب ) شررودتلقی می   -مختلف شرررایط در  و زمان   ول در  زناشررویی زندگی  تداوم بر  مبتنی

 (.35: 1401  ویادی،

ناباروری اختیاری و امتناع از فرزندآوری به ورورت روزافزونی الگوی خانواده دونفره را مغایر 

نی اقتصرررادی و شرررغلی، نگرانی از ای رواج داده اسرررت. افزایش ناامبا الگوی خانواده هسرررته

تر، از مسرائل مهمی بوده که ها برای سراختن زندگی مرفههای اجتماعی و تالش خانوادهریسرک

نمود آن در تأخیر در فرزندآوری و کاهش تعداد فرزندان خود را نشران داده اسرت. نگرش منفی 

نی اقتصرادی مهمترین عامل در و ناامیدی به آینده، احسراس ناامنی در قبال آینده فرزندان و ناام

کاهش تمایل به باروری اسرررت. عالوه بر این، در حالی که سررربک زندگی سرررنتی و باورها و 

دهنده برای فرزندآوری اسرت، سبک زندگی مدرن و در پی های مربوپ به آن، عامل سروقارزش

ن به وجود  آن تحوالت روانی و اجتماعی افراد که قالبی شرررناختی، انگیزشررری و رفتاری در آنا

-173: 1399مقدم و آشرتیانی،  آورد، عامل بازدارنده مهمی در فرزندآوری بوده اسرت )رفیعیمی

(. در این میان سرررط  تحصررریالت و مدت زمان باالی حضرررور زوجین، به ویژه زنان در 175

ها و مراکز آموزشرری و دشررواری انجام همزمان نقش دانشررجویی و والدگری و ایجاد دانشررگاه

های جایگزین برای شردن نقشز مسراعد برای دسرتیابی به بازار کار و در نتیجه فراهمانداچشرم

 داشرررتره اسرررت   -فرزنردیو همچنین پردیرده ترک–زنران، ترأثیر مسرررتقیمی بر زمران فرزنردآوری  

 انردیشررره  ای،هسرررتره  خرانواده  الگوی  بره  نگراه  برا  حرال آنکره  .(118:  1398  دیگران،  و  دیوکالیی)

  آیردبره شرررمرار می  خرانواده  وکرارآمردی   تحکیم  در  زیربنرایی  فراینردهرای  از  یکی  فرزنردآوری

 (.109:  1398 دیگران، و  دیوکالیی)
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های فوق )تحوالت هویتی زنان، تحول در باورهای رای  در خصررروص زندگی عالوه بر مؤلفره

رسرد مهاجرت تحصریلی نیز در گرایش های همسرریابی(، به نظر میمشرترک و نیز تغییر شریوه

های های مغایر با هنجارهای جامعه سرنتی و پدیدارشردن سرایر شر جهانبه تجربه زیسرت جامعه 

ای تأثیر اسراسری داشرته اسرت. بر این اسراس،  همزیسرتی خارج از الگوی دیرینه خانوده هسرته

های دانشجویی به ویژه  گاهها و تجربه زیست در پی ورود به دانشرگاه  جدایی فرزندان از خانواده

و تمایل این افراد به  80و  70های آفرینی به عنوان دانشرجو در دههمحبوبیت نقش  در دوره اوج

داد،  لبی آنها را پاسرخ میهای شرغلی، نیاز اسرتقاللشرهرهایی که عالوه بر فرورت اقامت در کالن

هرای ضرررمن اینکره الگوی سرررنی ازدواج را تغییر داد، نوع جردیرد همزیسرررتی مبتنی بر گروه

های دانشرجویی یا زیسرتیهای دو یا چندنفره و نیز تکخانگیاورطال  هممحور یا به  دوسرت 

های خارج از ازدواج نیز باشررریریزی و رواج داد. این مرحله در ظهور پدیده همشرررغلی را پی

 نقش حائز اهمیتی را ایفا کرد. 

ای، خانواده هسررتهشررده الگوی های اقتدار نهادینهدر نهایت اینکه در غیاب مرزها و چارچوب

های  سرازی فرد در کلیت جامعه مختل شرده و هنجارزدایی از جنبهها و ادغامگذاری پدیدهارزش

های مطلوب نظام،  و فرهنگی و در نتیجه ایجاد و تعمی  شکام با ارزش  سنتی زندگی اجتماعی

 کند.تدریجات امنیت فرهنگی را با چالش مواجه می

 
 

 بخشی نهاد خانواده ایرانیرکرد هویت فضای مجازی و چالش در کا .2

 درون در  جغرافیایی وسری   گسرتره  با و  کاربران  میان  در  یافتنعمومیت  لحا  به مجازی فضرای

 از کنترل  نوع هر از  بودنفارغ و  شرخصری و خصرووری ارتباپ  یک به  شردنتبدیل  ملی، مرزهای

 هایزمینره  و شرررده  تبردیل  ارتبرا ات  عروررره در  بدیلبی  ایوسررریلره به قدرت،  مراج   سررروی
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 آورده  وجود  بره  جوام   در  را  -خرانواده  همچون–قردرت    نهرادهرای  کنترل  از  خرارج  ترأثیرگرذاری

  موجب آن، از ناشری تعامالت و ارتباپ  شربکه  سرازیجهانی   ری  از  اجتماعی  هایشربکه.  اسرت 

 مختلف سطو   در  هویت   بحران  ساززمینه و سوم  نسل نگرش و هنجاری  ارزشی،  نظام در  تغییر

 متفاوت  هایروایت  و – گیدنز تعبیر  به-کرده  واگراتر را  افراد  هایبینیجهان ای کهبه گونه  شرده

این روند   .(1391 دیگران، و  معمار)اسرت   داده پیشری واقعی دنیای  هایروایت  بر را  شرماربی و

راد همسرو با یابی افدر ایران به ورورت محسروسری رم نموده و کارکرد نهاد خانواده در هویت 

 های امنیت فرهنگی را به چالش  لبیده است.  مطلوبیت 

 18که با جمعیت موردمطالعه شررهروندان   1401 ب  نتای  آخرین نظرسررنجی ایسررپا در خرداد  

نفر به شریوه تلفنی  1541سرال به باالی سراکن در منا   شرهری و روسرتایی کل کشرور و نمونه 

کنند. این رسران یا رسرانه اجتماعی اسرتفاده میک پیامدرورد مردم حداقل از ی78/ 5انجام شرده، 

درود است.  95/ 3درود و افراد با تحصیالت دانشگاهی 96/ 9سال،  29تا   18میزان بین جوانان  

سرال،  49تا  30درورد، در گروه سرنی  87/ 7سرال،  29تا  18میزان اسرتفاده از واتسراب بین جوانان  

درورد افراد دارای 87/ 8درورد بوده اسرت.  41  سرال سرن 50درورد و در بین افراد باالی  78/ 8

درود افرادی که تحصیالت  44/ 4درود افراد دارای مدرک دیپلم و  79/ 2تحصیالت دانشگاهی، 

های این نظرسرنجی، بعد از کنند. همچنین  ب  یافتهکمتر از دیپلم دارند، از واتسراب اسرتفاده می

سال، افراد   29تا  18شود. جوانان  ده میدرورد مردم ایران اسرتفا49/ 4واتسراب، اینسرتاگرام توسرط  

ها بیش از سرایر افراد از این شربکه اجتماعی  با تحصریالت دانشرگاهی و سراکنین مراکز اسرتان

درورد اعالم شرده اسرت  3( هرچند میزان اسرتفاده از تویتر  1401/ 03/ 23کنند. )ایسرپا، اسرتفاده می

به ویژه در میران جوانان نخبه و  جامعره در آن بازتاب  و  اجتمراعی  شررربکره این نفوذ  ضرررریب   اما

 کرده، تأثیر بسیاری در اهمیت آن داشته است.تحصیل
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  اعتبار  ایرانی،  کاربران  میان  در  اجتماعی  هایشربکه و مجازی  فضرای  پدیده  روزافزون  گسرترش

.  اسررت   کرده  مواجه چالش  با را فرد به  بخشرریهویت   مرج   قدرتمندترین  مثابه به  خانواده نهاد

 در دیگر که  تصرویرسرازی  پیشررفته  هایتکنولوژی همچنین  و- مجازی فضرای رتمندقد حضرور

 با ذهنی  رقابت   بسررتر در فرد تا  شررده  موجب   -یافته بازتاب  شررنیداری و دیداری محصرروالت

 از اعم  ایدئال و  خوب زندگی استانداردهای و معیارها  مستمر وورت به که  ایبرساخته تصاویر

  حال آنکه.  گیرد  قرار سرازد،برمی را... و مصررم  شریوه تعامل،  دکوراسریون،  چهره، و بدن  اسرتایل

  آن  مصرداق  که ورورتی  در  یا  ندارد  وجود  مجازی  برسراخته  تصراویر  برای  مصرداقی  واق  عالم در

 فرهنگی  و اخالقی  هنجارهای و الگوها  با ایمالحظه  قابل  بسرریار  شررکام  باشررد،  داشررته  وجود

 زندگی  در  غیرواقعی دنیای از الهام با  که  جدیدی  سبک در فرد وجود این،  با. دارد ایرانی جامعه

  پنداریهمذات  شررود،می ارائه او به  که  محصرروالتی با  غیر بیعی وررورت به  گزیند،برمی  خود

  آن از  ناخودآگاه و  خودآگاه  وررورت به  رفتاری الگوهای  مختلف هایزمینه در  مرور به و  کرده

 مسرخ»  دچار فرد تا  شرودمی  موجب   شردهخل  تصرویر با  واقعیت   شرکام از ناآگاهی.  کندمی  تقلید

 :1399 احمدی،) باشررد وی  هویت   رفتاری الگوهای پیشررران  «فراواقعیت »  و  شررده «تصررویری

  مردرن  انواع  تواننردمی  کره  را  ذهنی  تجرارب  انواع  امکران  مجرازی  . عالوه بر این، واقعیرت (346

  عمل  «شردهداده  بیعی  هایهویت »  کردنغیر بیعی  جهت  در و  کرده  متوقف  یا  منقط   را سرلطه

 آنهرا  کره  چیزی  بره»  دقیقرات  تواننردمی  مردم  مجرازی  گفتگوی  هرایاتراق  در.  سرررازدمی  فراهم  کننرد،

 این در. شررروند تبدیل  «ببینند را آنها دیگر مردم  خواهندمی چطور دقیقات»  یا «باشرررند  خواهندمی

 و درآمیخته افراد  سرازیهویت   فرایند با ای،مالحظه  قابل  ورورت به مجازی فضرای  چارچوب،

 دیگران، و معمار)دهند می  سروق  فرد به منحصرر  مشرخصرات با  فردمدارشرده  هویتی به را  کاربر

 به  خانواده  بسرتر  بلکه شرودمی منقط   خانواده  بخشریهویت  زنجیره تنها نه رو  همین از .(1391

 و مظاهر  منراسررربات، از جدیدی نمودهای  فرد،  هویت  بروز  و ظهور  عروررره نخسرررتین  عنوان
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 .کرد  خواهد  بازنمایی را مجازی فضرای از  یابیهویت  از  حاورل( زندگی  سربک) نوین هایپدیده

  اجتمراعی   هرایشررربکره  ظهور از  قبرل  کره  سرررازهویرت   عرامرل  مهمترین  مثرابره بره  «معنرا»در این میران، 

 تعریف  اقتدار سرررنتی همچون خانواده  چارچوب نهرادهای  به ورررورت تأثیرگذاری در  مجرازی

تکثر  بستر در شد،می منجر  جامعه  در  -سنتی– یکپارچه  هویتی بازتولید و  برساخت  به  و شردمی

 با  هویت  پیوند  و شرده تغییر  دسرتخوش دائمات مجازی، فضرای از  گرفتهنشرأت  سرازهویت   مناب 

  پذیرانعطام و  سرست  را  خانوادهای قدرتمند همچون نهادهای واسرطه نیز و  اجتماعی هنجارهای

کارکردهای    فرد در خانواده با  یابیهویت  روند گسرریختگی این فرایند در نتیجه. اسررت   سرراخته

این در حالی اسرت که به  .دهدمی نشران را خود دارند،  انتظار آن از مسرلط  نهادهای  مطلوب که

های موازات نوسازی به ویژه در جوام  در حال گذاری همچون ایران، گسترش روزافزون رسانه

ای  های اجتماعی مجازی، تضرعیف پیوندهای سرنتی را سررعت داده به گونهنوین همچون شربکه

ات و ای از خصرووریمجموعه-که این دو عامل بر یکدیگر بار شرده و ضرریب هویت اجتماعی  

مشررخصررات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسررفی، زیسررتی و تاریخی همسرران که بر یگانگی یا 

کند و آن را در یک ظرم زمانی و مکانی معین به  ور مشخ ، همانندی اعضای آن داللت می

که با امنیت فرهنگی  -(22: 1381سازد )جنکینز، ها متمایز میقابل قبول و آگاهانه از سایر گروه

 دهد. تنگاتن  دارد را بیش از پیش کاهش می پیوندی

در این میان، دسررترسرری آزاد و نیز امکان اسررتتار هویت واقعی و تعریف نام و نشرران جدید در 

ای در میان ایرانیان خل  شرود که نه تنها در سرابقههای بیفضرای مجازی، موجب شرده تا تعامل

نمودهای آشرررکار اقتدار سرررنتی نهاد   رود بلکه گاهیفضرررایی رها از نظارت خانواده پیش می

گونره در مقرابرل آنهرا قرد علم هرای آن را نیز هردم قرار داده و بره حرالتی عصررریرانخرانواده و آموزه

یابی در قالب خانواده که با پیشربرد مبانی هویتی همسرو  کند. از این رو بر خالم روند هویت می

یا همان - «دگراندیشرری» و ی«گرد»های فرهنگی همراه اسررت، در فضررای مجازی، با مطلوبیت 
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 در برانگیزتریتأمل از سررهم  -مانده در گفتمان مسررلط )سرررریز حوزه گفتمانی(های مغفولدال

 اقتصرادی، سریاسری، برخوردارند. گسرتره قابل توجه مطالبات افراد  هویت  بازتولید  و بازتعریف

های اجتمراعی را باید تا حدود زیادی  در شررربکره ...و  حقوقی  محیطی،زیسرررت   قومی،  فرهنگی،

بخشرری اجتماعی به افراد حاوررل جایگزینی فضررای مجازی با نهاد خانواده در عرورره هویت 

کرارانره خود در راسرررترای حفظ و تووررریف کرد، بره ویژه آنکره خرانواده برآمرده از ذات محرافظره

و... که وجود فرزندان را از های سریاسری، اجتماعی، اقتصرادی  گریحراسرت از فرزندان، مطالبه

یابی اعضرای خود در سروی قوه قهریه به هر نحوی در معر  تهدید قرار دهد، در روند هویت 

 دهد. اولویت قرار نمی

بخشری خانواده ایرانی، همانطور های اجتماعی در کارکرد هویت عالوه بر نقش روزافزون شربکه

 لبیدن الگوی بومی خانواده، سربک زندگی که قبالت اشراره شرد فضرای مجازی از  ری  به چالش

نوادگی، ماهیت نهاد خانواده را به عنوان  خاو همچنین تأثیرگذاری بر مطلوبیت مناسررربات درون

ترین واحد امنیت فرهنگی در جامعه دسررتخوش  ترین منشررأ امنیت روانی فرد و مطلوببنیادی

یرانی، چارچوب این نهراد به مثرابه  تغییر کرده اسرررت. منطب  با الگوی بومی و سرررنتی خانواده ا

ای که کرد به گونههای ناهمسرو با امنیت فرهنگی عمل میحریمی بازدارنده در قبال برخی کنش

، مانعی -اغلب مردمحور-بدون وررم هزینه و دخالت نهادهای قهری، مرزهای خانواده سرنتی 

آمرد. از این رو حردود و هرای متنراقض برا امنیرت فرهنگی بره شرررمرار میدر مقرابرل برازنمرایی کنش

در درون مرزهای خانواده سنتی به مثابه یک نهاد   -همچون حجاب–های مسائل مختلف بایسرته

نظارتی مقتدر و مشرروع تعریف شرده و الزام حضرور نهادهای امنیتی و حاکمیتی برای تعریف 

حدود و قواعد در این خصرروص، بالموضرروع بود. این در حالی اسررت که فضررای مجازی با 

و عمیقی را در این حوزه    دگرگونی و بازتعریف حوزه خصرووری و عمومی، تحوالت گسرترده

  عمومی  به خصرووری  حوزه تبدیل  محسروس  بسرترهای از یکی  به وجود آورد. در واق  خانواده
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  هایمصرداق  که  اسرت  ایرانیان در پی فراگیری قدرتمند فضرای مجازی  امروزی  زندگی  سربک در

 .  است   داده جای  خود در را وصخص این در  برانگیزیتأمل

 جدیدی   های اجتماعی، پدیده انتشار و اشتراک گذاری گسترده تصاویر حوزه درون خانواده در شبکه 

 تأکید   آن   انگاشررتن خصرروورری   و   مسررائل   این   حرمت   بر   روزگاری   که   خانواده  مردان  حتی  که  اسررت 

 اعم  ممکن   شریوه   بهترین   به   ظواهر   بازنمایی   بر   زنان  که  اندازه  همان   به . اند شرده   همراه   آن  با   داشرتند نیز 

 تالشرند   در   اغلب   و   دارند  اهتمام   شرده تزئین   گوناگون   غذاهای   و   دکوراسریون   تا  ظاهری   های زیبایی   از 

 مردان   بکشند،   رم   به   شان زندگی  فضرای   و  خود   از   را   یا »فراواقعیتی«   ای آتلیه   تصراویری   و   ها عکس   که 

 از   تصرویرسرازی  کنار   در  خود   از  ایدئال   های تصرویرسرازی   گذاری اشرتراک   تمایل بیشرتری برای به   نیز 

  اسراس  این   بر . دارند   فرزند   و  همسرر  تا   گرفته   سراعت   و   ماشرین   از  لوکس   کاالهای   و   رویایی  زندگی 

که ... و   گردی رسررتوران   و   مسررافرت   غذاپختن،   و  خرید    الق،   و   ازدواج   شرردن، فارغ   و   شرردن عاشرر  

  افراد  مجازی   ورفحات  اورلی   عناورر   به  شرد، تبدیل خانه انگاشرته می زمانی حوزه خصرووری حریم 

 با   خانوادگی،   های کنش   از   بسریاری  گفت  توان می  که  اسرت   ای گونه  به   مسرهله   این .  اسرت  شرده   خانواده 

 . پذیرد می   انجام   شود،   تأیید   و  دیده  دیگران   توسط   آنکه   انگیزه 

تصرراویر  »  گسررترده تولید  ری  از  که مجازی دنیای  و رسررانه  پرنفوذ  تأثیرگذاری میان، این در

 پیامدهای کند،می  برسرراخته را دسررترس  غیرقابل  اغلب   و  جدید  نیازهای و مطالبات  ،«غیرواقعی

 که یکدیگر  با  همسرران  تنش  افزایش.  اسرت   گسرترانیده زوجین  روابط بر پیش از  بیش را زاچالش

 به  اجتماعی  هایشربکه و  اینترنتی هایزنیپرسره در واقعی  فضرای  جای به را  خود  وقت   بیشرتر

 یرا مجرازی  دوسرررتران  اختیرار در دهنرد، اختصررراص یکردیگر بره برایرد کره را زمرانی  و  برنردمی  سرررر

 زنردگی»  حول  کره  رقرابتی  برا  ویژه  بره  گرذراننرد،می  فضرررا  این  ویردئوهرای  و  مطرالرب   کردنچرک

هایی اسرت  اسرت، از دیگر چالش  جریان در مجازی ورفحات  در  «ترخاص و ترلوکس  تر،رویایی

   .که الگوی سنتی همنوا با امنیت فرهنگی با آن مواجه است 
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های جدیدی در کنار کاهش مدت تعامل اعضرای خانواده با یکدیگر، فضرای مجازی کشرمکش

کند که شرامل اسرتفاده از اینترنت، نوع ورفحاتی که توسرط اعضرای کاربر  را در خانواده ایجاد می

شرود و دسرتیابی به ا العات خصرووری یکدیگر اسرت )برون، مورد اسرتفاده واق  میخانواده  

(. نتیجه این روند کاهش سررمایه عا فی در میان اعضرای خانواده در حوزه ارتبا ات 86: 1396

ها، امنیت عا فی اعضررای خانواده را به مخا ره ها و بحرانها، آفت اسررت به  وری که آسرریب 

(. عالوه بر این دسرترسری کاربران به حجم انبوهی از 89:  1385نویدنیا، افکند )سراروخانی و می

ا العات در فضرای مجازی، نه تنها شرکام میان نسرل اول و دوم، بلکه شرکام میان نسرل دوم و 

 سرری   ورود نتیجه در این در حالی اسرت که  (.17: 1392سروم را نیز تعمی  کرده اسرت )قدسری، 

  اینترنت  از استفاده  ارتبا ی،  و  ا العاتی  نوین هایتکنولوژی   ری   از  جدید هایایده  و  هاارزش

 بر رم  خانواده  توسرط قبالت  که  یابیدوسرت  نظیر  نیازهایی شرده  موجب   اجتماعی  هایشربکه و

  که   اول  نسل خالم بر  اینترنت   کاربران.  شود  مرتف  جدید هایپدیده این  کانال از امروز شد،می

 بر. هسررتند مشررغول  مجازی فضررایی در  امروزه  کردند،می  فعالیت  حقیقی و  واقعی فضررایی در

 تعاملی  رسرانه این  وسریله  به افراد پذیریجامعه در  خانواده  کارکردهای از  بسریاری  اسراس همین

 .(172: 1391  دیگران، و معمار)گیرد  می وورت مجازی محیطی در

 
 

 پذیری متناقضجامعه .3

کرارکردهرای مهم نهراد خرانواده اسرررت کره  ی آن فرد، شررردن یکی از  پرذیری یرا اجتمراعیجرامعره

ها و دیگر عناورر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون  هنجاها، ارزش

 معنرای  در پرذیریکنرد. جرامعرهگیرد، آن را درونی و برا شرررخصررریرت خود یگرانره میخود را فرامی

  حرائز   جرایگراه  از  فرهنگی،  امنیرت   در  رو  همین  از  و  بوده  جرامعره  بقرای  شررررپ  اجتمراعی  یگرانگی
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  خود  اعضرای پذیری،جامعه  با در تالش اسرت  جامعه هر  ای کهاسرت به گونه  برخوردار  اهمیتی

  خود  جامعه  هنجارهای با  متناسب   زیستی آنها تا سازد  آشنا  اجتماعی  هایارزش و هنجارها  با را

    .(117: 1397 نیا،جمعه  قربانی و) داشته باشند

پذیری فرد شررناخته شررده و به عنوان نهاد پرقدرت  ترین و مهمترین عامل جامعهخانواده اوررلی

پرذیری افراد دارد. حراکمیرت روابط عرا فی و اعتمراد  اجتمراعی، نقش محوری در رونرد جرامعره

کند به متقابل در بین اعضرای خانواده، بسرتر مناسربی برای انتقال الگوهای اجتماعی را فراهم می

کنندگی آن در سراخت رفتار اجتماعی، در مقایسره با سرایر  ی که کارکرد این نهاد و تعییناگونه

موارد با   بسریاری رغم اهمیت قابل توجه آن، درو نیز گروه همسراالن که به–نهادهای غیررسرمی  

ای برخوردار بوده )زمانی، از عم  قابل مالحظه  -1ندارند تعارضری  هم  با و  بوده  همسرو  والدین

 و  وثوقی) اسررت  شررده  ارزیابی باالیی سررط  در  اجتماعی  امنیت  و  هویت  تقویت  و در (1386

 قرار  خانواده از  پس بعدی هایرده . با این حال نهادهای رسررمی که در(174: 1375  خل ،نیک

 به فرد  رفتن از اهمیت بسررریاری برخوردار هسرررتند هرچند با  پذیریجامعه فرایند گرفته نیز در

 و  آموزش نهراد  پرایپرابره بلکره  نرفتره  بین از  خرانواده  فعرالیرت   آموزشررری،  هرایمحیط و  جرامعره درون

  خوراسرررگرانی   ربرانی)دارد  ترداوم  فرد عمر  پرایران ترا رونرد  این دیگر  اجتمراعی  نهرادهرای و  پرورش

 .(55: 1395  راد،ومؤمنی

های ارتباپ جمعی )رسررمی(، در مقابل خانواده که مهمترین  نهاد آموزش، مذهب و نیز رسررانه

پذیری رسرمی مبتنی بر یادگیری  آید، جامعهپذیری غیررسرمی به شرمار مینهاد در انتقال جامعه

پذیری رسررمی با ها، هنجارها و ا العات را برعهده دارند. در واق ، جامعهیافته مهارتسررازمان

شررود بلکه توسررط همه له »آموزش« همپوشررانی کامل دارد اما تنها به مدرسرره محدود نمیمقو 

 
کنند و با آن مخالف نیستند. هرچند ممکن  های اساسی والدین را تقویت میبرخالف عقیده رایج، همساالن ارزش.  1

 ( 115:  1397نیا،  ورسوم اختالفاتی داشته باشند. )قربانی، جمعهاست از لحاظ سلیقه یا آداب
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هرایی کره بره ورررورت رسرررمی، اهردام، قوانین، وظرایف، هرا و گروههرا، ارگراننهرادهرا، سرررازمران

شرررود. در مقرابرل،  کننرد، انجرام میهرا و تعهردات را بره شرررکرل دقی  تجویز میامتیرازات، مزیرت 

هرا و الگوهرای رفتراری اسرررت کره در هرا، ارزشفراینرد جرذب نگرش  پرذیری غیررسرررمی،جرامعره

 (.   Crisogen, 2015: 333شود )زندگی شخصی از سوی خانواده، دوستان، همکاران و... کسب می

پذیری غیررسرمی، تأثیرگذاری و نهادینگی این روند را به  پذیری رسرمی با جامعه همسرویی جامعه 

از شررروپ الزم در راسررتای امنیت فرهنگی را  شررکل وررورت محسرروسرری افزایش داده و یکی 

  نهادهای  سرررایر  با   پذیری، فرایند جامعه   در   خانواده  نهاد   کارکرد  و   نقش   دهد. از این رو هر چه می 

هماهن  و همسررو باشررد،   - جمعی  ارتباپ   های رسررانه – ... و  آموزش، مذهب   نهاد   نظیر   اجتماعی 

در مقابل، اگر خانواده یک نوع  رود. تری به پیش می موف  شررردن فرد به ورررورت روند اجتمراعی 

خاص از ارزش، مدرسرره نوع دیگری از ارزش و گروه همسرراالن نوع سررومی را به فرد القا کنند، 

شردن فرد دچار (. در این شررایط اجتماعی 1374نباید به تعادل رفتاری فرد امیدوار بود )خوشرفر،  

ثبات و حفظ امنیت فرهنگی جامعه دور از دسررترس    اختالل شررده و نتای  مطلوب در راسررتای 

پذیری در ایران با چنین چالشری مواجه شرده اسرت به  خواهد شرد. در حال حاضرر فرایند جامعه 

هرای امنیرت فرهنگی پیش  پرذیری فرد در نهراد خرانواده بر خالم مطلوبیرت ای کره نوع جرامعره گونره 

پذیری  برد و به اورطال  »جامعه ض به سرر می پذیرکننده در تناق رفته و با نهادهای رسرمی جامعه  

دهد که کارگزاران  پذیری متناقض هنگامی رم می متناقض« را موجب شررده اسررت. پدیده جامعه 

هرا و هنجرارهرای متفراوت و گراه متنراقضررری را بره کودکران و نوجوانران  پرذیری، ارزش مختلف جرامعره 

دهرد کره  هرا و هنجرارهرایی را انتقرال می هرا، نگرش دهنرد. بره عنوان مثرال خرانواده، ارزش انتقرال می 

های رسرمی و رهبران سریاسری ها و هنجارهایی اسرت که مدرسره، رسرانه ناسرازگار و متضراد با ارزش 

  . ( 481: 1399  پور، قلی )   کنند منتقل می 
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 به رسرررمی مطلوب  هنجارهای با  خانواده هنجارهای  میان شرررکام ایران، در  رسررردمی نظر به

 دین، تاریخ، از  خود  هایروایت   تا  تالشرند در والدین.  اسرت  عمی ت حال در  روزافزونی  ورورت

  تالش  که رسرمی  گفتمان موردنظر هنجارهای از  فارغ  را ا رام تحوالت و  تعامالت  مناسربات،

 مثال  عنوان به. دهند  انتقال فرزندان به  شررود، بازتولید... و رسررانه  یا مدارس  ری  از  شررودمی

 همچون  هاییحوزه در خردسرراالن  قبال در  جنسرریتی گذاریتفکیک از  اجتناب بر والدین تأکید

  مفر   هایبرنامه  و  شررادی به  دهیاوررالت  ،...و  دوسررتان انتخاب  بازی،اسررباب رن ، انتخاب

 سرنین از  کودکان آشرناکردن های مذهبی،در مقایسره با فعالیت  شراد تفریحات و  محورموسریقی

 حال در که  اسررت   موضرروعاتی از... و  غیرفارسرری زبان  و  خارجی هایانیمیشررن  با پایین  بسرریار

 آنها های رسرررمی بربرخالم مطلوبیت   خود فرزندان پذیریجامعه  روند در  هاخانواده  حاضرررر

 . دارند تأکید

 و  عرفی  در همین چارچوب، با توجه به شرکام فزاینده فرهن  رسرمی و غیررسرمی، الگوهای

 سریطره  رسرمی معیارهای  پذیری خانواده، برجامعهدر روند  مختلف  موضروعات در  غیررسرمی

ها و مواضررر  در گیریجنس مخالف، نوع پوشرررش، جهت  با  اسرررت. چگونگی روابط داشرررته

 مصادیقی است که از الگوها  از  رخدادهای سریاسی و فرهنگی، چگونگی استفاده از ماهواره و...،

  ندارد.  جایی آن  ذیری رسرمی درپهای جامعهو مطلوبیت   کرده پیروی  خانواده  آن  خود  قوانین و

 اسرامی هرچند.  اسرت   رؤیت   قابل نیز فرزندان گذارینام همچون های دیگریحیطه در روند این

 به  محسروسری اهتمام  هاخانواده  حال این با  ،بوده پر رفدار هاینام  جزو  و مذهبی همواره دینی

  خود   فرزندان  برای عربی  اسررامی مقابل در ایرانی تاریخی  و  باسررتانی  فارسرری، هاینام  گزینش

 ها،گذارینام در آریایی نژاد  بازنمایی بر تأکید و  باسررتان ایران زنان و  فرماندهان  نام. اندداشررته

  وجهه   که  بیعت  از  برگرفته  اسامی نیز  و ارمنی و  کردی ترکی،  فارسی،  اوریل هاینام به  گرایش
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  بوده   اخیر  هرایسرررال  در  فرزنردان  گرذارینرام  برای  والردین  عالی   از  کنرد،  برازنمرایی  را  نرام  ایرانی

 .  است 

با اینکه در نقشه جام  علمی کشور مضوب شورای انقالب فرهنگی، ضرورت »ایجاد هماهنگی 

میان نظام تعلیم و تربیت رسرمی و غیررسرمی در کشرور و کاهش فاورله مرزهای میان آنها« به 

پذیری خانواده مبتنی بر فرهن  غیررسرمی  جامعهعنوان راهبرد ملی تصرری  شرده اما تناقض در 

پذیری مدرسره مبتنی بر شرکام غیررسرمی تبدیل به یکی از مسرائل مهم در حوزه امنیت  و جامعه

فرهنگی شرده اسرت. در حالی که محتوای آموزش عمومی در ایران مطاب  اسرناد باالدسرتی این 

هرا در قرابرل  تره، مقراومرت خرانوادهحوزه، بیش از پیش رنر  و بوی دینی و عقیردتی بره خود گرف

 هرا بره فرزنردانشررران نیز رونردی فزاینرده بره خود گرفتره اسرررت انتقرال این گونره مفراهیم و آموزه

گرفته در کشررور،  این در حالی اسررت که بر اسرراس تحقیقات وررورت  .(481: 1399  پور،قلی)

. (1393 اسردنژاد،)سرت تأثیرگذار ا  مدرسره از  بیشرتر  آموزاندانش  دینی پذیریجامعه در  خانواده

  گسررترده   اسررتفاده نیز  و –  اجتماعی  هایرسررانه به آموزاندانش  اغلب   دسررترسرری میان این در

  تداوم  .اسررت   افزوده  شررکام  این شرردت بر  -غیررسررمی تحلیلی و  خبری  مناب  از  هاخانواده

 فرهنگی  امنیت  برای  توجهی  قابل  اجتماعی  و روانی پیرامدهای  اسرررت  ممکن  کنونی  وضرررعیرت 

 میان در بودندوشررخصرریتی  ویژگی  گسررترش در  آن  نمودهای که باشررد  برداشررته در جامعه

  هرای سرررازیخنثی  اثر  بر  آموزاندانش  میران  در  هراارزش  و  هنجرارهرا  کلی  ضرررعف  آموزان،دانش

  آن مانند و  ترجوان  هاینسررل  ویژه به  و جامعه در ارزشرری  و هنجاری آنومی  گسررترش  متقابل،

 (.  481: 1399  پور،قلی)  یافت  خواهد  بروز
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 گیرینتیجه

با توجه به جایگراه راهبردی نهراد خانواده در امنیرت فرهنگی، مقراله حاضرررر تالش کرده اسرررت  

های فراروی آن بپردازد. شرناسرانه به چالشضرمن تبیین رابطه کارکردی این دو، با نگاهی آسریب 

بخشررری و مخرانواده  یف قرابرل توجهی از کرارکردهرای قواهرای این مقرالره، نهراد  بر اسررراس یرافتره

برد. بازتولید بخشرری را در راسررتای امنیت فرهنگی در جمهوری اسررالمی ایران به پیش میثبات

های سیستم سیاسی، تثبیت پیوندهای جامعه و های اجتماعی و سیاسی همسو با مطلوبیت ارزش

ندترین حلقره همگرایی این دو، بازدارندگی در ویژه هنجرارهای دینی به عنوان قدرتمحاکمیرت به

مطلوب   و مقبول  نهادینه، الگوهای  شامل  فرهنگی  حیات بخشی بهمقابل اسرتحاله هویتی و تداوم

 جمعی، هنجرارهرای  و هراارزش  ملی، و  دینی ورسرررومآداب  و  مواریرث   فرهنر ، زبران،-  رسرررمی

سرازی ایران، همگن اسرالمی  جمهوری در بخشهویت   معنایی  هاینیز نظام و  -سریاسری تاریخی،

دهی کارامد در شرناسرانه فرد و مصرونیت فرهنگی در چاچوب هویت ملی، تداوم امنیت هسرتی

هرای اجتمراعی از مهمترین کرارکردهرای نهراد خرانواده در مقولره امنیرت فرهنگی بره مقرابرل آسررریرب 

همسرررگزینی،  آیند. این در حالی اسررت که نمودهای جدید سرربک زندگی )ازدواج،  شررمار می

بخشی  های فضای مجازی در هویت فرزندآوری، خودآگاهی اجتماعی فزاینده زنان و...(، ظرفیت 

های حاکمیتی، کارکردهای نهاد خانواده را پذیری خانواده با مطلوبیت و نیز تنراقض فراینرد جامعه

نتیجه  توانای با چالش مواجه کرده اسررت. حال سررؤال این اسررت که آیا میبه وررورت فزاینده

گسریختگی پیش گرفت که رابطه کارکردی نهاد خانواده با امنیت فرهنگی در ایران به سروی ازهم

بسررته این دو، به تدری  کامالت از همهای زنجیره بههای یادشررده حلقهرفته و با توجه به چالش

 یکدیگر منفصل خواهد شد؟

پژوهرانره، تحقیقرات میردانی  نردههرچنرد پراسرررخ بره این پرسرررش راهبردی مهم، نیراز بره مطرالعرات آی

تواند گسررترده و همچنین جلسررات خبرگی مسررتمر و پرشررمار دارد اما توجه به نکات زیر می
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هایی راهبردی با های این پرسرش را تا حدودی روشرن سراخته و همچنین تووریهای از سرویهپاره

 هدم تقویت رابطه کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگی ارائه کرد:

خرانواده در جرامعره ایرانی بره عنوان بنیران امنیرت فرهنگی از جرایگراه و تقردس    نهراد •

پاشرریدگی نهاد هایی که بر از همرسررد فرضرریهبالمنازعی برخوردار اسررت. به نظر می

خرانواده در ایران در پی عواملی همچون کراهش ازدواج، افزایش  الق، رونرد فراگیر  

ردان بره عنوان ثقرل و مرکزیرت نهراد عنصرررر خودآگراهی در زنران و تحلیرل جرایگراه م

نگری الزم برخوردار نیسرررتنرد. تجربره خرانواده و... ترأکیرد دارنرد، از جرامعیرت و واق 

تاریخی حاکی از آن اسرررت که خانواده در ایران همواره در شررررایط مختلف خود را 

بازتولید کرده و بر شرررایطی که حیات این واحد مهم اجتماعی را به مخا ره افکنده، 

ائ  آمده اسرت. جدا از همبسرتگی عا فی که ضرامن معتبری در بقای خانواده ایرانی ف

های مخرب شناسانه حتی گاهی به وورت وابستگیو با نگاهی آسیب –بوده و هست 

نهاد خانواده در ایران نشرران داده که در   -یابد،اسررتقالل و پیشرررفت فردی نمود می

یرومندی و توان قابل توجهی در بازتولید های حیات اجتماعی و اقتصررادی از نبزنگاه

هرا بره داشرررتن فرزنردان کمتر یرا حتی امتنراع از خود برخوردار اسرررت. تمرایرل خرانواده

های  گذاریرغم سررریاسرررت های مختلف باالدسرررتی بهای که نهادفرزندآوری به گونه

ی انرد این رویره را تغییر دهنرد، مثرال برارزی از تالش برامختلف ترا کنون نتوانسرررتره

های اقتصرادی و تنگناهای معیشرتی اسرت. به همین منوال، مواجهه  همسرویی با ناکامی

ای که همسرو و فعاالنه زنان در بازاندیشری جایگاه خود در خانواده و اجتماع به گونه

همزمان با پیشررربرد مطالبات هویت اجتماعی و بازتعریف نقش سرررنتی همسرررری و 

ارچوب خرانواده ایرانی بوده و نقش کرانونی  دار حفظ و ثبرات چر مرادری، همچنران  الیره

در میدان خانواده را همچنان بر دوش دارند، نمود دیگری از نگاهداشرت نهاد خانواده  

رغم تحوالت فراگیر اجتماعی اسررت. از همین رو هرچند دامنه تغییرات در سرربک  به
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رانی، مانایی و ای سرنتی را نشرانه رفته اما پویایی نهاد خانواده ایزندگی، خانواده هسرته

 پایداری آن را قطعیت بخشیده است.  

هرای امنیرت  پرذیری خرانواده برا بنیرانبخشررری و نیز جرامعرهواگرایی در فراینرد هویرت  •

  مثابه  فرهنگی، در شرکام فرهن  رسرمی و غیررسرمی نهفته اسرت. بسرتر خانواده به

  هرای کنش  هرا،ارزش  هنجرارهرا،  ،هویرت   تعریف  برای  میزانی  و  معیرار  و  اقتردار  مرج 

یکی از تأثیرگذارترین حامالن و بازتولیدکنندگان فرهن  غیررسرمی   مطلوب و مقبول

اسررت که نه تنها حاضررر به پذیرش برخی هنجارهای فرهن  رسررمی نیسررت بلکه 

شرکنی و چارچوب خانواده و مناسربات خانوادگی تبدیل به محملی امن برای شرالوده

ه اسرت. در مقابل، حامالن نهادی فرهن   های فرهن  رسرمی شردانتقاد از برخی بنیان

ها نبوده و در بسرریاری از موارد از اعتمادی برای این تفاوترسررمی نیز پذیرنده قابل

محوری در مواجهه با فرهن  غیررسرمی و انگاری، تقبی  و قضراوتسریاسرت نادیده

ده  دهنر توان انتظرار داشرررت کره نهرادهرای انتقرالکننرد. از این رو نمیعرفی پیروی می

فرهن  رسرمی )اعم از نهادهای رسرمی آموزشری، مذهبی، رسرانه و...( با نگاه به امنیت  

سررازی از تأثیرگذاری چندانی برخوردار باشررند. فرهنگی در فرایند ادغام و یکپارچه

گرایانه به منظور نزدیکی هرچه بیشررتر فرهن   ورزی عملحال آنکه تأمل و اندیشرره

سرترس برای پیشربرد امنیت فرهنگی به ورورت  غیررسرمی و رسرمی، سرازوکاری در د

 امروزین  هرایاولویرت   و  ترجیحرات  همردالنره  و  جرام   کرارامرد خواهرد بود. شرررنراخرت 

 آنها، متفاوت  هاینگرش  شرناسرایی ا رام،  هایپدیده از آنها تصرورات  ایرانی،  خانواده

  موضررروعات   در آمرانه  تجویزهای از  اجتناب و مطالبات  و هادغدغه به  پاسرررخگویی

 رابطه تقویت   هدم  با کارامد  و  مؤثر  گذاریسریاسرت  برای  ضرروری  هایگام مختلف،

 .است   فرهنگی  امنیت  و  خانواده  کارکردی

رویکردهرای ایسرررترا و انعطرام نراپرذیر بره امنیرت فرهنگی، غرالبرات بره دلیرل غفلرت از  •

های موجود، از سرریاسررتگذاری دقی  در این حوزه، ناتوان ها و پیچیدگیحسرراسرریت 
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 و  فرهنگی  امنیرت   بره  حرداکثرگرایرانره  و  محورمیرانره  متعرادل،  اسرررت. در مقرابرل، رویکرد

  اجتماعی   تفاوتیبی بستر  در  مطالبات  و  هادغدغه  فوران  از  آن  به  مرتبط  گذاریسیاست 

  امنیرت  هرایمطلوبیرت   اعتبرار  و  اسرررترهکر   رسرررمی  هنجرارهرای  قبرال  در مردنی  نرافرمرانی  یرا

  .کندمی تضمین  هاخانواده درون در هاروش  سایر از بیش را  فرهنگی

  اسرت ای تکه   چهل   حال   عین  در   و  یکدسرت  و   تنیده هم به   جامه  ایرانی،   جامعه   هویت •

  سربک .  اسرت دیار   این   اوریل  اقوام  زندگی   سربک   از   برآمده  آن  های تکه   از  کدام  هر   که 

ای به اندازه    دارد   شرگرفی  تأثیر  در ایران   بنیان نهاد خانواده  در   مختلف  اقوام  زندگی 

گرفرت زیرا »حفظ   خواهرد   قرار   تهردیرد   فرهنر  ملی آمراج   وجود آنهرا   بردون   کره 

های فرهنگی غیرحاکم تحت حاکمیت فرهن  ملی، منجر به رضایت اعضای هویت

ه ورورت مسرتقیم در بسرتر  که ب   1شرود« ها از تعامل با فرهن  حاکم می فرهن  خرده 

شردن اعضرای آن نمود خواهد یافت. از این رو هویت ملی  خانواده و روند اجتماعی 

هرای قومی فروملی بلکره برایرد برایرد بره نحوی تبیین برایرد نره بره مثرابره رقیرب برا هویرت

ها، هویت خود را به عنوان عضرروی از آن تفسرریر فرهن  شررود که هر یک از خرده 

گزینشررری در انعکاس   نگاه  از   گسرررترده و اجتناب  بازنمایی   س بر این اسرررا  نمایند. 

نه    آنها ،   شادی   و  سرور   نوع  و   ها ورسروم، پایکوبی پوشرش، آداب   ای  مناسربات، رسرانه 

 پرذیری نهراد خرانواده، پیراسرررتن بخشررری و جرامعره گرایی برا الگوهرای هویرتتنهرا هم 

و نزدیکی فرهن     بیگانه  و   غیربومی   های فرهن   نمادهای  از  اسالمی  - ایرانی   هویت

رسرررمی و غیررسرررمی را بره دنبرال خواهرد داشرررت، بلکره هویرت ملی را تحکیم و  

وفراداری بره آن را ارتقرا خواهرد بخشررریرد  نترایجی کره در نهرایرت بره ارتقرای امنیرت  

 فرهنگی، خواهد انجامید.  

 
  امنیت   و  ملی   امنیت  فراسوی  مفهومی  فرهنگی؛  امنیت  ،(1388  بهار)محمدصادق  اسمعیلی،  الدین،حسام  ن.ک. آشنا، 1

 5 شماره فرهنگ،  راهبرد انسانی،
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Pure Life 107-79، 20، شماره 6، دوره 

 یران: پژوهشکده مطالعات راهبردها و هراس، ته(، مردم، دولت1378) یبار بوزان،

 78-70، 2شماره  ،ینامه علوم اجتماع ران،یبه انواع خانواده در ا ی(، نظر1347) دیجمش  بهنام،

 یشناس(، مجله جامعهیفروپاش ای)گذار  رانیو خانواده در ا  ییتجددگرا شدن،ی(، جهان1387)  هیعال  ،یگیو شکرب  نیحس  ،ییتنها 

 56-33،  10شماره  ان،یدانشگاه آزاد آشت

 .35-3(،4)16 ران،یا یشناسمجله جامعه ،یو چارچوب مفهوم یمبان ت یهو تی(، امن1394) میابراه ،یانیحاج
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جوانان، مجله  ینیو د  یمل تینقش خانواده در حفظ هو  ریتأث  ی(، بررسرر 1391)درضررایسرر  ،یریام یو وررالح میمر پور،حکمت

 60-49،  18سال ششم، شماره  ،یفرهنگ تیریمد

دانشرگاه  ،یشرناسر ارشرد جامعه یکارشرناسر  نامهانینوجوانان شرهر تهران، پا  نیها در بارزش سرهی(، مقا1374رضرا )غالم خوشرفر،

 .ییعالمه  با با

 ،یو عوامل مؤثر بر آن، مطالعات راهبرد  1400پسرا  رانِیدر ا  یبازار سرکیر ۀ(، ظهور جامع 1401محمد ) ،یادیو ور   ریام راقب،

 38-7،  95، شماره 25دوره 

فرزندان بر اسررراس روش  یریپذمؤثر بر جامعه  یتیعوامل ترب ی(، بررسررر 1395)  مهیفه راد،یو مؤمن  یعل ،یخوراسرررگان  یربان

 67-47،  8معاور، سال پنجم، شماره  یشناسجامعه یهامضمون، دوفصلنامه پژوهش لیتحل

نهاد دانشرگاه مورد   یزنان در تجربه گفتمان یاجتماع تیتحول هو ندی( فرا97)بهار و تابسرتان   یمهر  ا،ینیبیجبار و   ،یمانرح

 151-123، 11دوره پنجم، شماره  ،یاجتماع ینهادها یمطالعه: زنان متاهل، شاغل و دانشجو، جامعه شناس

نهاد خانواده  یو کارکرد  یسراختار یها(، تحوالت و چالش1398و زمسرتان   زیینصررآباد )پا  یرازق یبیبهیو حج  یعل ،یمیرح

 90-55، 110و  109شماره  وششم،ستیسال ب ت،یجمع  هیمند، نشرمرور نظام کی: رانیدر ا

)مرور   ریدر دهره اخ  یاز فرزنردآور  نی(، کشرررف عوامرل برازدارنرده زوج1399)زمسرررتران   یعل  ،یانیر فرا مره و آشرررت  مقردم،یع یرف

 175-155، 53زنان و خانواده، سال پانزدهم، شماره  یتیترب -یفرهنگ یعلم هیساختارمند(، نشر

سرال نهم، شرماره دوم،  ،یفصرلنامه دانش انتظام ،یاجتماع  تیامن  نی(، نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأم1386)  اکبریعل  ،یزمان

63-86 

سرال شرشرم، شرماره  ،یخانواده و محل سرکونت در تهران، رفاه اجتماع یاجتماع  تی(، امن1385) ایدنینو  ژهیباقر و من  ،یسراروخان

22  ،87-108 

 رشد در خانواده، انتشارات دانشگاه الزهرا ی(، تهور1368سوسن ) ف،یس

نشرسرت    نیزن و خانواده )مجموعه مقاالت سروم ،یراهبرد یهاشرهی(، تعامل خانواده و دولت، کتاب اند1391)  بایفر عالسروند،

 .یراهبرد یهاشهینشست اند رخانهی(، دبیراهبرد شهیاند

 .تهران، انتشارات دافوس ،یمل تیامن تیریو مد یراهبرد نظام یزیر ر  ی(، الگو1389) میابراه ،یبخشیعل

 .یجهاد دانشگاه یو اجتماع یتهران: پژوهشکده علوم انسان ت،یو بحران هو تی(، هو1383)اکبریعل ،یخانیعل

 36-9، 1فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال اوّل، شماره  ،ی(، مفهوم سبک زندگ1391 زییآزاده )پا  ،یو سالم دهیسع  الفت،

شرماره  ازدهم،یسرال  ،یو ارائه راهبرد، راهبرد دفاع  رانیج.ا.ا  یمل تیبر امن یمجاز  یفضرا  ری(، تأث1392)زمسرتان    ریام  ،یقدسر 

44  ،149-186 

 یریپذ)خانواده، مدرسره و گروه همسراالن( در جامعه ی(، نقش عوامل اجتماع1395)تابسرتان  اینجمعه  نهیو سرک  رضرایعل ،یقربان

 128-113،  70شماره  ونهم،ستیسال ب ،یکاربرد یشناسآموزان استان گلستان، جامعهدانش
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 ران،یا یاسررالم یجمهور  1404انداز در سررند چشررم یفرهنگ  تی(، امن1393نجم )تابسررتان    یو محمد  دمحمدجوادیسرر  ،یقرب

 52-9، 87شماره  ودوم،ستیسال ب ،یدفاع استیو راهکارها، س  دات یها، تهدمولفه

، پژوهشررکده مطالعات  99-98 یاسررالم  یجمهور  یمل  تیامن یوپرورش، در سررالنما(، مدخل آموزش1399)  یمجتب پور،یقل

 .یراهبرد

 ی،مطالعات راهبرد یی،گراگفتمان باسررتان  یزیو بازخ یتهو  یتامن  ی(، معما1401رضررا )بهار    ی،و گرشرراسررب یعل مله،یمیکر

 88-59،  95، شماره 25دوره 

  .تهران ،یانتشارات علم ،یترجمه محسن ثالث ،یشناسبزرگان جامعه شهیو اند ی(، زندگ1383) سیلوئ کوزر،

 .نشر فرهن  معاور ،یترجمه محسن ثالث «،یشناسبر جامعه  ی(، »درآمد1372بروس ) کوئن،

 202-172، 26زنان، شماره  یازدواج، مطالعات راهبرد یاجتماع رات یی(، تغ 1383) نیحس  منش،یمحبوب

 .انتشارات آرون ران«،ی(، »ازدواج و خانواده در ا1382منوچهر) ،یمحسن

بر بحران   دی)با تأک تیو بحران هو یمجاز  یاجتماع یها(، شربکه1391ورمد و خاکسرار، فائزه )زمسرتان پور،یعال  ا یثر  معمار،

 176-155، 4دور اول، شماره  ران،یدر ا یاجتماع قات ی(، مطالعات و تحقرانیا یتیهو

بر روند  دیبا تأک  رانیخانواده در ا  شردنیفرد ی(، بررسر 1394  زییقادر)پا  ،یو باالخان هیعال ،یگیشرکرب   یعل ،یع یرب  ر یام ،یملک

زنان و خانواده،   یاجتماع  یفرهنگ ی، فصرلنامه شرورا1393تا    1335از سرال   یرانیخانواده ا  یو کارکرد  یسراختار رات ییتغ 

 96-41،  69سال هجدهم، شماره 

)مرکز مطالعات   یو مطالعات فرهنگ یمعنا و مفهوم، گزارش پژوهشررگاه علوم انسرران ،یاجتماع  تی(، امن1389) ریقد ،ینصررر

 .و جامعه( تیامن

 .انتشارات خردمند، تهران ،یشناسجامعه ی(، مبان1375اکبر ) یعل خل ،کیمنصور و ن  ،یوثوق

در شرهر کاشران، نامه   یسراختار خانواده و مشرارکت اجتماع  نیدر مورد رابطه ب  ی(، تأمل1383محسرن)  ،یازیو ن دونیفر  دا،یوح

 145-117،  23شماره  ،یعلوم اجتماع

 ،یاجتماع یآن، پژوهشرنامه مدکار یهاو چالش رانیخانواده در ا دی(، اشرکال نوپد1396)نیمیسر   ،یو دوسرت  یعباسرعل ،یزدانی

 100-75، 6سال دوم، شماره 

: قابل 1401خرداد  23(، سرپای)ا رانیا انیدانشرجو یمرکز افکارسرنج کنند،یفاده ماسرت  یاجتماع یهادرورد مردم از رسرانه5/78

  :/http://www.ispa.ir/Default/Details/fa/3382-78.5-در یدسترس
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