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تصویـر مـا از انسـان، از همـان اولیـن قـدِم خلقـت بـا خانـواده عجیـن اسـت. آدم و 
همسـرش حـوا، در روايـت اديـان ابراهیمـی، اولیـن خانـوادۀ انسـانی را در بـاغ عدن 
يـخ بشـر، مهم تریـن  تشـکیل داده انـد و خانـواده، بـرای دوره ای بـس طوالنـی از تار
کـه  واحـد فرافـردی زندگـِی بشـری بـوده اسـت. بدین ترتیـب، جـای تعجـب نـدارد 
مطالعـۀ خانـواده، انديشـیدن دربـارۀ ظرايـف و مسـائلش، دغدغـه ای درازمـدت 
بـرای اهـل انديشـه در هـر دوران بـوده اسـت. بـرای جامعه شناسـی نیـز، از همـان 
همچنـان  و  اسـت  بـوده  کانونـی  موضوعـی  خانـواده  امـروز،  تـا  تأسـیس  ابتـدای 
اسـت  شـاهدی  خـود  مقـاالت  مجموعـه  ایـن  اسـت.  بالنـده  و  پويـا  بسـیار  نیـز 
دایـرۀ  در  را  پـای خـود  دارنـد جـای  تـازه  کـه  و موضوعاتـی  بـر ديدگاه هـا، مسـائل 

می کننـد. بـاز  خانـواده  جامعه شناسـی 
آن هـا،  از  يکـی  به جـز  کـه،  ارائـه شـده اسـت  ایـن مجموعـه، هشـت مقالـه  در 
،۱ خانواده هـا  جامعه شناسـی  بـرای  بلـک ول  راهنمـای   ۲0۱۴ ویراسـت  از   همگـی 
از  و خانـواده«،  رمانتیـک  »دیـن، عشـق  يعنـی  مقالـه،  يـک  تنهـا  انتخـاب شـده اند. 
ویراست ۲00۴ همین کتاب انتخاب شده است. این تک مقاله را اواًل به دلیل اهمیت 
برايـان ترنـر در جامعه شناسـی دیـن و ثانیـًا به علـت قرابـِت بیشـتر  آن بـه فضـای ديگـر 
 مقـاالت ارائه شـده در ایـن مجموعـه برگزيده ايـم. توضیـح آنکه مقالـۀ اختصاص يافته

1.  The Wiley-Blackwell Companion to the Sociology of Families
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گرفته اسـت، آ به دین و خانواده در ویراسـت ۲0۱۴ عمدتًا رويکردی آماری را در پیش 
کـه  امـا ترنـر روايتـی تاريخی-تطبیقـی بـه ایـن مسـئله داشـته اسـت. مسـئلۀ ديگـری 
بايـد دربـارۀ آن توضیـح دهیـم دلیـل انتخـاب ایـن هشـت مقالـه و کنارگذاشـتن ديگـر 
مقـاالت ایـن مجموعـۀ پرحجـم اسـت. در درجـۀ اول، ایـن گزينـش بـا توجـه به سـطح 
کـه دربـارۀ خانـواده در يـک  تحلیـل مقـاالت انجـام شـده اسـت. مشـخصًا مقاالتـی 
حیطۀ جغرافیایی محدود نوشته شده بودند کنار گذاشته شده اند؛ در مقابل، تالش 
کـه به نوعـی ديـدی جهانـی بـه خواننـده ارائـه می دهنـد،  کرده ايـم مقاالتـی را برگزينیـم 
کـه فی نفسـه بـرای همـۀ مـردم دنیـا مطـرح اسـت، ماننـد  حـال يـا بـا تکیـه بـر موضوعـی 
بـاروری مسـاعدتی، يـا بـا مقاالتـی که بحـث خود را در سـطح جهانی دنبـال کرده اند. 
ديگـر راهنمـای مـا در ایـن گزينشـگری شـیوۀ انتخابِی نويسـنده در نـگارش مقاله بوده 
اسـت. بـدون آنکـه بخواهیـم از اهمیـت بسـیار بـاالی محاسـبات و مطالعـات آمـاری 
کـه  در حـوزۀ جامعه شناسـی خانـواده بکاهیـم، تـالش کرده ايـم تـا مقاالتـی را برگزينیـم 
رويکـرد روایی تـری در ارائـۀ بحـث خـود داشـته اند. نکتـۀ شـايان توجـِه ديگـر نسـبِت 
کثـر این  ایـن مقـاالت بـا ديگـر منابـِع جامعه شناسـی خانـواده در زبـان فارسـی اسـت. ا
بی سـابقه اند،  فارسـی  زبـان  در  مطالعه شـان  مـورد  موضوعـِی  حیطـۀ  در  يـا  مقـاالت 
ماننـد مقالـۀ »خانـوادۀ کـودک«، يـا آنکـه جمع بنـدی و مـرور تـازه ای دربارۀ ایـن موضوع 
داشـته اند، ماننـد مقالـۀ »نظام هـای خانـواده در جهـان«. نبـود فاصلـۀ زمانـی طوالنـی 
بیـن سـال نوشته شـدن آن هـا بـا ترجمه شـان نیـز باعث شـده اسـت تـا شـرايِط محیطِی 
این هـا،  بـا درنظرگرفتـن همـۀ  به هر حـال،  باشـند.  به خوبـی پوشـش داده  را  مـا  امـروِز 
هشـت مقالـه انتخـاب و ترجمـه شـده اند که، در ادامه، شـرح مختصـری از آن ها آمده 

است. 
گـوران تربـون اسـتاد بازنشسـتۀ جامعه شناسـی در دانشـگاه  اولیـن مقالـه نوشـتۀ 
کمبريج اسـت. او متخصص مطالعات تطبیقی در حوزۀ خانواده و جنسـیت اسـت 
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مق کتـاب مشـهور او، در میانـۀ سـکس و قـدرت: خانـواده در جهـان، از ۱۹00 تـا ۲000 ۱،  و 
مـورد  از ديگـر حوزه هـای  و شـهر  نابرابـری  اسـت.  زمینـه  ایـن  در  اثـری شناخته شـده 
توجـه اوسـت. تربـون در مقالـۀ »نظام هـای خانـواده در دنیـا: آيـا ایـن نظام هـا همگـرا 
وسـیع  پهنه هـای  در  خانـواده  نظام هـای  متفـاوت  شـرايط  ترسـیم  بـه  شـده اند؟« 
زمانـی و مکانـی دسـت زده اسـت. او تغییـرات بلندمـدت در نظام هـای خانواده را 
کـدام از ایـن نظام هـا چگونـه پاره ای  کـرده و کوشـیده اسـت نشـان دهـد هـر  بررسـی 
کش تغییـرات سیاسـی و اقتصادی  از خصوصیـات منحصربه فـرد خـود را در کشـا
کرده انـد و از چـه جنبه هایـی دسـتخوش تحـول شـده اند. تربـون  و فرهنگـی حفـظ 
پایی،  در ایـن مقالـه هفـت نظـام خانـواده را شـرح می دهـد: خانـوادۀ مسـیحی-ارو
خانـوادۀ  آسـیا،  جنـوب  خانـوادۀ  آفريقـا،  غرب آسیا-شـمال  اسـالمِی  خانـوادۀ 
کنفوسیوسـی شـرق آسـیا، خانوادۀ جنوب صحرای آفريقا، خانوادۀ آسیای جنوب 

کریـول. شـرقی و خانـوادۀ 
»سیاسـت گذاری  مقالـۀ  نويسـندگاِن  سیگل راشـتون  ونـدی  و  تنبرگـر  پرنیـال 
کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  مقالـۀ  مدعـای  اصلی تریـن  هسـتند.  خانواده هـا«  و  عمومـی 
کـه  کـرده اسـت  شـرايط بـازار، امـروزه، چنـان سـاختارهای مسـتحکم خانـواده را رقیـق 
دو وظیفـۀ اصلـِی »مراقبـت« و »درآمـد« به صـورت ازپیش تعیین نشـده بیـن مـرد و زن 
تقسـیم می شـود. این مقاله توجهی تاريخی به بحران »زنان شـاغل« در خانواده دارد، 
کـه بـا پایین آمـدن نـرخ فرزنـدآوری، مسن شـدن جمعیـت، بـازار پرسـتاران  مسـئله ای 

خانگـی و موضوعـات ديگـر  پیونـد خـورده اسـت.
»خانواده هـای فراملـی« مقالـه ای اسـت از چهار پژوهشـگر خانـواده که معتقدند 
ابزارهـای مـورد اسـتفادۀ جامعه شناسـی خانـواده، بـرای فهـم بخـش مهمـی از مسـائل 
خانواده های امروزی، کارآمدی کافی را ندارند، این ابزارها برای تحلیل خانواده هایی 
می کننـد، زندگـی  سـقف  يـک  زیـر   معمـواًل  و  کشـور  يـک  در  کـه  شـده اند   طراحـی 

1.  Between Sex and Power: Family in the World, 1900-2000
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 امـا امـروزه مهاجـرت بـه جـزِء جدایی ناپذیـر  زندگـی خانوادگـی تبدیـل شـده اسـت.آ
تکنولوژی هـای جديـد ارتباطـی، زنجیره هـای جهانـی مراقبـت و تفاوت هـای عمیـق 
فرهنگـی دربـارۀ آنکـه پـدر و مـادر خـوب چـه خصوصیاتـی دارنـد از جملـه مسـائلی 

کـه در ایـن مقالـه مـورد بحـث قـرار می گیـرد. اسـت 
برايـان اس. ترنـر، اسـتاد پـرآوازۀ جامعه شناسـی در دانشـگاه کمبريـج، نويسـندۀ 
مقالـۀ »دیـن، عشـق رمانتیـک و خانـواده« اسـت. ترنـر،  در این مقاله، با ديدی وسـیع، 
تأثیـرات تاريخـی دیـن و سکوالریزاسـیون بـر  آداب خانوادگـی ای ماننـد ازدواج، طالق 
کرده اسـت. او نشـان می دهد چطور مسـیحیت و اسـالم  و عشـق رمانتیک را بررسـی 
در برابـر سیاسـت  حکومت هـا دربـارۀ موضوعـات خانوادگـی، و علی الخصـوص در 
کش ها بر سـاختار  مواجهه با مسـائل مربوط به زنان، واکنش نشـان داده اند و این کشـا
خانـواده چگونـه تأثیـر گذاشـته اسـت.  ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه آنچـه دربـارۀ 
از بحث هـای  برآمـده  ایـن مقالـه عنـوان شـده اسـت، عمدتـًا،  و خانـواده در   اسـالم 
کسـتان  مستشـرقان و اهـل سـنت دربـارۀ اسـالم و بـا نـگاه بـه جوامعـی ماننـد مصـر  و پا
اسـت. بنابرایـن در تعمیـم آن هـا بـه خانواده در ایـران بايد مالحظات انتقـادی ای را در 

گرفت. نظـر 
کودک محـور«،  چشـم اندازی  کـودک:  »خانـوادۀ  نويسـندۀ  اسـکات،  ژاکلیـن 
کمبريـج و يکـی از ویراسـتاران اصلـِی  کاربـردی در دانشـگاه  اسـتاد جامعه شناسـی 
راهنمـای بلـک ول بـرای جامعه شناسـی خانواده هـا  اسـت. اسـکات از ۲00۴ تـا ۲0۱0 
مدیـر يکـی از برنامه هـای کالن تحقیقاتـی در بريتانیـا دربـارۀ نابرابری هـای جنسـیتی، 
تولیـد و تولیدمثـل، بـه نـام ِجِنـت۱، بـوده اسـت. اسـکات موضـوع مقالـۀ خـود را آن 
کثـر مطالعـات جامعه شـناختی  کـه تـا امـروز در ا بخشـی از خانـواده قـرار داده اسـت 
کـه خانـواده را از نـگاه  کـودکان. تازگـِی مقالـۀ او در ایـن اسـت  گرفتـه شـده اند:  ناديـده 
مادرشـان. و  پـدر  بـر  ضمیمه هایـی  به مثابـۀ  نـه  اسـت،  کـرده  بررسـی  کـودکان   خـوِد 

1.  GeNet
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مق او بـه اسـتلزامات روشـِی چنیـن ديدگاهـی پرداختـه اسـت و پـاره ای از مزايـای ديـدن 
کـودکان را برشـمرده اسـت. خانـواده از منظـر 

نويسندۀ »پدران و پدری« به تغییرات نقش پدر در خانواده پرداخته است. کوین 
کاماًل پررنگ اسـت،  ام. ُری معتقد اسـت نقش نان آوری هنوز برای مردان خانواده 
 اما، در حال حاضر، مردان به سختی ممکن است به صرف نان آوربودن پدری خوب
کارهـای خانـه و توجـه عاطفـی بـه  نیـز تلقـی شـوند. بـه عبـارت ديگـر، مشـارکت در 
همسر  و کودکان روزبه روز در ايفای نقش پدر اهمیت بیشتری يافته اند. این مسئله 
هنگام تصمیم گیری دربارۀ مسائلی مثل »کار دور از خانه« مشکل ساز شده است: 
آيـا پـدر بايـد خانـواده را تـرک کنـد تـا بتوانـد پـول کافی بـرای همسـر و فرزندانـش فراهم 

کنـد؟ يـا بايـد پیششـان بماند تـا وظايف عاطفی خـود را انجـام دهد؟
»بـاروری مسـاعدتی، فناوری هـای ژنتیـک و ژنومیـک، و زندگـی خانوادگـی« 
می کنـد.  بررسـی  يـک  تکنولوژ پیشـرفت های  بـا  مواجهـه  در  را  خانـواده  تغییـرات 
بازنشسـتۀ تحقیقـات خانـواده در  ایـن مقالـه، اسـتاد  نويسـندۀ  يچـاردز،  مارتیـن ر
کمبريـج اسـت. او در شـوراها و مؤسسـات متعـددی در زمینـۀ اخـالق  دانشـگاه 
ایـن  در  خانـواده  محققـان  شناخته شـده ترین  از  يکـی  و  دارد  عضويـت  يسـتی۱  ز
کنش هـای عمومـی بـه  يـخ وا يچـاردز در ایـن مقالـه بـه تار زمینـه بـه شـمار مـی رود. ر
يـک در زمینـۀ تعییـن تبـار و انـواع باروری هـای مسـاعدتی  پیشـرفت های تکنولوژ
می پـردازد و پـاره ای از معضـالت اخالقـی تـازه را که با گسـترش ایـن فناوری ها بروز 

نشـان می دهـد. می کنـد 
اولريـش بـک، جامعه شـناس جهانی شـدن، و همـکارش الیزابـت بک گرنشـايم 
چرخـش  به سـوی  پیـش   : عشـق  جهانـی  »آشـوب  مجموعـه  ایـن  مقالـۀ  آخریـن  در 
که امروزه تعريف  جهان شـهری در جامعه شناسـی عشـق و خانواده« اعتراف می کنند 
 چیستِی »يک زوج« از همیشه سخت تر شده است. عشق در دنیای انفجار ارتباطات

1.  Bioethics



شـده  تغییـر  دسـتخوش  قبلـی  مناسـبات  و  اسـت  کـرده  پیـدا  جهان وطـن  ماهیتـی   
اسـت. بـک و همـکارش به عنـوان مصداقـی از ایـن مسـئله بـه زنجیـرۀ جهانـی مراقبت 
کـودکاِن خانواده هـای  کـه بـرای مراقبـت از  و زنـان مهاجـر جهـان  سـومی ای می پردازنـد 
 جهـان اول اسـتخدام می شـوند. آن هـا بـه معضـالت روشـِی تحقیـق جامعه شـناختی
که  گسترده ای نیز توجه می کنند و نقصان ابزارهایی را نشان می دهند  در چنین پهنۀ 

برای تحقیق درون مرزهای دولت-ملت طراحی شده اند.
يـم ایـن مجموعـه بتواند بخشـی از کاسـتی های موجود در منابع فارسـِی  امیدوار

مربـوط بـه جامعه شناسـی خانـواده را برطرف کند.
انتشارات ترجمان علوم انسانی

اسفند ۱۳۹۵



]مقالۀ اول[

*  Therborn, Göran. “Family systems of the world: Are they converging.” In The Wiley-
Blackwell Companion to the Sociology of Families, edited by Judith Treas, Jacqueline 
Scott, and Martin Richards, 3-19. Chichester: Wiley Blackwell, 2014.  
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دورههایتغییروالگوهایخانواده
م اسـت. يکم، الگوی خانواده در بخش های 

ّ
فقط دو چیز دربارۀ آيندۀ خانواده مسـل

بـه  صحنـه ای  آينـده  دوم،  و  داشـت  خواهـد  متفاوتـی  صورت هـای  دنیـا  مختلـف 
وسـعت دنیـا برپـا خواهـد کـرد کـه در آن نمايش هـای متنوعـی از خانواده اجـرا خواهد 
کرد. دوره های تغییْر  به ندرت  کید  که بايد بر  آن تأ شد. نکتۀ دوم پیامد مهمی دارد 
بر اهمیت خود واقف اند. تفسـیرگراِن وضِع موجود به شـدت مسـتعدند که آنچه را در 
کنند  کنند( يا در آن زيادی اغراق  حال وقوع است دست کم بگیرند )حتی انکارش 
)به منزلۀ عصری جديد(. این مفسران در گیرودار فرايندهای متعارض اجتماعی اند 
موضـوع  در  می کننـد.  رقابـت  هـم  بـا  جلب توجـه  بـرای  تنگاتنـگ  مسـابقه ای  در  و 
خانـواده«  »پايـان  مسـابقۀ  اسـت.  عمومـی  بحث هـای  رايـج  سـکۀ  اغـراْق  خانـواده، 
کـه پیـروزی »فردگرایـی« و ظهـور  از يک سـو میـان مثبت انديشـانی در جريـان اسـت 
 »رابطه های خالص« را می سـتايند و از سـوی ديگر میان منفی انديشـانی رايج اسـت
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کهن يخ بندان هسـتند. آ که سـوگوار انحالل جامعه، افت جمعیت و بازگشـت عصر 
کافـی و  کـه در آن بـه سـر می بريـد، بايـد از دانـش تاريخـی  بـرای درک دورۀ تغییـری 

کـه پیش نیـاز خودانتقـادی۱ اسـت بهره منـد باشـید. فاصلـۀ بازانديشـانه ای 
لذا، بر پايۀ تحقیقاتم، مايلم که دو نتیجه گیری را ارائه کنم.

که در کل هم گرا  اول آنکه، امروز نظام های خانوادۀ متفاوتی در دنیا وجود دارند 
گراينـد؛ و همیـن نظام هـا خصیصه نمـای دنیـای  نیسـتند بلکـه از برخـی جهـات وا
مـا در آينـدۀ پیش بینی پذیـر خواهنـد بـود. دوم آنکـه، تغییـرات اخیـر در خانواده هـای 
نـه  کـرد،  فهـم  زمانـِی طوالنی تـری  بايـد در چشـم انداِز  را  اروپـای غربـی  يـا  آمريکایـی 
آنکـه بـه خانواده هـای صنعتـِی معیـار در بـازۀ میـان دو رکـود دهه هـای ۱۹۳0 و ۱۹70 
کنیـم. اديـان جهانـی بـزرگ و تاريـخ فرهنگـی تمدن هـا نقشـه ای جهان گسـتر  از  اکتفـا 
نظام هـای عمـدۀ خانـواده در اختیارمـان قرار می دهنـد: نظام هایی که هرچند هر يک 
از آن هـا بـه خرده نظام هـای متعـدد تجزيه پذیرنـد و تنـوع بسـیاری دارنـد، امـا تعـدادی 

محـدود از الگوهـای قابـل تشـخیص را می تـوان در آن هـا ديـد.
ایـن فهـم جديـد  خانواده هـا در دنیـای جهانی شـده چـه سـیمایی دارنـد؟ در 
کـه بـا واژۀ »جهانـی« نشـان داده می شـود، خانواده هـا  از درهم تنیدگـی شـديد زمیـن 
گونی هـای فـردی  کـه گونا کـدام الگوهـای معنـادار جهان گسـتر  در کارنـد  چگونه انـد؟ 
رفتارهـای خانوادگـی در سراسـر جهـان  و  الگوهـا  آيـا  را فهم پذیـر می کننـد؟  بی کـران 
امـروزی پیونـد  بـا دنیـای  بـه هـم شـبیه می شـوند؟ خانواده هـا چگونـه  هرچـه بیشـتر 
می خورنـد؟ آيـا در آغـاز قـرن بیسـت ويکم اهمیـت اجتماعـی خانواده هـا رو بـه افزايش 

کاهـش؟ اسـت يـا رو بـه 
جمعیت شناسـان  و  انسان شناسـان  عمدتـًا  را  خانـواده  گونه شناسـی های 
تاريخـی تدویـن کرده انـد. آن هـا بـر جامعه های پیشـامدرن و پیشـاصنعتی و بـر قواعد 
 نسـب و ارِث آن  جوامع تمرکز داشـتند. همچنین بر الگوهای ممنوع و مرجح ازدواج، 

1.  Self-critical distance of reflectiveness
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[ و قواعـد میان نسـلی سـکونت در منـزل )ر.ک: ایـن مـروِر معلـم وار و جديـد در: تـاد۱، 
۲0۱۱: فصل ۱(. برای فهمی مدرن و معاصر از ماجرا، شـايد رويکرد ديگری مناسـب تر 
کردارهـای  باشـد. بـا مدنظرگرفتـن روابـط قـدرت میـان نسـل ها و همسـران و رويه هـا و 
مرتبـط بـا سکسـوالیته، چـه در چهارچـوب ازدواج يـا خـارج آن، می توانیـم چند ناحیۀ 
بـزرگ را در جغرافیـای فرهنگـِی۲ خانـواده در دنیا تشـخیص دهیم. آنگاه قادر خواهیم 
کثر  آن ها ريشـه هایی  بـود حداقـل هفـت نمونـه از ایـن نظام هـای خانـواده را بیابیم که ا
باسـتانی دارند، هرچند در فرايند بازتولید تکاملِی خود دسـتخوش تغییرات تاريخی 
گونـۀ فـردی بلکـه خرده نظام هـای  شـده اند. هريـک از ایـن نظام هـا نه تنهـا بی شـمار 

مجـزای فراوانـی را نیـز  در  بـر می گیرنـد.

هفتنظاماصلیخانوادهدردنیاوجهشهای3قرنبیستمیآنها
دقیق تـر  عنـوان  امـا  می زنـم،  حـرف  خانـواده«  »نظام هـای  از  اختصـار  بـرای  مـن 
آنچـه منظـورم اسـت شـايد نظام هـای خانواده-سکس-جنسیت-نسـل باشـد. 
کارکردهايـش تنظیـم ایـن اسـت  خانـواده محصـول سکسـوالیته اسـت و يکـی از 
کـه هـر کـس بـا چـه کسـانی می توانـد يـا نمی توانـد آمیـزش جنسـی داشـته باشـد. از 
منظـر تاريخـی، خانـواده در مرکـز  همیـن جنسـیت يابی اجتماعـِی۴ مذکر-مؤنث، 
گرفتـه اسـت، حتـی  شـوهر و زن، مـادر و پـدر، دختـر و پسـر، و خواهـر و بـرادر قـرار 
کنـد. سـوم اينکـه،  گـر ایـن وضعیـت حاصـل ضـرورت نباشـد يـا در آينـده تغییـر  ا
خانـواده صحنـه آرای روابط میان نسـلی، فرزنـدآوری، و حقوق و اجبارهای مرتبط 
بـا اجتماع پذیـری، حمايـت و ارث َبـری اسـت. مـرور مختصـر  ایـن فصـل برآمـده 
کامـل منتشـر شـده اسـت  کـه بـا مراجـع  کتـاب  از مطالعـه ای اسـت بـه طـول يـک 

)تربـون، ۲00۴(.

1.  Todd
2.  Geocultural
3.  Mutations
4.  Social Gendering
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کـه بـه اقامتگاه هـای اروپایـی در خـارج . ۱آ خانـوادۀ مسـیحی-اروپایی: ایـن نظـام 
نیـز صـادر شـده و بـا نـام خانـوادۀ »غربی« هم شـناخته می شـود يـک گونۀ متمایز 
تاريخـی بـود، به دلیـل آنکـه هنجـار آن تک همسـری اسـت و گذشـته از هر علت 
کید  ديگـر، به واسـطۀ کلیسـای کاتولیـک، بـر حق انتخـاب آزاد شـريک زندگی تأ
می کنـد. درعین حـال، ازدواج نکـردن۱ را هم مشـروع می داند. يکـی از ویژگی های 
اختصاصـی اروپـای غربـی که به آن سـوی درياها صادر شـد هنجار »نومکانی«۲ 
اسـت کـه توسـط زوج هـای تـازه ای صـادر شـد کـه می خواسـتند امـورات خانـواِر۳ 
خـود را سـامان دهنـد. همچنیـن نسـب و میـراْث دوطرفه اسـت و اجـداد مادری 
هماننـد  مهمـی  اسـتثناهای  هرچنـد  دارنـد،  اهمیـت  پـدری  اجـداد  انـدازۀ  بـه 

اشـراف زادگی بريتانیایـی نیـز وجـود دارد.
بنیانـًا  اجتماعـی  جنسـیت يابی  دنیـا،  نقـاط  عمـدۀ  هماننـد  نظـام،  ایـن  در 
نامتقـارن، پدرسـاالرانه و مردگـرا۴ بوده اسـت؛ اما، در مقايسـه بـا ديگر نظام های اصلی 
خانواده، جنبۀ پدرسـاالرانۀ آن به شـکل منحصربه فردی شـکننده بوده اسـت. آزادی 
ازدواج کـردن )يـا نکـردن(، تک همسـری، نومکانـی، و نسـب و میـراث دوطرفـه )حتـی 
گـر نابرابـر بـوده باشـند( همگـی موجـب شـده اند تـا زنـان اروپـای غربـی در مقايسـه بـا  ا

خواهرانشـان در هـر نقطـۀ ديگـری از دنیـا نیرومندتـر باشـند.
شـواهد  کـه  تاريخـی  نمونـۀ  مهم تریـن  اروپـا،  درونـی  گونه هـای  میـان  در 
اسـت  شـرق-غرب  شـکاف  می شـود  ديـده  گذشـته  قـرن  آغـاز  تـا   آن  بـرای  يـادی  ز
)۱۹۵۳ )هجنـال7،  اسـت  شـده  کشـیده  سـن پترزبورگ۶  تـا  تريسـته۵  امتـداد  در   کـه 

1.  Nonmarriage
2.  neolocality
3.  household 
4.  Masculinist

Trieste  .۵: بندری در شمال شرقی ايتالیا ]مترجم[.
که بندری در حاشیۀ دريای بالتیک است ]مترجم[. Saint Petersburg  .۶: دومین شهر بزرگ روسیه، 

7.  Hajnal
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[  و سابقۀ آن را می توان تا سرحدات سکونتگاه های جرمن ها در قرون وسطا۱ دنبال کرد
)شـکل ۱( )کیسـر۲، ۲000(. صرف نظـر از برخـی اسـتثنائات مهـم در اروپـای التین، این 
خـْط مـرز میـان دو گونـه بـود: گونـۀ غربـی مبتنی بر هنجـار نومکانی يا تغییـر محل پس 
از ازدواج، ازدواج در سـن باال، و نسـبت زياد )بیش از ۱0 درصد( زنانی که هرگز ازدواج 
نمی کننـد؛ و نسـخۀ شـرقی بـر پايـۀ پدرتبـاری )در روسـیه و منطقـۀ بالـکان(، اقامـت در 
خانـۀ پـدری، چهـار تـا هفـت سـال کمتـر بـودن سـن زنـان هنـگام ازدواج اول، و ازدواج 

تقریبًا همگانی.

شکل ۱: خط هجنال

کـه بـا عنـوان آلمانـی Ostsiedlung شـناخته می شـود، بـه مهاجـرت   Medieval Germanic Settlements  .۱
پـای مرکـزی و اقامـت در آن نواحی گفته می شـود ]مترجم[. جرمن هـا از امپراتـوری مقـدس روم به سـوی مناطـق ارو
2.  Kaser
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بـه آ بعـد از هژمونـی جهانـِی قدرت هـای آتالنتیـک شـمالی از قـرن هجدهـم 
این سـو، انتظـار می رفـت کـه ایـن نظـام خانـواده بـه معیـار و میـزان جهانـی تغییرات 
از  پـس  اولین بـار،  زادوولـد  وسـیع  کنتـرل  شـد.  هـم  این گونـه  کـه  شـود،  تبدیـل 
انقالب هـای بـزرگ آتالنتیـک شـمالی، يعنـی انقـالب آمريـکا و انقـالب فرانسـه، رخ 
کرد و پس از جنگ جهانی  داد و در اواخر قرن نوزدهم در ديگر مناطق اروپا سرايت 
کشـید تـا بـه جنـوب  کشـیده شـد، امـا تـا دهـۀ ۱۹۹0 طـول  دوم بـه مابقـی دنیـا نیـز 
گسـترش  صحـرای آفريقـا برسـد. در قـرن نوزدهـم، و بـاز هـم زودتـر  از ديگـر جاهـا، 
حقـوق زنـان در اروپـای غربـی و آمريکای شـمالی در بسـتری تاريخی از مردسـاالری 
محـدود آغـاز شـد. ولـی بسـیار طـول کشـید تا برابـری زن و مـرد در خانـواده، حتی در 
مقـام اصلـی نظـری، در کل اروپـای غربـی رواج يابـد: در آلمـان، تـازه در سـال ۱۹7۶ 
که  که ترجیح مرجعیت پدر منسـوخ شـد؛ و در فرانسـه، تازه در سـال ۱۹8۵ بود  بود 
برابـری زن و مـرد بـر تمامـی جنبه هـای قوانیـن خانـواده احاطـه يافـت، البتـه پـس از 
پیشـرفتی اساسـی در سـال ۱۹70 کـه »مرجعیـت پـدر« جايگزین »قدرت پدر« شـده 

بـود )تربـون، ۲00۴: ۹8 و ۱00(.
منحنـی  طبـق  نیـز  اروپایـی  خانـوادۀ  جنبه هـای  ديگـر  بیسـتم،  قـرن  فراينـد  در 
کـه پـس از جنـگ  زنگولـه ای بسـط يافـت. میـزان ازدواج افزايـش چشـمگیری داشـت 
کشـورهای اروپایـی در بـازۀ ۱۹۶۵-۱۹7۳،  کثـر  جهانـی دوم بـه اوج خـود رسـید: در ا
و در ايـاالت متحـده در اوایـل دهـۀ ۱۹۶0. میـزان زادوولـد نیـز بـه همیـن ترتیـب افزايـش 
يافـت و در اروپـای غربـی حوالـی سـال ۱۹۶۵ و در ايـاالت متحـده در سـال ۱۹۵7 بـه 
قله رسـید، تا جایی که انتظار می رفت هر  زن به طور متوسـط ۳.8 فرزند داشـته باشـد 
)ادارۀ سرشماری اياالت متحده، ۲0۱۲(. پس از آن، ازدواج و زادوولد روند نزولی پیدا 
کـرد؛ همـراه بـا آن، میـزان هم خانگـِی۱ بـی ازدواج بـا طاليـه داری اسـکانديناوی رشـد 
 سرسام آوری داشت و میزان زادوولد تا مقادیری بسیار پایین تر  از حد حفظ جمعیت،

1.  cohabitation
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[ کمونیسـم، پـس از جنـگ  کاهـش يافـت. تحـت سـیطرۀ  خصوصـًا در جنـوب اروپـا، 
قوانیـن  وضـع  پیشـتاز  اسـکانديناوی  همراهـی  بـا  شـرقی  اروپـای  دوم،  جهانـی 
تسـاوی طلبانه در خانـواده و تشـویق مشـارکت زنـان در نیـروی کار بـود. میـزان زادوولـد 

کاهـش يافـت. بـاز هـم 
خانـوادۀ اسـالمی غـرِب آسیا-شـماِل آفريقـا: اسـالم، بیـش از مسـیحیت، دينـی . ۲

جهانی است که در سرتاسر  قاره ها اشاعه يافته است. اما، خارج از موطن های 
تاريخـی اش، خانـوادۀ اسـالمی به شـکل شـايان توجهـی از ديگـر فرهنگ هـا تأثیـر 
پذیرفتـه اسـت و تابـع فراينـد تغییـرات منطقـه ای در قرن بیسـتم بوده اسـت، چه 

در آفريقـا و چـه در جنـوب و جنوب شـرقی آسـیا. 
که يک جور قرارداد اسـت؛ بااین وصف،  ازدواج اسـالمی نه نوعی آیین مقدس 
ازدواج نیز همچون روابط خانوادگی و جنسـیتی و نسـلی تا حد بسـیار زيادی توسـط 
شـرع تنظیـم می شـود. شـرع نه تنهـا -هماننـد سـّنت پولسـی۱ در مسـیحیت- بر اصل 
انضمامـی معیـن  قواعـدی  قالـب  در  را  آن  بلکـه  مـرد داللـت می کنـد،  برتـری  کلـی 
می سازد. قواعدی مانند قیمومیت مرد، چندهمسری محدود، حق مرد برای طالق 
شـرعی، و تعلـق فرزنـدان بـه تبـار پـدر. امـا شـرع دغدغۀ حفاظـت از زنان به منزلـۀ افراد 
انسـانی، حقـوق ارث بـری دختـران -هرچنـد نصـف پسـران- و به رسمیت شـناختن 
زنـان حقوقـی  مقـام  و  مالکیـت  حـق  شـامل  کـه  دارد  نیـز  را  زنـان  مالکیـت   حـق 

متأهل نیز می شود.
تهديـدی  امـا  نمی شـود،  دانسـته  زيان بـار  اخالقـی  نظـر  از  نیـز  سکسـوالیته 
جـدی بـرای نظـم اجتماعـی قلمـداد می گـردد. لـذا بـا دسـتورالعمل ازدواج به نحـوی 
سـخت گیرانه تنظیـم می شـود. ازدواج اجبـاری ممنـوع اسـت، امـا سـکوت عـروس بنا 
بـه شـرع اسـالمی می توانـد بـر رضايـت او داللت کند و قّیـِم او می تواند سـند ازدواجش 
درهم تنیده انـد. بسـیار  خانواده هـا  درون همسـری۲،  ازدواج  به علـت  کنـد.  امضـا   را 

1.  Pauline Tradition
2.  Endogamy
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در اواخـر قـرن بیسـتم، از يک پنجـم )در مصـر( تـا يک سـوم )در شـبه جزیرۀ عـرب( همۀ آ
ازدواج هـا بیـن عمـوزادگان۱ بوده اسـت )تـاد، ۲0۱۱: ۵0۶(.

کاهش يافت؛ اما تغییر  گذشـته، ازدواج درون همسـری  در دهه های پايانی قرن 
اصلی خانوادۀ اسـالمی در غرب آسـیا و شـمال آفريقا، که پديدۀ جديدی نیز هسـت، 
افزايـش سـن ازدواج زنـان -در مراکـش تـا ۲۶-۲۹ سـال و در مصـر و ایـران تـا ۲۲ سـال 
کـه ابتدائـًا در تونـس  کنتـرل تولیدمثـل بـوده اسـت  گسـترش  در آغـاز قـرن جديـد- و 
و مصـر در دهـۀ ۱۹۶0 آغـاز شـده اسـت. بـا اعـالم معاهـدۀ ۱۹7۹ سـازمان ملـل بـرای 
کشـورها به جـز  ایـران  کثـر  کـه بـه تصويـب ا حـذف همـۀ اشـکال تبعیـض علیـه زنـان، 
و عربسـتان سـعودی رسـیده اسـت، جريـان جهانـی ضدمردسـاالری ایـن منطقـه را 
نیـز متأثـر کـرد؛ هرچنـد تـا حوالـی سـال ۲000 فقـط تونـس و ترکیـه بوده انـد کـه ماده هـای 

کنـار گذاشـته اند. کـه مبتنـی بـر برتـری مـردان در خانـواده بـوده   حقوقـی صريحـی را 
دارد، . ۳ مهمـی  خرده نظام هـای  نیـز  الگـو  ایـن  آسـیا:  جنـوب  خانـوادۀ  الگـوی 

ازجملـه خرده نظام هـای جغرافیایـی: مهم تـر از همـه: شـمال در برابـر جنـوب؛ و 
همچنیـن خرده نظام هـای مذهبـی: عمدتـًا، امـا نه منحصرًا، هندو  و مسـلمان. 
کسـتان و شـمال هنـد و بنـگالدش  فـارغ از مذاهـب و امـور مربـوط بـه آن هـا، پا
پدرسـاالرتر از جنـوب )هنـد( هسـتند. ازدواج هنـدو آیینـی مقـدس اسـت و بـه 
همیـن دلیـل علی االصـول فسخ ناشـدنی اسـت، امـا ازدواج از نظـر مسـلمانان 
ازدواج  کـه  اسـت  کشـورهایی  صـدر  در  کسـتان  پا اسـت.  این جهانـی  عقـدی 
بـا  امـا بخـش هنـدی شـمال شـبه قارۀ هنـد  بیـن عمـوزادگان در آن رواج دارد، 
ازدواج های خارج از خاندان يا خارج از روسـتا اداره می شـود. در سـوی ديگر، در 
بخش هندومسلِک جنوب هند و بنگالدِش مسلمان، رواج ازدواج عموزادگان 
کل ازدواج هـا را در برمی گیـرد  تـا دو برابـر بیشـتر اسـت، يعنـی تقریبـًا يک چهـارم 

کـه حداقـل يـک پدربزرگ/مادربـزرگ  کسـانی اسـتفاده می شـود  ۱.  در ترجمـۀ ایـن مقالـه، ایـن تعبیـر بـرای همـۀ 
مشـترک دارنـد ]مترجـم[.


