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 رد بارۀ طرح دیجیتال کتاب: 

ززیم عنایت سادات دو جلد کتاب با ارزشی ر  زیبای وی رقم یافته است؛   ه که هب خام  ا رفیق شفیق و ع

ربی« یکی از آن است.  ربایم تحفه دادند که »   سرنوشت خانواده رد جوامع غ

رب    جهان کنونی با دید علمی و استناد  رد  داغ جامعه را  و  اهی حاد یکی از رپابلم  ، کتاب ردیافتم که نویسنده هبا مطالع 

اه  زندگی خانواده   مورد    از جمله  رد    اهی سودمندی را  گیری   یجهت ن ن   و    محققان علوم اجتماعی کاوش نموده    ه    ربجست     آاثر  

 .  تبعات آن جمعبندی نموده است   رد مهاجرت و  

بخشی از معضالت    هب      و این که خواندن آن ممد خوبی ربای پی ربدن  کتاب   با ارزش   با رد نظرداشت محتویات 

هب شکل دیجیتال تدوین     و خوبتر   پخش بیشتر کتاب ربای  ودم که اگر اجازه دهند ات جامعه است، تقاضا نم 

و آرزومندی بیشتر   ضمن سپاس فراوان از محترم عنایت سادات  ؛ پذریفته شد این خواهش خوشبختاهن   گردد؛ 

ن ق   رد  «  انتشارات راه رپچم»   از طریق   کتاب    ربای موفقیت وی،    رار میگیرد. اختیار عالقمندا

 اقسم  آسمایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهداء 
اجباراهی متنوع از سرزمین خود    نمایم که بناب این ارث را هب دوستانی اهداء می  

.  دیار زنده است       ن     و پود وجود شان فرهنگ آ   اما رد اتر   ، دوری گزیدند 
     ای خویش عشق پسندیده و فرهنگ بالنده      اهیی که هب سنن     ن   هب آ 
ربت بازهم بای خود و فرزندان       یی که حتی رد همین  آنهاورزند.  می  دیارغ

 ایجاد کرده اند.       یک محیط دلپذری فرهنگی     ، شان
 سادات   عنایت                                                                         
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 مؤلف ۀدر بار یسخن

او . است افتهیدر شهر کابل تولد  1945هللا سادات به سال تیعنا ریم

بسال متعاقباً  فراگرفت و    هیبیحب  یعال  سهیرا در ل  یو ثانو  ییتعلیمات ابتدا

اقتصاد و   ځیبا فراغت از پوهن یو. شامل پوهنتون کابل شد 1965

در پوهنتون شهر  1971سال ه ب ،یعسکر تیمکلف ۀنمودن دور یسپر

 ۀدر رشت یعال التیو سپس به تحص آلمانیزبان  یریبه فراگ بتداءبن ا

 پرداخت.  یاقتصاد مل

سادات( همراه با  زهللایعز ریسال داشت که پدرش )م 13 سادات هنوز

حکمران  ۀاز وطن خواهان مورد غضب خانواد یادیز یشمار

را به حالت اسارت در منزل  1963تا  1957 هایسال قرارگرفته و 

مؤلف از منشاء اختناق در همان  ینیو ع میمستق هایتبرداش. بسر برد

اورا کمک کرد تا در  ،پرطالطم وطنش خیتار ۀهمچنان مطالع ،هاسال

علیه استبداد و مظاهر آن به پا خاسته و در تمام حرکات  یعنفوان جوان

معتقد   یو.  دیمحصالن در داخل و خارج کشور شرکت فعال نما  ۀمنوران

مردم وطنش از کوره راه تاریخ عبور کرده   ،بود که به همت جوانان آگاه

موانعات در داخل و ماحول  یول ؛شوندیم گامو به کاروان تمدن هم

 .بود او سرسخت تر از تصور ،افغانستان

دست به دست هم داده  تحوالت از داخل و خارج وطن  ۀبازدارند عوامل

افغانستان را به کانون تشنج در منطقه   ،جنگ سرد  طیو با استفاده از شرا

هنوز  ی ول ،بار عوض شدند نیآن چند نیکه طرف یجنگ . مبدل ساختند

 است. افتهین انیپا

و   ینخست در وزارت پالنگذار 1992 - 1978 هایسال  یط سادات

 فیافغانستان عهده دار وظا یجمهور ۀدر وزارت امور خارجمتعاقباً 

 م یرژ  یبا سرنگون  یول  ،به زندان افتاد  1979در بهار سال  .  دیگرد  یدولت

همچنان . آزاد شد انیزندان ریسال همراه با سا در آخر دسامبر همان

دولت   ۀیمقامات عال  یهای انحصارگر  هی عل  یحرکت اعتراض  کیبخاطر  

. از سمت اش برکنارشد  گرید  ۀبا چند اعتراض کنند  کجای  1986در سال  

ظهور نرمش در رفتار  ( باالثر1989سال  ریتا آنکه سه سال بعد )اخ

 .شد دهیگمار یخارج استیس ۀعرصدر  شا فهیبه وظ مجدداً  ،مقامات

" ی"جهاد هایتنظیمبه  یقدرت دولت ،1992که در بهار سال  یهنگام

ا در شهر .  ج  یاسیس  یندگیبار دوم در رأس نما  یمؤلف برا  ،افتیانتقال  

 الف



  ب

 

ابتداء  یو تشی( قرار داشت. با اختتام مأموریجرمن تخت آنوقتیبن )پا

 نیا. دیدر جنوب كالیفورنیا منحیث مهاجر اقامت گز بعداً در شهر بن و 

مشکل  رامونیتعمق و تحقیق پ  یبرا  شتریاست که مؤلف فرصت ب  یوقت

سرگذشت و سرنوشت وطنش   کطرفیاز  وطن و وطندارانش داشت. او  

کرد تا توجه وطنداران   یگر سعیگرفت و از جانب د یرا به بررس

شان یمهاجرش را به »خطر انحالل« در فرهنگ کشور متوقف فیها

 .دیجلب نما

که بدون درک   شودیوضاحت داده م مکرراً  امیپ نیآثار سادات به ا در

« تیو حفظ »افغان  یاجتماع  یاز مشکل وطن و بدون خودآگاه  نانهیواقعب

 .« انجام دادبایز ۀرانیبه آن »و یتوان خدمت ینم

عالوه بر اثر حاضر )سرنوشت خانواده در جوامع  ،راستا نیهم در

نگاه به  کی -تحت عنوان »افغانستان  یگرید ی( تا حال آثاریغرب

 نیبنام »افغانستان سرزم  ۀفو مؤل  یحال و مستقبل« به لسان جرمن  ،گذشته

از مقاالت و اشعار در  یهمچنان شمار  ،یحماسه و فاجعه« به زبان در

 .است دهیمؤلف به نشر رس نیاز ا یافغان یمرز رونینشرات داخل و ب
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 :مقدمه

نبرد علیه   ۀجبه «متحدین» انیدر م یهمبستگ  ،دوم یاختتام جنگ جهانپس از 

 یالبینجنگ سرد در روابط ذات یفضا یو بزود افتی انیپا زین ،یهتلر زمیفاش

 «متحد»  یکشورها  یصف بند  ،نینو  ۀافتیظهور  یدر پرتو فضا  .مسلط شد  آنهاخود  

مناسبات  ،وضع ن یا ۀ به ادام. سپرد یگرید فیخودرا به تصن یجا «محور» و

متحده  االتیسابق و ا یاتحاد شورو یکرد و جهان به سردمدار تغییر هاقدرت

 شد. دهیکشان یداریو سرما یستیالیسوس ستمیدر معرض رقابت دو س ،امریکا

اما نظر   ،نمودندیم  یرویواحد پ  یولوژیدیاز ا  ظاهراً گرچه    یستیالیسوس  یهاکشور

 د یدستخوش اختالفات شد ،شان یو فرهنگ  یاقتصاد یهاو داشته  ی به خصایص مل

 ی و اتحاد شورو نیمردم چ یجمهور انیآن اختالف و رقابت م نیشدند که بارزتر

  ی اقتصاد  دیشد یهارقابت یداریسرما یکشورها انیدر م نطوریسابق بود. هم

 و  دیخر  یبر بازارها  الیدرحال رشد و است  یبه مواد خام کشورها  یدسترس  بخاطر

 ریرشد چشمگ   یاقتصاد جوامع غرب  ،هارقابت  نیبه راه افتاد. در پرتو ا  ،آنهافروش  

قرار نداشته و از   یاقتصاد یانزوا شان در ستیالیسوس یمانند رقبا نهایا. نمود

 جهان برخوردار بودند.های کشور ریو با سا گریهمد انیدر م  لهمباد آزادی

 ، کشورها روزتاروز نیتا ا ،ساخت ایآنرا مه ۀنیتبادل تجارب زم مبادله و آزادی

فن  شی. افزارندیو تجارت بکار بگ را در صنعت یو فن یعلم دیجد هایروش

 زیشتاب آم  یریاما بکارگ  ،دیگرد  دیبهتر تول  و طرز  دیباعث ارتقاء سطح تول  aیآور

به آن    ی تشبثات مسلط خصوص  دگاهیاز د  عمداً مختلف که  های  عرصه در    یتکنالوژ

 ، شتاب نیرا در جامعه به جا گذاشت. ا یجانب ناگوار راتیتأث ،شودیجوالن داده م

را  یتا تکنالوژ دهدیفرصت م آنهاو کمتر به  دهیرا به دنبال خود کشان هاانسان

 یهاانسان  یمنوال برا نی. به همرندیخود بکار گ ینیعهای ضرورتمطابق به 

را محافظت   شیخو  یفرهنگ   هایارزش  ،شتاب  نیمشکل است تا مستقل از  یامروز

 انیب توانیم گرید ۀ تر سازند. به افاد قیعم یزندگفلسفۀ شانرا با  ییکرده و آشنا

اما  ،ابدیروز تاروز وسعت م ی و ماد ی علم یپهنا و گسترش ثروت هانمود که: 

  .شودمیمحدود و تنگ تر  یاخالقهای داشته حفظ  یعرصه برا 

 
a -Technology 
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فرهنگ منفرد  کنوعیرا  هگذشت یو گروپ ینظم جمع یجا ،وضع نیدر پرتو ا

 ان یو رقابت پا  هاانسان   انیفاصله در م  جادیفرهنگ باعث ا  ن یاشغال کرد. ا  aسازي

 bیکه خودپرست  افتیتوان در  یاکنون به وضاحت م  نیشد. هم  آنهادر روابط    ریناپذ

را در نهاد جامعه و در درون  یباهم یزندگۀ شیر ،ثروت ادیبخاطر ازد جانیو ه

 است. دهیخشکان لیفام

جوامع  ریسا یبلکه راه خود را بسو ،نمانده یمختص به جوامع غربپیامدها  نیا

ً گشوده است.  زین از   ریاخ هایسالدر  یشماری و افراد بها خانوادهکه  مخصوصا

 انیدر م .پناه آورده اند یدر جوامع غرب یزندگ ادامۀمناطق متشنج جهان بخاطر 

و متراکم  یاز فرهنگ غن آنها اتیافغان که معنو لیمهزاران فا ،پناهندگان نیا

 وجود دارد.   زین ،پاالیش یافته است یافغان

 ی کبارگیبه    ،خاص دارد  گاهیشان مقام و جا  یبرا  یمعنو  هایارزش که    هافامیل  نیا

و ضوابط  یمعنو هایارزش ،آنها یکه در جوامع متوقف فیها شوندیمتوجه م

در معرض  زیخانواده ن ۀخود مؤسس یو حت ودهروبه افول ب کامالً  یخانوادگ

 طیمح کیبه  یکه بدون دسترس توانستندمیتصور ن آنهااضمحالل قرار دارد. 

 دیرا تهد  آنها  ،ت«یاز »فقر معنو  یحصار  انیخطر انحالل در م  ،خودشان  یفرهنگ 

 .دینمایم

در آن جوامع  میمق یشرقهای خانوادهنه تنها بر  یدر جوامع غرب تیافول معنو

اثرات گوناگون از خود بجا  زین یبلکه برخود جوامع شرق ،دینمایم یمنف ریتأث

و تجارت به غرب  یاز نگاه تکنالوژ cشدن«  ی»جهان رثشرق باال رایز. گذاردیم

 یبداخل جوامع شرق زیغرب ن  هنگفر  ،یوابستگ  نیهم  ۀبوسیلوابسته شده است و  

 .دینماینفوذ م

که  ابدیم وعیش یبه درون جوامع شرق زین ییهابدعت ،ینفوذ فرهنگ  نیروند ا در

آنرا  جلو  ،بشر یجمع هایارزش  یو نگهدار یاخالق نیبخاطر حفظ مواز دیبا

 ی فرهنگ های  بدعتو مقاومت در برابر هجوم انحرافات و    یریگرفت. اما تنها جلوگ

 
a Individualization  
b Selfishness 
c Globalization 
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 ۀهمه جانب نیکه مواز یتا وقت. درسان یبار را به منزل نم ،شده از غرب ریسراز

برجسته و روشن    شیاز پ  شتریب  یفرهنگ بشر  مجموع  و سهم آن در  یاخالق شرق

 نگردد. 

 b«یمنفرد ساز»  ۀو فلسف  a«ییمادیا ت گرا»  را از سقوط در  انیکه شرق  ۀویش  گانهی

 یریجلوگ ،ندیآ یبه حساب م یغرب جوامع در یساز انحطاط اخالق نهیکه زم

. تا از آنطریق باشدیخودشان م یفرهنگ  تیهمانا چنگ زدن به غنا و هو ،تواندیم

خودرا در برابر تهاجم تند باد انحرافات و  یاخالق هایارزش ،کشاکش نیدر

 .محافظه نموده بتوانند ،هابدعت

مقصدش از کدام  ،آوردمی انیشرق سخن بم یاخالق هایارزشاز  یوقت نگارنده

 ثیبلکه منظور از مجموع موار ،مشخص نبوده ی فرهنگ خاص و ارزش اخالق 

در شرق به   هاتمدن و عروج  شیدایاست که باالثر پ ییی اخالق نیو مواز یفرهنگ 

 .مبدل شده است یانسان یزندگ دانیاصول جاو

 یفرهنگ   لیرا هر روز در مسا  یو دامنه دار  عیوس  قاتیتحق  یپردازان غرب  شهیاند

  ن یرا در یرشد اجتماع ۀاز عوامل بازدارند ییسلسله  ،برده شیو تمدن شرق به پ

در  یاز راه و رسم زندگ یرویجوامع را به پ نیجوامع برجسته نموده و مردم ا

جوامع   یاجتماع ی زندگ دردناک قیبدون آنکه پرده از حقا. نمایندمی قیغرب تشو

 . خود بردارند

بر اطالعات و  یتا مبتن ختیمؤلفه را برانگ  نیا سندهینو ،خال نیچن تیموجود

در حال افول جوامع های  عرصه از    یک یتوجه را به    ،جوامع  نیبا ا کینزد  ییآشنا

است تا  ضرور ،ییحرکت قهقرا نیا میو ترس یمعرف انیجر در جلب کند. آنها

 ،آنهابه نکوهش گرفته شده و در عوض  انهیگراینامتعادل و ذهنهای بررسی

 انیدر م رایز. رندیدر محراق توجه قرار بگ نانهیمتعادل و واقعب یبرخوردها

 یهادیدر کنار طرزد ،یو در خود جوامع خاور یدر جوامع غرب میمق انیشرق

 :رسدیبمالحظه م زین لیو متضاد ذ یبرخورد افراط ود ،متعادل

 
a  ـSuperficial  
b - Individualization 
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 ،قائل نشده  کیتفک  یدر جوامع غرب  یانحطاط فرهنگ   ردها ووآدست  انیآنکه م  یک ی

طرز  نیمقابل انقطۀ شمارد.  یالسویه مردود مو على دهیچشم د کیهردو را به 

 .شدن به فرهنگ غرب است میتسل ،دید

را  شیجوامع خو  یاجتماع  نیاصول و مواز ،دوم  دیبخش مربوط به طرزد نیشامل

شمرده و   ریحق،  نیشدن به تجمل و فرهنگ باخترزم  فتهیفر  ایو    یخبریب  تیاز نها

 .ندینما یرویغرب را پ یتمثال فرهنگ  تا كالً  ورزندیتالش م

در  میمق هایافغان  انیو طرزتفکر بخش دوم را در م یزندگ ۀویکه ش یپژوهشگر

  ، در خارج  هاافغاناز  یتعداد»: نگاردیم ،گرفته است یبه بررس امریکااروپا و 

را مجبور   آنها ،زبانیحل شدن در فرهنگ م رایز. مبتال شده اند تیبه بحران هو

 یکل رشیپذ. دور شوند یافغان گفرهن هاینورمو  هاارزشساخته است تا از 

نموده  فیرا تضع آنها تیافغان ،یبه عوض فرهنگ افغان زبانیم ۀفرهنگ جامع

 د یبا ،برندیم بسر ،دیجد aتیهو یابی شکل ایبخش که در بحران و  نیبه ا 1.است

 یهمچنان. تواند یبوده نم یتنها راه و رسم زندگ ،غرب یآموخت که روش زندگ

 .نبوده است زیکه در گذشته ن

مورد تهاجم قرار  یشرقهای مدنیتتوان اظهار کرد که اگر یم خیتار یگواه به

ً  ،گرفتندنمی گذاشت  یبود و نم یجهان گستر م ،هاتمدن امروز درخشش آن یقینا

 .ندینما قیطر یها طدر کجراهه  نیچن نیا هاانسانکه 

جهت قرار   دو  نیدر  یاز جوامع شرق  دهیکوچ  یهاانسان  یهرحال رسالت امروز  به

آنطور استفاده کنند تا  یخوب جوامع غرب هایارزشاز امکانات و  اوالً : دارد

ً .  شود  تیفرهنگ خود شان تقو را در محیط   شیفرهنگ خو  ۀدیبرگزهای  داشته  ثانیا

 .شوند دیمستفها داشته   ناز آ زین اریتا مردم آن د ندیاقامت خود عرضه نما

  ط یدر شرا آنهااطفال  رایز. باشدیو ذوجوانب م ریخط ،مهاجر شده نیوالد فیوظا

که محصول محیط پرورش و   آنها  ن یفرهنگ والد  یک ی.  شوندیبزرگ م  یدو فرهنگ 

. باشدیم زبانیم ۀا فرهنگ جامعی ستیز طیفرهنگ مح یگریوطن شان بوده و د

در  ،ندیخود سازش نما ستیز طیاطفال مهاجرشده مجبور اند تا با فرهنگ مح

 
a - Identity crisis or Identity formation 
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احراز  های زمینهشده و  دیاطفال و همقطاران شان تجر ریسا انیآن در مریغ

 نیکه ا شودیموجب م زهیانگ نیهم. دهندیخودرا در جامعه از دست م تیموقع

 .تا خودرا همرنگ جماعت بسازند ،دهندیها را به خرج متالشۀ هم ،اطفال

و ها داشته را به  ناوالدین مكلف اند که اطفال ش ،روند کینظرداشت همچو در با

 یتوازن فرهنگ   کیتا الاقل اطفال شان در پرتو    ،فرهنگ خود آشنا بسازند  یایمزا

 در امان بمانند. یروح بیشده و از مصا تیهردو فرهنگ ترب انیم

متفاوت  هایارزشو  نیاز مواز قیو شناخت دق خیدرک از تار ،خودآگاهی داشتن

در    یفرهنگ   جیکه از سقوط در پرتگاه انحرافات را  ییآنها  ۀهم  یشرق و غرب برا

که  باشدیملحوظ م نیبخاطر هم. ضرور است ،کنندیم یغرب احساس نگران

خانواده و سرنوشت   یعنی  یتمدن بشر  ۀیپا  نیتر  تیو با اهم  نیاول  ،اثر  نینگارنده در

با  ،دگاهید نیتا خواننده را از کوشدیگرفته و م یبه بررس یآنرا در جوامع غرب

جوامع   نیدر  لیفام  رازهیو رشد انحرافات که موجب گسست ش  ریعوامل فساد فراگ

 .آشنا سازد شتریب ،شده است

 رون یدر نشرات ب  یمورد مطالب  نیدر  ،باشدیاثر معلوم م  نیبه نگارنده ا  که  یتا جائ

و نظر هنوز هم متحیرانه به اوضاع  شهیمنتشر نشده و صاحبان اند یافغان یمرز

موضوع کم نبوده و  نیا رامونیعالقه به مطالعه و مباحثه پ کهینگرند. در حال یم

 یگام بناءً . ابدی یم شیافزا وستهیپ کشورها نیدر هاافغان همزمان با تداوم اقامت 

 .شدیراستا برداشته م نیدر ستیبائ

  ادامۀ و    هیاست که بر پا  دیده و امعرصه بو  نیدر  aن یآغاز  یجستجو  کیحاضر    اثر

و بدسترس  هیپردازان محترم ته شهیاز جانب اند عیو وس شتریب قاتیتحق ،آن

 . ردیبگ  قرار عالقمندان

بطور همسان و  ،جوامع نیدر یزندگ یو معنو یمادهای عرصه است که  روشن

 ،دینمائیاثر مطالعه م نیدر که یطور یناهماهنگ  نی. ادینما یهمگون رشد نم

 کیو تکنالوژ یاقتصاد های پیشرفترا در برابر  تیمعنو آمدنخودبخود کوتاه 

 
a - Exploratory 
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جوامع بوجود   نیبزرگ در   یخال  کیشود که  یکمبود باعث م  نیو هم  کندیبازگو م

 .دیآ

خال  نیچن کی تیدر موجود شهیتواند بصورت دوامدار و هم یجامعه نم چیه

نظر   نکهیا  ایو    شودیموجب انحطاط تمدن غرب م  ،مذکور  یخال.  بماند  یمحفوظ باق

 ،دینمایجوامع عروج م  نیکه از درون ا  یگرید  تیمعنو  ۀبوسیل  ،کیبه قانون علم فز

 زیخانواده ن یخیو نقش تار تضرور یپر خواهد شد. در آنصورت مشاجره رو

چند قرن  ایها سال بعد و هد دیتفاهم شا نیخواهد داد. ا یخودرا به تفاهم باهم یجا

 ستیبائ یریسوال مطرح است که چه تداب نیا ،یکنون طیاما در شرا. دیآ انیبعد بم

 یالمجموع تمدن بشرو في  یپسندیده فرهنگ  هایارزش ، آن بالوسیلۀ اتخاذ کرد تا 

منشأ  یعنیو اصل خانواده  میوقایه نمائ یبمقابل انحرافات شتابنده جوامع غرب ار

 کی نی. امیمحفوظ نگهدار ،اثرات منحرفانه نیرا از گزند ا هاتمدن ۀظهور هم

ً آن  یپاسخ برا افتیو سرنوشت ساز است که در یخیسوال تار  ق یاز طر صرفا

 .تواند یمعضله بدست آمده م نیا رامونیپ عیوس قاتیتتبع و تحق

 گفتم یقصه مجمل نیمن از معضل ا

 مجمل نیحدیث مفصل بخوان از تو

ۀ گوش «یسرنوشت خانواده در جوامع غرب»نگارنده مفتخر خواهد بود اگر با نشر

مؤلفه    نیا  بالوسیلۀتتبع و    ،نهیرا در زم  یخوانندگان گرام  ۀاز معلومات مورد عالق

 خورد خردمندانه و بر ریاتخاذ تداب ،هدف مؤلف. در دسترس شان قرارداده بتواند

 . باشدیآن م ازیمورد ن هایارزشدر جهت حفظ خانواده و  آگاهانه

 میرعنایت هللا سادات                                                               
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 : پژوهش  ۀویانتخاب ش - 1

و نقش آن   لیدر مورد ساختار فام  یاختصاص  هایتیوریها و  مودل  یاز معرف  قبل

 غالباً که    کیوریعام ت  دیجهت نخواهد بود تا از دو طرزد  یب  ،یجوامع غرب  ۀندیدر آ

تمام   رایز. دیآ انیبم یسخن ،مطرح اند یعلوم اجتماعهای عرصه  در تمام

دو دسته شده و محققان   نیدر ابتداء شامل هم  زین  لیفام  قیمعطوف به تحق  هایتیوری

 a.رندیگ یم یرا به بررس لیفام ،هیدو زاو نیاز هم

که  یوریت :b«یاز نظرجامعه شناس لیفام یدرشت نگر ای ینگر ی» کل - الف

 ستمی»سهای عرصه از  یک ی ۀیاز زاو ایجامعه و  یعموم دگاهیرا از د لیفام

 .دینمایمطالعه م یعموم تیذهن و یا استیس ،جامعه« مانند دولت یمجموع

 کی ثیرا به ح لیفام: cلیفام ی)کوچک( نگر خرد ایو  ینگر اتی»جزئ ـ ب

آن   فیبحیث گروپ کوچک همراه با ساختار و وظا یعنیمختص به خودش    ستمیس

( صورت ی)خردنگر dکرو«ی»ماپایۀ که بر های بررسیتمام . دینمایم قیتحق

جامعه قرار    ینگر  ی)کل  ک«ی»مکروسوسیولوژ  دیبا طرزد  قیدر تلف  دیبا  ،رندیگیم

 یتوان ماسوا یرا نم لیفام رای. زماندیناقص مها پژوهش  ،نآریداشته باشند. در غ

 .( مطالعه کردیرونی)عوامل ب یعوامل مؤثر اجتماع

  آنها که هنوز دولت در    یدر مورد جوامع ابتدائ  «یخردنگر  قیتحق  وهیبکاربرد ش»

 جیتواند نتا یم ،فعال مایشاء بود ،در جامعه کننده نداشت و خود خانواده نینقش تع

و نظم آن  کردندیم لیتركیب جامعه را تمث ،بزرگهای خانواده رایز. بدست دهد

خانواده و جامعه بروز   انیکدام تضاد م  یعنی.  بود  یبر تمام جامعه مستولها  خانواده

از   لیفام ننظارت دولت بر خانواده و وابسته شد  نیپس از تأم یول 2.کرد ینم

در  جبراً  ،د که رشد و تکامل خانوادهآمدن انیبم یرونیعوامل متنوع ب ،تیمارک

 .قرارگرفت آنهاتحت شعاع 

 
a باید یادآور شد که درین اثر از هر زبانی که نقل قول صورت میگیرد،  اصطالحات هم به همان

.شوندیم ریزبان تحر  
b Makrosoziologie der Familie 
c Makrosoziologie der Familie 
d Mikro 
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 نکه یا  ایو    ؟دیامروز ظاهرگرد  هایفامیل تا در قالب    افتیخانواده چگونه رشد    نکهیا

 شمندانیاند که توجه اند یسواالت ؟دیمعاصر به کجا خواهد کش هایفامیلساختار 

  ان یاز آن م. مختلف بخود مبذول داشته است یایرا از زوا یشناس جامعهۀ عرص

را با در  یهایتیوریها و مودل ،عرصه  نیمقام ا یاز دانشمندان عال یبرخ

جهت نخواهد بود یمستقبل ارائه داشته اند که ب   یبرا  ،لیفام  ینظرداشت وضع کنون

مکث  آنها نیبارزتر یرو ،فهمؤل نیدرشیوۀ پژوهش تا قبل از پرداختن به انتخاب 

 : روشن ساخت که دیبا هاتیوریو ها مودل نیبهتر با ا ییگردد. بخاطر آشنا

 هایسال  یط  اکثراً نداشته و    یخیقدامت تار  یغرب  هایفامیلدر مورد    قاتیتحق  -اوالً 

 یدر حال. اند دهیآن به نشر رس رامونیآنهم بطور پراگنده پ ،از آثار یشمار ،ریاخ

ً  ،نیقبل از ،فامیل ۀدگرگون کنند لعوام که اول بعد از  هایسال یطمخصوصا

 . قرار داشته است شیدوم متبارز بوده و بطور الینقطع در حال افزا یجنگ جهان

 ً  دیطرزد  انگریب  ،نموده  بیمشخص را تعق  یهاشیوه  ،قاتیتحق  نیبخش بزرگ ا  -ثانیا

 .دینمایرا دنبال م یمقاصد اختصاص ایو  باشدیم یاجتماع نیمع هایگروپ

 ً از    یآنرا ناش  یو حت  ریاجتناب ناپذانحالل خانواده را امر    ،از محققان  یشمار  -ثالثا

 یوابستگ  نیانسان از آخر ،جامعه دانسته و معتقد اند که با انحالل آن شرفتیپ

 .شودمی آزاد  ،بازدارنده

هرکدام شان در  معموالً  یاذعان نمود که جامعه شناسان غرب دیهرحال با به

 نیهم بالوسیلۀ. برندیرا بکار م نیمع کیوریت یهاشیوه شیخوهای پژوهش

ها پدیدهاز  یبرخ ینیب شیپ ایو ها واقعیتاز  یبخش لیموفق به تحل آنها ،هاشیوه

و انطباق آن در  هاتیوری نیا انیدر بسا موارد م یول. شده اند لیفامزمینۀ در 

 .رسدیطي ناشده به مشاهده م یفاصله ها ،عمل

الزم   بناءً   ،به کثرت وجود دارد  یهاپژوهشگران نقل قول  نیدر اثر حاضر از  چون

 لیبصورت مختصر در ذ ،کیوریمتفاوت ت یدهایطرزد نیاز کیافتد که هر یم

 .نماند یابهام باق یجا زیتا نزد خواننده عز شوند یمعرف
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  :هاتیوریو ها مودل

 تازه« استوار بوده هایروش نشی»گزبرپایۀ  یوریت نیا :aشنیزیمدرن یوریت -1

آموخته  یوریت نیا بالوسیلۀ. باشدیآن م دیمورد تائ ،دیو هرآنچه که مدرن به نظر آ

موجب تفاوت در درون   ،دی( در تولدیتازه )طرز جد  ۀویش  نشیکه چگونه گزشود  می

 کی شهیتجدد هم» نکهیخالصه ا. اندازدمیرا براه  bانشقاق پروسۀشده و  وادهخان

 آمدن   انیتجدد سبب به م  ،گریبه عبارت د  3«.آوردمیتفاوت را در مناسبات بوجود  

 یوریت نشیجهت است که گز نیاز هم. شودمی هاانسانتفاوت در مناسبات 

رابطۀ  در  c«یی» فرد گرا یوریتازه( و ت یهاشیوه نشیگز یوریمدرنیشن )ت

 ی است که بدون آن نم  ی شرطفردگرایی  توسعۀ  »  نکهیمؤجز ا.  تنگاتنگ قرار دارند

 dستریهوف ما  تریبنام د  آلمانیدانشمند    4«مدرن سهم گرفتجامعۀ  توان در ساختار  

را گرایی  فردو ظهور تفکر  یعنعنوهای خانوادهرا بر  شنیمدرن ری( تأث2001)

 :سازدمیطور خالصه  نیا ،آنها انیم رد

 ی زندگ  ،به محل کار  یک یبخاطر نزدشهرها  و    ینقل و انتقال در قرب مراکز صنعت»

تفکر  ،شدن جامعه زهیمدرن یپا به پا نطوریهم .برهم زد [را ]درخانه یعنعنو

  5.«مسلط شد یبر شئون زندگ یساز یانفراد

 شنیزیمدرن ۀعمد ری( تأث2000) eزونیبنام تالکوت پ ییامریکادانشمند  کی اخیراً 

بلکه   ، نه تنها بر اقتصاد fمعاصر« ی حجرو هایفامیل»  آمدن انیرا از طریق بم

 یتوانستند انرژ نیوالد»: آوردیم یوریت البطور در ق نیمدرن ا یبر تمام زندگ

را  نهیزم []فرصت ن یبه اطفال قصیرالعدد خود مبذول بدارند و ا یو توجه کاف

 ی هاتشکل ،حال نیدر ع. ابندیخودرا در جهان ب یممکن ساخت که جا آنها یبرا

. ندیمحالت کار برآ نیتا به سراغ بهتر ،برخوردار شدند یاز تحرک کاف یلیفام

 ،شان فینقش و وظا یبخاطر اجرا یکوچک حجرو هایفامیل ،نظرنقطۀ  نیاز

 
a ـ Modernisierungstheorie 
b - Differenzierungsprozess 
c - Individualism 
d - Dieter Hoffmeister 
e Talcott paisons 
f - Moderne Kernfamilie 
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را در هرکجا که   فیبه سهولت وظا رای]ز. مساعد بودند یداریسرما ستمیس یبرا

جوامع  که یدر حال [توانستندیگرفته مبه عهده  ،شدیتقاضا م ،کار شان یبه قوا

مانع بودند. بمثابۀ  خود    ،یخانوادگتر و بزرگ تر    یدر وجود تعلقات قو  «ی»عنعنو

مصرف  تیو پس اندازها بدون مؤثر شدیم یریجلوگ تیدر آنجا استقاللیت و فرد

 6«شدندمی

  :aیمنفرد ساز یوریت -2

افراد از مجموع )کل(  ی ساختن و جداساز یانفراد یاصطالح در لغت به معن نیا

افاده  تیرا به مارک یزندگ ابعادوابسته شدن تمام  کیوریت نظرنقطۀ بوده و از 

 نیبه کمک ا. قرار دارد یدر محور جامعه شناس زمیدوالیویاند یوری. تدینمایم

طبعاً . نمایندمی یرا در فامیل بررس  تغییرو  ضیجامعه شناسان منشأ تعو ،یوریت

از عنعنه و  یریگچون فاصله  یتغییراتشرایط نیز بها داده و  تغییربه  یوریت نیا

 یوریت 7.گیردمیرا به محاسبه شهرها و  یدر جوار مراکز صنعت انتقالنقل و 

که به هر  یمعن نیقرار دارد. به ا bانشقاق یوریدر قرابت با ت یساز یانفراد

و مشتقات  هاتفاوت ،به همان درجه، ابدی شیدر جامعه افزا یساز یانفراد ،اندازه

 .آیدمی انیبم دیجد

  :cستمیس یوریت - 3

و متفاوت از  هاتفاوتواحدى مركب از بمثابۀ را  لیکه فام کوشدیم ستمیس یوریت

ارتباط   بوسیلۀ»که چگونه    داردیم  حیتوض  یوریت  نی. ا8دینما  ییواحد ها شناسا  ریسا

مانند  کامالً که  آیدمی انیبم یدیجد یزیچ ،آنهامتقابل  ریمابین عناصر و تأثفي

کل باهم  کی یاجزا ،ستمیس یوریدر ت 9.باشدمیآن نمتشکلۀ  ناصرخاصیت ع

 زیتداخل ن گریبلکه در همد ،باشند ینه تنها وابسته م گریمرتبط بوده و از همد

 ستمیس کیعمل در داخل . کنندیعمل م ستمیس کیجهت در داخل  نیدارند. از هم

هر . مطالعه قرارداد موردتا امروز  یانسان هایگروه شیدایاز ابتداء پ توانیرا م

 . شودیم ستمیدر داخل س گرید هایبخشباعث واکنش  ،ستمیبخش س کیدر  تغییر

 
a Individualisierungstheorie   
b Differenzial 
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ً  ،یساز  یانفراد یوریبر خالف ت ستمیس یوریت»  ینگر یکلهای مفکورهبا  قویا

در آنطرف  یوریت نیا. 10.«باشدمیپابند  یدر رابطه به تحوالت اجتماع یاجتماع

  ن یقراردارد. حفظ ا انشقاق« یوریو »ت «یساز ی »انفراد هایتیوریسرحدات 

 است. ستمیمحافظت س یسرحد به معن

 : aتیتینتیدیآ یوریت - 4

بوده و از  یو همانند یبرابرساز یبه معن یاز نظر لغو تیهو ای تیتینتیدیآکلمۀ 

 .شودیجامعه شناخته م یجیگام به گام با تکامل تدر تیهو ،یورینظر ت

: دینمایم حیجواب ساده تشر سوال و نیا بوسیلۀرا  یلیهویت فامb (1997 )توماس

هر عضو  نکهیاز ا ریغ ستین یگرید یزیچ ؟ستیچ لیفام کی یاجتماع تیهو»

  11«»ما« گفته بتواند لیفام

مختص به  تیهواست که از    یجمع  تیهو  "ما"کلمۀ    نیهم»:  کندیتوماس اضافه م

 یانفراد یوریرا مرادف ت تیهو یوریت ،هابعضی جهت  نی. ازشودیم یدزد فرد

  12.« دانسته اند یساز

 ت یدر برابر هو (ییاتکاء به خود افراد )خودگراروحیۀ  ،یوریت نیاز ریدر تعاب

 ل یعضو فام تیجمعي فامیل و هو تیکه هو یمعن ن ی. به اشودیقرارداده م یجمع

 . شوندیم یمعرف گریبلکه ناقض همد ،نشده دهید یمنطقرابطۀ  کیدر 

  ی اعضا   تیو هو  لیفام  تیدر هو  یجد  تغییراتموجب    cو ارتباطات  یزندگ  طیشرا

 ی ا  شرفتهیپ  طیمشکل است که در تحت شرا  اریبس  ،یوریت  نیا  دگاهیاز د.  شودیآن م

 . شده بتواند یبدست آمده حفظ و نگهدار تیهو  ،یو جدا ساز یساز یانفراد

 :dیانتقاد یستیالیماتر یوریت - 5

 و جامعه به لیفام انیرا م یک یالکتیدرابطۀ  کیتا  کوشدیم وستهیپ یوریت نیا 

 
a Identitatstheorie 
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تابع   ،است  aمفعول ایدر عین زمان که متحول   لیمفهوم که فام  نیبد.  اثبات برساند 

 ،شودیدهنده در برابر جامعه واقع م تغییرکه منحیث  ی. وقتباشدیم زین bهیمسندال ای

  ل یداخل فام  از  یکه تأثیرات طرز زندگ  یحالت مسندالیه را دارد. بالخصوص زمان

سپرده شده  فیوظا که کندیم اریمتحول را اخت ای تغیرحالت م ،نشأت کند رونیبه ب

 را به انجام برساند.  یبورژوار ستمیاز جانب س

 یاصول سازمان  ،مشترک  یزندگ  ،یمادپایۀ  که چگونه  دینمایم حیتوض یوریت  نیا

 .سازدمی نیرا مع لیفامهای داشتهو 

  :cیاجتماع یخیتار یوریت - 6 

آنرا   ی و اعضا لیفام  یزندگ ،یجتماعا یی هیپا اناتیو جر ی اقتصاد ۀمجبر عوامل

 ستمیس» کی ثیآن نه تنها منح یو اعضا لیفام ،یدهشکل نیدر. دهدیشکل م

  ی بلکه اجتماع ،شوندیچاره منحصر به خودشان مطالعه می افراد ب ایو  dمجرد«

نمونۀ  ،چشم انداز نیچن. باشدمیمطمح نظر  زیشدن اجتماع ن یلیو فام لیشدن فام

 یبه بررس یاجتماع دیشعاع طرزتول ریعصر« در ز»را در هر  یلیفام یزندگ

 .گیردمی

مشترک  یزندگ یماد یربنایکه چگونه زشود مینشان داده  شهیهم بیترت نیا به

 ۀبه عبار. سازدمی نیمع هافامیلرا در  نیزو موا یالتیاصول تشک  ،در هر عصر

 13.انطباق میدهد یاجتماعتغییریافتۀ  طیخودرا با شرا وستهیپ لیفام گرید

 له ینوسیو بد  داندیم یخیماحصل تکامل تار  ایو    جهیجامعه را منحیث نت  ،یوریت  نیا

 ییکجای یزندگ ۀواحد تعامل دهندبمثابۀ  کیالکتید یهاپرنسیپآنرا برطبق 

 14.کند یم ییشناسا

 و مشتقات  دهیورز تأکید هاتفاوتبر  یوریت نیا :eانشقاق ای یتفاضل یوریت - 7 
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مجزاء ازهم( سوال   ایتکامل از هم جدا )و  یعنی. دهدیم صیتشخ ،را جدا از هم

 .باشدمین یوریت نیبوده و مورد توجه ا زیبرانگ 

مندرج  طیو کم از شرا شیب ،شدند یمعرف نجایکه تا ا aهایتیوریقضیه ها و  تمام

انشقاق  یوریخود ت شودیمعلوم م که طوری اما . باشدیانشقاق مشروط م یوریدر ت

 لیامروز فام.  شده است  لیبه پروبلم تبد  لیفام  عرصۀدر    ،یدیبه مثابه حرف کل  زین

مشتقات را  نیا زیبلکه خودش ن ،شده احاطه  ینه تنها از جانب مشتقات اجتماع

حل کننده  ریکه تأث یوقت نیانشقاق در ع یوریت بیترت نیو به ا آوردمیبوجود 

  15.کندیم جادیا زیرا ن هاپروبلم  ،را دارد هاپروبلم

  :bها تیواقع یاز ورا لیتحل - 8

 ستوارا شیتجارب و آزما یکه رو شودیم دهینام cش«یریمپیا »یبخاطر وهیش نیا

 هایمیالنو ها شاخص ،نموده لیو تحل سهیرا باهم مقاها احصائیهارقام و . است

تمام عوامل   یبه کشف و بررس  ی. گرچه دسترسدینمایو عوامل را بازگو مها  پدیده

و ارقام را در جوامع ها فاكتچون  ،لیطرز تحل نیاما باز هم چن ،ستیآسان ن

لذا   .دینمایم سهیگرفته و مقا یبه بررس لیفام باطمختلف و در ادوار مختلف به ارت

 .  دارد یک ینزد یاجتماعهای واقعیتبا 

به شناخت  یوریتوان بدون ت ینم ،گریهم مانند هر علم د یاما در جامعه شناس»

 ی بالواقع فيها پدیده یموجودعملیۀ  کیصرفاً که  یمعن نی. به اافتیدست  یعمل

 ییآشنا  بناءً   16.«رندیهم قرار نگ   یشان باال  نیعم  میبه مفاه  نظر  آنهااگر    .است  یمعن

تا در   ،بود یمنحیث مدخل به موضوع مورد نظر ضرور ،هاتیوریو  میبا مفاه

. اما در مورد بکاربرد دیبعمل آ  یریجلوگسؤتفاهم  اثر از مغالطه و    نیامطالعۀ  وقت  

 هایتیوری متما لیتحل وهیروشن ساخت که مؤلف ش دیاثر با نیا کیوریروش ت

تا خواننده را  ،فوق الذكر را عندالمناسبت و در موارد گوناگون انعکاس داده است

 امیاست که پ دهیخودش کوش یآشنا سازد. ول هاتیوری نیمختلف ا یهادیبه طرزد

  ، یو ارقام از منابع معتبرو آثار شناخته شده علم  هیاحصائ ارائۀ    لهیمؤلفه را بوس  نیا

 
a Theoreme, Theorien 
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 شیتجربه و آزما یخودرا روهای بررسیپایۀ مؤلف  یعنی. دیاستدالل نما

تواند   یطرز تحلیل م  نیکه از نظر او چن  یبخاطر.  ( استوار ساخته استشیریمپی)ا

 باشد. کینزد تیبه واقع شتریب

 :هاپرنسیپو  هامیالن تیرعا

 ، یاقتصاد ستمینظر سنقطۀ از  یغربهای کشورکه  تیواقع نیدر نظر داشت ا با

نافذ  نیاز رهگذر مقررات و قوان یول ،و مذهب باهم شبیه اند یفرهنگ های داشته 

 : شوند ییتواند در دو بخش شناسا یآن م یو اعضا لیدر رابطه به فام

. شودیم تأکید «یعاجتما پ»پرنسی یشان رو نیکه در قوانهای کشوراول همان 

آن بر طبق قانون »اقتصاد بازار   یاقتصاد ستمیکه س آلمانفدرالى  یمانند جمهور

 آزاد« اعالم شده است.   یاجتماع

 شتریب تیاهم زم«یبرالیبه »ل یاند که بعوض پرنسیپ اجتماعهای کشوردوم دستۀ 

 ی قانونگذار نیابرجستۀ نمونۀ . سازدمیشانرا  نیجوهر قوان ،فرد آزادیو  دهندیم

 .وجود دارد امریکامتحده  االتیدر ا

 ،شده بتواند یمعرفتر دقیقبازهم  شیدو گرا نیدر پرتو هم لیبخاطر که وضع فام

دو کشور نمونه یعني   نیاز هم  شتریب  ،و ارقام راها  احصائیهتا    کندیم  ینگارنده سع

مؤلف آرزومند است که وضع   ،وهیش نیبا انتخاب ا. انتخاب کند امریکاو  آلمان

  ی اقتصادهای  سیستم  رایز.  دیابیبازتاب م  وبترخ  یدر تمام جوامع غرب  لیفام  یواقع

. دهدیم لیتشک  امریکامسلط را در هردو قاره اروپا و  هایمیالن هردو کشور

ضروراست  ،لیفام ندهینسبت به آ نانهیواقعب ریتصو کی افتیبخاطر در نطوریهم

 را یز. مرور گردندمختصراً  ،خانواده یخیتارگذشتۀ  ریمؤثر در مس هایمیالنتا 

با عوامل مؤثر  کجایشده و  یبه سطح امروز لیباعث انکشاف فام هامیالن نیهم

 . دینمایم میرا در برابر ما ترس لیفام ندهیآ ریتصو ،یکنون

المجموع فيخانواده    شیدایبه پ  زیتوجه خواننده عز  ،افتد تا قبل از همه  یالزم م  بناءً 

و کوچک  یكلي نگر ینجلب گردد. هدف از و تکامل آن بطور اخص در اروپا

 ییاروپا  هایفامیل  یخیتکامل تار  یکه در چگونگ   یی  یخیآنست تا عومل تار  ینگر

 .از نظر دور نماند ،مؤثر بوده اند
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 :خانواده شیدایبر پ ینظر اجمال - 2

 ،و تکامل جامعه  شیدایگام در جهت پ  نیکه اول  آموزاندیبه ما م  یتمدن بشر  خیتار

 هبمثاب  توانیخانواده را م  ،جهت  نیاز همآن بود.    لیمفهوم خانواده و تشک   آمدن  انیبم

به  .محسوب کرد  خیدر طول تار هاتمدنهمۀ و تهداب  هیپا ،یاجتماع لیتشک  نیاول

. باشدیجامعه م نیاول ۀحجر ل«یبه اصطالح امروز »فام ای»خانواده« عبارۀ دیگر 

»مخلوقات   کهیوقت  ،یانتروپولوژ  عرصۀ( در  1978)  aیک یل  یمر  اتیبرطبق کشف

در قالب   آنها  ،نهاد  گام  نیکره زم  یسال قبل بر رو  ونیمل  میسه و ن  bها«انسانشبیه  

  17.متشکل شده بودند یحجرو هایفامیل

غالباً   ،نمودندمی  یجات زندگ  وهیمآوری  جمعشکار و    قیکه تنها از طر  یهاانسان 

کدام   آنها  انیدر م.  داشتند  یدورهم و قریب هم زندگ  ینفر  40تا    20  هایگروپدر  

 وندیهمان پ آنها انیارتباط م گانهینشده بود و  جادیا یاسیو س یاقتصادرابطۀ 

  ی عصرحاضر شکل حجرو  هایفامیلدوره مشابه  نیا هایفامیل. بود یشاوندیخو

 هایگروه. وقت تنها مرکب از والدین و اطفال بود نییعني فامیل در 18.را داشت

 یخراب ایمطابق و بنابر بهبود و  ،جات وهیمآوری جمععصر شکار و  یانسان

 یمحافظو  لیبه وسا  آنهاهنوز    رایز.  نقل مکان بودند  تدر حال  شهیهم  یاوضاع جو

 یجسم  یآمادگ  ،یمینداشتند. بخاطر وضع نامساعد اقل  یبمقابل سرما و گرما دسترس

باالخره به وضع  یتا آنکه بهبود وضع جو. کم بود ی لیدر آوردن طفل خ زیزنان ن

حبوبات به  یو جمع آورها انیشکارچجامعۀ تکامل زمینۀ داد و  انییخبندان پا

 19. دیفراهم گرد یزراعتجامعۀ 

نبود و انسان توانست  هاانسان یبرا یمنبع زندگ گانهی واناتیاز آنکه شکار ح پس

 شتریازدواج ب  وندیبه پ  ،خودرا آماده بسازد  یزندگ  حتاجیما  زیبه زراعت ن  یکه متک 

 ی توانست با مرد در زراعت همکار یعصر زن م نیضرورت احساس شد. در

فرزندان ذکور طبعاً . باشند اریشان دست یبزرگ کند که با هردو یاطفال زیکند و ن

را داشتند و کثرت فرزندان ذكور  یزراعت دیدر تول شتریب یکمک جسم ییتوانا

 دادندیم  حیمردان ترج  بناءً .  خانواده  یکار و قدرت دفاع  یروین  شیبا افزا  دمرادف بو

 
a Mary Leakey 
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اطفال توان  نکهیهم. شته باشنددا ادتریتا بالنتیجه اطفال ز ندیازدواج نما شتریکه ب

 یهاو پسانتر در کارگاه نیزم یبا والدین شان بر رو ،کردندیم دایکارکردن را پ

 . نمودندیم یهمکار یخانگ 

را کنار گذاشته و در مناطق دلخواه  یخانه بدوش هاانسان  ،یزراعتمرحلۀ در 

  ی قوا رایز. باال رفت حاصالتآوری جمع که باالثر آن سطح  متوطن شدند شیخو

 از نباتات بکار افتاد. یریبهتر در جهت بهره گنتیجۀ و با  خوبتر یبشر کار

زمینۀ  ،یمیو اقل یخوب شدن امکان تغذ ،حاصالتبهبود  ،هاانسان شدن  متوطن

 ی هانهیزم ،ییموادغذا ادینفوس و ازد شیافزا. آورد انینسل را بم ریو تکث ادیازد

 . دیگرد  یشخص  تیمالک   شیدایباعث پ  ،نهیزم  نیکرد که ا  جادیکار و تبادله را ا  میتقس

 ی زراعتجامعۀ  در    راثیموجب شد که به تنظیم قواعد م  یشخصهای  ملکیت  وجود

قواعد قرار   نیدر محراق مشخصات ا یلیضرورت احساس شده و تعلقات فام

  20.ردیبگ 

 یعنی.  خودرا به »سازمان خانه« داد  یجا  ،یحجرو  هایفامیلدر چارچوب    یزندگ

در نقش  زین یگریافراد د ،اشتندد یشاوندیخو یکه با هم زندگ یعالوه بر کسان

. »خانه« شدند یو اقتصاد یشامل تركیب واحد اجتماع «»شاگرد ای»مزدور« و 

 ایاز اصطالح خانواده و  aخانه«  یاقتصاد لی» تشک ، مختلط بیترک نینظر به هم

 .گرددیم زیمتما لیفام

عامل  ،کار یعالوه بر نقش بوجود آورنده قوا هاازدواج  ،یزراعتجامعۀ در »

  ی اتحادها  یرا برا یو نهاد هیپا ،توانستندیم هاازدواج. بود زیو قدرت ن ژیپرست

خانواده رشد  قیاز طر یجمع یاساس زندگ بیترت نیبه ا 21.دهند لیتشک  یاسیس

نموده و  تیاحساس مسئول گریآن بمقابل همد یخانواده بود که اعضا نیکرد و ا

از آن آشنا   رونیخانواده و بسسۀ ومشان در درون  فیآهسته آهسته با تقبل وظا

 . شدندمی

  ، نداشت  یها حدودیهمخون  انیم  یکه هنوز روابط جنس  «یگروههای  خانوادهدر »

. معلوم بود یو کیالوژیبخصیصۀ نظر به  ،شد. اما مادر یپدر فرزند مشخص نم

 
a Household 
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 یبدو  هایگروهکه    هرقدر.  دیگردیمادر قابل شناخت م  قینسب تنها از طر  سلسلۀلذا  

و   افتهیتوسعه  زی بهمان اندازه حدود محارم ن ،کردندیرشد و تکامل م هاانسان

 .شدندمیمشخص 

حدود محارم را   یگریدیپ یک ی ن«ینخستهای جمعیتشامل » یهاانسان نکهیا

  ی وقت خبر آن در چه از علم و تخنیک هنوز دال بر آنست که اگر ،دادندیتوسعه م

 نی. از همکردندینقایص مقاربت في مابین محارم را در عمل درک م   آنها  یول  ،نبود

»گروه باهم معاشرشان« مانع  ل ازدواج را با افراد داخ آنهانظر بود که نقطۀ 

شامل حلقۀ  پسانتر  .  دیگردیم  نیها معیهمخون  انیحدود ازدواج در م  یعنی.  شدندمی

 ر یبا سا روابطتوسعۀ قاعده باعث  نیمسماء شدند. ا aحدود به »ژنس« نیا

»ژنس« اساس نظم  ،گرید ۀبه افاد. دیگرد ینظم اجتماع ادیبن شیدای« و پهاگروه»

راه شان را  هاملت ،آنپایۀ را بوجود آورد و بر  نیزم یملل رو هیکل یجتماعا

 .تمدن گشودند یبسو

رو به  وستهیپ زیو نقش خانواده ن فیوظا ،رشد و تکامل جامعه یمراحل ابتدائ از

 ،جامعه یدیو تول یسلول اقتصاد کیتا آنکه خانواده نه تنها به . گرفت یم یفزون

.  دیفرزندان مبدل گرد یو کانون پرورش استعداد هنر میتعل ،تیبلکه به مرکز ترب

خانواده )پدر( نضج و قوام    سیتحت نظر رئ  دراخالق و کردار اطفال    ،مرکز  نیدر

 جدیداً که ها دولتاز آن منفصل و به  ،خانواده فیاز وظا یبخش پسانها. افتی یم

دولت  شیدایپ یا شهیاگر ر ،نخواهد بود جهتیلذا ب bمربوط شد. ،کردندیظهور م

 جستجو گردد. لیفامگذشتۀ در 

  کصد یحداقل الواقع فيتر از دولت بوده و  یمیقد ،cقدرت ستمیمنحیث س لیفام»

  22.« هزار سال کهنه تر از آن است

 
a Gens 

b     وظایف منتقل شده به دولت ها، زیاد است ولی میتوان منحیث نمونه از. تدریس،  که به 

 و نیمجرم بیو بزرگ ساالن، تعق نیتعلق گرفت، مساعدت به معلول یو مسلک یمکاتب عموم

از قانون و بصورت  نیمتخلف ییها، نظارت بر تطبیق قانون و بازجوو نورم نیباالخره انفاذ قوان

نام برد یو اقتصاد یاجتماع ، یاسیس اتیح بیكل تنظیم ترت . 
c Machtsystem  
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که تهداب آن  افتیآنوقت استحکام  ،خانواده ادیبن ،تکامل جامعه یمراحل ابتدائ در

و   افتهینظم  اوالدها تیتوالد و ترب ، ازدواج بالوسیلۀ. دیازدواج استوار گردپایۀ بر 

 کیحال که  نیشد. والدت در ع ایمه یتداوم جوامع بشرزمینۀ  ، از آن یبه تأس

روابط  ،باالثرآن رای. زباشدیم زین یاجتماعحادثۀ  کیاست  کیالوژیب تیواقع

 .دیآیبوجود م شاوندانیاقارب و خو ،وجوانب والدین و فرزندانذ

 ،هااز عرف   سلسلۀ  ،که ظهور کردند  ییدر هر کجا  ،خود  یبقا  یبرا  یبشر  جوامع

آن از ازدواج و طالق وسیلۀ تا به . آوردند انیرا بم نیقواعد و قوان ،عنعنات

صورت گرفته   یدائم  یدگیبه تولد و پرورش اطفال رس  نطوریو هم  ،مواظبت نموده

 .بتواند

 تیدرون خانواده و موقع  یدر روابط اقتصاد ،یانسانهای جمعیتتوسعۀ همگام با 

 یابتدائجامعۀ ازدواج نه تنها مانند  طیتحول رونما شده و شرا زیآن در جامعه ن

باالثر » .کرد زیانکشاف نجبراً  ،جامعه یخیبلکه مطابق تکامل تار ،نماند یباق

وان ت  یاشکال را نم  نیا.  را بخود گرفت  یخانواده اشکال مختلف اجتماع  ،خیجبرتار

آنرا به کدام اجتماع معین مختص   ایو    23.«مشروط ساخت  کیانتروپولوژ  طیاز شرا

باالثر جبر   ،یاشکال مشابه آن در تمام اجتماعات بشر  ایاشکال و    نیبلکه هم.  نمود

 .شوندیم  تیو تثب  صیاز جانب محققان تشخ  آنهابوجود آمده اند که امروز آثار    خیتار

در  ،مجاور لیربودن و اسیر گرفتن دختران قبا ،خانواده یدر پرتو انکشاف جبر

که  یمعن نیبد. خودرا به مقاوله گذاشت یجا ،تحت شعاع رشد اخالق و عادات

 یاو مدت یبرا ایو  دادیپدر دختر م یبه شکل جنس برا ییتحفه  ستیبائیمرد م

عالوه بر   پسانهااورد.    بدستدخترش را بغرض ازدواج    ،تا در عوض کردیکار م

متاسفانه در طول . دیمعمول گرد زیو فروش ن دیخر قیازدواج از طر ،قاعده نیا

و فروش   دیتحفه و خر  دنیکش  شیپ  ،هر سه شکل آن یعني اسیر گرفتن  یبشر  خیتار

و فروش   دیشیوه خر  ،امروز هم در بسا از جوامع  نیبوده و هم  جیجوامع را  انیدر م

 ن ینافذ در نی. با آنکه قوانشودمیبکار گرفته  یبخاطر تأهل اجبار تنگرف ریو اس

 .داردیم فیدوطرف« تعر تی»رضائپایۀ ازدواج را بر  طیشرا ،جوامع

  قانون ثبت شده جهان غربکه نیدر اول حیمس الدیو هشتصد سال قبل از م کهزاری
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  24.مردان شناخته شده اند تیزنان بحیث ملک ،شهرت دارد aبه نام کود حمورابي

چشم   ایبا زن و    تیضد  ،جوامع  یکه متناسب با عقب ماندگ  دهدینشان م  ،هاپژوهش

ً آن  یاز کرامت انسان یپوش طبق » .وجود داشته است یدر تمام جوامع بدو تقریبا

)پسر( قرار  ذكور اوالددر ید تصرف  کالً  یمتوف تیملک  ،انیهودی یمذهب نیقوان

  25.«نداشتند یپدر متواف اموالدر  یو فرزندان اناث )دختران( حق گرفتیم

با ظهور  نکهی. تا اکردندینوزاد دختر را زنده در گور م ،تیاعراب زمان جاهل

توافقات دو طرف پایۀ  اسالم ازدواج را بر  .  داده شد  انیپا  یگر  یوحش  نیاسالم به ا

  ی ول  ، گرچه در دست مرد قرارداداستوار ساخت و خاتمه دادن به آن )طالق( را 

دادن به ازدواج از جانب  انیپا ،که اگرزن از شوهرش متضرر شود یاالتدر ح

ازدواج  ،نظر به درخواست زن یحالت قاض نیدر. تواند یمطرح شده م زیزن ن

 26.دینمایرا فسخ م آنها

 یزن را با جسد شوهرمرده اش م ،نسبت به شوهر یبه عالمت وفادار هندوها

دوزخ رها گشته و موجب ورودش به بهشت   که او از آتش  دهیعق  نیتاندند. به اسوخ

 ادی «»زن باوفا یعنی b«یهندوئیسم بنام »ساتفلسفۀ در  یزن سوز نیخواهد شد. ا

. دیگرد  یسال ملغ  نیادامه داشت تا آنکه در  یالدیم  1830تا سال    یرسم سات.  شدیم

مجدداً مختار نبودند که  ،وهیهنوز هم زنان ب ،ظالمانهآن رسم  یپس از الغا یول

شان  یحق طبع نیهندو به ا ۀویزنان ب 1870به سال  باالخره تا. ندیازدواج نما

 27.دآمدن لی)ازدواج مجدد( نا

باالثر   یقانونگذاران و دانشمندان علوم طبع  ،مستعمره بود  امریکاکه شمال    یوقت  تا

 نیدر سطح پائ یتیملکبمثابۀ را  اهپوستیزنان و مردان س ،همانوقتحاکم  تیذهن

  28.شناختند یم انسانتر از

 و فروش  دیخر  ،یهنوز هم مانند بردگان و آالت کشاورز  افریقازنان    19در قرن  »

 زنان مجبور بودند که خوک ها را از پستان  cبریتسن زیو ن یتیدر تاه. شدندمی

 
a Code of Hammurabi 
b Sotee 
c Tahiti , Beratzen 
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  29«بدهند. ریخود ش

  ن ی قوان بر ،است سیالمعارف انگلرةی( که مرتب دا1769) aبلک ستون ویلهم سر

  ۀ و زن در »لسان قانون« افاد   شوهر»:  دینمایتبصره م  نطوریا  سیآنوقت کشور انگل

عمل او   ،کشدی.. اگر بارون مادون خودرا م.و مادون را داشت  [خان]  نقش بارون

عمل مادون    ،کشدیبارون را م  ،مادون  بود. اما اگر  گانهیفرد ب  کیمرادف به کشتن  

نه تنها قانون را   رایز. آمد یبه حساب م تیجنا نیترزشت ثیاز نظر قانون منح

جرم   ،لذا قانون. زدیم ازبمقابل شوهر سرب تیبلکه خود از مسئول ،کردینقض م

 ،انتیخ نیبخاطر چن. پادشاه را کشته باشد ایکه گو دانستیم یانتیخمثابۀ اورا به 

  30.«شدیسوختانده م دیزن با

مضحک و دردناک زن  تیواقع  ،bامریکاماساچوست    التیمعروف زنان ا  ۀمحاکم

زن در   ستیب بقری 1692در سال . کندیآن کشور بازگو م خیرا در تار یزیست

مغروق شدن  یمحاکمه و با جزا یماساچوست به جرم جادوگر التیا cمیلیشهر س

بر آن  دهیمسیحیون ذكور را عق وقت نیداده شد. در انیپا آنها یبه زندگ ،در آب

. دهدیرا انجام م  یطانیعمل شالواقع  في  ،کندیخودرا م  شوهر  یگفتیبود که اگر زن ب

بودن خود منفعل  طانیزنان اگر از ش نیگفتند که چن یم تیمردان با عصبان نیا

 .مرگ محکوم شوند یبه جزا دیبا ،ندینماینشده و توبه نم

 امیاالمیمختلف از قد  لینظر به رسوم قبا  ،زوج  کیزوجات متعدد و یا اكتفا به    عقد

تعدد ازواج رواج داشت. اما مسیحیت نه  ،انیهودی انیمتفاوت بود. چنانچه در م

و  نیمعتقدتر ،سای. از نظر کلساختیبلکه طالق را هم ممنوع م ،تنها تعدد ازواج

 ستهیمجرد ز ،حیحضرت مس رایز. اند که ازدواج نکنند یکسان ،افراد نیترمؤمن

جاست  نیبه ازدواج تن در دهد. از هم دینبا ،او است قیصد رویکه پ یبود و کس

 .نمایندمی یو»خواهران مقدس« مجرد زندگ «یکه »پدر روحان

»اتصال  به    ،زن و مرد  انیم  یجنس  زیخودرا با درنظرداشت غرا  روانیاسالم پ  اما

 هاانسانکه    خواهدینموده و م  بیترغ  ،که عبارت از ازدواج است «یمشروع جنس

 
a Sir William black stone 
b Salem Witch Trials 
c Salem 
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آنچه با نکاح مشروع  یدر پهلو ،قبل از ظهور اسالم. را از فحشاء بر حذر دارد

آنوقت در  یلویقب نیبنابر مواز زینازدواج  گریاشکال د ،مشابهت داشت یامروز

فحشاء و همخوابه ساختن   ،با زن  یجماع گروه  نطوریهم.  جزیرةالعرب مرسوم بود

اشکال   ،آنهابغرض حامله شدن و گرفتن نسل از  یزنان شوهردار با پهلوانان جنگ 

 31.بودند تیزمان جاهل یلویقب یدر زندگ یجنس یهامروج مقاربت

ً زنان    ،در اروپا  یقرون وسط  یط . شدندمیبحیث مال شوهران شان محسوب    قانونا

در محضر عام جزاء   ،کردیم یاعتنائ یشوهرش ب اتیهر زن که در برابر هدا

حق را داشت که در   نیاما ا ،کردینم یکشت و زخمیزن را نم دیمرد با. دیدیم

  32.دیاورا لت و کوب نما ،صورت تخلف

 گریخانواده بمقابل همد  یاز اعضا  کیهر  تیو مکلف  تیمسئولتدریجاً    ،مدنبا رشد ت

حقوق زن   ،اصل خانواده  میمفاه،  شده  یدر برابر جامعه و دولت شناسائ  زیشان و ن

 صیمفکران و قانونگذاران تشخ  ،حقوق والدین و اطفال از جانب مذاهب  ،و شوهر

و   هامسئولیتشناخت    یعنعنات هر جامعه در چگونگ طبعاً  .  افتی یو تسجیل قانون

متفاوت  زیدر شکل ن گریداشته و با جوامع د ریخانواده تأث یاعضا یهاتیمکلف

 یو زمان  یمکان  هایتفاوتالرغم  على   ،خانوادهمؤسسۀ    یو اصول کل  راما جوه.  بود

  ی قواعد نیتریو اول نیترکهنجملۀ باهم فرق نداشتند و قواعد ازدواج از  چگاهیه

 .آورده است انیآنرا بم شیخو یاجتماع خیتار ریبودند که بشر در مس

ها خانواده  نیدر داخل خانواده و مناسبات في ماب  یقدر که اصول و قواعد زندگ   هر

 شتریاز درون استحکام ب زیخود جوامع ن ،همان اندازهه ب ،نمودیرشد و تکامل م

در  یادیز یفرهنگ  هایارزش ،همتناسب با انسجام بهتر خانواد نطوری. همافتندییم

 افته ی جیبه سراسر جامعه پخش و ترو ادهاز درون خانو یبشر خ یادوار مختلف تار

 است. 

 دیازدواج در تحت شعاع تول  ،در جامعه اثر نگذاشته بود  یکه انقالب صنعت  یتا وقت

و استهالک  عیتوز ،دیتول عرصۀمسئول هرسه ها خانوادهقرارداشت و  یخانگ 

( در  1989تورنتون ) فیطبق تعر لیفام یفویوظ  عرصۀ  ،اموال بودند. بعد از آن

و اسکان آن در    یساختن بعد  یهمچنان اجتماع  ،تداوم نسل»  بخش تنها استهالكي و

  33.«ماند یمحدود باق آنهابه  راثیو گذاشتن م لیداخل فام
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 ،تأثیر داشت هاتمدن شیدایخانواده در با ثبات شدن جامعه و پ که طوری همان

. گذاردیاثر م  هاتمدنو سطح  ها  خانوادهبر سرنوشت    زین  یبهمان اندازه نظم اجتماع

 تغییر  یاجتماعساختارهای  در قبال    یلیفام  یساختارها  کطرفیاز  »  نکهیخالصه ا

 یاجتماعتغییریافتۀ  یخودرا به ساختارها نزنان و مردا رایز ،کندیم تغییر ،افتهی

را  یجینتاقسماً  لیدر رفتار و روش فام تغییرهر  گری. از جانب ددهندیانطباق م

  34.«گذاردیاز خود بجا م یبر ساختار اجتماع

توان در   یم ،کندی" ادعا مستمیس یوریکه "ت یهمچنان ،متقابل را ی اثر گذار نیا

موضوع بحث ما  ،مؤلفه نیچون در یول .کرد لیو تحل یبررس ،تمام جوامع

 رامونیخودرا پ یبررسناگزیراً لذا  ،است یسرنوشت خانواده در جوامع غرب

 .مینمایانکشاف خانواده از منابع ظهور تمدن اروپا در آتن و روم آغاز م 
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 :جرمن لیروم و قبا ،در آتنها خانوادهساختار  - 3

کلمۀ از  اییلیبار اول در روم بکار گرفته شده است. نام فام یبرا لیفام اصطالح

مجموعۀ  و در ابتداء به » دهیاشتقاق گرد ،دهدینوکر را م یکه معن aولوسیفام

بکار گرفته  زین لیفام افادۀ یاصطالح برا نی. سپس اشدیاتالق م «یغالمان خانگ 

  ، اطفال  ، خانم ،آن بیکه ترک ،بودند «یمع»مجت کی یروم هایفامیل رایز. شد

مادون مرد محسوب شده   آنها.  کردیمرد را احتوا م  کینوكران و بردگان متعلق به  

 »پدرانه« او قرار داشتند. اراتیاختحیطۀ و در 

آن با   یمحتو. کردندیرا استعمال م bکوس«یاصطالح »او ،لیفام یها برایونانی

را  هاانسانباهمي »مجتمع«  یزندگ قتیمطابقت داشت و در حق یروم یاییلیفام

  ن ی. به اشودیاحساس م آنها فیوظا یابیدر استقامت یاندک ی. اما تفاوتکردیافاده م

»فامیلییا«  کهیبود. در حال ی اقتصاد عرصۀ نیمب شتریب کوس«یکه »او یمعن

 35.کردیدر داخل »مجتمع مشترک« توجه م تیبه ساختار حاکم ادتریز

 :ونانیخانواده در  ساختار

 : سه نوع ارتباط بودند ایمرکب از سه رکن و  یونانی یهاکوسیاو

 زن و مرد  انیارتباط م - 1

 اوالدپدر و  انیرابطه م - 2

  هابردهخانه و  یآقا انیرابطه م -3 

 استوارپایۀ دولت و  یالتیواحد تشک نیکوچکترالواقع فيتشکل مغلق  نیهم

  36.دیگردیمحسوب م cیونان« یشهر یهادولت»

 بناءً ساکن در قلمرو دولت  )افراد( یاز اهال کیبر هر یمتک  یشهر یهادولت

 ،مفهوم که هر خانواده نیبه ا ،بلکه عبارت بودند از مجتمع خانواده ها ،بود افتهین

 
a Famillia, Famulus 
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 اگر  37. )شهر( خود داشت ستیمحل ز یا هیرا در مجموع ناح کولیمال کینقش  

آتن محسوب   یتبعه ا  زیخود طفل ن  ،بودند  یآتن م  یشان تبعه ا   یهردو  ،والدین طفل

نبود تا  یکاف ،آتن تیبه تابع آنهااز  یک یمنسوب بودن  ،حالت نیچن ری. در غشدیم

ً ازدواج هم  نطوریهم 38.آوردمیرا بدست  یطفل شان حقوق همشهر در  صرفا

ازدواج با برده مجاز   یبرخوردار بود. ول  یقانونشهروندان )اتباع( از اعتبار    انیم

شان  گریرا با همد هاانسانسرحد ازدواج  ،یحدود طبقات یعنی. شد یشمرده نم

 .ساختیمعین م

 از داخل گروه  ستیبائ یازدواج م نی)طرف aنظم اندوگامي کیعبارۀ دیگر  به

هر نوع . ( برقراربودشدندمیانتخاب  ،که خود شان به آن منصوب بودند یاجتماع

 یموجب قطع روابط خانوادگ ، یا آوردن طفل از ویشهروند و ریغ کیازدواج با 

از حق   توانستندیتنها اتباع م  بین ترتی. به ادیگردیآتن م  تیو اخراج شهروند از تابع

 ازدواج برخوردار باشند.

شانرا  ۀندیدر مورد ازدواج و انتخاب همسر آ یریگ میتصم تیصالح هم زنان

الرقاب شان  به مالک ،آنهاازدواج نمودن  تیالحص ،نداشتند. بلکه از نظر حقوقي

تعلق داشت. او بود که ازدواج زن را با  ،شدیم ادی)پدر خانه(  bروس«یک» که بنام

موضوع طرف  کیتنها الواقع فيتعامل زن  نیو در کردیاش عقد م ندهیشوهر آ

 39.دو طرف بودمقاولۀ 

بود که اورا    یفقط کاف  ،از زن اش جدا شود  خواستیهمسر م  کیاگر    میقد  ونانی  در

بلکه از  ،دادیزن نه تنها حق اقامت در منزل را از دست م. کردیم رونیاز منزل ب

نظر پدر شان در  ریاطفال ز رای. زشدیمحروم م زین شیاوالدهابا  نزدیک شدن

 یاوالدهامحل اقامت خودرا در کنار  نزنا ،چون در حالت طالق. ماندند یخانه م

ً لذا  ،دادندیشان از دست م  ،در صورت وقوع طالق. شدندمیطالق  یمتقاض ندرتا

زن را به »پدر خانه« او که تمام  یبا خود آوردگ جهیزیۀمرد مکلف بود که 

آنقدر گران  هیزیجه نیبالعموم ا. مسترد کند ،زن در دستش متمرکز بود اراتیاخت

 
a Endogamie 
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  حالت طالق هم در آن  بناءً . شد یقادر به پرداخت آن نم ،بود که شوهر یم متیق

 اجباراً 

 .گرفت یصورت نم

در ها خانواده نیا ،اشاره شد یونانیهای خانوادهدر مورد ساختار بدواً  طوری که

تحت زن در زمان قبل از ازدواج تنها در . قرار داشتند ینظم پدرساالر کی ریز

»پدر خانه« نه .  شوهرش قرار داشتسلطۀ    ریقدرت پدر خانواده و بعد از آن در ز

از جانب »پدر  زین یبلکه طالق و ،او بود جکردن ازدوا تنها صالحیت دار عقد

که ازدواج دخترش    توانستیفقط »کیروس« م  ،گری به عبارت د.  شدیخانه« اعالن م

 .را منحل اعالن کند

تسلط عام و تام  کوس«ینوکران داخل »او بر ،عالوه بر زن و فرزندانش وسیریک

حق نداشتند  چگاهینوكران ه. او قرار داشتندسلطۀ  ریمانند برده در ز آنهاداشت. 

 40.شدندمی مگر آنکه آزاد ساخته  ،ندیرا ترک بگو کوسیکه او

 :در روم لیفام ساختار

که  یمعن نیبه ا. نقش اثر گذار بمقابل دولت قرار داشتند کیدر  ،یروم هایفامیل

 م یدر روم قد. بود یممد رفاه دولت م ستیبائ یو مراسم ازدواج م لیساختار فام

بود. قدرت مطلق در دست »پاتر   یدستخوش پدرساالر  لیساختار فام  ،مانند آتن  زین

مرد را افاده   حاکمانۀرابطۀ )پدر( در گام نخست  پاترکلمۀ . قرار داشت aفامیلییا«

 41.نمود یرا بازگو م یلیمناسبات فام کی یکرده و در گام بعد

مقام او بکار   یو القاب که در علوها  افادهخاص داشت و از    ی»پاتر« برجستگ   مقام

شخص »پاتر«   یعنی.  ها بودنیتمام بهتر  نیتریعال  که او  آیدمیبر    نیچن  ،شدیگرفته م

 42.شد یروم محسوب م کیدولوژیاپایۀ باالتر از قانون و سنگ 

گوش به   نیمتعلق  ر یو سا  هابرده   -اطفال    - زن    ،یونانی  هایفامیل مانند    زیدر روم ن 

پدر های صالحیت.  قرار داشتند لیوابسته از پدر فام یموقف حقوق کیدر  ،فرمان

را در   آنهاهمۀ  ،عمر ریو تا اخ افتهین انیپا ،کبر سن ایو  یضیخانه باالثر مر

 
a Pater Familias 
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 اراتیخود شده و تمام اخت  لیفام  پدر  ،ذكورش  اوالد  ،داشت. پس از مرگ او  اریاخت

مراسم عقد   انیزن در جر زین نجایدر ،ونانیمانند . آوردمی»پاتر« را بدست  کی

ازدواج او از   وندیپ. بود یحقوق تیو بدون شخص اریموجود فاقد اخت کی ،ازدواج

قدرت  دیطالق هم در  نطوریهم. شدیاش برقرار م ندهیجانب »پاتر« با شوهر آ

 .بود»پاتر« 

را بدست  جهینت نیا ،و روم ونانیدر  هابرده یزندگ طیبر شرا سويینظر مقا کی

مالک خود سلطۀ  ریدر ز ونانیاز  دتریبرده به وجه شد ،که در روم دهدیم

کدام   گرید  ،شدندمیپس از آنکه آزاد    هابرده  ،ونانیکه در    یمعن  نیقرارداشت. به ا

مناسبات  کی در زین آزادیروم پس از  رنداشتند. اما د روس«یاز »ک یوابستگ 

  43.ماندندیم یاز »پاتر« باق یوابستگ 

نهفته است که  نیشرق در یلویآتن و روم با فرهنگ قب یشهر یهاتفاوت فرهنگ

از  یشاوندیبه خوثانیاً بود و  جی( رای)تک همسر یمونوگاماوالً ا هشهرک نیدر

مرسوم   یشرق لیازدواج در قبا ددتع که ی در حال. شدیخون کمتر بها داده م قیطر

 44.شودیم نیمع یخون وندیپ بوسیلۀ ،بوده و ارتباطات داخل قبیله

 :جرمن لیخانواده در قبا ساختار

 ی به شکل پدر ساالر  یو روم  یونانی  هایفامیلجرمن مانند    لیدر قبا  لیفام  ساختار

خانه و افراد متعلق به خانه در تحت قدرت پدر خانه   ییتمام دارا. یافته بود بناء

رایت  ریدر ز زیمزدوران و شاگردان ن  ،عالوه بر زن و اطفال یعنی. قرار داشتند

 شهیهم یازدواج برا بوده و جیرا یتک همسر زین لیقبا نیدر. کردندیم یاو زندگ

نداشت و  یاراده و نقش ،زن در عقد ازدواج. شدیو بخاطر سعادت مرد عقد م

 ن یمع ،همخون شاوندانیاز خو یگروه یعنی aپه«ی»ز بوسیلۀتنها  یسرنوشت و

 .گرفتیصورت م په«یحقوق »ز ادیازدواج بر بن ،گریبه عبارت د. شدیم

 ،یو مشترک گروپ  یاحساس تعلق باهموسیلۀ  « به  پهی»ز  ،تذكر رفت  قبالً   که  یطور

از  یرویمکلف به پ په«یشامل »ز یهاانسانآمده و  انیهمخون بم شاوندانیاز خو

که مقارن سده   دهدینشان مها  پژوهش.  بودند  نیمع  یهانیالعو نصب  هارواج   رسم و

 
a - Sippe 
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 یهای صنف بند ،ینظر اجتماع نقطۀ در وسط و غرب اروپا از  یسویهشتم ع

جامعه به سه صنف  ،مناطق نیظهور کردند. در ،صیقابل تشخ ینیپائ و ییباال

  ن ی شامل.  بود  آزاد  ریغ  یهاانسان و    آزاد  یهاانسان  ،اشرافکه مرکب از    شدیم  میتقس

 وندیاحساس پ. گرفتندیعالقه م گرانیاز د شتریب یصنف اشراف به تعلقات خون

 ی قو آنهاها در نیالعاز رسم ورواج ها و نصب یرویمشترک و مکلف بودن به پ

 .بود درآورده په«یرا به شکل »ز شانیبوده و ا

. کردیم لیمورد پسند خودرا بر جامعه تحم یهاها و نورماسیمق ،اشراف گروه

به  دنیبود جهت رس یزیتخته خبمثابۀ ها یرونیب یبرا ،ها پهیداخل شدن در ز»

 45.«هجامع ییسطوح باال

 یابیازدواج هم امکان دست  بوسیلۀالورود نبود و  « موضوع سهلپهیز»در    تیشمول

حکمفرما بود و  ی« مقررات اندوگامپهیدر داخل »ز رایشد. ز ینم سریبه آن م

»پدر   قیاز طر  توانستیازدواج هر لحظه م.  داد  یها اجازه نم  یرونیازدواج را با ب

حقوق  ،نسبت به زن مرد. ابدی انیپا ،په« هایخودمختار در داخل »ز یها ل«یوک

که زن   توانستیمرد م  ،دادیدر حاالت خاص که مقررات اجازه م  یداشت حت  یادیز

 .خودرا بکشد

گروپ  کیبلکه تعلق او به  ،جرمن هنوز هم حقوق فرد مطرح نبود لیقبا انیم در

 ریسا ، اشراف یبه استثنا. کردیم انیرا در جامعه ب یو یحقوق تیموقع ،یاجتماع

خودشان کشت و زراعت  یداشتند و در مناطق مسکون یدهقان یمردم زندگ

و موجب  گذاشتیاثر م آنهاتحت تسلط  یاراضساحۀ بر  هاجنگ یول. نمودندیم

شد که در وجود   یمناطق را نم  نیچون ا.  شدیم  نیبر استفاده از زم  یساحو  اتتغییر

و مزارع شانرا   یکه قصد تصاحب اراض   ی( بمقابل دشمنپهی)مانند ز  یتعلقات خون

. تر را بوجود آوردند  عیوس  التیلذا دهقانان مجبور بودند تا تشک   ،مدافعه کرد  ،داشت

شدند تا سائرین بتوانند  یبه جنگ سوق مصرفاً  ستیبائ یک تعداد افراد می بناءً 

هم  یعنی. دهقانان همه کاره بودند ،نیقبل بر کهیدر حال . مصروف زراعت شوند

 یآهسته آهسته در پهلو نطوریهم 46.بردندیم شیو هم زراعت را پ کردندیجنگ م

»خانه« بازهم در . کرد ظهور زیمشترک« نخانۀ » کیمقررات  ،پهیاساسات ز

 لیقرار داشت. او در محور قدرت بود و تمام حقوق فام  (خانه  پدر)  مرد  تیرا  ریز

 47.شدیم نیمع یدر تحت نظر و
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شغل و   ،هاحرفه   نیرونما شدند. ا  زین  هاحرفه ریسا  ،یجنگ   فیعالوه بر وظا  پسانها

 یکارها شتریب میمرادف با تقس ،مشاغل کی. تفک ساختیافراد را مشخص موظیفۀ 

از نظر  ،دیگردیمنقسم م هاحرفه که به  ییجامعه نیهم. قابل انجام در اجتماع بود

 48را بخود گرفت. یشكل فیودال ،یو غرب یوسط یدر اروپا یخیتار
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 :سایو تسلط کل یدر تحت شرایط فیودال یاروپائهای خانواده - 4

 تأکید یدیتعاون تول کیمنحیث  یلویقبهای پیوندبر  یقرون وسط یودالیف ستمیس

 نی»خانه« نه تنها بحیث کوچکتر. استوار بود a»خانه«پایۀ نکرده و در عوض بر 

عرض وجود  یو استهالک یدیمحل تول کیبلکه در نقش  ،مشترک یواحد زندگ

 یمرسوم در مناطق هسپانو صطالحبه ا ای»خانه« و  گریبه عبارت د. نمودیم

 .ساختیتهداب اقتصاد جامعه اروپا را م 18تا قرن  b«»تمام خانه ،زبان

  ، در درون »خانه« ،شدیمهم پنداشته م یخونرابطۀ اشراف  انیدر م آنطوری که

 ن یکار ضرورت داشت و ای خانه به قوا رایز. نبود تیرابطه آنچنان با اهم نیا

 . رفتیفراتر م یخونهای پیوند حدود ضرورت از

و بکار  افتیگذشته انکشاف مقایسۀ در زراعت به  دیطرز تول ،زمیودالیبا تسلط ف

. را باال برد هازمین یسطح حاصل ده ،اسپ ۀاستفاده از قو جیگرفتن قلبه و ترو

 دیتول. آوردندمیمحصول بدست  ،شان ریبخور و نم حتاجیاز ما شریب ،نیمالک 

عرضه و  . شدیمحل مناسب عرضه م کیفروش در  یبرا ستیبائ یم ی اضاف

اما هنوز هم قشر . »بازار« شد شیدایمحل باعث پ کی محصوالت در یتقاضا

 و   ونیروحان  ،اشرافطبقۀ  سه    یودالیفجامعۀ  تبارز مستقالنه نداشت و در    ،یشهر

 .شدندمی زیاز هم متما نیدهاق

. داد تغییرها را نسبت به ازدواج  تیذهن ،در وسط و غرب اروپا تیحیمس جیترو

بلکه . مستقل نبود «یکدام »نهاد حقوق ییزناشو ،جرمن لیبه نظر قبا»تا آنوقت 

 نیا. شدیم نیو رسوم مروج تع یاصول اخالق بوسیلۀبود که  یزندگ وندیپ کی

 ستمیس آنها 49.«کرد تغییر کامالً دهم  نپس از قر یحیمذهب مساشاعۀ با  تیذهن

در  سایکلسلطۀ و  تیحیبا افکار مس کجایگرفته و  راثیها را به میروم یحقوق

 .کردندیم قیبر خود تطب ،عروج کرده بود زمیودالیکه ف یطیشرا
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و ماقبل آن وجود    یقرون وسط  یاز طرز زندگ  یامتزاج  ،لیقبا  نیاهای  خانواده  در

 انیدر م  ،قرار گرفتند  تیحیمس  ریدر تحت تأث  لیقبا  نیکه ا  یداشت. همچنان بخاطر

. شدیمجاز شناخته م  زین  bزیداشتن کن  یول.  بود  جی( رایهمسر  تک)  aمونوگامي  آنها

به مرد تعلق داشتند و مرد روحاً  و    جسماً   زانیکن  50.كنیز داشتند  سایکل  یحتى مالها

 ، قاعده  نیچن  تیبا موجود.  خود انتخاب کند  یرا به همخواب  آنهااز    کیهر  توانستیم

مکلف به  ظاهراً مگر . نبودند کینوگامموالواقع في ،هاخانواده  نیواضح است که ا

  ی تا حوال »بود و  ادیاطفال ز ریمرگ و م. شدندمی  یهمسر کیاصول  تیرعا

آن  گریو ربع د یسالگ کیسن  لیربع اطفال قبل از تکم کیقرن هجدهم  انیپا

 51..«مردندیم ،ستیبه سن ب دنیزودتر از رس

ازدواج .  افتیازدواج در جامعه رسوخ    رامونیپ  سایافکار کل  زدهمیقرن س  یحوال  در

بود. در پرتو  یدر زندگ ینهاد مذهب کیو  یمسیحیون جزء از نظم ازل انیدر م

 بیترت نی. به ادادیبستن نکاح را به خود اختصاص م تیصالح سایکل ،تیذهن نیا

. دیدر جامعه مسلط گرد وسیعاً  سایکل یحقوق دیطرزد ،یدر سراسر قرون وسط

 نی. چنشدیغیرقابل انحالل پنداشته م سایکل یحقوق یهاپرنسیپ دگاهیازدواج از د

ها تنها بیوه» 52.در اروپا پا برجا ماند هازمان ریاز ازدواج تا د یدرک حقوق

  53.«باالثر سطح بلند وفیات كم نبود آنهاازدواج کنند و شمار  گریبارد توانستندمی

شده  زیاز هم متما شتریب هاحرفه  ،یودالیفجامعۀ در  ،گفته شد قبالً  که طوریهمان

و طرز   التیتشک   آنهااز    ید که در بخشآمدنبوجود    دیجد  یهاحرفه و  ها  شغل  زیو ن

ظهور . شد بکار گرفته c)مونوفکچر( یصنعتهای کارگاه قیاز طر یدیجدید تول

 ،مختلف صنعتهای شاخه انیکار م میکرد و تقس میکارها را تقس ،مشاغل مختلف

 ،کردیم  دیتول  کیتخنوسیلۀ  به دست و کمتر به    شتریآمد. گرچه مونوفکچر ب  انیبه م

در جامعه   یکتلوى بوجود آمد. تا آنکه انقالب صنعت  دیتول  ،آن  بالوسیلۀبا آن هم    یول

 .افتیسابقه  یب شیافزا یکتلو دیتول مرونما شد و حج

 ،نوظهور متوسططبقۀ و  یقبل ستمیبازماندگان س انیم ،یانقالب صنعت باالثر

 ریکارگران مزدبگ طبقۀ  طبقه و    نیا  انیم  نطوریهم.  شد  داریپد  یدامنه دارهای  تشنج

 
a Monogamie 
b Konkubinen 
c Manufactory 
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های خواسته ،وجود گذاشته بودند عرصۀپا به  یکه تازه در پرتو انقالب صنعت

ها یکه بخاطر ختم ناآرام  نمودیم  جابیا  ،دیجد  طالباتپاسخ به م.  متضاد بروز کرد

آمده و نافذ  انیو مقررات نو به م نیقوان ،نینظم نو کیبرپایۀ و انسجام جامعه 

 .گردند

از مباحثات داغ در اروپا بود تا آنکه   یک ی ،شهیشغل و پ آزادی  19شروع قرن  در

 ،شهینمودن شغل و پ اریدر اخت آزادی 1848aسال یپس از تحوالت انقالب

 .افتندی تیعموم دیجد یهاشهیاز مشاغل و پ یبرخ و القبول شمرده شدواجب

کار شد و گسترش مونوفکچر و بهبود  تیمؤلد شیکار باعث افزا میتقستوسعۀ 

موجب  هیتراکم سرما. ساخت ایرا مه هیتراکم سرمازمینۀ  ،کار تیفیو ک طیشرا

 ،دیجد امو گسترش نظ شیدایهمگام با پ. دی( گردیداری)سرما دینظام جد شیدایپ

جامعه را مرحله به  ،توسعه یافت و گسترش صنعت یصنعت دیبکاربرد طرز تول

 54.ساخت زهیمرحله مدرن

  ، و جامعه دیساختار و نقش آن در تول از نظر زیخانواده ن ، مراحل نیبا ا همگام

تکامل  یدر مراحل قبل نیاز شیکه پ یاتتغییر شد. مشابه اتتغییربازهم دستخوش 

به همین .  وستیبوقوع پ  زیبار ن  نیا  ،آمده بود  انیدر رابطه به خانواده به م  یاجتماع

. نمایندمی  فیتعر  گذارمرحلۀ  در  خانواده را    ،از دانشمندان  یادیز  یشمار،  ملحوظ  

آن باخود همراه    فیو وظا  بیرا در ترک  یاتتغییر  ،یکه باالثرتکامل اجتماع  یگذار

 دارد. 

 ، مناسبات درون خانواده نیدر تع تیسویع هاینورم یقرون وسط انیجر در

هنوز   یول.  آغاز شد  سایدر کل  یآن مباحثات  رامونیكماكان پابرجا مانده بود. تا آنکه پ

 ریقابل برگشت و انحالل ناپذریغ  هاازدواج سلطه پدر قرار داشت و    ریهم دختردر ز

از   آنهااما»مناسبات نامشروع«  .  بودند  یرمردان مکلف به تک همس.  شدیشناخته م

وجود داشت شهرها    نیفحشاء در خوردتر.  گرفتیجانب كلیسا مورد مواخذه قرار نم

 
a    تحول مذكور بوسیلۀ جنبشهای سه گروه اجتماعی که عبارت از دهقانان بی زمین،  پرولتر 

. آنها خواستار شدیرانده م شیمتوسط که در حال عروج بود، به پ ۀو طبق یشهرۀ استثمار شد یها

در اروپا و  یتحوالت بعد یبود، برا یالواقع سرآغازتحوالت في نیدر آلمان بودند. ا یموکراسید

  نقاط جهان. ریسپس در سا
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منکوح و  ریغ نیکه از والد یاطفال تیاز آن مسبوق بود. همچنان موجود سایو کل

 ینم سایکل یباعث قهر و خشم مالها ،شدندمیبدون تطبیق مقررات نکاح تولد 

 .دیگرد 

هردو جنس زن و مرد از جانب   یدوستانه نبود و تساو  ،نسبت به زنان  سایکل  رفتار

 .گرفتیدقت قرارنممورد بحث و  یحیمسمالهای 

 نیبد. کرد تغییرعقد نکاح آهسته آهسته  یشکل حقوق ،یقرون وسط ان یجر در

آن   یبه جهات معنو ،نکاح یویرخ دن از رنگ و شتریب ،دیکوش سایکه کل یمعن

 .مربوط شد سایعقد نکاح به کل یتیتمام فورمول 16در قرن  نکهیارزش بدهد. تا ا

کم  نیلذا باالثر هم نمودیکمتر م یمراسم عقد توجه ا ریو سا هیبه مهر سایکل چون

 55.گرفتیقرار م هیعقد در حاش یویجهات دن یتوجه

 نیا  هایفامیلمربوط به    یکه اعضا  شدیسبب م  ،اشراف  انیدر م  یاندوگام  تیرعا

را   سایکلعمداً  آنهاازدواج کنند.  ،سایشان و بدون شرکت کل گریهمد انیطبقه م

 نیهم.  نمودندمی  ییرا صرفه جو  سایمال و محصول کل  ۀالزحمنساخته و حق  دخلیذ

را باطل دانسته و در مخالفت با  هاازدواج  نیچن سایسبب شد که کل ،یماد زهیانگ 

 .ردیاشراف قرار بگ طبقۀ 

 یانیسال ،نکاحنامه تیرابطه به انحصار صالح اشراف درطبقۀ با  سایکشمکش کل

تحت  یسایکل ،شاه انگلستان aهشتم یدر اروپا ادامه داشت. تا آنکه هانر یادیز

 زین کیکاتول یسایکل یشوایپ ،سیخودرا بنا نهاد و از آن پس شاهان انگل تیمومیق

و قواعد   لیبر حقوق فام سایدر مورد از دست رفتن قدرت کل. شوندیمحسوب م

تذكر اکتفاء   نیبه هم  نجایرتر صحبت شده و د  عیباز هم در فصل پنجم وس  ،ازدواج

 .شودیم

 

 
a .هانری هشتم )1491( برای مدت 38  سال )1509- 1547( حکومت را در دست داشت  
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 : و عوامل مؤثر بر قواعد ازدواج ل«یخانه« به » فام»گذار از  - 5

 ینیالتکلمۀ اصطالح » فامیل« از  ،در آغاز فصل سوم تذكار یافت طوری که

بکاربرد آن از نظر  ی. ولدیگرفته شده و بار اول در روم استعمال گرد ا«ییلی»فام

  اد یز  یلیخ  ونانیو    میغرب در روم قد  تیمدنگذشتۀ  نسبت به    ، مفهوم در قرون جدید

 .شودیاتالق م  آنهاو فرزندان    نیبه والدصرفاً    ،لیفام  د یجد  ۀافاد  رایمتفاوت است. ز

بعداً بکار گرفته شد و  یبار اول در لسان فرانسو یافاده برا نیا ،در قرون جدیده

 ی برا»که    ورزندیم  دیکأاز دانشمندان ت  یشمار.  افتیمورد استعمال    گرید  ۀدر السن

گونه وجود دارند که   هگون فیرا ارائه کرد. تعار یواحد فیتوان تعر ینم لیفام

 یجیدر مراحل مختلف تکامل تدر لیفام تیموقع صیاز تشخ یهرکدام آن ناش

 56.«باشدیجوامع م

 ،یخیمختلف و اعصار مختلف تار هایفرهنگاز  یجامعه شناسهای بررسی

بوده و  لیشکل فام نینخست ،«یحجرو لیکه »فام کندینظر را بازگو م نیا وستهیپ

که بشر  باشدیممؤسسۀ  نیاول ،لیهمچنان فام. داشته است تیمجهان عموهمۀ در 

 ، کندیچون تنها والدین واطفال را احتوا م لیاصطالح جدید فام 57. آنرا بوجود آورد

خانه« عالوه بر  »در . بود زیاز هر جهت قابل تم «یلی»حو ا ی»خانه« کلمۀ لذا با 

در تحت رایت   آنهاداشتند.    یزندگ  زیخدمتگاران و شاگردان ن  ،هم خون  شاوندانیخو

 بیترت نیبه ا. خوردندیو غذا م کردندیکار م ،کردندیم یزندگ کجایپدرخانه باهم 

به  لیبود که نه تنها فام ییی و اقتصاد یاستهالک ،ی حقوق ،یواحد کار کیخانه« »

 تیبلکه خدمتگاران و ملک   ،[جزء آن بود  لی]فام  گرفتیمفهوم معاصرش را در بر م

  58به آن تعلق داشت. زین

که در جامعه  کردندیم یسقف زندگ کی ریدر ز چند نسل هم خونخانه« » در

الواقع  في »خانه« . شودمی ادیبزرگ«  هایفامیلبه نام »  آنهااز اکثراً  یشناس

های عرصه  ریوسا هیو ترب میتعل ،بود که امور اقتصاد لیفام نیمرکب از چند

شامل »خانه«    هایفامیل.  افتی  ینظر رئیس »خانه« انسجام م  ریدر ز  آنها  یفرهنگ 

را اداره   آنها یداشته و از نظر اقتصاد اریمشترک را در اخت یامالک و دارائ

. مذهب مشخص نبود یمردمان دارا ایساختار متعلق به کدام نژاد و  نیا. کردندیم

  شهیساختار در همه جا و هم نیچن کهجامعه شناسان مبین آنست  قاتیبلکه تحق
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 .داشته است تیعموم

 تی)ملک  عیوس یخانواده بر اراض  تیملک ساحۀ که  دهدینشان مها پژوهش اما

ً  ،کوچکهای ملکیت ای( و یودالیف نقش مرد و مقام زن در  یبر چگونگ  مستقیما

 ی با بررس aنسترون سیجانت و لوئ دیوید ونی. آقاگذاشتیاثر م ،درون خانواده

ها در خانه دهقان»که  افتندی دست لیتحل نیبه ا یناوی در ممالک اسكندها خانواده

هر قدر که  . ساختندیم یاسکندناو هایفامیل یرا در زندگ ی ساختار اصل ،گذشته

 کهی. درحالخوردیبر م  نیبر زم  یودالیف  تیبه شکل ملک   ،آمدمیانسان بطرف جنوب  

بود... ترکیب   نیکوچک در ملکیت دهاق  یهاساحات وسیع در شمال به شکل »خانه

 «.بودندمحدود معموالً  یدهقانهای خانه داخل 

دو تا سه نفر  انیشش تا دوازده نفر وجود داشت که از آن معمدتاً  آنها بیترک در

قدرت در   یلذا خال ،بزرگ نبودها خانه بی.. چون ترک.آن مزدوران خانه بودند

 سهیکه در مقا  شودیم  دهیامروز د  ی. حتشدیدولت پر موسیلۀ  به    [ستیبائ  یجامعه ]م

 شتریداشته و ب ادتریقدرت ز یناوی سکندهای کشوردر  هادولت ،با جنوب اروپا

در کمر خود   یناوی را که زنان سکند یدی.. کل.نمایندمی میرا تنظ یشخص یزندگ

 دیکل آنهاکه  شدیارائه م نیسمبول چن نیبا ا. بود آنهاممثل قدرت  ،ختندیآو یم

را   شانیتوانست ا  یاز پادشاه نم  ریبه غ چکسیداشته و ه  اریشانرا در اخت  یمردها

 59.را باز کنند رهیدروازه گدام ذخ ایرا از دست بدهند و  دیمجبور کند که کل

به  ،دیعوا نطوریقابل انجام و هم یآن زمان تمام کارها یدهقانهای خانواده در

 هیمزد تاد  ،خانواده  یاعضا یافتۀ  انجام    یکارها  یلذا برا.  مجموع خانواده متعلق بود

 60.شد ینم

  ن ی به والد اوالد مساعدت بیترت نیو به ا گرفتندینقش م ،اطفال در اقتصاد خانواده

قابل اعتراض و متمم کار ریکار اطفال در جامعه غ شدیآغاز م تیدر دوران طفول

کار اطفال  یبه فکر الغا یدر آن وقت هنوز کس. دیگردیکالن ساالن محسوب م

از اقتصاد   رونیبکارهای    یبرا  آنهااطفال و آماده شدن  تربیۀ  و    میهمچنان تعل.  نبود

 زیبلکه امکانات آن ن  ،شد  ینه تنها احساس نم  لیفام  اتیاز ضرور  رونیو ب  یخانگ 

 
a David Gaunt, und Louise Nzstrom 
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و عامه( مستقل از  یخصوص) یاشکال اقتصاد ریسا گرید ۀمحدود بود. به عبار

 . جوان را نداشتنسل  كار یهنوز رشد نکرده و قدرت جذب قوا یاقتصاد خانگ 

از حالت   زیشکل »خانه« ن ،که حرفه و تجارت رشد کرد  یاواخر قرون وسط در

عبارۀ دیگر به  .  افتینوظهور صنعت گران و تاجران انتقال  های  خانوادهبه    یدهقان

تجارت  و bحرفه مصروف یاهال یو هم زندگ aیدهقان یمفهوم »خانه« هم زندگ

 . کردیرا احتوا م

ماقبل   یشد که اصطالح »خانه« تا قبل از قرن هجدهم در تمام دوره ها  ادآوری  دیبا

 ن یرا مع یمساع کیتشر یاصطالح معمول بود و شكل اجتماع ،یانقالب صنعت

 61 .ساختیم

 یاشکال انتقال ،یصنعتجامعۀ به  یفیودال -زراعتى جامعۀ انتقال از مرحلۀ در 

کار  یاز قوا یاستفاده جبر 19ن تا قر یحت چنانچه. برجا ماند »خانه« همچنان پا

در . اطفال وجود داشت شتریآوردن تعداد ب ایبه دن قیاز طر ،آن شیو افزا لیفام

  ی اد یآمده و تعداد ز انیاز وقت بم شیپ یشماریبی هاازدواج ،اجبار نیانتیجۀ 

و  یسلک مکارهای  شیدایبا بروز صنعت و پ یول 62.شدندمیتولد  اوالدها

به  دیافزوده شد و ضرورت شد دیتول پروسۀدر  ینیماش لیبرسهم وسا ،یتخصص

به   ازین  ،. در عوضافتیتقلیل    ،كار غیرماهر  یبخصوص قوا  ،یانسان  یرویسهم ن

و آموزش  یریباال رفت که باالثر آن فراگ یدر سطح یو مسلک  یفنهای مهارت

 .در دستور روز قرار گرفت یمسلک  ماتیتعل

 ثیاطفال منحتربیۀ و  میتعل یریشد که موضوع فراگموجب  ،ضرورت نیهم

 ی ها یو آگاه یابتدائ ماتیتعل یریبدون فراگ رایز. »حق« در جامعه مطرح گردد

 ی جهت همکار نیدر صنعت وجود نداشت. بد آنهاکار  قوۀامکانات جلب  ،یمسلک 

 باال گرفت. آنها یمیو مصارف تعل افتیاطفال در اقتصاد خانواده کاهش 

کار از  میتقس ،یدست عیمالکان صنا هایفامیلو هم در  یدهقان هایفامیل هم در »

اطفال    یزنان عالوه بر نگهدار  ،یدهقان  هایفامیل  در.  نظر جنس وجود داشتنقطۀ  

 
a Bauernhaus  
b Handwerkshaus 
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خدمتگاران زن و مواظبت از حیوانات  ییرهنما ،یبه کار خانگ  ،خوردسال

تربیۀ  چراگاه و ،جنگل ،نیزم رمردان به کار د کهیدر حال. شدندمیمصروف 

 یدست  عیصاحبان صنا  هایفامیلتقسیم وظایف در    نیاشتغال داشتند. ا  یاهل  واناتیح

مزدورکاران   ،زنان عالوه بر آماده ساختن غذا به شاگردان. ظاهر شد گریبطور د

 63«.بودند زیخود حرفه ن بیو ترت میظعهده دار تن ،اطفال یو سرپرست

شاگردان و خدمتگاران مصروف در حرفه و    ،نوظهور )نوع دوم(  ی»خانه«ها  در

کرده و در تحت  ی»خانه« زندگ کیشان در  a«هنان دهند ی» آقا با کجایتجارت 

  اطاعت و  نیا 64.( قرار داشتندیمالک تصد ایاستاد حرفه و ) او یقیادت خانگ 

بود که در تحت  انه«در درون »خ یباهم ینوع زندگ کیالواقع في یوابستگ 

 .بود افتهیپدر به شکل فامیل سازمان  کی ۀتیاوتور

  مجدد و  دیتول یتوزیع و استهالک ارزش کاال برا - دیخانه مسئول تول ،اینوقت تا

تا . امالک بود یبخاطر اقامت مشترک و به ارث گذار یساختن نسل بعد یاجتماع

با از هم . دیآن از هم پاشجانبۀ  و نقش همه    دهیآن محدود گرد  هایمسئولیتباالخره 

 «یحجرو  لی»فام، کوچک« لیفام»  اصطالحات  ،جامعه شناسان  ،»خانه«  دنیپاش

جدید  تا معرف نقش ،را بکار گرفتند bن«ی»فامیل زوج میدورکه فیطبق تعر ایو 

  ی ساز یانفراد میمستق ریتأث بوسیلۀ»: میگفت که طوریهمان  رایز. شده باشد لیفام

 لیفام  ،ساختندیمرکز آنرا م  نیکوچک که زوجحلقۀ    کیمنقبض شدن در    بوسیلۀو  

 سیرئ  ،تنها پدر  ،نیزوج  هایفامیلفاحش قرار گرفت که در    هاینتکادر معرض  

و شوهر در اداره خانه به سطح مشابه و مشترک  زن تیبلکه مسئول ،خانه نبود

 65«.قرار گرفت

 هایبخشاستهالک از  عرصۀ ،ل«ی»خانه« و ظهور »فام دنیبا فروپاش نطوریهم

حاال  ،داشتند یدی»خانه« نقش کل داتیدر تول قبالً و توزیع جدا شد. زنان که  دیتول

 فیمتناسب با اشتغال زنان در وظا.  دیمحول گرد  آنهامنزل به    یامور استهالک  میتنظ

  ی اعضا   ۀباال رفت. فرق عمد  یکبارگیبه    زین  امعهدر ج   شانینقش ا  ،از منزل  رونیب

از محل کار  آنها»خانه« در آن است که محل اقامت  یبا اعضا «هافامیل »  نیا

 
a Brotherren 
b Kernfamilie, Gatten Familie 
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  یی جدا نیواحد الیتجزاء قرار نداشت. ا کیشان جدا شده و مانند نظم »خانه« در 

 یعنی  ،شدن جامعه زهیمدرنیشن و انشقاق از همان اوان مدرن کیوریت  وندیمطابق پ

 .دیرونما گرد ،دندیکوچشهرها بدون ملکیت به  یکه اهال یدرست هنگام

 قیبا عال  یبورژوازنمونۀ  کوچک« مطابق    هایفامیلبه »    یدهیا استقامت  جیترو»

 اتتغییربالقوه کار و  یروین شیبر افزا یمبن یمل دیجدهای دولت  یهایو دلچسپ

های ضرورتبا عبارۀ دیگر مطابقت داشت. به  ،آن طیو شرا دیدر طرز تول

  66.«نمودیوفق م یاقتصاد

  ن یبار اول با اصطالح »فامیل« آشنا شدند. سپس ا ی برا 17در قرن  هاآلمان 

 تیمالک یکشور پروس بنام »حق عموم یدر قانون مدن 1794اصطالح به سال 

قرارداد مربوط به حقوق  کیازدواج را  ،قانون مذکور. مندرج شد a«نیبر زم

 67.آیدمی انیدو طرف به م آزادانۀ تفاهم  بوسیلۀکه  کردیم فیتعر یخصوص

بر قواعد ازدواج و تحول شکل  ،انداخته شد یروشن یدر مباحث قبل آنطوری که

بصورت اخص   یول . اثر داشته اند یفرهنگ  و یعوامل مختلف اقتصاد  ،خانواده

 د یرس  میخواه  جهینت  نیبه ا  ،میمورد دقت قرار بده  یاگر تحول آنرا به شکل امروز

 :آمده است انیبم لیذ یآن باالثر حوادث چرخش یکه شکل امروز

 :تأثیر رینسانس - الف

را بر ازدواج و فامیل  یمذهب تیقانون b،یویدن یهاقدرت ،دوره رینسانس در

 یگاه مذهبفاقد تكیه  ،خاص پدرخانه  گاهیجا  ،آن نتیجۀ    بردند و در  نیاز بالمجموع  في

 میتنظ  «ی»قرارداد اجتماع  کیمطابق    ،مانند ساختار دولت  زین  لیشده و روابط فام

 لیفام یبود که اعضا نیسابق در طیازدواج نسبت به شرا دیجد طیشد. تفاوت شرا

»قرارداد«   توانستندیاما م ،تأثیر رئیس فامیل قرار داشتند ریگرچه هنوز هم در ز

 .فسخ کنند ،که بخواهند یشانرا هر وقت

 .قابل تحمل نبود سایکل یازدواج برامقاولۀ بودن در فسخ  ریمخ یعنی دیجد طیشرا

 
a Preussisch allgemeine Landrecht 
b Secular 
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 aسكره منت() یو رمز مذهب عهیازدواج را منحیث ود ،یک یتعالیم کاتول رایز 

 اصالح) ونیفورماسیتازمان ر. دانستیقابل انحالل مریف کرده و آنرا غیتعر

. بود  یمنطبق م  یبا عدالت روحان  ستیبا  یمقررات ازدواج و شرایط آن م  ،(یطلب

 cاز ازدواج«   کیکاتول  یسایکل  یطلبان بمقابل »درک مذهب  اصالحو    bلوتر  نیمارت

  68اعالن کردند. یویو دن یظاهرحادثۀ  کیبه پا خاسته و ازدواج را 

 روان یپ انیدر م یرا از مذهب یویدن لیمسا ییجدااندیشۀ ( 1483لوتر) دید طرز

از  توانیآن م بالوسیلۀکه  دانستیم یاو ازدواج را ضرورت. مسیحیت رواج داد

مسیحیت  آورد که در راه ایرا به دن یکرده و کودکان یریمقاربت نامشروع جلوگ

 ن یهدف ازدواج در قوان ،تأثیرات رینسانس سبب شد که پسانتر. تربیه شوند

هدف  کی کامالً  ،دیبه آن اشاره گرد قبالً  طوری کهفرانسه و پروس های کشور

 . شود فیتعر ییایدن

توسعۀ به  ،علم و فرهنگ را گسترده ساختهای زمینه که طوریهمانرینسانس 

عقد  ،طلبان اصالحاز نظر . ابندیفرصت داد تا گسترش ب زین «یجنس یهاآزادی»

را  یدیق چگونهیه آنها ،محسوب شده و درین زمینه ییایدنمعاملۀ  کی کامالً نکاح 

تنفیذ و فسخ ازدواج را خارج از  آنها رایز 69مطرح نکردند. تیحیمس دگاهیاز د

 .دانستندیم dیداده و آنرا جزء از نظام شهروند صیتشخ ،خود تیصالححیطۀ 

 eییوزف ثان  اصالحاتاز جمله    ، 18در قرن    هاریفورمرینسانس بر تمام    نظریات 

 fونیناپل  ی( و کود مدن1794در پروس )  نیبر زم  تیمالک   یحق عموم  ،در اطریش

از تعالیم  لیمقررات ازدواج و فام ییجدا ،اصالحات نیاهمۀ اثر گذاشت. در 

صالحیت وضع مقررات ازدواج   gپروتستانت  یسایاست. کل  دهیتقاضا گرد  ،یمذهب

دولت واگذار   قیدولت و نظارت بر آنرا به تطبیق عدالت از طر  ینیرا به بخش تقن

 
a Sakrament 
b Martin Luter 
c Sakramentale Eheverstandnis 
d Burgerliche Ordnung 
e Zweite Josef 
f Code Civil Napoleons 
g Evangelig 
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 کی لیفام نکهیشان و ا یاوالدها یمذهبتربیۀ در قبال  نیوالد تیاما بر مسئول. شد

 . دندیورزیتاكید م ،است تیحیمس یبرا گاهیکانون با پا

آنرا  یخود معن یبخود  ،قانون ازدواج به دولت یقطرح و تطب تیصالح یواگذار

 بالوسیلۀشناخته شد و  تیبه رسم سایازدواج از جانب کل یویدنمشخصۀ که  دهدیم

  70.دی»طالق« هم مجاز گرد ،ییشناسا نیهم

   :aکیطرزدید رومانت ریتأث ـ ب

 یدگرگون ،یلیفام یدر رابطه به ازدواج و زندگ کیبرخورد رومانت آمدن انیبم با

هرنوع   bکرهای. رومانتدیرونما گرد  ،نبود  تصور  قابل  هاانسانکه تا آنوقت نزد    ییها

والدین و اطفال   ،مشترک زن و شوهر یرا بخاطر زندگ یو مذهب یچوكات قانون

عشق پایۀ تنها بر  دیبا یم ،دهي فامیل لیازدواج و تشک  آنها. از نظر کردندیم ینف

رابطه به   ر گردد. د ایمه یتبارز و تحقق شخصیت فردزمینۀ تا  ،استوار باشد

را در گام اول بر  یلیتا روابط فام دندیکوشیها مکریرومانت ،لیمناسبات درون فام

 نیآن را مع  یعامل حقوق  ،استوار سازند و سپس در گام دوم  یاحساسات  وندیپ  یمبنا

  .کند میتنظ »عشق« و» ازدواج« را وندیپ دیبا یحقوق م یعنی. سازند

شد و تفاوت   فیتعر  آنهاو اطفال    وهرش  -تنها مركب از زن    لیفام  ،بار  نیاول  یبرا

مورد توجه قرار گرفت.    لیدر اقتصاد فام  cهم خون » نوکران«  شاوندانیبا خو  آنها

که تا آنوقت   dخانواده« یاقتصاد لیاصطالحات » فامیل« و» تشک  ،جهت نیاز هم

شکل روابط  71شدند. قیاز هم تفر ،شدندمیو مرادف هم بکار گرفته  یمساو

قشر متوسط  هایفامیل یسرمشق زندگ ،بحیث روبط مطلوب سانترپ کیرومانت

آمد و با  انیدوطرف بم نیبروز عشق بپایۀ ملیونها ازدواج تنها بر  72شد. یشهر

ازدواج شان از هم  ،به اخالق و روان اطفال ینگرانبدون  ،رفتن عشق انیاز م

   ی و اخالق یوجدان هایمسئولیتمقام باالتر از همه  ،در عشق آنها «آزادی». دیپاش

 
a Romantik 
b Romantiker  
c Gesinde 
d Haushalt ) است Household  ترجمۀ انگلیسی آن( 
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 را در برابر اصل خانواده و اطفال احراز کرد. 

ازدواج    یبرا  یبه حیث شاخص اصل  ،19در قرن    ،در انتخاب همسرو عشق  آزادی

پدر  ۀیروحغلبۀ زن با مرد ]به خاطر  یموقف اجتماع یتساو یول. شد رفتهیپذ

با عقد  یول دیهمسر خودرا انتخاب نما توانستیزن م. ابدی[ نتوانست تحقق یشاه

تفاوت که  نیبا ا. ماند یپابرجا م مچنانزن از مرد ه یهنوز هم وابستگ  ،ازدواج

 73.شده بود ضیاز پدر به شوهر تعو یوابستگ  نیحاال ا

 :یاثرات انقالب صنعت -ج 

  ، در »خانه« را برهم زد و در عوض  یو اساس زندگ هیپا یصنعت انقالب

 ی بوجود آورد. شمار  ،و اطفال بودند  نی« را که مرکب از والد  یکوچک   هایفامیل»

 شیدایرا در پ یانقالب صنعت میو عظ یادیاز جامعه شناسان تأثیر بن یمحدود

( ادعا  1984) aبرگر /برگر ان یآقا ، از جمله. رندیگ یم دهیامروز ناد هایفامیل

کالن   هایفامیلشدن    ختهیمد درهم رایپ  ،یحجرو  هایفامیل  آمدن  انیکه بم  نمایندمی

 قاتیبر تحق  آنها.  باشدیاز آن مشروط م  شنیزیبلکه مدرن  ،نبوده  شنیزیمدرننتیجۀ  و  

 های فامیلکه    دهندیو نظر م  دهیورز  تأکید  یشمال  یامریکاو    یغرب  یدر اروپا  دیجد

 یادعا محتو نیبا ا. آنجاها وجود داشتند در شنیصدها سال قبل از مدرن یحجرو

قرار   دیمورد ترد  «ستمیس  یوریو» ت  «یخیتار  زمیالیماتر  یوری»ت  bیفویساختاروظ

تاجران   ،در قالب اهل حرفه یحجرو هایفامیلاز نظر»برگر / برگر« . گیردمی

و عادات شان    یمختص به خود بورژواز  هایارزشبا همان    نیمستخدمکوچک و  

آماده  شنیمدرن شیدایپ یرا برا طیشرا ،گرفتیم شهیر cکه از پروتستانتیزم

 74.ساختند

 ی ]برعکس ادعا یفویساختار وظ کیوریوابسته از شیوه ت»های پژوهش اما

و  یاجتماع یجداساز یهاپروسهنتیجۀ را  یحجرو هایفامیل»برگر/ برگر«[ 

  یرواج یافتن »استدالل عقل  ،شدن  یصنعت  بوسیلۀها  پروسه  نیا  75.دانندیم  dمدرنیشن

 
a Berger / Berger 
b Die Strukturfunktionalismus 
c Protestantismus,)پروتستانیزم: جنبش اعتراضی و اصالح طلبانه در دین نصارا میباشد(  
d Differenzierung- und Modernisierungsprozesse 
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در شهرها و   ینی»مسکن گز.  شدندمی  یشدن همراه  یشهر  نیو مواز  a«لیدر مسا

 شیدایهمانا پ ،لیفام یآمد مهم آن برایو پ باشندیباهم مرتبط م ،شدن یصنعت

 76«.باشدیم یحجرو هایفامیل

جامعه   یو اجتماع  یاقتصاد  شرفتیدر پ  یحجرو  هایفامیل  شیدایمنشاء پ  ایآ  نکهیا

 ؟آن در پروتستلنتیزم نهفته بود ۀشیر ایقرار دارد و  یو بالخصوص انقالب صنعت

 یک ی اثبات و یا انکار هر ،مربوط بوده کیوریت یهادیاست که به طرز د ۀمشاجر

است که   نیا  تیاما واقع.  باشدمیمؤلفه    نیا  بحثساحۀ  خارج از    ،دهایطرز د  نیاز

 د.آمدن انیبم یحجرو هایفامیل ،شدن جامعه یهمگام با صنعت

دارد که انقباض  دهیعق b( 1917 - 1858) میدورکه ملیا یشناس فرانسو جامعه

 نیباالثرا  c. داد  تغییررا در جامعه    لیموقف فام  ،معاصر  هایفامیل خانواده به شکل  

که باالثر ظهور  یمعن نیبه ا. برگشت d« ی»محیط شخص کیفامیل در  ،تغییر

 ،دیمانند تول لیفام ینعنوع فیقسمت بزرگ وظا یکار اجتماع میروزافزون تقس

 77. واگذار شدند  یمذهب و امور مشابه آن به مؤسسات اجتماع  جیترو  ،هیو ترب  میتعل

را   یحجرو هایفامیل ،یاز انقالب صنعت افتهینشأت  ی)تحرک( اقتصاد زمینامید

 هایفامیلاصطالحات  ،یاز نظر جامعه شناس بیترت نیکرد. به ا یقشربند

 پسانهاکه    ،دآمدن  دیپد  یدهقان  هایفامیلو    یکارگر  هایفامیل  ،یشهر  ای  یبورژواز

 ،تعلقات قشري معین ۀدردائر افرهنگ مختص به خود ر ،هافامیل نیاز کیهر

 کهنۀ وهیبه شکل و ش یدهقان هایفامیل ،اقشار نیا انیرشد و انکشاف دادند. از م

 تغییرات(  یو کارگر  ی) بورژوازگریاما در دوقشر د.  ماندند  لیمتما  یلیفام  یزندگ

 .دیغیرقابل تصور رونما گرد

وظیفۀ . ماندندبه دور  دیتول انیابتداء از جر یبورژواز هایفامیلمربوط به  زنان

. شدیخالصه م سایرفتن به کل یاطفال و گاهگاه یراو غمخو تنها پخت و پز آنها

 شدند. شرکت  دهیکشان دیتول  انیبه جرعمیقاً  کارگران    هایفامیلاما زنان مربوط به  

 
a Rationalisierung 
b Emile Durkheim 
c Durkheimische Konstruktionsgesetz der Familie 
d Privatssphare 
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. خود داشته باشند  یلیفام  یزندگ  یکه وقت کمتر برا  شدیپروسه موجب م  نیدر  آنها

 .شدیم  یسپر  ،معاش  لیبخاطرتحص  ،از منزل  رونیروزانه در ب  آنها  ادیوقت ز  رایز

 ی وابسته شدند که معاش تنها شوهران شان نم دیبه تول یکارگر از خاطر زنان

در  بیترت نیخود شان و فرزندان شان باشد. به ا ۀاعاشه و اباط یتوانست مکف

همۀ    یول  دیرونما گرد  شیافزا  ،آماده شدند  یرونیب  یکه به انجام کارها  یشمار زنان

که  ینسبت به شمار زنان شمار محالت کار رایز. استخدام شوند ،توانستندیشان نم

 یتا قبل از جنگ اول جهان» چنانچه. کمتر بود ،شدندمیکار  افتیعالقمند در

 رونیب یکارگران در کارها هایفامیلزنان مربوط به حصۀ سه  بر کی]صرف[ 

 .کردیم  دیرا تشد  یاجتماع  یها  یمعضله ناآرام  نیا  78« .از منزل استخدام شده بودند

 ۀدر ابتداء وظایف زن در محدود  که  طوریهمان  ،زین  یبورژواز  هایفامیلقشر    در

قشر هم به  نیمرد در دیعوا رایز. دوام نتوانست رید ،شدیامورمنزل خالصه م

مودل دلخواه  بناءً کرد.  ینم تیجهت پرداخت مصارف فامیل كفا ،خود ییتنها

 یصنعتجامعۀ  تیواقع کیبه  ،برهم خورد و کار زنان زین یبورژواز هایفامیل

 مبدل شد.

از  رونیزنان بخاطر اشتغال در کار ب: دورانت لیوگفتۀ وقت است که به  نیدر

 ،ناتوان گشتند و هرچه توانستند از مادرشدن  ،از آوردن کودکان  شیاز پ  شیب»منزل  

بخاطر ] زی. شوهران شان ندندیحد ممکن رسان نیشدند و آن را به کمتر زانیگر

گرچه در آنوقت هنوز هم کار زنان  79.«تند[ با آنان همراه گشیاقتصاد یا قهیمض

و  ی تخصصکارهای و ظهور  کار میتقس یاما به زود 80،معروض اهانت بود

و نرسنگ   تیسکرتر  ،مهیدر بانک و ب  تیمامور  لیاز قب  دیجدهای  عرصه ،  یمسلک 

 .آماده ساخت یشهر هایفامیلمتعلق به  یهاخانم یرا برا

زنان را گرچه از نظم  ،بود یانقالب صنعت امدیکه پ یرونیبکارهای در  اشتغال

 ی دیرا داخل نظم جد  آنهاقادر شده نتوانست که    یصنعتجامعۀ    یول  ،کهن آزاد ساخت

 زین آنهاخود . برآورده شده بتواند زیخانواده ن یدر پرتو آن مصالح علیا تا بسازد

بهبود موقف خود  یرا درک نموده و برا دیوضع جد شیاز پ شیقادر نبودند که پ

بخاطر اختناق .  اندازندیمنظم را براه بمبارزۀ    ،یاجتماع  نینو طیدر اوضاع و شرا

 مبارزه هم کیهمچو نۀ زمی ،امعهدر ج یپدرشاه تیو تسلط ذهن یاجتماع
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 .وجود نداشت یچگاهیه 

  ی ناش یآمدهایبه افول رفت و پ زمیودالیکه ف ییعني درست زمان 18از قرن  بعد

( شد. ی)بورژواز ی قشر شهرسلطۀ و شهرها  شیدایباعث پ یصنعت دیاز تول

 ً عبارۀ  به . بمیان آمد زی( ن1789) یحقوق همشهر ۀیتحقق اعالمزمینۀ متدرجا

با تمام  یفرد تیملک  آزادیو  یفرد  آزادیبر  یآزاد مبنجامعۀ  کی الیدیآدیگر 

اصول   تیبا رعا زین یلیوقت است که حقوق فام نی. ادیآن مطرح گرد ینظم حقوق

 .شودیم میمطابق مقاوله تنظ ،آزادی

 شتیمع نیمشاغل در زراعت تأمثمرۀ  از آلماننفوس  صدیف 75 ،در قرن هجده

بطور مثال  آلمانفدرالى  یجمهورساحۀ رقم دو قرن بعدتر در  نیاما ا. نمودندمی

حصص اروپا   ر یارقام در سا  نیمشابه هم  81.افتی  لیفیصد تقل  9به    1962در سال  

به محور اقتصاد )به مرکز صنعت و تجارت( شهرها رخ داد و ها دگرگونی زین

 یرویبه ن گرید  آنها  رایز.  بودند یهمسر  کیبه    لیما نیمبدل شدند. مردان شهرنش

 دیتول یجا نطوریضرورت نداشتند. هم شانیو فرزندان کارکن ا عددکار ازواج مت

و »تجارت« در اجتماع اتخاذ کرد و خود مرد   «ییرا »صنعت کارخانه    «ی»خانگ 

:  انگلسگفتۀ به . شده بود یدیتول دیجدهای عرصه  نیهموابستۀ و  ریبگمعاش زین

بلکه  ،ستیفرد ن ی جنسعالقۀ  وکدام عشق نتیجۀ  یهمسر کیانتقال به خانواده »

 ی در برخ دیطرز د نیچن 82«باشدیدر انتخاب همسر م یاقتصادهای شاخص  ۀافاد

فصل   یآنرا از ورا توانیاست که م افتهیانعکاس  لیمربوط به فام هایتیوریاز 

بر مناسبات  ،اقتصاد خانواده یدر بنا تغییرات. افتیمؤلفه به سهولت در نیدوم ا

 تیتوان با اهم یاثر نماند که از جمله م یجامعه ب و روابط آن در وادهدرون خان

 بر شمرد:  ذیالً تأثیرات را  نیا نیتر

و  یدر روابط اقتصاد یمیعظ یهایدگرگون ،مولدهنیروهای در اثر رشد  -1

 ثینقش »خانه« منح  ،هایدگرگون  نیداخل جامعه بروز کرد که باالثر هم  یاجتماع

 یهاشد. چرخ   ضیمستهلک تعو  هایفامیلبه    دیتول  لیو مالک وسا  یدیمحل تول  کی

 یهاتگاهیفعال ایوران  شهیپ هایدوكانابتداء در . از خانه برده شد رونیبه ب دیتول

  ، که در خانه یدیمختلف تولهای عرصه . شد جابجا کاتیکوچک و سپس در فابر

 هایبخشاکنون به    ،منفصل نشده بود  گریکدیهمه باهم وجود داشتند و هنوز هم از  

بر  یمبتن ،گرید ۀبه عبار. شده و به تشبثات مختلف تعلق گرفتند لیتبد یاختصاص
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و   ردتشبث جدید عرض اندام ک کی ،منقرض شده یخانه« ها»در  دیهر بخش تول

 .افتیاختتام  یاجتماع دیخانواده در بخش تولوظیفۀ  بیترت نیبه ا

قسمت   کیدر    ینینش  هینقل و انتقال و کرا  ،شهرهادر    دنیهمچنان بخاطر کوچ  -  2

 برهم خورد. یشخص یها«»خانهمشخصۀ  ،نشینی( هی)همسا ریاز تعم

و  یخصوص یتلفیق کننده زندگ ثیخودرا منح ینقش محور ،خانواده یبزود - 3 

 میجدا شدند و تنظ  ماز ه  یو خصوص  یاجتماعهای  عرصه .  از دست داد  ،یاجتماع

از گذشته در  شتریب ،لیفام» قرار گرفت. امروزها دولت تیصالححیطۀ آن در 

خود ادامه   تیدر کنار دولت و جامعه به موجود aشده« می»مناسبات تنظ کی

 83.«دهدیم

 تمرکز یامکان مساع ،نیوالد یفویو وظ یکار تیبخاطر مصروف نطوریهم -4

 84رفت. انیمطلوب اطفال از متربیۀ در جهت  آنهاو مشترک  افتهی

به  مربوط نیدر پرتو قوان ،شدیبرده م شیپ لیکه از جانب فام یمیتعل فیوظا - 5

 .دیمنفصل گرد هافامیلمکاتب محول شده و از  ستمیبه س ،یاجبار میتعل

  ، دیجدهای  تکنالوژی  یدرپ  یپ  شیدایو پ  یبه اقتصاد صنعت  یاز اقتصاد زراعت  گذار

خانواده بوجود آورد  یاقتصاد ادیرا در بن یقیعم قابل تصور وریغ یها یدگرگون

 ی. برخدیفاحش گرد  تغییراتدستخوش    زینها  خانواده  یاصول اخالق  ،که باالثر آن

 ،است  ازمندیاخالق را که نوع بشر سخت به آن ن  ،ریدر صد سال اخ  تغییرات  نیاز

 تغییرات  نیدورانت در مورد ا لیو ییامریکادانشمند معروف . ثبات ساخت یب

 :نگاردیم

مانند ابرها در برابر  ،در روزگار ما دینمایم تغییر یاخالق و عادات که به کند»

  اد یرا به  آنهاآغاز  یانسان ۀکه حافظ ینیریو عادات د یمبان. اند تغییربادها دچار 

رابطۀ  را در  ها  دگرگونی  نیاگر ا  85.«زندیر  یما درهم م  دگانیدر برابر د  آوردمین

 انیبه م  لیذنتیجۀ    ،میتوضیح كن  زمیدوالیاندو  یوریمدرنیشن و ت  یوریتنگاتنگ با ت

 :آیدمی

 
a Codifizierte 
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 آنها یدرون لیتما نیداشتند. ا یدرونعالقۀ  ،یانفراد ستنیاز ابتداء به ز هاانسان

 یخالصه ساختن تمام. گرددیبرجسته م ،شدن جامعه زهیمدرن انیدر جر

 یکند ول یم حیرا تشر تیاز واقعگوشۀ  ،کیوریعملکرد ت نیبه چنها دگرگونی

 نیهكذا چن. مد نظر داشته باشد امعهدر ج زیعوامل را ن ریکه نقش سا ستیقادر ن

های پیوندرا بخاطر حفظ اخالق و  یانسان ۀسرکوب شدهای انگیزه دیطرزد کی

 .گیردمی دهیناد یجمع
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 :خانواده « ی جیتدر یدگی» از هم پاش ایو   «یج ی» تکامل تدر - 6

از  ،جامعه یو اجتماع یباالثر رشد اقتصاد هاازدواج ،میمتذكر شد قبالً  که طوری

در قرن هجده آغاز   اتتغییر نی. ادیگرد رونیاخالق و عنعنه ب ریمذهب و تأث دیق

صد سال را    بیقر  ،انقالب فرانسه و رشد صنعت  ریشد و آهسته آهسته در تحت تأث

 شود. ریدر برگرفت تا در گوشه و کنار اروپا فراگ

 ، در اروپا لیاشکال فام ،یلیقبا هاینورمو  تیحینفوذ مس باالثر 19آغاز قرن  تا

  ، قرن نیهمآستانۀ در  یول. متفاوت بودندهنوز نظر به رسم و رواج مناطق ازهم 

همسان  ییمختلف اروپا یدر کشورها لیحقوق فام رامونیپ یدولت یقانونگذار

نوع واحدالشکل  شیدایپزمینۀ  ،لی. متحدالشکل شدن حقوق فامافتی جیترو

 .را بوجود آورد ییاروپا هایفامیل

است   نیدر  یقرون وسط  یمراحل اول  مقاوالتازدواج با    دیهمگون جد  نیقوان  فرق

مطرح   یحقوق  تی)سن و اهل   شدیدوخانواده عقد م  انیزن م  ابیدر غ  مقاوالتکه آن  

مرد  اریدر اخت a«ی»جنس حقوق کی ثیمنح ،چنان مقاوله بالوسیلۀنبود( و زن 

دو فرد )زن و مرد( بطور  انیم ازدواج ،دیجد نیاما بر اساس قوان. شدیگذاشته م

 ن یطرف  یحقوق  تیو اهل  یسن قانون  لیبا در نظرداشت تکم  دیجد  یو با محتو  آزادانه 

محور استوار  نیدر تمام جوامع بر ا یاصلى عقد نکاح قانون ۀغای 86.شودیعقد م

 .شوند ایتولد و پرورش اطفال مه یبرا یقانونهای زمینهاست تا 

 سایبخاطر عقد نکاح شان به کل  یاز اهال  یمحدود  یشمار  ،در سراسر اروپا  امروز

. ندارد یقانون تیبازهم ازدواج شان رسم ،کنندیکار را م نیکه ا ییآنها. روندیم

ی  قراردادخط یو در پا ابندیحضور  bبه دفتر مخصوص شاروالى مکرراً  دیبا بناءً 

در .  ندیامضاء نما  ،شودیم  کش  شیپ  آنهاو به    هکه از جانب شعبات مؤظف آماده شد

 نیا.  گردد  یاالجرا نممرعي  یعنعنو  ایو    یکدام طرزالعمل مذهب  ،عقد نکاح  انیجر

مشابه  ،باشند یو وجدان یتعهدات اخالق رندهیاز آنکه دربرگ شتریاوراق ب

فسخ   یآنرا بدون آزار وجدان توانیاند که هر لحظه م یی یتجارت یهاقراردادخط

 
a Rechtsache 
b شهرداری  



47 

 

 تیو بخاطر رفع مسئول دهیرا تدارک د ییغم روزجدا ،از همسران یبرخ. کرد

 . خود از قبل آماده نموده اند یحقوق لینزد وک در را یاسناد ،خود یاحتمال

 ً متوجه   ،وجود دارند که در هنگام امضاء قرارداد عقد نکاح شان  ۀزوج  زوج و  ندرتا

 یمشترک خانوادگ  یدر برابر زندگ  ای  خودها منحیث والدین شده و  ندهیآ  یها  تیمکلف

غالباً   ، دادر قرا قدع  انیدر جر آنها کیهر. ندینما تیاحساس مسئول شیمستقبل خو

تا  ،شندیاند یاز منزل م رونیب یمسلک کارهای در  شیخو یفرد یهاتیبه موفق

روحیۀ خودپرستی  یاقتصاد رقابت رایز. مشترک یزندگغایۀ به اهداف و  یابیدست

 وندیپ یاست که پس از مدت کوتاه هیروح نینموده و در اثر هم قیتزر آنهارا در 

 .شودیمبدل م ییجدا رفته و به انقطاب و انیماز  آنها یشکل

 آنها  یهردو ،مشترک شان یو برهم خوردن زندگ گریاز همد آنهاجدا شدن  با

ها اول  و صبح دهیسرگردان گرد دیجد وندیپر آشوب به دنبال پشهرهای ها در شب

تالش  آنها. گردندیشان حاضر م یوقت با جسم خسته و روح ناآرام بر سر کارها

معشوق   ،و همسر  لینفي کننده فام  طیمح  یعنیشهرها    aشبانۀ  یتا در زندگ  نمایندمی

که از مشروبات  گیردمی صورت  یتالش در حالت نیا. ندیخودرا سراغ نما دیجد

  د ی آشنا شدن با همسر جد  یحالت در جستجو  نیتفاده نموده اند و با چنمست کننده اس

 ل یهدف نا نیبه ا یالكول بطور عقل ریدر تحت تأث آنها. روشن است که ندیبرآ یم

 .توانند ینم هشد

که زنان و مردان مزدوج کمتر مصاب به  دهدینشان م یادیزهای احصائیه

در  هاپروبلم نیاما ا. شوندیم b(شنیپری) د یاز الکول و افسردگ یناش هایپروبلم

کثرت  ،شان برهم خورده است یلیفام یکه زندگ ییآنهامجردان بالخصوص  انیم

 ،شیتشو  ،محروم شده  ،لیفام  یعنیآرامش دهنده    طیمح  نیاز مؤثرتر  آنها  رایز.  دارد

 .شودیمسلط م آنهابر  یتأثر و باالخره افسردگ ،رخوت ،یدلتنگ  ،اضطراب

به تداوم  ،اند لیفام لیکه عالقمند به ازدواج و تشک  یاز جوانان یبزرگ یبخش

 انیرا م ینقاط مشترک فرهنگ  رایز. ستندیشان مطمئن ن ندهیازدواج با همسر آ

در دختران و پسران   یفرهنگ  هایتفاوت نیبخاطر رسوخ هم. ابندی یگرنمیهمد

 
a Night life 
b Depression 
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 یزندگ ،خود شیهم ک ختراناز جوانان با د یاست که بخش ییامریکاو  ییاروپا

حساب  یخانوادگ نیمواز یرو آنهاو تفاهم  یمشترک را محال دانسته و به وفادار

شانرا از  یهمسرها ،خانواده لیکه بخاطر تشک  دهندیم حیکنند. آنان ترج ینم

شرق  گریبخصوص جنوب شرق آسیا )که نسبت به مناطق د ،یشرقهای کشور

هنوز هم ها کشور نیدر رایز. ندی( انتخاب نماباشدیالوصول مسهل  شانیا یبرا

 .شودیمؤثر بوده و بمقام شوهر از جانب زن ارج گذاشته م  هاانسان  تیعنعنه در ترب

از   یبه ارتباط ازدواج و طالق در شمار ،یویبه ارقام احصائ ینظر مقایسو کی

سهم مشابه   ،یاقتصادهای  سیستمکه با وجود تشابه    رساندیمختلف جهان مهای  کشور

بخاطر عنعنات   ،شتیدر سطوح باهم مشابه مع  هاانسانو قرارداشتن    دیزنان در تول

ها کشور نیاز یسطح طالق در برخ ،یفرهنگ  نیمعهای ارزش و بهاء دادن به 

از   توانیتفاوت را م  نیا.  باشدمین  سهیقابل مقا  امریکانسبت به غرب اروپا و شمال  

با ارقام   هیایطالیه و هسپان ،تیکو ،یجنوب یایکور ،سنگاپور ،کشور جاپانمقایسۀ 

در  . افتیبه وضاحت در ،یو مرکز یغرب یاروپا ،یشمال یامریکامربوط به 

 ن یبوده و بخاطر ا تیوابسته به مارک ،سهیاقتصاد هردو طرف مورد مقا کهیحال

 تیلذا با قاطع.  ستین  نیاما چن  ،داشتیتناسب ارقام تشابه کامل م  ستیبائ  یخصلت م

متفاوت   هایمیالن  نیا  شیدایدر پ  ،نقش عمده  یفرهنگ   توان حکم کرد که عامل  یم

 .داشته است

 دیاقتصاد شان از ماركیت وابسته نبوده و تول کامالً که های کشورمقایسۀ  نطوریهم

اما   ،است  جیرا  یداریشکل ماقبل سرماکوچک هنوز هم به  های  عرصه   یدر بعض

 یتفاوت الینزویو و کویمکس ،لیمانند براز ،باهم مشابهت دارندها شاخص ریسا

الواقع  فيتفاوت  نی. ادهدینشان م یبغر یو اروپا یشمال یامریکارا با  یبزرگ

شان گره  یفرهنگ های داشتههنوز هم به ها کشور نیکه مردم ا سازدمیآشکار 

 . خورده اند

  –  1980 هایسال فاصله ازدواج و طالق در چند کشور مورد نظر در مقایسۀ 

1988 

 هزار کیطالق در هر     هزار  کیازدواج در هر       هاکشور                 

 1.3   5.8  جاپان  .1
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 1.0   9.0  سنگاپور  .2

 0.6   8.9  یجنوب یایکور .3

 4.1   5.3   تیکو .4

 0.5   5.3  انیه پهس .5

 0.2   7.8   لیبراز .6

 0.4   7.2   کویمکس .7

 0.4   5.4   الیزویون .8

 2.7   4.2   یهنگر .9

 2.0   4.9  فرانسه  .10

 1.9   6.1  هالند  .11

 2.9   6.7  انگلستان  .12

 3.1  8.2 یجرمن یشرق االتیا .13

 2.1  6.5  یجرمن یغرب االتیا .14

 2.4  7.1   کانادا  .15

 a( 87)  4.8  9.7 امریکامتحده  االتیا .16

 رونیکارشان در ب  انیزنان تا هنوز نتوانسته اند که م  یادیتعداد ز  یدرجوامع غرب

 یمسلک کارهای آنقدر به  آنهاموازنه را برقرار سازند. اکثر  کیو در داخل خانه 

طبعاً .  شوند  ینم  اوالدخانواده و داشتن    لیبه فکر تشک   اصالً که    رندیگ یشان عالقه م

 .دارند ازیکه به کار زنان ن باشدیم یاقتصاد تمؤسساعالقۀ حالت مورد  نیا

را  تیواقع نیا امریکاجامعۀ در  1995به سال  ییامریکادو دانشمند  تحقیقات

 انیعقد نکاح در م یفرصت برا افتنیو  یاقتصاد زهیانگ »که  سازدمیروشن 

تر ی قو ،باالتر از آن قرار دارد ایمشاغل شان در حد وسط و  دیعوا که یکسان

شان به عقد ازدواج  النیم ،آورندمیرا بدست  دیعوا نیسطح پائ که یئآنها. است

 یلیفام  ستمیمهر خودرا بر س  ،جامعه  یقشربند  گریبه عبارت د.  باشدیم  فیضع  زین

 88.«گذاشته است

 اصطالح »تکامل  ریرا ز یخانوادگ نیدر مواز تغییرات ،از جامعه شناسان یبرخ

 
a Source: The Economist Book of vital statistics 
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انکشاف قواعد  ،اگر مقصد از»تکامل«. نمایندمی یخانواده« بررس یجیتدر 

 ، زن و شوهر در درون خانواده باشد  انیارتقاء به سطح متعادل ممرحلۀ  ازدواج تا  

 ،در حالت موجود  یعنی  ،مرحله  نیزاصطالح درست است. اما فراتر ا  نیبکاربرد ا

 .کند یصدق نم «استعمال اصطالح »تکامل

»تکامل« موجب استحکام اصل خانواده و    نیا  ستیبائ  یپس م  ،بود  یصادق م  اگر

است.   دن«یجوامع در حالت »ازهم پاش  نیخانواده در  کهیشد. در حال  یضوابط آن م

را بکار  «یجیشدن تدر دهی»ازهم پاش یعنی آنهاتوان معکوس اصطالح  یلذا م

خانواده در   یاصطالح با حالت واقع  نیچن نیبکاربرد ا. گرفته و آنرا استعمال کرد

 .مطابقت کامل دارد یجوامع غرب
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 aل« یفام یاقتصاد لیتوجیه نادرست از »تشک - 7

بنابر ظهور   «یعنعنو  یها»خانه  لیتشک   ،دیدر فصول گذشته روشن گرد  طوری که

گرفت.    ل«یآنرا»ساختار فام  یو جا  دیاز هم پاش  ،دی جد  یو اجتماع  یعوامل اقتصاد

است   دهیکش  ییکار بجا  یشد و حت  یمعاصرهم دستخوش دگرگونهای  فامیلساختار  

 یبخش بزرگ.  ندارد  تیعموم  ل«فامی  یاقتصاد  لی»تشک   یکه امروز در جوامع غرب

 ی هاو در قالب  ل«یفام یاقتصاد التیشک خارج از »ت ،جوامع ن یاز شهروندان ا

 زیو از هم تم ییهرکدام آن بطور جداگانه شناسا دیکه با نمایندمی یمتنوع زندگ

 .شوند

همۀ که  کندیرا بازگو م تیواقع نیا ،آنهااز  یریگ جهیو نت یویارقام احصائ تحلیل

 ن یاز یشناخت کلهكذا ماحصل . و تحول قرار دارند تغییردر حالت  ،هاقالب  نیا

در   ل«یفام یاقتصاد لی» تشک یرا از وضع بحران یییعموم ریتصو ،هانهاد

 .دهدیبدست م یجوامع غرب

 وندیبر پ ل«یفام ی اقتصاد لی»تشک کیکه  شودیم دهیجوامع به کثرت د نیدر

بنام »اقتصاد   ینام نهاد التیتشک  نطوریاست. هم افتهین بناءً ازدواج دوطرف 

 ،یشاوندیروابط خو یآن بر مبنا یاعضا نیمابوجود دارند که روابط في ل«یفام

در  ،التیتشک نیاز. ستین تواراس یبر حق گرفتن فرزند یمبنمقاولۀ  ایوالدت و 

. آیدمیتذكر بعمل  b«یلیفامریغ یاقتصاد لیبنام »تشک اکثراً  ،یرسمهای احصائیه

لذا مفهوم  ،ستیاستوار ن یشاوندیبر روابط خو لیتشک نیشامالن چن وندیچون پ

احتوا  زین ،باشدیاثر م نیاعالقۀ را که موضوع طرف  ل«یفام یاقتصاد لی»تشک 

 .شودمیمبحث مطرح ن نیبخش در نیا رامونیپمباحثۀ  چگونهیه بناءً . تواند ینم

  1970بسال  ل«یفام یاقتصاد لی»تشک یشمار مجموع ،امریکامتحده  االتیا در

. کردیرا احتوا م c«یلیفامریو غ یلیفام یاقتصاد التیتمام »تشک صدیف 81رقم 

 صد یف 68را نشان داده و به سطح  صدیف 13کاهش  کی 2003رقم تا سال  نیا

 
a Household  
b Nonfamily household 
c Family and nonfamily households 
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 a.تنزیل یافت 

به  یجالب یاتتغییرفامیل«  یاقتصاد لیرقم مربوط به »تشک  بیدر ترک نطوریهم

 ای« که مرکب از پنج و لیفام یاقتصاد التیآن »تشک : بطور مثال. رسدینظر م

و در  افتیکاهش  صدیف 10به  صدیف 21سهم شان از  ،اضافه تر عضو بودند

به   صدیف  46از    ،بودند  2اضافه تر از عدد    ایو    2آن    یکه اعضا یالتیتشک   ،مقابل

 b.افتندیارتقاء   صدیف 60

  111090617جمعاً  امریکامتحده  االتیدر ا 2005c سالهای احصائیهطبق  بر

« وجود داشت و از آن جمله به تعداد  غیرفامیلیو  یلیفام یاقتصاد لی»تشک 

مکمل و نامکمل( شمار  هایفامیلدر قالب فامیل ) یالتیواحد تشک  74341149

 .بودند  dل یاقتصاد فام  یالتیخارج از قالب تشک   ،یمتباق  36749468رقم  .  شدندمی

نامکمل  هایفامیلمربوط به  19116376 ،لیفام یاقتصاد التیزمره تشک  از

پدر موجود اند که از اطفال شان مواظبت  ایتنها مادر و  ،هافامیل نیبودند. در چن

عدد   ،شود یمنف لیفام یاقتصاد التیرقم از مجموع تعداد تشک نی. اگر انمایندمی

هردو همسر در   ، است که در آن ملمک  هایفامیلمانده عبارت از مجموع  یباق

توان  یم بیترت ن ی. به ارسدیم 55224773کنار هم وجود داشته و شمار آن به 

کمتر از نصف  یاندک 2005« در سال  لیفام یاقتصاد التی» تشک  که افتیدر

 .بود «یلیفام ریو غ یلیفام یاقتصاد لیمجموع »تشک

همه و همه  ،ریمرگ و م ،طالق ،هاازدواج ،در شمار والدت اطفال تغییرات

 ،ها. كثرت طالقکاهدیم ییامریکاهای خانواده یاند که از تعداد اعضا  یعوامل

نامکمل« بوجود  لی»فام ومکمل« د لی»فام کینموده و از  هیرا تجزها خانواده

 eکنفره«ی  یاقتصاد  التیتعداد »تشک   ،هاازدواج افتادن    قیبه تعو  نطوریهم.  آوردمی

 .داردیمدتها در سطح بلند نگهم یرا برا

 
a U.S. Census Bureau, 2004 
b U.S. Census Bureu, Nov, 2004  
c U.S. Census Bureau , 2005 
d Nonfamily housholds 
e One-person households 
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 ،کردندیبار اول ازدواج م ی که برا یآن دختران ، 1990سال های احصائیه طبق

  ی ول. سال بود 23پسران  انیرقم در م نیا. سال عمر داشتند 20بطور اوسط 

 ،نمودندیعمر متوسط دختران و پسران را که ازدواج م  ۀانداز  ،2000های  احصائیه

 a.دینمایم یسال معرف 25

که اطفال زودتر    شودیموجب م  ،یاقتصاد  یو ضعف توانمند  هافامیلشدن    یمتالش

 آنهااز  یادیشمار ز یسالگ  18سن  لیو پس از تکم وندندیکار بپ یبه صفوف قوا

دختر و  ونیسه مل بیقر 2002سال در . ندینما یزندگ یلیساختار غیرفام کیدر 

  صد یف  25رقم    نیکار بودند که ا  مل شا  ،سال را داشتند  17تا    15  انیم  نیپسر که سن

  b. دادیم لیرا تشک نیسن نیجوانان هم

 کیدر  امریکا ۀمتحد االتیانسان در ا ونیمل 7,8از آنست که  یها حاکاحصائیه

مانند مؤسسات  ینکرده و در اماكن اختصاص  یزندگ «یلیفام یاقتصاد لی»تشک 

  c.برندیبسر م اتیكالج ها ح یهاکالن ساالن و لیلیه یهالیلیه ،مجددتربیۀ 

اقتصادي فامیل«  لیکه شمار »تشک  شودینشان داده م شهیهم یویدر اسناد احصائ

به  نجایموضوع در ن یجهات مختلف ا طوری کهاست. اما  شیدر حال افزا وستهیپ

آن در جهت شکست  دنیاز هم پاش النیو م شیافزا یچگونگ  ،مباحثه گرفته شد

 نی. درگرددیشکست مستترم نیو اشود میبیان ن ل«یفام یاقتصاد التی»تشک 

 ییهمسر شناسا ثیمنحرسماً با آنکه  ،دو جنس مخالف ییکجای یزندگها احصائیه

  ی فامیل« عوض  یاقتصاد  التی»تشکباز با  دو همجنس  ییکجای  یزندگ  ایو    dنشده اند

 .شودیگرفته م

 لیاصطالح »تشک   ،موجودهای  احصائیهتوجیهات نادرست کنار گذاشته شود و    اگر

تعداد  قیدقمحاسبۀ  ،رندیآن بکار بگ  یرا مطابق مفهوم اول ل«یفام یاقتصاد

را بر مالء ساخته  یگرید  تیواقع  ،ریاخ  ۀ« در چند ده  لیفام  یاقتصاد  التی»تشک 

 
a Unmarried - partnerhousehold 
b U.S. Census Bureau, 2003  
c U.S. Census Bureau , Jun200 5 
d Unmarried - partnerhousehold 



54 

 

 ً خانواده بازگو  یساختار اقتصاد  ر را د ییقهقرا عیحرکت سر کی و صراحتا

 .دینمایم
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  :یمدن زنان به حقوق یابیدست  رشد اقتصاد و - 8

 ن یخودبخود ا ،آیدمی  انیشان به م یزنان به حقوق مدنیابی دستاز  سخن یوقت

 یشان دسترس  یبه حقوق مدن  آنها  یطیشرا  یکه در تحت چ  شودیمطرح م  زیسوال ن

جهت  نیرا در یمساعدهای زمینه یو اقتصاد یاجتماع تغییراتو کدام  ؟افتندی

 کیتفک  یوریدارد که بنام »ت یلمود a« میدورکه مل یراستا » ا نیدر ؟بوجود آورد

 .شودیم ادی bشدن جامعه«

مختلف های  عرصه به    یعنعنوساختارهای    ،یتکامل اجتماع  پروسۀنظر او در    از

  یی جدا:  که  دهدیم  یمعن  نیچن  یاجتماع  کیتفک   پروسۀاو در    یوریت.  شوندیم  کیتفک

از  د«یتول محل» ایکارخانه  ییجدا ،زم«یکوالریس»در پرتو  استیمذهب از س

و  میمذهب از تعل ییاز اقتصاد و باالخره جدا استیس ییجدا ،c»اقتصاد خانه« 

منوط به خود را  dمختص به خود و» منطق« فیوظا دیجدهای عرصه  ،هیترب

معاصر   یو علوم طبع  سایکل  انیاختالف م  ،یجدا ساز  ن یا  انیدر جر.  بوجود آوردند

 89.روبه اضمحالل نهادها عرصه  نیبر ا سایکلآن تسلط نتیجۀ بروز کرد که در 

 ، که از بطن نظام فیودالي وستیبه وقوع پ یها زمانکیو تفک ها جدایی نیاهمۀ 

 .شده بود یآورده و جامعه آبستن انقالب صنعت رونیب سر یداریسرما دیتول ۀویش

یافت. رواج   جیترو  یصنعت  دیطرز تول  ،یداریو رشد نظام سرما  شیدایبا پ  همزمان

 دیو محالت جد دهیگرد یاقتصادمختلف های عرصه شدن  یصنعت موجب صنعت

توانست  یکار تنها مردان نم یرویوقت بود که ن نیآورد. در هم انیکار را به م

محالت کار   نیاز  یبخش  ستیبائیم  بناءً باشد.    یکار مکف  دیاشتغال محالت جد  یبرا

 تیضرورت و ظرف  دیجد  ی نظام اقتصادعبارۀ دیگر  به  .  شدندمیرا به زنان واگذار  

 .استخدام زنان را در خود داشت یها

 
a   Emile Durkheim  ـ جامعه شناس فرانسوی ) 1858 تا 1917( که اثر مهم در مورد 

کرد. فیتال «فامیل یسوسیولوژ»  

b Die Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung 
c Betrieb 
d Logik 
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در مجموع  زیبهمان اندازه سهم زنان ن ،رشد میافت یصنعت دیکه طرزتول هرقدر

 یمل دیدر تول آنهاسهم ماحصل کار  یافته و شیشمار کارگران و مستخدمین افزا

جهت   نیدر اقتصاد ضرورت داشت و از هم  آنهاکار    ینظام نو به قوا.  رفتیباال م

 رون یبکارهای را به  آنها ، نسلف شاهای دولتبر خالف  یدولت دیجد یهاقدرت

 ان یو در م  آنهازن« به    آزادینام »  ریرا ز  ستمیضرورت س  ،کرده  قیاز منزل تشو

توان از  یاستدالل م نیبخاطر وضاحت بهتر به ا. نمودندمیو اشاعه  غیجامعه تبل

 .آور شد ادی امریکادوم در  یمقارن جنگ جهان ،بال زنان سیب میت جادیا

 یهامیکننده ت  لیتموهای  کمپنی.  است  امریکادر    یسپورت محبوب و مل  کیبال    سیب

 نیاز یخود شان بوده و ساالنه مبالغ هنگفت یورزش یهاومیمالک ستد ،بال سیب

 ن یدر کار ا ،از عوامل ۀعالقه ندارند که بخاطر پار آنها. نمایندمی ییمدرک کما

دوم  یجنگ جهان انیکه در جر یوقت حوظمل نیهم یرو. دیآ انیسپورت وقفه بم

تمویل   یهایکمپن  یفور  ، مسلح احضار شدند  یمرد در صفوف قوا  یبال بازها  سیب

نام »تمام دختران  ریمرکب از زنان را ز یسپورت یهامیت ،بال سیکننده ب

. مورد نظر را از دست نداده باشند  دیعوا  لهیوس  نیتا با ا  ،بوجود آوردند  «ییامریکا

  ی زنان ط  گیل ،ذكور دوباره وارد عرصه شدند یهامیکه ت یتا وقت بیترت نیا به

  ، دیعوا افتیمتذکره را بخاطر درهای کمپنیاهداف  1954 ـ 1943 هایسال

 .برآورده ساخت

 دیتول دیکه نظم جد میرسیم جهینت نیبه ا یخیتار تیواقع نینظرداشت هم در با

 ،ضرورت  نیکار زنان را ضرورت داشت و در پرتو ا  یو قواها  مهارت  ،یاجتماع

بدون ظهور چنان .  شدند  لینا  ،کار با مردان  عرصۀموقف مشابه در    کنوعیبه    آنها

 رومندین یآنرا نداشتند که کدام حرکتزمینۀ خود زنان امکانات و  ،ضرورت کی

عقب افتاده و منحط جامعه به راه   هاینورمسلطۀ  شان از  آزادی را بخاطر    یاجتماع

 دیتولهای عرصه کرده و در  یاز هم زندگ یمنزو آنها ،نیقبل بر ا رایز. اندازندیب

و درک متقابل از   آنها انیم میامکان افهام و تفه بناءً . حضور نداشتند یاجتماع

 دیجد ستمیدر پرتو س نهیمز نیتا باالخره ا. آمد ینم انیموقف مشترک شان به م

مردان و  یبرا هیالسومذکور تا هنوز هم بطور علىزمینۀ  یشد. ول ایمه یاقتصاد

 امریکامتحده  االتیزنان فراهم نشده است. بطور مثال سهم زنان شامل کار در ا

تعداد   کهیکمتر بود. در حال  صدیف  14نسبت به مردان    2002سال    هیبرطبق احصائ



57 

 

ملیون( شش ملیون  138( نسبت به تعداد نفوس مردان )ونیمل 144نفوس زنان )

 ب یدر ترک صدیف 74و از مردان  صدیف 60اما سهم زنان . باشدیاضافه تر هم م

 .باشدیکشور م نیکار ا یقوا

یقینناً   ،داشتیضرورت نم  آنهاکار    یبه قوا   یاقتصاد  دیجد  ستمیاست که اگر س  مسلم

 ،گذشتههای  سیستمهم مانند    ستمیس  نیزن« از جانب گردانندگان ا  آزادیاصطالح »

با  یمبرهن است که زنان مقتض ،ملحوظ نیهم یرو. آمد یبر زبان نم چگاهیه

 ی زندگهای عرصه وارد  ،یکبارگیبه  یپس از انقالب صنعت ، آهنگ رشد اقتصاد

 شدند. یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد

حقوق  ،هاکارخانهو  یدفاتر تجارت ،دولت ۀسهم زنان در ادار شیبا افزا متناسب

و  یحق رأ ،آوردندمیبدست  دیرا که با یحق نیاول. مطرح شد زین آنها یاسیس

بر  تأکیدفرانسه و  ریانقالب کب یهاالیدیشرکت شان در انتخابات بود. گرچه آ

الرعایه اعالم  را بر همه واجب هاانسانحقوق  یتساو ،«ی»حقوق طبع تیرعا

 ،ها الهام گرفته بودالیدیشان از آن آ نیکه قوانهایی کشور ،با آن هم یول ،کردیم

 ینم تیرا رعا یتساو نیهنوز هم در رابطه به حقوق زنان بصورت اخص ا

 .کردند

مدافع خودشان را   یاجتماع یهازمانسازنان  ،اغماض صریح نیبرابر چن در

ً زنان  ادینوبن یهاه یاتحاد. بوجود آوردند ً فوقتا اعتراض   ،اغماض نیبمقابل اوقتا

. کردندیتقاضا م یقانونگذار هایارگان زنان را از  یحقوق مدن تینموده و رعا

 نکهیمانده بود. تا ا  یباق یصد سال گذشت اما هنوز هم حال به همان منوال قبل کی

فرانسه در مورد    ریهمان شعار انقالب کب  گریبارد  ،ستمیبه قرن ب  ضیتعوآستانۀ  در  

 90.شد دهیزنان« باال کشالمللی بین یا هیمردان از جانب»اتحاد با زنان یتساو

اسناد   کی چیبا مردان در ه آنها یتساو زنان و یبرا  یحق رأ ،ستمیآغاز قرن ب تا

باالخره   ،هاجا داده نشده بود. پس از آن همه فروگذاشت  ییکدام کشور اروپا  یتینتق

مختلف های کشوردر  گرید یپ یک یحقوق زنان  ،اول قرن گذشته هایسال  یط

احقاق حقوق مقابل  ه  هنوز هم بها  کشور  یخبا آن هم در بر  یول.  افتی  یتسجیل قانون

ناوقت تر از  یلیخ آلمانبطور مثال زنان . شد ینشان داده م یزنان سخت جان
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حق شرکت در  1918به سال  یعنی ییاروپاهای کشور ریشان در سا یهاهمجنس

  91.انتخابات را بدست آوردند

که به مقابل   بود  یگرید  یحق طبع  ،به آن  یابیو حق دست  یعال  التیموضوع تحص

زنان سازمان داده شده و از کسب   هیعل  ییدر جوامع اروپا  ییهامقاومت  ،احقاق آن

 .شد یم یریجلوگ ،زنان یعال التیتحص

  ی شمال یزنان اروپا ،1850در سال  یسیزنان انگل ،1840درسال  یسیسو زنان

حق مشروع شان  نیبه ا 1908در سال  ادیز ریبا تأخ آلمانیو زنان  1870بسال 

  92.افتندیدست 

تنها به پدر تعلق  ،اوالداوتوریته والدین بر  ،یبورژواز نیقوان یدر متون ابتدائ 

و امور منزل خالصه  ییزناشووظیفۀ انجام  یدصالحیت مادر در حدو. داشت

حالت از نظر  نیتا آنکه ا. ماندیبه تصامیم شوهرش سر م ستیبائ ی. زن مشدیم

  بوسیلۀ   آلمانفدرالى    یجمهور  بطور مثال در.  کرد  تغییر  ستمیقانون در وسط قرن ب

  1953به سال  لیحقوق پدر و مادر در داخل فام ی تساو ،یقانون اساس 117ماده 

 93.افتی تیرسم

روزتاروز به نقش   یکار اجتماع  دیجدهای  عرصه   شیدایو پ  کیبا ارتقاء سطح تخن 

  ر د مخصوصاً  آمد.    انیبم  ریضرورت برگشت ناپذ  یعلم و تکنالوژ  ،دیزنان در تول

  ی به قوا یعالقمند ،افتیدوم که اقتصاد رونق بهتر  یبعد از جنگ جهان هایسال

 ستمینه تنها پرداخت مصارف روزمره بلکه خود س» 94.باال گرفت زیکار زنان ن

را   هاخانمشوهردار و در مجموع تمام    یخانم هااجباراً    ،«یاستهالکجامعۀ  »  دیتول

  ی مصرفاقالم روزتاروز  رایز 95.«داد قدر جامعه سو یکار فیبه اشتغال وظا

را به خود جلب نموده و هاانسان یعالقمند ،شوندیاشتهار بدرقه م بوسیلۀکه  دیجد

مورد  اقالم  یداریبه خر النیم نی. ادینمایضرورت کاذب مبدل م کنوعیآنرا به 

ک یبه  ،تواند یسطح الزم نم کیدر  هافامیل دیقدرت خر شیبدون افزا ،اشتهار

زنان  دیبا ،فامیل د یلذا بخاطر ارتقاء سطح قدرت خر. بالفعل« مبدل شود ی»تقاضا

مزد شان »قدرت  دیتا با عوا. شدندمیمشغول  یرونیبکارهای ب زیشوهردار ن

کارهای  زنان در  شتریب تیمصروف. آوردندمیاشتهارشده را بدست اقالم  «دیخر

 دینقش جد یول. دادیم شیدر جامعه افزا ارآنهانقش  یبطور طبع ،از منزل رونیب



59 

 

با خود داشت که حل آن نه تنها از ارتقاء سطح درک  زیرا ن ییهایزنان بغرنج

جامعه  یبه رشد خرد جمع ازینالمجموع في بلکه  ،خود زنان مشروط بود یاجتماع

  ی قعوا  آزادی  لیو زنان به تحص  افتهیها بمقابل زنان کاهش    ینیتا بدب.  داشت  زیرا ن

 .ندیآ لیشان نا
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 : کی وریتمباحثۀ  جنبش زن در کشاکش  ـ  9

خودشان   آنها یشدند که تا وقت تیواقع نیآگاه متوجه ا و شتازیزنان پ از یشمار

حقوق زنان« »احقاق  یرا در سطح جامعه مطرح نساخته و برا شیمشکالت خو

 ،ندیو دولت فشار وارد نه نما یاقتصاد ستمیبرگردانندگان س یاسیاز طروق س

 .ابندیدست  «یواقع آزادیهرگز نخواهند توانست که به »

در   یکه پ یاقتصاد دیجد ستمیاز س یناش یو پنهان انیع یهای زنان از حق تلف نیا

 ی اجتماعهای نارضایتی نیانتیجۀ . شدندمی ناراض  ،دیگردیم لیتحم آنهابر  یپ

 ، جنبش نیا خیدر تار. دیگرد aبنام »جنبش زن«  یدیجنبش جد شیدایموجب پ

 یک یزنان براه افتاده است که  قوقو مبارزات گسترده بخاطر احقاق حها مقاومت

 ن یدر. باشدیم 1857مارچ سال هشتم  ،نیو حماسه آفر ماندگار یاز آن روزها

  ی هاکارخانهکارگرزنان  ،باشدیجنبش زنان م خیعطف در تارنقطۀ بمثابۀ روزکه 

بودن  نینامساعد كار و پائ طیبه پاخاسته و در برابر شرا ارکیویشهر ن ینساج

 . با مردان شدند  یهمچنان خواستار دستمزد مساو  آنها.  اعتراض نمودند  دهاسطح مز

بلکه  ،بود یخواست صنف کیزن و مرد نه تنها  انیسطح مزدها م یتساو طرح

  ی حقوق اقتصاد  یکه تمام زنان را به تساو  رفتیبه شمار م  یتیگام گسترده و با اهم

زن را از مقام  تیموقع ،یحقوق اقتصاد یتساو. ساختیم کیشان در جامعه نزد

با مردان و در مجموع  آنها یدر جهت برابر یثانوي آن باال برده و عامل مهم

 ی هشت مارچ تنها آغاز کار بود و هنوز راه دشوار و طوالن.  شودیجامعه محسوب م

 .در برابر زنان قرار داشت

 دیزنان با ،گشتند یکه سربازان از جنگ بر م یوقت ،اول یجنگ جهان انیدر پا

و محافظه کار در   زیزن ست یهاجناح. شدندمیواگذار  آنهات کار شان را به محال

 
a
در نیمه ای قرن نزدهم، نشست ها و گردهمائی هایی پیرامون حقوق - زن و موقف آن در         

حقوق زنان« در  ونیتوان »کنوانس یم آنجمله . ازافتی ریاجتماع، در گوشه و کنار جهان تدو

( را نام  1850حقوق زنان در ماسوچوست« ) یسراسر ونیکنوانس نی( و »اول1848) ارکیوین

 برد.
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 ستیبائ یکه زن مخواستند می آنهاموافق بودند.  ضیتعو نیها هم به احکومت

اما زنان مقاومت کرده و محالت کارشان را . دوباره به اشتغال در منزلش برگردد

 ها سال   نیدر.  شاقه پناه بردند  یبه انجام کارها  ایحفظ نمودند و    یمسلک   هایبخشدر  

 یبرا  یدشوار  هایسال  ،بردیم  نیمحالت کار را از ب  یاقتصادالمللی  بینبحران    هک

 .کارگر زنان بود

موجب شد که زنان   ،کارمرد یکمبود قوا ،اول و دوم یآغاز هردو جنگ جهان با

  ی اقتصاد  یهاچرخ  ،شده و به عوض مردها  رونیشان ب  یکار عنعنوهای  عرصه از  

نادرست از آب  ،زن یناتوانافسانۀ وقت است که  نیدر. را به حرکت در آوردند

 یزحمات آنهابه خود شدند.  یمتک  واز گذشته مطمئن  شتریبرآمد و خود زنان هم ب

 .خودرا باال ببرند یکار تیفیو ک ییتا کارآ دندیکش یادیز

   :و ادراک است زیقابل تم لیذ ۀسه موج عمد آنهاهای خواستجنبش زنان و  در

دو خواست عمده که عبارت   یروعمدتاً    ،ادامه داشت  1959که تا سال    یموج اولـ  

 . دیچرخ یم ،در انتخابات بود یحق رأ افتیبا مرد و در یمزد مساوتادیۀ از 

حقوق  شتریب میو تحک  تیتثب ،یاعاجتم ـ یدر موج دوم عالوه بر حقوق اقتصادـ 

از زنان در    یاریبس.  مطرح بود  یجنس  یهاآزادی  افتیكنترول والدت و در  ،زنان

زنان را از والدت ناخواسته  ،یکه قرص ضد حاملگ  کردندیفکر م امریکااروپا و 

 ی هاآزادی از زنان خواهان  یبعض. کندیم آنها بیعمل را نص آزادینجات داده و 

 . مرد روابط داشته باشند نیوقت با چند کیکه در  خواستندیو م دهبو یجنس

 نیمعطوف به طرح ا  شتریب  ،متأخر« شهرت دارد  ییموج سوم که به »مؤنث گراـ  

آن مبارزه   یباز هم برا  ایو    ؟ زن و مرد وجود دارد  انیم  یتساو  ایآ:  دیسواالت گرد

 ؟شودیپرداخت نم مردانبه  یچرا تا به حال معاش زنان مساو ؟ردیصورت بگ 

 یسقف کیو چرا هنوز هم  ؟است امدهیطفل و مادربوجود نحمایۀ  ستمیس کیچرا 

در مورد زن و   یچرا قضاوت قبل  ؟روند  یوجود دارد که بلند تراز آن زنان باال نم

ضرور    ،هاسوال   ن یپاسخ به ا  افتیبخاطر در  بناءً   ؟آن وجود دارد   یدر مورد توانمند

 آگاهانه  ،کرده و بخاطر احقاق حقوق شان  مشخصخودرا    یبود تا زنان اهداف واقع

 .به دور هم جمع شوند
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از  یشمار یریبا سهمگ  aدنیفر یتیبنام ب ییامریکا سندهینو کی 1966سال  در

 ، کرد. متعاقب آن سیتأس امریکامدافع زنان را در  یسازمان مل کی bمؤنث گراها

 امریکامتحده    االتیمشابه در اروپا و گوشه کنار اهای  خواستهزنان با    یهازمانسا

زنان را در داخل خانه و در   یبرا یساوحقوق م آنها. وجود نهاد عرصۀپا به 

 ،در برابر زنان ضیتبع یخواهان الغا ،از منزل )محل کار( تقاضا نموده رونیب

 ی بر روابط جنس  ودیو باالخره لغو ق  دیامور عوا  میتنظ  ، تثبیت سطح دست مزد زنان

و   نیشان در قوانهای خواستهنمودند تا  یشده و سع نیو رفع ممانعت بر سقط جن

 .شان مسجل گردد یکشورها مقررات

بزرگ«  آزادیتا زن به » خواستندی( مهافیمینیستمؤنث گراها )عبارۀ دیگر  به

تا . باال برود یکار اجتماعهای عرصه  ریدر اقتصاد و سا آنهاآمده و نقش  لینا

 یی مقصود نها. دیمقام مستقل از مرد را احراز نما ،یاز رهگذر روان لهینوسیبد

و تمام  یاسیس ،ی ادار ۀدرنیگ میتصمشرکت زنان در مقامات  ،هافیمینیست

 .نظم عامه بودهای عرصه 

اعتراض  روحیۀ    ،هاسال در آن  .  افتیرونق تازه    ستیدوم قرن بۀ  میزن درن  جنبش

اعتراض  . در حال گسترش بود همیقوت گرفته و پ امریکادر نسل جوان اروپا و 

 ریتاث  یب  ،افتیبنام »جنبش ضد اوتوریته« شهرت    1960  هایسالدر  بعداً  که    آنها

 ،با آن جنبش و به کمک آن همزمان ،جهت نینبود. به هم هافیمینیستبر جنبش 

. »جنبش ضد اوتوریته« با هر افتی یم شتریقوام بالمجموع في زیجنبش زنان ن

 ثیآن را منح ،گردانندگان جنبش ایو  دیرسیکه مظاهر فشار از آن بمشاهده م ۀدیپد

حرکت   نیشرکت کنندگان ا.  گرفتیدر مقابله قرار م  ،کردند  یم  یفشار« تلقوسیلۀ  »

ً  یاجتماع  ن یدر برابر مواز آنهابودند.  cهانسل جوان و محصالن پوهنتونعمدتا

از مقابله علیه جنگ   آنهاحرکت  .  کردند  امیق  ،شان  اکانیاجتماعى نضج یافته بدست ن

سرانجام خواهان شرکت نسل   ،از مطالباتمجموعۀ  آغاز شد و با    تنامیدر و  امریکا

 .شدند استیس یجوان در پاالیش فرهنگ و استقامت ده

 
a Betty Frieden ,  
b Feministen 
c دانشگاه ها 
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موجب  تیتغذیه نموده و در نها قویاً چپ و ضد جنگ  اناتیجر ،جنبش نیهم از

 یحاتیمسابقات تسل  ه یمابعد عل  هایسال بنام »جنبش صلح« در    دیجد  لیتما  کیشد تا  

 انیبم  تیبند وبار از طبع  یبنام »جنبش سبزها« در برابر استفاده ب  یگریو جنبش د

جنبش   نیاز  زین  یانحراف  هایمیالن  یبرخ  ،رالذكریاخ  انیدو جر  نیا  یدر پهلو.  دیآ

شدن سقط  یو »قانون «بازیهمجنسدر » آزادیعالقمند  هامیالن نینفع بردند. ا

 .جنین« بودند

 زمینیمیفاشاعۀ  اما بر    ،ادامه نیافت  1970  هایسال»جنبش ضد اوتوریته« تا    گرچه

اهداف   ،دیرس امریکابه غرب  یجنبش وقت نیاز خود به جا گذاشت. ا یاثر بزرگ

 aل یضد قانون و بر ضد فام ،حرکت ضد اوتوریته کیآن عوض شده و به  یاول

 .شد لیتبد

به   یاجتماع یهانبود مساعدت اقتصاد که در گام نخست مقصر یخصوص تشبثات

زنان را از  ۀتا توج ،دندیتالش ورز ینامرئ غاتیبا براه انداختن تبل ،زنان هستند

 ،دست بکار شده و در عوض  آنها.  تشبثات منحرف سازند  نیا  میمستق  هایمسئولیت

 د یو جد  میقد  یهایتمام بدبخت  ایکه گو  دندرا در جنبش زن القاء نمو  ییهاتیچنان ذهن

اسارت گذشته و  کیمرد است که مسئول درجه  نیا زن بدست مرد بوجود آمده و

 .باشدمیزنان  دیجد ۀقیروزگار پر مض

است که در مراحل  غیرواقعبینانۀ  اتیدرست معکوس همان نظر دیطرز د نیا

 یروم و آتن علیه شركت زن در زندگ  لیجانب سرداران قبااز    ،تمدن اروپا  یابتدائ

چون ارسطو نتوانست  یبزرگ لسوفیدر آن زمان حتى ف. شدیارائه م یاجتماع

جنس مخالفش بدون  قابلساخته و بم رونیبمقابل زن ب تعصب ریخودرا از تأث

محکوم به  عتیطب یزنان و بردگان از رو»: گفتیبماند. او م یمخاصمت باق

 96«.ستندین یعمومکارهای سزاوار شرکت در  چوجهیهستند و به هاسارت 

در ذهن و استعداد    یعیزن و مرد کدام فرق طب  انیکه م  سازدمیعلم ثابت    کهیحال  در

 یمتفاوت کار ناش  یها  طیاز تفاوت مشاغل و مح  یذهن  یوجود نداشته و اختالف ها

و  یدیمختلف تول لیهمچنان بکاربرد وسا ،یو مسلک  یتخصصکارهای . شودیم

مؤثر است. کار کردن   هاانسان تیذهن یریدر شکل گ ،یارتباطات اجتماع ریسا
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ً تا  ،از منزل و در داخل جامعه رونیدر ب  طیمح اشتغال در امور منزل وصرفا

که شرکت  یمعن نیبه ا. دهدیم تغییررا  هاانسان  دی فرق داشته و طرزد ،خانهۀ بست

 یانسان افزوده و جوالنگاه فکر یبه ابعاد فکر ،یاجتماع اتیو ح دیفعال در تول

 سازد. یم عیساورا و

مساعد  طیشرا جادیبر ا ینه تنها از مکلفیت شان مبنها دولتمسئول  مقامات

جامعه طفره   کیبخاطر متعادل ساختن موقف زن و مرد در    ،یو اجتماع  یاقتصاد

شمار  انیها در م یناآرام بموجب سب یکه ب یگریها عامل دبلکه از ده ،روندیم

است   یموارد اشتهارات  نیاز  یک ی.  ندینما  ینم  یریجلوگ  ،شودیمها  خانوادهاز    یریکث

. شودیتشنج افزا در درون خانواده م  یبه استعمال دواها  هاانسان  بیکه موجب ترغ

 یرویکه موجب ارتقاء ن نمایندمی هیرا توص ییاشتهارات مذکور استعمال دواها

گرفتن در رار از زنان با ق یادیشمار ز بناءً . زنان در درون خانواده شود یرزم

ضد   یدوا کیکه  a»پروزک« یبه دوا  روزتاروز» غاتیتبل نیا ریتحت تأث

 ییمؤنث گرا  یدوا  کیدوا به    نیا  امریکادر  .  آورند  یم  یرو  ،است  b« ی»افسردگ

خود به خود کمتر تبارز   ،زنانکهنۀ  هایپروبلمبا استعمال آن    رایمبدل شده است. ز

 لیتجل نآ جیاز استعمال پروزک استقبال نموده و از ترو هافیمینیست. کندیم

که پروزک توجه زنان را به خود شان باال برده و   تیواقع نیبخاطر ا. نمایندمی

 بخشدمی ییمردان شان رها یضرورریرا از توقعات ناموجه و غ آنها

و اقتصاد هم   استیو ضرورت آن باال گرفت. کارگذاران عرصه س  تیمحبوب  97،«

 cک«یشنی» بیوت لیبه وسا ،هیادو نیبا استعمال چن ،رایز. آن موافق بودند جیبا ترو

ساز    نهیکه زم  یو اجتماع  ی در نظم اقتصاد  اصالحاتجسته شده و از آوردن    توسل

 .شودیم یریجلوگ ،موقف بهتر زنان گردد

پنجاه  کصدویاز منزل  رونیب یو اقتصاد یاجتماعکارهای شرکت زنان در  از

چندان زمان  آنها یخیتجارب تارآوری جمع یمدت برا نیا. گذرد ینم شتریسال ب

 ،یدانش مسلک  یریفراگ یدر کار است تا زنان در پهلو ادیوقت ز. باشدمین یکاف
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  ، نقش زن در جامعه ۀمتفاوت شان را به ارتباط عوامل بازدارندهای موضعگیری

 .بدهند دیتوح

از ابتداء  ،در جامعه و خانواده آنهازنان در برابر موقف ثانوي  یاعتراض یصدا

برجسته ها  تفاوتروزتاروز    ،آنهااعتراض    انیمتفاوت داشت و در جرلهجۀ  لحن و  

از هم اظهار  زیمتما انیجنبش زنان به دو جر ،ریاخ هایسال یتا آنکه ط. دیگرد

در جامعه  یزن را جزء از ستم طبقات ستثمارستم و ا ،اولى انیجر. وجود نمود

 ی دوم  انیجر  .داندیاز کمبود عدالت در جامعه م  یزن را بخش  یدانسته و موقف ثانو

ً مرد را  ،توجه نکرده و بصورت مجرد یبر روابط حاکم اجتماع عامل  صرفا

 .دینمایزنان وانمود م یروز رهیاستثمار و ت

مبارزه   یبرا  تیشدن اول  لیدر برابر سوال مربوط به قا  یریموضعگ   ،بیترت  نیبه ا

  1970 هایسال یزنان را طالمللی بینجنبش  ،مبارزه بخاطر جنس ایو  یطبقات

مبارزه بخاطر  یکه برا یجناح. ابتداء به دو جناح چپ و راست منشعب ساخت

و روابط  یداریسرما اسباتبدون درنظر داشت ظهور من ،بود لیقا تیجنس اول

شانرا با »مرد« آغاز کردند.    تیضد  ،در درون خانواده  ،از آن  یناش  دیجد  یقتصادا

زن در خانه    مگر آنکه به کار  ،ابدی  یاعتقاد اند که استثمار زن خاتمه نم  نیبه ا  آنها

که به    یجناح  نیمزد مناسب تادیه گردد. شامل  یدر برابر کار و  ایداده شود و    انیپا

گرچه . افتندیها شهرت گرامؤنث ای هافیمینیستبنام  ،ورزندیاعتقاد اصرار م نیا

اهداف   یقرار دارند ول یو همبستگ  یچپ در همکار اناتیدر عمل با جر آنها

 یتشبثات خصوص ۀماهران غاتیتذكر یافت از تبل قبالً  طوری کهآن نهایا یمرام

 . در انطباق قرار دارد بثاتآن تش کیژیالهام گرفته و با اهداف استرات

 ی اقتصاد مل کیوریشان با اصول ت ینشاندن ادعاها یبخاطر به کرس هافیمینیست

قابل تبادله  دیتول دگاهیاز د کامالً را  یاقتصاد مل ،اصول نیا رایمخالفت کردند )ز

ً را  لیدر بازار مطالعه کرده و اقتصاد فام واحد استهالكي  کی ثیبه ح صرفا

کار« کارل   یوریشان به »ت  یدعاو در عوض بخاطر استدالل ا  (نمود  یمشخص م

تا طبقات استثمارگر و استثمار شونده را در  ورزندیمارکس چنگ زده و تالش م

تا کار درون خانه را از نظر مفهوم  دارندیم یسع آنها. ابندیداخل »خانواده« ب

 .دینمایخلق م یکنند که ارزش اضاف یمعرف یارمنحیث ك ،یاقتصاد
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جانبۀ انتقاد همه  کی است تا با  ن یا ،لیتحل ۀویش نیاز بکاربرد چن آنهانظر  مطمح

که موجب استثمار  یجنس را در مشابهت با مناسبات طبقات مناسبات دو یاجتماع

غیرعادالنه  آنرا    زین  یاز نظر روابط اجتماع  لهینوسیقرارداده و بد  ،شودیم  یاقتصاد

دو جنس را معادل دو طبقه در  آنهاگفت که  توانیم هبه عبارت ساد. ندینما فیتعر

 تیاما از واقع ،دارد بندهیظاهر فر ،یپرداز یوریت نیچن. دهندیمقابل هم قرار م

جنس« تعمق »  و تشخیص »طبقه« و  فیدر تعر  یاندک  هافیمینیست  اگر.  است  گانهیب

 یبوده و نم یادیبن ،دو اصطالح نیکه تفاوت ا افتیبه سهولت درخواهند  ،ندینما

فرهنگ  یهابازمانده نطوریاستعمال کرد. هم یگریرا به عوض د یک یتوان 

های خانوادهدر درون    یاثبات تفاوت طبقاتوسیلۀ    ثیتوان به ح  یرا نم  یمردساالر

پایۀ  بر  یکار اجتماع میتقسدر جوامع که  صوصبخ. ارائه داشتمدرن امروز 

ً  جنس از منزل   رونیبکارهای شناخته شده و زنان همسان مردان در  یملغ قانونا

 .آیدمیکمرنگ به نظر  اریادعا بس نیمطرح ساختن چن ،شوندیاستخدام م

مربوط به   هایسوالگرفت که تمام  جهیتوان نت یباال م کیوریمناقشات ت از

ً .  جواب گفت  کیوریتصرفاً    لیتوان با دال  یمناسبات طبقه و جنس را نم  مخصوصا

 گانهی.  گرفته شود  تیبه عار  گریتعامل د  کیاز عملکرد    کیوریت  یهاهیاگر سنگپا

در   یویارقام یعني تحلیل احصائ سهیابازهم مطالعه و مق ،نانهیبرخورد واقعب وهیش

 .باشدیرابطه به موضوع مورد نظر م

مردان بحیث  ایزنان و  اوالً نظر دنبال کرد که نقطۀ  نیتوان از یرا م بحث

نظر نقطۀ از  آنهابلکه . سازند یرا نم یواحد هایگروپ ،a«یجنس یهاگروپ»

قابل ثانیاً . شوند یم زیاز هم متما [از دو گروپ کیدر داخل هر] یتفاوت طبقات

همسان   یاز طبقات اجتماع کیداخل هر است که تعلق به جنس در یدهان ادی

و  [کنندیعمل م ایاندازند ]و  یم ریساختاردوگانه تأث نیچطور ا نکهی. اباشدمین

اند که بازهم   یسواالت ،شوندیم داریمشخص چگونه پد یهاتیمحدود نیاز کیهر

 ً  98.تواندیجواب داده شده م یویاحصائ قاتیتحق بوسیلۀ صرفا

 رایز. باشدیکار مؤلد م یکار زن در خانه از نظر اجتماع ،هافیمینیست دهیعق به

شده است و  دهیکار مؤلد مرد خانواده گمار یروین دیکار در تجد نیاز یبخش اوالً 
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 ً : ایگو یاسیاقتصاد س دگاهیلذا از د. آوردمی ایکارگران را به دن ینسل بعدثانیا

 ثیمنح  دیبا  بناءً دارد.    را در بازار  یارزش تبادلوت یقابل  ،کار مؤلد یرویمنحیث ن

 .شودیم  ی د به زنان خوددارزم  نیاتادیۀ  اما از  .  کار روزمزد به آن مزدکار داده شود

قرار دارند که   یمناسبات کار کیزنان خانه در چنان  ،آنها دهیبه عق نطوریهم

 طیکه با شرا نمایندمی ستیز یییموقف طبقات کیدر  آنها ،مناسبات نیا باالثر

پردازها از تفاوت  شهیاند نیا ،بیترت نیاست. به ا سهیو»سرواژ« قابل مقا یبردگ

را به ارتباط   ینادرست  یو فرضیه ا  کنند  یم  یخود زنها چشم پوش  انیدر م  یطبقات

 99.نمایندمی»زن« طرح 

»مزدور۔ کارفرما« را جستجو کرده  دهیمناسبات پوش ،یزناشوهر در روابط آنها

که  دانندیم یمرد را استثمارگر ،(یجنس یریو با طرح سوال »استمتاع « )بهره گ

 100.بردیم غمایزن را به  «ی»ثروت جنس

طریق   نیاز  توانندیم  آنها  ایدر کجا بوده و آ  دیطرز د  نیا  صیکه خال و نقا  مینیبب  حال

کار« کارل مارکس  یوریتوسل به »ت ؟برسانندنظر شانرا به اثبات  موردفرضیۀ 

انتقاد   اریبس  1980  هایسال   یط  ،خانه  در  لیفام  یاعضا   آن بر کار  میو انتقال مستق

 کی ،یاز روابط زناشوهر یمخف یمناسبات مزدورکار ریتعب بوسیلۀ» رایز. شد

 کی یکار و دزد ثروت جنس یروی)مرد( به حیث استثمارگر ن ریکارگر مزد بگ

 101 «.شودیم یخانم خانه معرف

: دینمایانتقاد م نطوریموضوع را ا کیستماتیبصورت س aمورد اورزوالبیر نیدر

از  یو یپرنوسان اول فیتعر انیم یعنیتفاوت در آثار مارکس  ،استدالل نیچن»

نوشتۀ کار«  یارزش اضاف دیمشخص و محدود به »تول کامالً  فیمفهوم کار و تعر

شود میآن    جهی. نتکندیم  مخلوط  باهمشناشد و آن هردو را    یاورا نم  یاقتصاد  یاصل

 .ردیقرار بگ  b«یزن در قالب »اقتصاد خانگ  کیکه تمام زحمات 

 به  دو همسر  انیتربیه کردن طفل و مناسبات م  ،گونه طرزدید  نیکه با ا  یمعن  نیبد 
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بخصوص  یلیفامدوجانبۀ و کرکتر مناسبات  افتهی لیتنز «یسطح »مناسبات كار 

 102.«بماند دهیناد نهیدر زم یاالعتبار خصوصروابط واجب

 نیوارد است. از نظر نگارنده ا کامالً  هافیمینیستاورزوالبیر بر استدالل  انتقاد

پس  ،محدود بماند «یدر قالب »اقتصاد خانگ  لیاگر مناسبات درون فام زیمؤلفه ن

درجۀ نه تنها    ستیکه بائ  شودیمبدل م  «ی»تشبث اقتصاد  کیبه چنان    لیفاممؤسسۀ  

از   دینه با  زیرا ن  انهیسال  النسینفع و ضرر و ب  بلکهکرد    یاستثمار را در آن بررس

 .نظر دور انداخت

 a« یاسیخانه در اثر مشهور مارکس بنام »انتقاد بر اقتصاد س  که کار  نستیا  تیواقع

. باشدمیمورد توجه ن ،کندیکه ارزش خلق م یکارآن منحیث  یبه مفهوم اقتصاد

جهت   نیشکل محصول قابل تبادله در مارکیت را نداشته و از  "کار"  نیانتیجۀ    رایز

كار وابسته به مزد در  "بالنتیجه برخالف . شد لیا« ن یتوان به »ارزش اضاف ینم

مارکس و هم از هم از جانب    ،زنان  یخانگ   د«ی»بازتول  ،پیدر پرنس  "دیتول  عرصۀ

مد نظر گرفته نشد و داخل    «یگانگ ی»استثمار« و»از خود ب  لیجانب انگلس در تحل

  103.باشدمین

. زن امروز دو استثمارگر دارد  نکهیموضوع »استثمار دوگانه « و عنوان کردن ا 

که زن در  یی یاقتصاد یساتیتأس یعنیخارج منزل  گریدر خانه )مرد( و د یک ی

کار«  یوری»ت یتوان آنرا از البال یمربوط مارکس نبوده و نم - کندیآن کار م

پایۀ بدون    زین  آنها  یلذا ادعا  ،اشتقاق مستحیل است  نیچون چن.  مارکس اشتقاق کرد

 .ماندیم یباق کیوریت

 ، در جامعه  bنسل نو«  یثروت کار  شی»زا  ایکار« و    یروین  دیرابطه به »بازتول  در

 ی مساع زادیکه سهم زن با ا. خود سهم بزرگ را دارد کیخصلت بیالوژ زن بنابر

 یوریت یول. آوردمی انیرا بم ل«یفام تی»قابل ،طفلتربیۀ مرد در پرورش و 

 104.هگذر وارد استر  نیانتقاد از  لذا.  ماندیم  یتوجه باق  یب  نهیزم  نیدر  یاقتصاد مل

نسل   یثروت کار شیدر مورد » زا  ل«یفام  تی» قابل  نیکرد که ا دیاما فراموش نبا

 لیتشک جانب از هردو تیقابل نیبلکه ا. تواند یتنها منحصر به زن بوده نم نو«

 
a Zur Kritik der politische Okonomie 
b Die Regeneration des Arbeitsvermogens 
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مادر و  ،طفلتربیۀ در تمویل مصارف پرورش و  رایز. آیدمی انیبم لیفام ۀدهند

سهم  زیمادر کالن و پدركالن ن یموارد حت یپدر هردو نقش داشته و در برخ

 وهیش  ،فامیل« تنها به زن  تیانتقاد و مختص ساختن »قابل  نیبکاربرد ا  بناءً .  رندیگیم

مخالف جنس مرد( در حلقات ) زیمردست هایبخشکه از جانب   استغیرواقعبینانۀ 

 .باشدیم معمول هافیمینیست

مرحلۀ  تا طبعاً  ،شودمی به جامعه  میآماده تقد ،فامیل« تیکه در اثر»قابل ینو نسل

از جانب استفاده کنندگان  دیبا تیکه در نها آوردمی را به بار  یمصارف ،یآمادگ

که بخاطر رشد و نمو طفل  یمصارف ،گریبه عبارت د. شود لینسل نو تمو یروین

های کمپنی ایاز طرف دولت و  ستیبائ ،ابدی یم نجاما لیآن از جانب فام تیو ترب

تا کنون   طوری که ،در غیر آن.  شود  جبران  ،نمایندمیرا استخدام    آنهاکه    یشخص

 ،a«یانسان ۀی»سرماتهیۀ  یعنیآماده ساختن نسل نو  یمصارف برا ،است معمول

در رشد   b«یتمویل »دانش انسانعبارۀ دیگر ب ای یاجتماع دیجهت اشتراک در تول

 .ماندیم یباق هافامیلجامعه بدوش  یاجتماع شرفتیو پ یاقتصاد

از  یناش اتتغییرکه پس از  دیجد یطاقت فرسا طیبا توجه به شرا cبلیب اوگوست

: که دهدینظر م نی چن ،بالخصوص زنان را احاطه کرد هافامیل ،یانقالب صنعت

 105.«ابدیطفل از خانه به مؤسسات انتقال بتربیۀ »

در حالت تقابل  یبورژواز کیوریت یریبا موضعگ لیبه ارتباط فام بلیب هینظر

جهت مورد   نیاز هم  ،(ساختیدور م  نیقرارگرفت )همچنان طفل را از محبت والد

 ی ومؤسسات خصوص هادولت رایز. واقع نشد یو تشبثات خصوص هادولتتوجه 

نموده   یرا نف  اتینظر  نیچن  آنها  نیبنابر.  نداشتند  یمصارف آمادگ   ن یا  جبرانبخاطر  

جنس مرد منحرف  یعنی یگریاعتراضات زنان را بسوب د و تالش ورزیدند تا

 .سازند

که از   ستین نیا ،مؤلفه نیدر زمینیمیف کیوریاساسات ت یاز مناقشه رو مقصود

موجود در   یهایعدالت  یمنجمله ب  یاجتماع  ینابرابر  هیبر عل  هافیمینیستمبارزات  

 
a Humankapital 
b Know how 
c August Bebel 
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مطلب  ن یبه ا دنیگردد. بلکه هدف نگارنده وضاحت بخش یبرابر زنان چشم پوش

 ی و اجتماع  یاقتصاد  طیبا شرا  تنگاتنگرابطۀ  در    ستیزن بائ  آزادیبه    لیاست که ن

  آزادی زنان نخواهند توانست که به    ،طیشرا  نیبدون بهبود ا  ؛او جستجو شود  یزندگ

ً  ایو  یلیو فام یاجتماعهای پیونداز  آزادی. ابندیشان دست  یواقع اتکاء صرفا

که  ۀ کشاند. کجراه یزن را به کجراهه م یواقع آزادی  ،یصورهای آزادی  یرو

نتائیج ناگوار طبعاً . خانواده در جهان غرب خواهد بودمؤسسۀ آن انحالل  عاقبت

 یبها  کشور  نیمتوطن در  یشرقهای  خانوادهکجروانه بر    یهایپرداز  شهیاند  نیچن

را  هیموضوع ضرور بود تا قض نیدر اطراف ا کیوریتمباحثۀ لذا . ماند یاثر نم

 سازد. رونیاز پرده ابهام ب
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 : یو اخالق یخانواده در معرض انحرافات جنس - 10

بوجود آورده   یرا در جوامع غرب  یانحراف  تیذهن  ،یمربوط به تضاد جنس  اتینظر

 نیا. باشدمیبازی همجنس جیاز اثرات ناگوار آن جرئت دادن به ترو یک یاست. 

  ی غربهای  دولتو    سایاز کل  هایبخشاست که امروز    افتهیتوسعه    یانحرافات تا حد

 یبه شناخت رسمبازان مالحظۀ همجنسقابل  تیشوند بخاطر کم یمجبور م

 امریکااروپا و در  ریاخ هایسال یطبازی همجنس. ندیموافقه نمابازی همجنس

بازان همجنس یعمل برا آزادی  ،یاروپائ یاز کشورها یو در بعض دهیگرد ادیز

 ً هالند و   ،بلجیم ،کانادا های کشوردر . شان تسجیل یافته است نیدر قوانرسما

آنرا منع   یقانون اساس  ،امریکادر  .  است  افتهی  تیرسم  بازی قانوناً همجنس  ،هیهسپان

که  یکسان یآنرا برا ،مانند ماساچوست االتیاز ا یبعض یالتیولى قانون ا کندیم

 .آزاد مانده است ،اند میدر آنجا مق

 التیبا قانون ا رتیشاروال شهر سانفرانسسکو در مغا 2004بسال  اخیرا

 ثیرا به ح آنهازده و  دیمهر تائباز همجنسازدواج سه هزار  ۀبر وثیق ،ایفورنیکال

زن و شوهر اعالن کرد. او درین قضیه نه تنها از تطبیق قانون كالیفورنیا بصورت 

به   ،ندهیدر انتخابات آبازان  همجنس  أيبلکه بخاطر جلب ر  ،نظارت نکرد  طرفانهیب

 ، سوال مربوط به خانواده  ،یبازساختن همجنس  یقانون.  دینقض قانون مبادرت ورز

 : رایز. ردیگ یم دهینسل را سراپا ناد دیو تول هیترب ،اخالق

 .دهدیازدواج مفهوم خودرا از دست م ،ساختن آن یبا قانون - 1

. گیردمی  آنهااز    ،دیایاطفال بمیان م  یازدواج برا   ورا که در پرت  یمحیط سالم  -  2 

 نیو با آنکه خطر ا  رندیبگ  یتا طفل را به فرزند  دهدیرا جرئت مبازان  همجنس  -  3

 مشهود است. a«اطفال یجنس تیصحي و هو نمو»بدعت بر 

آزاد  نیچن بالوسیلۀ. مقابله با اخالق است کنوعی ،بازی همجنسآزاد ساختن  - 4

 دهیپد کیتا  شوندیمجبور ساخته م ،یمدافعان اخالق سالم اجتماع ،یساز

 .رندیبپذ یرا به حیث اخالق اجتماع یاخالقریغ

 
a Children's Development of healthy sexual Identities 



72 

 

 ی را بقایز. اندازدمیجامعه را به مخاطره  یبقا ،بازی همجنسساختن  یقانون - 5

 106.باشدیمکمل م هایفامیلوابسته به وجود صرفاً جوامع 

 ن یو تمثیل دروغ «یی »فردگرافلسفۀ  یصرف روبازی همجنسدهندگان  زیتجو

دو همسر قبول کرده   ثیمشترک دو همجنس را منح  یزندگ  ،فرد اتکاء نموده  آزادی

ً  ،جامعه یو فرهنگ  یاخالقهای داشته و  عتیو آنرا بر خالف قانون طب مجاز  قانونا

 ی زندگ  ،بخواهد  آنطوری که  تواندیفرد« م  »  ،قانون گذاران  نیاز نظر ا.  شمارد  یم

مطمح   ،و باالخره سرنوشت نوع بشر  یانساناخالق    ،آن بر جامعه  یمنف  ۀنتیج.  کند

انسان  کیبودن  ریخواهند بفهمند که مخ یحکم گذاران نم نی. استینظر مقنن ن

 ه با آزاد گذاشتن او در جهت فاسد ساختن جامع یاز حقوق و آزادانهبخاطر دفاع 

مبادرت به عمل . دینمایم یرا نف گریبلکه همد ،ستینه تنها معادل و مرادف ن

و  ابدی یدرست نم کیعندالمناسبت تفک  ، انیآقا نینامشروع در نزد ا ایو مشروع 

شان غلبه  یهابر قضاوت آنها یانفس التیتما ،همچو اعمال کیدر هنگام تفک 

عمل مشروع آزاد است و هر عمل او تا  یانسان تنها به اجرا کهیدر حال. کندیم

توان  یحاالت نم یمضر تمام نشود. در برخ گرانیدارد که به د تیمشروع یوقت

ساختن   یقانونمسئله عمل دست زد که  کیبه  گران ید یبدون توافق رسم

 . باشدیم فیرد نیاز هم زینبازی همجنس

صورت  یبه موافقت همگانبازی همجنستسجیل قانون  ایاست که آ نیسوال در

وکال قبل از  ایآ ؟جامعه وجود دارد تیاکثر میمستق یرأ، نهیدر زم ایآ ؟گرفته است

در مقام  آنهاشان روشن ساخته بودند که در صورت انتخاب  نیاخذ رأى مؤکل

  ؟رأى میدهندبازی همجنس یبه تسجیل قانون ،مردم یندگینما

را خدشه   aجامعه« یو»اصل اخالق گرانید آزادیمرز  دینفر نبا کیآزادانۀ عمل 

که به  ییآنها ؟کند یو نظارت م نیتع یمرز را ک نیاست که ا نی. مهم ازددار سا

و نظر  یکه به رأ ییآنها ای ؟کنندیاخالق و اصول آن وقع نگذاشته و وقیح عمل م

 .باشندیشان مجامعۀ مردم خود ارج گذاشته و عالقمند تکامل سالم  تیاکثر

 
a             اصل اخالقی در یک جامعه، از تراکم تاریخی مجموع معنویت در یک.8 جامعه ناشی 

رودیبکار م اتیاخالق ۀودر بسا موارد مرادف کلم کندیاخالق را احتوام ت، ی. معنوشودیم . 
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بعوض   ییکجای  یهایست که اشکال مختلف زندگهاسال  آلمانفدرالى    یجمهور  در

اشکال    نی. اگرددیم  یو در عمل چشم پوشرسماً  بوجود آمده و از جانب دولت    لیفام

زن و مرد )بدون نكاح( و توالد و تناسل بدون عقد   ییکجای یزندگ: عبارت اند از 

 نکاح.

در همه گوشه  تقریباً شمار و  یزن ببازان همجنسمشترک مرد و  یزندگ همچنان

و سالمت جامعه   لیکه نقش و رسالت فام  یمعن  نیبد.  کشور وجود دارد  نیو کنار ا

  .توانندیم یکه خودشان بخواهند زندگ یاند هرنوع ریافراد مخ ،مطرح نبوده

 ییکجای  یکه اشکال زندگ  دهدینشان م  آلمانبعد از وحدت هردو    یهایریگ  هیاحصائ

  آلمان بازمانده از  االتیو در ا صد یف 5.2 آلمان یغرب االتیبدون نكاح در ا

  ی صدیآن کشور درین ف  میمق  یهای سهم خارج  ی. ولباشدیم  صد یف  6.8  کیموکراتید

 107.به محاسبه گرفت لیتما کی ثیتوان آنرا منح یاست که نم زیآنقدر ناچ

نظام مختلف و  که چهل سال در تحت دو آلمانبخش  در هردو هااحصائیهتشابه 

ارقام در  نیبودن چن زیناچ زین داشتند و یزندگ یستیالیو سوس یداریمخالف سرما

را بازگو   قتیحق  نیا  ،اند  دهیدر آنجا کوچ  یاز جوامع شرقعمدتاً  ها که    یخارج  انیم

 دارد.  ینقش اساس هافامیلاستحکام  ایو  یدگیفرهنگ در هم پاش: که کندیم

از قیود عنعنات«  آزادیمرادف با »اکثراً  امریکادر اروپا و  یفرهنگ  اضمحالل

جوامع  نیدر درون ا دهیانحرافات عد ،ینگر یسطح نیچن ۀیجازده شده و در سا

تا اندازه  یفرهنگ  ۀدیپسند نیو مواز هاارزشبه  یاعتنائ یامروز ب. دینمایرشد م

 نیخزنده ا وعیاز ش یو فرهنگ  یقاخال یهانهاد یاست که حت افتهیگسترش 

 .ستندیانحرافات در امان ن

اخالق جامعه و در حفظ اصل خانواده و تداوم نسل  یدر استقامت ده سایکل نقش

در درون   یو جنس یبلکه انحرافات اخالق ،رودیارزش شده م ینوع بشر نه تنها ب

 مرکز) یمحل یهاساییافته و در اکثر موارد از جانب مقامات کل جیترو زین سایکل

 تیارتباط موقف نگرفته است( به رسم  نیتاهنوز در  کانیدر وات  کیکاتول  یساهایکل

 .شودمیشناخته 

  کی)حق دارد(  تواندیم ایاست که آ یها جارسایدر درون کل یاکنون مباحثات نیهم
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مالهای  ییامریکاو  ییاروپاشهرهای از  یدر برخ ؟باشدباز همجنس سایکل یمال

آنجاها  یدر حلقات مذهب یقدرت چیشده اند و ه ییمالوظیفۀ مشغول باز همجنس

شان باز  یانسان یایو ضد سجا یضد اخالق المالها را از اعم نیوجود ندارد که ا

در  فعال و کوچکریمقاومت غ کی آنهااذعان کرد که در برابر  دیالبته با. دارد

 شوندیچنان معلوم م  نیریسا  یشهرها وجود دارد ول  نیا  کیمذهب کاتول  روانیپ  انیم

 ،ییامریکا یبزرگ مالها ییرسوا. بدعت تفاهم دارند نیا جیکه با ترو

به جرم   آنهااز    یشمار.  ساخت  یعلنکلیساها  را در درون    یپنهان  یهابازیهمجنس

قرار   یلدمقامات ع ۀو مواخذ گردیمورد پ یلواطت با شاگردان )ذكور( مذهب

 ،خود بپردازدمالهای به خاطر اعمال شنیع کلیساها  دیمبالغ که تاکنون با. گرفتند

 .دالر شده است ونیاضافه از هزار مل

 یمتماد  انیسال  یو تداوم استمتاع ط  یبه عمل جنس  یساختن شاگردان مذهب  مجبور

مقامات  گرید  بجا نگذاشت و از جانب  ییآبروکلیساها    یبرا  کطرفیاز    ،از اطفال

 .کنند اریسکوت اخت عیفجا نیچن جیموقفي قرارداد تا در برابر ترو را در سایکل

که پدر و مادر   آیندمیبه دنیا آمده و    یطور  امریکاطفل در اروپا و    هاونیمل  امروز

عقدنکاح نه نشسته و  ۀسفر ی رو یاجتماع نیمطابق مواز چگاهیه آنها کیولوژیب

در قالب  هاانسانبخش بزرگ . العمر را نه بسته اندمشترک مادام یتعهد زندگ

 شیروزتاروز روبه افزا هافامیلنوع  نیو شمار ا کنندیم یزندگ کنفرهی هایفامیل

 : است که یبخاطر ینوع زندگ نیا شیافزا. است

و  یمذهب  ملحوظات  طالق قابل درک و فهم شده و به سهولت بدون در نظرداشت  -

 .شودیم دهیبه آن مبادرت ورز یعنعنو

 نیدر کنار والد  یزندگ  یشده و به سادگ  لیمستقل از فام  ،دختران و پسران جوان  -

 کم شده است.   یلیخ  یعنعنه و مشکالت اقتصاد  وداتی. یعني قتوانندیشان را ترک م

 هایفامیلرقم بزرگ  .رودیتر شده م نیآمده و هنوز هم پائ نیپائ هاازدواج شمار ـ 

  شان جوان  یاوالدهاباشند که  یم یکسانعموماً  ،که مرکب از زوج و زوجه اند

 از حرکت  یدیجدمرحلۀ  کیدر  هافامیل نیلذا ا. را ترک گفته اند شانیشده و ا
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 .شوندیم  ایمبدل شده و    bی حجرو  لیهمان فام  بهقرار گرفته و دوباره    لیفام  aیدائرو

بعد از   نیدر سن یعنیناوقت تر  ،جوانان نسبت به سابق ،امریکامتحده  االتیا در

بودن شمار  نیطالق و پائ یصدیف یبخاطر بلند. نمایندمیازدواج  یسالگ  25

 .باشندیبالغ بدون همسر م یهاانسانبخش بزرگ  ،طالق شوندگان ازدواج مکرر

 امریکامتحده  االتیدر ا هاازدواجکه اوسط عمر  دهدینشان م قیدقهای احصائیه

مرکب   ،هافامیل  تیدر اکثر  نیاز والد  یک ی  الاقل  کمتر از سه سال است.  یفقط اندک

 نیازدواج کرده اند. به امجدداً طالق شده و  قبالً اند که  ۀزوج ایاز همان زوج و 

ظاهراً کمبود    نیو ا  ،بهره نبرده  کیالوژیهردو والد ب  یطبع  ۀاطفال از عاطف  بیترت

و احساس   یگرم  چوجهیکه به هشود  میغیراصلى اكمال    پدران  ایمادران و    لهیبوس

 را ندارد.  آنها یمادر و پدر اصل یطبع

داشته و تا سن هفت  میو روان طفل اثر مستق تیخانواده بر شخص طیمح یچگونگ 

سپس مکتب .  دهدیطفل را استقامت م  یتیترب ریکه مس باشدیم  یطیمح  گانهی  یسالگ 

بر ذهن و روان طفل اثر  ،مسلط در جامعه یو فلسف یروان ،یاخالق هایروشو 

 .گذارندیم

ازدواج نکرده و با  مجدداً که زن  شودیموجب م ،پول از شوهر طالق شده افتیدر

هرشب با مردان دلخواه   آنها  یادیشمار ز.  خودرا اعاشه کند  ،خود  یپول شوهر قبل

مردان   نیتعداد ا. دهندیکرده و مردان نامحرم را به منزل شان راه م زشیخود آم

 نیست. کم ،دان ودهنم یتجاوز جنس آنهاکه به اطفال معصوم 

 یاز هم م ،عقد شدهی هاازدواجهمه ساله نصف  امریکادر اروپا و المجموع في

 نیالوصول ساخته است. همطالق را ساده و سهل ،ازدواج دیجد نیقوان. پاشند

اطفال . فسخ شود یبه آسان ،که ازدواج بر خالف گذشته شودیموجب م زیسهولت ن

 ایباهم ازدواج نکرده اند و  چگاهیه هپدر و مادر کاز جانب والدین طالق شده و با 

که خود آغشته به   یانیمرب رنظریدر ز ایو  cنظر دایه  ریشان ز نیاز والد ابتیبه ن

با برگشت از کودکستان  نطوری. همگردندیبزرگ م ،باشندیم یلیفامهای نارضایتی

 
a Familien Zyklus 
b Kernfamilie 
c Baby Sitter 
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و فاقد  یتجارت یهانلیچ غاتیهجوم تبل ریشان ز یهاو مکتب در درون خانه

 غاتیتبل  نی. ارندیگیصفحات انحرافي انترنت قرار م  ایو    ونیزیتلو ،رادیو  تیمعنو

های نارضایتیو  یکه خود غرق گمراه شودیو پخش م هیته یکسانوسیلۀ هم به 

ور آشیتشو  ،هیروح  نیچن.  ستندین  لیقا  یبوده و به اصل خانواده چندان ارزش  یلیفام

موضوع مورد مشاجره مبدل شده  کیبه  هاطفال در جامع نیوالدبوده و از جانب 

تطبیق   ،تعذیب اطفال  ،یتجاوزات جنس  ،مواد مخدر  وعیدر رابطه به ش  نیاست. والد

 اریبس ، شان یاوالدهاناسالم  حاتیو تفر هاسپورت ،ینادرست پروگرام درس

 108.را کنترول كنند آنها توانندیکمتر م یول ؛دارند شیتشو

 تیاز نها یاطالعات جمع لیمبلغین وسا مکاتب و کودکستان ها و انیمرب اکثر

 آنهامالحظۀ کرده و شمار قابل  یزندگ تیمعنو یخال کیدر  یسردرگم

اصطالح« » کی ثیخانواده منح آنهانزد . شده اند bهرنوع باز ایو  aبازهمجنس

 راثیم  ببخاطر کساكثراً  آنهم    ،یحقوق  یهاو افاده   زیمانده است که بخاطر تما  یباق

. به خاطر رودیبکار م  ،مطلقه  یاهنیزوج  نیماب  یف  یبدهکار ایتمویل طفل و    ایو  

کوشند تا اصطالح مذكور را بکار  یم زیها نبازهمجنسهمین ملحوظات است که 

شناختن  تیآمد به رسمیپ نیبدتر. شناخته شوند تیبه رسم لیگرفته و منحیث فام

»حق   خواهندیکشورها م  نیا  یاز آنست که مقامات عال  یحاکباز  همجنس  هایفامیل

خود   آزادیمورد از  نیبدهند. در آنهابه  زی« اطفال معصوم را نیگرفتن فرزند

 نطوریا دیبا زمیبرالیل پیبر طبق پرنس که یحال در. ستین انیدر م یطفل حرف

که آزادي    ییکرده و در جا  نییرا تعباز  همجنسدو    آزادیسرحد    طفل  آزادی:  باشد

و اطفال مذكور   ستین  نیمتأسفانه چن  .ابدی  انیپا  آنها  آزادی  دیبا  ،شودمیطفل شروع  

که  شوندیمتقاعد ساخته م جبراً بازها قرار داده شده و همجنستربیۀ در تحت 

 .رندیرا بپذبازی همجنس

 جاب یا  ،یحقوق  میمفاه  فیجهت تحر،  هیپا  یب  یهاو تالش  هامیالن  نیچن  تیموجود

  ، آن   ینام نهاد « از خانواده به مفهوم اصلهای  خانواده»  نیچن  زیتا بخاطر تما  کندیم

 از  یاواخر برخ نیملحوظ در نیهم یکرد. رو فیخانواده را بصورت شفاف تعر

 
a Homosexuelle   
b Hetrosexuelle 
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 .رندیگی« را بکار میواقعهای خانوادهاصطالح » ،دانشمندان 

متحده  االتیها و دانشمندان در ااز استادان پوهنتون یشمار یتعداد ب امروز

 آنهابلکه چند تن . فرستند ینم یشخص ایاطفال شان را به مکاتب عامه و  ،امریکا

 ،شودمی سیاداره و تدر آنهاکه از جانب خود  یکوچک شده و مکاتب کجایباهم 

در آنجا تحت نظر خود  یاطفال شان را بصورت دسته جمع آنهانموده اند.  جادیا

 هایپروگرام تا اطفال خودرا از  نمایندمی یسع آنها نطوریهم. نمایندمی تیترب

  ن ی والد نیارند. چون اانترنت بدور نگهدگسیختۀ و مطالب لجام  ونیزیمنحط تلو

لذا به سهولت   ،دارند  یلیتحص  یفراغت را از مؤسسات عال  یهاخودشان شهادتنامه

 یهامدرسه  نیفراغت از بناءً . بدست آورند زیرا ن یمعلم ۀکه اعتبارنام توانندیم

 .شودیشناخته م تیبه رسم زیاز جانب دولت ن ،یکوچک شخص

جوامع  نیمسلط در aیهااطفال شان را از شر دجال  خواهندیکه م یهاانسان  آن

 تیترب یاز چگونگ  ،ندارند اریامکانات را در اخت نیچن یول ،بدور نگهدارند

ً برده و  یشگ یشان در مکاتب عامه رنج هم یاوالدها موجود  طیدر گرو شرا دائما

 .مانندیم یباق

مجاز است و پس   قانوناً   امریکادوازدهم القاح نطفه در اروپا و    ۀجنین الى هفت  سقط

و ثبت ناشده به  یرقانونیهكذا سقط غ .باشدیدر حاالت مشخص ممکن م زیاز آن ن

 نیجوامع به سقط جن  نیها هزار زن درروزانه ده   بیترت  نیبه ا.  شودیم  یکثرت عمل

 «یگانگ یاز مرض مهلک »از خود ب  یواضح  العمل سقط جنین تمث.  دهندیتن در م

 آمدنبر کوتاه    جوامع بوده و علت آن عالوه  نیدر  یشدن بمقابل آالم اجتماع  میو تسل

 وندیبودن پ فیضع عامل ،یزندگروزانۀ در برابر مصارف  آنهاحقوق و دستمزد 

 .باشدمی زیو کمبود محبت و عالقه به نوزاد ن یلیفام

  ی مقصر اصل  یو اجتماع  یو گردانندگان نظم اقتصاد  هادولتروشن ساخت که    دیبا

 یهمگان  شیآسا  یرا برا  ینظم اجتماع  آنهااگر  .  اند  نیجن  یدر رابطه به سقط اجبار

 یمال یدر برابر فشارها هاخانمآمد که  ینم انیبم یحالت چگاهیه ،کردندیم اریع

 
a   Anti – Christ اصطالح » دجال« در مذهب عسویت هم رایج بوده و در زبان انگلیسی بنام 

.شودیم ادی ست«یکر ی» انت  
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. بدهند نیجننظر تن به سقط ۀ نقط نیکوتاه آمده و از ،روزمره و مصارف نوزاد

 . قابل دقت است  زین  نیخود زوج  یاراده و خواست انسان  ،یعامل مال  یالبته در پهلو

جوامع را در برابر اخالق و   ن یا یریفاصله گ ،سقط جنین شیرو به افزا کثرت

زن به سقط  کی یشده است که وقت دهید شهیهمتقریباً . کندیم انیب یکرامت انسان

 .دینمایعمل سقط موافقه م یبه اجرا یفور زین یهمسر و ،گیردمی میتصم نیجن

که   باشدیم  زین  یییمعضالت مال  ،اوالددر برابر داشتن    یتفاوتیآن عالوه بر ب  لیدل

از مصارف   آنهااگر . شده است لیتحم آنهابر  ی از اقتصاد مصرف یناش

بازهم امکان  ،ندیصرف نظر نما یاشیماهانه و مصارف بخاطر ع یضرورریغ

در عمق خودپرستی طفل نوزاد را تمویل نموده بتوانند اما  کیدارد که مصرف 

بخاطر طفل باز  ییرا از صرفه جو شانیعامل ا نیرسوخ کرده و هم آنهاوجدان 

 .داردیم

و »رقابت« در برابر  «ی»خود پسندهای انگیزهجوامع روزتاروز  نیدر

 ن ی. اگر احوال بدشودمیآن  نیغالب شده و جانش یتعاون و همکارهای انگیزه

 .دیخواهند خشک  شهیاز ر یانسان فیشرهای انگیزهتمام  ،ابدیمنوال ادامه 

وجود دارند که قدرت پرداخت    یهزاران زن و شوهر  ،کشورها  نیافزود که در  دیبا

.  خود و طفل نوزاد شان ندارند یاطاقه را برا کیآپارتمان  کیماهوار  ۀیکرا

 خواهد بود. یپاریکه ازدواج شان د ستندیمردان مطمئن ن نطوریهم

به  آنهاو  دیآ انیطالق به ممسئله  ،مبادا به دنبال والدت طفل نکهیاز ا هراس

تا بخاطر   داردیرا وام شان یا ،پرداخت مصارف ماهوار نوزاد مکلف ساخته شوند

سقط شود و  ،دهند که طفل قبل از والدت حیترج ،پدر کی ثیمنح تیمکلف زازیگر

 .نگردد آنهامتوجه  ،شودمیمخارج طفل که از جانب مادر مطلقه بزرگ 

دختر  کی امریکامتحده  االتیساله در ا 19تا  15حال حاضر از هر ده دختر در

بالغ  ونیمل کیساالنه به  ،رقم در سطح کشور نیکه اشود میدر سال حامله دار 

مخصوصاً گرم خانواده را احساس نکرده و  طیمح چگاهیه آنهانوزادان . گرددیم

.  ندارد  یو اخالق یمعنو نقش چیه آنها ی( در زندگکیولوژیشان )پدر ب یپدر واقع

 ریدامن گ  یو مشکل اخالق  یروان  ۀبزرگ شده و صدها عقد  ،خودرو  نطوریهم  آنها

. گردندیمبتال م یروح ریناپذ به امراض درمان  آنهااز  یبخش. شودمی شانیا
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قتل   ایاست که با گرفتن مواد مخدر و    افتهی  یفزون یتا سرحد  آنها  یمشکالت روح

رشد و نمو طفل در  ،یزندگ که یدر حال. نمایندمیارضاء  راخود ،همنوعان شان

  ، سازد  یمصئون م  یدامان پدر و مادر نه تنها طفل را از سؤاخالق و امراض روان

 . سازدمی او مبدل    یرا در کودک به جزء عادت و روش زندگ  ی بلکه اخالق اجتماع

 نطور یخودرا ا قیتحقنتیجۀ رابطه  نیدر a( 1882 ـ  1809) نیدارو چارلز

که او  دیایم دیدر کودک از آنجا پد یاجتماع ۀغریز ظاهراً »: دینما یم یجمعبند

 طیمح کیکه در  یاطفال بناءً  109.«کندیم یدراز با پدر و مادر خود زندگ یمدت

 یو نوع دوست یاحساس اجتماع ،نمایندمی یناسالم و دور از عطوفت والدین زندگ

 .ندیب یصدمه م آنها

احساس   ،از نوجوانان یشده است که شمار دهیباربار د امریکامتحده  االتیا در

 یدستجمع  از دست داده اند که از کشتار  یخودرا تاحد  یاجتماع  ۀزیو غر  یهمنوع

هر چند ماه  فاصلۀ که در  یشمار متعلمان. ندارند یهمقطاران و همصنفان شان باک

 یها ممسلسل شان را به رگبار فانو همصن شوندیدر داخل مكاتب مرتکب قتل م

 یطیمح  آنهاکه    سازدمی حوادث دلخراش واضح    نیا  دیتکرار و تزا.  ستندیکم ن  ،بندند

 . ذهن و آرامش روان خود نداشته اند ینمو یبرا یسالم

اضمحالل هالکت  یرا برا یغربهای خانوادهاست که بنیاد  ۀانیموربازی همجنس

 نیمهمتر دنیمرادف به از هم پاش ،اضمحالل کانون خانواده. سازدمیبار آماده 

تمدن بشر  خیالتاریخ است. اگر به تارماقبل طیرکن تمدن و سقوط جامعه به شرا

های  عرصه را در  ییهایدگرگون ،یخیرکه تحوالت تا میابییدر م ،میمراجعه کن

به بار خواهد آورد.   زین ندهیدر گذشته ببار آورده و در آ ،مختلف منجمله فرهنگ

 ی و اخالق  یمعنو  هایارزشها و    اسیمقدر    ریاخۀ  چند ده  یکه ط  یهایاما دگرگون

با  سهیو اثرات آن در مقا یاز نظر محتو ،در غرب بوجود آمده است هاانسان

مکث کرد و بر انحرافات   آنها  یرو  دیمشابهت ندارد. لذا با یخیتارگذشتۀ  تحوالت 

 انگشت انتقاد گذاشت.

 

 
a Charles Darwin 
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 :آن  کردن کن شهیر یبه جا ت یساختن جنا یقانون - 11

از افراد و    یدر اذهان برخ  دیانحرافات جد  ،تمدن غرب  یجهات ماد  یارتقا  با  توأم

. دیتوان آنرا برچ ینم ی و سط یکه به سادگ ابدی ی نضج م یاجتماع هایگروه

های پیشرفتاز  یمدایتعمق نکرده و انحرافات را پدقیقاً معضله  نیبه ا هابعضی

انحرافات مذکور اجتناب   ،گروه  نیا  دهیقداشته اند. به ع  یمعرف  کیو تکنالوژ  یماد

سطح   یکه ارتقا دانندیم نیواقع ب یهاانسان با آن کنار آمد. اما  دیبوده و با ریناپذ

 بیو سعادت نص ریبرعکس خ ،موجب انحراف نشده یو رشد اقتصاد یزندگ

های داشته در  دیسوال را با نیجواب به ا ؟. پس علت در کجا استکندیم هاانسان

 است. افتهیرشد و نمو  یاقتصاد ستمیس کیکرد که باالثر آن  وجستج

تمدن رشد   کیآن  نیکرده و درب نیرا مع ستمیس کیکه »حدود«  یهاقالب  اگر

ً نشده باشد و  یزیطرح ر یهمگان یخوشبخت یبرا ،دینمایم مفاد لجام صرفا

در آنصورت بهبود . از جامعه را در نظر داشته باشد یکوچک  یبخش ییختهیگس

حالت  کیدر  یمتباقمانده و بخش  یباق تیاقل نیهم هم در انحصار یماد طیشرا

 .شوندیمغیرواقعی  یهاازیقرارگرفته و مکلف به تحقق ن یسردرگم

قرار  یاشتهار غاتیتأثیر هجوم تبل ریجامعه در ز تیاکثر ،طیشرا نیتحت چن در

القاء  آنها تیدر ذهن گرید یپ یک ی ،جایب یهاها و هوسازین ،همه روزه. رندیگیم

 بیترت نیبه ا. باشدیم یخارج از مدار اخالق و کرامت انسان آنهاکه اکثر شود می

خودرا   یو جا  دهیگرد  تیاهمیب  روزتاروزموجود و خجسته در جامعه    هایارزش

 تیکه با خواست اقل شوندیمورد پسند همان »محدوده« واگذار م هایارزشبه 

 .ابدی ینمو و رشد م ،مسلط

 متیو به ق نیزم ی ملیون انسان رو هاونیمل یکه به اثر مساع یاخالق هاینورم

امروز در   ،شدندمیالرعایه و رهنما شمرده فرزندان نوع بشر واجب نیخون بهتر

قانون   هایارگان  نیخود رهبران و مسئول  بوسیلۀحتى  عمداً  و  صریحاً    یجوامع غرب

در  هانورم نیا ۀو پروگرام شد کیستماتیکشورها نقض شده و نفي س نیا یگذار

 .شودیعمل بکار گرفته م
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تمدن  ندهیبه اصطالح پاسداران فرهنگ و راه گشایان آ نیگفتار ا یبررس بخاطر

مرور  نجایفدرال در آلمانرا از کشور  یتیجا نخواهد بود تا شرح واقعیب ،یبشر

 :نمائیم

عمل فحشاء  یرسم ییسال بود که بحث در مورد شناسا نیچند aآلمان پارلمان  در

 بیمباحثات باالخره منتج به تصو نیداشت ا انیجر «ی»شغل تجار کی ثیبه ح

.  نافذ شد آلمان یاتحاد  یدر جمهور 2002که با آغاز سال  دی»قانون فحشا« گرد

  ی آزاد تجار های عرصه ریسا یقانون به »شغل فحشاء« در پهلو نیمطابق ا

 .داده شد تیمشروع

  ی تحمل شده و در فصل تجارت انفراد گرید نیعناو ریوقت عمل مذکور ز نیا تا

ق قانون جدید عمل بود. اما برطب اتیمکلف به پرداخت مال ،شهیپ صیبدون تشخ

  ن یاند که بعد از ریها مخفاحشه . شناخته شد تیلغت »کار« به رسم ثیفحشاء منح

 ی ها  یاز »تصد  یک یدر    ایو    نمایندمی  یتبارز قانون  «ی»تاجرانفراد  کیدر چهره  

از تأمینات  ،دیجدالیحۀ مطابق  آنهابه هر صورت . شوند ی« استخدام میفحاش

که از  یها مهی)ب یقانون یصح یها مهیب تیو عضو دهیبرخوردار گرد یاجتماع

کارگران  ریمانند سا نطوریآورند. هم ی( را بدست مشوندیم یجانب دولت سبسد

چهارصد    آلمان  یاتحاد  ی. در جمهورگردندیبرخوردار م  یکاریاز حقوق تقاعد و ب

ملیون و دوصد هزار   کیدر روز  آنها انیشمار مشتر. هزار فاحشه وجود دارد

 110.شودیم نیتخم bرویاو اردیمل 6.4 سال کیدر  آنها ۀساالن دینفر بوده و عوا

همه روزه در   ،پورنوگرافي بغرض جذب و انحراف جوانان ۀصدها فلم و مجل

قانون  .  شودیعرضه م  ،عامه قرار دارند  یهاکه در کنار جاده  هایدوكانو    نماهایس

رونق   آنهاو فروش    دیرا وسعت داده و به بازار خراقالم    نیا  دیتولهای  زمینه  دیجد

حرمت  ،یدادن به فحاش تیکه قانون ستندیداد. قانونگذاران مذکور متوجه ن شتریب

 لیاطفاء شهوت« تنزوسیلۀ آورده و مقام اورا در سطح » نیزن را در جامعه پائ

 ،قانون  نیپس از تنفیذ ا  ،در مورد حقوق زن  آنها  ۀبانیعوام فر  یهادادیداد وب.  دهدیم

 c«یاصطالح »خدمات جنس  ریعمل فحشاء را ز  آنها.  خودشان را افشاء کرد  تیماه

 
a Bundestag 
b Euro 
c Sexuelle Dienstleistungen 
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رهبران آن کشور   ۀو اراد  یفحشاء از نظر قانون  ایگو  فیتعر  نیبا ا.  تعریف نمودند

 . قرار نه دارد یدر تقابل با اخالق انسان

و   دهید  ختهیاندازه لجام گس  نیتا ا  یییشرم  یب  چگاهیه  ،یتمدن بشر  خیطول تار  در

و دور   عیفعل شن  نی ا  نینسبت به عاملعلناً  منتخب مردم    ینشده بود که وکال  دهیشن  ای

 ، موکالن خود ۀبا سؤاستفاده از اراد ،پارلمان یرسم ونیبیاز تر یاز کرامت انسان

 .ندیرا اتخاذ نما یبشر یمعنوهای ارزش مخالف  واخالق  ریچنان تصامیم مغا

 تا امروز در خفاء و دور از نظر یتمدن بشر شیدایوان پآفحشاء از همان  عمل

 ادیکه شمار ز یزمان ،قرن گذشته یدر اروپا ط. قانون و مقنن وجود داشته است

صنعت و تجارت وسعت ۀ یشدند و شهرها در ساشهرها  نیمسکن گز ،نانینشده

اصول   تیبازهم بخاطر رعا یول. دیگرد شتریب زین یمراکز فحاش ،افتی شتریب

نام  ریز یو حت شدندمیراجستر  گریرسم د اینام و  ریز ،مردم اتیو روح یاخالق

 ات یمکلف به پرداخت مال  ،تیمشغول  یواقع  عرصۀ   صیبدون تشخ  ،"تشبث شخص"

. اما مؤسسات گرفتیتجاهل عارفانه صورت م کنوعیدر برابر آن  یعنی. بودند

کشورها آنرا در لفظ منحیث عمل   نیاز  کیهر  یپ  یقانونگذار  هایارگانو    یمذهب

 .دانستندیو موأخذه م بیقابل تعق ،یدور از کرامت انسان

 یآن از جانب برخ نیعامل آن بحث شده و یرورسماً  ،صراحت نیاکنون که با ا

دال بر آنست  ،رندیگ یقرار م قیمجلس قانونگذار مورد »مرحمت« و تشو یاعضا

مافوق اخالق و   ت«ی»فردفلسفۀ  تمدن غرب به لرزه در آمده و    یاخالق  یهاهیکه پا

 اتیساختن همچو جنا یسوال قانون ،آن  ریمصالح اجتماع قرارگرفته است. در غ

 .توانست یدولت مطرح شده نم کی یدر چنان سطح عال 

تربیۀ از    توانیچطور م  ،نمایندمی  بیرا تعق  ی اهداف  نیمردم چن  ۀدیبرگز  یوكال  یوقت

را مطرح  ییهاخواسته ،زن آزادینام  ریوكال ز نیسالم نسل جوان حرف زد؟ ا

بعوض . باشدیاو م یکرامت انسان هیزن و عل آزادیبر ضد الواقع فيکنند که  یم

منجمله فحشاء   اتیبروز جناهای  زمینهو    مدهجامعه برآ  اصالحدر جهت    آنها  نکهیا

از نظر  کوشندیو م دهیچسپ تینوع جنا کیشرمانه به مظهر یب ،ندینما یرا بررس

مدتها قبل ثابت کرده  یعلم جامعه شناس کهیدر حال. بدهند تیرسم ،قانون به آن

داشته  یعلل اجتماع اتیبلکه تمام جنا. کار تولد نشده استتیکس جنا چیاست که ه
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بهبود  آنها یو امکانات فرهنگ  هاانسان یزندگ یماد طیشرا دیرفع آن با یو برا

کمبود  ایو  یبخاطر علل اقتصاد هاانسان که  تیجنا یاجبارهای زمینهتا . ابدیب

 .گردد دهیبرچ شهیاز ر ،شوندیسالم به آن متوسل متربیۀ 

 ریانحطاط فراگ کیاز آنکه جامعه را تند تر در ریغ ،برخورد کی نیچن عکس

جوامع  نیا یاجتماع نیمصلح. داشت گرنخواهدیدنتیجۀ  ،سقوط بدهد یاخالق

های واقعیتهموطنان شان را متوجه    ،رسالت دارند تا قبل از آنکه ناوقت شده باشد

انحراف قرار   یباالانحراف  ،در غیر آن. ندیدر جوامع شان نما یموجود انحراف

اگر   ،جهت نخواهد بود  یلذا ب.  ندیآ  یاز انحرافات بوجود م  یکوه  ،ندهیگرفته و در آ

 ،قیانحراف از شناخت حقا  ایهوشدار داده شود که هرنوع مسامحه و    ، وسیله  نیبه ا

 .دهدیآنرا م جیو ترو تیسازش با جنا یمعن
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 :د یاسارت جد ای آزادی ـ 12

آن درک کرد و   یآنرا به مفهوم واقع دیاست. اما با یمبارک و مقبولکلمۀ  ، آزادی

 ب یبه غرض فرصرفاً  آنرا مسخ کرده و    نکهیشدن آن صادق بود نه ا  یبخاطر عمل

فحشاء و  آزادی ،یاجتماع ۀقبول شد نیاز مواز آزادی. الناس مطرح ساختعوام 

 .ستا آزادی بیمرادف با تخر قتیدر حق یفحاش

فرصت قدافراشتن   ایو    ستندیبه پا نه ا  آزادی  بیاز تخر  یریمردم بخاطر جلوگ  یوقت

یقین داشت که   دیبا . وجدان سخن زد آزادیتوان از  ی چگون م ،را نداشته باشند

جوهر    یو عقل  یذهن  آزادیبلکه    ،ستیدر انتخابات ن  یتنها عبارت از حق رأ  آزادی

  آزادانه  تواندیانسان م ،ذهن و عقل آزادیدر پرتو  111.دهدیم لیرا تشک  آزادی

دلخواه خود  غاتیاز تبل یمیپرده ضخ بوسیلۀ دیرا نبا هاانسان یشیآزاداند. شدیاندیب

ذهن افراد را آنطور مورد تهاجم  دینبا گرید ۀبه عبار. محدود و محصورساخت

 نطوریهم. خودرا از دست بدهند یقرار داد که باالثر آن قضاوت شخص یغاتیتبل

افراد و جامعه  تیبخاطر رشد و پرورش شخص یمفهوم عال کیرا که  یآزاد

. ساخت  یآن ته  یو اخالق  یانسان  یاز محتو  دیگرفت و آنرا نبا  یبه باز  دینبا  ،است

 ان یانحراف از م  کیحق در انتخاب  صرفاً  قرار داد که    یدر موقف  دیرا نبا  هاانسان

که حق  رسدیم آزادیبه  یانسان وقت ،حالت نیدر چن. چند انحراف را داشته باشند

 را داشته باشد. یانسان هایارزش نفي و طرد هرنوع انحراف از اصول و 

  ی ها آزادیکه تنها  دانندیم یبخوب ،برده اند یپ آزادی یبه مفهوم واقع که یکسان

 ی باشد که به کمک آن گمشدگان واد یتواند مشعل ینم ،فیضع یبا محتو یصور

 .عدالت و مساوات خودرا به سرمنزل مقصود برسانند

که    گذردیقرن م  میکنیاز    شیشده و ب  یزنان سپر  یو اسارت بار برا   کیتار  اداوار

ً شان    یو رشد فرهنگ مل  دیتول  انیدر جر  یزنان جوامع غرب . شرکت دارند  مستقیما

  ی زندگهای  عرصه با مردان در تمام    آنها  یتوان از نقش مساو  یتا هنوز هم نم  یول

 تیبا اهمهای عرصه با توجه به تناسب سهم موجود زنان و مردان در . حرف زد

 رایز.  دیآ  انیبم  یتواند همچو تساو  ینم  زین  گریگفت که تا چند سال د  توانیجامعه م

علم و فرهنگ  ،یو اقتصاد یاسیس یتا کنون شمار زنان مشغول در حلقات رهبر

اما . نسبت و تناسب مشابه ندارند چیهها عرصه  ن یجوامع با شمار مردان در نیا
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درون  یهایو نابسامان یرونیمشکالت بالرغم علىکامل داشت که  نیقیتوان  یم

 رایز. و به عقب بر نخواهد گشتداشته  شروندهیپ ریآغاز شده مس پروسۀ ،خانواده

  ، رشد نیو باالثر ا دهدیمولد را به شدت رشد م یروهاین ،کیشتاب تکنالوژ

مقام و منزلت زنان   ،جهینت  در.  شودمی  شتریبه کار و دانش زنان بازهم ب یازمندین

 .افتیاز امروز ارتقاء خواهد  شتریمختلف جامعه بهای عرصه  یدر رهبر

در خانه محصور   یماقبل انقالب صنعت طیتوان مانند شرا یامروز را نم زن

اسارت   طیشرا نی از برگشت به ع نیاز زنان غرب نش یلذا ترس بخش. نگهداشت

 یفعل یهایکرد. اما بغرنج هیهراس را توج نیتوان ا یجا بوده و نمیبار گذشته ب

و در خور  شهیقابل اند ،زنان شده اند دیجد یوبندها دیکه موجب ق یزندگ طیشرا

 دینو نیزنان ا یو دانش کنون یسطح آگاه .باشدمیخردمندانه  یتعمق و چاره جوئ

فطرت   رایز.  شان به پا خواهند برخاست  دیکه خود زنان بمقابل اسارت جد  دهدیرا م

 دیبا ق ،سازگار نبود یدرساالرپ ۀبا شیو که طوریهمان ،زنان یو آزادمنش یطبع

نخواهند   یسر سازگار  زیدر غرب ن  یموجود اقتصاد  ستمیاز س  یناش  دیجد  یهاوبند

 داشت.

و در  دهیزن را از خانواده که محور آن خودش است بدور کشان ،دیجد یوابستگ 

خواهد  یگاه نمآزن . دهدیقرار م یمسلط فعل یاقتصاد ستمیمدار غیرقابل فرار س

از  ،بزرگ است یهاتمدن شیدایپ ۀخودرا در خانواده که هست یکه نقش محور

 .در جامعه احراز کند مرا ه دیجدهای موقعیت خواهدیاما م ؛دست دهد

حفظ بتواند و هم در جامعه مقام   لیخودرا در فام یزن هم نقش محور نکهیا یبرا

 :  داردفقط دو شرط وجود ، خودرا از دست ندهدشایستۀ 

در جامعه بر  یهماهنگ  کی ،تیو حفظ معنو یرشد عوامل ماد انیم ستیبائ اوالً 

 قرار گردد. 

یعني  ،اطفال تیبا تمویل مصارف پرورش و ترب یدولت و تشبثات خصوص ثانیاً 

در . ندیاداء نما لیخودرا به مقابل فام نید ،شوند یاستخدام مبعداً که  یکار یقوا

تواند که به خاطر آرام به کارخانه و آوردن طفل   یمزن  ،نید ن یا ی صورت ادا

 .نماند یاز منزل وابسته باق رونیبکار خود در  دیاز عواصرفاً شده و  قیتشو
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فرصت آنرا به وجود خواهد آورد تا اصل خانواده از خطر  ،دو شرط نیا تحقق

 یقتل یخیبر گشت تار یبه معن دی. برگشت به اصل خانواده نباابدیانحالل نجات 

توانند دوباره در درون   ینم یماقبل انقالب صنعت نیو مواز هانورم یعنی. شود

واضح ساخت که برگشت به  دیاز آن احیاء گردند. همچنان با رونیخانواده و ب

مطرح ساختن   بناءً .  باشدیمغیرعملی  و    انهیگراخواست عقب  ،یخیتارگذشتۀ    طیشرا

که  باشدینهفته م نجایدر ی سوال اساساما . آن در اوضاع امروز نادرست است

  ی با اهداف واال  یرا در هماهنگ   یو ماد  یک یتخن  دیجد آوردهای  دست  توانیچگونه م

 طیشده و مح  تیحقوق زوج و زوجه رعا  یگرفت تا در پرتو آن تساو  اربک   یانسان

 ؟یعني جوهر خانواده حفظ شود. سالم اطفال بمیان آید ینمو یمساعد برا

 ل یدل نیبنابرهم. بخشدمیتمدن را غنا  یو فرهنگ  یجهات معنو ،خانواده استحکام

عبارۀ دیگر به . تمدن از هم فرو نپاشد یمعنوپایۀ آنرا مستحکم ساخت تا سنگ دیبا

 جامعه است. ینیاستحکام آن ضرورت ع

 ،از خطر اضمحالل محفوظ بماند یخانواده در جوامع غربمؤسسۀ  نکهیا یبرا

توازن  هیتمدن شانرا هرچه زودتر بر پا دیبا ،جوامع نیا یگردانندگان نظم اجتماع

 افتهینشأت  غاتیاستوار سازند و تبل ،یانسان تیو معنو یزندگ یماد طیشرا انیم

 .را متوقف سازند یانسان یفرهنگ عال یو مناف ییگرا اتیاز ماد
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 تمدن غرب  ۀندیاضمحالل خانواده و آ  - 13

 یهیبد ،شودیم دهیکش  انیبه م یحرف از اضمحالل خانواده در جوامع غرب یوقت

 یبرشمرده شده و چگونگ  النیم نیا تیبر اثبات موجود یمبن لیدال دیاست که با

ً . گردد یرخداد معرف نیا  ،شوندیاضمحالل م نیعوامل و نحوه که موجب اطبعا

  ی رو صرفاً    ،به موضوع  دنیخشاما به غرض وضاحت ب.  کثیرالجوانب اندمتعدد و  

و مشخصات   هامیالن  ،مکث شده  ،دارند  یکل  تیکه از نظر نگارنده اهم  یچند عامل

 ،شودیم ییحرکت قهقرا کی یعوامل که باعث چرخش خانواده بسو نیا ۀعمد

 .گرددیبرجسته م

 :معاصر هایفامیلبحران : الف

در  اتتغییرمعاصر باالثر  هایفامیل ،به آن اشاره شد یدر مباحث قبل طوری که

 انیبم ،شدیم یدر جامعه ناش افتهی تغییرخانواده که از عوامل  فیساختار و وظا

 «یخانگ  دی»تول تیسلف شان عهده دار مسئول هایفامیلمانند  هافامیل نیآمد. ا

به مقابل  نیقوان قی خود از طر بلکه. دولت قرار ندارد لینقش بد کینبوده و در 

های پیوند بوسیلۀ نطوریهم. باشندیها و حقوق ممکلفیت یدارا یقدرت دولت

موجب ها پیوندو ها وابستگی ن یا. اند دهیوابسته گرد زین تیاز مارک ،یاقتصاد

 یقبل یهاوابسته به فورماسیون هایفامیل از  شتریمعاصر ب هایفامیل»که  شودیم

ً . معروض خطر باشد آنها تیموجود یو حت دهیدچار نوسان گرد که مخصوصا

بر تمام جامعه   تیتوازن دهنده مارک  یدست نامرئ  ،یمنفرد ساز  پروسۀباالثر رشد  

محدود   لیحفاظت از فاموظیفۀ  را در رابطه به  ها  دولت  یو توانمند  112.« دراز شده

 سازد. یم

که تا های خانوادهشده و  یمتالشهای خانوادهبدست آمده از مجموع های احصائیه 

که سال به سال در شمار  کنندیرا بازگو م قتیحق نیا ،اند دهیهنوز مضمحل نگرد

 ،آنها کیولوژیمرکب از والدین منکوحه با اطفال ب یعنی یحجرو یخانواده ها

 االتیا  ی»دفتر سرشمار  دیجدهای  احصائیه   طبق   .گرددیکننده رونما م  رانیتقلیل ح

های خانواده»هنوز هم در    1991تماماطفال در سال    صدیف  a 50.8«امریکامتحده  

 
a U.S. Census Bureau 
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و  کیولوژیب نیکه در تحت نظر والد یمعن نیبه ا. کردندیم یزندگ a«یحجرو

  صد یف  57به    1980رقم در سال    نیا  کهیدر حال.  نمودندیشان رشد و نمو مۀ  منکوح

سقوط پانزده   نیا  113.دیرسیم  صدیف  66به    1970در سال    یعنیو ده سال قبل از آن  

  ی حجرو های خانواده( در مجموع تعداد  1991تا سال  1970)از سال  صدیف

گفته  قبالً . دهدیاضمحالل را نشان م یحرکت بسو صدیپانزده فالواقع في يیامریکا

 یگریو د  شودیکه در آن تولد م  یلیفام  یک ی.  دارد  لیدو فام  اقالً هر انسان  »که    شدیم

روزافزون طالق   شیحاال با افزا. دهدیم لیخودش تشک  ،که پس از ازدواج یلیفام

در   ایو  یدرپ یطفل بصورت پ کیوجود دارد.  لیفام نیچنداکثراً هرفرد  یبرا

 توانندیم  زیساالن ن نطورکالنیهم.  داشته باشد  لیسه فام  ایکه دو    تواندیزمان م  نیع

 114 .«رندیسهم بگ  لیفام نیچند ایدو و  سیکه در تأس

نشانۀ طالق کدام »اند که  دهیعق نیبه ا یادیز یهاانسان امریکامتحده  االتیا در

را  امریکاعمل سالم است که  کیبلکه برخالف  ،نبوده امریکااضمحالل فرهنگ 

است که  آنهااشاره به عمل گذشتگان  ،دهیعق نیا یمنطقپایۀ  115.«اساس گذاشت

و با مسافرت شان   دندیشان بر  یاصل  یهانیزمها و سرم یسه قرن گذشته از رژ  یط

 ،یخیعمل تار  نیدر اتکا به ا.  را اساس گذاشتند  امریکامتحده    االتیا  ،امریکا  ۀبه قار

  ن ی ا ، در برابر مهاجران تازه وارد 1960 هایسال یط ییامریکامحافظه کاران 

 b.د«یآنرا ترک کن  ایو    دیاست آنرا دوست داشته باش  امریکا  نی»ا:  دادندیطور شعار م

بکار  ییزناشو یاصل قبول شده در مورد زندگ کی ثیمنح مذكور امروزشعار

 116.شودیگرفته م

متحده   االتیا  یاز جانب دفتر احصائیه سرشمار  1992طبق ارقام ارئه شده سال    بر

 تغییردر حدود مشابه و بال هاازدواج شمار  1988 - 1950 هایسال یط cامریکا

  1950با سال    سهیدر مقا  1975ها بعد از سال  شمار طالق  شیاما افزا.  قرار داشت

سطح ازدواج هم كاهش یافته   0199 لپس از سا  117همه ساله دوچند بوده است. 

در سال   صد یف 55.20هردو همسر از  تیمکمل با موجودهای خانواده رایاست. ز

 
a - Nuclear family 
b America , love it or leave it 
c U.S. Bureau of the Census , Statistical abstract of the united states ,1992  
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به پنجاه در صد اطفال   بیقر a.افتی لیتقل 2000در سال  صد یف 51.7به  1990

 یشان که بطور رسم  کیولوژیب  نیوالد  بوسیلۀ  ییعن  یحجرو  هایفامیل در آغوش  

در  ایو  نیاز والد یک یدر تحت نظر  یو متباق شوندیبزرگ م ،ازدواج کرده اند

 118.نمایندمی یزندگ یاجتماع مؤسسات ایمراقبت اشخاص ثالث و  ریز

 نیکه مرکب از والد یحجروهای خانوادهسال به سال در شمار  نکهیا خالصه

 .گرددیکننده رونما م رانیتقلیل ح ،باشدیم آنهاخود  کیولوژیمنکوحه با اطفال ب

  های فامیل یاند که وضع بحران یتیخود واقع ،نهیزم نیارقام فوق در تیموجود 

 .سازدمیمنعکس  امریکامتحده  االتیمعاصر را در ا

 :اقتصادجانبۀ کیرشد : ب

 یرا در ساختار اجتماع  هاتفاوت  ،که رشد نامتوازن اقتصاد  دهندینشان مها  احصائیه

تا  شودیموجب م ،هاتفاوت نیتر ساخته است. عمق اقیعم یصنعت یکشورها

 یدر جامعه بصورت ب زیخانواده ن لینسبت به ازدواج و تشک  یعموم یعالقمند

 .نمایدتغییرسابقه 

 فیتعر  نیدوم چن  یبعد از جنگ جهان  ریپنجاه سال اخ  یرا ط  لیتما  نیا  bورنوبلیتر

 های سالدوم بخصوص در  یبه ازدواج که بعد از جنگ جهان النیم»: دینمایم

سال فیصدی   نیتغییر کرد. تا ا1970 پس از سال ،بود دهیبه اوج خود رس 1960

 نی. ادیرسیم صدیف 74به  ،کردندیازدواج مرسماً  49- 18 نیسن انیمکسانی که 

شمار زنان ازدواج نکرده  نطوریهم. افتیکاهش  صد یف 59به   1992رقم در سال 

 119.« باال رفت صدیف 21به  صد یف 11از  یزمانۀ فاصل  نیدر

تر از   نیکه پائ  هایفامیل  انیدارد. در م  یازدواج عوامل اقتصاد  النیرفتن م  نیپائ

بر عامل  یمبتن ایبوده و  فیضع لیتما نیا ،نمایندمی یزندگ شتیحد وسط مع

 ها فامیل  نیکه به تعداد چن  دهدینشان مها  احصائیه .  باشدیم  شتریطالق هم ب  ، یاقتصاد

 ،کنندیم یزندگ امریکادر  شتیمع طاز حد وس نیکه پائ ییآنهایعني 

 های فامیل یبرا شتیچنانچه حد وسط سطح مع»: آیدمیبعمل  شیروزتاروزافزا

 
a b - U.S. Census Bureau , Sep. 2001 
b Trevor Noble 
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 کسالی  یدر ط  ییامریکاهزار دالر    زدهیمبلغ س  1990به سال    امریکاچهار نفره در  

 صد یف 14ملیون یا  34 ،کردندیم یسطح زندگ نیکه در هایفامیلبود و شمار 

  1974به سال    یعنیرقم شانزده سال قبل از آن    نیا  کهیدر حال.  ساختندیجامعه را م

 120«نفوس بود. صدیف 11 ایملیون نفر و  23در حدود جمعاً 

 یماد طیشرا انیکه م دیآیبه وضاحت بر م ،که در باال ارائه شدهای احصائیه  از

شمار   ادیمتناسب با ازد  رایز.  وجود دارد  یمنطقرابطۀ    کی  یلیو ساختار فام  یزندگ

ها طالقشمار    ،نمایندمی  یزندگ  شتیتر از حد اقل مع  نیپائ  طیکه در شرا  یهاانسان

را نشان  ینزول ریس کیبه ازدواج  آنها لیتما نگونهیاضافه شده است. هم زین

سرنوشت خانواده در معضلۀ نسبت و تناسب مارا خوبتر به  نیا افتیدر .دهدیم

 .سازدمیآشنا  یجوامع غرب

 بیغر هایفامیل دیال وود ارقام مربوط به عوا.یت دیوید ییامریکا دانشمند

  زان یاگر رشد م»: نگاردیم ،نموده سهیرا با پنجاه سال قبل مقا ییامریکاامروز

 سهیمقا  یزمان  فاصلۀ  نیرا در  آنها  دیخر  یو قدرت واقع  میریرا مدنظربگ   ونیانفالس

  121.«است کننده وسیپنجاه سال قبل مأمقایسۀ ارقام به  ،میکن

 :یجمع اطالعات لیوسا یانحراف هایپروگرامتأثیر : ج

در مورد  یادیزپروپاگندهای  ،امریکامتحده  االتیبالخصوص ا یجوامع غرب در

  ی دیجد لیو پرورش اندام دختران و پسران صورت گرفته و روزتاروز وسا هیتقو

آماده شده و به معرض  آنهااندام  ییبایو پخت و پز بخاطر مواظبت و ز یسپورت

 یانسان یها شهیدادن اند وخفکر و رس تی. اما در جهت تقوگیردمیاشتهار قرار 

کشورها  ن یدر نیانشتافتۀ گ. به شودیتبلیغ بکار گرفته م نیکمتر آنهادر اذهان 

 .از اخالق رشد کرده است شتریعضالت به مراتب ب

  ، یمصرفاقالم ذهن جوانان را مصروف اشتهار  ،هاکشور نیا یغاتیتبل نیماش

 یجنس زیمختلف اطفاء غرا یهاشیوهزیبا جلوه دادن اندام و  ،البسه دیجد یمودها

از   عمالً را  یاجتماعاندیشۀ روح و انکشاف فکر و  یامکانات تغذى واقع ،نموده

و روزمره  یماد هایپروبلمبه  نانتا ذهن مردم بالخصوص جوا. گیردمی آنها

جامعه و اخالق   تیطرد فساد را که دشمن معنو  هایراه  ،شان معطوف شده  یزندگ

 .جستجو نموده نتوانند ،خانواده است
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و اخالق  تیاز معنوها خانوادهاست که هرقدر  دهیبارها به اثبات رس تیواقع نیا

 آنهادر محراق توجه  یو تجمل یبهمان اندازه خواهشات ماد ،بدور نگهداشته شوند

تقاضا به  شیافزا. ابدی یم شیافزا یقرار گرفته و تقاضا به محصوالت مصرف

داده و منافع  شیگشا آنها ۀعرض شیزاو اف شتریب دیراه را بخاطر تول ،محصوالت

 .کندیرا حفظ و اضافه م داتیتول نیمؤلد اهای کمپنی

  ان یاشتهار شان در منتیجۀ از  یتجارت یهامؤلد محصوالت و شرکتهای کمپنی

  ی لیخ ،هاکه جوانان نسبت به سالخورده دانندیخوب م نهایآگاه اند. ا کامالً جوانان 

 .دهندیشانرا به هدر م هایپولساده 

و  هاشیوهبا  دیلذا با. شان در دست دارندروزانۀ قابل مصرف از کار  هایپول هاآن

جهت است  نی. از هماورندیرا از نزد شان در ب هاپولآن  یطروق ممکن اشتهار

عمدتاً  موتر و امثال آن    ،یدست  لفونیت  ،مشروبات  ،اتیدخان  ،شنیمود و ف  غاتیکه تبل

 .دهدیجوانان را هدف قرار م

ساحۀ در مخصوصاً  کیتکنالوژ شرفتیکه پ شدیفکر م کیانقالب الکترونقبل از 

مساعدت  یافکار عموم دیبه تشابه و توح ،یفرهنگ  لیو وسا یارتباط جمع لیوسا

نظر  یو اخالق یحاد و بغرنج اجتماع لیحل مسا روانیکه پ یمعن نیبه ا. کندیم

اکمال پایۀ اخالق و عادات به  تشابهمشترک را در جامعه بوجود خواهد آورد. تا 

و انترنت و  ونیزیتلو ،ویگونه گونه و متعدد راد یهانلیچ آمدنبرسد. اما بوجود 

جامعه   یدر انقطاب ذهن  شدیخالف آنچه تصور م  ،یاطالعات  لیطروق و وسا  ریسا

و فعال جامعه  یکه حجره اول لیدر درون فام آنها میمستق ریاثر گذاشت. تأث شتریب

را بازهم   آنها ،متفاوت یطرزتفکر ها لیفام یاعضا انیباعث شد که در م ،است

 .  شان فاصله بدهد گریاز همد

نظر عمر نقطۀ زن و شوهر( و از  انی)م تینظر جنسنقطۀ از ها موضعگیری

را در اکثر موارد دستخوش  لیفاممؤسسۀ و  افتی دیوالدین و اطفال( تشد انی)م

راه   ،شدن  یاز متالش  ریغ  ،برود  شیروال پ  نیکرد که اگر به هم  یانقطاب  کیچنان  

است که باالثر  یتیعواق ،حرف نیمصداق ا. تواند یسراغ شده نم یگرید ۀو چار

 .مینیب یآنرا به سهولت مامروز ما  ،در همه جا یتجارت یهارسانهتوسعۀ 

  ها فامیل  تیقرار گرفته اند و اکثر  تیدر اقل  یلیمکمل فامساختارهای  در حال حاضر  
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ساختارها   نیبه ا. نمایندمی ستیز گریمتنوع د یهاقالبدر  ایبه اشکال ناقص و 

 یلینورم واحد فام نوع چیاز ه آنها رایز. را اتالق كرد لیفام حتوان اصطال ینم

 سازدمیرا مشخص  لیکنند و با اصول شناخته شده که ساختار فام ینم یرویپ

 باشند. یآراسته نم

به  آنها یعرصه انجام دهند ول نیدر یکار توانستندیم یاطالعات جمع لیوسا

 هایروش  اصالحانتقاد و    رشیرسالت شان در قبال خانواده توجه نکرده و آماده پذ

اهداف مربوط به تشبثات  لیوسا نیگردانندگان ا رایز. باشند یشان نم یغاتیتبل

آزمون شده  هاینورم. نمایندمی بیشان را تعق لیمالک بر وسا یخصوص

  ی شدن اعضا   کیباعث نزدعمدتاً  که    یمشترک اخالق  هاینورمهمچنان    ،یاجتماع

حاضر    اصالً راستا    نیو در  ستین  آنهامطمح نظر    ،شودمیشان    گریخانواده با همد

 .باشند یتأمل نم نیبه کوچکتر

 :هیو ترب میتعل ستمیضعف س - د

 تیو ترب میتعل عرصۀدر  نیوالد بیوجا کطرفیاز  یغربهای کشور نیقوان در

ً   ،اطفال های صالحیت  ۀاز زمر  اوالدها  تیطرزترب  یشده و چگونگ   ینیب  شیپ  قانونا

نظر به ها صالحیتمکلفیت و  نیا گریاز جانب د یول ،گردد یمحسوب م آنها

 :رای. زشودمیمحدود ساخته  یبصورت طبع لیملحوظات ذ

است و والدین مكلف اند تا  یمکاتب اجبار قیاز طر تیوترب میتعل یریفراگ ،اوالً 

نظر معلمان  ریشانرا در ز ادیاطفال وقت ز»اطفال شانرا به مکتب بفرستند.

 .برندیبسر م نیوالد یبجا ،یاشکال عوض ریو سا یمراکز پرورش ،کودکستان ها

خود شان دچار  ،از معلمان یبرخ رایدارند ز شیدرارتباط اطفال شان تشو نیوالد

آنرا ندارند که   ییتوانا آنها ،زمان نیاند. اما در ع یتیو ترب یروح یهایسردرگم

به  اطفال و والدین شان  انیروابط دوستانه م رایز. ندیاطفال خود را کنترول نما

 یآن معلمان 122.«را بخود گرفته است کیشکل سمبول شتریو ب افتهیشدت کاهش 

ً  ،را بر اطفال تطبیق کنند یتیالزم ترب نیدسپل واهندکه بخ  .شوندیم یریجلوگ قانونا

 .دهدیقرارم تیرا هم مانند والدین اطفال در محدود آنها ،نیقوان رایز

 ً راه شان را بدرون   لیخارج از فام یتیعوامل ترب ریسا ،مکاتب یدر پهلو ،ثانیا

.  باشند  یبه مشکل قادر به دفع و طرد آن م یلیخ هافامیلچنان گشوده اند که  لیفام
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  ی انحراف   یهافلم   ،ونیزیو منحط تلو  یتجار  هایپروگرام   از:  عوامل عبارت اند  نیا

قبل از  یحت یرونیعامل ب ثیقابل کنترول انترنت که منحریو صفحات غ ییویدیو

و بالنسبه سالم  یتجارریغ هایپروگرام. گذارندیبر اطفال اثر م یهفت سالگ 

اطفال   جهطرف تو اصالً که  شوندیجالب عرضه مرینادر بوده و آنقدر غ ،یتیترب

شده است که به    اریع  ۀویدر مکاتب به ش  هیو ترب  میتعل  ستمیچون س.  رندیگی قرار نم

نقطۀ اطفال از  بناءً  ،گیردمیصورت  یدر اطفال کم توجه اتیپرورش معنو

 .شوندیقرار داده م یدر چهارراه ینظراخالق بصورت طبع

 ی قرارگرفته و اطفال نم  یرونیب غاتیمورد هجوم تبل  ،لیفام  یتیترب  یهاشیوه  یعنی

حالت اگر تنها سطح  نیدر چن. ندیرفتار نما ،دو ن یاز ا کیدانند که مطابق کدام 

. خواهد داشت  زیسالم اطفال اثر ناچ  تیبازهم برترب  ،ابدیمکاتب بهبود  تربیۀ  و    میتعل

اثرات  ،یاطالعات جمع لیو وسا لیفام ریتأث یعنی گرید یتیدو عامل ترب رایز

شان در سطح  هایفامیلاطفال با  یتیترب وندیچون پ. کنند ینم لیمکتب را تکم

 لیتربیه از طریق فام یریداشته و اطفال کمتر خودرا مکلف به فراگنازل قرار 

با اطفال هم سن و سال شان در کوچه و  شتریکه ب دهندیم حیترج آنهالذا  ؛دانندیم

در    زین  آنها  که  ی. در حال رندیرا فرا بگ   آنهااخالق و اطوار    ،مکتب معاشرت نموده

معلمان شان  حیو نصا لیفام ییادور از راهنم ،یرونیعوامل ب غاتیتبل ریتحت تأث

 قراردارند. 

 شتیو سطح مع ینظر به توان اقتصاد یشیمحالت رها امریکامتحده  االتیا در

بهتر دارند از  شتیکه سطح مع ییآنها. شودیم یخود بخود صنف بند هافامیل

.  کوچند  یم  ،که ساکنان آن در سطح بهتر قرار دارند  یبه جاها  نیمحالت غریب نش

 رایز. باشندیم زیآن قابل تم نظر به رنگ پوست و نژاد ساکنان ،محالت نطوریهم

بسر برده   یمینژادها در غربت دا  یو بخش بزرگ از هسپانو  اهانیس  میاکثرت عظ

ً  آنهاجوانان . نمایندمی ستیز متیو در مناطق ارزان ق ا به یبوده و  کاریب غالبا

 آنها  ستیمکاتب در مناطق ز  یمیتعلۀ یسو  نطوریهم.  اشتغال دارند  یموقتکارهای  

 است. نیپائ یلیخ

قاچاق و فروش  یجلب و جذب باندها یرا برا یمساعدهای زمینه ،طیشرا نیچن

از   یحاک ،هامناطق آماده ساخته است. گزارش نی نوجوانان ا انیمواد مخدر در م

 چند بار مواد مخدر ایو  کینوجوانان  تیاکثر امریکامتحده  االتیآنست که در ا
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 .را استعمال نموده اند 

 لیوسا ،مکتب ،که هر سه ركن تربیه کننده طفل ) فامیل یتا هروقت نکهیا خالصه

با بهبود  ،رندیسالم قرار نگ  ریدر مس ینظر هدف و محتونقطۀ از  (یارتباط جمع

 مطلوب را بدست آورد. جیتوان نتا ینم ،یتیدو ركن ترب ایو  کی

از    اصالً   ،شوند  یمکمل( بزرگ نم  لی)فام  یواقع  لیفام  کیکه در داخل    یاطفال  آن

 یو روابط خواهر و برادر مطالب نیاطفال با والد ،طفل با نیوالدجانبۀ روابط سه 

را دارد که از   ییهاشکل خاطره  نهیزم نیدر آنهاتصور . دانندیدر عمل م یکم

 .است یخیتارگذشتۀ آن مربوط به  یباقشنوند و جهات انط یبزرگساالن م یبعض

 :یمال یها قهیمض - هـ

و تمرکز  یصنعتجامعۀ که پس از تبارز  یمال یهاقهیو مض یاقتصاد مشکالت

  همان  ،ایجاد شد هافامیل یدر صنعت و تجارت برا یخصوص یهایگذاریسرما

به هم خوردن   ،لیساختار فام یموجب ورشکستگ  ،تذكر یافت قبالً  که طوری

شمار اطفال   صیتنق  عثهمچنان با  ،تعلل در آن  ایانصراف از ازدواج و    ،هاازدواج

 . دیصرف نظر از آن گرد ایو 

شانرا بخاطر  یروح یکه آمادگ یندرس یعنی. کنندیناوقت ازدواج م هاانسان اكثر

به  ،باشندیکودکان شانرا داشته متربیۀ  ۀپرورش طفل از دست داده و کمتر حوصل

 کینزد که اطفال شان به سن بلوغ یدرست وقت. دهندیتن م یزناشوهر یزندگ

شانرا   یتوان و انرژ  آنها. یعني  ابندی  یتقرب م  یبه سن بازنشستگ   زین  آنها  ،شوندیم

 .باشند یفرزندان نوجوان شان از دست داده م تیدر جهت ترب

 کی ینسل بعد شیزا ی[ برایدرجوامع مدرن ]غرب»که  دهدینشان مها پژوهش

در سطوح   زین  b«یساختار  یزی»طفل ست  کی  یول.  وجود دارد  a«مساعد  ی»تقاضا

  123.«سازد یم انیخودرا ع ،مختلف

 مختلفهای  عرصه شده و با فهم در    هیترب  هاینسلاز    هادولتو    یاقتصاد  مؤسسات

 
a Optimale Forderung 
b Strukturelle Kinderfeindlichkeit 
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  ی الى زمان آماده شدن برا آنهااما در تمویل مصارف رشد و نموى  ،نفع بردند 

بدوش تشبثات   یاجتماع  شرفتیپ  ربا»گرید  ۀبه عبار.  نقش نگرفتند  ،استخدام به کار

اگر قبل از   124.«ماند یباق نیبدوش والد السابق [گذاشته نشده و] كما في  یاقتصاد

مروج همان وقت اطفال تربیۀ  و    میخانواده متکفل مصارف تعل  ،شدن جامعه  یصنعت

استخدام   «ی»خانگ   دیتولعملیۀ  جهت    در صرفاً    زیکار همین اطفال ن  یقوانهایتاً    ،بود

 تغییروضع  دیدج ی اقتصاد ستمیس آمدن  انیو بم یاما پس از انقالب صنعت. شدیم

 آنها یو فکر یجسم یقوا یاست ول لیبدوش فام آنهااکنون تربیه و پرورش . کرد

 .گیردمی قرار یشخصهای کمپنی ایدولت و  اریدر اختنهایتاً 

 کیمعضله را بصورت تحر aستیل شیدریبنام فر آلمانی کیاقتصاددان کالس کی

مؤلد است  کی ،کندیم هیخوک را ترب که یکس»: کندیم یفورمولبند نطوریا زیآم

عضو غیرمؤلد جامعه محسوب  کی دینمایم هیانسان را ترب که یاما کس

که چرا   دینمایم اعتراض »لیست« مجدانه  ،ابراز نظر نیاوسیلۀ به  125.«شودمی

  ی خصوص های کمپنیچون دولت و  ؟شودمیداده ن نیخانواده به والد دیپاداش تول

لذا  ،رندیگ یاطفال و نوجوانان سهم نم یو پرورش یتیدر تمویل مصارف ترب

طفل شان از اشتغال در کار  تربیۀبخاطر پرورش و  نیاز والد یک ی دیبامجبوراً 

 یرونیب فیمشغول وظا نکهیا ای. از منزل منصرف شده و در خانه بماند رونیب

تا با قبول   ندیرا استخدام نما  یثالث  یشخص  ،اطفالتربیۀ  و بخاطر پرورش و    دهیگرد

 .طفل شان باشد یحاضر به نگهدار نیپاداش مع

در   ایکارگر بوده و معاش ثابت داشته و  ایکه خودشان مستخدم و  ینیوالد یبرا

را جهت  یتوان استخدام شخص ثالث ،سطح حداقل دست مزدها استخدام شده اند

خانه   کیدو نسل در    ،به شکل سابق  اهفامیلطفل شان ندارند. هکذا چون    ینگهدار

 آنها توانند از  ینم زیلذا پدركالن و مادرکالن متقاعد اطفال ن ،کنند ینم یزندگ

 .و اقامت دارند یزندگ شانیدورتر از ا یدر جاها آنها رایز. ندیمواظبت نما

به فکر  یچگاهیه ،اطفال را استخدام نموده اند نی ا نیکه والدهای کمپنی متأسفانه

 یو پرورش یتیترب ، یاز مفاد خودرا بغرض مخارج صح یشوند که قسمت یآن نم

هم از حدود  هادولتمساعدت . دهند صیاطفال کارگران و کارمندان شان تخص
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رود.  یمحدود و انگشت شمار فراتر نم یلیو آنهم خ یشینما یهانااعمار کودکست

 نیاز دست داده و ا یدی»خانه« مدتها قبل نقش خودرا منحیث مرکز تول  کهیدر حال

شان را به   نیوالد یخانگ  یهاتگاهیمانند سابق فعال ،شوند یکه بزرگ م یاطفال

را به دوران   یدولت ایو  یخصوص یکمپن یهانیبلکه ماش ،اوردهیحرکت در ن

های کمپنیچون . نمایندمی ییمذکور را اداره و رهنما ؤسساتم ایو  آورندمی

کارگران و کارمندان شان حصه نگرفته    تیدر تمویل مراحل طفول  یو دولت  یشخص

 .ندیمسترد نما شانیا هایفامیلحاال وجه مصرف شده بر اطفال را به  دیپس با ،اند

 ،ستیکار متصور ن  یقوا  نیمساعدت از جانب استخدام کنندگان ا  نیا  که  یآنجائ  از

اگر قبول زحمت  ایو  اورندیطفل به بار ن اصالً که  رسندیم جهینت نیبه ا نیلذا والد

از . نخواهند توانست شتریدوبار ب یک یبازهم  ،ها را تحمل بتوانندنموده و مضیقه

 .کند یاز عدد سه تجاوز نم هافامیل نیجهت است که شمار اطفال ا نیهم

 ستمیبزرگ در سنقیصۀ  نیاروپا متوجه هم موكراتیاحزاب چپ و داخیراً 

»پول  ینامها ریرا ز یدولت هایکمکاز  یخود شده و شمار یاجتماع - یاقتصاد

شامل   ،هافامیل  یبرا  c« طفل دار  یو »کمک به زنان مطلقه ا   b»پول خانه«   ،aطفل«

 ن یا  یدر رفاه اجتماع  ل«ی»فام  همپاداش س  یول.  دولت نموده اند  یقانون  یهاتیمکلف

 .ستین یقانونگذار هایارگانهنوز هم بصورت كامل مطمح نظر  ،جوامع

که بغرض پاداش سهم  دهندینظر م dلى کیدریاز دانشمندان از جمله فر یبعض

 رشیبنابر پذ  یوریت  نیا  یول  126.ابدی  جیترو  e«یلی»مزدفام   ،یدر رفاه اجتماع  لیفام

مورد قبول نبوده  ، جوامع نیدولت در یاجتماع یهاتیمکلف یاصل »رقابت« و نف

االمکان زنان و   یها حتیکمپن ورتدر آنص ،اگر قبول هم شود. گرددینم جیو را

 .مردان طفل دار را استخدام نخواهند کرد
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 :کالن ساالن دیتجر - و

در کنار  آنها یمسن و زندگ نیوالد یپرستار ،جهان غرب یامروز هایفامیل در

نسل جوان نه  رایز. باشدیسقف نادر م کی ریبالغ و متأهل شان و در ز یاوالدها

  ی اجتماع  جیدر حال ترو  یهاو نورم  یتینظر تربنقطۀ  بلکه از    یتنها از نظر اقتصاد

خانواده   لیهرکدام تشک   اوالدهاپس از آنکه  .  باشند  یشان نم  نیوالد  تیحاضر به حما

مسن   نیوالد  نیا  یزندگ  ،والدین شان را ترک کردند  گرید  یلینظر به دال ایکرده و  

 .دیآی« در م یحجرو لیدوباره در قالب » فام

در ابتداء انسان .  گذردی« میوابستگ   -اتكأ بخود    -  یاز مراحل »وابستگ  یانسان  عمر

 ،توانا سپس بحیث انسان سالم و. دارد ازین گرانیکمک دمنحیث طفل کوچک به 

از  کالً  ایو قسماً دوباره  یریپمرحلۀ اما در . دهدیخودرا خودش سازمان م یزندگ

انسان هم در    بیترت  نیبه ا.  شودیروزانه وابسته م  یرابخاطر غمخو  گرانیکمک د

های کشوردر . باشدیوابسته م گرید یهاانسان ۀیاز حما اتیح اول و هم در آخر

)بخاطر  رسندیبه كبر سن م که یهاانسان  یصدیف ،ریاخ هایسال یط ،یغرب

روبه های  کشوربا    سهی( در مقایو امکانات تداو  یامراض سار  وعیاز ش  یریجلوگ

از جانب نسل جوان   آنها  یو نگهدار  تیاما حما.  دهدیانکشاف رقم درشت را نشان م

 127.دارد ینزول ریس لیفام

اطفال   رایز. ماندیم یكثیرالعلل باقمعضلۀ  کی ثیتنها شدن کهن ساالن منح بناءً 

و مساعدت با  یدر همکار یمسلک های مهارتگرفتن  ایپس از فراغت دروس و 

 .رندیگ یشان قرار نم نیوالد

 ی « زندگآزادانهبه اصطالح » ،شان هایفامیلکه دورتر از  دهندیم حیترج آنها

 آنها یشمار محدود. خود در امان باشند ن یوالد یو اخالق یتیترب حیکرده و از نصا

 ینسبت معاذیر کار  ،را دارند  شیکهن سال خو  نیعالقه به والد  ایو    یلیکه حب فام

محل  یک یدر نزد رایز. ندیبدور اقامت نما شیخو هایفامیلباز هم از  ،مجبور اند

 ، ملحوظ   نیهم  یرو  aتوانند.  یخود سراغ نم  یکارمناسب برا  ، شان  هایفامیلاقامت  

کهن  یمراقبت و پرستار ،جهی. در نتنندیگز یم یدور شیخو ن یاز والداجباراً 

که از  شودیم لیتحم آنهابر  یدر وقت طیشرا نیا. گرددیساالن به خودشان محول م

 
a                              در امریکا هر فامیل بصورت طبعی طی پنجسال یکبار نقل مکان مینماید  
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 تیمحدود گریداشته و از جانب د ینزول ریس آنها یجسمان یروین کطرفی

 یایدن کیتا در  دینما یرا مجبور م آنها ،شان با جامعه یهاارتباطات و تماس

 .ندینما یمحدود خود زندگ

 یبه مرگ م ،مصروف شوند یبه زندگ آنها نکهیاز ا شتریب ،حالت کی نیچن در

 یصح  هایکمکبابت    آنها  یوجه که برا  گانهی.  دیکه چه وقت فراخواهد رس   شندیاند

تقاعد و  ۀهمانا پول ماهوار حزین ،گرددیعرضه م یزندگ یو معاش محدود برا

 .است یصحۀ میب

مستحق معاش  اصالً  ایو  ستیبسنده مخارج شان ن آنهاکه معاش تقاعد  ینیوالد

 .نمایندمی« سقوط یاجتماع هایکمک» افتیبه سطح در ،باشند یتقاعد نم

را   یاجتماع هایکمک قیاز طر شتیامرار مع ،کشورها نیا یغاتیتبل یهانهاد

»کمک« از  نیکه معادل ا ستندین لیما چگاهیبودن« دانسته و ه یلیمعادل »طف

است که بر طبق آن   انیدر جر  یدر اروپا مباحثات.  ها و دولت کم شودیکمپن  ۀنیحز

 مهیب شیاز پ شیزمان کهولت شان را پ جمخار ،تمام کارگران و مستخدمین دیبا

 aهامهینوع ب  نیشامل ا  ،اند  که مستعد به کار  یو زمان  یدر سن جوان  دیبا  یعنی.  ندینما

  ی مصارف اختصاص آنها یو غمخور یبابت پرستار یتا در سن بازنشستگ  شوند

 ۀرازیها خود مبین آنست که شینیبشیها و پییجو چاره  نیا. متوجه دولت نشود

 دوار یخانواده ام یمتقابل اعضا  یهایتوان به همکار یو نم ختهیاز هم گس لیفام

 .بود

فکر در ذهن انسان    نیاطبعاً    ،درک حالت و موقف موجود کالن ساالن در جامعه  با

را جستجو  یگرید ۀسالمندان راه و چار یبخاطر غمخور دیکه با شودیم یتداع

خود با تمام لذات آن احساس   یكانون گرم خانواده را که در سن جوان آنها. نمود

که احساس   یمحیط گرم زین معه جا انیاکنون از دست داده و در م ،کردندیم

 ،اندتویم ؟و کدام مرجع ؟ی. پس کشودمیسراغ ن ،را ارضاء بتواند آنها یاجتماع

ً  ؟را آرامش بدهد آنها  طیشرا ،ست تا با وضع مقررات جدیدهادولت ۀوجیبطبعا
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کالن  یبرا فیضع aهایپروگرامکه های کشوررا بهبود بخشد. در آن  آنهاناگوار 

 .ابدیم انیمضیقه پا تیکالن ساالن در نها یزندگ ،گرفته شده است مدنظرساالن 

  :لیغذا از داخل فام ۀسفر دنیبرچ -ز 

را  یدلچسپ قاتیسال دو هزار تحق در bبنام جورج ریتسر ییامریکادانشمند  کی

موصوف در مورد از دست  . نشر رساند نام »مکدونالي ساختن جامعه« به ریز

: نگاردیم یسنن و آداب اجتماع ۀپرورش دهند ثیمنح ،دادن نقش کانون خانواده

در  آنطوری که. ندارند کیستماتیخود تماس و ارتباط س انیخانواده م یاعضا

قبل   ،نشسته  زیم  کیحداقل هنگام صرف غذا در روز سه بار دور    هافامیل  ،گذشته

 نیحاال امکان چن. نمودندیطعام از پروردگار شان امتنان م رفو بعد از ص

 .ستیها موجود ن یگردهمائ

 را یز.  رفت  انیاز م  هافامیلدر    cنان چاشت  یغذاخوردن دسته جمع  1940سال    در

. خوردندینان چاشت را در محل کار خود م ستیبائ یم لیچند عضو فام ایو  کی

خارج خانه صرف   ایبه اوقات مختلف در داخل و  آنها کیهر ۀصبحان نطوریهم

 ی صبحانه ط یغذا رفص یبرا آنها ینشست دستجمع بیترت نیشد که به ا یم

خورند بازهم یغذا م کجایباهم  آنها یاگر گاهگاه 128قطع شد.  1950 هایسال

آداب    رایز.  شود  جادیا  آنها  انیدر م  ،تواند  یگذشته نم  یهایک یصحبت و نزد  یفضا

 ،ونیزیتلو  شیصرف غذا متوجه نما  انیدر جر  آنهاغذا خوردن فراموش شده است.  

 129.نمایندمیشان توجه ن گریشده و به همد گرید تیمصروف ایانترنت و 

در زمره   هایئامریکاکه    رساندیم  dژورنال  تیاز جانب وال ستر  یریگهیاحصائ  کی

خانۀ  آشپزوسیلۀ    نیداشته و آنرا خوبتر  شتریبعالقۀ  به مكرویف    ،پخت و پز  لیوسا

و  تواندیآن آماده موسیلۀ هرکس هروقت خواست نان خودرا به  رایز. دانندیشان م

ً ها  ییامریکا.  ردیگ  یرا نم  اد یوقت ز  غذاآماده ساختن  عملیۀ   شان را در    یغذا  ندرتا

از درایف  ریاخ هایسال در  مخصوصاً عاجل« و  یاز »غذااکثراً . پزند یخانه م

 
a برنامه  
b Georg Ritzer 
c  غذای نهار 
d Wall Street jornal 
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. نمایندمیغرفه( استفاده  قیاز طر یداریو خر شدن از موتر ادهی)بدون پ aترو

در   یبصورت انفراد  یتح  آنهاآنرا دارد که    یصرف غذا از طریق درایف ترو معن

 نیبه ا. دهند یرا اختصاص نم یفرصت ،خوردن غذا یمنزل هم برا از رونیب

ساختن«   یدانال  کی»م  ۀضرب  ریبخاطر صرف غذا ز  هافامیل  ینشست جمع  بیترت

  130جامعه آمده است.

سفره  دنیبرچ با. سازدمیرا از هم مجزا و نا منسجم هافامیل  یاعضا ،ضربه نیا

بوجود زمینۀ شد و  دهیبرچ لیفام یجمع یهاخود بخود نشست ،لیغذا از داخل فام

 ف یضع یتفاهم جمع یوقت. دیمشکلتر گرد لیفام ی اعضا انیم یتفاهم جمع آمدن

 .تواند یقابل درک بوده نم زین گریدر برابر همد تیمسئولاحساس  ،شود

 :«ییتنها ی»زندگ جیترو - ح

قبل از طالق )جدا از هم( مرحلۀ  ،مانند طالق یرا که باالثر عوامل یکسان بیترک

که بصورت داوطلبانه   یاز مجردان  دیاند. با  ستنیمجبور به تنها ز  ،وفات همسر  ایو  

از همه در  شی« بیتنهائ یداوطلبان »زندگ. کرد قیتفر ،کنندیم ی»تنها« زندگ

ً   امریکامتحده    االتیا  دیشان )منحیث سبک جد  یرو به رشد بوده و طرز زندگ  قویا

 را بخود گرفته است. یاجتماع کیتحر کیشکل  ،(یزندگ

 امریکامتحده  االتیاقتصادي فامیل« در ا لیو اشكال »تشک انواع

   1989سال   1980سال    «لیفام یاقتصاد لی» تشک 

 %  56.6   %  60.8  مزدوج  یجفت ها - 1 

 %  11.7  %  10.8 تنها »مادر« تیها در موجودفامیل  ـ 2

 %  3.1   %  2.1 «تنها » پدر تیها در موجودفامیل ـ  3

 %  29.1   %  26.3   مجردان  -4

 %  100   %  100    مجموع 

 

 131( 1992)سال  ،امریکامتحده  االتیا یدفتر سرشمار: مأخذ

 ی را داوطلبانه و برا  یتنهائ  یشامل اند که زندگ  یکسانصرفاً  »مجردان«  دستۀ  در  

 
a Fast Food - Drive Truh 
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 ،نمایندمی  اریرا اخت  یزندگ  نیچرا ا  آنها  نکهیا.  گرفته اند  شیمدت نامحدود در پ  کی 

 قرار اند:   نیآن از نیمتعدد دارد که بارزتر لیدال

 ن یمتصف با ا شخاصا :یزندگ کیو کمبود حوصله در برابر شر یتنوع پسند -

ً توانند.  یبرده نم شیپ ،مادام العمر مشترک را یخصلت یقین دارند که زندگ  تقریبا

خساره« »  به داشتن طفل عالقه نداشته و تمویل مصارف طفل را به امثال  آنهاهمۀ  

 یرپاید آنهایقین ندارند که ازدواج  آنها عیوس هایبخش نطوریهم. نمایندمی یتلق

طالق و مصارف مربوط به آنرا  پروسۀاز  یناش یلذا جنجال ادار. تواندیمانده م

 . رندیکه به عهده بگ خواهند ینم

کم نسبت  یلیخ ،بدون نکاح یداشتن مناسبات جنس :یشدن اخالق جنس برالی» ل -

 . شودمیانتقاد ن اصالً  ایو  گیردمی به گذشته در جامعه مورد انتقاد قرار

گروه مشتاق :  « ازدواجیتوجه به ارزش »قانون  صیو تنق  هاازدواجنامستقر شدن    -

بدیل« را در برابر   ۀ»شیو آنها یباور است که سبک زندگ نیبه ا ،حالت تجرد

 .دهدیم لیازدواج تشک 

 یزندگ ییبصورت تنها یدر کشور جرمن 1910که در سال  یکسان یصدیف

  34.3به    1989رقم در سال    نیا.  نسبت به مجموع نفوس بودفیصد    7.3  ،کردندیم

ازدواج را   طیانسان واجد شرا  ونیده مل  گرید  ۀبه افاد  ایو    [پنج برابر بی]قر  فیصد

و  یرا بخاطر حجب شخص یویکه معلومات احصائ یکسانطبعاً  132.کردیاحتوا م

 نیدر ،دارندیشان ارائه نم یخصوص یدر مورد زندگ یطیعوامل بازدارنده مح ای

 . ستندیشمارش شامل ن

 ایکه بدون زوج )و    یبالغ  یهاانسان سهم    ،1970در سال    امریکامتحده    االتیدر ا

  صد یف 40به  1996رقم بسال  ن یا که ی در حال. دیرسیم صد یف 28زوجه( بودند به 

  ش یافزا زیبطور مبالغه آم اهپوستیس انیئامریکا ان یتصاعد در م نی. اافتیارتقاء 

. کنندیم یبدون ازدواج زندگ آنهامردان و زنان بالغ  تیکه اکثر یمعن نیبه ا. دارد

 . رسدیم آنهاافراد بالغ همۀ حصۀ بر سه  کیرقم به  نیپوستان ا دیسف انیاما در م

را در خود نهفته دارد که تولد اطفال از  تیواقع نیا هاازدواجعقد  یصدیف تقلیل

 در سال . است افتهی شیسابقه افزا یرقم ب کیبه اخیراً  ،بدون عقد نکاح نیوالد
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 بوسیلۀاول  یهاتمام والدت صدیف 44تمام تولدات و  صدیف 32.4رقم  1996 

 133صورت گرفت که خود شان ازدواج نکرده بودند. یهاخانم

بوده   دیدر حال تزا  ییتنها  یهواداران زندگ  همه دال بر آن است که شمارها  بررسی

  ، ی در جوامع غرب ییتنها یسبک زندگ دیشا ،از مفکران یبرخ لیو طبق تحل

قرار خواهند گرفت  تیآنقدر در اقل یلیفامساختارهای  آنها. از نظر ابدیب تیعموم

 . اسم با مسماء خواهد بود کی ،جوامع نیا یبرا aردان جمجامعۀ که اسم 

 زمیدوالیویو اند شنیمدرن هایتیوریرا به کمک  هیقض نی( ا1986) b«گی»ب

بقاء داشته   توانندیم   یوقت  یحجرو  هایفامیل:  گیردمی  جهینت  نطوریکرده و ا  یبررس

مجردان  جامعۀ  رآنیبه عقب برده شود. در غ شنیساعت مدرن ۀعقرب»باشند که 

  134.«خواهد بود دیشدن روبه تزا زهیمدرن یمنطقنتیجۀ باالخره 

را  هاانسان یدرونعالقۀ  که یدر صورت ،افتی« تحقق خواهد گی»ب یریگ جهینت

موجود  ستمیو امکانات رفورم را در س میریدر محاسبه نگ  یاجتماع یبه زندگ

 ینگارنده معتقد است که وضع موجود با خواست درون.  مینه نمائ  ینیب  شیپ  یاقتصاد

  ی درک خواهد شد و تقاضا برا صیانق ،زود ای ر ی. لذا دستیسازگار ن هاانسان

 .شودیمبدل م یوضع به خواست همگان اصالح

 :یو مادر یپدر فیاز وظا زیگر - ط

 صیدارد که بخاطر تشخ یعوامل متعدد ،یو مادر یپدر فیاز قبول وظا زیگر

محدود   ی فردهای  انگیزهو    یعوامل اجتماع  ۀرا در چوکات دوگان  آنهاتوان    یبهتر م

 کرد.

 فیتا نه تنها وظا ،زنان امروز مجبور اند: یو اجتماع یاقتصاد یعوامل عموم -

حال با اشتغال شان در   نیبلکه در ع ،امور منزل را انجام دهندوظیفۀ و  یمادر

که  یحالت فرصت نیدر چن. آور خانواده باشندنان ،مانند مردان ،از منزل رونیب

تواند وقت  ینم ،ماندیم یزنان باق یبرا یرونیبروزانۀ پس از تفریق ساعات کار 

 
a Single - Gesellschaft 
b Beck, Elisabeth Gemsheim 
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 آنهامعضلۀ    ن یهم به ا  هادولت.  طفل شان محسوب شودتربیۀ  بهداشت و    یبرا  یکاف

 .نمایندمیکمتر توجه 

تربیۀ پرورش و  فیوظا ،مادران ابتیبه ن ستیکه بائ هارخوارگاهیشمار ش هنوز

 دارندیتقاضا م ادیز ۀالزحمآنقدر حق ایکم بوده و  یلیخ ،رندیاطفال شانرا بعهده بگ

زنان را   ،وضع  نیا.  توان پرداخت آنرا ندارند  اصالً   ریمزدبگ های  خانوادهکه زنان  

خودرا   یانرژ  ،طفل صرف نظر کرده و در عوض  ردنسازد که از آو  یمجبور م

به نبود طفل  زیمردان ن. ندینما یو صنعت یمعاش از مؤسسات تجار لیوقف تحص

که پول بابت  توانندیبه مشکل م زین آنها رایز ،شمار کمتر اطفال موافق اند ایو 

 حیترججبراً  ،مصارفات یبخاطر گران بناءً . مخارج اطفال شان را بدست آورند

 .ندیپدرشدن خودرا سرکوب نما زهیتا احساس و انگ  دهندیم

مانند   یمکمل بهداشت  ستمیس  کی[  امریکاما ]»که    کندیابراز نظر م  aهیرتس  روسانا

اختالف  نکهیبخاطر ا. میرا ندار یصنعتهای کشور ریموجود در ساهای سیستم

نفى  یبه معن ی]کمک اجتماع یلیفام اتیدولت در ح ۀمداخل رامونیپ کییدولوژا

 ، پرداخت مصارف بهداشت طفل  ی.. کمبود توانائ.[ وجود دارد شودیم  یتلق  زمیبرالیل

است. اما  یطبقات اجتماعهمۀ  یبرا یمشکل جد کی امریکامتحده  االتیدر ا

 ،هافامیل  نیكودكان چن  135.« است  ادیز  ، کم دارند  دی که عوا  هایفامیلتأثیرات آن بر  

سرنوشت   یو جامعه ب  لیفام  انیدر م  ،نکرده و دربسا موارد  افتیکمک الزم را در

 . مانندیم

به توالد اطفال  آنهااز  یبخش کی ایبه بار آورند و  یکمتر یاوالدها اگر همسران

. شودمیکار ن یقوا  تیمارک بازهم موجب بحران در ،عالقه نداشته باشند چیه

کرده و آنقدر از   دایپ bیخصلت جهان گستر امریکادر اروپا و  یامروز عیصنا

عاجل نفوس از  شیکه طرفدار افزا ستندیدو قاره وابسته ن نیا یکار بشر یقوا

  ی هاکار متخصص در رشته یبه قوا عیصنا نیاگر ا. توالد و تناسل باشند قیطر

  دن یچوش ایو  دنی»قاپتوانند که به  یبه سهولت م ، باشد هضرورت هم داشت نیمع

)پرنفوس( وارد نموده  گریدهای کشوررا از  یافراد مسلک  ،متوسل شده cمغزها«

 
a Rosanna Hertz 
b Globalizition 
c rain dran phanenomenon 
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پرنفوس های کشورخودرا در  یدیشعبات تول یبرخ نکهیا ای و بکار بگمارند.

 . ندیرا استخدام نما ینموده و افراد متخصص محل سیتاس

 یهم صرفه جوئ یافراد مسلک  نیچنتربیۀ و  میدرهردو صورت از مصارف تعل

اگر  . اندازند یرا بکار م آنها aیانسان یهاهیسرما گانیها مفت و راینپکم ،شده

ساخته و سهم   کیکار را اوتومات  لیوسا  فوراً   ،نباشد  یحتم  یانسان  یقوا  یریبکار گ

تا  نندیب ینم یضرورتها کمپنی نیا بناءً . دهندیم لیتقل دیتولعملیۀ عامل کار را در 

تخصیص   ،فردا اند  یبشر  یقوا الواقع  فيرا بخاطر آوردن اطفال که    یقیوجوه تشو

 . بدهند

و  یعالوه بر عوامل اجتماع ،به داشتن طفل یعالقگ یب: یفردهای انگیزه -

 دایخود بخود در انسان پ  یلیمیب  نیدارد. ا  زین  یو ذهن  یدالیل روح  ،فوق  یاقتصاد

 دینبا بناءً . دینمایماحول در ذهن و روان انسان رسوخ م طیبلکه باالثر شرا ،نشده

« و یساز ردخانواده را که در قالب »منف یرونیب یهادیتفکرات و طرزد

 دست کم گرفت. ،برندیخانواده هجوم ممؤسسۀ « به داخل ی»خودپرست

و در   یداریسرما ستمیس افتنی تیاز عموم یناش ی طیامروز در شراهای خانواده

زنان »که  شودیسبب م تیاز مارک یوابستگ . کنند یم یزندگ تیاز مارک یوابستگ 

مادر و ،  شان مانند خانم  یخودرا در نقش عنعنو  تیو هو  تیتبارز شخص  []امروز

 یشخص یهاتیبلکه مجبور اند تا به دنبال موفق 136«.ندیخانم خانه جستجو نه نما

مانند  زیزنان ن بیترت نیو برجسته شدن هویت شان در داخل جامعه بروند. به ا

بر  ستمیس  نیا  یفلسفپایۀ  چون  .  شوند  یوابسته م  یاقتصاد  ستمیس  به  مستقیماً مردان  

رسوخ  هاانساندر شعور  یفلسف دید نیلذا هم ،است توار« استی»فردفلسفۀ اصل 

منجالب سقوط کرده  نیکه در ییآنها. دهدیرا استقامت م آنهاو کردار  یخو ،کرده

ماحول  طیکه در مح یگرانیافراد با د نیچن. کنندیم یخودرا محور جامعه تلق ،اند

داشته  آنهابه  یضرورتکه  شوندیداخل ارتباط م یتنها هنگام ،نمایندمی یاو زندگ

متقابل   یهمکار  آنهاو عادت    یدر خو  یعنی.  متصور باشد  آنهااز    یمفاد  ایباشند و  

 یتوجه نم نهایا. جان نگرفته است یروابط اجتماع نیتأم یبرا نیالعمنحیث نصب

 
a Human Kapital 
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را مشکل  یاجتماع یروش همکار ،aیدر قالب خودمحور یزندگ»که  ندینما

 رای. زدینمایوارد م یخانوادگ وندیبر پ یناگوار امدیپ ،هیحرو نیو ا 137.«سازدمی

حس   ،خود بخود احساس »من« را باالتر از احساس »ما« قرارداده یخود محور

نموده و  فیرا تضع گریبمقابل همد یحوصله مندروحیۀ و  تیخلوص ن ،یوفادار

 .سازدمی یانسان ۀدیصفات پسند نیا نیرقابت« را جانش»

 ، بهمان اندازه  ،شوند  یآغشته مخودپرستی  به مرض    شتریکه زن و شوهر ب  قدر   هر

به آوردن  آنهاعالقۀ بلکه  ،ابدی یم یشان فزونخانوادۀ  یتنها مشکالت دروننه 

 .دینمایفروکش م زیطفل ن

 تخدیش مفهوم بزرگ »مادربودن«: -ی 

 احتماالً و  شود  میبکار گرفته    b«یساز  هیوالدت و شبهای  تکنالوژیکه  جامعۀ  در  »

 فیتعر  مجدداً   که مفهوم »مادربودن«  ستین  ضرور  ایآ  ،خواهد یافت  جیترو  ندهیدر آ

 ؟[نادرست در امان بماند یهامادر از مغالطه یتا مقام واال] شود

بعد از نه ماه( )و سپس شود میگذاشته  گریزن د کیزن در رحم  کی ۀتخم اگر

 ؟شوندی»مادر« محسوب م  آنهااز    یک یصورت کدام    نیدر  ،گیردمیوالدت صورت  

همچنان مؤجه خواهد    ؟مادر ویا پدر داشته باشد  ادتریز  ایدو و    تواندیطفل م  کی  ای]آ

 138چه است؟ یحقوق مادر [حالت سوال شود که نیبود اگر در

کرده و عقد نکاح شان از جانب  یباهم زندگ کجایکه بازی همجنساز دو    یک ی  اگر

 تیجنس مخالف را به عار  کی  ۀتخم  ،شناخته شده است  تیهم به رسم  یمقامات عدل

نه در رحم زن( و پس از نه ماه از )  بگذارد  نیدر ماش  ،خود  ۀبا تخم  کجایته و  گرف

هم حق خواهند داشت که آنرا در نزد خود بزرگ ازب ای. آدیایب ایبه دن یآن طفل

 ؟ طفل دارند نی« بر ای»پدر ای« و یحق »مادر آنها ایآ ؟ندینما

 یبائیمحافظت ز  ایو    یاجتماعشغل و حفظ مقام    ادامۀبخاطر    یاگر دو همسر قانون

  حم شان در ر ۀسرباز زده و به موافقه برسند که نطف یحامله دار از بار ،زوجه

گذاشته شود و پس از نه ماه آنرا در خانه به نزد خود   نیبلکه در ماش ،مادر نه

 
a Egozentrism 
b Cloning 
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 یاز و  یخود شان گاهگاه  ،داده  هیپرورش آنرا به کدام داوظیفۀ  یا   و  ندیبزرگ نما

 اتالق کرد؟  آنهارا به   نیباز هم اصطالح والد توانیم ایآ ؛ندینما یوارس

»زن و  شان از جانب مقامات عدلى منحیث یلبیناذات رابطۀ بازکه دونفر همجنس

گرفتن »طفل  یحقوق تیاهل ایگو ،شناخته شده و بالنتیجه تیشوهر« به رسم

گرفته    یرا به فرزند  یطفل  آنهااگر    ازیامت  نیکرده اند و با اخذ چن  دای« را پیفرزند

آن دو را والدین حقوقي طفل خطاب کرد؟ و بازهم  توانیم ایآ ،نمایندمیو بزرگ 

 ست؟یطفل معصوم ن  کیظلم به  الواقع  في   ،تیاهل  ن یدادن چن  ایقابل سوال است که آ

طرح  چگاهیارتباط همه و همه وارد بوده و ه  نیدر  گریها سوال دو ده  هاسوال  نیا

  ی در جوامع غرب یک یو تخن ینوظهور اجتماعهای پدیده رایز. باشدمین یلیتخ آنها

محور  ثیمنح آورده است که باالثر آن نقش مادر را انیرا بمهای واقعیتمتأسفانه 

 ی باق لیملذا آنچه از فا. دهدیرا مورد سوال قرار م لیو بالنتیجه خود فام لیفام

 یتمدن بشرپایۀ سنگ  ثیمنح ،جامعه شیدایکه در آغاز پمؤسسۀ همان  ،ماندیم

خواهد کرد که   انیرا ب ارتباط کنوعی احتماالً بلکه . نخواهد بود ،عرض وجود کرد

 کند. یخانواده را افاده نم یصلمفهوم ا ،انیب نیا

 یلیفام  ساختارهایکه    لیدل  نیبا آوردن ا  ،امریکااز اروپا و    یادیز  یشناسان  جامعه

ارتباطات« یادشده را »که  ورزندیتالش م ،حالت گذار« قرار دارند»در  شهیهم

مفهوم و رسالت  آنها ،تالش نیا بالوسیلۀ. ندینما یمعرف  لیشکل فام نیمنحیث آخر

را در جامعه اغماض نموده و در رابطه به اضمحالل نقش مادر سکوت  لیفام

 یایو عالقمند سجا تیبا معنو یهاانسانجهت نخواهد بود اگر  یب بناءً . نمایندمی

مفهوم بزرگ »مادر« را در برابر   ،معضله شده ادیو بن شهیمتوجه ر یاخالق

برجسته ساختن . سازند برجستهمجدداً  یمبتذل و دور از کرامت انسانهای خواسته

 یبه تمام مغالطه ها و برچسپ ها گریو جامعه بار د لیمادر در فام یمحور شنق

 . جواب رد خواهد داد یخود ساخته و خراف

تمدن  نی. استیجهان نهمۀ و قابل تطبیق در  رشیغرب کدام اصل قابل پذ تمدن

 ،یاجتماعهای واقعیت رایز. در همه جا تطبیق شود کسانیو  تغییرتواند بال ینم

 انیمختص به خود همان کشور به م  طیدر تحت شرا  ،هر کشور  یو فرهنگ   یخیتار

ً آمده و  جامعۀ کار ساختمان  دیبا بناءً . دینمایرشد م یرونیمتأثر از عوامل بطبعا
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منحصر به خود هرکشور   طیو با در نظرداشت شراها  واقعیت  نیهمپایۀ  را بر    یمدن

 یهاییجوامع بمقابل توسعه جو  نیموجود اهای  واقعیتدر غیر آن  .  استوار ساخت

 .دینمایانحرافي مقاومت م یهاو صدور مدل یفرهنگ 

استعمال قوه درهم  ایو  یاقتصاد یهااستیس شبردیتوان با پ یمقاومت را نم نیا

 یهاصدور مودل  کطرفیدر هردو راستا )از  زیمآسماجت  یشکست. تالش ها

ً  هایارزش نفي  گریو از جانب د یانحراف  ،(یدر جوامع غرب یضرورواقعا

 ،. تقابل و انقطابدهدیم را در برابر هم قرار آنهارا برهم زده و  هاتمدن زشیآم

جهان   هایارزشباعث واکنش بمقابل    یو حت  یضد فرهنگ   یهاالعملموجب عکس

 نوع انسان خواهد شد. یفرهنگ آوردهای دستشمول تمدن و 

چشمه سار معنویت یعني فامیل   نیحالت و نجات عمده تر  نیاز چن  یریجلوگ  بخاطر

راه  ،aآمرانه یهانیو تلق یفرهنگ  یهاتیبعوض ضد دیبا ،دنیاز خطر خشک 

  ، راه نیا. گرفته شود شیهردو فرهنگ در پ نیپردازان واقع ب شهیشده اند شنهادیپ

 .باشدیم هاتمدن انیم یعلى السویه و تفاهم باهم الوگیراه د
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 د؟؟؟ یکش معاصر به کجا خواهد هایفامیل سرنوشت   - 14

بار  یبرا هاانسان  ،خانواده شیدایبا پ ،دیگرد حیتوض مکرراً اثر  نیدر طوری که

رفتار    ،لیخصا  ،استعداد  ،یکه در پرتو آن توانائ  شدند  یاجتماع  ۀشبک   کیاول داخل  

ً  زیانسان ن یتکامل ذهن نطوریهم. افتیشان تکامل  یو طرز زندگ بر رشد  مقابلتا

 افت یاستحکام  یوقت یاجتماعشبکۀ  نیا ادیبن یول. تشبکه اثر گذاش نیاتوسعۀ و 

 کیالوژیبخصیصۀ  یدر پهلو یعنی. یافت بناءازدواج پایۀ که تهداب خانواده بر 

 مبدل شد. دیبه اصل غیرقابل ترد زیخانواده ن یخصلت اجتماع ،و تناسل شیزا

آمد و همراه با رشد   انیبم یاجتماعات بزرگ و بزرگتر انسان ،هاتجمع خانواده از

متدرجاً موقف خانواده در جامعه و همچنان موازین درون خانواده    ،و تکامل جوامع

 .افتیثبات 

  ، خیتارگذشتۀ اعصار  یدر ط ی و اجتماع یر رشد عوامل اقتصادثباال خانواده

اجتماع در پایۀ سنگ  ثیمضمون و رسالت آن منح یاشکال متنوع بخود گرفت ول

نقش عبارۀ دیگر به  مانده است. یباق کسانی یهر عصر و در تمام جوامع بشر

قابل انکار  ریغ یامروزآن به سطح  یخانواده در رشد تمدن و ارتقا یمحور

 .باشدمی

. مادر سهم بزرگ داشت ایزن و  ،یاجتماع یهاالرغم ممانعتعلى ،نقش نیدر

در هر عصر و زمان توجه جوامع را به مقام زن معطوف   یاجتماع  نیگرچه مصلح

در تمام   ،باشدمیجامعه  کی یکه مظهر عقب ماندگ یزیزن ست یول ، داشته اند

 نیهمپایۀ  بر  .  مروج بوده است  حأاز جوامع به نحو از ان  کیهر  یخیتار  یهاگذشته

تا آنکه جهش .  شدیم  یریاز شرکت فعال زنان در جامعه جلوگ  شهیهم  ،ییجو  زهیست

در . کش نمودند شیکار را در جامعه پ دیجدهای عرصه  یک یو تخن ی اقتصاد یها

به هر . آمد انیزنان ضرورت بالتأخیر بم یبه کار اجتماعها عرصه  نیاز یبرخ

 یاز منزل فزون  رونیدر ب  زیبه کار زنان ن  ازین  ،نمودند  شتریجوامع رشد ب  هک  ۀازدنا

تعادل نمو  ببا مرد بسو زین یحقوق و ،زن ینقش کار شیبا افزا نطورییافت. هم

 کرد.

 رونیدر ب یمسلک کارهای  شتریمحالت ب ییزنان اروپا یبرا  19اواخر قرن  در

اما  .شدند یاجتماع دیتول عرصۀوارد  شترینطریق بآاز  آنهااز منزل فراهم شد. و 
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 ،شدیوضع م  ییها  تیمحدود  ستمیاول قرن ب  یا  مهیتا ن  یحت  آنهاهنوز هم در برابر  

ً را  آنهاتا  دار  مادر و زن خانه  ،منحیث زن شانیا یدر همان نقش عنعنو صرفا

 ،بود  یمنحصر به درون خانه مصرفاً  که کار زن    یتا وقت  رایز.  محصور نگهدارد

 ،یزنان به کار مثمر اجتماع یدسترس. ماند یپابرجا متفوق مرد نسبت به زن 

مرد را به لرزه   یتفوق طلب یهاهیو پا دهیگرد آنهادر موقف ثانوي  تغییرموجب 

 . آورددر 

آنرا به وجود آورد که زنان خواهان  زمینۀ    ،زن و مرد  انیها محقوق دستمزد  یتساو

 شوند. زیدر درون خانواده ن کیموکراتیحقوق د تیحقوق برابر با مردان و رعا

مشکل خواهد   ،ندیاین  لیشان در جامعه نا  یکه اگر به تحصیل حقوق مدن  دندیفهم  آنها

 .دهند انیپا لیفام رتا به تفوق مردان در ساختا ،بود

 یهابخش کار زنان در    یرویبه نها  کشور  ن یاقتصاد ا  ،تذكر یافت  قبالً که    یهمچنان

ناموزون را مرفوع  وداتیلذا ق. داشت ازیخدمات نساحۀ نوظهور بخصوص در 

  آزادی و داخل ماركیت كار شوند اما  دهیساختند تا زنان از حصار کهن آزاد گرد

امرار معاش  مجبور شد تا به خاطر زنرا در قبال داشت.  یدیجد یهااسارت آنها

خودرا به  یمادر فیاز عواطف و وظا یبرخ ،یرقابت یزندگ کی بهتر در

 .بسپارد یفراموش

 ی فشار زندگ. دیآن کم و كمتر گردتربیۀ آوردن طفل و  یو وقت زن برا فرصت

مشکالت متنوع را به   ،یمصنوع  یبار رفتن به تقاضاها  ریبخاطر رفع حوایج و ز

متعادل  ستمینتوانستند که از س یول افتندیجوامع تحول . داخل خانواده راه داد

 یو اجتماع  یفرهنگ های  عرصه   ریبر سا  یرشد نامتوازن اقتصاد  برخوردار شوند.

نسبت به ازدواج در جوامع   یعموم لیو تما ارهایاثر گذاشت و سبب شد که مع

خانواده هم منحیث كانون  ،ارهایدگرگون شدن معنتیجۀ  در. دینما تغییر یغرب

 مونیرسالت خودرا از دست داد و مظاهر ناممتدرجاً    یجتماعپرورش سنن و آداب ا

 متبارز شدند. یگرید یپ یک ی

بود که  یوقت  نیا.  جامعه به حالت ما تفاهم داشته باشد  دیکه با گفتندیها مبازهمجنس

از آن حدود   آنهاقرار داشتند. اما امروز  فیضع اریبس تیاقل کی ۀدر محدود آنها

 و ازدواج را  لیفام  فیتعر توانندیقراردارند که م  یتیپا را فراتر گذاشته و در موقع
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 139بدهند. تغییر 

 ی اجتماع تیواقعبمثابۀ  یروزتاروز از جانب مقامات قانونگذار یجنس انحرافات

امروز  ،آنهاکه به اصطالح  دیکش ییکار به جا یشناخته شده و حت تیبه رسم

ً  ،یواقعهای خانواده یتوانند در پهلو یباز« مهمجنسهای خانواده»  انیبه م قانونا

 .ندیآ

بوده  شرفتیدر حال پجامعۀ  کی ی ساختار اقتصاد ریجزء انفکاک ناپذ یتکنالوژ

  ، عرصه  نیدرتغییراست که هر  یطبع. سطح فرهنگ آن است یو محصول ارتقا

 نیباالثر ا. گذاردیآن جامعه اثر م  یاسیو س یخود بر سراسر نظام اقتصاد یبخود

متاسفانه . شوندیم ضیتعو تراعجدیداالخ لیبه وسا زین یفرهنگ  لیوسا ،تغییرات

و انترنت كمتر در  ویدیو ،ونیزیتلو ،نمایس لیاز قب د یجد لیوسا ن یبخش اعظم ا

  آنها مورد سوال  یهایدگیچیپ شیو گشا هاانسان یروح یتقاضا یخدمت ارضا

 ،یجوئ نفعروحیۀ بر  یتا مبتن روندیدر آن جهت بکار م شتریقرار گرفته و ب

سالم اطفال و تربیۀ . ندیخلق نما هاانسانکاذب را در ذهن و روان  یتقاضاها

ً استحکام نظام خانواده   .قرار دارند آنهادر محور توجه  ندرتا

 یاروپاهای کشوراز  یدر بعض ،فامیل کریبر پ یبیتخر غاتیهجوم تبلالرغم على 

مانند جاپان که  ایآس یصنعت یا شرفتهیکشور پ ایو  هیالیا و هسپانتمانند ای یغرب

 نیهنوز هم مواز ،دارد قیعم ۀشیر آنهاشهروندان  انیدر م یفرهنگ  هایارزش

به  لیاز وجود تما کسانیبصورت  نتوا یلذا نم. شوندیمحافظت م یخانوادگ

ارقام   رایز. حرف زد یصنعت ۀشرفتیپهای کشوردر تمام  ،اضمحالل خانواده

های کشور  ریسامقایسۀ  به    ،شده  ادیهای  کشوردر    لیفاممؤسسۀ  ارتباط    به  یشاخص

 . قرار دارد رتیدر مغا یشمال یامریکاو  ییاروپا

موجب حفظ   یفرهنگ   یغنااصل اتکاء کرد که    نیبر ا  توانیم  جهیمنحیث نت  نیبنابر

 .گرددیشدن آن م یباعث متالش یخانواده و فقر فرهنگ مؤسسۀ 

شبکۀ و  دیجد لیوسا ،اشاره شد لیتکامل فام یخیدر پس منظر تار طوری که

برد که باالثر   هیو آموزش به حاش  تیخانواده را در بخش ترب  ینقش محور  ،مکاتب

در   ینسل بعد یرهنما ثیمنحمخصوصاً نقش زن  ،هادهیپد نیو انکشاف ا ظهور

 .جامعه رو به انقراض نهاد
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اطالعات  لیوسا نیمکاتب و مبلغ انیبه مرب ،فرزندان تیمادران در ترب رسالت

اهلیت تربیه اکثراً  نیو مبلغ انیمرب نیکه خود ا ییآن هم به گونه . منتقل شد یجمع

اهداف    ،یتیبراه افتاده تربجبراً  مطابق روند    ایکردن اطفال و نوجوانان را ندارند و  

 .نمایندمیمختص به خود را دنبال 

 انیبارها اخطار داده اند که در کشور شان م ییامریکاشناخته شده  دانشمندان

 یال هماهنگ و پرورش اطف  هیمکتب و جامعه در رابطه به ترب  ،لیو نقش فام  فیوظا

تر از جوامع شرقي هنوز هم مخرب  دهیمعضله بر اطفال کوچ  نیتأثیر ا.  وجود ندارد

. رندیگیقرار م یعوامل دو فرهنگ ریدر تحت تاث آنها رایز. باشدیو ذوجوانب م

از  کالً  هافامیلدر بسا  ایو قسماً  ،شودیداده م آنهاکه از جانب والدین به  یفرهنگ 

اصول مروج در  کهیدر حال. کندیاخالق شرق نشأت م یچشمه سار موازین جمع

 چرخد. ی« میمحور »منفرد ساز یرو ،مکاتب و جامعه

که  باشدیم یرسالت ،وضع کودکان را در وضع دشوار قرار داده و غلبه بر آن  نیا

بودن نقش شان  ریکه به خط یی نین والدآ. گذارده شده است آنهابر دوش والدین 

ً  یشده و حت یاطفال شان دچار سردرگم ،ندینما یتوجه نم در غرقاب فساد   بعضا

 .نمایندمیسقوط 

 ل ینقش فام  ندهیدر آ  مکاتب  ایمناقشه که آ  نیا  رامونیپ  aبنام گراف  یئامریکادانشمند  

از شاگردان من بطور ساده ضرورت به  یاری» بس: نوشت ؟را احراز خواهد کرد

باشد که  یزیچ دیشا ،اعتقاد در شاگردان ما نیا. معتقد شوند آنهادارند تا به   نیوالد

 140.«ضرورت به انکشاف دادن آنرا داریم

 نیا. گرددیارمیمردم ع یزندگ ،کیتکنالوژ جاباتیاپایۀ که بر  شودیم دهید امروز

 گریبه عبارت د. ابدیمصالح جامعه استقامت ب ریشده و در مس یبازنگر دیروند با

خودش به  نکهینه ا. ابدیجامعه انکشاف ب یهایازمندیمتناسب به ن یتکنالوژ دیبا

 .ردیقرار بگ  آنهدف مبدل شده و جامعه در خدمت 

 را به مخاطره یفرهنگ هایارزش ،جوامع نینه تنها در خود ا کیتکنالوژ شتاب

 آن  یجوامع و تمام نیدر میمق یشرقهای خانواده ، از آن یبلکه خطر ناش ،انداخت
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 سرعت  .نمایندمی  د یتهد  ،قرار دارند  آنها  کیتکنالوژ  طرهیس  ریرا که در ز  یجوامع

از   یریاش موجب سرعت فاصله گ یشوهر با کار مسلک  ایهماهنگ شدن زن و 

که فشار بابت مصارف اطفال  شودیو چنان معلوم م دهیگرد لشیاو با فام یهماهنگ 

زن و شوهر را مورد سوال قرار   یالبینروابط ذات ،آنهاتربیۀ  یو کمبود وقت برا

مبارزه  ریدرگ آنها ،لیفام وكاتمشترک در چ دنیشی. چون به عوض انددهدیم

. شده اند حاتیبه تفر یخانه و دسترس ،موقف ،بخاطر بدست آوردن عاید یرقابت

و   یجمع  یها  تیرا از مکلف  آنها  ،ختهیلجام گس  زمیبرالینوع ل  کیو    ییخودگرا  بناءً 

 .سازدمیمشترک شان دور  یهاالیدیآ

مودل »که  شودیسبب م ،«ییتنها ی»زندگ جیو ترو یمنفرد ساز ،ندهیفزا انقطاب

  ل یوجود دارد که فام یالنیم. وجود نداشته باشد گرید ،«واحد ازدواج و فامیل

  ی که مشمول انواع مختلف شکل زندگرابطۀ منحل کند.  یخودرا در روابط فرد

 141.باشد

یافتۀ انکشاف  ۀچگونه عنعنکه  دهدیارقام تکان دهنده و در حال صعود نشان م

به  ایو  لیفام فیموجب تضع یرانیو نیشد. ا رانیهزاره گذشته و انیدر پا یبشر

سقوط  ریجوامع در مس .دیجامعه گرد یگاه فرهنگ  هیتک  بیتخر گرید ۀعبار

 ش ینظر به شمار روبه افزا کی. شوندیم بیتخر آنهاپایۀ سنگ  رایز ،قرارگرفتند

 یاضطراب عموم نیبخاطر تسک  یاجتماع یسازد که چرا علما یطالق روشن م

 ؟نمایندمیدست و پا  لیفام ی« را برایدیجد فی»تعر

 شودیارائه م لیجدید« فام فی»تعر ثیمنح نیاز مفکر یامروز توسط شمار آنچه

و   یخیکه رسالت تار  «یمفهوم»  انگرینه ب  ،»ارتباط« است  کنوعی  نیمب  قتیدر حق

را  لیتواند نقش فام ینم ،دیجد یهافیتعر. را بازگو بتواند لیفام یفعل فیوظا

  ان یب ،شده است فیتعر یتمدن بشرپایۀ مؤلفه منحیث سنگ  نیدر که طوریهمان

 لیفام ی« برایدیجد فیبه عوض آنکه »تعر آنهااگر  ،بود یبهتر م بناءً . دینما

دادند تا افراد جامعه و   یجهت تمرکز م، شان را در آن یمساع ،نمایندمیسراغ 

را متوجه نقش »استقراردهنده«  یو اجتماع یبالخصوص گردانندگان نظم اقتصاد

 .نمودندمی لیو »آرامش دهنده« فام

 و امراض مهلک  یشمار انحرافات جنس ،پابرجا است یلیکه نظم فام یجوامع در
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با جوامع  سهیمقاها در یو خودکش یگانگ یاز خود ب ،یریذپ انزوا لیاز قب یروان

 در سطح نازل قرار دارد.  یغرب

 ل یسواالت در رابطه به فام  نیا  ،یدرنظرداشت انحرافات شتابنده در جوامع غرب  با

  ، لیآن در داخل فام  یتواند از»مادر« و نقش محور  یشوند که چگونه م  یمطرح م

  ؟بماند یتعریفي باق

 ،طرف ضرورت نباشد انسان یآموزگار اول ثیاز مادر منح یواقع فیاگر تعر

   ؟« حرف زدلی»فام تیتوان از موجود یچگونه م

توان به  یم هچگون ،وندندیبه وقوع بپ یسرعت کنون نیبا هم یبیتخر تغییراتاگر 

  ؟بود دواریام لیبقاء فام

توان معتقد نبود که   یچگونه م  ،آن وجود نداشته باشد  ی« به مفهوم واقعلیاگر »فام

 است؟  آغاز نشده بافول تمدن غر

 یارزش تلق  یب  ،خانواده  یعنیو مبداء ظهور جوامع    هاتمدنآغازگر  که  یدر صورت

 ؟بود نیخوش ب تیمدن نیا ندهیتوان به آ یچگونه م ،شود

اند که  دهیکوچ یاز جوامع  ایکه در منجالب انحرافات قرار نگرفته و  یهاانسان

 دنیشیبه مهم بودن سواالت فوق و اند  ،هنوز هم در آنجا پابرجاست  ،خانواده  نیمواز

 گانهیکه از خود ب  ییآنها  یول.  فهمند  یسواالت م  نیبخاطر جواب معقول در برابر ا

توان کنار  ،غرق شده اند گرانیو احساسات د ازهایاز ن یامواج ریشده و در ز

 انیالیتجزاء م  وندینخواهند توانست تا پ  یچگاهیبه ساحل نجات را نداشته و ه  آمدن

 .ندی»خانواده« و »تمدن« را درک نما

و ها فاكتبا  ،شدند یمؤلفه معرف نیکه در فصل اول ا کیوریت یهادیطرزد اگر

 هایتیوریخواهد بود که    نیچن  جهینت  ،گرفته شوند  سهیاثر به مقا  نیمندرج در  قیحقا

 ی نم یو نقش آنرا در جامعه معرف لیساختار فام ۀندیآ aور بصورت شفافمذك

 یاز شکل انتقال یدیجدمرحلۀ در  لیاماز قرار گرفتن ف آنها کهیدر حال. توانند

 .ندینما ینم فیاستحاله را تعر انیاما پا ،زنندی)استحاله( حرف م
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 ی اجتماعشبکۀ  نیاولتمدن در پرتو  ،مؤلفه گفته شد نیدر آغاز ا که طوریهمان

ً   زیلذا با اضمحالل آن ن.  آمد  انیخانواده بممؤسسۀ    شیداییعني با پ  هاانسان از   منطقا

دوباره و سر از نو  دیتمدن را با نکهیا ای .نخواهد ماند یباق یزیمفهوم تمدن چ

 شیدایپ  یهاکه در تمام دوره  ،رندیبگ   یرا با تمدن عوض  ینموده و انحرافات  فیتعر

. شده اند ییشناسا یانسان یایمنحیث انحراف از اوصاف و سجا ،هاتمدنو تکامل 

 .کلمه وجود نخواهد داشت یدر آنصورت تمدن به مفهوم واقع

شان کمتر   یندا  یخواهان توجه شده اند ول  ،خطر  نیاز دانشمندان در مورد ا  یبعض

تکامل  ،a(امایفوکو سی)فرانس ییامریکاسرشناس  سندهینواخیراً . شودیم دهیشن

تعامل  یبررس قرار داده و با یابیمورد ارز هیزاو نیموجود را از هم یهاواقعیت

 .زندیحرف م b«خیتار انیپا»از  ،دایعوامل نوپ یزیو با هم آم یکنونهای واقعیت

در  تغییرموجب  ،c«کیشنیوتی»ب دیجد یهاشیوه یریاست که بکارگ مبرهن

اجراء قرار گرفته و  ۀبه منص عمالً  هاشیوه نیاز یبخش. شودیم یانسان لیخصا

امکان  . وجود ندارد یقانون یهاآن تا هنوز اجازت گرید هایبخشتحقق  یبرا

دانشمندان رسالتمند در  شیشوت ۀیاکنون ما نیهم ،»مجوزه«ها نیچن افتیدر

 .باشدیسراسر جهان م

زنان و مردان   تیدر طبع هیادو بوسیلۀتا  ،است انیگسترده در جر یهاتالش رایز

( آن وندیامتزاج )پ  بوسیلۀ  ایو    هاانسان مداخله در »ژن«    قیاز طر  ایآورند و    تغییر

 هاانسان  یبرده برا  ثیآورند که منح  انیرا بم  یموجود سوم  ،وانیبا »ژن« کدام ح

 گر یخواهد بود که بار د یدیجد دهیپد ،داینوپ موجود نیچن یریخدمت کند. بکارگ

مواضع را   دیزنده ساخته و اختالف جد هاانسانحرص و آز برده داشتن را در 

الزم است که   بناءً . تحقق عدل و انصاف در جامعه بوجود خواهد آورد رامونیپ

توجه  تاحتماالً  نیبه چن ،دهیپد کیقبل از ظهور همچو  ،یقانونگذاران حقوق مدن

 .نموده و وارد عمل شوند

 یشمار ،نادرست آن یری« و بکارگکیشنیوتی»ب دیجد یهاشیوهمورد اثرات  در
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انسان« را موجه دانسته   انینگران بوده و سوال در مورد »پا شتازیاز دانشمندان پ

 142.ندینما یامور را به آن جلب م نیوتوجه مسئول

به   ،برود شیتندتر به پ  یاضمحالل خانواده در جوامع غرب  پروسۀهر اندازه که    به

  ، آن یبالخصوص جهات معنو ،شد که تمدن غرب یتوان مدع یم مانهیهمان پ

را چگونه   ندهیپس آ  ؟ستیطور ن  نیاگر ا  .گیردمیانقراض قرار    ریشتابنده تر در مس

 ؟کرد ینیب شیتوان پ یم

. چونکه انحرافات باشدینگران کننده م ،غرب تیمدن ندهیآ ،اثر نیمؤلف ا نظر از

 راههیآنرا هم به ب کیو تکنالوژ یماد یهااستقامت ،تمدن یدر جهات معنو

سالم آن از کف    یریخاطرنشان ساخت که تا هنوز امکان جهت گ  دیبا  یول.  کشاندیم

 یبازنگر ریمس ، انتقاد دنیو توان شن انیب آزادی تیموجود راینرفته است. ز

 .داردیرا مفتوح نگهم عاقالنه

تمدن  یو فرهنگ  یجهات معنو: که دینمایم شنهادیمؤلف پ ،اصل نیاتکاء به هم با

. استوار گردد یانسان یواال هایارزشپایۀ شده و بر  یبازنگرمجدداً  دیبا ،غرب

 رانگریتمدن مذكور قادر خواهد شد تا در برابر انحرافات و  ،یابیجهت    نیدر پرتو ا

 .دینما یستادگیا ،از خودش افتهیو نشأت 

در گام نخست   ،مؤلفه  نیآور شد که منظور نگارنده از تهیه ا  ادیبازهم    دیبا  ریاخ  در

از انحرافات    آنهااست. تا شناخت    یمهاجر شده در جوامع غرب  هایافغان جلب توجه  

 ،خود یبعد هاینسل ییتر شده و بخاطر راهنما قیجوامع عم نیمروج در

و فني   یعلم  یآوردهاق با دستیخودرا در تلف  یو اصول فرهنگ   یمعنو  هایارزش

 .مشعل راه شان قرار بدهند ،غرب

جامعه   یکرد تا توجه را به سرنوشت رکن اصل  یمؤلف سع  ،هدف  نیبه ا  لین  جهت

و  یویارقام احصائ ،راستا به خوانندگان گرانقدر نیدر. خانواده جلب کند یعنی

عمداً   یول. کش شد شیپ یجوامع غرب یموجود از روند تکامل فعلهای واقعیت

 هایتیوری  رایز.  نشود  هیتک   ندهیآ  ورددر م  هاتیوریکدام از    چیتا بر ه  ،دیگرد  یسع

و حل  یاز جوانب قضیه را مورد توجه قرار داده و قادر به بررس یک یذکر شده 

 .باشند یتمام معضله نم
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  ل یاثر بر تحل  نیا  دید  ۀویش  ،دیخاطر نشان گرد  نیدر صفحات آغاز  که  طوریهمان

ها به اثبات سنیوریت دیرا با ندهیاستوار است. آ a(شیریو ارقام )امپها واقعیت

ارقام موفق  وها واقعیت یاز محک بررس دیبا ندهیهم در آ آنها یوریبرسانند. اما ت

 .دیبدر آ
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