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زن ،كودك ،خانواده

خانوادههای سراسر دنیا همچنان از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند؛

نگاهی به اوضاع جهانی خانواده در جهان
قسمت سوم:
* * گرایشهای فعلی:
آیا نظامهای خانوادگی
همگرا میشوند؟
ات جاری الگوهای خانواده
آیا تغییر ِ
اسر دنیا را به هم شبیهتر کرد ه
در سر ِ
است؟ پژوهشگران هنوز پاسخ
ِ
قطعی به این سؤال ندادهاند (مراجعه
کنید به :راگلز .)۴۳۶ :۲۰۰۷ ،به
نظر من ،هنوز هم تنوع غلبه دارد.
* پدرساالری/مردگرایی
پدرساالری و مردگرائی مهمترین
ً
قرن بیستم ،خصوصا
بازندگان ِ
ِ
دوم آن ،بودهاند .پیشرفتهای
نیمۀ ِ
تساویطلبانه در اروپا و قارۀ آمریکا و
شرق آسیا قابل توجه بوده است؛ اما
ِ
ِ
غرب آسیا و آفریقا
در
جنوب آسیاِ ،
ِ
جنوب صحرا) کمرنگ یا
(شمال و
ِ
حاشیهای بوده است
(تربورن ،۲۰۰۴ ،فصلهای  ۲و )۳
سال  ۱۹۹۵سازمان
انس ِ
از ِ
زمان کنفر ِ
ملل دربارۀ زنان در پکن ،هیچ تالش
المللی برجستهای برای ترویج
بین
ِ
ِ
الگوهای تساویطلبانهتر در خانواده
میان جنسیتها انجام نشده
و
ِ
سازمان
افزون
ز
رو
دغدغۀ
اما
است.
ِ
ِ
همکاری و توسعۀ اقتصادی۹
مناسبات کار و
( )OECDنسبت به
ِ
ً
کار
ترکیب
تسهیل
خانواده ،خصوصا
ِ ِ
ِ
تقسیم کار
هر دو زوج با بچهداری ،بر ِ
درون خانواده اثر داشته است
ِ
(.)۲۰۰۸ ،OECD
سؤال اصلی دربارۀ
منظر سیاسیِ ،
از ِ
ات پساکمونیسم
ر
تأثی
به
اخیر
ات
ِ
تغییر ِ
درونی
فروپاشی
شود:
ی
م
مربوط
ِ
ِ
کمونیسم(اروپایشرقی)،کنارگذاری
آن (چین و ویتنام) ،و شکست
نظامیاش (افغانستان) .کمونیستها
علیاالصول ضدپدرساالری بودند
و تالش زیادی کردند تا دست به
تدابیری در حوزۀ اصالحات خانواده
نارضایتی وسیع
بزنند ،تدابیری که
ِ
ِ
عمومی را در پی داشت:
از بولشویکهای روسی در ،۱۹۱۸
تا کمونیستهای چینی که  ۳۰سال
پس از آنها آمدند ،تا کمونیستهای
قریب  ۶۰سال بعدتر شکل
افغان که ِ
گرفتند (تربورن ،۲۰۰۴ ،ص،۷۴ .
 ۸۳و  .)۹۳هنوز آشکار نیست
دستاوردهای آنها در مواجهه با
مقاومتهای سرسختانه و بعدتر
خودکامگی
به تدریج در باتالق
ِ
خودخواهانۀ آنها تا چه حد پیش رفته
ً
است ،اما مشخصا این دستاوردها
آنقدر بوده است که پسلرزههایش
به دور ِان پساکمونیسم هم برسد:
در مقایسه با اروپای غربی ،اروپای
نگاه مادرگرا
پساکمونیستی به وضوح ِ
و خانهمحورتری به زنان دارد (هاویو-
مانیال و راتکری.)۴۸۷ :۲۰۱۰ ،
چین پساکمونیستی نیز گامهائی به
ِ
عقب برداشته است در ر ِاه خانوادۀ
پیشاکمونیستی گذشتۀ خود :دور ِان
ِ
ازدواج تحمیلی ،پرستش نیاکان ،و
ِ
گفتمان زنستیزانه (دیویس و هارل،
۱۹۹۳؛ ژو و همکاران۲۰۰۷ ،؛
کوک و دانگ .)۲۰۱۱ ،البته اینجا هم
هنوز مطالعۀ جامعی دربارۀ دامنۀ این
عکسالعملها انجام نشده است .و
مقاومت فمینیستی نیز
جنبشهای
ِ
وجود دارند ،حتی در افغانستان.
یکی از حوزههائی که میتوان خیز
دوبارۀ پدرساالری و مردگرائی را در
آن مشاهده کرد ،نسبت جنسیتی در
کودکان زندهمانده ،و
نوزادان ،نرخ
ِ
ِ
زندگی مردان و زنان است.
امیدبه
ِ
سیاست
چین
در
که
پایین
باروری
ِ
ِ
مناطق دنیا
عمومی اجباری و در دیگر
ِ
ِ
اختیاری است ،ترجیح پدرساالرانه
ِ
فناوری
و مردگرایانه به پسرداشتن ،و
ًِ
غربالگری پیش از زایمان ،اخیرا
ِ
نسبت جنسیتی نوزادان را در برخی
ِ
کشورها تغییر داد ه است .این اتفاق
جنوب آسیا ،کرۀ جنوبی ،چین،
در
ِ
ویتنام ،ارمنستان و آذربایجان و
گرجستان در منطقۀ قفقاز ،و آلبانی
غرب بالکان مشاهده
و مونتهنگرو در ِ
شدهاند ( ۲۰۱۱ ،UNFPAالف).
کشور اول نشان میدهد که این
دو
ِ ً
پدیده لزوما پساکمونیستی نیست،
تأثیر
اما
ِ
شواهد قدرتمندی مبنی بر ِ
کمونیسم بر این پدیده وجود دارد.
نسبت کودکان  ۰تا  ۶ساله
در هندِ ُ ،
رمال  ۱۰۶تا  ۱۰۴پسر به
از توزیع ن ِ

ازاء هر  ۱۰۰دختر در سال  ۱۹۸۱و
 ،۱۹۹۱به رقم  ۱۰۹پسر در مقابل
ِ
 ۱۰۰دختر در سال  ۲۰۱۱رسیده
است ( ۲۰۱۱ ،UNFPAالف:
 .)۱۵جهش مردگرایانه در چین
ِ
ِ
پساکمونیستی قویتر از دیگر جاها
بوده است ،در این کشور در مقایسه
با رقم  ۱۰۷پسر در سال  ،۱۹۸۲در
سال  ۲۰۰۵به نقطۀ اوج  ۱۲۰پسر
ِ
ِ
به ازاء  ۱۰۰دختر رسیده و تا امروز
در همان حدود باقی مانده است
( ۲۰۱۱ ،UNFPAالف.)۱۳ ،
طرف پدران و/یا
ازدواجهائی که از ِ
مادران تحمیل میشود ،همچنان در
قرن بیستویکم اهمیت دارد ،هرچند
ِ
دقیق شیوع آن روشن نیست.
میز ِان
ِ
ِ
جنوب آسیا
این نوع ازدواج هنوز در
ِ
یعنی هند ،پاکستان ،نپال و بنگالدش
ب است (مودی۲۰۰۸ ،؛
غال 
 ،۲۰۰۶ ،WLUMLفصل سوم؛
زیرچاپ).
جونز ،۲۰۱۰ ،بهاندریِ ،
این سنت حتی در دیاسپوراها نیز رواج
یافته است (چارسلی و شاو۲۰۰۶ ،؛
نواحی
پن .)۲۰۱۱ ،این پدیده در
ِ
غرب
در
روستایی آسیای مرکزی،
ِ
ِ
روستایی ترکیه،
نواحی
جمله
آسیا از
ِ
ِ
جنوب صحرای
در
و
آفریقا
شمال
در ِ
ِ
حمایت
با
است.
گسترده
نیز
آفریقا
ِ
مناطق
در
محلی،
یا
ملی
قوانین
ِ
ِ
جنوب شرقی از
وسیعی از آسیای
ِ
قبیل مالزی و اندونزی نیز ُرخ میدهد
ِ
( ،۲۰۰۶ ،WLUMLفصل سوم).
فقه اسالمی ازدواج اجباری را ممنوع
ِ
ِ
رضایت عروس
اعالم
ِ
کرده است ،اما ِ
نیز الزم نیست .ازدواج تحمیلی در
ِ
ً
روستایی
نواحی
چین ،خصوصا در
ِ
ِ
غرب آن ،همچنان اهمیت دارد (ژو و
ِ
همکاران ۲۰۰۷ ،و جاد.)۲۰۱۰ ،
اما باید تأکید کرد که امروزه
سازی صفر و یکی از ازدواج
مفهوم ِ
ِ
اختیاری یا تحمیلی کفایت نمیکند.
ازدواجهای تحمیلی به شیوۀ قدیمی
که در آن با همسر ِان آینده -یا حداقل
شرق
عروس -مشورتی نمیشد ،از ِ
آسیا رخت بستهاند (جونز۲۰۱۰ ،؛
تساتسویی۲۰۱۰ ،؛ زانگ.)۲۰۰۸ ،
در جاهای دیگر نیز رو به زوال است

جنوب صحرای
مردان در خانواده به
ِ
جنوب آسیا محدود میشود
آفریقا و
ِ
که در هر دو ناحیه نیز این پدیده به
مناطق شمالیشان دیده
ویژه در
ِ
میشود .بنا به دادههای پیمایشیای
که یونیسف ()۲۰-۱۹ ،۲۰۰۷

ُ
عد نرم دارد که نهتنها دستور به
یک ب ِ
خواهان احترام
تبعیت میدهد ،بلکه
ِ
و تکریم و عشق و فداکاری و حمایت
جهانی
ادیان
میشود .بیرون از دنیای ِ
ِ
جنوب
منجیگرا ،از چین گرفته تا
ِ
بومیان آمریکا،
صحرای آفریقا و تا
ِ

در کشورهائی مانند نیجریه و مالی
ً
دوسوم
منتشر کرده است ،تقریبا
ِ
زنان میگویند که شوهران بهتنهائی
دربارۀ مخارج روزمرۀ خانوار تصمیم
ِ ً
میگیرند ،و صرفا شوهران تصمیم
میگیرند که آیا همسرشان میتواند
به دیدار دوستان و اقوام برود یا نه.
این رقم در اوگاندا و تانزانیا به کمتر از
سوم
نیمی از زنان ،در کنیا و غنا به یک ِ
کل زنان ،و در زیمبابوه به یکپنجم
ِ
زنان میرسد( .آفریقای جنوبی در
این پیمایش نبوده است ).چنین
شرایطی را یکسوم زنان در بنگالدش
و حداقل یکچهارم زنان در مراکش
و مصر تجربه میکنند( .پرسشنامۀ
ً
مربوط به هند از تعبیرهای نسبتا
متفاوتی استفاده کرده بود ،اما تنها
زنان متأهل هندی گفتند
یکسوم ِ
ِ
مرکز
و
ار
ز
با
به
تنهائی
ه
ب
که میتوانند
ِ
بیرون محله بروند ).در
بهداشتی و
ِ
هندی
زنان
بازۀ  ،۲۰۰۵-۶نیمی از ِ
ِ
بین  ۱۵تا  ۴۹سال میگفتند حداقل
خوردن زن
یک دلیل موجه برای کتک
ِ
ِ
از شوهرش وجود دارد
ارت سالمت و رفاه
(گزارش وز ِ
خانواده)۸۱-۶۸ ،۲۰۱۰ ،

پرستش نیاکان کرداری فراگیر بوده
ِ
است .این احتر ِام پدرساالرانه در آن
«عشق
مهم کنفوسیوسی یعنی
ِ
هنجار ِ
ِ
به پدر» بیش از هرجای دیگر ،در
قالب صریح یک هنجار اجتماعی
ِ
ِ
دیده میشد .بر سر این ارزش ،و
مشابه فراگیرترش در
هنجارهای
ِ

دیگر نقاط ،چه آمده است؟

شرق آسیا هنوز هم احترام
* ِ
ِ
به پدر را مشخصۀ متمایز
خانوادهها میداند

(۲۰۰۶ ،WLUML؛ بهاندری،
زیر چاپ) .در کشورهای عربی
مانند مصر و مراکش ،این باور که
ِ
زنان باید حق انتخاب همسرشان
حمایت اکثریت
را داشته باشند ،از
ِ
تصور اکثریت این
برخوردار است ،و
ِ
ُ
است که بواقع نیز همین رخ میدهد
(.)۲۶۴-۲۶۳ ،۲۰۰۵ ،UNDP
نواحی آسیا و آفریقا
اکثر
ِ
آنچه در ِ
رواج دارد ،مفهوم «ازدواج بهمثابۀ
دادوستد خانوادگی» است ،نه فقط
ِ
چارچوب این
در
نفر.
دو
تصمیم
ِ
کردار خانوادهگرا در ازدواج،
مفهوم و ِ
طیف گستردهای از سازوبرگهای
ِ
مالحظات
قدرت بین نسلی و
ِ
ِ
ِ
منزلت و درآمد و فرصت دیده
میشود( .برای دو نمونۀ روشنگر
قطب
از دو
ِ
فرهنگ متفاوت و از دو ِ
اجتماعی متضاد ،مراجعه کنید به
ِ
پرفروش نویسندۀ هندی چتان
رمان
ِ
ِ
بگات۲۰۰۹ ،؛ و گزارش رمانگونۀ
لزلی تی .چانگ.)۲۰۰۹ ،
قدرت
اصلی
سنگر
در کل دنیا ،دو
ِ
ِ
ِ

نظارت
قرن بیستم ،با
ِ
در ِ
آخر ِ
ثلث ِ
تحت فشارهای
و
ملل
سازمان
ِ
اقتدار
بر
مبتنی
فمینیستی بومی ،قوانین
ِ
ِ
ِ
پدرساالرانه در اروپای غربی و قارۀ
آمریکا کنار گذاشته شدند (تربورن،
 ۱۰۰ :۲۰۰۴به بعد) .هرچند این
فرآیند جهانی روی هنجارهای رسمی
ِ
تأثیراتی داشته است ،اثرات آن بر آفریقا
و آسیا بسیار محدودتر بوده است.
کشورهایعربوبسیاریازکشورهای
آفریقائی مانند کنگو ،قوانینی راجع
نیاز زنان به
به
ِ
تبعیت زنان از شوهر و ِ
جهت
مذکر
شوهر/پدر/اقوام
رضایت
ِ
ِ
ً
مثال دریافت گذرنامه دارند (باندا،
مخالفت
 ۸۳ :۲۰۰۸به بعد) .در پی
ِ
دولت
الیحۀ
مردان محافظهکار ،یک
ِ
ِ
مفاد مربوط به تبعیت زنان را
مالی که ِ
لغومیکرد،هرچنددرپارلمانآنکشور
تصویبشدهبود،پسگرفتهشد.
()۲۰۱۲ ،WLUML
پدرساالرینیزهمانندقدرتسیاسی،

مهم
در ادامۀ متن ،به یکی از ِ
موارد ِ
اقلیت
نقض آن میپردازیم :امتناع
ِ
ِ
ِ
شایان توجهی از زنان و زوجهای
ِ
حفظ
هنگکنگ و تایوان و ژاپن از ِ
خونی نیاکان .بااینحال،
نسب
ِ
ِ
الگوهای سکونت و ارزشسنجیها
نشان میدهند احترام به پدر ،حتی
اگر ضعیف شده باشد ،هنوز هم
شرق
مشخصۀ
متمایز خانوادههای ِ
ِ
آسیا در دنیا محسوب میشود.
اجتماعی شرق آسیا در
بنا به
پیمایش ً ِ
ِ
سرپرستان
سال  ،۲۰۰۶تقریبا نیمی از
ِ
بالغ ِخانوارها در چین و تایوان با یکی
از والدینشان زندگی میکردند ،که این
رقم در ژاپن به  %۴۰و در کرۀ جنوبی
تبادالت مالی
به یکسوم میرسید.
ِ
سودویژۀوالدینسالخورده
میاننسلیِ ،
ِ
را نشان میدهد؛ به استثنای ژاپن که
آنجا نیز سالخوردگان مرفهاند ( یانگ،
شکل  .)۲بقیۀ مطالعات نیز حکایت
از این دارند که پشتیبانی و حمایت از
نزد جوانان و بزرگساالن بسیار
والدینِ ،
پذیرفته شده است (داچ .)۲۰۰۶ ،در
چهارم
قرن گذشته ،سه ِ
پایان ِ
ویتنام در ِ
مردان بازنشسته (باالی  ۶۰سال) و
کنار
زنان بازنشسته (باالی  ۵۵سال) ِ
ِ
یکی از فرزندان خود زندگی میکردند
حوالی
(کابکالرک.)۹۵ ،۲۰۰۹ ،
ِ
حدود یکپنجم
قرن جدید ،در
ِ
آغاز ِ
ِ

از خانوارهای هندی ،بیش از یک زوج
ِ
متأهل زندگی میکردند ،یعنی جزئی
از خانوادۀ گستردۀ آنها هم کنارشان
بودند (پالریواال و نیتا.)۱۰۶۸ ،۲۰۱۱ ،
در آمریکای التین و همچنین آفریقا،
خانوادههای گسترده همچنان مهماند.
چهارم کل خانوارها
در مکزیک ،یک
ِ ِ
خانوادۀ گستردهاند که این رقم از دهۀ
ً
 ۱۹۷۰بدین سو تقریبا ثابت مانده
۱۳درصد خانوارها بیش از
است ،و
ِ
سه نسل را در خود جای میدهند
(مونتس داوکا زاواال.)۱۰۸ ،۲۰۰۹ ،
در سال  ۱۶ ،۲۰۰۹میلیون برزیلی
جمعیت اینکشور)
( ۸.۵درصد از
ِ
در خانوارهائی با بیش از شش عضو
زندگی میکردند
(.)۲۰۱۰ ،CEPAL
اما ارزشها و منابع خانواده شاید
ِ
شگرف اقتصادی
ات
تاب تغییر ِ
ِ
ِ
در دوران اخیر را نداشته باشد .در
میان همۀ کشورهای بررسیشده
درآمد لوکزامبورگ،
در مطالعۀ
ِ
صدر
کرۀ جنوبی با فاصلۀ زیاد در ِ
درآمدی سالمندان
فقر
ِ
ِ
فهرست ِ
سالمندان
از
۴۲درصد
قرار دارد:
ِ
خط میانۀ درآمد
زیر ِ
این کشورِ ،
قرار دارند که این رقم برای تایوان،
مکزیک ،ایاالت متحده و آلمان
به ترتیب  ۲۰ ،۲۷ ،۲۸و  ۹درصد
نزد
است.
سکونت سالخوردگان ِ
ِ
فرزندان در اروپای غربی به ندرت
دیده میشود ( ۵تا ۸درصد در فرانسه
و آلمان) ،ولی در اروپای شرقی
بیشتر است (۲۰درصد در روسیه و
حدود ۲۵درصد در بلغارستان)
(دجونگ گیرولد.)۲۰۰۹ ،

* * ازدواج
بندی هزارسالۀ شرق و
در اروپا ،تقسیم ِ
خط تریسته تا سنپطرزبورگ،
غرب از ِ
فروپاشی
از
هم
رفته،
روی هم
ِ
ِ

کمونیسم جان سالم به در برده است،
هم از احیای سرمایهداری .همانطور
که در جدول  ۱.۱دیده میشود .این
ً
تقسیمبندی هرگز کامال دقیق نبوده
است ،و برخی تحوالت اخیر نیز
استثنائات جدیدی به آن افزود ه است،
اما الگوی آن همچنان پابرجاست:
ازدواجها در شرق ازدواجها بیشتر و
جوانانهتر از غرب است.
بندیشرق-غربدرازدواجهای
تقسیم ِ
اروپا،کهاولینبارجانهجنال()۱۹۵۳
به آن اشاره کرد ،هنوز وجود دارد .البته
مجارستان به پای همسایۀ خود در آن
خط هنجال ،یعنی اتریش رسیده
سوی ِ
ِ
است و در بلغارستان ،نرخ ازدواج به
ِ
غرب این خط سقوط کرده
کمتر از
نرخ ِ
ِ
حدود
تا
حداقل
سقوط
این
البته
است؛
ِ
مهاجرت گسترده از
علت
به
زیادی،
ِ
ِ
این کشور به بیرون بوده است( .از سوی
دیگر ،اسلونی جایش را در دو سوی
مرز عوض میکند و گویا حداقل در
سمت غربی آن
قرن نوزدهم در ِ
نیمۀ ِ
قرار داشته است (سواب ،رنر و کوهار،
 .)۲۰۱۲بین فرانسه و آلمان در یک
ِ
سوی دیگر،
سو ،و روسیه و اوکراین در ِ
تفاوت متوسط سن ازدواج ،بیش از یک
ِ
قرن قبل است :حوالی سال  ۱۹۰۰در
اول
حد  ۵-۶سال بوده ،و در نیمۀ دهۀ ِ
قرن جدید به  ۸سال رسیده است
ِ
(تربورن ،۲۰۰۴ ،جدول .)۴.۱
* منبع :این دادهها از  UNFPAو
پایگاهِ جهانی دادههای ازدواج اخذ
ِ
قابلیت دسترسی به
شده است که
ِ
آن فراهم است:
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
از لحاظ سن و نرخ ازدواج ،ایاالت
متحده از دیرباز به اروپای شرقی
شبیهتر بوده و همین وضعیت هنوز
خام ازدواج در
پابرجاست:
نرخ ِ
ِ
سال  ۲۰۰۶برابر
ِ
ایاالت متحده در ِ
متوسط سن اولین ازدواج
و
۷٫۲
با
ِ ِ
ِ
زنان  ۲۶سال بوده است .سن ازدواج
ِ
مختلف دنیا همچنان
نقاط
در
ِ
ِ
ً
تفاوتهای چشمگیر دارد .تقریبا
جنوب
نیمی از دختر ِان آفریقا و
ِ
سال  ۱۹۸۰به دنیا
آسیا که
حوالی ِ
ِ
آمدهاند ،تا سن  ۱۸سالگی ازدواج
ِ
کردهاند (یونیسف.)۴۶ ،۲۰۰۶ ،
سر طیف در سن ازدواج به هم
دو ِ
ِ
نزدیکتر نشدهاند .در مالی ،سن
ِ
ازدواج در بازۀ ۱۹۷۶تا  ۲۰۰۶ثابت
مانده است؛ در بنگالدش و هند ،از
نیمۀ دهۀ  ۱۹۷۰تا نیمۀ دهۀ ،۲۰۰۰
ً
دو سال افزایش یافته است .تقریبا در
همین بازه ،سن ازدواج در فرانسه و
سوئد  ۸-۹سال بیشتر شده است.
(.)۲۰۰۸ ،UNFPA
ً
در شرق آسیا ،اما عمدتا خارج از
سرزمینهای چین ،گرایشهای
جدیدی در حوزۀ ازدواج پدید
هنجار ازدواج همگانی در
آمدهاند.
ِ
ِ
ً
شرق آسیا ،خصوصا از
شهرهای
کالن
ِ
تحصیالت باال دارند،
که
زنانی
طرف
ِ
ِ
رها شده است .رابطۀ جنسی خارج از
ازدواج ،هر چقدر هم که باشد ،بسیار
پراکنده است .مادر ِان مجرد بسیار
خانگی غیررسمی تا حد
کماند؛ و هم
ِ
دید عموم پنهان میشود
زیادی از ِ
(جونز۲۰۰۷ ،؛ .)۲۰۱۰
نقش تنظیمگرانۀ ازدواج در والیته و
تغییر قابل مالحظهای کرده
تولیدمثلِ ،
کشور اروپایی ،از
است .در چندین
ِ
بلغارستان تا فرانسه ،بیش از نیمی از
کودکان ،خارج از ازدواج رسمی به
ِ
دنیا میآیند .اما این پدیده در جنوب و
مرکز اروپا در اقلیت محض است ،و
ِ
ً
در کرۀ جنوبی و ژاپن تقریبا وجود ندارد
( .)۲۰۱۱ ،OECDنکتۀ اخیر الگوئی
شمالآفریقانیزهست
مشترکدرآسیاو ِ
که چین ،اندونزی ،هند و مصر هم در
آن شریکاند .تفاوتهای فاحشی از
جنوب صحرای
این لحاظ در منطقۀ
ِ
تولد کودکان در
آفریقا دیده میشودِ :
ً
نیجریه ،اتیوپی و ساحل عاج عمدتا
ِ
جنوب
در قالب ازدواج است؛ اما در
ِ
آفریقا شاهد بازههای طوالنی رابطۀ
فعلی
جنسی پیش از ازدواج و غلبۀ ِ
تولدهای خارج از ازدواج هستیم
(بونگارتس۲۰۰۶ ،؛ منش ،گرانت و
روند جهانی کودکان،
بالنک۲۰۰۶ ،؛ ِ
خانوادگی ازهمگسیخته
رفتار
ِ .)۲۰۱۲
ِ
در دورۀ بعد از آپارتاید در آفریقای
مشابه
جنوبی (بادلندر و الندِ )۲۰۱۱ ،
الگوی آفریقاییآمریکاییها و دورگهها
در قارۀ آمریکاست.
در قارۀ آمریکا ،الگوی دورگۀ
وصلتهای غیررسمی و تولدهای
خارج از ازدواج ،دوباره ناگهان
ظهور کرده است .در ایاالت
۷۱درصد
سال ،۲۰۰۷
ِ
متحده در ِ
زایمانهای زنان سیاهپوست خارج
از ازدواج بوده است؛ که این رقم
برای سفیدپوستها ۲۷درصد
بود .با در نظرگرفتن همخانگیها،
ِ
در اوایل دهۀ  ۲۰۰۰میالدی،
ً ِ
تقریبا نیمی از کل زایمانهای
ِ
پوست آمریکائی خارج
زنان سیاه ِ
ِ
از رابطۀ همخانگی یا ازدواج ُرخ
ایمان
داد ،درحالیکه این رقم برای ز ِ
سفیدپوستان تنها ۱۰درصد بود
(منالو و همکاران-۶۲۲ ،۲۰۱۰ ،
 .)۶۲۸ازاینلحاظ ،مکزیک اکنون
نزدیک به قلۀ کشورهای OECD
نصف کل
قرار دارد ،چون بیش از
ِ ِ
کودکانش خارج از ازدواج به دنیا
میآیند ( .)۲۰۱۱ ،OECDمناطقی
تاریخی در این نیمکره زیر و رو شده
انفجاری
رشد
است :جاماییکا
ِ
ِ
ازدواج را تجربه میکند؛ در شیلی
که روزگاری کشوری محافظهکار
و بسته بود ،نرخ ازدواج ( ۳٫۳در
نصف جاماییکا
سال  )۲۰۰۵به
ِ
کاهش یافته است .از منطقۀ
تاریخی دورگههای سرخپوست نیز
ِ
کشورهای بولیوی ،پاراگوئه و پرو
تابع شیلی شدهاند .از اوایل دهۀ
ِ
غالب تولدها در
اکثریت
،۲۰۰۰
ِ
ِ
شیلی خارج از ازدواجاند.
(الراناگا)۱۳۹ ،۲۰۰۶ ،
ادامه دارد

خانواده دینی
اعطای اجازهنامه معتبر قرآنی
به بانوی  ۶۰ساله فلسطینی

«شیخ هانی العلی» ،قاری برجسته فلسطینی ،سند متصل به پیامبر
را ب ه منزله یکی از معتبرترین اجازهنامههای تالوت قرآن به «حاجه
یسری الغندور» ،بانوی  ۶۰ساله این کشور  ،اعطا کرد.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا؛ شیخ هانی العلی ،از قراء برجسته
فلسطین و مجری برنامه «إتقان السند» رادیو قرآن غزه است که این
سند معتبر قرآنی را به این بانوی فلسطینی اعطا کرد.
وی پس از شنیدن مکرر تالوت حاجه یسری الغندور به روایت
«حفص از عاصم» در این برنامه ،سند متصل به رسول خدا را ب ه
منزله یکی از معتبرترین اجازهنامههای قرآنی به وی اعطا کرد.
الغندور از زمان آغاز برنامه حدود یک سال و نیم گذشته تاکنون ،در
تالوتهای هانی العلی و برنامه «تراتیل» ،که در گذشته از این رادیو
پخش میشد ،مشارکت داشته است.
در همین باره ،زید ابو زاید ،مدیر رادیو قرآن غزه وابسته به دانشگاه
اسالمی این منطقه ،دستیابی الغندور به این سند را تبریک گفت و
از خداوند متعال خواست او با دستیابی به این سند برای اسالم و
مسلمانان مفید واقع شود.
قرآن کریم بر حضرت محمد(ص) نازل شد و ایشان آن را بر مسلمانان
قرائت کردند؛ بنابراین شیوه درست و صحیح قرائت آیات قرآن همان
است که پیامبر گرامی اسالم(ص) بر زبان خویش روا داشتند و سند
متصل به پیامبر(ص) نیز معتبرترین اجازهنامه در زمینه قرائت قرآن به
شمار میرود که متصل به نبی مکرم اسالم است.

