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  چکيده
ستیس همۀمحور  ت و تحوالت آن،یجمع ست هاييگذارا سامان يمدیاپ غفلت از آن، و کالن ا ساحت یجز ناب  يهادر 

ــت. مختلف جامعه ــتند که هر یثر از عوامل گوناگونأن تحوالت متیا نخواهد داش ــ هس  يرا برا ییهابیکدام فراز و نش
پژوهش ن یدر ا برخوردار است. ییت باالیاز اهم یفرهنگ يان نقش فرهنگ و ساختارهاین میدر ا کنند.ید میت تولیجمع
سناد یمادهیشکو  ر و مهاجرتیوممرگ ،يبارور ۀگانسه فرایندهاين نقش فرهنگ در ییبه تب ياو کتابخانه يتا با روش ا

رات ییغت ن و مذهب،ید الت،یچون سطح سواد و تحص یاز آن است که عناصر فرهنگ یپژوهش حاک يهاافتهی .زیمپرداب
 یز به نوعیر نیومگر مرگید ياز سو ر دارند.یتأث يدر بارور يفرزنددار يو ارزشمند یح جنسیترج ةدیا ،یو نگرش یتیهو

 و یت، ســـبک زندگیترب ي، الگويدارنیزان اطالعات، ســـطح دیالت، میچون ســـطح تحصـــ یمتأثر از ابعاد فرهنگ
 در یشو ارز ینشیب يهاین و دگرگونین بر نقش دین پژوهش همچنیا ن است.یوالد يو نژاد یتیقوم يهافرهنگخرده

  کند.ید میکأند مهاجرت تیفرا

  مهاجرت. ر،یوممرگ ،يبارور ت،یجمع ،یفرهنگ ساختار فرهنگ، ها:کلیدواژه
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  مقدمه. ۱
لب ترکیل جمعیتحل قا ناصـــر بنیتراز مهم یکیت یع و حرکات جمعیتوز ب،یت در  ر ن دیادین ع
ستیس ست. یتیجمع يهايزیرو برنامه يگذارا ست برنامه ين و اجرایامروزه تدو ا سعه يهادر  ياتو

ــاحت ــاد يهادر س ــ ،ياقتص ــیس ــد آن یبدون توجه به جمع ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاس ت و نرخ رش
س ،ت و مسائل آنیجمع ست.یر نیپذامکان  یتوجهیو ب رددا يکالن جا يگذاراستیدر کانون هر نوع 
  جامعه به همراه خواهد داشت. يبرا يبارانیو ز یعواقب منف ،به آن

  عنوان با که عواملی؛ اســت آن ةدهندشــکل عوامل دگرگونیِ و تغییر برآیند جمعیت، تحوالت
  يدایناپ عوامل با حالنیدرع و شــوندیم شــناخته مهاجرت و ریوممرگ باروري،ۀ گانســهفرایندهاي 

ــاختیکم همان که دیگري ــکل ،اندیجمعیت يهایژگیو و ت، س رو تحوالت نیازا .ابندییم نهایی ش
وامل ع هستند. يگرید یرونیعوامل بثر از أد که خود متیآیحاصل م ییهایاز رهگذر دگرگون ،یتیجمع

ــاد يانهیزم ــ ،ياعم از اقتص ــیس ــهامور ن یاگذاري بر ریثأق تیاز طر یو فرهنگ یاجتماع ،یاس بر  گانهس
سان امور جمعتیگذارند. جمعیر میثأت یتیتحوالت جمع شنا سان و کار ضادر تالش یتیشنا من ند تا 

ارتباط  یر و چگونگثأر و تیثأتاز سویی  ،یتیرات جمعیین عوامل مؤثر بر تغیتراصلی یابیشهیو ر یبررس
نند. در کل یو تحل یرا بررس یتیرجمعیعوامل غاز سوي دیگر، و  ی،تیجمع يرهایها و متغآنها با شاخص

ژه یوبه یتیجمع ۀگانســـه يهافرایندر را بر یثأن تیترقین و عمیشـــترید بیشـــا یان عوامل فرهنگین میا
تخوش ور دسزبم ۀگانها، سهتیها و ذهنو باورداشت یو نگرش ير ساختار فکرییتغدارند و با  »يبارور«

سه، اگریان ایشود. از میم بنیادینرات ییتغ صر فیثأن تیشتریب يچه بارورن   یرهنگر را از فرهنگ و عنا
، ییارزیدمی(ســـ ســـتندین ين عامل محوریر و برکنار از ایثأتیز بیر و مهاجرت نیوماما مرگ ،ردیپذیم

1377.(  
شتار صلی نو سش ا شد، پر ساختارهاي فرهنگی  با توجه به آنچه گفته  ست که فرهنگ و  این ا

ا ب دیگر، چه عناصري از فرهنگ و عبارتگذارند؟ بهگانۀ جمعیتی تأثیر میچگونه بر فرایندهاي سه
ـــازوکاري بر باروري، مرگ تعیین  منزلۀ اموري که تحوالت جمعیتی راومیر و مهاجرت، بهچه س

  ؟گذارندکنند، تأثیر میمی
ر مستقل یغمتمنزلۀ بهرا  یر وابسته و عوامل فرهنگیمتغمنزلۀ بهرا  یتیجمع ۀگانسه يهادهیپد رونیااز

ن نقش فرهنگ ییف و تبیبه توص ياو کتابخانه يتا با استفاده از روش اسناد ایمکوشیدهو  ایمهکردفرض 
ـــا یهیبد زیم.پرداب یتیدر تحوالت جمع ـــت که هدف ما نه احص ثر بر ؤم یعوامل فرهنگ ۀهم ياس
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ســت. ا یتیدر تحوالت جمع یفرهنگ يشــتر برجســته کردن نقش ســاختارهایکه ب ،گانهســه يهادهیپد
ند و پردازش دهیل میرا تشک ياف گستردهیط یتیجمع يهادهیرگذار بر پدیثأت یازآنجاکه عناصر فرهنگ

 يهادهیاز مناســبات فرهنگ و پد ییهاخارج اســت، صــرفاً به نمونهن نوشــتار یا ۀآنها از حوصــل ۀهم
ت را به یبا جمع یفرهنگ يهالفهؤعناصـر و م ۀرابط یلیتفصـ یرو بررسـنی. ازاایمدهکربسـنده  یتیجمع

  م.یگذاریم گر واید یپژوهش

  فرهنگ. تعريف ۱-۱

ست که در جامعه» فرهنگ« سی و مردماز مفاهیمی ا سی، تعاریف پشنا شمار و گوناگونی شنا ر
ـــت:  ـــتري برخوردار اس ـــبتاً بیش  فرهنگ به«دارد. تعریف ذیل احتماالً از جامعیت و مانعیت نس

ـــیوه ـــاي یک جامعه آن را فرا میاي از زندگی اطالق میش ـــود که اعض گیرند و [بدان] عمل ش
ـــل دیگر انتقال میمی ـــلی به نس یف، ). طبق این تعر46، ص 1375(کوئن، » دهندکنند و از نس

ــت:  ــه مؤلفۀ مهم اس ــناختی چون ارزش1فرهنگ داراي س ــازمانی چون 2ها؛ . ابعاد ش . ابعاد س
ــد3هنجارها؛  یافته. منظور ما از بیان رابطۀ . ابعاد مادي چون هنر، معماري و دیگر نمودهاي تجس

 یافته در باورها،جمعیت، بررســـی این مســـئله اســـت که عوامل فرهنگی تجلی میان فرهنگ و

ستقیم بر ها، نگرشارزش ستقیم و غیرم صورت م ها، هنجارها و ترجیحات اجتماعی، چگونه به 
  .گذارندتحوالت جمعیتی اثر می

  پژوهش ةنيشيپ. ۲
شـــناســـان به نقش برجســـتۀ فرهنگ و رغم اذعان بســـیاري از اندیشـــمندان اجتماعی و جمعیتبه

نگ اي که نقش فرهگونه موضوع، بهساختارهاي فرهنگی بر تحوالت جمعیتی، از پژوهش دربارة این 
ست شده ا سی کند، غفلت  سه فرایند مهم جمعیتی را برر شتر به نقشهاي انجام. پژوهشدر   شده بی

یان آثار اند. از معوامل اقتصادي و اجتماعی و کمتر به نقش عوامل فرهنگی بر تحوالت جمعیتی پرداخته
رهاي جمعیتی متغی«م به مسئلۀ این نوشتار پرداخته، مقالۀ باره، تنها اثري که به گونۀ مستقیموجود در این

ــی نقش عوامل اجتماعی1357(محمد میرزایی تألیف » و فرهنگ ــتر به بررس ــت. آثار بعدي بیش  -) اس
صرفاً بر فرایند باروري پرداختهفرهنگی آن  ضمن به تأثیر فرهنگ بر مرگاند هم  هاجرت ومیر و مو در 

صورت غیرمستقیم مثالً از طریق بررسی نقش همه، آثار دیگري وجود دارد که بهایناند. با نیز اشاره کرده
ـــازي بر نهاد خانواده و از آن طریق بر تحوالت جمعیتی، ادبیات این بحث را  عناصـــر فرهنگی نوس
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اند، ها نیز هرچند به نقش فرهنگ در تحوالت جمعیتی توجه کردهاند. این دسته از پژوهشگسترش داده
  اند.ب این تأثیر را تنها از رهگذر تغییرات باروري مورد کنکاش قرار دادهاغل

شورها بدیگر رات خانواده در ییتغ ۀنیزم ر دریبر مطالعات اخ يمرور ست که در هریک ک یانگر آن ا
ده ر خانواییافته و در حال تغیرییبر ابعاد تغ يند و عناصــر نوســازیر فرایثأبر ت ياگونه ن مطالعات بهیاز ا
ست.یتأک شده ا ستهاقچون  ینمونه محققان يبرا د  ستهاق )،1983( ل و  تورنتون )،2002( نیسورکو  ل

مل  ةخانواد یرات نظام عمومییتغ ۀ) به مطالع2006( دونالدمک) و 2004( همکاران معاصـــر و عوا
  اند.پرداخته يم توسعه و نوسازید بر پارادایکأ، با تساز آننهیزم

هایی در زمینۀ تغییرات خانواده تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی از پژوهشدر ایران نیز 
تداوم و باز تولید «اند: جمله نوســـازي، صـــورت پذیرفته اســـت، که برخی از آنها بدین شـــرح

ـــطح و روند «)؛ 1379و همکاران ( آزادارمکی از »هاي حاکم بر خانوادة ایرانیارزش تغییرات س
ستر گذار «)؛ 1385(ترابی و  عباسی شوازي از» ازدواج خویشاوندي تغییرات خانواده ایرانی در ب

ــرایی از » جمعیتی ــازي بر خانواده«)؛ 1386(س ــازي معنایی پیامدهاي نوس و  محمدپور از »بازس
ساختاري و ایده )؛1386همکاران ( شوازي از اي بر آنتغییرات خانواده و تأثیر عوامل  سی  و  عبا

ـــناختی گوناگون، کارگیري رویکردهاي نظري و روشمطالعات با به ). این2003( دونالدمک ش
ـــازي و همه بر این نکته تأکید می ورزند که خانواده در دنیاي مدرن تحت تأثیر فرایندهاي نوس

اي را تجربه کرده هاي گســتردهتغییرات اجتماعی جدید، از نظر ســاختاري و کارکردي دگرگونی
ـــت. این فرایند تغییرپذیري ب ـــدن بعد خانوار واس در نتیجه تحوالت  ا کاهش باروري و کم ش

اند که نهاد خانواده جمعیتی همراه بوده اســت. این مطالعات و شــواهد موجود دیگر حاکی از آن
موجود  هايدر ایران طی یک فرایند تغییر و انطباق مستمر، ساختاري جدید یافته است و ویژگی

  .دهندرا نشان میهاي مختلف تغییر آن، طیفی از گونه

  يتيجمع يهادهيپدل يتوجه به نقش فرهنگ در تحل ةنيشيپ. ۱-۲

ــتري آن، هر احوال و عوارض و »جمعیت«مطالعه دربارة  چند در یکی دو دهۀ اخیر اهمیت بیش
سابقه صل توجه به آن  اي دیرین دارد. علت این التفات جدي، تحوالت جمعیتی در نقاط یافته، ا

هاي ریزيتغییرات کمی و کیفی جمعیت، تأثیر افزایش یا کاهش جمعیت بر برنامهمختلف جهان، 
هاي خردمندانه دربارة جمعیت و فرهنگی، اقتصــادي و اجتماعی و نهایتاً لزوم اتخاذ ســیاســت

  ).5 ، ص1348موضوعات مربوط بدان ذکر شده است (بهنام، 
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تر شد. در گذشته مطالعات بیشتحلیل موضوع جمعیت در قرن اخیر با جدیت بیشتري دنبال 
قام و اطالعات جمع مار و ار ئۀ آ ـــشآوري مبتنی بر ارا ما اکنون کوش ـــده بود، ا لب ش غا هاي 

سازي تحلیل و تبیین متغیرهاي جمعیتی مند براي آسانهاي نظامسازيشناسان به شاخصجمعیت
سته ا ضۀ آمارهاي جمعیتی براي این د ست. آنچه پیش و بیش از عر سانز جمعیتمعطوف ا  شنا

ضوع تحلیل و تبیین پدیده ست. ازایناهمیت دارد، مو شان تالش خود را به هاي جمعیتی ا رو ای
ین اند و مســئلۀ تبیهاي دقیقی براي تحلیل تغییرات جمعیتی مصــروف داشــتهســاختن شــاخص
ـــناختی و عوامل تعیینمتغیرهاي جمعیت ن وها و تغییرات جمعیتی را بادقت کانکنندة ویژگیش

  .اندتوجه و بررسی قرار داده
ــت یتیکرد غالب در مطالعات جمعیرو ر،یدر قرن اخ یلیتحل يکردهایهرچند رو ــعف بارز  ،اس ض

  ریاخ قرنمین اســـت. در يد بر عوامل و عناصـــر اقتصـــادیکأژه تیوبودن و به یعاملها، تکلین تحلیا
  يرهایتغم لیتحل يسازآسان جهت ییهاشاخص نیتدو به اقتصاددانان، آنها شتر ازیب و شناسانتیجمع
  واملع توسعه، موضوع مهاجرت، و تیجمع ۀ، رابطیتیجمع عیوقا نییتببارة در و آوردند يرو یتیجمع

 یی باالنسبتاً یلیتحل الگوها از قوت نیهرچند ا .کردند ارائه را ییو... الگوها يبارور و ولد و زاد بر ثرؤم
ر بثر ؤم یاجتماع و یفرهنگ توجه به عواملبســـیاري از اندیشـــمندان آنها را در زمینۀ  ،برخوردارند

بر  يشــتریب دیکأکه ت ینینو تایطرح نظر ينه برایزمترتیب بدین دانند.ضــعیف می، یتیتحوالت جمع
  .ه استدارند، فراهم آمد یعوامل فرهنگ

سان جهت هاي تبیینی جمعیتآنچه در این میان به پژوهش شید، شنا شتري بخ سرعت بی داد و 
نه ـــتم بود. وروددهه هاي اجتماعی و رخدادهاي جمعیتی ویژةزمی یانی قرن بیس نات هاي م  امکا

شتی شورهاي به درمانی و بهدا سعه، موجب کاهش مرگدر حال  ک  نگرانیشد و این خود  ومیرتو
قد بودند معت دوره این دان دراندیشمن البته بیشتر .سازي کردرا زمینه جمعیت فزاینده رشد از ناشی

ــتفاده دلیل شــیوع ومیر، بهمرگ تأثیر بر کاهش موازاتبه  فناوري رشــد که  یننو ابزارهاي از اس
  به توجه اب این بود که بینیپیش اساساینداشت. بر خواهد پی در نیز را پیشگیري، کاهش بارداري

شد1960دهۀ  اوایل در المللیبین سطح در خانواده تنظیم برنامۀ طرح سال  جمعیت ، ر جهان در 
ت، بینی تحقق نیافتنها این پیشاي رفت که نهبا این حال وضـــع به گونه .برســـد صـــفر به 1975

سال رقم خورد. این 2شده در تاریخ (باالترین نرخ رشد جمعیتی ثبت   به رویداد درصد) در همین 
صرفاً با کاهشاز  ترپیچیده باروري سطح کاهش که کرد تفهیم نظرانصاحب ست که بتوان    آن ا

۵۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ـــت که عوامل ومیرمرگ   باروري و زادوولد بر متعددي فرهنگی آن را تحلیل کرد. تردیدي نیس
  یویسد همچون الگوي تأکید کرد. طرح الگوهایی اقتصادي توان بر عوامل صرفاًگذارند و نمیتأثیر

ده شــ توجه نیز اجتماعی و فرهنگی متغیرهاي به اقتصــادي متغیرهاي بر در آن عالوه که بلیک و
  .)1357میرزایی، (محور است است، محصول توجه به ناکارآمدي الگوهاي اقتصاد

  براي ردهگستاي گونهبه یتیل جمعیفرهنگی تحل يالگو ،ریاخ ۀژه در سه دهیواز آن زمان به بعد و به
  بر تأثیر الگو نکار گرفته شـــد. ای هب يرفتار بارور متفاوت ن انواعییژه تبیوبه ی،تیرات جمعییتغ تبیین

د. ورزنیمد یکأت یتیرات جمعییق بر تغیباروري و از آن طر رفتارهاي بر اجتماعی -فرهنگی هنجارهاي
ــو الگو گر، اینیان دیبه ب ــتقل عامل یکمنزلۀ به فرهنگی عوامل نقش اهمیت بر ییاز س   بیینت در مس

  تبیین در هافرهنگخرده ریثأت به ی،افتراق يبارور يالگوها لیبا تحل ،گرید ياز سو و دارد تأکید باروري
  توجه داده است. قومی يهاگروه باروري

  و هاارزش رییبه تبع تغ يبارور ير الگوها و رفتارهاییتغ ویژهبه ی،تینقش فرهنگ در تحوالت جمع
ــن ،ر بعد خانوادهییجه تغیدر نت و ییمعنا هاينظام ــت که نروش ــته بایه تحلاز بیتر از آن اس ــد. ل داش ش

بر  هنگیفر -اجتماعی يهازمینه نفوذ و به موضوع باروري، تأثیر فرهنگی شده با رویکردمطالعات انجام
  .کنندمید أییباروري را ت رفتار

ست فرهنگ» شناسیارائه تئوري فرهنگ براي جمعیت«در مقالۀ  همل  چرا ندک تبیین تواندمی معتقد ا
 رسوم و آداب از نظر برند، ولیمی سر به سانیک شرایطی در اقتصادي از نظر ظاهربه که جوامعی یا افراد

 که هدد توضیح تواندمی فرهنگ .کنندمی عمل دموگرافیک، متفاوت هايزمینه هستند، در متفاوت زبان و
شرایط اقتصادي دربه منطقه یک چرا س سان عملدموگرافیک، یک از نظر زمان طول رغم تغییر   .تکرده ا

  ).455، ص 1990دهد (همل،  ارتقا را تبیین سطح تواندتحلیل، می منزلۀ مبنايفرهنگ، به کارگیريبه

 يبارور يات نظريگاه فرهنگ در ادبيجا. ۱-۱-۲

ــوع بهویژه  یدگاهید از تاینظر از کیهر   لیتحل را آن و آن پرداخته يهایدگرگون و يبارور موض
سعه زانیم قدرچ ، هریتیجمع انتقالیۀ نظر بنابراند. ردهک شور و منطقه در یافتگیتو   باشـد، شتریب يک

شد؛  ترنییپا يبارور زانیم رودیم انتظار ، ینگت فرهیماه عاملِ دو قیطر از يبارور گذار ندیفرازیرا با
ست:  خود به يشتریب شدت   و پسران التیتحص در یتیجنس طلبیيبرابر. 2 و زنان جنبش. 1گرفته ا
  را يگرید یفرهنگ راتییتغ ۀنیزم خود، ۀز به نوبین يبارور کاهش .)436، ص 2008کالدول، ( دختران

  رد ریخأ، تآن ل بهیتما کاهش ودر ازدواج  ریخأت مانند یراتییتغ آود؛یم فراهم یجیبه صـــورت تدر
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  خارج یجنس يرفتارها تیمقبول و شیرمتعارف، افزایغ يهاخانواده شیطالق، افزا شی، افزايفرزندآور
  يهاهبچ که یمادران کردن کار با موافقت و نیجنســقط و ياریاخت ماندن فرزندیب بر ازدواج، توافق از

ر ، بیرات فرهنگییتغمنزلۀ رات بهییتغاین روشـن اسـت که  ).1391و همکاران،  ياحمد( دارند کوچک
  اند.بسزا داشته يریثأت يسرعت و شتاب تحوالت بارور

(شامل  میشوند: مستقیم میبه دو دسته تقس يثر بر بارورؤعوامل م کیبلو  سیوید یۀاساس نظر بر
صد زنان ازدواج سن ازدواج، سبت طالق، یفراوان کرده،در ستقیو ازدواج) و غ یوگیب و ن شامل میرم ) 

ــاد ،یطیعوامل مح ــتیو  یاجتماع ،ياقتص ــت ).30، ص 1384ر، یم (لوکاس و )زیس اول هرچند  ۀدس
  اند.یثر از عوامل و عناصر فرهنگأشک متیستند اما بین یعنصر فرهنگ خوديخودبه

کلمک مل  هالگرینو  نی عۀ عوا به مجمو ید  با باروري  هاي  تار که در تبیین رف ند  قد نیز معت
ـــکلنهادي گیري رفتارهاي باروري مؤثرند، توجه کرد. تحلیل نهادي باروري تمرکز اي که در ش

ان سطوح دیگر پیوند می بیانمیان بافت نهادي و رفتار باروري و به  اصلی خود را بر برقراري پیوند
  صادي،اقت شرایط از متأثر بیشتر را باروري کاهش نیکلمکدهد. خرد و کالن رفتار باروري قرار می

  معرض در تا حدي باروري که اســت باور این بر و داندمی جامعه بر حاکم فرهنگی و اجتماعی
ست ستقیم هايسیا ست عالوه بر .دولت قرار دارد م ستقیم هايسیا  زنی دیگري دولت، عوامل م

سیون ازجمله شد و مدرنیزا صادي در انتقال باروري و کاهش آن مؤثرند ر   کلش رو تغییرایناز .اقت
  عمدة اتتغییر و اقتصاد و خانواده در زنان موقعیت و وضعیت پیشرفت و خانواده، بهبود اقتصادي
ـــینی،  باروري کاهش در فرهنگی ند (حس گذار یۀ این103، ص 1386تأثیر پا گاه،  ). بر  ید د

صربه  نآ شناختیجمعیت واکنش تا شودمی موجب جامعه هر بر حاکم نهادي بافت بودن فردمنح
صادي شرایط تغییرات به جامعه سی، اقت صربه اجتماعی و سیا شد فردمنح   افتب ویژة اهمیت .با
ست ايگونهبه  باروري گذار مراحل در نهادي ست ممکن که ا   عامل نهادي جامعه، بافت یک در ا
صلی شد؛ آن جمعیتی زودرس انتقال ا   رد تنظیم هايبرنامه رغمدیگر به  ايجامعه در کهدرحالی با
سریع از حمایت جهت  قاومتم آن برابر در مانعی صورتبه نهادي جمعیتی، بافت انتقال فرایند ت

  .)32، ص 1384ندوشن، عسکري  شوازي واندازد (عباسی تأخیر به را آن یا و کند
عهالگوي در  ناختجام مل فرهنگیز بر اهمین یشـــ بارور یت عوا  .شـــودیمد یکأت يدر تحوالت 
سانجامعه   در .ردپذی صورت کالن و خرد سطح دو در دیبا يبارور ةدیپد نییتب که ن باورندیا بر شنا

 یسایس ،ياقتصاد ،ی(اجتماعی طیمح جامعه و عوامل فرهنگ ،يبارور بر ثرؤم عوامل نگرانه،کالن نگاه

۵۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ستند. ایمذهب و  سطح در اما ؛کنندین مییتع را جامعه در يبارور زان حرکتیجهت و م ن عواملی) ه
 نییعت را يبارور یاصل حرکت که است نیزوج يهاقهیسل و هازهیها، انگها، نگرششیگرا شتری، بخرد

  ).99، ص 1372، ی(آشفته تهران یفرهنگ و یاجتماع طیمح تا کندیم
ورزد که نوسازي سبک زندگی و تفکر افراد، موجب رشد تمایالت نظریۀ نوسازي بر این نکته تأکید می

ــت که خود موجب کاهش توجه آنها به خانواده مینگرانه و مطالبۀ زندگی مرفهآینده ــود. نوگرایی بتر اس ا ش
قیم هاي فرهنگی اجتماعی مستاي از پدیدهنایی خاص بر طیف گستردهارائه و ترویج سبک زندگی و نظام مع

وسازي هایی است که از فرایند پرگستره و عمیق نو غیرمستقیم تأثیر گذاشته است. جمعیت نیز از جمله پدیده
رجیحات و ها، انتظارات، تها، نگرشتأثیر پذیرفته اســـت. زندگی پرتنوع و پیچیدة نوین موجب تغییر ارزش

پردازان جویی و داشتن زندگی بهتر را در آنها تقویت کرده است. نظریهتارهاي افراد شده است و حس رفاهرف
ترلی امور، از کنشناختی از تقدیرگرایی به احساس خودنوسازي معتقدند که فرایند نوسازي، تغییر جهت روان

  ).37ص ، 1381جمله کنترل اندازة خانواده را موجب شده است (لوکاس و میر، 
  ريمومرگ يات نظريگاه فرهنگ در ادبيجا. ۲-۱-۲

ستگیمون مرگییشده در تبارائه يهاهیان نظرین در میفرهنگ، همچن ۀمقول خوردار بر ياژهیو یر از برج
  را تجنســی به مربوط هايتفاوت تا در تالش اســت» یتیجنســ يبندطبقه« یۀمثال، نظر ياســت. برا

س به سیتی بنديطبقه .کند تبیین جامعه امکانات ۀلیو   و نژادي نابرابري لقبی از نابرابري ابعاد دیگر با جن
ست مرتبط اجتماعی طبقه نابرابري ستقالل و باالتر از پایگاه زنان که جوامعی دیدگاه، در اینبر پایۀ  .ا   ا

  .تر گزارش شده استنییز پایآنها ن ریوممرگ برخوردارند، میزان بیشتر
شورهاي در سعه، پایگاه حال در ک ست. آنها پایین زنان یاجتماع تو سه با جوامع یدر مقا معموالً ا
  بع تعدادبالط و شودآغاز می پایین سنین آنها از فرزندآوري رونیاکنند و ازمی ازدواج افته، زودتریتوسعه

ستآنها  فرزندآوري سنوات سیاري هايبچه نآنا .باال صله با ب سیار سنی يهافا آورند. یا میدنکم به  ب
ــدن در چرخی، درگیعیطور طب به ــب موقع ، مانعزودهنگام فرزندآوري ۀر ش ــیل و کس  يت باالیتحص

 یت شغلیموقع و تحصیالت یۀپا بر قاعدتاً که( زنان یاجتماع پایگاه .شودمی زنان اجتماعی ـاقتصادي
ــودیم يریگآنها اندازه ــترس بی، به دل)ش ــتر به امکانات رفاهیل دس   کاهش رب یتوجهدرخور ، تأثیر یش

  ریومباشد، نرخ مرگ باالتر زنان يو اقتصاد یاجتماع پایگاه چه رو هرنیاآنها دارد. از کودکان ریوممرگ
ــت که برخین دلیخواهد بود. به هم کمتر زین کودکان   در زنان ینپای ، پایگاهیتیلگران جمعیتحل یل اس
سعه را عامل مرگ حال در جوامع از  زنان که جوامعی در اند. متقابالًذکر کرده کودکان و مادرانر یموتو
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گر یمل دعا .شودمی آغاز باالتر سنین از ز معموالًیآنها ن فرزندآوري برخوردارند، يباالتر اجتماعی پایگاه
ست  نیا صادي پایین، برا شرایط يکه زنان داراا شتی خطرات با مقابله ياقت شی بهدا   ندآوريفرز از نا

ن، شــن و ویلســو( دارد يشــتریب یفرزندان آنها امکان وقوع ریوممرگ دارند و بالطبع يشــتریب ضــعف
ت زنان، در یو فرودســـت بودن موقع یگاه اجتماعین بودن پاییاســـت که پا یهیبد .)199، ص 1999

 ن استیین پایر ازدواج در سنبثر ؤت فرودست خود از جمله عوامل میشه دارد. موقعیفرهنگ جامعه ر
 يعنصرلۀ منزل و باال رفتن سطح سواد بهیتحص ۀ، مانع ادامیعین، به صورت طبیین پایازدواج در سنو 

  ر کودکان و مادران است.یومش مرگین دو عامل، افزایر متقابل ایثأند تیشود. برآیم یفرهنگ

  مهاجرت يات نظريگاه فرهنگ در ادبيجا. ۳-۱-۲

ــت نیا بر فرض مهاجرت ۀانیکارکردگرا یۀدر نظر ي هانظام چارچوب در یازهاي اجتماعین همۀ که اس
 آن در که کنندیرا طرح م ییازهاین ک نظام معموالًی در کنشــگران شــوند.یم نیمأآموخته و تی اجتماع

 ازین احساس انیمی ناهماهنگ یتحوالت، نوع یوقوع برخ ۀجینت کنند. گاه در برآورده را بتوانند آنها نظام

از  فرد ازها و انتظاراتین نمیا یدرك و احســاس ناهماهنگشــود. ایجاد می نظام در آن نیمأامکان ت و
 کاهش شــخص جهت مهاجرتۀ نی، زمی از ســوي دیگراجتماع نظام ها و امکاناتتیظرفســو، و یک

ــاخت يهایناهماهنگ ــا دآوررا فراهم  یس ک یدر  یان، وقتیگراد کارکردیاز د). 61، ص 1368، یی(لهس
ابد. درواقع، ییمجدد تعادل در جامعه الزام م يمنظور برقرار خورد، مهاجرت بهیتعادل بر هم م ،نظام

ر، تعادل گید يکند و از سویشده کمک مجادیرات اییبه سازوکار تطابق شخص با تغ ییسو مهاجرت از
ست سئلییآنان در تب يگرداند. دال مرکزیمرفته را به جامعه بازازد ضوع  ۀن م »  لعدم تعاد«مهاجرت، مو

ها و افته، آرمانینتوسعه ين مصرف در کشورهایو اشکال نو یغرب يهاشان، نفوذ ارزشید ایاست. از د
ـــت.د پدین جوامع یا يایپو يهاان افراد و بخشید در میجد یانتظارات  تعادل ،راتیین تغیا آورده اس
ن نوع خدمات و یا ۀبزرگ کانون ارائ يچون شهرهاد و نزنین جوامع بر هم میموجود را در ا يساختار

  اساسنیابر کنند.ین مناطق مهاجرت میا يسو ن آنها، بهیمأت ي، افراد براندستهازها ین سنخ نیا يارضا
امعه رفته به جتعادل ازدست ةها و عامل بازگردانندها و خواستهان داشتهیشکاف م یمنطق ۀجیمهاجرت نت

کارکرد مثبت  يانه، مهاجرت دارایگراکرد کارکردیدر رو رونیازا ).116، ص 1386، ینی(حســـ اســـت
ــت و در ــازیفرا اس ــ يند نوس  انیدر م یگانگیو  یینواهم یۀجاد روحیدر جهت ابنیادین  یجامعه نقش

 يها و هنجارهااز ارزشمورد انتظار  ن همان کارکردیا کند.یم يباز یها و طبقات مختلف اجتماعگروه
  ند.اهر جامعه یفرهنگ يهاکه از مؤلفهت اس یاجتماع

۶۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  تيجمع يفرهنگ يهاليتحلت ياهم. ۳

سنخ نی، همه از یشناستیها در جمعنییتب طرف  کی شکی، بیشناختتین جمعییستند. در هر تبیک 
. یتیرجمعیغپدیدة و گاه اســـت  یتیجمع ةدیگر، گاه پدیاســـت و طرف د یتیجمع يادهیپد ،معادله

  رند.یگیبه خود م یمختلف يهاز صورتیها ننیی، تبیبررس مورد يهادهیتبع تفاوت در پدرو به نیااز
س در   کیدموگراف نییتب ن،ییتب شکل نیتربنیادي دیشا و نیتریی، ابتدایشناختتیجمع يهایبرر
ــت ــ یتیجمع گرید يهادهیپدرا با  یتیجمع ايدهیپد ک،یدموگراف نییتب در .اس  مثالً .دنهدمی حیتوض

 .دنشـــویم نییتب مهاجرت و ریوممرگ ،يبارور يهادهیپد ارجاع به با تیجمع حجم در راتییتغ
  خاص یدانش ةحوز کی رفتههميرو هادهیپد نیا یشناختتیجمع نییتب و یتیجمع يهادهیپد فیتوص

  یسشناتیجمع یا تیجمع لیتحل ،یرسم یشناستیجمع مترادف نیعناوبا گاه  که آورده وجود به را
ــودیاد میاز آن  خالص ــرا ش ــع يبرابا این حال ). 28، ص 1386، یی(س ــناخت وض ت و یت جمعیش
ندارندت الزم یکفا یکیدموگراف يهانییآن، تب ةندیآ ینیبشیو پ يزیربرنامه ها نییع تبن نویرا ای؛ زرا 

س یلیتحل گستر،دامن یک بررسی برخوردارند. یاندک ةگستر و از ندمحدود ،رغم دقت فراوانهب ت که ا
رو نیح دهد. ازایز توضــیشــوند نی، در آن واقع میتیجمع يهادهیرا که پد ییط و بســترهایبتواند شــرا

ــناس باتیجمع ژه یوبه گر،ید يهادانش يهام و دادهیدانش خود فراتر نهد و از مفاه ةد پا را از حوزیش
 یناســـشـــتیها امروزه در قالب جمعنییگونه تبنیا کند.تر اســـتفاده ن کاملییتب يبرا ،یعلوم اجتماع

شتهنمیا ايحوزه یپژوهتیشوند. جمعیکار گرفته مهب یپژوهتیا جمعی یاجتماع ست يار  الوهع که ا
شاملیشناستیجمع مطالعات بر ت، یجمع يهادهیپد کیردموگرافیغ و کیدموگراف نییتب و فیتوص ، 

 .)28 ص همان،(گیرد بر میدر زین را یتیجمع يهادهیپد کیردموگرافیغ يمدهایاپ و عوارض ۀمطالع
اورها و ب و ینقش فرهنگ، ســـبک زندگ یبررســـ ز بهیت نیجمع یفرهنگ -یل اجتماعین و تحلییتب

  کهنیانیز به  و پردازدیم ...، وي، فرزندآوري، بارورییل خانواده، زناشــویتشــکبارة در مردم يهانگرش
ماع چهاز  پذیريثربا ا تیجمع مل اجت بد. نوعییم کاهش ای شیافزا ايیو فرهنگ یعوا   تیترب ا

 ، اقتضائاتیستیز ي، الگوهایبوم ، فرهنگیقوم يها، سنتیمذهب يرسوم، باورها و ، آدابیخانوادگ
صر و یطیمح صوص نیا در که يگرید عنا   یاجتماع لیتحل یمطالعات ةحوز دارند، ریثأو ت دخالت خ

  .)17، ص 1381، یتهران آشفته( دهندیم لیتشک را تیجمع
صورت  به یرانیا ةدر خانواد يق کاهش بارداریل خانواده با ابعاد کمتر از طریمثال، امروزه تشک يبرا

ست. بیمطلوب يآمده و دارا ک هنجار دری شده ا شدن  يو هنجار یابیسخن از هنجار یشک وقتیت 
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ت یگر اهمیابد. وجه دییتر مروشـــن ايچهره یتیر آن بر تحوالت جمعیثأشـــود، مقوله فرهنگ و تیم
صلت فرهنگ ست که خ ضوع آن ا سب يداریده و پایرپا بودن پدید يافتن به معنای یمو آن  یو مقاومت ن

ست. عناصر فرهنگ یطیمح یدر برابر دگرگون سانگر بهیخالف عناصر د بر یا ستند و با ین رپذیرییتغ یآ
سیها به اتخاذ نده دولتیاگر در آ یرو حتنیاند. ازاسازوکار تداوم همراه ینوع ست جمعیک   یبنم یتیا

بارة ن درینگرش زوجبر تواند ینم یآســاناســت بهین ســیبپردازند، ا يش باروریاز افزا يداربر طرف
دگاه زنان ید یدر بررســ، )1381( و همکاران يشــواز یعباســد. بگذارر یثأآنها ت میو تصــم آوريفرزند

ــتان  يبارور يرفتارهابارة در ــن میدر اس ــازیزد، روش ر اگ ید که حتگوینید که زنان مورد مطالعه منس
ــان را افزايجاد کند، نرخ باروریا يش باروریافزا يبرا ییهازهیدولت انگ ــویش  يش نخواهند داد. از س

شورها ۀتجرب ،گرید سعه يک ست که به دل يایز گویافته نیتو ر د یطیمح و یموانع فرهنگ یل برخیآن ا
سانبه ينده باروریآ ل شموجهانهنجاري بعد خانواده امروزه به  يسازکوچکزیرا ابد؛ ییش نمیافزا یآ

شده ينهاد یرو ارزش فرهنگنی. ازااست وارشدکوتاه  یدر زمان ر آنییاست که تغ یهیل شده و بدیتبد
 مســتمر و درازمدت یفرهنگ يزیرو برنامه يگذاراســتیق ســیتنها از طر ،و اســتمرار ییرپایل دیبه دل

  بود. خواهدپذیر رییتغ
از  .ستین يصرفاً محدود به رفتار بارور یتینقش فرهنگ در تحوالت جمع یاست که بررسگفتنی 
ــتفاده م یتیجمع يهادهیپد گوناگون انواع تبیین در آن يهالفهؤفرهنگ و م ــوع تأثییاس ــود. موض   رش
 باروري، موقعیت رفتارهاي و جنسیتی زنان، روابط و مردان هاينقش بر اجتماعی -فرهنگی هنجارهاي

ستقالل و صادي هايو فعالیت یمشارکت اجتماع در فرهنگی موانع زنان، ا اجتماعی آنها از جمله و  اقت
  نقش تاهمی مطالعات بر زین موضوع باروري، شوند. دریل میتحل یفرهنگ هستند که عمدتاً یموضوعات

ستقل يریمتغمنزلۀ به فرهنگی -قومی عوامل ضوع در هافرهنگخرده ریثأت غالب بها و دارند تأکید م   مو
  ).1492، ص 1978(لوپز و ساباق،  دهندیقومی توجه م يهاگروه باروري

  يو کاهش بارور يينظام معنا فرهنگ،. ۱-۳

ا یاعده، قیب يد آنها را اموریکنند و نبایم يرویژه پیو ياز ســازوکار یتیاســت که تحوالت جمع یهیبد
تار . رفانه پنداشـــتو دلخواه ياریاخت گیريمیتصـــم یا نوعیو  ياقتصـــاد -یجبر اجتماع یتابع نوع

 یدر دو ســطح کالن و خرد بررســ اســت که معموالًپرشــمار  یثر از عواملأدر هر جامعه مت يبارور
 و ياقتصــاد، یاســی، ســیعوامل اجتماع یی، به شــناســایطیو مح يانهیا زمیند: در ســطح کالن شــویم

۶۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

 -یذهن ر عواملیثأدر ســطح خرد، ت ؛شــودیپرداخته م ير رفتار باروربر آنها یثأزان تیو نوع و م یفرهنگ
د. شویل میو تحل یبررس يدر رفتار بارور يفرد يهاشیحات و گرایها، آرزوها، ترجزهیانگ مانند یروان

 يکه خود منبعث از ساختارها يریپذو فرهنگ يریپذند جامعهیفراپذیري از ثربا ا یو روان یعوامل ذهن
ست، شکل م یاجتماع -یفرهنگ شد، همان .رندیگیغالب هر جامعه ا وه از وج یکیگونه که بارها گفته 
ست که رفتارها و هنجارهافرهنگ، نظام ارزش بنیادین را جهت  یخانوادگ يجمله رفتارها افراد از يها

عاد در اب یراتییدارد تا به تغیمرا وا يامروز آنچه خانوادة ،گرید نایب به .)1391ب، ی(مشفق و غر دهدیم
ه کل اســت. البت ۀدر جامع يرات ســاختارییتغ یبا برخ ییخانواده و تعداد فرزندان دســت بزند، همســو

سخن آن نیا يمعنا شگر اجتماعین  ساختار یست که کن ضائات  ، یاعرات اجتمییو تغ يدر چنگال اقت
صاد س یو فرهنگ ياقت ستر یا شگر ک عکس،ر بلکه ب ؛واکنش ناهمسو ندارد يبرا ياریو از خود اخت ا ن

شارکتیدر ا صه با م ستق ین عر شرایفعال و در تعامل م سیم با  ضع ریط غالب و تف د و یدج يهاتیو
ل یتناســب تعدبه را خود یســبک زندگ و ،ریتفســباز را شیخو اعتقاد مورد يهااقتضــائات آن، ارزش

  و يتارو اقتضائات ساخ طیشرابه است که با توجه  یانتخاب يخانوار، رفتار بُعد کاهش رونیااز .کندیم
شارها و محدود صل آن شوددر پیش گرفته می یطیمح يهاتیف  ییمعنا نظام ت دادن بهیمحور ،و حا

  دهد.یشکل مرا کنشگر  ياست که رفتارها ینینو
سته معنادار  یمل اجتماعک عی يفرزندآور یشناختجامعه يهاهینظربر پایۀ  ثر از أشود که متیمدان

سانستیط گوناگون زیشرا شگر ان ست. یبوم کن شرا ن کنش،یا ا سته به  سترهایب که در آن  ییط و ب
ــت ظهور م ــیت پذید، قابلنابییفرص ــگران از انیادارد. برویژه را  يریرش تفاس ــاس کنش ده یدن پیاس

ـــت که تع ییهاتیو ذهن هابرداش ند  ندنییدار ـــت. ةکن هاس کرد یدر رو یرو حتنیازا نوع کنش آن
ــاختارگرا ــگر اجتماع يبرااندکی ار یو اخت يآزادبه ان که یس ــت که ایتالش  اند،لیقا یکنش ن بر آن اس

ق، ین طری) فهم شـــود تا از ايکنش فرزندآور یی(نظام معنا یاالذهاننیب یها و معانتیر و ذهنیتفاســـ
 ینیع و یرونیببازتاب  ،یتیجمع یکم یدرواقع دگرگون شـــناخته شـــود. يثر بر کنش بارورؤعوامل م
 ازدواج افراد نسبت به خانواده، يهاو نگرش هاارزش یمردم است. وقت یو ارزش ینگرش يهایدگرگون

  نیااسخ به پمثال،  ير خواهد شد. براییز دستخوش تغیت نیزان جمعیر شود، مییو فرزندان دستخوش تغ
سا هاپرسش شک ساًکه ا ست  يل خانواده، کاریت شمند ا سن ؛ریا خیارز ست در  تر نیین پایازدواج بهتر ا

سنیرد یصورت گ شتن فرزند ارزش مثبت دارد  ؛ن باالتریا در  صل دا ري امو؟ و... خود را در یا منفیا
  .دهدنشان می ، بعد خانوارينرخ بارور و زان ازدواج، سن ازدواجیر مییتغهمچون 
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  يتيبستر تحوالت جمع ،خانواده. ۲-۳

 یکی .بر دارددر یانسان ۀجامع يرا برا ياریمهم بس ياست که کارکردها ین نهاد اجتماعیترخانواده کهن
 يورکنش بار ياســت که در قالب الگو ید نســل انســانیرپا، بازتولین نهاد دیا ةژیوهاي ن کاریتراز مهم
ست که هر یهیکند. بدیظهور م  گذاردبثر از ین کارکرد مهم نیابر  تواندینهاد من یدر ا یگونه دگرگون ا

سازد. ازآن را و  ستر خانوایبا ر و تحوالت آن، الزاماًییو تغ يباروردربارة رو بحث نیادگرگون  ده د در ب
که با  یجهت است که خانواده عالوه بر ارتباط و تعامل نید بر خانواده و تحوالت آن بدیکأ. تانجام شود

اقدام به  يبرا میاست که در آن تصم ين نهادیتریاصل جامعه دارد، یاجتماع يهاسازمانر نهادها و دیگ
م به یگر، تصمید ياز سو رد.یگیبه خود م ینیو ع یعمل یصورتي در آن، گرفته و بارورشکل يبارور
  یشــک، عواملیاســت. ب یخانوادگو درونخانوادگی ز خود در معرض عوامل گوناگون برونین يبارور

ــلی، روابط بیغالب فرهنگ يهاها و گفتماننهیهمچون زم ــیو ب ین نس ــرایتین جنس ارات ط و انتظی، ش
حات یرجنظام ت ی و، سبک زندگياقتصاد یۀط و سرمای، شرایفرهنگ یۀ، سرمایت اجتماعی، موقعیطیمح

ستقبه طور توانند یمهمگی  خانواده و ستقیم و غیم صمیرم  يالگو رفتنگدر پیش  ين برایم زوجیم بر ت
ــند.یثأت يخاص بارور   رها و جوامع دتفاوت خانواده ییفهم چرا ين مرجع برایرو بهترنیازا رگذار باش
  عناصـــر ودیگر ن نهاد در تعامل با یاســـت که ا یخانواده و تحوالت رات آن، نهادییو تغ يکنش بارور

  تجربه کرده است. یطیات محیواقع
ن مســـئله اســـت که چه یبرخوردار اســـت پرداختن به ا يشـــتریت بیان از اهمین میاما آنچه در ا

ا ما ر پرسشن یآن را موجب شده است؟ پاسخ به ا یدرون يندهایدر خانواده و فرا یدگرگون ي،دادیرو
ـــاند. ایم ياریدر خانواده  يبارور يدر الگو یدگرگون ییدر فهم چرا  ةدیرگذار، پدیثأداد تین رویرس
عمده همچون  یاجتماع يهاانیو جررویدادها آن اســـت.  يآثار قهرون و یزاســـیند مدرنیتجدد، فرا

طرح  و یسنت يهاارزش ی، دگرگونیو قانون ي، اصالحات اداریو اجتماع ياقتصاد ۀ، توسعینیشهرنش
و  یاشتغالهم خوردن نظام خود ، بریاجتماع يهاتیاق زنان به مشارکت در فعالید، اشتیجد يهاارزش

ند. آنچه از گذاشت يجا ق بریعم یراتیثأخانواده ت یبر بافت سنت مجموعاً، گریدرشت دو  زیر رییها تغده
 یخانوادگ يهار در ســاختار، ابعاد، روابط و ارزشییتغ ۀوقفیتداوم ب ،توجه اســتدیدگاه درخور ن یا

شـــوازي و ی(عباســـ دهدیم يخانواده رو ی، در بافت ســـنتشـــدهیادعوامل  پذیريثربا ااســـت که 
 ).35، ص 1384ندوشن، يعسکر

هایی که به تبع فرایند مدرن شـــدن جامعه در خانواده روي داده یا در حال وقوع و نهادینه دگرگونی
شــدن اســت، منحصــر به عناصــري خاص و متعلق به ســپهري ویژه نیســت. نهاد خانواده اینک تغییرات 

۶۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ند. کوجهی را تجربه کرده و میشناختی درخور تشناختی و جامعهشناختی، مردمشناختی، روانجمعیت
شــناختی، تغییرات در ســن ازدواج، میزان ازدواج، باروري زنان، تعداد فرزندان، منظور از تغییرات جمعیت

ست. تغییرات روان سته بشناختی، فرهنگی و جامعهبعد خانوار، میزان طالق و... ا ه شناختی خانواده نیز واب
ها، ترجیحات معطوف ها، هنجارها، سبک زندگی، آرمانها، نگرشرزشها، ااند که در حوزة بینشتغییراتی

ضوعات تابع آن به شکیل خانواده و مو صل ت ستهبه ا شی از وقوع پیو ضوع تحوالت جمعیتی نا اند. در مو
شاره کرد. توان به علل و زمینهتحول خانواده نیز می سی و ارتباطاتی ا سیا صادي، اجتماعی،  ها فرهنگی، اقت

شــناختی اهمیت دارد، بررســی علل و هاي جمعیتی از منظر جامعهاین میان براي تحلیل دگرگونی آنچه در
ست. جامعه -عوامل فرهنگی سان دربارة تغییرات و دگرگونیاجتماعی ا هایی که در خانواده روي داده شنا

ــاره د ــی از این فرایند اش ــی ناش ــنعتی، مدرنیته و تغییرات ارزش و  ارند (احمديعمدتاً به نقش انقالب ص
ساختاري و نگرشی در جامعه و تأثیرگذاري این). بر1391همکاران،  ساس فرایند تجدد با ایجاد تحوالت  ا

  ها، از جمله موضوع باروري متأثر ساخته است.بر عوامل واسط، نهاد خانواده را در همۀ سطوح و الیه

  يتيتحول جمع يو عوامل فرهنگ يتيجمع يگذارها. ۳-۳
ن یک از ایهرمهم گذر کرده اســـت.  ۀجهان تاکنون از دو مرحل ياز کشـــورها ياریبســـت در یجمع

 ییهایدگرگونجاد یق ایگذارها از طر اند.به همراه داشته یرا در جامعه انسان یتحوالت ،یتیجمع يگذارها
خانواده بر تحوالت جمع هاد  گذار یثأت یتیدر ن ندبودهر گذار جمعا حث  مده در ب ، یتی. محور ع

ــت که در پد ییزهایوخافت ــت. ا پدید یتیجمع يهادهیاس ــیآمده اس ها معلول علل و بین فراز و نش
ر و مهاجرت یمو، مرگيهمچون بارور یتیجمع يهادهیپدبر ن عوامل یا اند.یو اجتماع يعوامل اقتصاد

ــم ود بر خ ۀنوب بهز یها ندهین پدیک از ایهر د. متقابالًگذارمیثر ارا تحت  یتیجمع يهایژگیو و یموس
صاد یط اجتماعیشرا ر بژه یورا به ریثأن تیشتریب یان، عوامل فرهنگین میرگذارند. از ایثأجامعه ت يو اقت
 يها) نرخ بارورها و نگرش(باورها، ارزش ير ســاختار فکرییاســت که با تغ یهیبدزیرا دارند؛  يبارور

  ).1377، ییرزایدمی(س شد ر خواهدییز دستخوش تغین
سش ساختاراین قرارند از، ندان بخش مطرحیکه در ا ییهاپر  يمراحل مختلف گذارها خانواده در : 

فرهنگ در  ۀلا مقویا متفاوت؟ آاند یبوده سانکیها یا دگرگونیآ رفته است؟یرا پذ یراتییچه تغ یتیجمع
ــتهیمراحل گذار، نقش ب ــتر و برجس ــته در تحوالت خانواده  يترش ــت؟داش ــخ ش از پیپ اس ین به ااس

  ارائه شود. یتیجمع يروشن از مختصات گذارها یفیتعرباید ، هاپرسش
شرایطی فراجانبه، بهدر نتیجۀ فرایند مدرنیسم و تحقق مراحل مختلفی از توسعۀ همه هم آمد تدریج 

ـــت و تغذیه و در نتیجه کاهش مرگ زمان با کاهش ومیر انجامید. همکه به بهبود وضـــعیت بهداش



   ۶۵هاي فرهنگي در تحوالت جمعيتي نقش فرهنگ و ساختار

با حصول پیشرفت در زمینۀ دستیابی به وسایل پیشگیري و کنترل، باروري نیز کاهش یافت. ومیر، مرگ
ضعیت مرگ ست که دگرگونی توأمان در و ست. بدیهی ا ومیر و باروري، گذار جمعیتی اول نام گرفته ا

یامدهاي جمعیتی و اجتماعی  عد خانواده بود. کاهش بعد خانواده پ نتیجۀ گذار جمعیتی اول کاهش بُ
هاي ذهنی در موضــوعات رشــماري به دنبال داشــت و این پیامدها، خود زمینه را براي ایجاد دگرگونیپ

شی از گذار اول بهمختلف مربوط به خانواده فراهم آوردند. دگرگونی ر تدریج تغییراتی را دهاي ذهنی نا
شد که به آن،  شویی و خانوادگی موجب  صمهمشود. گذار جمعیتی دوم گفته میزندگی زنا ر ترین عن

گذار جمعیتی دوم مربوط به تغییر رفتار افراد دربارة تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده است. پیامد این 
گیري خانواده، افزایش سـن ازدواج، ترجیح تمایل به مجرد تغییرات کاهش میزان وقوع ازدواج و شـکل

موالید خارج از ازدواج و افزایش  زیســـتن، کاهش عمومی نرخ باروري، تأخیر در فرزندآوري، افزایش
ـــت (هوم و دورا،  ـــک این وقایع، بیشـــتر از هر عامل دیگري متأثر از ). بی3، ص 2003طالق اس ش

شورهاي مورد مطالعه بوده شورهایی ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی ک سۀ ک شاهد این مدعا، مقای اند. 
ها که توســـط پیمایش جهانی ارزشاســـت که در مراحل متفاوت گذار جمعیتی حضـــور دارند. نتایج 

ساختار خانواده در  ست که  صورت گرفته، بیانگر آن ا شور  سازمان ملل در پنجاه ک صندوق جمعیت 
شورهاي  سیاري از ک ست. در ب ساس مراحل گذار جمعیتی متفاوت بوده ا شورهاي مورد مطالعه بر ا ک

رایی گاول جمعیتی هســـتند، خانوادهافریقایی مانند مالی و بورکینافاســـو که در مراحل ابتدایی گذار 
شورها، پدیدة  ست. در این ک شکیل خانواده همچنان مثبت ا سبت به ازدواج و ت شمگیر، و نگرش ن چ
کاهش باروري محســوس نیســت؛ اما در کشــورهایی که در مرحلۀ دوم گذار جمعیتی هســتند مانند 

انواده نسبتاً ت به ازدواج و تشکیل خیافته، تمایل به تشکیل خانواده پایین و نگرش نسبکشورهاي توسعه
ست و نرخ باروري نیز پایین شورها منفی ا ست. نرخ باروري در برخی از این ک شینی ا تر از میزان جان

ضعیت برخی حتی پایین ست. در این میان و شد منفی جمعیت ا شده که به معناي ر صفر گزارش  تر از 
تحلیل اســت. در ایران، هرچند نۀ متفاوتی قابلگو کشــورهاي در حال توســعه همچون ایران و ترکیه به

یافته ندارد، بر خالف کشورهاي در حال تجربۀ گذار سطح باروري فاصلۀ چندانی با کشورهاي توسعه
جمعیتی دوم، نگرش منفی نســـبت به خانواده و ازدواج وجود ندارد. علت آن نیز برجســـتگی و نفوذ 

. روند تغییرات ازدواج و نگرش نســبت به خانواده و عوامل فرهنگی در فرایند تحوالت جمعیتی اســت
هاي ویژه آموزهدهد که نقش عوامل فرهنگی بهازدواج در کشـــورهایی مانند ایران و ترکیه نشـــان می

خطی، که رو روند گذار جمعیتی دوم نه تکگرایی بســـیار مهم اســـت. ازایناســـالمی دربارة خانواده
  ).1391خطی است (احمدي و همکاران، ، چندبرحسب ساختار فرهنگی متفاوت کشورها

۶۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  تيجمع بر يفرهنگ ساختار ريتأث يشناسگونه. ۴
  جمعیت، فراوانی در تغییر. 1: گذاردمی اثر جمعیت بر صــورت دو به اســاســاً فرهنگی ســاختار

  .جمعیت تراکم در تغییر. 2
  تيجمع يفراوان و يفرهنگ ساختار. ۱-۴

سته یفرهنگ ساختار ستیس در يانقش برج  یهیدارد. بد تیجمع یفراوان در از جمله یتیجمع يهاا
ست شد که ا سا دیتول با يورافن ر سو، و بهبود کین از یجنسقط نینو يهاروش و يریجلوگ لیو

  در است. کرده یانیشا کمک تیدر تعداد جمع یدگرگون به گرید يامکانات بهداشت و سالمت از سو
  رخوريدنه و بستر یعنصر مکمل، زممنزلۀ ز بهین یو فرهنگ یاجتماعط یها، شرااستیساین اعمال  کنار
سیا گذاريریثأت يبرارا  ستین  ست ککر یجادت ایجمع یجه تحول در فراوانیها و در نتا شن ا ه د. رو
راه همت یموفق با ین، در صــورتینو یاجتماع -یفرهنگ يهاتیاز وضــع یناشــ یکنترل يهااســتیســ

ژه یوهب ،کشــورها یبرخ یفرهنگ يموجود در ســاختارها يهاتیها و ظرفنهیخواهند بود که بتوانند زم
ــورها ــنت يدارا يکش ــرار دارند، تعدیت و افزای، که بر حفظ جمعرا تریبافت س ن یل کنند. ایش آن اص

 یجاد تحول در فراوانیا يفرهنگ برا يســاختارها يت باالیاز ظرف یموضــوع در هر دو صــورت، حاک
  يکشــورها در تیجمع رشــد يآمار تفاوت لیتحل به توانیم ت،یاهم نیا نییتب ت اســت. دریجمع

  که توسعه حال در يکشورها و اندپرداخته تیجمع کنترل به یفرهنگ ينوساز ۀپشتوان به که افتهیتوسعه
  پرداخت. ند،مندبهره پشتوانه نیا از کمتر

  تيو تراکم جمع يساختار فرهنگ. ۲-۴

ـــاختارهاي فرهنگی  ـــت جمعیت نیز تأثیري نهفرهنگ و س تنها بر فراوانی جمعیت، که بر انباش
تري گذارند. دو عنصــر فرهنگی مهمی که در این زمینه اثرگذاري بیشــتر و طوالنیکننده میتعیین

  اند از:دارند، عبارت
سیار مهم در انگیزه عالیق و دین هاي مذهبی:جاذبه الف. شی ب  اي براي تجمعزایی تودهدینی، نق

ست. تراکم و انباشت روز در اماکن انمؤمن شته ا شهرها دا شهرهاییمقدس و   و قم چون افزون در 
 عنصر ناشی این از دارند، شهرت مذهبی شهرهاي به که عربستان در مدینه و مکه یا ایران در مشهد

  شود.می
شگاه وجود ب. شی و فرهنگیمراکز  گونهاین بنیان نهادن فرهنگی: دیگر مراکز و هامدارس، دان  آموز

شت عوامل از دیگر یکی نیز ست جمعیت مؤثر در انبا شهرهاي .بوده ا  و کوچک به طور معمول 
 تئاتر و امکانات تولید و و سینما هايها، سالنآموزشی، پژوهشی، موزه متنوع امکانات از که بزرگی
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صوالت فرهنگی برخوردار ضۀ دیگر مح شتاق اند، جوانانبوده عر صیل به م  و علوم آموزش و تح
  .)69، ص 1386کنند (تمنا، می جذب خود به را فنون

نه  -یکلطوربه ید که تجمع امکانات رفاهیآیمن بریز چنیشـــواهد ن یاز برخ ج. امکانات رفاهی:
  سازد.یت را فراهم میتراکم جمع ۀنیبزرگ تحقق دارد، زم يغلب در شهرهااکه  -خصوص موارد فوق

  يتيجمع يهادهيپدر فرهنگ بر يثأت. ۵
  ير فرهنگ بر تحوالت  باروريثأت .۱-۵

شمار  يهالفهؤم يه و دارایالده، چندیچیپ يفرهنگ امر ست. تحلپر ز ین آثار آن و یل تحوالت فرهنگیا
ها دهیر پدا چند واسطه بیک یم و آشکار و گاه با یصورت مستق ده است. فرهنگ گاه بهیچیپ نسبتاً يامر
  تحول یعنی ؛دانندیاز نوع دوم م را غالباً يگذارد. ارتباط فرهنگ و باروریر میثأت یطیمح يهاتیواقع و

سعگذاري بر ریثأت قیطر از یفرهنگ ش ۀتو شاع ،ینیشهرن ص ۀا ش افراد انیم در التیتح تغال جامعه، ا
  به .سازدیم فراهم را باروري سطح در تحول ها نسبت به خانواده، موجباتر نگرشییتغ و بانوان یرونیب
م، یرمستقیغ طور، بهیتیجمع و ی، اجتماعیفرهنگ يهایزان آگاهیم گسترش قیطر از فرهنگ گر،ید انیب

  .کاهدیم جامعه روند باروري از
به اقتصــاد  ي(گذار از اقتصــاد کشــاورز جوامع يرات ســاختاریی، تغينوســاز يهاهیبر اســاس نظر

دن، شــ یصــنعت یعنی یاجتماع یدر زندگ يســاختاررات ییرات خانواده را به وقوع تغیی) تغیصــنعت
و انطباق  يســازد. در واقع، نهاد خانواده با هدف ســازگاریمرتبط م و... ی، آموزش همگانینیشــهرنشــ

و  يوازشـ ی(عباسـ رفته اسـتیرا پذ ياز جمله کاهش بارو یراتیینوظهور، تغ یطیط محیبا شـرا يقهر
ــادق ــته نظریابر پایۀ ). 1384، یص ــاختار رات نهاد خانواده هم ازییتغ، تاین دس نظر  و هم از ينظر س
انقالب  یۀبا مطرح کردن نظر ،ام گودیلیووسته است. یوقوع پهب ينوساز يندهایر فرایثأتحت ت يکارکرد

ج ازدواج اشــاره کرده و یرا يبر خانواده و الگوها ير روند نوســازیثأبه ت خانواده، يدر الگوها یجهان
ست که فرا ساز ندیمعتقد ا سطوح مختلف فرد ينو نهاد خانواده و ابعاد شدت بر به، یو اجتماع يدر 

  رده است.گذار یثأمتعدد آن ت
شود این بخش بایکه در ا یمهم پرسش ست که فراید بدان پاسخ داده  ق چه یاز طر يند نوسازین ا

 یتیحوالت جمعق، تی، تحوالت خانواده را رقم زده و از آن طرسازوکاريو با چه  یسنخ عناصر فرهنگ
ص سخ تف ست؟ پا شده ا سشیبه ا یلیو تحل یلیرا موجب  به  ادامهر اما د ؛طلبدیتر مفراخ یمجال ،ن پر

  :کنیمیاشاره م يرگذار بر باروریثأت ین عوامل فرهنگیتراصلی

۶۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  التی. گسترش سواد و باال رفتن سطح تحص1-1-5

سع سواد ۀتو س یعامل، آموزش و   يهاات و کنشیها، روحها، نگرشها، ارزشنشیر بییار مهم در تغیب
حت ات تی، توجه به روند تحول ذهنيفهم بهتر موضوع کاهش بارور يرو برانیاده است. ازوب یاجتماع

ــ یطیر تحوالت محیثأت ــواد و تحص ــطح س ــت. باال رفتن س الت از چند جهت بر کاهش نرخ یالزم اس
  ثرگذار بوده است:ازنان  يبارور

ها و ها، آرمانشــهیدر اند یو دگرگون ياغلب با تحوالت فرد ،التیو تحصــ ش ســوادیافزا الف.
، وريآخانواده، سن ازدواج، فرزند یسنت يدر الگوها بازنگريقرابت تنگاتنگ دارد.  یحات شخصیترج

در جامعه از  یشــغل يهاتیل به احراز موقعیتما ي وو همســر يف مادریوظا ها وتعدد فرزندان، نقش
  ؛بانوان بوده است یذهن يایرات در دنیین تغیجمله ا

ــب.  ــت، امکان الت معموالًیتحص ل به تحرك یدهد. میش میرا افزا یتحرك اجتماع بختو  فرص
ست.  ضاي این تمایل همراه ا صیلی، اغلب با تحرك جغرافیایی با هدف ار شرایط تح شی از  اجتماعی نا

  توجهی در کاهش باروري داشته است؛ هاي شغلی، تغییر درخورتحرك اجتماعی در قالب کسب موقعیت
ص يزنان برا يتالش و تکاپوج.  سواد و تح سط  شمنزلۀ الت بهیب بر زمان يندیبالمنازع، فرا یارز
از  یدن به سطح مطلوبیازدواج را تا رسکه کند یب مین موضوع به طور ناخودآگاه زنان را ترغیاست. ا

 ةازسو و محدود شدن بکیباال رفتن سن ازدواج از  يمعنار ازدواج به یخأت ر اندازند.یخأبه ت الت،یتحص
ست. افزون بر اید ياز سو يفرزندآور يبرا یزمان   ت ویفیان کیجمع م کرده غالباًلینکه زنان تحصیگر ا
ندان را یکم ب نددانمیممکن نات فرز فدایزعم خود کمهو  ندان میفیک يت را  ند. ازیت فرز   رونیاکن

  است. یاجتماع ۀن چرخیر ایناپذاجتناب ۀجیندان، نتشمار فرز یعیکاهش طب
شتی  صوص امور بهدا سواد و آموزش و به تبع آن افزایش آگاهی عمومی زنان از جمله در خ د. افزایش 

  .هاي تنظیم خانواده را فراهم آوردو درمانی، زمینۀ روحی براي تمکین هر چه بهتر و مؤثرتر برنامه
به  يل کمتریالت باالتر، تمایسطح سواد و تحص ين داریکه والد دهدیشده نشان ممطالعات انجام

نواخت باروري نکاحی توأم توسعه، وقوع کاهش یکتعدد فرزند دارند. در کشورهاي در حال 
شاهده می سطوح باروري م صیالت، در همۀ  صیالت متغیري اینشود. ازبا افزایش تح رو تح

ستقیم، بار ست که، هرچند به صورت غیرم سازد و با تقویت عواملی، نرخ آن وري را متأثر میا
ـــتقیم بر افزایش باروري تأثیردهد و عوامل و متغیرهایی را که بهرا کاهش می ند، گذارطور مس
  ).137، ص 1386کند (حسینی، تضعیف می



   ۶۹هاي فرهنگي در تحوالت جمعيتي نقش فرهنگ و ساختار

  تیر نگرش و هوییتغ .2-1-5

ت یریمد ی وخانگ کار ،يش مادر، نقيچون بارور ییهانهیزم ها درافراد و خانواده یفرهنگ يهانگرش
سازند نیمهم فرا يمدهایااز پ یکی ییگذارند. فردگراریثأت يکه بر روند بارور ندايبدن از جمله امور  يو

سان مدرن، هو ساس و رفتار ان ست که با غلبه بر فکر، اح سان يو ين را براینو یتیا ست. ان  رقم زده ا
 يح انحصــاریارزش و ترج یو مصــالح اجتماع یجمع يهاکه به ارزش تیخالف انســان ســن مدرن بر

دهد. در یم بها یحات شـخصـیها و ترجش، و آرمانیخو يهاازها و خواسـتهیشـتر به خود، نیداد، بیم
سبات وییدر تع ي، نقش محوريفرد يهاو لذت يمدرن، رضامند يایدن  یف اجتماعیوظا ن روابط، منا

 ۀهم باًیجانبه، تقرر از تحوالت همهیناپذانیپا يارهیوقوع زنجر یثأمدرن، تحت ت ياید. در دننافراد دار
ور مرد قرار گرفته، تصکانون بازنگري  قاًیکه عم يجمله امور ند. ازاشدهف یتعرر بازییامور دستخوش تغ

، در یســـنت آنهاســـت. مرد یو اجتماع يمحول و محقق فرد يهات مردانه و زنانه و نقشیو زن از هو
ت، روابط و مناسبات خانواده را یامن ،شت، نظمیمع ،اقتدار اقتصاد گرفت و بایم يخانواده جاس هرم أر

که مرد یدرحال ؛مند بودهشــده، به کثرت فرزندان عالقينهاد يهاارزش يکرد و به اقتضــامیت یریمد
اه ن اقتصاد و رفیمأق در تین طریباشد و از ا یانتظار دارد که همسرش عنصر فعال اجتماع مدرن، معموالً

شارکت  سهمیرید و در مدکنخانواده م شدیب یت خانواده  شته با زن  ةباردر یتین چرخش هویا .شتر دا
اش خانواده و امور یو کانون یاصل ۀو دغدغبود گرا خانواده ،یاست. زن سنتروي داده گر ید ايگونه به

ه امکان ت و اعتبار و بلکی، اهمیاجتماعت یموقع یاپیکسب پ يبه معنا یمربوط بدان بود. تحرك اجتماع
 یر امور خانگیو تدب يو مادر يهمچون همسر یتیجنس يهانقش ةشدينهاد يالگواو نداشت.  یوقوع
 يالهیا وسر یت شغلیالت و کسب موقعیش سطح تحصیکه زن مدرن، افزایحالدر ؛رفته بودیپذ قاًیرا عم

ت یقعگاه و مویاستعدادها، ارتقا جا ییو شکوفااست ص داده یخود تشخ یت اجتماعیهو ییبازنما يبرا
ست ي، و حقوق فرديحات و آزادیها، ترجو تحقق آرمان یاجتماع سریجو مورا ج شئون هم ، يکند. 

ظا يمادر حت قاًیعم یخانوادگ يهاف و ارزشیو و عاع فردگرات ته ییالشـــ . در بخش نداقرار گرف
سو یز نوعیو تعدد فرزندان ن آوريفرزند سوپدید ق زن و مرد یان عالیم ییهم ست. از    ، چونییآمده ا

ــخت مرد از شیزن به طور معمول ب ــقت فرزند یس کند، اعالن یآن را تحمل م يامدهایو پ آوريو مش
صم شته، در پ از کمتر و شماردیم شیخو حق یبه نوع را آن دربارة يریگمیموافقت و ت س یگذ ب ک
 یجتماعا یشرفت فرهنگیر پیدر مس یمانعمنزلۀ از آن به يبلکه در موارد ؛است يز مادریعنوان افتخارآم

  است. ين روند، کاهش باروریا يقهر ۀجیکند. نتیاد میخود  يآزاد ةکنندو محدود

۷۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ک ســـب يمحور يهالفهؤگر از مید یکمنزلۀ یز بهین ییگرامصـــرفة دیرات، پدییتغاین عالوه بر 
  یمصرف یزندگ سبک ۀغلب با که است یهیثر ساخته است. بدأافراد را مت یت اجتماعیمدرن، هو یزندگ

 ها به داشـــتنل خانوادهی، تمایمعمول زندگ يهانهیتبع آن باال رفتن هز زان مصـــرف و بهیم شیافزا و
شمارفرزندان  سبک زندگیدر ازیرا شود؛ یکنترل م ، عمالًپر شیبه لقا فرزندان ي، عطاین  ده یشان بخ

شزمینه ن یا شود. دریم سانه ینقش مراکز آموز د در یجد یتیهو يهالفهؤت میدر تقو یجمع يهاو ر
  ار برجسته است.ی، بسیو خانوادگ يسطح فرد

  ير آن بر تحوالت باروریثأو ت ینید يباورها. 3-1-5
شا یکی ست.یفرهنگ، د ۀلفؤن میتريد محوریاز عناصر مهم و    يرهایغاز مت یکی ،ين بارورییدر تب ن ا
ــلی ا ــت. با نگاه یمذهب يمذهب و باورها، رگذاریثأتص زرگ ان بیروان ادیپ يگذرا به رفتار بارور یاس

 افت. مذهبیده درین پدیتوان نگرش مثبت آنها را به ایآشــکارا م ت،یهودیت و یحیمســ چون اســالم،
 مردود د رایکنترل موال يهاشـــتر روشیب ؛کندیت میبزرگ و گســـترده حما يهاک از خانوادهیکاتول

ــمرد و از زادیم ــایکند. کلیم يدارجانبفراوان ولد وش   شیافزا و ازدواج به یطورکلبه ک،یکاتول يس
ــفارش تیجمع ــدن محدود به منجر که یعامل هر کند و بایم س فرزندآوري  ثیاز ح بعد خانواده ش

  صــورتبه را يباردار از يریشــگیپ پروتســتان نییآ ).34، ص 1377، ی(کتاب اســت ، مخالفینجامدب
سل دیتهد به منجر که یعموماي برنامه شت نید در .داندینم مجاز ،شود ن  یۀما اوالدفراوانی  زین زرت
ــان و برکت ــمرده خداوند توجه ۀنش ــده ش ــت ش ــتن و ازدواج. اس   افته ویپرورشکین نفرزنداِ داش

ست. د رفتهیم شماربه اتارتخفا جزو دهیدآموزش   و تیجمع شیافزا به را خود روانیپ زیهود نی نیا
سر در شدن پراکنده شو جهان سرا سالم نگرش يدیان توحیان ادیدر م .)32 ص کند (همان،یم قیت ، ا
ــو رددا يباردار ةدیبه پد يترمثبت ــت موافق تیجمع شیافزا با ؛کندیق میو بدان تش   با ژهیوبه و اس

ش ستتنگ و فقر از میب جهت به یفرزندکُ ست شمرده بزرگ یگناه را آن و کرده مبارزه ید ، ی(امان ا
ان آنها یدر م يدهد که باروریمسلمانان نشان م يرفتار باروردربارة شده مطالعات انجام ).9، ص 1389

  د:سینویان مسلمانان میدر م يبارور یبا بررس کركدارد.  يرمسلمانان، نرخ باالترینسبت به غ
  ؛زمان نداشته است یدر ط يار عمدهییتغ باالست؛ یطورکلباً بهیتقر دارد: یژگیها چند ومسلمان يبارور

، عوامل چون يد ویاز د گر اســت.یجوار از مذاهب عمده دهم يهاگروه يطور عام باالتر از باروربه
ــو ــقط نت آنایمحدود بودن فعال ق به ازدواج زودرس،یتش  يباال ين، باروریجن در خانه و کنترل س

  ).567، ص 1966(کریک، مسلمانان را موجب شده است 
  ).561تر از مذهب کاتولیک است (همان، ص هاي تنظیم خانواده، قاطعاز نظر وي، اسالم در طرد سیاست
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  ير آن بر باروریثأو ت يآورفرزند ي. ارزشمند4-1-5
 و يرات ســطوح بارورییمهم در تغ یاســت که بالقوه نقشــ یفرهنگ ي، عنصــريفرزندآور يارزشــمند

 جمله از يدارو فرزند يآورفرزند ياست که ارزشمند یهید. بددارک جامعه ی یتیرشد جمع یدگرگون
تن با داشــ ین جوامعیدر چن نیاســت. والد يموضــوع بارور م بریر مســتقیثأت يعوامل بالفصــل و دارا

ــتر، ارزش و اعتبار بیفرزندان ب ــب میش ــتر کس ارزش « مفهوم .)94، ص 1381ر، ی(لوکاس و م کنندیش
  و دنکمیه یرا توج باروريي برا ییزازهیانگ در هافرهنگ تفاوت ده،یفا -نهیهزالگوي  کیدر » ندانفرز
  دهد.یتوجه م یاجتماع ساختار تیاهم به

 یمختلف جهان اجتماع يهاســـاحت يهایدگوگون پذیريریثأت با یاســـت که امور فرهنگ یهیبد
ستخوش تغ ستخوش تغیصورت خودبن ، اگرچه بهیفرهنگ يهاشوند. ارزشیر میید ستقل د ر ییاد و م

شان مییغلب در مقابل عوامل تغاشوند و ینم سرعت و ژرفادهند، اما یر از خود مقاومت ن  يشدت و 
و  يسازد. ارزش فرزندآوریر مییز دستخوش تغیرا ن ی، عناصر فرهنگیساخت يهادر عرصه یدگرگون

ش ســطح ی، افزاینیتوســعه همچون گســترش شــهرنشــ يهامؤلفه یر در برخییز به تبع تغین يفرزنددار
ص شتغال، باالیل بیالت زنان، تمایتح سن ازدواج شتر آنها به ا ستخوش تغ ،رفتن  شدهیید ل به یو تما ر 

ــت. یو تعدد فرزندان را در م يفرزندآور ــدهمطالعات انجامبر پایۀ ان عموم زنان کاهش داده اس نرخ  ،ش
  افته است.یها کاهش اشتغال زن ةزیانگپذیري از ثربا ا عمدتاًران، یگذشته در ا ۀدر دو ده يبارور

ها، نشیت بین اســـت که تقویا یتیزان جمعیرگذاران و برنامهاســـتیســـ يتوجه برادرخور  ۀنکت
و  یاجتماع يهايســـازنهیبه همراه زم يمعطوف به فرزندآور يهات کارکردیها و توجها، نگرشارزش
  .آوردفراهم خواهد  ير رفتار بارورییتغ يبرا ی، بستر مناسبياقتصاد

  یح جنسیل به موضوع ترجیکاهش تما .5-1-5

ظهور و بروز  یرپاســـت که در جوامع ســـنتید نســـبتاً یاجتماع یک ارزش فرهنگی، یح جنســـیترج
مله عوامل ج شده، ازک ارزش شناختهمنزلۀ یح فرزند پسر بر دختر، بهیداشته و دارد. ترج يرتریچشمگ

 یمذهب و یاسیس ،ياقتصاد یغلب به دواعاح اوالد ذکور اگرچه یبوده است. ترج ين بارورزایثر بر مؤم
و  يرین به هنگام پیاز والد يریت، دســتگین امنیکار مردانه، ضــرورت تأم يرویبه ن شــتریاز بیهمچون ن

ک یروان یر پیتکث ی و، اســتمرار نســل، کســب اقتدار و نفوذ اجتماعی، انتقال ارث خانوادگیافتادگکاراز
شتید را  يرذکور، نرخ بارو د اوالدید تولیمکرر به ام ییاق به فرزندزاین مستند بوده است، در هر حال، ا

  د.یبخشیاز میرا امت ییژه پسرزایوهو ب ییزافززند ياستعداد باال برا يداد و زنان دارایش میافزا

۷۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ش بنیادینست که تحوالت ین يدیترد سع ینا صن يشهر يندهایو فرا یتهمدرن ۀاز تو  یعتشدن و 
ده را موجب ش یتیتحوالت جمع یف کرده و برخیمقوم آن را به شدت تضع یزه و دواعین انگیشدن، ا
ست ست ).166، ص 1389(زارع،  ا ران که دوران گذار خود از یجوامع همچون ا یکه در برخ گفتنی ا

 مدرن در آن رواج دارد، در مناطق و یاز عناصر فرهنگ سنت یبیند و هنوز ترکپیماییبه مدرن را م یسنت
 ايارهک انگمنزلۀ یهمچنان به یح جنسـی، موضـوع ترجیو سـنت یبافت فرهنگ بوم يو دارا ییروسـتا
ــ ــت؛ اما در مح یگاه خود را در باور عمومیجا یارزش ــهر يهاطیحفظ کرده اس ــهرهایوهب يش  يژه ش

  افته است.یبزرگ، ارزش و اعتبار آن تنزل 

  ريومگمرفرهنگ و . ۲-۵

ست که تکرارناپذ یتیجمع يهادهیگر از پدید یکیز یر نیوممرگ ستر یا  يهادهیو برخالف غالب پد ا
  ریوم، مرگیف سازمان بهداشت جهانیرند. طبق تعریگیافراد جامعه در معرض آن قرار م همۀ، یتیجمع

ست از:  شدن همیناپد«عبارت ا شانه یشگید  ، ییسرار.ك: ( »پس از تولد یزمان در هر یزندگ يهان
رو نیاشـــود. ازیآمده اطالق مایدند زنده بهیموال ةتنها دربار» مرگ«ف، مفهوم ین تعریا يبر مبنا )1381

ع مهم یاز وقا یکیر یومشــود. مرگیر شــمرده نمیوم)، مصــداق مرگییزا(مرده فوت قبل از والدت
اســت که  یهین دارد. بدیت و ســاکنان زمیدر حفظ تعادل جمع یتوجهدرخور اســت و نقش  یتیجمع

ر و سکونت بش دهدرخ می یتیهمراه نباشد، انفجار جمع یجیمرگ تدر که بایصورتولد در وجود زاد و
  ممکن خواهد شد.ناو به مرور زمان،  عمالً یخاک ةکر يبر رو

ل شد. عامل به یز قایین علت و عامل تممیاد ینخست با ر،یومثر بر مرگؤدر بحث از علل و عوامل م
بروز علل مرگ فراهم  ينه را برایو زم شود که بستریاطالق م ییهاتیها و وضعنهیزم ط،یشرا ۀمجموع

مان ، علت مرگ هینظر پزشک رد، ازیمیخاص م يماریک بیر اثر بکه  یکودکبراي مثال،  يآورد. برایم
ست يماریب شگر جمع اما ؛ا شناخت عواملیعن واقیرش ایضمن پذ یو اجتماع یتیپژوه صدد   یت، در

طوح ن باور است که سیبر ا ییرزایم. ندادهآورفراهم  يمارین بیکودك به ا يابتال ينه را برایاست که زم
ــته به زمیر در یوممرگ ــت يهانهیک جامعه عمدتاً وابس ــت که خود با مجموعه یبهداش از عوامل  يااس

صاد سر ینقش عوامل فرهنگ يرد. ویپذیر میثأو از آنها ت داردارتباط  یو فرهنگ یاجتماع – ياقت ار یا ب
ـــد: الگوینویم کند ومی یابیمهم ارز د و یثر از آداب و رســـوم و عقاأکه مت يو رفتار یفرهنگ يس

ــت م ــالمت فرد و از آن طر یمنف یا حتیرات مثبت و یثأتواند تیباورهاس ــطح مرگ ق بریبر س ر یومس
ل یو بهداشــت از قب یمثبت و موافق با ســالمت يهاب جامعه به جنبهیترغت دادن و یاهم داشــته باشــد.
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ندرســـتیرعا فت و حفظ ت ظا به نوزاد و نحویو شـــ یت ن مادر  عادات و  ةر دادن  با  عه  جام برخورد 
و  یدتیعق يهاارها و ارزشیو بهداشـــت جامعه در قالب مع یر با ســـالمتیمضـــر و مغا يهاشیگرا

شیفرهنگ سزا در فرهنگ  ی، نق شتب سطح مرگیجامعه و درنت یبهدا در . )1357، ییرزای(م ر داردیومجه 
  م.یکنیر اشاره میموثر بر مرگؤم ین عوامل فرهنگیتراز مهم یل به برخیذ

  نیالت والدیسطح سواد و تحص .1-2-5

کودکان در  یزان بازماندگین مییر تعب ثرؤم یفرهنگ ۀن مؤلفیترمهم ،ژه مادریون بهیالت والدیزان تحصیم
ست يهاسال ست. نهادها ین زندگینخ نقش خود در مراقبت از  ،مادر یانجیبا م ز عمدتاًین یاجتماع يا

شت او در منزل را ا ز مادر ا یمراقبت يهايها، و توانمندرو باورها، نگرشنیکنند. ازایفا میکودك و بهدا
که  یل نقشیالت به دلیوزش و تحصمطالعات، آمبر پایۀ برخی برخوردار است.  یتوجه درخورت یاهم

ضائات، محدود یش آگاهیدر افزا ساالنه  یستیها و موانع زتیمادران از اقت  10تا  5مانع کودکان دارد، 
ن یباز طبق هم). 148، ص 1386، ینی(حس شودیتوسعه م حال در يدرصد مرگ کودکان در کشورها

د بر یکأ. تر داشته استیثأات کودکان تیاستمرار حند یش از سواد پدر بر فرایمطالعات، سطح سواد مادر ب
سواد و آموزش مادر به علل و یافزا ست پذیرهیتوج یگوناگون ۀدلاش  سازمان ملل،  ا د، یتردیب .)1985(

ــواد در مقا ــه با مادر بیمادر باس ــواد از امکانات و قابلیس ــتریب يهاتیس ــتفاده از خدمات  يبرا يش اس
  بت از کودك برخوردار است.مراق يبرا یو درمان یبهداشت

ــو ــتیگر، با توجه به محدودید ياز س ــغل يهات فرص ــیبوم یدر نواح یش از مردان در  ياری، بس
 یخانوادگ یر از محل زندگیغ يگرید يدر حال توسعه مجبورند شغل مناسب خود را در جا يکشورها

ستیخو سئول جو کنند و عمالًوش ج سران  ةت کامل اداریم خانه و مراقبت از فرزندان و کودکان به هم
ــودیآنها محول م ــت که در چنین يدیترد .(همان) ش ــرایس ــ یطین ش ــواد و آموزش مادران نقش  یس

سکویکننده در مراقبت از کودکان دارد. گزارش نییتع سوادآموز1994( ون صوص  و  یهمگان ي) در خ
ر یومل مادران و مرگیان تحصـیتنگ و معکوس متنگا ۀنشـان از رابط 1990ر کودکان در سـال یوممرگ

  ).85، ص 1378، ی(امان کودکان دارد
تأثیر نیست؛ چه افزایش سطح سواد و ومیر کودکان بیسواد پدر خانواده نیز بر کاهش نرخ مرگ

شغلی،  سهیل کاریابی، افزایش کارآمدي، افزایش موقعیت  صیالت پدر به طور طبیعی، موجب ت تح
صرف خانوار، افزایش آگاهی و  ستی، مدیریت م ستمزد، افزایش قدرت تأمین امکانات زی افزایش د

هاي بهداشتی و درمانی و در کل، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی خانواده مراقبت دربارة حساسیت

۷۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

سب و کارآمدي می صیالت مورد نظر از تنا سواد و تح ست که  شود. البته همۀ اینها با این فرض ا
  .)151، ص 1386بایسته برخوردار باشد (حسینی، 

  ریوممرگو  ينژاد - یقوم يهافرهنگخرده .2-2-5

که  ییکشــورها ۀدر هم باًیاســت که تقر یموضــوع ،ریمونرخ مرگ در يو نژاد یقوم يهافاوت گروهت
و  ياقتصــاد يشــک ســاختارهای، وجود دارد. بکنندگی میزندگر یکدینژادها و اقوام گوناگون در کنار 

که  یهمار میبساما عامل  ،بسزا دارند يریثأر تیومجوامع، در نوسانات نرخ مرگ یاسیس یو حت یاجتماع
ست، زمأییمطالعات ت ۀنقش آن در هم شده ا سترها و گفتماننهید   یعنیجامعه  یغالب فرهنگ يهاها و ب

سبکشیها، گراها، ارزشنشیها، بدانش سوم،  شده نهینهاد يرفتار ي، الگوهایزندگ يهاها، آداب و ر
سانة ژه نحویوهب ست. یطب و طیها با خود، محتعامل ان ست که گروهگفتنی عت ا به  يو نژِاد یقوم يهاا

ر یومنه فقط مرگو  یتیجمع يهاشـــتر شـــاخصیدر ب باًیمتفاوت، تقر يهافرهنگت خردهیل حاکمیدل
  دارند. ییهاکودکان، تفاوت

در هزار  47ر اطفال از یومزان مرگیرغم کاهش مبهدهد که یکا نشــان میمراشــده در مطالعات انجام
وست دپیپوست به کودکان سفاهیر کودکان سیوم، نسبت مرگ1991-1940 يهاسال یط در هزار 9/8به 
ست.ی شیافزا 4/2به  7/1از  سیا افته ا شان م ین برر سال ین ر کودکان یومزان مرگیم 1988دهد که در 
ر ددپوست بوده است. یر اطفال سفیومش از دو برابر مرگیکا بیمراالت یا 50الت از یا 23پوست در اهیس
  یۀب، تغذتر، مسکن نامناسنییالت پایچون سواد و تحص یان به عواملسشناتیها، جمعن تفاوتین اییتب

سنده  سترس کمتر به امکانات زب شت يهابودن مراقبت یو ناکاف یستید سمیادر  یبهدا شاره این  هان ا
ـــاس تفاوت اقوام و گروهنیابر. )1995(برد،  اندکرده ر، عالوه بر یوممرگک جامعه در نرخ ی يهااس

  یهنگفر يو بســترها یســتیز يبه تفاوت آنها در الگوها يو اقتصــاد یت اجتماعیتفاوت آنها در موقع
  .بستگی دارد

  ریوممرگن و ید .3-2-5

ـــت. داري و پدیدة مرگرابطۀ دین یا دین ومیر نیز در برخی مطالعات کانون توجه قرار گرفته اس
ست که دین، به سترین مؤلفهمنزلۀ یکی از محوريیان الهی بهویژه ادتردیدي نی ته به هاي فرهنگی، ب

ـــالح بینشموقعیت فرهنگی و اجتماعی، بالقوه می ـــبکآلها، ایدهها، نگرشتواند با اص  هايها، س
یت زندگی از  یات زندگی و... بر کل با واقع مل  عا باطی، نحوة ت ظام ارت تاري، ن زندگی، الگوهاي رف
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ــوع مرگ ــنتی که دین در آنها ر تأثیر تعیینمیوجمله موض ــوع در جوامع س کننده بگذارد. این موض
  وضوح مشهود است.نقشی برجسته (در مقایسه با جامعۀ مدرن) دارد، به

سو سبک یبه دل ز عمدتاًیک جامعه نیمختلف در  یمذهب يهاگر، اقوام و گروهید ياز  ل تفاوت در 
زان یه ماند کنشان داده نیبرنشتاو  مونیسا مثال، يدارند. برار یمودر نرخ مرگ ییها، تفاوتینید یزندگ
شیوممرگ س يان هندوهایاز کزاز اطفال در م یر نا ست و دلیشمال هند ب ست که ایل آن ایار باال ن ین ا

کنند. یر منازلشان استفاده میتطهبراي ن گاو هِخود، اغلب از پِ یمذهب يباورهابه سبب هندوها  دسته از
ــت که ایظن غالب ا ــتیز ين الگوین اس جه ینت کزاز و در يماریاز عوامل موثر در بروز ب یکیخود  یس

  ).170، ص 1386، ینی(حس ر اطفال آنها بوده استیوممرگ

  بر مهاجرت ينقش عوامل فرهنگ. ۳-۵
 نیا گر.یک نقطه به نفطه دیر محل  اقامت فرد از ییتغ«عام کلمه عبارت اســـت از  يمهاجرت در معنا

شهر ی ةرا معموالً محدودنقطه  ستا در نظر میا یک  ت در داخل آن یجمع ییجاهجاب یول؛ رندیگیک رو
  ).212، ص 1376، ی(زنجان »شودینقاط، مهاجرت محسوب نم

ــه پد یکیمهاجرت  ــت که تحوالت یتیمهم جمع ةدیاز س  تیو تراکم جمع یعمده را در فراوان یاس
است.  متفاوت یر از جهاتیومو مرگ يبارور یعنی یتیگر جمعید ةدیده با دو پدین پدیشود. ایموجب م

ـــه با مرگیمهاجرت در مقا  ر ویومگذارد. مرگیت میجمع ةمتفاوت بر انداز يریثأت ير و باروریومس
کاهش  ش ویز در افزاین یرونیشوند، هرچند عوامل بیک شمرده میولوژیاصالتاً از سنخ عوامل ب ،يبارور
، یرهنگف ،یر عوامل اجتماعیثأســت و صــرفاً تحت تین یکیولوژیب يما مهاجرت امرا ؛گذارندریثأآنها ت

ها زهیانگ). 110-109، ص 1388، یخی(ش ونددیپیوقوع مه ط بیمح یعیط طبیا شرای یاسی، سياقتصاد
شرا شهرهایهمچون محروم یط گوناگونیو  ستاها و  ص ۀامکانات، ادام یکوچک از برخ يت رو ل، یتح

ه سبک عالقه بو افتن شغل مناسب، ی، ير، دسترس به خدمات اداریپاگوسنن دست یبرخد یاز ق ییرها
صاد یکه برخي، شهر یزندگ شهرها ۀنیاند، همواره زمیو فرهنگ یاجتماع یو برخ ياقت  يمهاجرت به 

 ةدیدر وقوع پد یو اجتماع يفردپرشــمار ســت که علل و عوامل ین يدیاند. تردآوردهفراهم  بزرگ را
 یو اجتماع يفرد يامدهاین آثار و پیمهاجرت همچن ةدیثرند. پدؤمهاجرت و شـــدت و ضـــعف آن م

ر آن ب یرات فرهنگیثأان، تین مید. از اآوریو مقصـــد آنها فراهم م أط مبدیمهاجران و مح يبرا یمتنوع
  .دگو داشته باشوبه بحث و گفت يازیتر از آن است که نشان، روشنیا یمهاجران و سبک زندگ

۷۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  يريگجهينت. ۶
ــرورت توجه به این  ــاختارهاي فرهنگی بر تحوالت جمعیتی و نیز بر ض امروزه بر نقش فرهنگ و س

 دهۀ اخیر شود. کشور ما در دوهاي کالن اجتماعی، تأکید میریزيها و برنامهگذاريمقوله در سیاست
یتی اي زیستی، تحوالت جمعهها و بروز برخی تغییرات در سبکبا اثرپذیري از اعمال برخی سیاست

ضعیت سریع و غیرمنتظره شمندان اجتماعی با خطرناك خواندن و ست. اغلب اندی اي را تجربه کرده ا
هاي جمعیتی و گذاريهاي موجود جمعیتی، خواســتار بازنگري جدي در ســیاســتکنونی و پدیده

ــتند. رهبر  ــی جمعیت و نرخ باروري هس معظم انقالب نیز فرهنگ عمومی با هدف مهار روند کاهش
نگرانۀ خود دربارة وضــعیت جمعیتی کشــور را با اســتناد به هاي آیندهها و نگرانیطی بیاناتی، دغدغه

سب موقعیت ذهنی و گزارش ست که این گفتمان نوبنیاد تا ک سان ابراز فرمودند. طبیعی ا شنا هاي کار
جامعه راه درازي در پیش دارد.  ها و سطوح نخبگانیروانی برتر و رسوخ نظري و عملی در میان توده

هاي رو بایسته است که نخست، موضوع کاهش تدریجی جمعیت و نرخ باروي با استناد به یافتهازاین
علمی و ادلۀ کارشناسانه بررسی و تحلیل شود؛ دوم، نقش تحوالت فرهنگی و تغییر الگوهاي زیستی 

دوین ها و تمدیران نظام به اتخاذ سیاستجامعه در بروز این وضعیت تحلیل گردد؛ سوم، مسئوالن و 
شوند؛ چهارم، فرهنگبرنامه صالح روند موجود ترغیب  سب، براي ا سطح هاي منا سب در  سازي منا
ــت که توده ــود. بدیهی اس ها از طریق عوامل و کارگزاران مربوط با هدف تغییر رویۀ موجود انجام ش

ــ ــاختارهاي فرهنگی با موض ــبت میان فرهنگ و س وع جمعیت و تحوالت آن که موضــوع تحلیل نس
زعم نویسندگان، تحوالت نوشتار حاضر است، در تأمین برخی از اهداف مزبور نقش محوري دارد. به

جمعیتی کشــور بیش و پیش از هر عاملی، ریشــه و خاســتگاه فرهنگی دارد و البته به تبع آن در  اخیر
این وضعیت  رفت ازته است. بدیهی است که برونها بازتاب یافته و از آنها نیز تأثیر پذیرفدیگر حوزه

  نیز مستلزم ایجاد تحوالت فرهنگی و ساختاري به صورت توأمان است.
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