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برنامههای مدرنیزاســیون انقالب ســفید ،در قالب اصالحات ارضی ،سپاه بهداشت و غیره در دههی
 1340و اجــرای سیاســت كنتــرل موالید در دهۀ  1370شمســی بر نهــاد خانواده در کردســتان تأثیرات
ماندگاری بر جای گذاشــت .این مقاله ســاختوکار تأثیرات این دو موج را بر ابعاد جمعیتشناختی
خانواده در کردســتان ایران بررســی میکند .روششناســی این مطالعه ،کیفی اســت و از تکنیکهای
مصاحبۀ عمیق ،مشاهده و روش تحلیل موضوعی جهت استخراج الگوهای اساسی تغییر در خانواده
اســتفاده شــده اســت .یافتهها از چش ـماندازی متفاوت نشــان میدهند که جریانات مدرنیزاســیون به
تشــناختی خانــواده تأثیرگــذار بودهانــد .اصالحــات ارضی و
اشــکال گونا گــون بــر بافــت و بعد جمعی 
ترویج بهداشت شرایط را برای گذار از خانوادۀ گسترده به هستهای و تجربۀ کاهش مرگومیر و پدیدۀ
مهاجــرت مهیا نموده و مدرنیزاســیون دهــۀ  1370منجر به ظهــور پدیدههای کمفرزنــدی ،خانوادههای
کوچــک و فرزنــدان ناخواســته در مقیاســی قابل توجه شــد .نتیجتــا ،بخش ز یــادی از وضعیت کنونی
نهاد خانواده در منطقۀ مورد مطالعه حاصل فرایند و برنامههای مدرنیزاسیون است و تداوم ناگزیر این
فرایند بدون شک تحوالت دیگری را در نهاد خانواده در پی خواهد داشت .نکته اینکه مدرنیزاسیون
چرخۀ زندگی را در خانوادۀ کرد متحول کرد.
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مقدمه و بیان مسأله
خانواده كورۀ تغییر است؛ واحدی است كه بسیاری از دگرگونیهای اتفاق افتاده در نظام اجتماعی را منعكس
میسازد (تورن .)2003 ،1خانواده یکی از نهادهای عمدۀ اجتماعی است و به صورت یکی از مهمترین آنها
در آمده است .خانواده نهادی است که نیازهای خاص و معینی را برآورده میسازد ،اما هیچ نیاز اجتماعی
بنیادینی وجود ندارد که خانواده توان تحقق آن را داشته باشد ،ولی سایر نهادها و عوامل اجتماعی نتوانند
(بل .)3 :1998 ،با این حال ،نباید انکار کرد که در برهههایی از زمان و در درون صورتبندیهای اجتماعی
مختلــف خانــواده تنهــا نهادی بوده که اساســا توانســته پابرجا بماند و ایــن به این دلیل بوده که بســیاری از
جوانــب زندگــی پایــی در درون نهاد خانواده داشــتهاند هم در فعالیــت اقتصادی و تولیدی ،هــم در دین ،و
شهــا و هنجارهــای اجتماعی و جنســیتی و تولید مثل و ســامت و بهداشــت .این نهــاد در قرن
هــم در ارز 
بیســتم تغییــرات زیــادی را در ابعــاد مختلــف تجربــه كرده اســت؛ به لحــاظ بعد و انــدازه ،ســاختار روابط و
تعامالت ،كاركردها و وظایف ،آســیبپذیریها ،ارزشها و هنجارها ،عواطف و احساســات ،وابســتگیها و
 ...تغییرات عمیقی را سپری كرده است .از همین رو است كه برخی از متفكران اجتماعی از وقوع انقالب
جهانی در خانواده نام بردهاند (گود .)1963 ،به عبارتی دیگر ،بسیاری از جوامع شاهد این تغییرات بودهاند
و هر یك متأثر از نیروهایی خاص جوانب كمتر یا بیشتری از این تغییرات را تجربه کردهاند .تفكیك اینكه
ایــن تغییــرات تــا چه حد متأثــر از نیروهای بیرون از نهــاد خانواده بوده و تا چه حد امــری خودجوش از بطن
نهاد خانواده بوده امری ظاهرا دشــوار اســت ،چرا كه این نهاد دگرگونیهای اتفاقافتاده در گســترۀ جامعه را
به اشــكال گوناگون منعكس میكند و به شــكلی خاص از وجود خود تبدیل میكند .برای نمونه ،گســترده
ی بــودن خانواده نه صرفا یک امر خودجوش بلکه متأثــر از صورتبندی اجتماعی ،روابط تولید و
یــا هســتها 
نیروهای تولید در جامعه اســت؛ یا میزان کنترل نهاد خانواده بر شــرایط زیس ـتمحیطی و بهداشتی پیرامون
محیط زندگی خود بر ســطح ســامت بی اثر نیســت .این پدیده زمانی دچار گسست ساختاری و کارکردی
میشود که نیروهای بیرونی به صورت آمرانه و یا به صورت خودجوش و تدریجی با وضعیت موجود آنها وارد
تعامل شوند .در جوامعی شبیه جامعۀ مورد مطالعۀ این تحقیق ،یعنی کردستان ،این تداخل و تعامل تا حد
زیادی متأثر از مدرنیزاســیون و نیروهای تســهیلگر و ساختار شکن آن بوده است (رضائی ،پرتوی و صادقی،
1388؛ محمدپور 2و رضائی2010 ،؛ محمدپور.)1392 ،
در قرن بیستم جامعۀ ایران شاهد دگرگونیهای اجتماعی زیادی ناشی از سیاستهای مدرنیزاسیون
یتــوان چند مرحلۀ
یــا نوســازی بوده اســت .بــا نگاهی گذرا به ســیر سیاس ـتهای مدرنیزاســیون در ایران م 
بســیار اساســی تأثیرگــذار را از یكدیگــر تفكیــك كرد .مرحلــۀ اول ،برنامههای مدرنیزاســیون رضاشــاه بود كه
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قبــل از  1320در قالــب ایجــاد ارتش نوین ،نظام وظیفۀ اجباری و ســربازگیری ،گســترش بوروكراســی اداری،
اســكان عشــایر ،كشــف حجاب ،صنعتی كــردن جامعۀ ایران و گســترش آموزش نوین ،انجــام داد .دومین
موج نوسازی در قالب انقالب سفید یا همان انقالب سفید شاه و ملت اتفاق افتاد كه طی آن برنامههای
اصالحــات ارضــی ،ســپاه دانش ،ملی كردن مراتــع و جنگلها ،اصالح قانون انتخابات و  ....در ســطحی
گســترده به اجرا در آمد .به نظر میرســد كه سومین موج مدرنیزاسیون در ایران در دهۀ هفتاد ،یعنی پس از
اتمام جنگ عراق و ایران اتفاق افتاد و طی آن در قالب دولت سازندگی برنامههای خاص اقتصادی و از
تشــناختی نام
همه مهمتر ،برنامۀ كنترل جمعیت  -كه در این مقاله از آن به عنوان مدرنیزاســیون جمعی 
برده میشود  -به اجرا در آمد .بدون شك هر كدام از این برنامههای نوسازی تأثیرات بلندمدت و عمیقی
بر ساختار و كاركرد نهادهای اجتماعی گذاشتهاند و به نظر میرسد كه یكی از نهادهایی كه عمیقا از این
برنامهها مستقیما تأثیر پذیرفته ،نهاد خانواده است.
تشــناختی درون نهاد خانواده ،آندســته از تحوالت اســت كه بطور مستقیم
منظور از تحوالت جمعی 
یا غیرمســتقیم با بعد و اندازۀ خانوار ،تعداد فرزندان و زاد و ولد ،مرگ و میر ،مهاجرت و ترك نهاد خانواده
در ارتبــاط اســت .آنچــه در ایــن مطالعه مد نظر اســت تشــریح تأثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم برنامههای
تشــناختی مذكور اســت .یعنی مدرنیزاســیون جامعه چگونه در نهاد خانواده
مدرنیزاســیون بر ابعاد جمعی 
بازنمایی شــده اســت ،از كدام مسیرها توانســته در خانواده تحول جمعیتشناختی ایجاد كند و به لحاظ
كمیت و اندازه چه رد پایی از خود در نهاد خانواده به جای گذاشته است .از اینرو ،تأكید بر دو موج دوم
و سوم نوسازی در ایران است كه به ترتیب در دهۀ  1340و  1370اتفاق افتاد.
برای پاســخ به این پرس ـشها طی یک مطالعۀ میدانی این موضوع در جامعۀ کردســتان ایران بررســی
شــده اســت .در ایــن مطالعــه ،با اســتفاده از روش اتنوگرافــی نحوۀ رویارویــی یک جامعۀ ســنتی در مقاطع
زمانی مختلف با عناصر و مجموعههای نوسازی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اساسیترین نکته که بایستی
در اینجــا بــه آن اشــاره کرد این اســت که در مطالعۀ تأثیرات مدرنیزاســیون ما به گونهای درگیــر رویارویی دو
نیروی مختلف با سوابق تاریخی متفاوت با همدیگر هستیم .از یک سو یک جامعۀ سنتی با صورتبندی
اجتماعی خاص خود و از سوی دیگر مجموعه و بستههای برنامهای تحولی برخاسته از بسترهای اجتماعی
دیگــر (در قالــب نوســازی) هســتیم .اصوال چنین جامع ـهای در رویارویی بــا آن مجموعهها چــه تحوالتی را
تجربه کرد و چه واکنشی در برابر آنها از خود نشان داد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسشهای عمده ،این
مطالعه بیشــترین تأکید را بر اولین رویاروییها و تأثیرات آنها گذاشــته است .به همین دلیل بر تأثیرپذیری
این جامعه از موج مدرنیزاســیون انقالب ســفید و موج دهۀ هفتاد تأکید شــده اســت .چرا که جریان موج
اول نه در همان هنگام بلکه بســیار دیرتر به میدان مطالعۀ ما ســرایت نمود و اثرگذاری آن بیشــتر در حوزۀ
سیاســت بــوده (ولــی )2011 ،1و نیز به دلیل دور بــودن زمانی تا حدودی گردآوری اطالعــات در مورد آن دورۀ
1. Vali

141

نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمانی دشــوارتر به نظر میرســید .از جهتی دیگر ،نباید جریان مدرنیزاســیون عمومی در سطح زندگی روزمرۀ
تشــناختی تأثیراتی بر خانواده به جای بگذارد .در
کنونی را نیز از یاد برد چرا که توانســته به لحاظ جمعی 
اینجا ذکر این نکته الزم و ضروری اســت و آن اینکه این مطالعه عمل نیروهای مدرنیزاســیون را همواره در
شــکلی آمرانه نمینگرد ،علیرغم آنکه در مراحلی چنین آمریتی در اجرا وجود داشــته ،اما در مواردی بویژه
در حوزۀ زندگی روزمره و بویژه در دو دهۀ اخیر مدرنیزاســیون صرفا از ســوی دولت نبوده بلکه تا حد زیادی
یشــدن و بازار و رواج ســبک زندگی جدید هم بوده اســت .با توجــه به همۀ موارد
نیــز متأثــر از امواج جهان 
تشــناختی چه تأثیراتی از
فوق ،پرســش بنیادی این مطالعه این اســت كه نهاد خانواده به لحاظ جمعی 
مدرنیزاسیون گرفته است و چه دگرگونیهایی در آن ایجاد شده است؟
مبانی نظری و تجربی پژوهش
مطالعات تجربی

در حــوزۀ مطالعــات خانــواده در ایــران مطالعات متعــددی در دو دهۀ اخیر در حیطههای جامع هشــناختی
و جمعیتشناســی انجام شــده اســت .برای نمونه آزادارمكی و بهار ( )2006با دیدگاهی جامعهشناختی و
تاریخی به بررسی انواع خانواده در ایران پرداخته و انواع آن را تشریح نمودهاند .از نظر آنها خانواده در ایران،
شاهد تغییراتی از قبیل افزایش طالق ،کاهش نرخ ازدواج و شکاف نسلی است .آقاجانیان )2001( 1عوامل
مختلــف مؤثــر بــر تغییرات خانواده را بررســی میکند و معتقد اســت ایران کنونی تحت نفــوذ و تأثیر تمدن
ایرانی قبل از اســام ،ارزشها و دکترینهای اســامی و تالشهای نوســازی  1960و 1970و انقالب اســامی
و ســالهای جنــگ اســت .الجوردی ( )1376به مطالعۀ ســاختار قــدرت در درون خانــوادۀ ایران پرداخته
و تغییــرات آن را مــورد بررســی قــرار داده اســت .ســیدربیع ( )1379به تحول خانوادۀ گســترده به هســتهای
در تاریــخ معاصــر ایــران بــا تأکید بر نواحی شــهری پرداخته اســت .عباســی شــوازی و مکدونالــد)2007( 2
پویایــی و تغییــرات خانــوادۀ ایرانــی را در قرن  20به ویژه بعد از انقالب اســامی را بررســی کردهاند .مطالعۀ
آنها گویای آمیزۀ پیچیدهای از تغییر و تداوم در درون نهاد خانواده اســت .بر اســاس این مطالعه ،نیروهای
ســاختی و ایــدهای هــر دو بــا هم بر تغییرات خانــواده تأثیر زیادی داشــته و در کنار آن نیروهای سیاســی نیز
در تقویت یا تحدید تغییرات خانواده نقشــی اساســی ایفا کردهاند .ســرایی ( )1385نیز به بررسی تغییرات
خانواده در بستر گذار جمعیتی میپردازد و در این ارتباط به تغییر برخی از عناصر خانواده مانند اشکال و
ساختار خانواده ،ازدواج و طالق و رفتار فرزندآوری اشاره میکند و در این راستا بر نقش جهانی شدن تأکید
یگــذارد .رضائــی ،پرتــوی و صادقی ( )1388به مطالعۀ تأثیرات نوســازی و نهاد خانــواده در میان جوامع
م 
1. Aghajanan
2. Abbasi-Shavasi & McDonald
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ایلــی ســابق مهابــاد میپردازند و با روش ترکیبی تحوالت ایــن خانواده را در جریان مدرنیزاســیون به لحاظ
ســاخت و کارکرد خانواده بررســی نمودهانــد .کالدول )1982( 1در مطالعۀ میدانی خــود با ارائۀ نظریۀ جریان
ثروت عمال تحوالت جمعیت درون نهاد خانواده را در پیوند با تغییرات سبک زندگی و ساختار اقتصادی
و اجتماعــی قــرار میدهــد .محمدپور و رضائــی ( )2010با مطالعۀ کیفی تأثیرات نوســازی بر جامعۀ هورامان
کردستان به نقش نوسازی بهداشتی در زندگی اجتماعی مردم این منطقه میپردازند .عباسیشوازی ،مهریار
تشــناختی
و مکدونالــد ( )2002نیــز بــه مطالعۀ تأثیــرات جنگ و برنامههای مدرنیزاســیون بر ابعاد جمعی 
خانــواده در خصــوص بــاروری پرداختهانــد .البته در حوزۀ مدرنیزاســیون و خانواده ،مطالعــات زیادی نیز در
خارج از ایران نیز انجام شده است(لستهاق و سوروکین2002 2؛ تورنتون ،بینسروک و گیمر2004 3؛ سلتزر 4و
همــکاران 2005؛ مکدونالــد2006 ،؛ تورن2004 ،؛ کینر )2004 5که هر یک به نوعی به پیوند میان نوســازی و
تغییرات خانواده پرداختهاند .همگی این مطالعات به شیوههای گوناگون تغییرات اتفاق افتاده در ساختار
و كاركــرد و تعامــات درون نهــاد خانــواده و خویشــاوندی را تحلیل و تبیین نمودهانــد و در این میان عناصر
نوسازی را مد نظر داشتهاند .البته در زمینۀ تأثیرات مدرنیزاسیون و تحوالت جمعیتی نیز مطالعات زیادی
انجام شده (کالدول1982 ،؛ محمدپور و رضائی2010 ،؛ عباسیشوازی ،مهریار و مکدونالد )2002 ،که در
سطوح خرد و کالن جمعیتی به این تحوالت نگریستهاند.
چهارچوب مفهومی پژوهش :مدرنیزاسیون به مثابه انتقال مجموعهها

چهارچوب مفهومی دســتهای از ایدهها و اصولی اســت که از حوزههای رایج پژوهش گرفته شــدهاند و برای
ســاختار بخشــیدن به ارائۀ پی در پی بحثها مورد استفاده قرار میگیرند .در صورت پیوند مناسب ،یک
چهارچــوب مفهومــی میتواند به عنوان ابــزاری برای چهارچوببندی تحقیق بــکار رود و بنابراین محقق را
یاری میکند تا یافتههای بعدی را معناسازی کند .چهارچوب مفهومی نقطۀ شروعی برای بازتاب تحقیق
و زمینــۀ آن اســت .ایــن چهارچــوب ابــزاری اســت که به محقق یاری میرســاند تــا آگاهی و شــناختی را از
شهــا در جهان
موقعیــت تحت بررســی توســعه دهــد و آن را در معــرض ارتباط قرار دهــد .برای همۀ پژوه 
اجتماعی ،چهارچوب مفهومی به خودی خود بخشی از برنامه مذاکره است .در واقع چهارچوب مفهومی
پیونــد روشــنی بیــن ادبیات تحقیق بــا اهداف و پرس ـشهای تحقیق ایجــاد میکند و نقطــه ارجاعی برای
بحــث از ادبیات ،روششناســی و تحلیل داده اســت (بوتــا .)1998 6در تحقیقات کیفی هدف از مطالعۀ
Caldwell
Lesthaeghe & Surkyn
Thoronton, Binstock & Ghimire
Seltzer
Kener
Botha
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نظریات نه فرضیهسازی و نظریهآزمایی بلکه نظریهسازی است؛ به عبارت دیگر ،هدف از مطالعۀ نظریات
ارتقاء ســطح حساســیت نظری پژوهشــگر اســت (کوربین و اســتراوس )2008 ، 1تا در جریان کار محقق قادر
باشد جوانب مختلف پدیدهها را بررسی و تحلیل کند و ارتباط محکمی میان مفاهیم ایجاد نماید.
چهارچــوب مفهومــی ایــن مطالعــه مســتقیما برگرفتــه از موضــوع مــورد مطالعــه اســت .یعنــی تالقــی
مدرنیزاســیون  -جامعــه /خانــوادۀ ســنتی .دو مفهــوم مدرنیزاســیون و خانوادۀ ســنتی با همــۀ جوانب آن و
نحــوۀ تلقــی از آنهــا از جمله کلیدیتریــن مفاهیم مدنظر در این مطالعه هســتند .به همیــن دلیل ،با توجه
به اهمیت چهارچوب مفهومی در مطالعات کیفی به تشریح هر کدام از آنها و معانی مدنظر از آنها در این
مطالعه میپردازیم.
نظری هپــردازان نوســازی بــر طبق یك ســنت جامع هشــناختی بــه تقســیمبندی دوگانه از جوامــع ،یعنی
جوامع ســنتی در مقابل جوامع مدرن پرداختهاند .بطوری كه ما در یك ســو با جامعۀ ســنتی  -نقطهای كه
یشــود  -و در ســوی دیگر با یك جامعۀ مدرن ،یعنی جوامع غربی دمكراتیك
توســعهنیافتگی از آن آغاز م 
غربــی ،روبــرو هســتیم ( ازكیــا .)34 :1374 ،بــر اســاس ایــن تقســیمبندی انوع تعاریــف و نظریــات پیرامون
مدرنیزاســیون ارائه شــده اســت .از نظــر ویلبرت مور 2مفهوم مدرنیزاســیون یا نوســازی بــه دگرگونی كامل در
یشــود
جامعۀ ســنتی و تغییر آن به جامعۀ مدرن با انواع تكنولوژی و با ســازمان اجتماعی مربوطه تعریف م 
كــه بــه ویژگی یك اقتصاد پیشــرفته و ثروتمند و از لحاظ سیاســی تثبیت شــده چون جوامــع غربی داللت
دارد (هولــم و ترنــر34 :1990 ،3؛ بــه نقــل از محمدپور  .)1392پیتر برگر و همــكاران ( )1387در كتاب ذهن
بی خانمان :نوســازی و آگاهی در بحث از نوســازی یا مدرنیزاسیون معتقدند كه «مجموعهای از پدیدههای
یشــود و از
متمایز و از نظر تجربی قابل دســترس وجود دارد كه كال به عنوان «جامعۀ مدرن» به آن ارجاع م 
آنجا كه این جامعه دارای موجودیتی تاریخی اســت فرایندی هم به نام «نوســازی» وجود دارد؛ فرایندی كه
اساســا موجودیت جامعۀ مدرن را ایجاد میكند و موجب اســتمرار گســترش آن شــده اســت» .از نظر آنان
نوســازی را باید در ارتباط با رشــد اقتصادی و به طور مشــخص در ارتباط با فرایندهای خاصی از رشــد كه
در اثر تكنولوژی جدید آزاد شــدهاند مورد توجه قرار داد .به باور آنها نوســازی عبارت اســت از رشد و اشاعۀ
نهادهایی كه محصول دگرگونی اقتصادی از طریق تكنولوژیاند .آنان معتقدند كه دو نهاد تولید مبتنی بر
تكنولوژی و بوروكراســی ،ارتباطی تنگاتنگ با هم داشــته و اولین و مهمترین نیروهای نوسازی هستند .آنان
كارگزاران اولیۀ تغییرات اجتماعی هســتند و به تبعیت از وبر آنان را حامالن اولیۀ نوســازی مینامند .قرینۀ
ایــن نهادهــا شــماری فراینــد نهادی دیگر وجــود دارند كه آنها را حامــان ثانویه مینامند (برگــر ،برگر و کلنر،
1. Corbin & Strauss
2. Wilbert Moore
3. Hulmes & Turner
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 .)23-22 :1387منظور از حامالن ثانویه نهادهایی همچون آموزش و پرورش و رســانهها و نظام بهداشــتی
و شهرنشــینی و  ...اســت كــه ریشــه در حامالن اولیــه دارند .برگر و همــكاران عالوه بر بعد نهــادی و انتقال
ســازههای تكنولوژیك و صنعتی و برنامههای توأم با آنها ،بر بعد دیگری از نوســازی نیز تأكید كردهاند كه از
نظر آنان ،اغلب مورد غفلت واقع شــده اســت و آن بعد آگاهی آن اســت .یعنی آن مجموعه آگاهیهایی
اســت كه ناشــی از حضور حامالن اولیه و ثانویۀ نوســازی اســت و از همین رو نوســازی را نمیتوان صرفا به
مثابۀ فرایند نهادی یا تنها به منزلۀ جنبشــی در ســطح آگاهی درك كرد .اگر قرار باشــد تأثیر كامل نوســازی
دریافتــه شــود بایــد به صــورت فرایندی در نظر آید كه از طریق آن خوش ـههایی خــاص از نهادها و مضامین
آگاهی منتقل میشوند .نوسازی فرایند انتقال مجموعههاست (برگر ،برگر و کلنر )123 :1387 ،و مجموعهها
رابطۀ تجربی میان فرایندهای نهادی و آن خوش ـههایی از آگاهی اســت كه از پیوند عناصر ذاتی یا بیرونی
تشــكیل شــده اســت (برگــر ،برگر و کلنــر .)105 :1387 ،بنابراین ،مدرنیزاســیون بیش از هــر چیز یك فرایند
یشــود به جامعهای اســت كــه بنا به تعریف
انتقــال از جامع ـهای كه عمدتا پیشــرفته و مدرن شــده تلقی م 
فاقــد ایــن خصوصیت اســت .همیــن فرایند انتقال خود زمینــه را برای انتقال یك جامعــه از صورتبندی
اجتماعی ســنتی به مدرن  -به شــكلی موزون یا ناموزون  -فراهم میكند .برای بســط و تشــریح این فرایند
رویكردهای نظری متعددی ارائه شــدهاند كه به عرصههای نوســازی اقتصادی ،نوســازی سیاسی ،نوسازی
روانی و غیره تأكید داشتهاند.
امــا منظــور از جامعۀ ســنتی چیســت؟ جامعۀ ســنتی ،حداقل آنگونه کــه در مطالعاتی دیگــر در مورد
یتــوان
جامعــۀ کردســتان انجــام شــده اســت (رضائــی ،پرتــوی و صادقــی1388 ،؛ محمدپــور  )1392را م 
جامع ـهای دانســت که فاقــد عناصر یک جامعۀ مدرن اســت .یعنی اقتصاد نوین ندارد ،آموزش در ســطح
بســیار پایین اســت و به شــکلی کامال قدیمی انجام میشود ،وضعیت حاکم عشــیرهای و طایفهای است،
شهــا و هنجارهــای محلــی حاکمیــت مطلــق دارد ،تولیــدات بــه صــورت ابتدایــی و معیشــتی صورت
ارز 
میگیــرد .همگــی اینهــا زمانــی به عنوان عناصر یک جامعۀ ســنتی معنا پیــدا کردند کــه ،در جامعۀ مدرن
عکــس آنهــا به وجــود آمد .به همین لحاظ ،تعریف جامعۀ ســنتی را جز با تعریــف جامعۀ مدرن نمیتوان
انجــام داد .خانــوادۀ ســنتی بنــا به تعریــف امروز و با مقایســه با خانوادۀ مدرن ،خانوادهای گســترده اســت،
مرگ و میر باالســت ،فرزندآوری زیاد اســت ،تقسیم کار جنسی شدید است ،پدرساالری بسیار رایج است،
پایبندی به ارزشهای دینی و محلی بسیار زیاد و مبتنی بر اقتصاد معیشتی است.
اگرچه برگر و همكاران با رویكردی پدیدارشــناختی به امر مدرنیزاســیون پرداختهاند اما به نظر میرسد
تعریف آنها از این مفهوم متناسب با رویكرد این مطالعه است كه در آن هم تأكید بر انتقال مجموعههای
مادی است و هم بر عناصر آگاهی آن مجموعهها .از اینرو ،مناسبترین تعریف و رویكرد برای این پژوهش
رویكرد برگر و همكاران ( )1387در زمینۀ نوسازی است مبنی بر اینكه نوسازی فرایند انتقال مجموعههای
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نهادی توأم با آگاهیهای ذاتی و یا بیرونی آنها از یك جامعۀ مدرن به جوامع دیگر است .در این مطالعه به
نقش این انتقال از جوامع غربی به جامعۀ ایران قرن بیستم ،و به ویژه جامعۀ مورد مطالعه یعنی کردستان،
یشــود و در آن تأكید بر پیامدهای این مجموعه
که تا حد زیادی انتقالی آمرانه هم بوده اســت ،پرداخته م 
انتقاالت یا همان نوسازی بر نهاد خانواده ،اختصاصا بر ابعاد جمعیتشناختی آن ،است.
حــال بــا توجه به توضیحــات فوق باید به این نکته اشــاره کرد که در جامعۀ کردســتان بهویژه در آغاز
رویارویــی بــا عناصــر مدرنیزاســیون (بویژه در جریان انقالب ســفید دهــۀ  ،)1340دو عنصر اصلــی که برگر و
همکارانــش ( )1387بــه آن اشــاره کردهانــد (تولید مبتنی بر تکنولوژی و بوروکراســی) وجود نداشــته اســت.
بوروکراســی در ســادهترین وضعیــت خــود در شــمار معــدودی از ادارات وجــود داشــته ،اما تولیــد اقتصادی
مبتنــی بــر تکنولــوژی نه تنها در آن زمان بلکه اکنون نیز به شــکلی جدی وجود نــدارد و تنها از محصوالت
آن بهرهمندند .آنچه در آن زمان به عنوان مدرنیزاســیون در آن جامعه اتفاق افتاده بیشــتر در قالب حضور
و اجرای یک ســری برنامهها بوده که مســتقیما در دسترس خانوادهها قرار گرفتهاند .بنابراین ،بر اساس این
مفاهیم جامعۀ مورد مطالعۀ ما بویژه در جریان انقالب سفید بیشتر رویاروی یک سری مجموعههای مدرن
وارداتی شــده اســت؛ البته قبال در زمان رضا شــاه با موارد محدودی از آنها ،اختصاصا در حوزۀ سیاســت
منطقهای و محلی آشنا شده بود.
روش پژوهش

رویكرد روششناختی این مطالعه از نوع كیفی است و روش قومنگاری یا اتنوگرافی به عنوان روش مطالعه
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .اتنوگرافی عبارت اســت از مطالعۀ مردم در یك محیط اجتماعی طبیعی
بــه وســیله ابزارها و روشهایــی كه بتوان به معانی اجتماعی و فعالیت افراد دســت پیدا كرد .در این روش
تحقیق ،محقق مستقیما در محیط و میدان مورد مطالعه مشاركت میكند (نیومن .)2000 ،بر اساس رویکرد
کیفــی اتنوگرافــی ،در ایــن مطالعه نیز محققان با حضــور در میدان تحقیق بــه کاوش در فرایند ورود عناصر
صشــده پرداختند و تالش بــر این بود تا ضمن بازســازی وضعیتهای
نوســازی در بره ههــای زمانــی مشخ 
مورد نظر از نگاه مشارکتکنندگان ،درک و شناخت آنها نسبت به آن فرایندها نیز مطالعه شوند .بر اساس
لهــای انجــام شــده بــر روی این اطالعــات فراینــد ورود نوســازی و تأثیرات آن بــر نهاد خانــواده ،بویژه
تحلی 
جوانب جمعیتشناختی آن ،مشخص میشدند.
شهــای مختلــف جامعۀ كوردســتان ایــران اســت كه در اســتانهای
میــدان اصلــی ایــن مطالعــه بخ 
آذربایجان غربی ،كردستان ،ایالم و كرمانشاه قرار دارد .به دلیل گستردگی ،صرفا بخشهایی از استانهای
آذربایجــان غربــی (شهرســتانهای مهاباد و سردشــت) و اســتان كردســتان (شهرســتانهای ســقز و بانه) به
عنوان نمونۀ مطالعه مورد استفاده قرار گرفتهاند .در جریان کار میدانی این مطالعه از تکنیکهای مشاهدۀ
میدانــی و مصاحب ههــای عمیــق اســتفاده شــده اســت .بخــش زیــادی از کار میدانــی در مناطق روســتایی
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کردســتان انجام شــده و بخشــی در مناطق شــهری .همانگونه که گلیســر )1976( 1میگوید همه چیز داده
و اطالعات اســت؛ در این مطالعه نیز ســعی شــده اســت از تمامی منابعی که قادرند اطالعاتی در اختیار
محققان بگذارند اســتفاده شــود؛ از جمله ،مشــاهدۀ مناطق روســتایی و مشــاهدۀ ســاختار ساختمانهای
مســکونی قشــر ارباب در گذشــته ،مصاحبه با افراد مطلع بومی از قبیل بزرگان قشــر ارباب ســابق ،رعایای
ســابق یا کشــاورزان امروز ،زنان و مردانی ســالمندی که این تغییرات را مشــاهده کردهاند ،کارکنان باســابقۀ
مراکز بهداشــت و درمان که در زمان تأســیس مراکز بهداشــتی مدرن در دهۀ چهل و مدرنیزاســیون جمعیتی
دهۀ  1370شرکت فعال داشتهاند ،بهرهگیری از مدارک و اسناد بهداشت و درمان .در جریان کار حدودا با
 45نفر مصاحبه انجام شــده اســت .اطالعات بدســت آمده هم در مشــاهدات و هم در مصاحبهها مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل اطالعات با روش موضوعی یا تماتیک انجام شــده ،الگوهای
تشــناختی خانــواده اســتخراج شــده و بر اســاس شــرایط و تعامالت و
اساســی تغییــر در حوز ههــای جمعی 
پیامدهایشــان دســتهبندی شــدند .برای ســنجش اعتبار آنــان در موارد متعــددی پس از تحلیــل دادهها با
خود مشارکتکنندگان در میان گذاشته میشدند و یا برای اطمینان بیشتر مجددا در مناطق دیگر بررسی
یشــدند تا صحت و ســقم آنها مشــخص شــود .نهایتا ،از همۀ اطالعات جهت بازسازی و روایت مجدد
م 
تعامل مدرنیزاسیون با جامعه و خانوادۀ مورد نظر استفاده شد و به شکلی نظری مدلهایی زمینهای از آنها
بدست آمد.
مدرنیزاسیون در ایران
همانگونه كه گفته شد مدرنیزاسیون در ایران در سه موج عمده انجام شده است؛ اولین موج در زمان رضا
شــاه ،دومین موج در زمان محمدرضاشــاه و در قالب انقالب ســفید ،و ســومین موج گسترده پس از جنگ
ایران و عراق ،یعنی دهۀ  1370شمســی و در قالب برنامههای ســازندگی .در این مطالعه ،بیشــترین تأکید
بر مدرنیزاســیون انقالب سفید و مدرنیزاســیون جمعیتشناختی دهۀ  1370است .چرا که به نظر میرسد
این دو موج تأثیرات عمیقی بر جوانب مختلف نهاد خانواده بویژه به لحاظ جمعیتشناختی نهادهاند.
انقالب سفید و توسعه اقتصادی  -اجتماعی :آبراهامیان برنامههای اجرا شده در فاصلۀ سالهای  1342تا
 1356را نوعی تالش برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی میداند (آبراهامیان .)524 :1380 ،عمدهترین
این برنامهها در قالب انقالب سفید تدوین و اجرا شد .در خرداد  1341پس از استعفای علی امینی،
اســدا ...علــم در حكــم جانشــینی او كوشــید تحت عنــوان انقالب ســفید زمینۀ اصالحاتــی را فراهم
یشــد :اصالحات ارضی
ســازد كه پارهای از آنها قبال آغاز شــده بود .این برنامه شــامل شــش اصل م 
و توزیــع زمینهای قابل كشــت بین كشــاورزان ،ملــی كردن جنگلها و مراتع ،اصــاح قانون انتخابات
1. Glaser
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كــه به زنان حق رأی داده شــود ،ســهیم كردن كارگران در ســود كارخانهها ،فــروش كارخانههای دولتی
به مردم به منظور تأمین بودجه برای اصالحات ارضی ،و باالخره تأســیس «ســپاه دانش» از ســربازان
یشــدند .از  1343به بعــد چند اصل
یســوادی در روســتاها م 
وظیفــه كــه مأمور شــركت در مبارزه با ب 
دیگر مانند تشــكیل ســپاه بهداشــت و ســپاه ترویج و آبادانی و خانههای اصناف ،به منظور نزدیكتر
ســاختن عدالــت بــه مردم ،ملی كردن منابع آب ،بازســازی شــهرها و روســتاها به منظــور از بین بردن
كهــا و زاغ ههــا ،و باالخره تجدید ســازمان دســتگاه اداری كشــور كه هــدف آن مركزپراكنی بود ،به
آلون 
اصول اولیه اضافه شد (پیردیگار ،هورکاد و ریشار .)164 :1378 ،آنچه بیش از هر چیز در این مطالعه
به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد جمعیتشناختی نهاد خانواده مد نظر هستند ،اصالحات ارضی و
سپاه بهداشت است .دلیل توجه به این دو بعد از برنامۀ مدرنیزاسیون ارتباط مستقیم آنها با زندگی
خانواد ههــا ،بهویــژه در نقاط روســتایی اســت .چــرا كه در ســال  1345بیش از  61درصــد از جمعیت
ایران و حدود  70درصد جمعیت جامعۀ کردستان بنابر تعاریف آن زمان از شهر ،روستانشین بودهاند.
بنابراین ،اصالحات ارضی بر بیش از نیمی از جمعیت ایران تأثیر نســبتا مســتقیمی داشــته است .از
ســوی دیگر ،تشــكیل ســپاه بهداشــت نیز تا حد زیادی در راســتای بهبود زندگی روستاها بود ،اگرچه
بــه انــدازۀ اصالحــات ارضــی و ســپاه دانش گســتردگی و موفقیت نداشــته اســت و بنابر منابــع معتبر
(پیردیگار ،هورکاد و ریشــار ) 1378 ،بیشــتر خدمات بهداشــتی در آن زمان در مناطق شــهری متمركز
بودند ،اما میتوان آن را نقطۀ عطف و آغازی بر انتقال مرگ و میر و رشــد شــاخصهای بهداشــتی و
انتقال روشهای مدرن مراقبتهای بهداشت فردی و محیطی قلمداد كرد كه بعدها نیز ادامه یافت.
«اصالحــات ارضــی به معنای توزیع مجدد زمینها بود .اگر در دورۀ اول مدرنیزاســیون ،یعنی در عصر
رضا شــاه ،هدف تضعیف و در صورت امكان نابودی بخش كوچنشــین و عشــایری و شــبانكاره در جامعۀ
ی اقتصادی روســتایی
ایــران بــود ،در اصالحــات ارضی هدف خلع یــد مالكان و بازتعریف زندگی اجتماع 
بــود .اصالحــات ارضــی بــه عنــوان یك نقطــه عطــف در تاریــخ مدرنیزاســیون حكومــت پهلوی یك ســری
قوانیــن بود كه در ســال  1340در نبود مجلس تصویب شــد .ماهیت این قانــون برانداختن زمینداری كالن
ســنتی و تغییــر در روابــط تولیــد بــود» (محمدپــور .)158 - 156 :1392 ،به طور كلی ،اصالحــات ارضی به
یشــد؛ این امــكان در اختیار
معنــای اخــص ســه اصل مهــم را در بر داشــت :نظام ارباب و رعیتی ملغی م 
هــر مالــك قــرار میگرفت كه به جای مقدار معینی هكتار زمین یك شــش دانگ یا شــش دانگ در دهات
مختلــف برای خودش حفظ كند مشــروط بــر اینكه خودش به بهرهبرداری از آن بپــردازد؛ دولت زمینهایی
یشــد میخرید و مجددا به روســتاییانی كه در آن كشــت میكردند (صاحب نســق)
نســان آزاد م 
را كه بدی 
میفروخت .ولی نامبردگان مكلف بودند بهای زمین را طی پانزده سال با بهرۀ  6درصد بپردازند .بنابراین،
در سرتاســر دوران اصالحات ارضی در مجموع به بیش از یك میلیون و نهصد هزار كشــاورز زمین داده شــد
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كــه تقریبــا حــدود  92درصــد از دو میلیون و صد هزار نفر صاحب نســق بود .با محاســبه پنــج نفر برای هر
خانواده ،در حدود  9میلیون نفر یعنی تقریبا نیمی از اهالی روستایی ایران از تقسیم اراضی بهرهمند شدند
(پیردیــگار ،هــورکاد و ریشــار .)383-382 :1378 ،اصالحات ارضی موجب شــد كه بــرای اولین بار رعایا
یهــای خاص خود
صاحــب زمین شــخصی شــوند و بــه عنوان زارع یا كشــاورز خوانده شــوند؛ مالــك دارای 
گشــته ،امكان دخالت و دســتكاری در اموال خود را داشــته ،و از قید بهرهكشــی متعارف در نظام ارباب و
رعیتی رهایی یابند.
تأســیس و گســترش ســپاه بهداشــت ســرآغاز ورود بهداشــت مدرن به مناطق دورافتاده و بویژه مناطق
روســتایی در ایــران بــود .اگرچه این روند مدت زمان زیادی  -حتی تــا پس از انقالب  -به طول انجامید تا
این خدمات به نقاط دوردست برسد ،اما سرآغاز فصلی نو در عرصۀ بهداشت و سالمت فردی و عمومی
جامعه بود .بنابر قانون سپاه بهداشت ،بیمارستانهای كوچك روستایی كه دارای یك پزشك و دو دستیار
مجهز به یك وسیله نقلیه بود بایستی تأسیس میشدند .پرسنل مزبور عالوه بر معالجات اولیه و پیشگیری
یهــا ،مأموریــت آموزش مســائل بهداشــتی و نیــز مراقبــت در آب آشــامیدنی ،گرماب ههــا و آبریزگاهها را
بیمار 
داشــت .تعداد آنان هیچگاه از  300پزشــك  30 ،دندانپزشــك 50 ،داروســاز و  20دامپزشــك تجاوز نكرد كه
پرســتاران را باید به آنان افزود (پیردیگار ،هورکاد و ریشــار .)386 :1378 ،اگرچه پیش از انقالب ســفید و
تشــكیل ســپاه بهداشت نیز اقدامات زیادی در جهت مدرنیزهكردن حوزۀ بهداشت از جمله ایجاد سازمان
شیروخورشــید و تأســیس بیمارســتانها بویژه در مناطق شــهری انجام شــد ،اما تأســیس ســپاه بهداشــت،
علیرغم كاستیهای فراوان ،در آغاز گسترش نسبی اقدامات بهداشت و سالمت در سطح فردی و جمعی
بویژه در مناطق روستایی نقش مهمی داشت .مطالعات میدانی ما نشان داده که در مناطق مورد مطالعه
در دهۀ  1330برنامههای واکسیناســیون در روســتاها آغاز شــده است اما تا باز شدن پای مراکز بهداشتی به
آنها مدت زمان بیشــتری طول کشــیده اســت .از ســال  1335به بعد اســت كه كاهشــی اساسی در سطح
یشــود (شــریفی .)1385 ،روند
مرگومیــر و افزایشــی مــداوم در ســطح بــه امید بــه زندگی در ایــران ایجاد م 
مدرنیزاسیون بهداشتی ،همانطور كه گفته شد پس از انقالب نیز ادامه یافت و در قالب واكسیناسیونهای
سراســری ،تأســیس مراكز بهداشــتی بیشتر در مناطق شهری و مركز بخشهای روســتایی در كل كشور هم از
سوی وزارت بهداشت و درمان و هم در قالب فعالیتهای جهاد سازندگی به اجرا در آمد.
شدت عمل فعالیتهای وزارت بهداشت و سالمت بویژه پس از پایان جنگ و در دهۀ  1370بیشتر
شــد و منجر به تأســیس یك نظام دیوا نســاالری گســتردۀ بهداشــتی شــد كه نهایتا به خانه بهداش ـتهای
روستایی ختم میشد .این امر بویژه زمانی كه در درون سیاست كنترل جمعیت قرار گرفت موج تازهای از
مدرنیزاسیون را ایجاد نمود كه در اینجا از آن به عنوان مدرنیزاسیون جمعیتشناختی یاد میكنیم .در این
موج از مدرنیزاسیون ،عالوه بر بعد كنترل موالید ،توجه زیادی به سالمت مادر  -نوزاد میشد و تالش زیادی
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بــرای كاهش مرگومیر اطفال و ارتقاء ســطح بهداشــت فــردی و محیطی جامعه ،بویژه در نقاط روســتایی،
صرف شد.
تشــناختی یا جمعیت ،آن دســته اقداماتی
تشــناختی :منظور از مدرنیزاســیون جمعی 
مدرنیزاســیون جمعی 
است كه در راستای انتقال بستههای ابزاری و معنایی مرتبط با جمعیت ،تولید مثل ،كنترل موالید،
كیفیــت فرزنــدان ،ســامت جمعیــت ،كاهش مــرگ و میر ،تنظیــم خانــواده و  ...انجام میگیــرد .این
مفهوم از ســوی گرینهال و وینکلر ( )2005جهت تشــریح تحوالت جمعیتشناختی چین به كار گرفته
شــده اســت .در جریان مدرنیزاســیون جمعیتشناختی دهۀ  ،1370تالشــی عمده و سراسری جهت
اقنــاع مــردم (بویــژه زوجیــن) جهت كنترل تعــداد موالید و فرزندانشــان صورت گرفت (بعــد معنایی و
آگاهیبخش بستۀ انتقالی) ،و از سوی دیگر تالش به برانگیختن استفادۀ زوجین از روشهای مختلف
پیشگیری از باروری ،اعم از وسایل و اعمال جراحی انجام گرفت .به گونهای كه در جریان این انتقال،
زوجین به یك سری وسایل و ابزارها و معانی مدرن در روابط تولید مثل خود تجهیز میشوند و تحت
آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم قرار میگیرند تا بتوانند در تعیین تعداد فرزندان خود اقدام نمایند.
به عبارتی دیگر ،نوعی مدرنیزاســیون تولید مثل اســت .شاید بتوان گفت که همهگیرترین و موفقترین
سیاستهای مدرنیزاسیون در ایران همین مدرنیزاسیون جمعیتی بهویژه در حیطۀ کنترل فرزندآوری یا
موالید بوده اســت که در اجرای آن نیروهای بینالمللی ،ملی و منطقهای دخیل بودهاند .در راســتای
ایــن مــوج از مدرنیزاســیون ،دولــت خدمــات بهداشــتی گســتردهای را در قالــب یك نظــام بوروكراتیك
دقیق از پایتخت تا دورافتادهترین شــهرها و روســتاها گســترش داده و از این مجرا خدمات بهداشــتی
گستردهای را به جمعیتها ارائه داد (میرزایی  ،1379آقاجانیان .)1999
برنامۀ سراسری فوقالذكر تأثیر بیسابقهای را هم در سطح عمل و هم در سطح آگاهی عموم مردم از
خود بر جای گذاشت .مهمترین تأثیر عمدۀ آن این بود كه به انتقال باروری از سطح باال به پایین در ایران
کمک بی ســابقهای کرد .یعنی ،از میزان باروری كل باالی  5فرزند در ســال  1365به میزان باروری ســطح
جانشــینی ( )2/1در ســال  2000در بسیاری از مناطق شــهری و روستایی ایران (عباسی شوازی ،مکدونالد
و حســینی چاوشــی .)2010 ،جدای از علل اتخاذ این نوع از سیاســت مدرنیزاســیون در ایران ،آنچه در این
مطالعه بیشــتر مد نظر اســت ،پیامدهای جمعیتشناختی این موج از نوســازی برای نهاد خانواده است.
پیامدهای این دو موج از مدرنیزاســیون را در میدان مطالعه مورد بررســی قرار دادهایم كه در ادامه به تشــریح
هر یك از آنها خواهیم پرداخت.
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یافتهها
در ایــن قســمت ابتــدا بــه دو جنبه بســیار مهــم از مدرنیزاســیون انقالب ســفید ،یعنی اصالحــات ارضی و
مدرنیزاسیون بهداشتی یا همان سپاه بهداشت ،سپس به فرایند نوسازی جمعیتشناختی در دهۀ 1370
مــی پردازیــم .در ایــن مســیر تــاش بــر این اســت که بر اســاس یافت ـهای برگرفته از میــدان تحقیــق و از نگاه
ساکنان بومی کردستان تحوالت جمعیتشناختی خانواده استخراج و دستهبندی شوند و برای استحکام
و سندیت هر چه بیشتر تحلیلها از نقلقولهای مستقیم مشارکتکنندگان استفاده شود.
اصالحات ارضی سرآغاز گذار به خانوادۀ هستهای
اصالحــات ارضــی به عنــوان یكی از پایههای اصلی مدرنیزاســیون انقالب ســفید چه تأثیــری بر نهاد
تشــناختی آن نهــاد؟ این پرســش كمتر در مطالعــات مربوط بــه تأثیرات
خانــواده بــه ویــژه بر ابعــاد جمعی 
نوسازی بر خانواده مطرح شده است .در مطالعات میدانی در مناطق مختلف كردستان به تأثیر عمیقی كه
اصالحات ارضی بر نهاد خانواده گذاشته برخوردیم كه تا به حال در هیچ یك از مطالعات جامعهشناختی
و جمعیتشناختی به آن اشاره نشده بود ،و آن گذار از خانوادۀ گسترده به هستهای است .جهت فهم این
تأثیرگــذاری الزم اســت ابتــدا نگاهی گذرا به وضعیــت زندگی خانواده در زمان پیــش از اصالحات ارضی،
بویــژه در روســتاهای جامعۀ کردســتان بیندازیم ،چرا كه تا ســال  1335بیــش از  70درصد از جمعیت این
منطقه روستانشین بودهاند.
در درون نظام ارباب و رعیتی ،هر یك از اربابها میتوانســت مالك یك یا چند روســتا باشــد و افراد
ســاكن در آنهــا ،بــه غیر از خوشنشــینها و كارگران ،به عنــوان رعایا در امورات كشــاورزی در خدمت ارباب
و امــاك وی بودنــد .اربــاب در ازای كاری كه رعایــا برای وی و بر روی زمینهای زراع ـیاش انجام میدادند
 بســته بــه روابــط تولیــدی منطقــه  -بــا آنها رفتــار میكرد .شــكل غالب بدین صــورت بود كــه ارباب یكقطعه زمین و یك اتاق در اختیار خانوادۀ رعیت میگذاشــت .در ازای این امر بایســتی ســهمی مشــخص
از محصول ساالنه به ارباب داده میشد و بخشی از آن به خود رعیت و خانوادهاش میرسید .همچنین،
افراد خانوادۀ رعیت نه فقط از محصول كشــاورزی ،بلكه بایســتی از محصوالت دامی نیز ســهمی به ارباب
میدادنــد و در ســال چنــد هفت ـهای را بــه صــورت مجانــی بــرای اربــاب كار میكردنــد كــه بــه آن «بیگاری»
میگفتنــد .اگــر اربــاب نظــر مســاعدی در مورد یك رعیــت یا خانــوادۀ او نداشــت ،الزاما آواره شــده و ناچار
یشــدند .همچنین ،به دلیل فقر
بایســتی به روســتا یا منطقهای دیگر رفته و دســت به دامان اربابی دیگر م 
منابع اقتصادی و محدودیت فرصتهای شــغلی و نظام تقســیم کار اجتماعی ابتدایی ،افراد خانواده اعم
از متأهل و مجرد ناچار به زندگی دستهجمعی با همدیگر بودند .بر اساس این نوع از روابط تولید و این نوع
از زندگی خانوادگی ،شكل غالب خانواده در درون این نظام ،خانوادۀ گسترده است .فرزندان پسر به همراه
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فرزندان خود با خانوادۀ پدری و در یك مسكن محدود كه در بسیاری موارد یك اتاق بزرگ (مدبق ،1هوبه،2
ناومــال )3بــوده اســت زندگی میكردند .در فقدان پدر به عنوان بــزرگ خانواده نیز آنان تحت امر برادر بزرگتر
در همین فضا زندگی میكردند .این نوع زندگی خانوادگی گســترده بر خانوادههای اربابها نیز حاكم بود،
با این تفاوت كه مســكن آنها گســتردهتر بود و از اتاقهای مجزایی تشــكیل شــده بود؛ با اینحال ،به لحاظ
ارزشــی و هنجاری امكان ســكونت جداگانۀ فرزندان و خانوادههایشــان وجود نداشــت .یکی از مطلعان که
امروز کشاورز است و زمانی از قشر رعایا در منطقۀ فیضا ...بیگی سقز بوده اینگونه میگوید:
همۀ ما در یک اتاق نســبتا بزرگ که چند ســتون داشــت زندگی میکردیم؛ با زن و بچههایمان.
خــورد و خوراکمــان بــا هم بــود .همگی برای ارباب کار میکردیم .هر کســی به کاری مشــغول بود .دیگر
غیــر از ایــن اتــاق جایــی نبود .آغا همین اتاق را میداد .هر کســی هم ش ـبها در کنــار زن و بچههای
خود میخوابید .بچههای برادرانمان نیز مثل بچههای خودمان بودند .راستش ،صمیمی بودیم؛ توقع
آنچنانی نداشــتیم .البته ناچار به تحمل هم بودیم .همه به همین شــکل بودند مردم تفاوت زیادی با
همدیگر نداشــتند .چون کار و کاســبی ما همین کار کردن برای آغا بود .در شــهر هم که نمیتوانســتیم
زندگی کنیم.
اصالحات ارضی در دهۀ  1340انجام شد .بخش عظیمی از زمینهای اربابها به رعایا واگذار شد.
یعنی از یكسو شاهد زمیندار شدن رعایا و تبدیل آنها به كشاورز و دهقان هستیم كه خود به صورت مالك
زمین درآمدند و محصوالت به طور كلی از آن خودشــان بودند و از ســوی دیگر از زمینهای تحت مالكیت
بهــا بطور نســبی كاســته شــد .رعایای ســابق و كشــاورزان پس از تقســیم اراضی عالوه بــر زمین ،مالك
اربا 
مســكن خود نیز شــدند و در مقابل بایســتی طبق قانون مقدار مشــخصی پول در یك مدت زمان خاص به
اربابهای ســابق پرداخت مینموند .بنابراین ،از یك ســو به لحاظ اقتصادی و شغلی و درآمدی استقالل
یافتند و از سوی دیگر به لحاظ مكان زندگی خانوادگی نیز از فرصتهایی بهرهمند شدند .دقیقا نكتۀ مد
نظــر ایــن مطالعه اینجاســت ،یعنی نقطۀ تحولی در كل معیشــت و زندگی اجتماعــی غالب خانوادههای
روستایی ،اعم از رعایا و اربابهای سابق ،اتفاق افتاد.
اصالحــات ارضــی زمینــه را بــرای تضعیف شــكل خانوادۀ گســترده و ظهور و رشــد خانوادۀ هســتهای
شهــای میدانــی ایــن مطالعــه ،نقــش اصالحــات ارضــی بر ایجــاد خانوادۀ هســتهای به
فراهــم آورد .در کاو 
بهــا ،خانوادۀ گســتردۀ آنها
وضــوح مشــاهده شــده اســت .از یك ســو با كاهــش زمینهای زراعی قشــر اربا 
متالشــی شــد ،یعنی در خانوادههایی كه چندین برادر زیر یك ســقف به ادارۀ امالك میپرداختند به ناچار
1. Madbagh
2. Hǒba
3. Nâwmâĺ
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به تدریج در نتیجۀ كاهش زمینهای تحت مالكیتشان و ظهور فرصتهایی كم و بیش مناسب برایشان
در شهرها ،به شهرها مهاجرت نمودند و به این صورت ساختار خانوادۀ گستردۀ آنها متالشی شد و زمینه
برای تشــكیل خانوادههای هســتهای متعدد در میان قشــر ارباب ســابق فراهم شــد .یكی از افراد مطلع در
روستاای آمد1مهاباد ،كه از بازماندگان خانوادۀ اربابی پدرش در همان روستا بود ،اذعان نمود كه:
در همین ســاختمانی كه امروز بخشهایی از آن ویران شــده ،بیش از  40نفر زن و مرد از خانوادۀ
مــا ســاكن بــودن و تحتاالمر پدرم بودند .با تقســیم اراضی ،بســیاری از عموها و برادرانــم اینجا را ترك
كــرده و بــه شــهر رفتنــد .االن آنجــا زندگــی میکنند .اینجا تنهــا من و زنم و این ســه تا بچــه ماندهایم.
آن قســمتهای ایــن ســاختمان بزرگ ( با اشــارۀ دســت) که میبینیــد و اکنون همه تخریب شــدهاند
همه مســکونی بودند .عموهایم و پســرعموهایم و برادرانم آنجا زندگی میکردند .همه با هم این روســتا
و امالکــش را اداره میکردنــد .امــا ،االن همیــن دو اتــاق باقــی مانده کــه ما در آن زندگــی میکنیم .این
همه را ما الزم نداریم .کسی هم نیست که آنجا زندگی کند .پس از تقسیم [اراضی] همه رفتند .االن
عموهایم همه در شــهر هســتند .هر کدام جایی زندگی میکنند .البته به هم نزدیک هســتند .االن از
خانوادۀ اربابی تنها ما در این روستا ماندهایم.
از سوی دیگر ،مالك زمین و مسكن شدن رعایا و مستقل شدن آنها نیز به شكلی دیگر بر این انتقال
خانوادۀ گســترده به هســتهای تأثیر گذاشــت .همانگونه كه گفته شــد بســیاری از رعایای تحت نظر ارباب
در یــك اتــاق نســبتا بــزرگ به همــراه دیگر اعضای خانوادۀ خود میزیســتند .خانهدار شــدن آنهــا در نتیجۀ
اصالحات ارضی ســبب شــد كه آنها امكان دستكاری در ساختار منزل خود را بیابند؛ قبال چنین امكانی
به هیچ وجه برایشان وجود نبود .این نكتۀ به ظاهر ساده ،زمینهساز تحول اجتماعی عمیقی در ساختار و
بعد خانوادههای گسترده بود .به محض آنكه خانوادهها امكان ساخت اتاق یا اتاقهای جدیدی در كنار
منزلشان یا در باالی آن برایشان فراهم گردید امكان سكونت جداگانۀ یك زوج متأهل به همراه فرزندانشان
در آن فراهم آمد .بسیاری از افراد مطلع در همۀ بخشهای مورد مطالعه به این نكته اذعان نمودند .یکی از
مشارکتکنندگان که حدود  70سال سن داشت و اهل روستای لگزی 2سقز بود میگوید:
پــس از تقســیم اراضــی دیگر از آن وضعیت دشــوار زندگی در یك فضای تنــگ و محدود رهایی
یافته و توانســتیم برای فرزندان یا برادرانمان كه دارای زن و بچه بودند اتاقی ســاخته تا در آنجا زندگی
كننــد .از آن بــه بعــد فرزندان متأهلمان یــا برادرانمان فضای زندگی مخصوص به خود داشــتند .دیگر
همــه در یــك اتــاق و در تنگاتنــگ همدیگــر زندگــی نمیكردیــم .هــر كســی دســت زن و بچــه خــود را
میگرفت و در یك اتاق جداگانه ،اما در كنار سایر برادران یا فرزندان ،زندگی میكرد .یادم هست وقتی
1. Àmed
2. Lagzii
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خواســتم کــه اتاقی باالی خانۀ کوچکم بســازم که برادرم آنجا ســاکن شــود همه مــردم میگفتند چطور
یســازی .فقط آغــا قدرت این کار را دارد .امــا دیگر دوره زمانه عوض
جــرأت میکنــی خانه دو طبقه م 
شده بود و رعیت آزاد بود (با خنده).
و مشارکتکنندۀ دیگری که زمانی ساکن روستایی در حوالی شهر بانه بوده و اکنون مستخدم یکی از
ادارات است و حدود  55سال سن دارد میگوید:
تقســیم برای بســیاری از مردم نوعی آزاد شــدن بود .از همه لحاظ .دیگر کســی باال ســرت نبود.
خودت آغای خودت بودی .شکر خدا بسیاری از مردم هم صاحب زمین شدند هم خانه .دیگر الزم
نبــود بیســت نفــر در یک اتاق بخوابنــد .کم کم من خودم توانســتم از برادرانم جدا شــوم و در یک اتاق
مجزا زندگی کنم.
تقسیم اراضی نقطۀ آغاز گذار از خانوادۀ گسترده به خانوادۀ هستهای بوده است .این امر در گذر زمان
به تدریج شــدت بیشــتری یافته و تاكنون ادامه دارد .امروزه در موارد معدودی میتوان آن شــكل از خانوادۀ
گســترده را مشــاهده كرد .شاید بتوان زندگی چند خانوادۀ هســتهای خویشاوند را در كنار همدیگر مشاهده
كرد اما خانوادۀ گستردهای كه همگی زیر یك سقف ساكن باشند و سر یك سفره غذا بخورند ،نادر است.
ایدۀ فضای خصوصی و زندگی شخصی و آزادیهای فردی مانع از ماندگاری آن نوع خانواده شده است.

مدرنیزاسیون بهداشتی و تجربۀ کممرگومیری در خانواده
اجــرای سیاس ـتهای مدرنیزاســیون بهداشــتی اگرچــه از اواســط دهۀ  1330شــدت بیشــتری گرفــت که در
جریان آن در بســیاری از شــهرها بیمارســتانها و مراكز بهداشــتی در كنار مراكز شیروخورشــید تأســیس شده
بودند ،اما امر بهداشــت و ســامت و مراقبتهای بهداشــتی مدرن هنوز تا مناطق روســتایی فاصلۀ زیادی
داشت .در اوایل دهۀ  1340بود كه در بسیاری از شهرهای میدان مطالعۀ این پژوهش ،بیمارستان تأسیس
شــد .آنچه قرار بود توســط ســپاه بهداشت انجام گیرد در نوع خود و در آن زمان بی سابقه بود .چرا كه پای
خدمات هر چند اندك بهداشــتی و ســامتی را به مناطق روســتایی میگشــود .اســتقرار چنین خدماتی به
یهــای محیطی واگیر بــود .بنابراین ،در دهۀ
همــراه واكسیناســیون عمومــی عاملی در كاهــش ابتال به بیمار 
 1340برای اولین بار شاهد كاهشی اساسی در سطح مرگ و میر عمومی در ایران هستیم .آمارها گویای این
تغییــر هســتند (شــریفی .)1385 ،این ،آغاز كاهش و افــت مرگ و میر در جوامع مختلــف درون جغرافیای
ایران بود .تداوم آن در دهۀ  1350و پس از انقالب سال  1357از سوی وزارت بهداشت و جهاد سازندگی
بــود .ســاخت درمانگا ههــا در برخی مناطق روســتایی به همراه برنامههای واكسناســیون سراســری توانســت
مقداری دیگر این جریان را پیش ببرد.
هــر گاه ســخن از كاهــش و انتقــال مرگومیر در جامعه یا جمعیت ایران اســت روی ســخن بیشــتر به
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سطح کالن جامعه و جمعیت است ،درحالیکه در حقیقت اولین نهاد اجتماعی که کاهش مرگ و میر را
تجربه کرده ،خانواده بوده است .این كاهش بیسابقه ،تحول قابلتوجهی برای خانوادهها قلمداد میشد.
زمانــی بســیاری از خانواد ههــا ،بــه ویژه در مناطق روســتایی ،به شــدت درگیــر مرگومیر نــوزادان و كودكان و
بزرگســاالن خود در نتیجۀ بیماریهای واگیر بودند .در جریان این پژوهش در بســیاری موارد مطلعان سخن
از مرگومیرهای زیاد ساالنه در روستای خود میگفتند .یکی از مشارکتکنندگان مرد که  70سال سن دارد،
میگوید:
كمتر خانوادهای را در مناطق روســتایی و حتی در مناطق شــهری میتوان مشــاهده كرد كه در آن
زمان فرزندانی از دســت رفته نداشــته باشــد .بســیاری از کودکان در همان ســنین اولیه میمردند .باور
کنیــد مــردم اینقدر از احتمال مرگ بعضی از بچههایشــان مطمئن بودند که ســعی میکردند بچههای
زیادی داشته باشند.
یکی دیگر از مطلعان اینگونه به وضعیت مرگ و میر و بیماریهای آن زمان اشاره میکند:
در روســتای ما در یک ســال حدود  90نفر در اثر بیماری وبا فوت شــدند .بیشترشــان بچه بودند.
عالوه بر این بیماریهای مختلف دیگری هم مثل سرخک ،آبله ،کچلی و  ...موجب برخی مشکالت
و حتی معلولیت میشدند.
در چنین اوضاعی ورود بطئی نیروهای نوســازی بهداشــتی به جوامع شــهری و روستایی مورد مطالعه
تغییرات قابل توجهی را به همراه داشت .یکی دیگر از افراد مطلع که زنی  63ساله است میگوید:
مــن یــادم هســت هنوز بچه بودم کــه میگفتند دولــت آمده و به مــردم آمپول میزند بــرای اینکه
مریــض نشــوند .آن زمــان بهــش میگفتنــد کوتــان .1امــروز همــان واکســن زدن اســت .روی بازوهایمــان
میزدنــد .آن زمــان بچ ههــا زیاد میمردند .برادر خودم دو تا از بچههایش را در یک شــبانهروز از دســت
داد .نه دارو به شــکل امروز بود نه بهداشــت .این را میگویم شــاید نادرســت هم باشــد ،اما باور کنید
یشــد که فضوالت حیوانی را
بســیاری از خانهها دستشــویی هم نداشــت از همان مکانی اســتفاده م 
میریختند .دستشــویی به این معنای امروزی فقط در وضوخانهی مســجد روســتا موجود بود که فقط
مردهــا از آن اســتفاده میکردنــد .زن و بچ ههــا از همــان مکا نهــای اطراف روســتا یا اطراف منازلشــان
اســتفاده میکردنــد .تــازه ،باور بفرمائید صابــون و ریکا و این چیزهای امروز هم نبود که بتوانی دســت،
بدن و وســایلت را شستشــو بدهی .کم کم که صابون آمد مردم هم یادگرفتند که بیشتر از آنها استفاده
کنند .االن الحمدا ...همه چیز هست هر خانهای یکی دو دستشویی دارد ،حمام دارد ،مردم نظافت
شخصی را بیشتر رعایت میکنند .حتی در روستاها.
اگر بخواهیم یک روند نسبتا تدریجی از آن تحوالت را ترسیم کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که اولین
1. Kutân
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مواجهات در قالب واکسیناسیون بوده ،پس از آن نفوذ هر چه بیشتر عناصر بهداشتی مدرن همچون حمام
و دستشــویی در درون منازل  -بویژه دهۀ  1360به بعد (یافتههای میدانی)  -و اســتفاده از صابون و رعایت
نکات بهداشتی در تغذیه اتفاق افتاد .باید به این نکته هم اشاره کرد که در جریان کار میدانی از روستاهای
دوردســتی مشــاهده به عمل آمد که هنوز به لحاظ برخی مســائل بهداشتی در سطح  30سال گذشته باقی
مانده بودند .یعنی اصوال رسیدگی چندانی به آنها نمیکردند و شاید اهمیت زیادی برای آنها نداشته است.
به همین دلیل تا سال  1335امید به زندگی در ایران حدود  35سال بوده است (شریفی  )1385و از
آن به بعد همراه با كاهش مرگ و میر عمومی ،سطح امید به زندگی افراد خانوادهها نیز افزایش یافت .ادامۀ
این روند منجر به افزایش مداوم در ســطح امید به زندگی تا باالی  65ســال در دهۀ  1370شــد (زنجانی،
 .)1379چنین تغییری كامال از سوی ساكنان بومی مناطق مورد مطالعه درك شده و بسیاری از آنان بنا بر
درك خود آن را به بهداشت و درمان و پزشك و  ...نسبت میدهند .البته باید به خاطر داشت که یکی از
دورههای دیگری که در آن برنامههای نوسازی تأثیر قابل توجهی بر کاهش مرگ و میر بویژه مرگ و میر اطفال
گذاشــت ،اجرای برنامههای کنترل موالید در دهۀ  1370بود که یکی از محورهای اصلی آن کاهش ســطح
مــرگ و میــر مــادران و اطفال بود و در این زمینه خدمات قابل توجهی در مناطق شــهری و روســتایی انجام
شد که به دنبال آن میزان مرگ و میر به شکلی بیسابقه کنترل شد و به سطوحی بسیار پایینتر از گذشته
تنزل پیدا کرد؛ بطوری که هماکنون در جامعۀ مورد مطالعۀ این پژوهش میزان مرگ و میر اطفال در مناطق
روستایی به  22در هزار نفررسیده است (رضایی و همکاران.)1390 ،
امــا ،نهــاد خانــواده در میــدان مــورد مطالعــۀ ایــن پژوهش عــاوه بــر تجربۀ کاهش مــرگ و میــر و ارتقاء
ســامت اعضــای خــود ،هم اکنون شــاهد انواع جدیدی از بیماریهاســت کــه کامال متفــاوت از بیماریها
نس ـلهای پیشــین اســت .این همان چیزی اســت که علم امــروز از آن به عنــوان انتقــال اپیدمولوژیک 1نام
میبرد .یکی از مصاحبهشوندگان اینگونه به این پدیدۀ نو ظهور اشاره نموده است:
واقعیتــش را بخواهیــد االن همــه میبینیــم کــه بچههایمــان کمتــر میمیرنــد؛ کمتــر کــه نــه اصــا
نمیمیرنــد امــا از طــرف دیگر بیماریهای عجیــب و غریبی میبینیم که من خودم در طول  75ســال
زندگیــم ندیــدهام .االن من خودم در اطرافم زنان و مردان زیادی را میشناســم که به بیماریهای دچار
هستند که من االن اسمشان را نمیدانم ولی میدانم که در گذشته نبود .فراموشی ،سرطان یا چیزهای
دیگر .اینها قبال اصال نبود .واقعیتش ،مردم االن دستبهگریبان این نوع بیماریها هستند.
و یکــی دیگــر از مشــارکتکنندگان که یک زن نســبتا مســن اســت و  63ســال عمــر دارد در این مورد
اینگونه عنوان میکند:
 .1منظــور از انتقــال اپیدمولوژ یــک گذاری اســت که در آن علل مرگ و میر از وضعیتی که غلبــه با بیمار یهای عفونی و انگلی
است به وضعیتی که غلبه با بیمار یهای غیرعفونی و انگلی است منتقل میشود (میرزایی.)1380 ،

156

مدرنيزاسيون ،خانواده و تجربۀ گذار جمعيتشناختی در کردستان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهلل آن زمــان بچ ههــا زیاد میمردنــد .االن نه .ولی االن بدبختی دیگری کــه به میان مردم افتاده
همین بیماریهای عجیب و غریب اســت .ســرطان ،نمیدانم افسردگی یا ام اس (مشارکتکننده در
تلفظ هر کدام مشــکل داشــت) این بیماری لرزیدن دســت و پا ،یا اینکه عقل و هوشــت را از دســت
میدهــی .اینهــا بــه خــدا در دوران گذشــته نبــود .االن هــر خانــوادهای را که نــگاه میکنی یکــی از این
یهــا را دارد .نمیدانــم!! فکــر میکنــم همش بــه خاطر ایــن خوارکهای بســتهبندی و مصنوعی
بیمار 
است که به خورد مردم بیچاره میدهند.
بنابراین ما شاهد تحولی اساسی در وضعیت سالمت و بهداشت و بقای اعضای خانوادهها هستیم.
از ســوی دیگــر شــاهد ظهــور بیماریها نوظهور در همین میدان تحقیق هســتیم که ســاکنان بومــی کامال به
آن واقــف هســتند .بیماریهایــی که در بســیاری مــوارد عالجناپذیر هســتند و تا حد زیادی ناشــی از فرایند
مدرنیزاسیون کلی جامعه و تغییرات سبک زندگی هستند.

مدرنیزاسیون تولیدمثل و تجربۀ کمفرزندی
تشــناختی در اینجا مد نظر اســت بیش از هر چیز مربوط به تحوالتی
آنچه به عنوان مدرنیزاســیون جمعی 
اســت كــه در فراینــد تولیدمثــل زوجیــن در خانواد ههــا اتفــاق افتاد كــه در مــواردی میتوانیــم از آن به عنوان
مدرنیزاسیون تولید مثل نیز نام ببریم .فرایند مدرنیزاسیون تولیدمثل بنا بر منابع مختلف (میرزایی1379 ،؛
عباســی ،)2002 ،از اوایــل دهــۀ  1350در ایــران آغــاز شــد كــه متولــی آن وزارت بهداشــت آن زمــان بــود .در
ایــن راســتا بــا هــدف كنترل جمعیت ،بــه آموزش اهمیت و راههای پیشــگیری و نحوۀ اســتفاده از وســایل
پیشگیری از باروری به زوجین پرداختند .این سیاست تا زمان انقالب  1357ادامه داشت و طبق شواهد
موفقیتهایــی را نیــز بدســت آورد (میرزایــی  ،1379عباســی شــوازی  ، 2002هودفر .)2000 1ایــن دوره اولین
مرحله  -هر چند ناقص  -از مدرنیزاسیون تولید مثل در نهاد خانواده بود .امواج این برنامه به نقاط شهری
میدان مطالعۀ ما و روستاهای نسبتا نزدیک آنها هم رسیده بود .یکی از زنان مطلع در شهر سقز که اکنون
 63سال سن دارد میگوید:
بلــه ،در آن زمــان میگفتنــد دولت قرصهایی را در میان مردم پخش میکنــد که زنان با خوردن
یشــنیدم که در
یشــد .امــا من م 
یشــوند .راســتش ،در روســتاها زیاد مصرف نم 
آنهــا دیگــر بچ ـهدار نم 
شهرها زنان بیشتر مصرف میکردند.
این روند بعدها پس از انقالب متوقف ماند و رسما و بطور جدی اقدامی در راستای آن انجام نشد.
پس از پایان جنگ ،مدرنیزاسیون در قالب دولت سازندگی و با محوریت توسعه در كشور پیگیری شد
كه یكی از مهمترین جنبههای آن سیاست كنترل جمعیت ،یا به عبارتی بهتر و روشنتر سیاست تحدید
1. Hoodfar
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موالید یا تولید مثل بود .این نوع نوسازی در مناطقی به اجرا در آمد كه پیش از آن بسیاری از عناصر دیگر
مدرنیزاسیون از جمله برق ،تلفن یا حتی جاده به آنها وارد نشده بود ،اما عناصر این سیاست توانست به
انحاء مختلف و تحت كنترل سیستم گستردۀ بوروكراسی اداری وزارت بهداشت به اجرا در آید.
همانگونه كه قبال نیز ذكر شد ،در اجرای این برنامه نه تنها ادارات و سازمانهای داخلی بلكه شماری
از ســازمانها و نهادهــای بینالمللــی نیــز دخیــل بودند .در مطالعــات میدانی بر نحوۀ اجــرای این برنامهها
و شــیوههای تحقــق آنهــا تأكید شــد و نكات بســیار جالب توجهی از شــكل و شــیوۀ تحقق این نــوع برنامۀ
مدرنیزاسیون بدست آمد .رئیس شبکه بهداشت و درمان یکی از همین شهرستانها اینگونه میگوید:
در روستاها با افراد روحانی گفتگو کرده و آنها را تشویق به همکاری با ما در اجرای برنامههایمان
و تشــویق مــردم بــرای همــکاری بــا نیروهــای بهداشــتی در اجــرای برنام ههــای جلوگیــری از حاملگی و
فرزندآوری مینمودیم .در ابتدا بیشــترین کارها توســط خانههای بهداشت انجام میشد .آنها با زنان و
مــردان صحبــت کرده و از کانالهای مختلف به تشــریح مزیتهای فرزند انــدک و مضرات تعداد زیاد
فرزندان میپرداختند و گاه از عوامل تهدیدکنندۀ عدم صدور شناسنامه برای فرزندان سوم به بعد و یا
عدم ثبتنام این فرزندان در مدرسه انگیزههای سلبی و ایجابی مختلفی را در آنها ایجاد مینمودیم.
در حقیقت وضعیت فقر اقتصادی خانوادهها یک فرصت بســیار خوب بود تا ما بتوانیم آنها را به امر
کنترل جهت دهیم .ما به بهورزهایی که میتوانستند زنان و مردان بیشتری را به توبکتومی برانگیزانند
تشــویقی (پورســانت) میدادیــم .واقعیت این اســت کــه کار ما صرفا نوعــی آموزش بود و نه مشــاوره به
معنایی که امروز در مراکز بهداشتی داریم .ما برای باال بردن آمارهای خود ،حتی زنانی را نیز که  46یا
 47سال داشتند و عمال نزدیک به سنین یائسگی بودند توبکتومی میکردیم.
یکی از بهورزهای سابق که اکنون مسئول یکی از مراکز بهداشت شهری است اینگونه به این موضوع
میپردازد:
جریان کار ما در جریان دو بســیج سراســری در منطقه با عناوین بســیج توبکتومی و بســیج آ.یو.
یشــد؛ که در جریان آن به دو شــیوه ســعی در انجام توبکتومی داشــتیم .یا زنان را
یگــذاری انجــام م 
د 
بطور رایگان با وسیلۀ نقلیه به شهر آورده و توبکتومی میکردیم و یا تیمهای جراحی سیار تدارک دیده
و به روستاهای دور و نزدیک مراجعه کرده و این جراحی را برای زنان انجام می دادیم .در جریان بسیج
توبکتومی مشکل ما در مناطق روستایی تا زمانی بود که در هر روستا یک یا دو نفر اقدام به توبکتومی
میکردنــد از آن پــس کار ما آســان بود و مردم به دلیل تقلید و چش موهمچشــمی به عمل جراحی روی
میآوردنــد .در واقــع سیســتم توبکتومی مــا در آن دوره «گلهای» بود .در مواردی زنانــی مورد جراحی قرار
میگرفتند که اساسا از این امر اطالع نداشته و بعدها اذعان نمودهاند که ندانستهاند چه عمل جراحی
بر روی آنها انجام شده است .البته در میان مردم کسانی هم بودند که خواهان روشهای پیشگیری به
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ویژه استفاده از قرص بودند .در جریان بسیج آ.یو.دیگذاری و کپسولگذاری با مشکل چندانی مواجه
نبودیــم .اگرچــه در کپســولگذاری با عوارض زیــاد آن روبرو بودیم که در مواردی به قیمت ســامت زنان
تمام میشد ،اما تا مدتها در این منطقه اجرا میشد و به دالیلی بعدها استفاده از آن ممنوع شد.
تشــناختی مذكور نهایتا منجر به انتقالی دیگر در نهاد خانواده شــد و آن انتقال
مدرنیزاســیون جمعی 
باروری بود .یعنی نهاد خانواده در كنار هستهای بودن و انتقال مرگومیر ،وضعیت جدیدی به نام كمفرزندی
را تجربــه نمــود .ســطح موالیــد خــود را به حدود دو یا ســه فرزند رســاند و این پدیدهای بی ســابقه در درون
نهاد خانواده بود .مدرنیزاســیون تولید مثل مذكور همراه با خود معانی و آگاهیهای خاصی را نیز به همراه
آورد .از جمله اینكه زوجین ،و بویژه زنان ،نسبت به تعیین تعداد فرزندانشان صاحب اختیارند ،میتوانند
فارغ از فشــارهای ارزشــی و هنجاری پیشــین تعداد كمتری فرزند به دنیا بیاورند ،آنان میتوانند با داشــتن
تعــداد كمتــری فرزند ،آیندۀ بهتری را برای آنها رقم بزنند ،لزوم فاصلهگذاری مناســب بین موالید ،به تأخیر
انداختن تولد اول ،خطرناك بودن تولدهای باالی  35ســال و  ....روند انتقال مذكور منجر به شــكلگیری
ایــدهآل خانــوادۀ كوچــك تك یا دو فرزندی در جامعه و در درون كلیت نهاد خانواده شــد .اگر زمانی شــاهد
انتقال خانوادۀ گســترده به خانوادۀ هســتهای پرفرزند بودیم ،اكنون شــاهد انتقال خانوادۀ هســتهای پرفرزند
به خانوادۀ هســتهای تك یا دو فرزند هســتیم .به عبارتی دیگر ،انتقال جمعیتشناختی جدیدی در درون
خانوادۀ هستهای اتفاق افتاد و آن انتقال باروری و كوچكتر شدن بعد خانواده بود.

مدرنیزاسیون و تحول در چرخۀ زندگی خانوادگی
چرخــۀ زندگــی خانوادگی اصطالحی اســت كه برای توصیف تغییرات در انــدازه ،تركیب و كاركرد خانواده
طــی حیــات آن به كار م ـیرود .رویكرد چرخۀ زندگــی خانوادگی بر زمان و مراحل مختلفی كه توســط وقایع
یشــوند ،تأكید دارد .مجموعــه مراحل چرخۀ زندگی از
كلیــدی جمعیتــی ،اجتماعی و اقتصادی تعریف م 
ایــن قرار اســت :مرحلۀی بیفرزندی؛ مرحلۀ فرزندآوری (از تولد اولیــن فرزند تا آخرین فرزند)؛ مرحلۀ میانی
(از تولد آخرین فرزند تا ترک خانه از سوی اولین فرزند)؛ مرحلۀ ترك خانه یا مرحلۀ روانهسازی؛ مرحلۀ بعد
از والدین شدن (ترک آخرین فرزند تا مرگ یکی از زوجین)؛ مرحلۀ بیوگی (یانگ.)200-199 :1381 ،1
بر اساس بررسیهای میدانی چرخۀ زندگی خانوادگی در جامعۀ ماقبل مدرنیزاسیون کردستان عبارت
بودنــد از :مرحلــۀ کوتــاه بیفرزندی؛ مرحلۀ طوالنــی فرزندآوری؛ مرحلــۀ بعد از والدین شــدن؛ مرحلۀ بیوگی.
یعنی ظاهرا مرحلهای به نام مرحلۀ میانی و روانهسازی بطور جداگانه وجود نداشت .دلیل این امر اختالط
جریان فرزندزایی مادر خانواده با ازدواج فرزندانش بوده اســت .یعنی در بســیاری از موارد هنگامی که هنوز
فرزندآوری کامال متوقف نشــده ،یکی از فرزندان ازدواج کرده و خانواده را ترک میکند و این بیشــتر در مورد
1. Yang
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دختران صادق بوده اســت .چرا که در عمده موارد پســران پس از ازدواج خانوادۀ پدری را ترک نمیکردند.
بنابرایــن اگــر ترک منزلی اتفاق میافتاد از ســوی دختــران بوده و دلیلش نیز ازدواج بوده اســت .اختالط دو
پدیــدۀ فرزنــدآوری /روان هســازی (دختــران) ،تا حــدی به دلیل ســن پاییــن ازدواج بهویژه در میــان دختران،
ســن پایین تولد اولین فرزند ،ســن باالی پایان باروری و آوردن آخرین فرزند بوده اســت .به همین دلیل ،تا
پایان فرزندآوری این امکان وجود داشــت که اولین فرزند خانواده ازدواج کند .چنین پدیدهای به کرات در
مطالعات میدانی مشــاهده شــده اســت .برای مثال یکی از زنان مشــارکتکننده که حدود  55ســال سن
دارد میگوید:
یشــدند .من و مــادرم با هم حامله بودیم (
دختــران زود ازدواج میکردنــد؛ زود هم باید بچهدار م 
بــا خنــده) .در آن دوره اینها چیز عجیب و غریبی نبودند .االن دختر بزرگ من و برادر خودم ه مســن
و سال هستند.
و مشارکت کنندۀ دیگری به هنگام بحث از تعداد زیاد موالید میگوید:
ما همان ســال اول ازدواجمان بچهدار شــدیم .پس از آن هم بچههای دیگری بدنبالشان آمدند.
زنم بچۀ آخرم را زمانی به دنیا آورد که پسر بزرگم که االن در شهر است ازدواج کرده بود .االن دخترم با
نوهام همسن و سال هستند.
از ســوی دیگــر ،بــه دلیــل صورتبنــدی اجتماعی غالــب و نظام اربــاب و رعیتی و ســاختار اجتماعی
جامعۀ کردستان ،ترک خانه به دلیل مهاجرت رایج نبوده و صورت یک پدیدۀ اجتماعی را به خود نگرفته
بود .یکی از مشارکتکنندگان اینگونه عنوان میکند که:
دختران همینکه بالغ میشدند مشتری داشتند .خیلیها در  18-17سالگی ازدواج میکردند.
دختر ازدواج نکرده بسیار کم باقی میماند .آنها را تا  20سالگی شوهر میدادیم .آخر اگر شوهر نمیکرد
چیکار میکرد .مثل االن که نبود درس بخوانند .بعدش هم بچهدار میشدند .اغلب در همین روستا
ازدواج میکردند یا به روســتاهای دیگر میبردند .ولی بیشــتر در بین ایل و طایفۀ خودمان دختر شــوهر
میدادیم .در اغلب موارد هم پسرانمان پس از ازدواج پیش خودمان میماندند و کمک حال خودمان
میشدند .با هم برای آغا کار میکردیم یا روی زمین خودمان کار میکردیم .رسم هم نبوده بروند؛ کار و
کاسبی همه زیاد نبود؛ میماندند.
یســابقۀ مرحلهای جدید
مدرنیزاســیون دهــۀ  1340و از جملــه اصالحات ارضی زمینه را برای ظهور ب 
در چرخۀ زندگی خانوادگی مهیا نمود و آن ترك خانه از سوی فرزندان ،بویژه پسران به دلیلی غیر از ازدواج
بــود .همانگونــه كــه اطالعات آماری مربوط به سرشــماری ســال  1345نشــان میدهــد و در منابع مختلف
دیگر نیز به آن اشاره شده است در سال  1345و در  1355موجی از مهاجرت روستا به شهر و از شهرهای
كوچك به شهرهای بزرگ در ایران اتفاق افتاد كه منجر به رشد جمعیت شهری نیز شد .یكی از پیامدهای
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اصالحات ارضی كوچك شدن مساحت زمینهای كشاورزی زیر كشت بود كه این امر توأم با كاهش سطح
مــرگ و میــر و افزایش تعداد فرزندان خانواده در کوتاه مدت و عدم تعادل زمینهای زیر كشــت با جمعیت
خانوادهها بود .همین امر امكان ترك خانه را برای اعضاء نهاد خانواده فراهم آورد .به عبارتی دیگر ،فصلی
جدید در چرخۀ زندگی خانوادگی باز شد و از آن پس مهاجرت عضو یا اعضایی از خانواده برای كار و شاید
بعدهــا بــرای زندگــی در مكانهای دیگر به صورت امری رایج در آمد .ایــن امر هم برای خانوادۀ اربابهای
ســابق اتفاق افتاد هم برای كشــاورزان جدید .در هر دو مورد زمینهای بدســت آمده پس از تقســیم اراضی
یارای پاسخگویی به جمعیت خانواده را نداشتند و از سوی دیگر در شهرهای بزرگ نیز فرصتهایی برای
اشتغال فراهم شده بود .یكی از افراد مطلع اینگونه عنوان كرده:
از آن بــه بعــد مــا دیگر باید خودمان برای ســیر كردن شــكممان تــاش میكردیم .دیگــر اربابی در
كار نبود كه به او متكی باشــیم و باالخره شــغلی یا كاری به ما بدهد یا در كمبودهایمان در زمســتان از
ذخایرش قرض بگیریم ،باید خودمان تالش میكردیم .به همین خاطر ناچار فرزندانمان به شهرهایی
مثــل تهــران میرفتنــد برای كار .ســالی یك بار بر میگشــتند .ولی خوب بود درآمدی داشــتند و كمك
خرجی به حال خانواده بودند .ولی مشكلی كه داشتیم این بود كه آنها دیگر به زندگی روستایی راضی
نمیشدند و در شهرها میماندند.
مدرنیزاسیون و تجربۀ پدیدههای نوظهور در نهاد خانواده
بــاروری ناخواســته :انتقــال بــاروری مذكور در درون خانــواده ،به غیر از كاهش تعداد فرزندان و كوچك شــدن
هر چه بیشــتر خانواده ،پیامدهای ناخواســتۀ دیگری را نیز برای نهاد خانواده به همراه داشــته اســت؛
پدیدههایی كه اصوال در گذشته به دلیل باروری باال موضوعیت نداشت .از جمله این پیامدها كه در
اینجا میتوان به آن اشــاره نمود بروز پدیدۀ فرزندان یا تولد یا باروریهای ناخواســته اســت .در نتیجۀ
ارزش و هنجاری شــدن تعداد اندك فرزندان ،خانوادهها به دالیلی  -اعم از عدم اســتفاده یا اســتفادۀ
یشــوند كه ناخواســتهاند ،یعنی
نامناســب از وســایل پیشــگیری از باروری  -با حاملگیهایی روبرو م 
زوجین خواهان آن نیستند .یکی از مشارکتکنندگان ما در این مورد اینگونه عنوان میکند:
در ایــن مرکــز بهداشــت ،مــا بــا مــوارد زیــادی از باروریهای ناخواســته روبرو هســتیم که یــا نتیجۀ
اشــتباه در پیشــگیری بوده و یا خواســتۀ زن و شــوهر هر دو نبوده اســت یا فقط یکی از آنها خواهانش
یشــوند .اما مواردی هم
بــوده .آنهــا نمیدانند با آن چکار کنند .البته در اینجا نیز تا حدی ســرزنش م 
مشــاهده شــده که فرد از ابراز ناخواســته بودن آن ابا داشته است .بعضیها هم اصال بدون آنکه اینجا
بیایند میروند و بچه را سقط میکنند.
یهــای ناخواســته بــه عنــوان یــك تغییــر در نهــاد خانــواده و نتیجــۀ فراینــد مدرنیزاســیون
بارور 
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تشــناختی و هنجار شــدن تعداد دو فرزند ،دو پیامد را میتواند به دنبال داشــته باشــد ،یكی تولد
جمعی 
فرزند ناخواسته است  -كه امروزه در مطالعات مختلف به عنوان باروری ناخواسته مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد  -و دیگری سقط جنین عمدی.
1
خانــوادهی هســتهای نابــارور :حدود بیســت درصد از زوجین ایرانی دســت کم با نوعی نابــاروری اولیه روبرو
هســتند و ایــن از میانگیــن آمارهــای جهانــی باالتر اســت (آخونــدی 2و همــکاران  .)2013نابــاروری با
این شــدت و گســتردگی به نظر میرســد امری كم ســابقه اســت .این مســئله در میدان مطالعۀ ما نیز
شــایع اســت .امروزه شــاهد خانوادههای هســتهایی هســتیم كه بــه دالیل گوناگــون قادر بــه فرزندآوری
تشــناختی نهاد خانواده به شــمار
نیســتند .ایــن امــر را میتوان یكــی از ابعاد جدیــد تحوالت جمعی 
تشــناختی در نهاد خانواده ،تا حدی ریشــه در ســبك زندگی مدرن
ک جمعی 
آورد .این پدیدۀ بیولوژی 
و فرایندهــای مدرنیزاســیون مــداوم زندگــی اجتماعی ،از جمله در حوزۀ تغذیه و بهداشــت دارد .بنا بر
مطالعــات مختلــف ،یكــی از علل اصلی رشــد میزان نابــاروری در میان خانوادهها اســتفاده از ظروف
یكبار مصرف پالستیكی و غذاهای كنسرو شده است (ناباروری و عوامل تغذیهای.)1392 ،
پدیــدۀ نابــاروری نیز یکی از جمله پدیدههای نوظهوری بود که در جامعۀ مورد مطالعه مشــاهده شــده
اســت .شــیوع آن بــه لحــاظ آماری در این جامعه مشــخص نیســت ،اما در طــول کار میدانی ،در بســیاری
از مصاحبههای انجام شــده شــیوع آن مشــاهده شــده اســت .به عبارتی دیگر ،به صورت یک امر نســبتا
شــایع در میــدان مطالعــۀ کردســتان هــم در آمــده اســت و خانواد ههــا به شــدت درگیــر آن هســتند .یکی از
مشارکتکنندگان که یک مرد  45ساله است در این مورد میگوید:
زمانــی مــردم گرفتــار ایــن بودنــد کــه چگونه پیشــگیری کننــد و نگذارند بچهدار شــوند امــروز زن و
شــوهرها گرفتــار این هســتند که چگونــه حداقل یک بچه بدنیــا بیاورند .االن نگاه کنیــد چقدر نازایی
زیاد شــده؛ به نظرم در هر طایفهای شــما میتوانید چندین زوج از این نوع را پیدا کنید .االن خود من
در میان قوم و فامیالم چهار خانواده را میشناسم که بچهدار نمیشوند .چقدر هم پول خرج کردهاند؛
این شهر و آن شهر رفتهاند .اما نتیجهای نگرفتهاند.
در همین ارتباط یکی دیگر از مشــارکتکنندگان که زنی  55ســاله اســت و خودش صاحب  5فرزند
است در اینباره اینگونه میگوید:
بــاور کنیــد نمیدانم این چه بالیی اســت که بــه جان مردم افتاده .قدیمها در یک شــهر یکی دو
یشــدند ولی االن را نگاه کن که وضع چطوری اســت .با زور یک بچه
یشــد که بچهدار نم 
نفر پیدا م 
هــم بدنیا نمیآید .یا مشــکل از مرد اســت یــا از زن .ولی من نمیدانم چرا اینقدر زیاد شــده .نمیدانم
1. Primary Infertility
2. Akhondi
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هر کسی چیزی میگوید؛ یکی میگوید به خاطر خورد و خوراک پاستوریزه است بعضیها میگویند به
خاطر موبایله .نمیدانم! ولی واقعا مشکل بزرگیه.
همگی موارد فوقالذکر در درک و تفاسیر مردم از تحوالت جمعیتشناختی خانواده مشاهده میشود.
مردم این جامعه از تحوالت مذکور آگاهاند و جوانب مثبت و منفی آنها را درک میکنند و بنا به عقل سلیم
خود آنها را تفسیر و تبیین هم میکنند .اما آنچه شایان توجه است این است که آنان به نوعی نسبت به
رابطــۀ ســبک زندگی جدید ،کــه آن هم خود بعدی از زندگی مدرن و تا حدی حاصل مدرنیزاســیون بطئی
جامعه است ،و برخی از تحوالت جمعیتشناختی خانواده آگاه هستند.

نتیجهگیری
با نگاه به تاریخچۀ جریانهای عمدۀ مدرنیزاسیون در ایران و بررسی تحوالت اتفاق افتاده در نهاد خانواده
یتــوان بــه ارتبــاط آن دو پــی بــرد .بر اســاس مطالعــات میدانی انجام شــده در ایــن پژوهــش ،دومین موج
م 
نوســازی در ایــران ،یعنــی انقالب ســفید در دهۀ  1340و پــس از آن و در نتیجۀ یكــی از مهمترین برنامههای
ایــن انقــاب ،یعنــی اصالحــات ارضی زمینه بــرای ظهور خانــوادۀ هســتهای و آغاز فصلی جدیــد در چرخۀ
زندگــی نهــاد خانواده یعنی ترك خانه از ســوی فرزنــدان فراهم آمد .به عبارتی دیگــر ،یکی از پیامدهای مهم
اصالحات ارضی در میدان مطالعۀ این تحقیق ،تحول خانوادۀ گســترده به هســتهای بوده اســت .از ســوی
دیگر ،در نتیجۀ مدرنیزاسیون بهداشتی شاهد آغاز كاهشی اساسی و مداوم از آن به بعد در سطح مرگ و میر
عمومی و مرگ و میر نوزادان هســتیم .در جریان این كاهش ،نهاد خانواده شــاهد انتقال مرگ و میر در درون
خود بود .انتقال مرگ و میر مذكور تاكنون ادامه دارد .اما ،امروزه نهاد خانواده با معضل جمعیتی  -سالمتی
یشــود .خانوادهها شــاهد بــروز انواع جدیدی
دیگــری روبــرو اســت كه از آن به انتقال اپیدمولوژیك نام برده م 
از تهدیدكنندههای ســامت ،از جمله بیماریهای كشــنده و صعبالعالج در میان اعضای خود هســتند.
بیماریهایی كه به اذعان سالمندان ،در گذشته وجود نداشتند و نتیجۀ سبك زندگی جدید است.
مدرنیزاسیون جمعیتی در معنایی دیگر با اتخاذ سیاستهای كنترل موالید اتفاق افتاد .این سیاست
نهایتا منجر به انتقال باروری در درون نهاد خانواده شد و امروزه خانوادهها با استفاده از وسایل مدرن كنترل
تولیــد مثــل قادرنــد تعداد اندكــی فرزند و با انتخاب خود بــه دنیا بیاورند .یكی از مهمترین و مســتقیمترین
تشــناختی خانواده در این بخش بوده اســت .كاهش موالید ناشی از این
تأثیرات نوســازی بر ابعا د جمعی 
نــوع مدرنیزاســیون پیامدهای دیگری از جمله باروریهای ناخواســته ،ســقط جنین عمــدی را نیز به همراه
داشــته اســت .نهایتا اینكه نهاد خانواده امروزه شــاهد ظهور اشــكال جدیدی از خانوادۀ هستهای همچون
خانــوادۀ هســتهای ســالمند و خانوادۀ هســتهای نابارور اســت كــه هر یك به نوعــی میتواننــد در مطالعات
جمعیتشناختی خانواده مد نظر قرار بگیرند.
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نهایتــا ،بایــد بــه ایــن نكتــۀ بســیار مهم اشــاره نمود كــه همانگونه كــه در بخــش نظری نیز گفته شــد،
مدرنیزاســیون مذكــور در ایــن مقاله كه پیش از هر چیز منجر به انتقا لهــای خاصی در درون نهاد خانواده و
سپس در كل جامعه شد ،صرفا امری سختافزاری نبوده ،بلكه كامال در سطح آگاهی نیز تأثیرات عمیقی
را بــر جــای نهاده اســت .امــروزه از آن به عنوان آگاه شــدن مردم یا تغییــرات ایدهای یا ارزشــی نام میبرند.
اینكه این آگاهی تا چه اندازه با بافت فرهنگی زمان خود همخوانی دارد ،یك مســئله اســت و اینكه این
آگاهی ،در هر شــكلی كه باشــد ،چه پیامدهایی را برای جمعیت و نهاد خانواده به دنبال خواهد داشــت،
یك مسئلۀ دیگر .نمیتوان نظر خاصی پیرامون رابطۀ بعد سختافزاری مدرنیزاسیون و آگاهی آنها و اینكه
كدام یك بر دیگری اولویت دارد و منجر به تغییرات مذكور شــده اســت ،داد؛ آنچه مهم اســت این اســت
كه مدرنیزاسیون ،به مثابه انتقال مجموعهها ،همواره ماهیتی متعارض دارد .از یك سو ممكن است منجر
به رفاه و رهایی از بســیاری مســائل و قید و بندها گردد و از ســوی دیگر ممكن اســت خود مســائلی خاص
تشــناختی خانواده میتوان مشــاهده كرد .رهایی
و بغرنــج بــه بار بیاورد .این موضوع را در تحوالت جمعی 
از بیشجمعیتــی و كاهــش فرزنــدآوری تــا حــد یك یــا دو فرزنــد و ایدۀ خانوادۀ خوشــبخت كمفرزنــد مرفه از
یك ســو ،و افتادن در دام فرزندان ناخواســته و خانوادۀ نابارور و ســالمندی خانوادۀ هســتهای و جمعیت از
ســوی دیگــر؛ كاهش خوشــایند مــرگ و میر نوزادان و اطفــال خانواده و كل جمعیت و خوشــحالی از افزایش
یهــای مزمن در
طــول عمــر و شــاخص امیــد بــه زندگی از جهتــی و زندگی تــوأم با بیمــاری و افزایــش بیمار 
ســنین ســالمندی در خانوادهها از جهتی دیگر؛ رهایی از قید و بندهای خانوادۀ گســترده و تمایل به حریم
خصوصی و شخصی خانواده از یك سوی و غوطه خوردن در تنهاییهای خانوادۀ هستهای در سالمندی
از ســوی دیگر؛ اینها همگی از جمله پارادوكسهای مدرنیزاســیون و آگاهیهای توأم با آن هســتند كه نهاد
خانواده ،بهویژه در جامعۀ نســبتا مدرنیزه شــدۀ كوردســتان ،با آن درگیر اســت .ادامۀ چنین چالشهایی با
اتخاذ سیاستهای ترمیمی جمعیتی جدید از جمله افزایش موالید (که آن هم میتواند نوعی مدرنیزاسیون
باشــد) دور از انتظار نیســت .همۀ اینها نوعی تجربۀ مدرنیته اســت .به راستی آیا مدرنیزاسیون امكان راه
چارههایی ،شاید مجددا پارادوكسیكال ،برای این چالشها را فراهم خواهد آورد؟
منابع
ازکیا ،مصطفی ( )1374جامعهشناسی توسعه و توسعهنیافتگی روستایی ایران ،تهران ،انتشارات اطالعات.
آبراهامیان ،یرواند ( )1380ایران بین دو انقالب ،ترجممۀ ابراهیم فتاحی ،تهران ،نشری نی.
ناباروری و عوامل تغذیهای (،)1392
http://www.balatarin.com/permlink/2011/12/4/2825180,

بازبینی شده93/2/23 :
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