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ّ
جمعیت ،به یکی از مسائل
امروزه باروری ،به عنوان یکی از سه عنصر اصلی تغییرات
ّ
مهم جامعهی ایران تبدیل شــده اســت .پژوهشهای گســتردهای در زمینهی شــناخت
تعیینکنندههای باروری صورت گرفته اســت .با اینحال ،فهم عمیق پدیدهی باروری
مســتلزم مطالعهی ُبعد معنایی آن اســت؛ ُبعدی که بیانگر فهم و تفسیر مردم از جهان
اجتماعی خود ،وقایع و شرایط و نیروهای موجود در آن و پیوندشان با فرزندآوری است.
ّ
برخــاف بیشتر پژوهشهای پیشــین که ّ
موضــع بیرونی به تبیین
کمی بــوده و با اتخاذ ِ
ُ
باروری پرداختهاند ،این مقاله با روش کیفی و با تمرکز بر کنشهای فرزندآوری و معنای
ُ
ُ
آن نزد کنشگران درصدد است تا به آن بخش مغفول از این نوع کنشها بپردازد .نتایج
ایــن بررســی که با بهرهگیــری از رویکرد نظر ی ـهی زمینهای و از طریــق مصاحبهی عمیق
بــا  20زوج از عربهــای شــهر اهواز انجام شــده حاکی از آن اســت که ســه نــوع رویکرد
ُ
ُ
قشــده به
معنایی ازکنش فرزندآوری بر اســاس نحوهی تأثیر زمینهی کنش ،معانی اطال 
ُ
فرزنــدآوری و بــروز عملی این کنش قابل تشــخیص اســت کــه عباتند از :فرزنــدآوری به
ُ
ُ
عنــوان یــک کنش التیامبخــش ـ ترمیمی ،فرزندآوری بــه عنوان یک کنــش آیندهنگرانه ـ
اندیشمندانه ،فرزندآوری به عنوان یک ُکنش محدودکننده ـ ّ
امنیتی.
ُ
واژگان کلیــدی :بــاروری ،نظریــهی زمین ـهای ،روش کیفــی ،کنــش فرزنــدآوری ،عربها،
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ّ
مقدمه
بــاروری بــه عنــوان پدیــدهای زیســتی دارای ابعــاد اجتماعی اســتُ .بعــد اجتماعــی باروری
عــاوه بــر زنان ،خانواده ،همســران آنهــا و ّ
حتی جامعــه و نگرشهای حاکم بــر فرزندآوری،
بهویژه تفســیری که زوجها از باروری دارند ،را نیز شــامل میشــود؛ پدیدهای که از جامعهای
ّ
وضعیت اقتصــادی ـ اجتماعی
بــه جامعــه دیگر متفاوت اســت .بیتردید ،هرگونــه تغییر در
جامعه میتواند با میانجیگری زمینههای قومی ـ فرهنگی بر ایدهآلها و تمایالت فرزندآوری
زوجها تأثیر بگذارد .این تأثیر در بسترهای گوناگون قومی ـ فرهنگی به صورتهای گوناگونی
ظاهر میشود.
ّ
ش افراد در مورد شــمار فرزنــدان را تحت تأثیر قــرار دهد،
تعلــق قومــی میتوانــد هم نگــر 
هــم در نگرشهــا و باورهــای آنهــا در خصــوص تعیینکنندههــای بالفصــل بــاروری 1تأثیــر
قومیت بر باروری در بررسیهای مختلف ّ
بگذارد .در ایران ،تأثیر ّ
(عباسی شوازی و صادقی
ّ ،1385
عباســی شــوازی و حسینی  )1386به اثبات رسیده است .با این وجود ،پژوهشها
عباســی شــوازی ّ ،1388
عباســی شــوازی  ،1390حســینی و ّ
(حســینی و ّ
عباســی شوازی و
عباســی شــوازی و حسینی  )1386نشــان میدهند که ّ
حســینی ّ ،1388
قومیت به تنهایی
ُ
نمیتوانــد تبییــن مناســبی از کنشهای فرزندآوری افراد و خانوارها بدســت دهــد .بنابراین،
فهم عمیق پدیدهی فرزندآوری مستلزم مطالعهی ُبعد معنایی ـ بین ذهنی و برساختی این
پدیده اســت؛ ُبعدی که بیانگر فهم و تفســیر افراد از جهان اجتماعی خود ،وقایع ،شــرایط،
و نیروهــای موجود در آن و پیوندشــان با فرزندآوری اســت (محمودیــانّ ،
محمدپور و رضائی
ُ
 .)1388نویســندگان مقالــه فرزندآوری را به عنــوان یک کنش اجتماعی معنادار مینگرند و
ُ
ّ
ذهنیتهای کنشــگران در مورد این پدیــده تعیینکنندهی نوع
بــر این باورند که تفســیرها و
ُ
ُ
کنــش آنهاســت .در نتیجــه ،برای آ گاهــی از کنشهای فرزنــدآوری و تعیینکنندههای آن،
الزم اســت ابتــدا از زیســتجهان و گفتمــان موجود راجع بــه این پدیده آ گاه شــویم؛ اینکه
ُ
پس هر نوع کنش فرزندآوری چه نظام فکری و نگرشــی نهفته اســت و تفســیرخود زوجها
در ِ
دربارهی فرزندآوری و نمود بیرونی آن چگونه است.
این مقاله ،برخالف بیشتر پژوهشهای پیشین ،در پی آن است که با تحلیل کیفی و
از طریق رویکرد نظریهی زمینهای 2تفسیری از نظام فکری هر یک از افرادی که مورد بررسی
قرار میگیرند ارائه دهد و بعد از بررســی آنها ،انواع گونهشناســیهای محصور در این نظام
1. proximate determinants of fertility
2. Grounded Theory
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فکری را کشف و فرایندهای شکلگیری و بازتولید آنها را تحلیل کند.
ّ
جمعیت
بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در زمینهی باروری و تعیینکنندههای آن بر
ّ
جمعیت هــدف ،متمرکز بوده اســت ،در حالی که تصمیمگیــری در فرآیند
زنــان ،بــه عنوان
ن بررسی متمرکز بر زوجهای
فرزندآوری از طرف زن و شوهر بهطور مشترک صورت میگیرد .ای 
ّ
ّ
عرب شــهر اهواز در اســتان خوزســتان اســت .استان خوزســتان از مشــخصههای جمعیتی
متفاوتتــری نســبت به ســایر اســتانهای ایران برخوردار اســت .بــا وجود کاهش بــاروری از
ســالهای نیمهی ّدوم دههی  1360تا به امروز در بیشتر نقاط کشــور ،عربهای ایران هنوز
ً
در شمار گروههای قومی با باروری نسبتا باال طبقهبندی میشوند که با وجود داشتن شمار
فرزندان زیاد ،باز هم تمایل به افزایش شــمار فرزندانشــان دارند ّ
(عباســی شوازی و صادقی
ّ
 ،1385حسینزاده ،نوحجاه و شریفی  ،1389سیفاللهی  .)1374در نتیجه ،پرسش این
ً
پــس این طرز فکرها نهفته اســت و آیا اساســا
اســت :چــه عوامــل،
شــرایط و زمینههایی در ِ
ّ
هماکنــون نیــز ایــن طــرز تلقــی وجــود دارد؟ در این مقالــه ،تالش میکنیــم تا از نظــام فکری
ّ
ُ
پس کنشهای باروری زوجهای عرب شــهر اهواز مطلع شــویم و بفهمیم که آنها
موجود در ِ
ُ
بر اســاس چه نظام نگرشی و تفســیری کنشهای بارور یشان را پایهریزی میکنند .در واقع
هــدف ایــن مطالعــه فهــم چرایی بــاروری باال یــا پایین زوجیــن در این جامعه نیســت بلکه
هدف شناخت رویکردهای معنایی موجود نسبت ب ه فرزندآوری در بین زوجهای عرب شهر
ُ
اهواز است و اینکه آنها چه تفسیری از کنشهای فرزندآور یشان دارند.
پیشینهی تحقیق
ّ
طــی ســالهای اخیــر بــا کاهش چشــمگیر بــاروری در ایــران و تفاوتهــای قومی در ســطوح
ّ
جمعیتشناســی گروههای قومی تالش کردهاند تا
باروری ،پژوهشــگران با ورود به عرصهی
ابعاد مختلف باروری گروههای قومی و تعیینکنندههای آن را به بررسی بگذارند.
ّ
ســیفاللهی ( )1374در بررســی تمایالت فرزندآوری مادران استانهای مختلف کشور
بر اساس ّاطالعات بدستآمده از طرح بررسی زاد و ولد کشور در سال  1370نشان داد که
زنان عرب اســتان خوزســتان با داشــتن شــش فرزند و بیشتر همچنان تمایل به فرزندآوری
داشــتهاند .پرنــده ( )1372در بررســی تفاوتهــای اســتانی بــاروری اقــوام نشــان داد که بعد
از بلوچهــا ،ترکمنهــا ،عربهــا و ُلرهــا به ترتیــب بیشترین ّ
متوســط زندهزایی را داشــتهاند.
بر پایهی این بررســی ،ســطح تحصیــات مــادران از تعیینکنندههای اصلــی زندهزایی زنان
اســت .در میــان عربهاّ ،
متوســط زندهزایی مادران با تحصیالت بــاالی دیپلم معادل 1/2
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فرزند بوده اســت .نتیجهی مشــابهی ّ
توسط ّ
عباسی شوازی و صادقی ( )1385بدست آمد.
آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای طرح «بررســی ویژگیهای اقتصــادی ـ اجتماعی خانــوار 1380
ُ
ُ
مرکــز آمــار ایران» دریافتند کــه گروههای قومی بلوچ ،لر ،عرب و کرد تــا زمان اجرای طرح به
ترتیب ّ
متوسط زندهزایی  3فرزند و بیشتر را تجربه کردهاند .به باور آنها این چهارگروه قومی،
ً
ُ
برخالف گروههای قومی فارس ،ترک و مازنی که تقریبا به پایان مرحلهی گذار باروری رسیده
ّ
محققین ،تأخیر ایــن ّ
قومیتها
بودنــد ،هنــوز در مرحلــهی گــذار باروری بودنــد .به باور ایــن
ّ
در ورود بــه مرحلــهی گذار باروری در چارچوب نظریهی کالســیک گذار جمعیتشــناختی
ُ
ُ
و دیدگاه نوســازی قابل تبیین اســت .آنها میگویند گروههای قومی بلوچ ،لر ،عرب و کرد
ّ
موقعیــت اقتصــادی ـ اجتماعی پایینتری نســبت به گروههای قومی دیگــر قرار دارند ،در
در
ّ
نتیجــه از ورود بــه مرحلهی گذار بازماندهاند .آنها همچنین تأثیر هنجارهای ســنتی حاکم
بر این گروههای قومی را که موجب تشــکیل خانواده در ســنین پایین ،ازدواج فامیلی ،عدم
دسترســی یا دسترســی به تســهیالت آموزشــی بهویژه تحصیالت زنان و ُمدل غیر مشــارکتی
قدرت در درون خانواده میشــود را مورد تأ کید قرار دادهاند .در بررســی دیگری (حســینی و
عباسی شوازی  )1388نشان داده شد که فرایند گذار باروری در ایران متناسب با ّ
ّ
تحوالتی
بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و نیز برخی از ابعاد ّ
سنتی خانواده به
وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت ،رفتار و
ایدهآلهای باروری منجر شده است .نتایج این بررسی از همگرایی باروری گروههای قومی
ً
حکایــت داردّ ،امــا تأ کیــد شــده اســت که ایــن همگرایی لزومــا به معنی محوشــدن همهی
تفاوتها و دستیابی به سطوح یکسانی از باروری در بین گروههای قومی نیست .حسینی
ُ
و مهریار ( )1385نشان دادند که تفاوت در نگرشها ،رفتار و سطح باروری زنان کرد و ُترک
شهرســتان ارومیه بازتاب جایگاه متفاوت زنان این گروههای قومی در نظام آموزشــی اســت
که خود ریش ه در توسعهی نامتوازن دارد.
محمودیانّ ،
محمدپور و رضائی ( )1388در بررســی زمینههای کمفرزندآوری در استان
ّ
کردستان ،پدیدهی کمفرزندآوری در شهر سقز را مطالعه کرده و با روش کیفی سعی در فهم
نظــام معنایــی موجود دربــارهی این پدیده داشــتهاند .نتایج نشــان داد کــه کمفرزندآوری به
ُ
عنــوان یــک کنش اجتماعی معنادار در جامعهی مورد بررســی از رواج و شــیوع گســتردهای
ُ
برخوردار است و در قالب نوعی گفتمان در نظام معنایی و کنشی افراد و خانوادهها حاکم
اســت .برآیند کلیهی مفاهیم و مقولههای بدستآمده از این مطالعه یک مقولهی هستهی
دو وجهــی بــه نــام کمفرزنــدی بــه مثابــه قاعدهمندســازی /ارتقــاء ســوژه اســت کــه بازنمای
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ّ
ّ
وضعیت حاکم بر شهر سقز در حیطهی فرزندآوری است.
حسینزاده ،نوحجاه و شریفی ( )1388در بررسی الگوهای باروریّ ،
سن ازدواج و کاربرد
روشهای پیشگیری از حاملگی در بین اقوام مختلف شهرســتان اهواز دریافتند که بهطور
ّ
کلی سطح باروری در شهر اهواز باالست .تحلیلهای درو نگروهی نشان داد که  55درصد
زنــان عــرب بیــش از دو حاملگی و  36/9درصــد بیش از چهار حاملگی را تا زمان بررســی
تجربــه کــرد ه و میانگیــن ّ
ســن ازدواج آنها  19/8ســال اســت .یافتههای این بررســی بیشتر
بــر نقــش هنجارهای ّ
ســنتی حاکم بر جامعــه که خانــواده را نهادی برای ّ
تقویــت پیوندهای
جمعــی میانــگارد ،انتخــاب فــردی را محدود میســازند و بــرای ّ
تبعیت بیشتــر از انتخاب
ارزش قائلانــد تأ کید میکند .حســینی و بگی ( )1392در بررســی تمایــات فرزندآوری زنان
ّ
ُ
کرد مهاباد نشان دادند که کمی بیش از  61درصد زنان قصد دارند که فرزندآوری را متوقف
ّ
مشــخصههای فرهنگی به تنهایی نمیتوانند نقــش تعیینکنندهای در
کننــد .آنها میگویند
پیشبینی احتمال عدم تمایل به فرزندآوری داشته باشند.
روششناسی و دادهها
ش کیفی اســت .روش بکار گرفته شــده برای
روششناســی مورد اســتفاده در این مطالعه رو 
گردآوری و تحلیل دادهها روش نظریهی زمینهای است .نظریهی زمینهای یک روش تحقیق
کیفــی اســت که یک سلســله رویههای سیســتماتیک را بــه کار میگیرد تا نظریــهای مبتنی
بــر اســتقراء دربارهی پدیدهای ایجاد کند (گالســر و کوربیــن .)23 :1386 1در این پژوهش از
رویکرد نظریهی زمنیهای چارماز برای تجزیه و تحلیل داده ها اســتفاده شــده اســت .دلیل
ً
بکارگیــری روش نظریــهی زمینهای در این مطالعه این اســت که اوال یک روش مســئلهمحور
اســت و مبتنــی بــر پیوند مراحل و گامهایی اســت که به ایجاد ســاختار نظری یک مســئله
کمک میکند؛ در میدان تحقیق تنظیم میشــود و دادههای حاصل از مشاهده و مصاحبه
را بــه کار میگیرد؛ دادههای مذکور تجربهای هســتند و ماهیت اســتقرایی این نظریه باعث
خالقیت و آزادی عمل محقق میشود و پژوهش را بسیار منعطف مینماید (مورس.)2001 2
ُ
از همیــن روی ایــن روش را بــرای فهــم کنش اجتماعی فرزندآوری مناســب یافتیــم .رویکرد
چارمــاز بــه نظریــۀ زمینــهای رویکردی برســاختگرایانه اســت و بــر فرایند شــکلگیر معانی در
جریان کار پژوهش و نیز در زندگی روزمره تأ کید بیشــتری دارد به همین دلیل در شــناخت
1. Glaser and Corbin
2. Morse
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ُ
معانی مکتوم در کنشهای اجتماعی و از جمله فرزندآوری میتواند بسیار مفید و گویا باشد.
ّ
بــر اســاس این روش دادههــای گردآور یشــده از طریق مصاحبههای عمیــق را به دقت
ُ
ُ
در ســه مرحله کدبندی باز ،محوری و گزینشــی تحلیل میکنند .در مرحلهی كدگذاری باز
دادههــا به صورت ســطر به ســطر ،عبارت به عبــارت ،یا پاراگراف به پاراگــراف یا به صورت
ُ
صفحــهای انجــام شــود .اگــر واحد کدبندی ســطر باشــد به هر یک از ســطرها یــا جملهها ،
ُ
ُ
مفهوم یا کدی الصاق میشود .در این مرحله تمام ّاطالعات کدبندی میشوند.
ُ
ُ
در مرحلــهی كدگــذاری محــوری ،دادههائــی كــه در مرحلــهی كدبنــدی باز بــه صورت
ُ
ّ
پراكنــده كدگــذاری شــدهاند جمــعآوری و در قالــب مقولههــا و خوشــههای مرتبــط و منظم
ســازمان داده میشــوند .در ایــن مرحلــه نظریــه بــه تدریج ظهــور میکند .هدف ایــن مرحله
ُ
ُ
از کدبنــدی ،بازگردانــدن نظم و انســجام به دادههای کدبندیشــده ،دســتهبندی ،ترکیب و
سازماندهی حجم زیادی از دادهها و بازجمع کردن آنها به شیوهای جدید است.
ُ
در مرحلــهی كدگــذاری گزینشــی هــدف یكپارچهكــردن و تهذیــب ّاطالعــات اســت.
ّ
مشــخص میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،در ایــن
در ایــن مرحلــه مضمونهــای عمــدۀ پژوهــش
1
مرحلــه مهمتریــن ِتم یا موضوع پژوهش نیز انتخاب میشــود که به آن مقولهی هســته گفته
میشود .مقولههای بدستآمده به لحاظ نظری اشباع شدهاند و هر کدام بر اساس مفاهیم
ُ
کدبندیشــدهی مراحل پیشــین به صورت منطقی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند (استراوس
و کوربین ،1998 2نیومن ،2006 3گالسر 1978 4به نقل از ّ
محمدپور  .)1389در این مطالعه
ُ
نیــز پــس از پیادهکــردن مصاحبهها بر روی کاغذ ،به کدبندی ســطر به ســطر آنها پرداخته و
ُ
کدبندی ّاولیه انجام شــده است .ســپس ،بنابر تشابهات و تفاوتهای مفاهیم و مقایسهی
مــداوم آنــانُ ،خــرده مقولههــای ّاولیــه ظاهر شــدند کــه در نهایت بر اســاس فضــای معنایی
ّ
هــر یــک از آنهــا در مجموعهای از مقولههای عمــده تبلور یافتهاند که کلیــت آنها در بخش
یافتهها آمده است.
ّ
نمونهگیــری در پژوهشهــای کیفــی از نــوع هدفمنــد اســت کــه در آن محقق بــه دنبال
مواردی اســت که ویژگیهای مورد نظر تحقیق را داشــته باشــد .در این تحقیق ،نمونهگیری
بــا دو روش اکتشــافی و زنجیرهای شــبکهای انجــام گرفت؛ ابتدا در پی یافتــن افراد ّ
مطلعی
برآمدیــم کــه ویژگیهای مورد نیاز تحقیق را داشــتند .ســپس ،از طریق آنها ســایر افرادی را
Core Category
Straus and Corbin
Neuman
Glaser
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ّ
جمعیت آماری زوجهای عرب
که میتوانستند برای مطالعه مناسب باشند جستجوکردیم.
شــهر اهواز اســت .بر این اساس ،ابتدا از طریق انجام  12مصاحبه به احساس اشباع نظری
رســیدیمّ ،امــا بــرای اطمینان بیشتــر آن را به  20زوج یعنــی  40نفر افزایش دادیــم .هر یک از
مصاحبههــا بیــن  40تــا  60دقیقــه به طــول انجامید .پیادهســازی هر یــک از مصاحبهها نیز
حدود ســه ســاعت زمــان می ُبرد .بعد از انجــام چند مصاحبه ،آنها را بــر روی کاغذ پیاده
ّ
ّ
مشــخص میکردیم تا
میکردیــم و بــا انجام تجزیه و تحلیلهای مقدماتی ،ادامهی مســیر را
به هنگام اشــباع یک مقوله و کشــف یک مقول ه در مرحلهی بعد ،به منظور کشــف دادهای
ّ
مشــخصههای تفصیلی مشــارکتکنندگان در
جدیــد به ســراغ افراد جدیــد برویم .جــدول 1
تحقیق را نشان میدهد.
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جدول  :1ویژگیهای مصاحبهشوندهها

یافتهها
ّ
در جریــان تجزیــه و تحلیل مــداوم اطالعات مصاحبهای این پژوهــش ،در آخرین مرحله در
ُ
ُ
چندبعدی بودن کنش فرزندآوری
نهایت به یک مقولهی هســته دســت یافتیم که حاکی از
ُ
بــوده اســت .ایــن مقولــه را «فرزندآوری به مثابه کنشــی تلفیقــی» نامیدیم .منظــور از تلفیقی
ُ
ُ
بــودن کنش فرزندآوری این اســت که این کنش به لحــاظ معنایی دارای الیههای مختلفی
اســت کــه در جامعــهی مورد مطالعه همهی الیههــا به نوعی در فرزنــدآوری زوجین دخیل و
ُ
تعیینکنندهاند .این «کنش تلفیقی» در عمل حاوی ســه ســبک متفاوت فرزندآوری اســت
ُ
که هر کدام به نوعی ُبعدی از کنش فرزندآوری را نشــان میدهند .در ادامه ،هر یک از این
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الیهها یا ســبکهای فرزندآوری مکتوم در درون این مقولهی هســته را مورد بحث و بررســی
قرار میدهیم.
بر اساس مصاحبههای عمیق انجامشده در این تحقیق ،سه سبک متفاوت فرزندآوری
ُ
را در میــان زوجهــای عــرب شــهر اهــواز کشــف کردیــم )1 :فرزنــدآوری بــه عنوان یــک کنش
ُ
التیامبخــش ـ ترمیمــی )2 ،فرزنــدآوری ب ه عنوان یک کنش آیندهنگرانه ـ اندیشــمندانه ،و )3
فرزندآوری ب ه عنوان یک ُکنش محدودشونده ـ ّ
امنیتی .دستیابی به هر یک از این سبکها
ّ
موقعیتهای مختلف اســت؛ به طوری
بر اســاس معنای موجود در رفتارها و بروز آنها در
که هر یک از آنها نیز بر اساس معانی بروز خود به طبقههای دیگر تقسیمبندی میشوند .در
ادامه به هر یک از طبقهبندیها اشاره میشود.
ُ
 )1فرزندآوری به عنوان یک کنش التیامبخش ـ ترمیمی
معرف الگوی ّ
خاصی از ّ
این سبک فرزندآوری ّ
بچهزایی است که در آن بیش از هر چیز
ّ
بــه لذت و آرامشــی کــه از طریق فرزند به والدین و اطرافیان منتقل میشــود تمرکز میشــود.
ُ
منافعــی کــه از طریــق فرزنــد بــه کنشــگران انتقــال مییابــد منافعی غیــر اقتصادیانــد که با
ّ
توجــه بــه نوع ذینفعان میتواند متفاوت باشــدُ .کنشــگران با ّ
حــس نیاز اقدام بــه فرزندآوری
میکننــد و ســعی میکننــد از این طریق خالءهای موجود در زندگی را ُپر و بدین وســیله به
ُ
آرامــش برســند .در واقعّ ،
محرک اصلی کنشــگران بــرای اقدام به فرزندآوری امیال شــخصی
ّ
ُ
خود کنشــگران اســت که بســته بــه نوع امیــال میتواند متفاوت باشــد .هــدف کلی همهی
آنها ترمیم و التیام زوجهاست که از طریق فرزندآوری خود را نشان میدهد .گاه این امیال
میتوانــد شــخصی و مربوط به یکی از زوجهــا و گاه جمعیتر و ّ
حتی با هدف ترمیم زندگی
مشــترک زوجهــا باشــد .این ســبک فرزنــدآوری حــاوی معانی ّ
متنوعی اســت کــه در اینجا
ضمن اشاره و توضیح آنها ،نمونههایی از گفتههای پاسخگویان برای اثبات هر چه بیشتر
معانی آورده میشــود .این مقولهی عمده خود به نوعی شــامل چند زیرمقولهی دیگر مانند
ارضای نیازهای عاطفی ،فرزندآوری و تغییرات مثبت و ترمیم امیال شخصی است.
ارضای نیازهای عاطفی

فرزند در چنین سبکی عامل آرامش و شادی برای والدین و منبع ایجاد تغییرات مثبت
ّ
عاطفــی اســت که میتواند به مادر ،پدر یا به کل اعضــا و فضای خانواده منتقل کند .یک
مــرد  32ســاله میگوید« :حـ ّـس پدر ـ مادر بودن خیلی قشــنگه ،دلم میخواســت تجربهاش
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بچه دوســت دارم .قبل از ّ
کنم» .یک خانم  28ســاله نیز میگوید« :من خیلی ّ
بچهدارشــدن
خودم ،وقتی ّ
بچهای رو تو خیابون میدیدم خیلی ذوق میکردم».
فرزندآوری و تغییرات مثبت

ُ
از نظــر کنشــگران وجود فرزند باعث ایجاد تغییــرات مثبت در حاالت اعضای خانواده
و ّ
حتــی بهبــود روابــط والدیــن بــا هــم میشــود .آنهــا فرزنــد را منبعــی از صفــات خــوب و
مثبــت میداننــد کــه ورود او بــه فضای خانــه موجب انتقال ایــن صفات بــه کلیهی اعضا
و زندگــی خانوادگی میشــود .به باور والدین ،فرزند نه تنهــا خللی در زندگی ایجاد نمیکند
بلکــه کمبودهــا و نیازهایــی که یــک زندگی به دنبال آن اســت را نیز جبران کــرده و آنها را
بهبود میبخشــد .گاه میتواند اثربخشــی خود را بر روی زندگی زوجها نشــان دهد؛ بهطوری
کــه ُکنشــگران ّ
تحــول زندگی خود را مدیون فرزنــد بدانند و تمام خوشــیهای زندگی را در او
خالصه میکنند .یک مرد  40ســاله در این باره میگویدّ :
«بچه وقتی شــلوغ بازی در میاره،
یگــه ،میخنــده ،خســتگی رو از تــن آدم بیرون میــاره»و یک زن  29ســاله در یک عبارت
م 
ّ
کوتاه میگوید« :وقتی بچه وارد زندگیات بشه ،زندگی خیلی شیرین میشه».
ّ
گاهــی ایــن تغییــرات مثبــت نــه تنهــا خــود را در فضای کلــی خانــه بلکــه در جنبهای
خصوصیتر و بر روابط زناشویی زوجها نشان میدهد و به بهبود و ارتقاء آن کمک میکند.
یــک مرد که  35ســال ســن دارد این موضــوع را چنین مطرح میکندّ :
«بچــه تو خونه خیلی

مهمــه ،شــاید بگــی واجبه؛ چــون ّ
ّ
بچه خیلــی از اختالفــات رو از بین میبره .امــروزه ،اگه تو
عصبانــی باشــی بخــوای بیــای خونــه دعــوا کنــیّ ،
بچــه کــه در رو باز میکنــه انــگار آب یخ
ً
بچه چه گناهی دارهّ ،
میریزن سرت ،میگی ّ
بچه واقعا یه مانعی میشه برای دعواها».

وجــود فرزنــد ،در برخــی مــوارد ،بــرای رفــع کمبودی اســت کــه در زندگی مشــترک حس
ُ
میشود .کنشگران با احساس این کمبود تصمیم به فرزندآوری میگیرند .از نظر آنها ،فرزند
به نوعی ّ
مکمل زندگی است .بدون فرزند زندگی زناشویی ناقص و معیوب است ،یک مرد
 37ســاله ایــن ّ
مکمــل بــودن را چنین بیان میکند« :بعــد از چند وقت دیگــه نیازه که یک
ّ
یشــه» .و یک زن 30
یشــه ،تکراری م 
بچه وارد زندگی بشــه چون دیگه زندگی یکنواخت م 
ســاله میگویــدّ :
شتــر میکنه و از اون ســکوت و یکنواختی که
«بچه اســتحکام زندگی را بی 

قبل داشت در میاره».

ُ
کنشگران گاهی فرزند را عاملی برای دفع ناهنجار یهایی میدانند که ممکن است به
زندگی مشترک آنها ورود پیدا کند .آنها فرزند را به مثابه یک ناجی میدانند که والدین را
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از دا م معضالت و مصائب اجتماعیای که یک زندگی مشترک میتواند در معرض آن قرار
ُ
بگیرد میرهاند .از نظر کنشگران معضالتی مانند طالق ،اعتیاد ،خیانت ،فاصلهی عاطفی
میــان همســران و  ...از طریــق ریســمان محکمــی به نــام فرزند کــه زوایای یک زندگــی را به
خوبی به هم وصل کرده نمیتوانند خطری برای آن ایجاد کنند .یکی از مشــارکتکنندگان
که مردی  38ساله است میگوید« :من شنیدم که خیلیها معتاد بودن به خاطر ّ
بچهشون
تــرک کــردن» و زن  25ســالهای میگویــد« :خیلیها که میخواســتن از هم طــاق بگیرن به
خاطــر ّ
بچ هشــون دوباره برگشــتن ســر زندگی و ادامــه دادن» .گاهی تغییرات مثبت ناشــی از
ورود فرزند به زندگی مشــترک منحصر به یکی از زوجها شــده اســت .با ورود فرزند به زندگی
شــخصی ،زوجهــا عــاوه بــر نقــش زن و شــوهری نقــش پــدر و مــادر را نیــز ایفا میکننــد .در
ّ
مســئولیت جدید برآیند .از نظر
نتیجه ،هر یک ســعی میکنند تا به بهترین نحو از عهدهی
ُ
کنشــگران ،فرزند میتواند کمک کند تا این نقش بهتر اجرا شــود .زن  28ســالهای میگوید:

یشــه یه ارزش دیگه برای شــوهرش پیدا میکنه ،دیگه برای شــوهرش مادر
«زن وقتی مادر م 
ّ
بچهشه ،شوهرش بیشتر بهش احترام میزاره چون دیگه یه چیزی بینشون مشترک است».

گاهی هم تفســیرهایی از فرزند ارائه میشــد که نشــان میداد والدین آن را منبع وفور و
نعمت برای خود میدانند .در این رویکرد ،کمتر به جنبههای عقالنی و هزینههای فرزندان
ّ
ُ
ّ
توجــه میشــود .برخــی کنشــگران بــه پشــتوانهی همیــن تفکــر ،شــمار فرزندانشــان را افزایش
میدهنــد .یــک مرد  40ســاله در این باره میگوید« :وقتی ّ
بچ ـهام به دنیا اومد زندگیم از این

رو به اون رو شد و اآلن خدا رو شکر خونه خریدم ،دخترم وقتی اومد برکت به خونمون آورد
چون ّ
بچه معصومه».

از جملــه اهدافــی کــه میتوانــد بــر تصمیــم زوجهــا بــرای ّ
بچهدارشــدن تأثیــر بگــذارد
ُ
تجربههای شــخصی آنها از دوران کودکی و نوجوانی اســت .کنشگران در این زیرمجموعه
بیش از هر چیز به خالءها و نداشتههای زندگی خود ،بهویژه خالءهایی که در طول دوران
کودکی در زندگیشان حس میکردندّ ،
توجه میکنند و به نوعی سعی در جبران این خالءها
دارند .چنین مفهومی به ّکرات در مصاحبهها تکرار شده است .برای نمونه ،یک خانم 32
ســاله اینگونه به موضوع اشــاره میکند« :خودم ّ
بچه که بودم دوســت داشــتم تخت و اتاق
جدا داشــته باشــم ولی نشــد .با خودم گفتم حاال که من نداشتم ّ
بچهام داشته باشه»و یک
مرد  26ســاله میگوید« :دوســت دارم برای ّ
بچهام هرچی دوســت داره بیارم مثل باز یهای

رایانهای که خودم محروم بودم ازشون و خیلی حسرتشونو میخورم».
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ترمیم امیال شخصی

فرزند در این تفســیر التیامی اســت بر دردها و حســرتهای گذشــتهی زوجها .آنها از
ایــن طریــق گرههــای درونی خود را گشــوده و دردهای خود را التیام میبخشــند و نه تنها به
فرزند بلکه در واقع به خود ّ
توجه میکنند .آنها از طریق فرزندشــان کودکی خود رابازنمایی
و آن را با ّ
توجه به خواستهها و آرزوهای درونی خود در آن زمان بازسازی میکنند.
ّ
ذهنیتهــا و تفســیرها از چــه زمینــهی اجتماعی و
اکنــون پرســش ایــن اســت که ایــن
ّ
فرهنگــی متأثرنــد؟ بیتردیــد ،در جامعــهی مــورد بررســی ماننــد همــهی جامعههــای دیگــر،
ّ
فرزنــدآوری و زمــان و تعــداد آن متأثــر از یــک نظام ارزشــی و هنجاری خاص اســت که هم
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی را در ســطوح مختلف خانوادگی ،قومی و عشــیرهای شــامل
ّ
میشود و هم شاید برخی ارزشها و سبک زندگی جدید را .در نمونههای متعددی میتوان
جایگاه این نظام ارزشی و هنجاری را تشخیص داد .برای مثال ،یک زن  23ساله اینگونه
به شکلی انضمامی به هنجار و ارزشهای اجتماعی مرتبط با ّ
سن ازدواج و انتخاب همسر
اشاره میکند« :من  17سالگی ازدواج کردم .شوهرمو نمیشناختم ،ولی چون دوست برادرم

بــود قبــول کــردم .اآلن برگردم عقــب دیگه اون ســن ازدواج نمیکنم ،ولی خــوب عربا رو که
میشناســی اگه دختر  20ســالش باشــه میگن ُترشــیده 15-16 ،ســالگی شــوهرش میدن»و
یک زن  40ســالهی مشــارکتکننده نیز میگوید« :من  15ســالم بود که ازدواج کردم .شوهرم
اون موقــع حــدود  30ســالش بود .شــوهرم فامیالمون بــود .پدر و مادرم انتخابــش کردن .اون
موقع نمیتونســتیم حرفی بزنیم .فقط پدر نظر میداد» .و یک مرد  30ســاله اســت میگوید:
ً
«خانومم از آشــناهامون بود .خانوادهام ّ
معرفی کردن .منم پذیرفتم .معموال هم رســم بومیای
خود اهواز به خصوص عربها اینه که بیشتر سمت فامیل و بستگان میرن برای ازدواج،
بعد غریبهها؛ به خاطر همون آشنایی و ّ
سنتهای قدیمی».
از ســوی دیگــر ،شــاهد نقــش ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی ـ عاطفــی نیــز در ایــن
زمینــه هســتیم که در بســیاری از مــوارد نه تنها بر فرزنــدآوری بلکه ّ
حتی در ترجیح جنســی
ّ
ارجحیت جنســی به نوعی میتواند به خألهای عاطفی اشاره
نیز نقش داشــتهاند .در واقع،
ّ
داشــته باشــد .برای مثال ،یک زن  17ســاله میگوید« :اگه قرار بود یک بچه داشــته باشــم

دوســت داشــتم دختر میبود ،چــون دختر مهر و ّ
محبتش بهتره به پــدر و مادر .دختر همدم
ّ
مادرشــه ،کمــک حال مادرشــه ،با هم راز و نیــاز و درددل میکنن ،میتونه غصهی مادرشــو
ن باره معتقد است« :به نظرم دختر
بخره ولی پسر اینطور نیست» و یک مرد  35ساله در ای 
ّ
بهتــر میتونــه مونس والدینش باشــه و آنها رو حمایت کنه ،چــون دختر مهر و محبتش هم
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بیشترهّ ،
حتی اگه ازدواجم کرد بهتر از پسر حواسش به پدر مادرش هست».

تجربهی نســلی نیز جایگاه ویژهای در تفســیرهای مردم از فرزندآور یشــان دارد .فضای
محرومیتهای ّ
ّ
مــادی و هم
معنایــی ایــن تجربــهی زیســته میتواند هــم شــامل کمبودهــا و
شــرایط دشــوار روانــی و عاطفــی باشــد ،بهطــوری کــه بــرای والدیــن نســل امــروز کمبودهــا و
محرومیتهــای گذشــته جایگاه ّ
ّ
خاصــی دارد که به نوعی در چگونگی کودکی فرزندانشــان
نمــود پیــدا میکنــد .یکی از مشــارکتکنندگان در این مورد میگوید« :ما هفــت ّ
بچه بودیم.

ً
مثال ،من ّ
بچه که بودم همیشــه
بــه نظــرم اآلن نهایــت اعضای خانواده پنج نفر باشــه خوبه.
ً
قبال ّ
بچهها تو مدرســه میگفتن چند نفرید.
دوســت داشــتم کمتر از این باشــیم چون یادمه
من میگفتم هفت و اونا با ّ
تعجب میگفتند چه زیاد ،یا اگه اونا تعدادشــون کم بود من یه
جورایی خجالت میکشیدم».در این راستا ،زوجها سعی میکنند تمام هزینه و تالش خود

را بــرای عدم تکرار تجارب منفی خود برای فرزندشــان بــکار گیرند ،به طور یکه بتواند فرزند
ُ
را به جایی که دلخواه آنهاســت برســانند .کنشگران در این رویکرد خود را مانند قربانیانی
توسط والدین ،خانواده و ّ
میبینند که آرزوها و خواستههای عاطفی ـ روانی و مالیشان ّ
حتی
جامعه از بین رفته و قابل بازگشت نیست و یکی از مشارکتکنندگان دیگر که یک زن 38
ساله است بر این باور است که« :من دوست دارم دخترم به جایی که خودم نرسیدم برسه،

واسه همین هر چیزی که تو این راه کمکش میکنه براش ّ
مهیا میکنم .کالسهای تکمیلی
میفرستمش ،وسایل کمک درسی براش میخرم».

در نهایت ،کنگشــران تمام تالش خود را بکار میگیرند و با به ثمر رســیدن نتایجشــان
احساس غرور میکنند ،بهطور یکه در برابر جمع کالنی که معیار قضاوت بود یعنی خانواد،
ّ
والدیــن و فضــای جامعــه ،از داشــتن چنین مــدال افتخاری نهایــت لذت را دارنــد و به آن
افتخار میکنند.
ُ
 )2فرزندآوری به عنوان یک کنش اندیشمندانه ـ آیندهنگرانه
ّ
ایــن ســبک ّ
معــرف رویکــرد دیگــری در فرزنــدآوری اســت کــه اندیشــه و تفکــر راجع به
ّ
پس
ُتبعــات فرزندآوری را به گونــهای هدفمند و همهجانبه مورد توجه قرار میدهد .افراد در ِ
ّ
موقعیت و آیندهی
کنش فرزندآور یشــان به دنبال هدفهایی هســتند که با فکر ،اندیشــه،
ُ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها سازگار باشد .زوجها به افق پیش روی خود نگریسته
ّ
و فرزنــدآوری را بــه عنوان یک فراینــد طوالنیمدت که باید برنامهریزی بــرای آن انجام داد و
تمام معیارهای آن و هر آنچه را که میتواند بر آن تأثیرگذار باشــد در نظر گرفت .فرزندآوری
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ُ
برای این گروه ازکنشگران نوعی سرمایهگذاری است که باید آن را به بهترین شکل ممکن و
با در نظر گرفتن هزینهها و منافع آن صورت بدهند.
ُ
در این ســبک ،برخالف ســبک پیشــین ،کنش افراد بیشتر جنبهی عقالنی و منطقی
دارد .اندیشــه و ّ
تأمل در باب فرزندآوری بر حســب شــرایط زوجها یکسان نیست و در میان
گروههــای مختلــف حالتهای متفاوتی بــه خود میگیرد .با اینحال ،وجه مشــترک همهی
ُ
ُ
کنشگران اندیشه و آیندهنگری است .آنها میگویند کنش والدینشان تنها فرزندآوری بوده
ّ
تولد ّ
بچه را
استّ ،اما بارداری و فرزندآوری از نظر آنها شرایطی دارد که دوران قبل و بعد از
ُ
در بر میگیرد .در این نوع کنش ،زوجها نشان دادهاند که با تفسیر شرایط و نیروهای حاکم
ّ
بــر فرهنگ جامعه بهطور اندیشــمندانه ُکنش فرزنــدآوری را ّاتخاذ میکنند .این ّ
تأمل و تفکر
بهویژه در فرزند ّدوم خود را نشان میدهد ،زیرا تجربیات افراد در فرزند ّاول آنها را با مسائل
و مشکالتی که با ورود فرزند به زندگی ُرخ مینماید آشنا میکند .در نتیجه ،در تصمیمگیری
برای فرزند ّدوم بیشتر اندیشه میکنند .این مقوله خود دارای چند زیرمقولهی فرزندآوری به
مثابه یک هدف بدیهیّ ،
کیفیتخواهی برای فرزند و آیندهنگری در فرزندآوری است.
فرزندآوری به مثابه یک هدف بدیهی

در حقیقت ،عالوه بر اینکه برای بسیاری از مشارکتکنندگان ،فرزندآوری یک مرحلهی
مهــم از زندگی زناشــویی اســت ،بــه آن به عنوان یک امــر بدیهی هم مینگرنــد یعنی اینکه
داشــتن آن (بهویــژه در فرزنــد ّاول) نیاز به دلیل و منطق نــداردّ ،اما در دنیای امروز ،برعکس
تأمالت ّ
خاص خود است .مهمترین آن ّ
گذشته ،فرزندآوری توأم با ّ
البته مقولهی برنامهریزی
است .یک خانم مشارکتکنندهی  30ساله در این باره میگوید« :اگه بخام روی ّ
بچه ّدومم

ّ
بچ ـهدار بشــم،بیشتر از قبل با شــوهرم مشــورت میکنــم .دربارهاش فکر میکنیــم ،چون اون
یشــناختیم ولــی اآلن فهمیدم که چــه چیزایی ممکنه پیش
موقع یه ســری مشــکالت را نم 
ّ
بیاد که واسه ّ
بچهی اولم پیش اومد و دیگه نمیخوام پیش بیاد».
ّ
کیفیتخواهی برای فرزند

ّ
ُ
ّ
تلقــی ُکنشــگران از فرزندآوری ّ
طــی فراینــدی پیچیده
بهطــور کلــی ،در ایــن نــوع کنــش
شــکل میگیرد که باید شــرایط ّکلی آن را در نظر گرفت .اغلب زوجها با ّ
توجه به ســنجش
د برای فرزندآوری برنامهریزی داشته
و اندیشــه در تمامی جوانب حال و آینده ســعی میکنن 
باشــند چون میدانند که تصمیم به فرزندآوری باید بعد از بررســی تمامی شرایط آن صورت
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بگیــرد .یــک زن  28ســاله در این بــاره میگوید« :به نظر من برای ّ
بچهدار شــدن باید از قبل
ً
برنامهریزی داشــته باشــی ،چون ّ
بچه واقعا طوری نیســت که بگی همینطوری خودش دنیا
ّ
میاد و بزرگ میشه .باید از قبلش کلی صحبت کنی ،شرایط خودتو بررسی کنی که ببینی
شــرایطش رو داری» .والدیــن تــاش میکنند بهترین و ســودمندترین شــرایط را بــرای خود و

ّ
فرزندشــان فراهــم کننــد .ایــن نــوع تفکر بهطور مســتقیم بر شــمار فرزنــدان دلخــواه زوجها اثر
میگــذارد؛ بهطــوری که با در نظر گرفتن شــرایط در بیشتر موارد به این نتیجه میرســند که
کیفیــت فرزنــدان بســیار مهمتر از ّ
کیفیــت ،بهویژه ّ
کمیــت آنهاســت .در نتیجه به ّ
ّ
کیفیت
ّ
تربیتــی فرزنــدانّ ،
اهمیــت بیشتری میدهند و بــا این امید که بهترین نتیجــه را از کمترین
شمار ممکن بگیرند فرزندآور یشان را محدود میکنند .مقولههایی چون رسیدگی بهینه به
فرزند ،پیشرفت و توانمندی و سودمندی در زمرهی اصلیترین هدفهایی است که در این
ُ
نوع کنش زوجها به آن میاندیشند و برای آن برنامهریزی میکنند .در این باره یک مرد 42
ســاله بر این باور اســت که« :آدم بهتره یه ّ
بچه داشــته باشــه چون اینطوری میتونی راحت

همهی مایحتاجشــو فراهم کنی و هم اینکه ّ
تربیتش راحتتره .وقتی چند تا باشــند ،چطور
ُ
میتونی حواست به این باشه به اون باشه و همشونو تر و خشک کنی»و یک خانم  29ساله
«بچه آوردن و بزرگ کردن کار سختیه ،به نظر من به دو ّ
میگویدّ :
بچه برسی بهتر از اینه که
چهار ّ
بچه داشته باشی ولی نتونی به طور کامل بهشون رسیدگی کنی».

ُ
رسیدگی بهینه و فایدهمندی فرزندان ّ
محرک قوی زوجها در این نوع کنش است .آنها
بــه این باور رســیدهاند که با داشــتن شــمار بیشتــری فرزند همــهی امکانات بایســتی میان
کیفیت زندگی تحت تأثیر ّ
آنها تقســیم شــود .طبیعی است که در چنین شــرایطی ّ
کمیت
ُ
فرزنــدآوری قــرار خواهد گرفــت .زوجهای دارای ســبک کنش اندیشــمندانه و آیندهنگرانه به
فراخور افکار و شــرایط زندگیشــان ،آیندهای را که پیش روی خود میبینند متفاوت است.
با اینحال ،وجه مشترک همهی ُکنشگران این است که ّ
اهمیت ویژهای به آینده میدهند.
در واقع ،آنها به این فکر میکنند که آیندهی فرزندانشــان میتواند چه مســائل و مشکالتی
را برای آنها رقم بزند .زوجها ســعی میکنند تا این مســائل و مشــکالت را برای فرزند خود
ُ
ّ
ّ
محدودیت ُبعد خانوار را در نظر گرفته و بر اساس
به حداقل برسانند .این کنشگران منافع
ُ
آن کنــش فرزندآور یشــان را پایهریــزی میکنند .یکــی از این مواردُ ،بعد عاطفــی فرزندان در
آینده است؛ یعنی نیاز به همدم و پشتوانهای که به باور آنها با بودن خواهر یا برادری کنار
ّ
فرزندشــان و دو فرزنــد کنار هم جبران میشــود .در نتیجه ،داشــتن دو فرزنــد را بهترین حد
ممکن میدانند زیرا هم شمار فرزندان زیاد نیست و هم اینکه از تنهایی فرزندشان در آینده
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اطمینان دارند .یک خانم  28ساله میگوید« :دو تا خوبه ،به نظرم همیشه دو تا خوبه چون
بچه تنها نباشه ،چون من خودم دیدم ّ
هم اینکه ّ
بچههای تک از نظر روحی و روانی مشکل
ّ
پیــدا میکنــن؛ مخصوصـ ًـا اآلن کــه ّ
محدودیــت دارن برای
شتــر تو خونه هســتن و
بچهها بی 
بیرون رفتن ،همش تو خونه سرگرم کامپیوتر و تلویزیون هستن .به خاطر همین میگم دو تا
باشــن بهتره که یه کم با هم تعامل داشــته باشــن و بازی کنن» .گاه منافع کمفرزندآوری از
نظر والدین تنها روحی و عاطفی نیست ،بلکه مسائل و مشکالت مالی را که ممکن است
ُ
در آینــده بــه آن مبتــا شــوند نیز در بر میگیرد .کنشــگران بــا در نظر گرفتن مشــکالت مالی
ً
آینده شمار فرزندان را محدود میکنند؛ ّ
البته هدف آنها از تحدید موالید صرفا کاهش بار
هزینههای خانواده نیست بلکه به امر انتقال ارث و میراث به فرزندان نیز مرتبط است .برای
مثال ،یک مرد  30ســاله بر این باور اســت که« :به نظر من یک ّ
بچه خیلی بهتره ،چون به

یشــه ،هر چی باشه و نباشه
نظر خودم یک دونه وقتی بزرگ شــد دیگه ســر ارث دعواش نم 
ّ
مــال خودشــه» .این اشــارات ضمــن اینکه اندیشــه و تفکر زوجهــا در تمامــی مراحل زندگی

فرزندشان را نشان میدهد ،گویای آیندهنگری آنها نیز هست بهطوری که شمار فرزندان را
نیز بر این اساس تنظیم میکنند.
ّ
ُ
زمینههــای اجتماعــی ـ اقتصــادی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کنشــگرانی اســت که
دارای سبک ُکنش اندیشمندانه ـ آیندهنگرانهاند .این ُکنشگران دارای ّ
مشخصههای رفتاری
ُ
ّ
خاصی هستند که آنها را به طرز محسوسی از دیگر کنشگران متمایز میکند .آنها نه تنها
ّ
وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه را نیز میشناســند و
شــرایط خود و فرزندانشــان بلکه
ُ
به آن آ گاهاند و کنش فرزندآور یشــان را بر اســاس آن تنظیم میکنند .این اندیشــه از منبع
شــناخت و اشــراف کامــل آنهــا بــر شــرایط اقتصــادی ـ اجتماعــی جامعــه ناشــی میشــود؛
شــناختی که یکی از منابع آن میتواند تحصیالت به عنوان منبع آ گاهی و نیز عامل تغییر
ُ
در ارزشها و نگرشها باشــد .این کنشــگران را اغلب افراد با تحصیالت باال و یا آنهایی
اهمیت زیادی برای تحصیالت و تعلیم و ّ
که ارزش و ّ
تربیت قائلاند تشکیل میدهند .برای
تربیت دخترم خیلی برام ّ
مثال ،یک خانم  33ســاله میگوید« :از نظر اجتماعیّ ،
مهمه ،نه

ّ
فقط اینکه ّ
مؤدب باشــه بلکه بتونه تو جامعه در مقابل کســایی که حقشــو زیر پا میزارن از
خودش دفاع کنه و گلیم خودشو از آب بکشه بیرون» .یک مشارکتکنندهی مرد  36ساله
نیز بر این باور اســت که« :فقط مســأله این نیســت که آدم  2یا  3تا ّ
بچه بیاره ،باید بدونی
چطور بزرگ میشن ،باید برن دانشگاه و تحصیلکرده باشن».
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آیندهنگری در فرزندآوری

ُ
همچنینّ ،
اهمیت استقالل و تحصیالت در نزد این گروه از کنشگران نه تنها خود را در
امیال و آرزوهای آنها بلکه در تصمیمگیریهای ّ
مهم مرتبط با زندگی فرزندانشان نیز نشان
میدهد.در واقع ،زوجها با شناخت ّ
واقعیتهای زندگی سعی کردهاند رفتار فرزندآوری خود
را تنظیم و در بیشتر موارد به این نتیجه میرسند که کم فرزندی را اختیار کنند .گفتههای
ُ
ّ
اهمیت زیاد این مسائل در زندگی آنهاست .یک مشارکتکنندهی مرد
کنشگران حاکی از
 35ســاله این ارزیابی را اینگونه مطرح میکند« :یه پدر با حقوق کارمندی چطور میخواد

جوابگوی چند تا دختر باشه و جهیزیه آماده کنه؟! در نتیجه ،بسنده میکنه به یک دختر،
نهایــت یــک دختــر و یک پســر .بیــکاری هم خیلی عــذاب آوره .اینــه که اآلن پــدر و مادرا
یگــن همون دو تــا کافیه» .به ایــن ترتیب ،مالحظــه میکنیم
بــه همــه چیز فکــر میکنن و م 

کــه زوجهــا با ارزیابی هزینههــا و منافع فرزندان ،هزینههای فرزنــدآوری را بیشتر از منافع آن
ّ
ُ
میدانند .از نظر این کنشــگران رســیدگی بهینه و فراهمکردن فرصتهای ترقی و پیشــرفت
بــرای فرزنــدان ،مســتلزم داشــتن شــمار کمتــری فرزند اســت .اندیشــه در باب این شــرایط و
ّ
محدودیتها تا جایی اســت که در بعضی موارد آرزوهای افراد دربارهی شــمار زیاد فرزندان
در تضــاد با شــرایط موجود جامعه قرار میگیرد .در نتیجه ،اگرچــه این افراد عالقهی زیادی
به داشــتن فرزند ّ
حتی قبل از ازدواج داشــتهاندّ ،اما تأثیر شــرایط اقتصادی را بسیار مهمتر از
ُ
عالقهی شــخصی میدانند .گفتههای برخی کنشــگران گویای این موضوع اســت .یکی از
مشارکتکنندگان که یک خانم  28ساله است میگوید« :من ّ
مجرد که بودم دوست داشتم

چهار تا ّ
بچه داشــته باشــم؛ دو تا دختر ،دو تا پســر .به نظرم عالیه ،ولی اآلن میبینم با این
ُ
همه مشکالتی که وجود داره ،دو تاش هم نمیشه» .عالوه بر اینها ،کنشگران تفسیرهایی

را ارائــه میکردنــد کــه نشــان مــیداد کمکهــای دولــت نیــز نمیتواند بــر تصمیم آنهــا تأثیر
ّ
ُ
ُ
بگذارد ،زیرا بر اســاس ســبک کنش این کنشگران (تفکر اندیشــمندانه) آنها بر تمامی امور
واقفاند و شــاید بتوان گفت گرانی و ّ
تورم ناگهانی چند ســال اخیر موجب بیاعتمادی هر
چه بیشتر به دولت و برنامههای آن از سوی آنها شده است .در نتیجه ،ریسک نمیکنند
ُ
و به امید بستههای تشویقی دولت ،کنشهایشان را شکل نمیدهند .در همین رابطه یکی
از مشارکتکنندگان که یک مرد  27ساله است میگوید« :مردم شرایط رو میسنجن ،اآلن

دولت بیاد تضمین کنه ماهی  500هزار تومن میدم ،شــغل و دانشــگاه ّ
بچه را هم تضمین
ً
اصال اعتماد نــدارم و اینکار رو نمیکنــم .اگر یک ّ
کنــه ،مــن چنــد ّ
بچه
بچه میارمّ .امــا من
باشه وقتی بزرگ شد و بخاد بره سرکار ،خودمو نمیتونیم یه کاری کنیم که دیگه نیازی هم
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به کار دولتی پیدا نکنهّ ،اما اگه چندتا باشــن دولت چطور میخواد  20ســال دیگه براشــون
کار پیدا کنه وقتی هنوز تو اشتغال ما مونده؟».
 )3فرزندآوری به عنوان یک ُکنش محدودکننده ـ ّ
امنیتی
این ســبک فرزندآوری بیانگر هزینهها و کاســتیهایی اســت که با ورود فرزند به زندگی
ُ
زوجها وارد میشود .این گروه از کنشگران بر این باورند که ورود فرزند به زندگی همیشه توأم
بــا خوشــی و ّلذت نیســت .آنهــا ورود ّ
بچه را بــه زندگی به معنای حــذف آرامش از فضای
شــخصی و جمعــی خانــواده و زندگی زناشــویی و منشــأ بســیاری از اضطرابهــا میدانند.
بــه بــاور آنها فرزنــدآوری متــرادف با هزینه اســت .این هزینهها نــه تنها مالی بلکــه روانی و
ّ
ارتباطی نیز هست .این طرز تلقی از فرزندآوری اشاره به اختاللهایی دارد که فرزندآوری بر
ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و تعاملی و جســمانی زوجین وارد میکند .مقولههای
ّ
بدستآمده و برسازندهی آن طرز تلقی عبارتند از فرزند به مثابه مانعی تعاملی ،کمفرزندی
ّ
ّ
مخل ّ
امنیت روانی.
مدیریت بدن و فرزند
راهی برای
فرزند به مثابه مانعی تعاملی

ُ
فرزند در این نوع کنش حامل مخاطرات و مشــکالت بســیاری است که تمامی زوایای
زندگــی زوجهــا را تحت ّ
الشــعاع قرار میدهد .یک خانم  31ســاله به این مشــکالت اینگونه
بچه برای زندگی یه پدر مادر تا زمانی که ّ
مینگرد« :به نظرم ّ
بچه است یه سرگرمیه و زمانی

کــه بزرگ شــد بزرگترین مشــکله ،وقتی ّ
بچه اســت خــوب باهاش بازی میکنی ،ســرگرمش
میکنی ،اونم سرگرمت میکنهّ ،اما وقتی رسید ّ
سن مدرسه دیگه باید بری دنبالش و همش
دنبالــش باشــی» و یــک مشــارکتکنندهی دیگر که یک مرد اســت بر این باور اســتّ :
«بچه
وقتی بیاد همه چیزو نصف میکنه ،عشق و عالقتو  ،مالتو ،آرزوهاتو ،چیزایی که میخوای
بخری ،ما خودمون میخواستیم خونه بخریم ،ماشین بخریمّ ،اما ّ
بچه که اومد دیگه بیشتر
خرجها رفت واسه ّ
بچه».
عــاوه بــر زندگی مشــترک ،زوجها در مواردی فرزند را مانعی بر ســر راه رســیدن به آرزوها
و عالیقــی میداننــد که قبــل و یا بعد ازدواج داشــتهاند .زوجها در بیشتــر مواقع ترجیحات
ّ
فرزندان را مقدم بر ترجیحات خود میدانند و با وجود تمایل برای رســیدن به خواســتههای
خود ،هنگام انتخاب میان خواســتهی خود و فرزندانشــان ،به ناچار خواستههای فرزندان را
ّ
ّ
در نظــر میگیرنــد .به طور کلــی ،این زیر مجموعه تلقی از فرزند بیشتر به عنوان مانع بزرگی
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ً
اســت کــه بر ســر راه رســیدن زوجها و خصوصــا زنان به خواستههایشــان قــرار میگیرد .یک
مــادر  31ســاله مشــکل را در زندگی خــودش اینگونه بیــان میکند« :بعــد از زایمانم ،خیلی

دلم میخواست به خاطر اینکه بدنم روی فرم بیاد برم باشگاه یا ورزش کنم ،ولی ّ
متأسفانه
بــه خاطــر اینکه هم دختر مدرس ـهای و هم اینکه ّ
بچهی تازه به دنیــا اومده دارم نمیتونم و
ً
شــرایطش رو ندارم؛ مثال همش میگم پولی که میخام بزارم واس ـهی باشگاه خودم ،بدم برا
کالس دختــرم .یــا بــه این فکر میکنم که اگه برم باشــگاه ّ
بچهام رو چیــکار کنم .باید بذارم
ّ
موقعیتام جور نشده».
مهد کودک .دیگه
ّ
مدیریت بدن
کمفرزندی راهی برای

ُ
در ایــن ســبک فرزندآوری ،کنشــگران فرزنــدآوری را در حیطهای دیگــر عامل صدمه به
ّ
ّ
وضعیــت فکری و
بــدن و آســیب جســمی تلقــی میکننــد .ایــن زیــر مجموعــه بیانگــر یــک
معنایــی در ایــن جامعــه و از جملــه در میان زنان اســت که طبق آن فرزنــدآوری منجر به از
بین رفتن تعادل جسمانی و در بردارندهی عوارض بسیاری برای آنهاست .از آنجا که بار
اصلــی فرزندآوری بر دوش زنان اســت ،آنها بیشتر دغدغهی ســامت جســمی و تناســب
انــدام خــود را دارنــد؛ به نحوی که ســعی میکنند طوری فرزندآوری خــود را تنظیم کنند که
ّ
متحمل کمترین آســیب جســمی شــوند .آنها عوارض زیاد بارداری و زایمان را خطری مهم
برای ســامت جســمی و تناســب اندام خود میدانند .در نتیجه ،سعی میکنند فرزندآوری
را تعدیل کرده و یا با رســیدگی بیشتربه خود آن را جبران کنند .یک مادر جوان  28ســاله
اینگونه به رابطهی فرزندآوری و بدن خودش اشاره میکند« :اآلن خانوما بیشتر فشار خون،

کمخونی ،کمر درد و پوکی استخوان دارن .همش به خاطر همین زایمانهاست که داشتن.
ً
من هنوز ّ
بچه به دنیا نیاوردم کمر درد دارم .بارداری واقعا روی مهرههای کمرم فشار میاره.
مهرهها کشیده میشن .به لگن فشار میاره .بدنای ما هم دیگه اونقدر قدرت ندارن»و یک
ً
اصال حاضر نیســتم بازم ّ
بچهدار بشــم ،چــون دوباره
خانــم  40ســاله بــر این باور اســت که« :
ّ
ّ
دست و پام بسته میشه ،تو این چند سال همش در خدمت بچه بودم ،اما خودمم هستم،
یخــوام زندگــی کنــم ،یادم که میاد با ّ
بچهی ّاولم چقدر پیر و شکســته شــدم و از
خودمــم م 
ً
ّ
لحاظ جسمی چقدر ضربه خوردم ،اصال حاضر نیستم بازم بچهدار بشم».
ّ
مخل ّ
امنیت روانی
فرزند

ُ
عالوه بر آســیبهای جسمی ،کنشــگران در این سبک فرزند را به نوعی از بین برندهی
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آرامش روحی و روانی میدانند .از نظر آنها فرزندآوری مســتلزم صرف وقت و انرژی زیاد از
سوی والدین است و آنها ناگزیرند که تمام منابع ّ
مادی و معنوی خود را وقف آن کنند و
از تمامی منافعی که دارند بگذرند تا بتوانند نتیجهی بهتری بگیرند .بنابراین ،به این نتیجه
میرســند که بهتر اســت فرزندآوری را تقلیل دهند .برای مثال ،یک زن  27ســاله میگوید:

«بچــه خیلــی ســختی داره .از ّاولــش بایــد شــب بیداری بکشــی و همــه جوره ّ
ّ
اذیت بشــی.
تربیتش باشــی .همــش هم مادره که ّ
بعدشــم همــش بایــد به فکر ّ
یشــه .مشــکالت
اذیت م 
بارداری و زایمان همهی اینا برای زناست .مردا که این چیزا رو حس نمیکنن».

ُ
ُ
کنشــگرانی کــه در ایــن ســبک کنــش فرزندآور یشــان را پیریــزی میکننــد دارای
ویژگیهایی میباشــند که آنها را از ســایر سبکها متمایز میکند .همانطور که گفته شد،
ّ
یکــی از بســترهایی کــه میتواند بر رفتارهای افراد مؤثر باشــد خانواده اســت .در این ســبک
خــاص خانــواده بــه عنوان نهــادی که پیوندهــای درون آن بنیانــی را برای جهــان اجتماعی
متفــاوت ایجــاد میکنــد در نقــش ابزار فشــار ظاهر میشــود؛ بــه نحوی که ترجیحــات قومی
در عمــل برتــر از ترجیحــات شــخصی شــناخته شــده و افــراد بــه اجبــار خانوادهها اقــدام به
فرزنــدآوری میکنند .فشــارهای روانی که از طریق خانوادهها به زوجها منتقل میشــود آنها
را وادار میکنــد ّ
حتــی وقتــی کــه تمایلی بــه فرزندآوری ندارند اقــدام به فرزنــدآوری کنند .در
واقــع ،فضــای فکــری حاکم بــر فرزنــدآوری این گروه بیشــتر ّ
ســنتها و فشــارهای اجتماعی
قومی و مذهب اســت و فضای فکری حاکم بر کمفرزندآوریشــان فضای محاســبات ســود و
زیــان فرزنــدان اســت .در ایــن باره یک خانم  30ســاله میگوید« :ما دو ســال بعــد از ازدواج

بچهدار شدیم از بس که همه میگفتن چرا ّ
ّ
بچهدار نمیشی ،ولی اگه دست خودم بود بازم
صبــر میکردم .اطرافیان خیلی بهمون فشــار آوردن .شــاید بیشتر تصمیم ّ
بچهدار شــدنمون
ّ
وضعیــت خودش را
بــه خاطــر اطرافیان بود» .یک مشــارکتکنندهی مرد  35ســاله اینگونه
تشــریح میکنــد« :من ّ
بچه نمیخواســتم چــون بیکار بودمّ ،امــا خوب عربــا اینطورین .وقتی
بچهدار نشــه اســم میزارن روش میگن فالنی ّ
کســی ّ
یشــه ،خیر نداره .منم وقتی
بچهدار نم 
فهمیــدم در بــارهی منم اینطور میگن گفتم بزار ّ
بچهدار شــم که کســی فکر نکنه من نقص
دارم .ایــن حرفــا رو هم بیشتر اقوام خانومم میزدن» .یک زن  29ســاله فشــارهای هنجاری
یشــه خیلی از ازدواجت بگذره و
را اینگونه مطرح میکند« :اینجا تو بعضی خانوادهها نم 
ّ
بچهدار نشی ،چون همه پشت سرت میگن نازاست .من دیدم کسی که نازا بوده ،شوهرش
رفته زن ّدوم گرفته .به خاطر همین حرفا آدم باید زود ّ
بچهدار شه».
ّ
ُ
ُ
بهطور کلی ،میتوان گفت رفتارهای فرزندآوری کنشگران در این سبک بیشتر واکنشی
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ّ
موقعیت شخصی زوجها .با این وجود،
است به فشارهای شبکههای فامیلی و اجتماعی تا
عالوه بر فشار ارزشها و هنجارهای خانوادگی ،باید به فشارهای اجتماعی دیگری نیز اشاره
ّ
کــرد که در ســطح کل جامعه رایج اســت و آن به فشــارهای ناشــی از تغییــرات اقتصادی و
اجتماعی و ســبک زندگی جدید اشــاره دارد .بسیاری از مشارکتکنندگان بر این باورند که
ّ
در گذشــته خانوادهها یکپارچه و ک م توقع بودند .برعکس ،امروزه خانوادهها اگرچه کوچک
ّ
ّ
و کمحجم ولی توقعات و تقاضاهای بیشتری دارند .آنها فرزندان امروز را بسیار متوقع بار
ّ
آورده و کســی جز والدین را مســئول پاســخگویی به این توقعات و خواستهها نمیدانند ،هر
چند به بهای زیر پا گذاشــتن خواســتههای خودشــان باشــد .در این باره یک مرد  45ساله
ً
میگویــد« :قبــا یــه پدر شــش تا دختــر رو با جهیز ی ـهی ناچیزی میفرســتاد خون ـهی بخت.

یخــوام .میگه باید فالن
اآلن همــون دختــره نمیگه من همون چهار تا بشــقاب قاشــق رو م 
سشــویی ،این وســیله جدید اومده بایــد تو جهیزیهام
مــارک تلویزیــون باشــه ،فالن مارک لبا 
باشه» .زوجها میگویند کنترل و قدرت چانهزنی با فرزندانشان محدود شده است .عوامل

ّ
بســیاری را ّ
وضعیــت میدانند .آنها بــر این باورند که پدرســاالری دیروز جای
مســبب این
ً
خود را به فرزندساالری امروز داده و به تبع آن فرزندان نیز کامال متفاوت از گذشته شدهاند.
ِ
آنها نقش رســانههای ارتباطی مانند ماهواره ،اینترنت ،موبایل ،رایانه و  ...را در ایجاد این
تغییــرات بســیار مهم ارزیابــی میکنند .یک خانم  29ســاله میگوید« :ایــن فیلمای ماهواره

بچهها دارن .اآلن ّ
تأثیــر بدی روی ّ
بچهی خواهر شــوهر مــن اومده به مامانش میگه چرا اینا
ً
تربیت ّ
اینقد لباسای خوشگل میپوشن ولی تو نمیپوشی؟ ...ماهواره واقعا روی ّ
بچهها اثر
گذاشــته» .یــک مرد  44ســاله نیز بر این باور اســت که« :کانالهای ماهــواره خیلی روی باال
ّ
ّ
توقعات ّ
بچهها تأثیر داشته .از مدرسه هم خیلی تأثیر میپذیرن .مثال من دوس ندارم
رفتن
ّ
بچهام موبایل داشــته باشــه ولی دخترم که میره مدرســه دوستاش موبایل دارن ،اونم اومده
میگه موبایل میخوام».
ُ
در این سبک کنشگران عالوه بر اینکه دغدغهی روانی و جسمی دارند ،تعبیر دیگران
از آنها نیز برایشــان به نوعی دغدغه شــده و سعی میکنند فرزندآوری خود را طوری تنظیم
کننــد کــه مانــع از ســلب پرســتیژ اجتماعــی و تفاوت آنهــا با دیگران شــود .در این راســتا،
ُ
کنشــگران تــاش میکننــد تا بــه نوعی همرنگــی و همگرایی بــا اجتماعی کــه در آن زندگی
میکنند دســت بیابند و ترس از انگ خوردن مانع از این میشــود که آنها فرزندانی بیشتر
از آنچه که در عرف مرسوم است به دنیا بیاورند .زوجها بر این باورند که نگرانی از نکوهش
اجتماعی آنها را وادار میکند تا آنچه را که رایج است عمل کنند ّ
حتی اگر برخالف میل
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و خواســتهی درونی خودشــان باشــد .عوامل دخیــل در این نکوهش اجتماعــی تغییرات به
ُ
وجودآمده در جامعه و افراد است که همهگیر شده و آنها را ناگزیر به سمت کنش جمعی
ُ
سوق میدهد؛ کنشی که از نظر آنها دارای وجاهت اجتماعی است و مانع از طرد اجتماعی
میشــود .یک مرد  32ســاله در این باره میگوید« :در این دوره زمونه طوری شــده که ّ
حتی

بقیه که یک یا دو ّ
اونایی که دارا هســتند نیز خودشــونو وفق میدن با ّ
بچه دارن .چون اآلن
عیب شده ،کسی پنج تا شش ّ
بچه میاره ،همه به چشم یه آدم بیفرهنگ نگاش میکنن،
اآلن همــه یــه جورایی اروپایی شــدن ،دوس دارن بیشتر تفریح کنن و به خودشــون برســن،
نمییان چند تا ّ
بچه دور خودشون جمع کنن که جلوی خوشی شون رو بگیره ،میان یک یا
ً
نهایت دو تا ّ
حتی اصال ّ
بچه نمیارن چون به نظرشــون خیلی بیکالســیه» .عالوه بر ّ
اهمیت
توجه به خود و به نوعی در ّ
تعبیر دیگران از آنها ،برای این ُکنشگران ّ
اولویت قراردادن خود
ُ
نســبت به فرزند دارای ارزش زیادی اســت .در نتیجه ،این کنشگران سعی میکنند وقت و
ّ
سرمایهی بیشتری را نه برای فرزند بلکه به خود اختصاص دهند .از نظر آنها لذت بردن از
زندگی ّ
حق آنهاست و در این راه فرزند نباید مانعی بر استفاده از این حق باشد .رسیدگی
و ّ
توجه به خود امری است که ُمد روز شده و ربطی به میزان سواد و تحصیالت افراد ندارد.
یکی از مشــارکتکنندگان زن  32ســاله میگوید«:ز نهای امروز مشــغولیات دیگهای دارن،

ً
میخوان کالس برن ،ورزش کنن ،استخر برن و کال یه زمانی رو به خودشون اختصاص بدن
بچه بذارن .شــما وقتی ســه تا ّ
و نمیتونن همهی وقت و زندگیشــونو برای ّ
بچه داشته باشی
وقــت و انــرژی بیشتری میخواد تا یک ّ
بچه» .و یک خانم  26ســاله بر این باور اســت که:
«اآلن ّ
حتی کســایی که شــغل یا سطح سواد باالیی ندارن هم پیش خودشون میگن ما هم
ّ
نیــاز بــه تفر یــح و لذت داریم .دخترای اآلن خیلی به خودشــون میرســن .مــا خودمون هنوز
خیلی آرزو داریم .خیلی دوس داریم مسافرت بریم و تفریح کنیم .وقتی چند تا ّ
بچه داشته
باشــی خیلی وقتتو میگیره و از زندگی عقب میافتی» .در حیطهای دیگر دغدغههایی که
از طریــق جامعــه به افراد وارد میشــوند نیز در ایــن تصمیمگیریها تأثیرگذارنــد .آنها نگران
تأثیــر معضــات اجتماعــی بر فرزندشــان هســتند و میدانند کنتــرل فرزنــدان در این جامعه
امــری بســیار دشــوار اســت که شــاید ّ
حتی قادر بــه آن نباشــند .اضطرابهــا و نگرانیهایی
کــه در جامعــه در قالــب اعتیــاد ،دزدی ،کیفقاپی ،فســاد اخالقی و  ...وجــود دارد کنترل
فرزند را به یکی از دغدغههای اصلی زندگی زوجها تبدیل کرده است .یک خانم  30ساله
در ایــن بــاره میگویــد« :من چطور میتونم به یک ّ
بچه برســم با این اجتماعــی که ما داریم،

ً
مخصوصــا تو خوزســتان مــا که این همه مواد فراوونه .این مســائل ریخته تــو خیابون .چطور
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میتونی ّ
بچهتو از همهی اینا دور نگهداری و ازش مراقبت کنی .من شاید نتونم از پس یک
ّ
بچه هم بر بیام».
ُ
«کنش تلفیقی» فرزندآوری در چرخهی نظام معنایی
همانطور که گفته شد ،مقولهی هستهی ظاهرشده در این مطالعه «فرزندآوری به مثابه یک
ُ
کنــش تلفیقــی» اســت .این مقوله نشــان از این نکتهی مهــم دارد که اگــر «اجتماعی بودن»
ُ
کنــش فرزنــدآوری را در نظــر بگیریــم و آن را نــه در ســطح فردی بلکه درســطح اجتماعی آن
ُ
ُ
لحاظ کنیم ،خواهیم دید که این کنش اجتماعی یک کنش جمعی تلفیقی اســت؛ یعنی
نمیتوان یک شکل و محتوای واحد برای آن در نظر گرفتُ .کنشی است که حالتی ّ
سیال
ُ
دارد و در فضاهای کنشــی مختلف به اشــکال مختلف ظهور مییابد .از همین روست که
به لحاظ معنایی توانستیم گونههایی از سبک فرزندآوری را استخراج نماییم .استخراج این
سبکها هر چه بیشتر بر اجتماعی بودن این ُکنش ّ
صحه میگذارند.
ُ
در ایــن مطالعــه از فرزنــدآوری بــه عنوان یک کنش اجتماعی یاد شــده اســت ،چرا که
ُ
عقیده بر این اســت که فرزندآوری نوعی کنش اجتماعی در معنای وبری آن اســت؛ دارای
ُ
ُ
نوعــی معناســت .از نظــر ماکــس وبــر ممکن اســت این کنــش معنــادار یک کنــش عقالنی
معطــوف بــه هدف باشــد ،ممکن اســت ُکنشــی معطوف به ّ
ســنت ،معطوف بــه ارزش و یا
ً
ُ
ُ
کنشــی معطــوف بــه عاطفــه باشــد .دقیقــا همانگونه که وبــر میگویــد یافتــن کنشهایی که
بهطور خالص معطوف به یکی از این ابعاد باشــد دشــوار اســت .در اینجا نیز میبینیم که
ّ
مشخص کرد
نمیتوان یک سنخشناســی خالص از ســبکهای فرزندآوری به دســت داد و
کــه کــه بهطــور دقیــق معطوف به کــدام یک از آنها اســت .به همیــن دلیــل از آن به عنوان
ّ
ُ
کنشی تلفیقی یاد کردهایم .آنچه مسلم است و در این مطالعه نیز محرز شده است ترکیب
ابعــاد مذکــور به شــکلی پیچیــده و در نهایــت بــروز آن در قالب یک نظــام معنایی
همگــی
ِ
ُ
ُ
چندبعــدی و چندالیــه پیرامــون کنش فرزندآوری اســت .این ابعاد و الیههــا بهطور کامل در
همتنیــده و مرتبطانــد .تنهــا در ســطح نظری میتــوان نوعی تفکیک در بین آنها قائل شــد
وگرنــه بــه دلیل تفســیری بودن و بینذهنیبــودن آنها همچنان بســته به شــرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ابعاد یا الیههای ّ
خاصی از آن برجستهتر میشوند.
ُ
کنــش فرزنــدآوری در درون یــک نظــام معنایــی عمل میکند که از یک ســو بــا امیال و
خواســتههای عاطفــی و ارزشــی والدیــن مرتبط اســت و از ســوی دیگر مرتبط با محاســبات
ُ
عقالنــی اســت .یعنی به نوعی یــک کنش معطوف به عواطف و ارزشهاســت و والدین در
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ً
هر حال تمایل عاطفی به تولید مثل و داشــتن دســتکم یک فرزند دارند و این اصوال خود
ُ
ُ
یک ارزش است و کنشی است که در دنیای امروز ،مانند بسیاری دیگر از کنشها ،مستلزم
اندیشــه و حســابگری اســت .در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد کــه والدین به فرزنــد بیمیل
نیســتند و دالیل بســیار زیادی نیز برای تولید مثل دارند اما آنچه امروزه آنها را درگیر نموده
است تعداد فرزندان ،زمانبندی موالید ،و در نهایت ّ
کیفیت فرزندان است .در این مرحله،
همچنین شــاهد فشارهای هنجاری و برجستگی ُبعد ارزشهای ّ
سنتی فرزندآوری هستیم.
فشــارهای هنجــاری باعــث فرزنــدآوری ســریع در خانوادهها میشــود و یا گاهــی در صورت
ّ
مؤنث بودن فرزند یا فرزندانشان ،فشار هنجاری معطوف به فرزندآوری بیشتر و تکمیل جنس
فرزندان بوده است .در اینجا شاهد نقشآفرینی الیهای دیگر هستیم و آن الیهی ّ
سنتهای
فرهنگی و اجتماعی است .در این حوزه ،نقش ّ
سنتها بسیار ُپررنگ است .با این وجود،
نباید فراموش کرد که پس از گذشت بیش از  20سال از اجرای سیاستهای کنترل موالید
در ایــران ،کمفرزنــدآوری خــود نیز به صورت یک ّ
ســنت در آمده اســت .در واقع ،والدین به
ســنت رایج در جامعهّ ،
تبعیت از ّ
ّ
حتی اگر علیرغم میلشــان باشــد ،اقدام به تعیین شمار
ً
فرزندانشــان میکنند؛ چرا که افراد صرفا ـ از یک ُبعد ،به جهت ّ
تبعیت از آنچه در جامعه
ُ
رایج است اقدام به یک کنش خاص میکنند در صورتیکه ممکن است میل باطنی آنها
چیــز دیگــری باشــد .در طول این مطالعه به خوبی شــاهد وجود چنین رویکردی نســبت به
شمار فرزندان بودیم.
ُ
فرزندآوری یک کنش عقالنی معطوف به هدف نیز هست .والدین شمار ّ
معینی فرزند
ّ
ّ
وضعیتها
مدیریــت برخی از
را جهــت نیــل به برخی از هدفهای قابلدســترس یا جهت
بــه دنیــا میآورنــد .از نظر آنها رســیدن به برخی از هدفها ـ حال در مورد خودشــان باشــد
یشــان اســت .رفاه ،آســایش ،مصرف،
و یــا در مــورد فرزندانشــان ـ منوط به تحدید فرزندآور 
ّ
مدیریت بدن ،ســرمایهگذاری ،تفریــح و  ...همگی چیزهایی
اشــتغال ،توانمنــدی فرزنــدان،
ن میتوانند به آنها دست بیابند .نباید
هســتند که والدین معتقدند با کنترل شــمار فرزندا 
از یاد برد ـ و این جزو مهمترین ابعاد این نظام معنایی اســت ـ که خود این هدفها نیر به
نوعی برساختهی ارزشها و هنجارهای نوینی هستند که در چند دههی اخیر در نتیجهی
گسترش ارزشهای سرمایهداری و زندگی مصرفی در جامعه بوجود آمدهاند .ارزشهایی که
با خود ســبک زندگی جدیدی را به همراه آورد ه اســت و والدین نیز در رابطه با فرزندانشــان
آنها را لحاظ میکنند.
ً
بنابر آنچه گفته شد ،سبکهای فرزندآوری مطرحشده در این مطالعه نه کامال به شکلی
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خالــص ،بلکــه به شــکلی در هم تنیده و تلفیقــی در جامعه رواج دارنــد و بیتردید میتوان
ُ
شاهد حضور ابعاد مختلف آنها در تفاسیر مشارکتکنندگان از کنش فرزندآور یشان بود.
ُکنشــگران در تفاســیر خــود مــدام از مرزهــای فضای عاطفی بــه فضای ّ
ّ
عقالنیت و
ســنت و
ُ
برعکس در رفت و آمدند .در حقیقت ،توجیهات مختلفی را برای کنشهایشان در همهی
ّ
ُ
این الیهها لحاظ میکنند .آنچه در نهایت مسلم و مبرهن است این است که این کنش
ّ
ّ
متأثر از شــرایط محیط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اســت و مهمتر از آن متأثر از تفسیر
و درک مردم از این شــرایط اســت چرا که درک و تحلیل و تفســیر و معنادهی آنهاست که
ُ
ُ
مسیر را برای این نوع کنش به عنوان یک کنش معنادار باز میکند.
بحث و نتیجهگیری
ُ
پژوهش حاضر به مطالعهی کنش فرزندآوری در جامعهی عربهای شهر اهواز پرداخته
ُ
است با این هدف که پی ببرد کنش فرزندآوری عربهای این شهر را چه چیزهایی تعیین
ُ
میکنــد و چــه ســنخهایی را در درون ایــن کنــش میتــوان یافــت .از آنجا که ایــن پژوهش
ســیال داشــت ،از این رو متناسب با ّ
ماهیتی اکتشــافی و ّ
ّ
ماهیتش از روش تحقیق کیفی و
به فراخور آن از رویکرد نظریهی زمینهای اســتفاده شــد .بر این اساس،نویســندگان مقاله در
صدد بودند که با بهرهگیری از این روش نظام معنایی مرتبط با باروری در جامعهی زوجین
شهر اهواز را مطالعه نمایند و برآیندی از منابع نهادی و ارزشی دخیل در این نظام معنایی
و بین ّ
ذهنیتی داشته باشد .در این مطالعه با  20زوج عرب ساکن اهواز مصاحبه شد.
ُ
ُ
در ایــن مقالــه ســه کنــش فرزنــدآوری تحــت عناویــن فرزنــدآوری بــه عنوان یــک کنش
ُ
التیامبخش ـ ترمیمی ،فرزندآوری به عنوان یک کنش اندیشمندانه ـ آیندهنگرانه و فرزندآوری
بــه عنــوان یک ُکنش محدودکننــده ـ ّ
امنیتی حاصــل گردید .التیامبخــش و ترمیمی به این
معناســت کــه فرزنــد و فرزنــدآوری میتوانــد التیامبخــش و ترمیمکنندهی برخی از مســائل و
مشــکالت عاطفی و اجتماعی زوجین باشــد .اندیشــمندانه و آیندهنگرانه بدین معنیاست
کــه والدیــن در تصمیمگیــری بــرای فرزندآوری بهطــور برنامهریزیشــده و با آیندهنگــری اقدام
میکننــد .محدودکننــده به این معنی اســت که والدین بــه واقع فرزنــدان را ،علیرغم بدنیا
ّ
مخل ّ
امنیت
آوردن ّاولیــن و ّدومیــن فرزنــد ،به عنوان عواملــی مزاحم و محدودکننــده و گاه
خانواده میدانند.
ّ
ّ
نتیجــهی کلــی این مطالعه تأ کید بر این واقعیت دارد کــه زوجها بهطور طبیعی تمایل
به داشــتن شــمار محدودی فرزند دارند .آنها در استداللهایشان به عوامل و مسائلی چون
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ّ
ّ
ّ
مدیریت
مدیریت آیندهی فرزندان ،رفاه و آسایش خود و فرزندان،
مدیریت زندگی خانوادگی،
ّ
قیــت فرزندانّ ،
موف ّ
کیفیت فرزندان و  ...اشــاره
بــدن ،فرزندپــروری ،بهرهگیــری از فرصتها،
کردهاند .معضالت و مشکالت پرورش فرزند در جامعهی امروز ،فشارهای روانی فرزندپروری،
و نقش ارزشها و هنجارهای رایج در جامعه عوامل دیگری بودند که در این رابطه به آنها
اشاره داشتند .آنچه حائز ّ
اهمیت است این است که بسیاری از این ارزشها ،ارزشهایی
ّ
مدرن و کالن و فراتر از یک اجتماعی محلی عربی در شهر اهواز است؛خیلی از این ارزشها
ُ
و هنجارها را در بسیاری از نقاط دیگر جامعه و در میان ّ
قومیتهای کرد ،فارس و ُترک هم
واقعیت در مطالعات مختلف داخلی (محمودیانّ ،
ّ
محمدپور و
میتوان مشــاهده کرد .این
2
1
رضائــی 1388؛ محمودیــان و رضائــی  )1391و خارجــی (وندکا 1998؛ گرینهــال و وینکلر
2005؛ مینورســکا2008 3؛ ماتســون )1991 4نیــز تأیید شــدهاند .همچنانکــه پیشتر نیز عنوان
شد ،در برخی از پژوهشهای ّ
کمی ّ
(عباسی شوازی و صادقی  ،1385حسینزاده ،نوح جاه
ّ
و شــریفی  ،1389ســیفاللهی  )1374بر این نکته تأ کید شــده اســت که در میان عربها
با وجود شــمار زیاد فرزندان هنوز هم زوجهای عرب تمایل به فرزندآوری دارند .با اینحال،
نتایج این بررسی ،همانگونه که مشاهده شد ،در بسیاری از موارد ابعاد دیگری از این پدیده
ّ
متذکر میشــود .آنچه در اینجا بســیار حائز ّ
اهمیت است این است که همانند بسیاری
را
از اجتماعــات دیگر ،در میان عربها نیز تمایل به داشــتن فرزنــدان بیشتر وجود دارد ـ این
ُ
ّ
امر در میان کردها نیز مشاهده شده است (رضائی  )1390ـ ّاما در عمل این تمایالت تحقق
ّ
وضعیتهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی
پیدا نمیکنند چرا که تفاسیر و درک آنها از
ً
جامعــه اجــازهی ظهور و بــروز این تمایــات را نمیدهد .بنابراین ،نمیتوان صرفا بر حســب
ُ
تمایل ،در مورد کنش آنها نیز داوری نمود.
نکتــهی آخــر اینکــه مردمــان عــرب نیــز همانند ســایر فرهنگهــا و اجتماعات ســاکن
ّ
در جغرافیــای ایــران متأثر از گفتمان قدرتمنــد کمفرزندآوری شــکلگرفته در دو دههی اخیر
ً
میباشند؛ گفتمانی که به شکلی قدرتمند فعال جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی
ُ
مردم از جمله عربها را نیز تســخیر کرده اســت؛ گفتمانی که تفســیر و کنش فرزندآوری را
در یــک نظــام معنایی ممکن میســازد که خود از ســوی منابع نهادی ،سیاســی ،اقتصادی
و فرهنگــی برســاخته شــده و حمایت شــده اســت .هر یــک از این الگوهــای رفتاری ضمن
Van De Kaa
Greenhalgh and Winckler
Minorska
Matteson
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تقســیم شــدن به زیربخشهایی ،حاصل معناهای رفتاری متمایزی از یکدیگرند و هر یک
ّ
طی فرایندی و بر اساس زمینههای اجتماعی متفاوت شکل گرفتهاند.
منابع

ّ
جمعیت،
پرنــده ،پریــوش ( )1372بررســی تفاوتهای اســتانی در بــاروری اقوام ،فصلنام ـهی

شمارهی  5و  ،6صص .27-58
حســینزاده ،علی حســین؛ صدیقه نوحجاه؛ مهرداد شــریفی ( )1389بررســی الگوی باروری
و اســتفاده از روشهــای تنظیــم خانواده در بین اقوام مختلف شهرســتان اهواز در ســال
 ،1388فصلنامهی ّ
تخصصی علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شوشتر ،سال
چهارم ،پیششمارهی هشتم ،صص .67-96
حسینی ،حاتم؛ امیرهوشنگ مهریار (ّ )1385
قومیت ،نابرابری آموزشی و باروری ،نامه انجمن
ّ
جمعیتشناسی ایران ،سال یكم ،شمارهی  ،1صص .141-167
حسینی ،حاتم؛ ّ
محمدجالل ّ
عباسی شوازی ( )1388تغییرات اندیشهای و تأثیر آن بر رفتار
ُ
ُ
و ایدهآلهای باروری زنان کرد و ترک ،پژوهش زنان ،دورهی  ،7شمارهی  ،2صص -84
.55
ّ
ّ
حســینی ،حاتم؛ محمدجالل عباسی شوازی ( )1390تعیینكنندههای بالفصل باروری زنان
ُ
كرد و ُترك شهرستان ارومیه :كاربرد روش تجزیهی بونگارت ،مجلهی مطالعات اجتماعی
ایران ،دورهی چهارم ،شمارهی ( ،2شمارهی پیاپی  ،)10صص .23-48
ُ
حســینی ،حاتــم؛ بالل بگی ( )1392فرهنگ و فرزندآوری :بررســی تمایالت بــاروری زنان کرد
شهر مهاباد ،مجلهی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) ،سال پانزدهم ،زمستان ،1391
شمارهی  ،58صص .121-161
رضائی ،مهدی ( )1390مطالعهی زمینههای کمفرزندآوری در کردســتان ایران ،رسالهی دکتری
ّ
جمعیتشناسی؛ دانشکدهی علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
در رشتهی
ّ
ّ
ســیفاللهی ،حجتاهلل ( )1374تمایل مادران اســتانهای مختلف کشــور به افزایش فرزند
بیشــتر بر حســب زبان و تعداد فرزند ،مجلهی علمی و پژوهشــی علوم انســانی دانشــگاه
ّالزهراء ،شمارهی  13و  ،14صص .175-193
عباسی شوازیّ ،
محمدجالل؛ رسول صادقی (ّ )1385
ّ
قومیت و باروری :تحلیل رفتار باروی
گروههای قومی در ایران ،نامهی علوم اجتماعی ،شمارهی  ،29صص .29-58
عباســی شــوازیّ ،
ّ
محمدجــال؛ حاتم حســینی ( )1388تفاوتهای قومی بــاروری در ایران:
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ّ
،4  شــمارهی، دورهی هشــتم، مجلهی جامعهشناســی ایران، ،روندها و عوامل مؤثر بر آن
.3-36 صص
ّ
ّ )1386(  محمدجالل؛ حاتم حســینی،عباســی شــوازی
ّ
 آزمون فرضیههای:قومیت و باروری
ّ رقیــب بــرای تبیین
ّ
جمعیتشناســی
 نامه انجمن،تحوالت بــاروری در شهرســتان ارومیه
.5-41  صص،4  شمارهی، سال ّدوم،ایران
 ترجمهی، نظریهی مبنایی:) مبانی روش تحقیق کیفی1386(  بارنی؛ جولیت کوربین،گلیســر
ّ بیوک
. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران،محمدی
ّ
. جامعهشناسان، تهران،1 ) ضد روش1389(  احمد،محمدپور
ّ  حســین؛،محمودیان
) زمینههای کمفرزندآوری در1388(  احمد؛ مهدی رضایــی،محمدپور
ّ
 شمارهی،جمعیتشناسی ایران
 نامه انجمن، مطالعهی موردی شهر سقز:استان کردستان
.85-122  صص،8
 مطالعهی:) كمفرزندآوری بــه مثابه خودحمایتی1391(  حســین؛ مهــدی رضایی،محمودیان
ُ
55  شمارهی،1391  بهار، سال چهاردهم، مطالعات راهبردی زنان،موردی زنان كرد
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