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چکیده
رواییِ استفاده از مبانیِ نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی برای تحلیل باروری در ایران
از جمله چالشهای بنیادی در این زمینهه اسهت چهرا هه تحلیهل بهاروری براسها
نظریهی گذار دوم جمعیتشناختی ،آینهدهنگهری در مهورد بهاروری را بههطهور قابهل
مالحظهای تحت تأثیر قرار میدهد و نتایجی به بار میآورد ه با یافتههای برآمهده از
تحلیلهای دیگر به لی متفاوت است از این رو ،در پهووهش حارهر وشهش مهی
شود ،از دو مسیر نظری و تجربی ،به پرسشهایی در این زمینه پاسخ داده شود
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1دانشجوی د ترای جمعیتشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
m_h_nejatian@yahoo.com
 2استادیار جمعیتشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار (مسئول مکاتبات) sharifim@ut.ac.ir
 3استادیار مؤسسه پووهشهای وزارت جهاد شاورزی Ebrahimpourmohsen@yahoo.com
 4دانشیار جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران ha_zanjani@yahoo.com
 5استادیار جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن abaghaei@ut.ac.ir
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یافتههای پووهش ،افزون بهراین هه یکسهانی بهروز گهذار دوم بهرای جمعیهتههای
گونههاگون را امههری الزامههی نمههییابههد ،حکایههت از آن دارد ههه ایههران ،گههذاراول
جمعیتشناختی را پشت سر گذاشته است امهادرمورد گهذار دوم ،هنهوز تردیهدههایی
وجود دارد
واژگان کلیدی :باروری زیر سطح جانشینی ،گذار جمعیت شناختی ،نقد نظریه گهذار
جمعیت شناختی ،روند باروری ،ایران

مقدمه و بیان مسئله
برای درک درست تحوالت جمعیتی در دوران معاصر وبه ویوه شناخت عوامل مؤثر برآن ،الزم
است به گذشته ،یعنی به جوامع سنتی با باروری باال بازگردیم در آن دوران ،به دلیل باال بودن
میزانهای مرگومیر ،اساساً باروری در سطحی باال و حدود  5تا  7تولد به ازای هرزن بود اما
به هر حال ،وجود نوعی تعادل تقریبی بین تعداد تولدها و فوتها موجب بروز حالتی از تعادل
در تعداد جمعیت شده بود ولی این تعادل ،پایدار نماند و همزمان با توسعه و پیشرفت علوم و
به ویوه علوم بهداشتی و مقابله با امراض فراگیر ،بهتدریج میزانهای مرگومیر رو به اهش نهاد
وحال آن ه ،باروری همچنان به روند خود ادامه میداد نتیجۀ محتوم این شرایط ،افزایش تعداد
جمعیت بود ه ابتدا به آرامی شروع شد ولی بهتدریج تا آنجا سرعت گرفت ه در ادبیات
جمعیتشناسی" ،انفجار جمعیت" خوانده شد و نگرانیهایی را در مورد آیندۀ جمعیت جهان
به دنبال آورد
عکسالعمل بشریت به این شرایط وشش مجدانه و فراگیر برای نترل باروری بود ه منجر
به پیدایش ،ترغیب و تشویق روشهای نوین نترل بارداری و بارآوری ،حتی انجام سقط جنین
عمدی بود و در نتیجه میزانهای باروری در ا ثرمناطق جهان به سرعت رو به اهش گذارد این
فراز و فرود جمعیت ،در ادبیات جمعیتی" گذار جمعیتشناختی" نامیده شده است و همان
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گونه ه مالحظه شد ،از سه مرحله تشکیل میشود :وجود حالتی از ثبات و سکون تقریبی
جمعیت با وجود باروری و مرگومیر باال ،افزایش سریع و شدید جمعیت به دلیل اهش مرگ
ومیر و سرانجام رسیدن به حالت تعادل مجدد به دلیل اهش باروری به دنبال اهش مرگومیر
در چرخۀ تحوالت جمعیت ،حالت ثبات جمعیتی اخیر نیز ،پایدار نمانده و مجدداً از تعادل
خارج شده است اما این بار نه به دلیل فزونی میزانهای باروری برمرگومیر ،ه برعکس به
دلیل اهش میزانهای باروری تا سطوح پایینتراز میزانهای مرگومیر
هرچند معدودی از جمعیتشناسان این شرایط جدید را ادامۀ همان گذار جمعیتشناختی
میدانند (لستهاق ،2212به نقل از :لیکه  ،1992ولمن 1992و  )2229اما عدۀ بیشتری براین
باورند ه این مرحله ،فصل تازهای از گذار جمعیتشناختی است و از این رو آن را "گذاردوم
جمعیتشناختی" نامیدهاند (سابوتکا ،2222 ،به نقل از :لستهاق و ون د ا  ،1921ون د ا )2222
برای ایجاد وجه تمایز ،گذار قبلی را به "گذار اول ،یا گذار کالسیک جمعیتشناختی" ،تغییر
نام دادهاند
چرخۀ تحول جمعیتی در مناطق مختلف جهان همزمان نبوده است در شور ما ایران،
اهش آرام باروری از اواخر دهۀ  32و اوایل دهۀ  42هجری خورشیدی شروع شده و با شروع
برنامۀ نترل باروری تحت عنوان تنظیم خانواده سرعت یافت اما با پیروزی انقالب اسالمی در
سال  ،1357این روند متوقف بلکه معکو

شد در این مرحله ،میزان ل باروری به سطوح

بسیار باالو حدود  1/4فرزند به ازاء هرزن ازدواج رده نیز رسید ه همزمانی آن با ورود موج
مهاجران افغانی به شور ،موجب شد تا رشد جمعیت شور به رقم بیسابقۀ  3/9درصد در
سال 1برسد و تا حوالی سال  1372ادامه پیدا ند اما سال  1372را باید نقطۀ عطف این روند به
شمار آورد چرا ه نتایج آمارگیری جاری جمعیت سال  1372شور ،از افول میزانهای باروری
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1برآورد ها حا ی از آن است ه  2/7درصد از این رقم مربوط به مهاجران (عمدتاً از افغانستان) است و در واقع
رشد جمعیت  3/2درصد در سال بوده است
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و در نتیجه اهش رشد بسیارباالی جمعیت حکایت می رد (نجاتیان )1372 ،بعد از سال 1372
نیز ،روند اهشیِ میزان باروری شور همچنان ادامه یافت و "در سال 1392به زیرسطح
جانشینی ( 1/2فرزند به ازاء هر زن) رسید " (عباسیشوازی و دیگران )35 :1391 ،البته نتایج
سرشماری عمومی نفو

و مسکن سال  1395نشان داد ه باروری روبه افزایش بوده و به

حدود سطح جانشینی نزدیک شده است
در همین مدت ،تعداد ازدواجها روندی اهشی و تعداد طالقها روندی افزایشی پیدا رده
است به عنوان مثال میتوان به روند تغییرات نسبت طالق به ازدواج در شور اشاره رد ه
اهش ازدواج و افزایش طالق را به روشنی تصویر می ند
جدول ،1نسبت (درصد) طالق به ازدواج در جمعیت کشور (سالهای 1831تا )1838
سال
درصد طالق به
ازدواج

1321

1327

1322

1329

1392

1391

1392

1393

12

13

14

15

11

12

22

23

مأخذ :محاسبه شده توسط نگارنده براسا

اطالعات سازمان ثبت احوال

تغییر شکل خانواده از سنتی گسترده به هستهای نیز از دیگر پدیدههایی است ه از ویوگی
های دوران گذار دوم جمعیتشناختی محسوب میشود و از این رو باید به آن توجه داشت اگر
خانوارهای هفت نفره و بیشتر را معرف خانوادههای سنتی گسترده و خانوارهای سه نفره و
متر را معرف خانوادههای هستهای بدانیم ،نتایج سرشماریهای شور ،حکایت از آن دارد ه
طی سالهای 1355تا  1395اوالً سهم خانوادههای سنتی ه در سال  1355بیش از یکچهارم
(25/5درصد) بوده است ،بهطور قابل مالحظهای اهش یافته و در سال  1395به رقم ناچیز 1/5
درصد رسیده است ثانیاً ،سهم خانوادههای هستهای ه در سال  1355متر از یک سوم
(32/3درصد) بوده است ،در سال  1395به بیش از یکدوم ( 57/1درصد) افزایش یافته است
مجموعۀ این اطالعات به روشنی نشان میدهد ه در  42سال اخیر سهم خانوادههای گسترده
به نفع خانوادههای هستهای اهش چشمگیری داشته است
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همزمانی این وقایع ،یعنی اهش سطح باروری به زیر جانشینی و استمرار آن ،اهش ازدواج
و افزایش طالق ،اهش سهم خانوادههای سنتی و افزایش سهم خانوادههای هستهای و نیز
برخی دیگر از مشخصات گذاردوم جمعیتشناختی گروهی را به این نتیجه رسانده است ه
جمعیت ایران گذار دوم جمعیتشناختی را شروع رده یا در شرف شروع آن است و در نتیجه
همان مسیر شورهای غربی را پیش رو دارد و در آیندهای نزدیک ،جمعیت شور با مسایل
برخاسته از رشد منفی و در نهایت "افت جمعیت" 1مواجه خواهد شد البته همانگونه ه
گذشت در سالهای اخیر میزان ل باروری ،با اند ی افزایش ،به حدود سطح جانشینی رسیده
است اما گروه مزبور این افزایش را پدیدهای برخاسته از ساختار سنی جمعیت و در نتیجه موقتی
و گذرا تلقی می نند و همچنان نگران سطح پایین باروری در شور هستند
مالحظه میشود ه تغییرات باروری ،به عنوان عامل اصلی تحول جمعیت ،از جمله مقوالتی
است ه خروج آن از حالت تعادل -اعم از افزایشی یا اهشی -در واقع زندگی جامعه را از
تعادل خارج می ند به همین دلیل است ه مطالعات جمعیتی و بهویوه مؤلفههای تغییر جمعیت
و در رأ

آنها باروری ،سهم بزرگی از مطالعات اجتماعی– اقتصادی را به خود اختصاص داده

است غوغای مسایل جمعیتی در شور ه ذهن ا ثر متفکران اجتماعی -اقتصادی و نیز فضای
برنامهریزی شور را اشغال رده و سرانجام به تهیه و ابالغ سیاستهای جمعیتی و الزام تمامی
وزارتخانهها و نهادهای مرتبط با موروع به رعایت مفاد و برنامهریزی برای اجرای آن ،منجر
شده است ،برخاسته از همین اهمیت است و نگارندگان برآنند ه از طریق این پووهش ،به
اوش در این زمینه بپردازند ه شاید پرتو روشنیبخشی بر این فضا بتابانند

مبانی نظری
تبیین نظری گذار جمعیتشناختی ،به عنوان نتیجهۀ هاهش مسهتمر مهرگومیهر و نیهز تغییهرات
اجتماعی– اقتصادی نوین ه جوامع روستاییِ وابسته به زمین را به جوامع صنعتیِ مهدرن تبهدیل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Depopulation
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رده است ،یکی از مهمترین موروعات مبتالبه علم جمعیتشناسی است هرچنهد اندیشههههای
اولیه را میتوان در نیمهی اول قرن بیستم و در آثار وارن تامپسون ،1آدولف الندری 2و ینگزلهی
دیویس 3ردیابی رد ،اما این فرانک نوتشتاین 4بود ه در سهال  ،1953نظریههی السهیک گهذار
جمعیتشناختی را منتشر ساخت عنصر مر زی این نظریه در یک مهدل سهه مرحلههای عررهه
شده است :مرحلهی اول جوامع پیش از گذار است ه مشخصهی آنها باروری و مرگومیر بهاال
است ،مرحلهی دوم شامل جوامعی است با مرگومیر در حال اهش ه باروری نیز بها تهأخیری
اندک شروع به اهش رده است و سومین و آخرین مرحله ،جوامع پساگذار هستند ه به مهرگ
ومیر و باروری پایین دست یافتهاند (پرسا)53 :1925 ،
اگر چه گذار جمعیتشناختی نظریهای واحهد اسهت امها تحقهق آن در شهورهها و جوامهع
مختلف صورتهای متفاوتی دارد و این تفاوت افزون بر شهرایط خهاص ههر شهور ،عمهدتاً از
زمان شروع آن نیز تأثیر میپذیرد به عنوان مثال در شورهای اروپایی ،بین اهش سهطح مهرگ
ومیر و شروع نترل باروری در خانوادهها تقریباً یک قرن فاصله است و حال آن ه این زمان در
برخی از شورهای آسیایی از چند دهه تجاوز نکرده است اما ،همین سابقهی لی نیز در عمهل
مصون از استثناهایی نیست و حتی در اروپای غربی نیز ه در واقع خاسهتگاه ایهن نظریهه اسهت
شورهایی وجود دارند ه در قالب ایهن سهابقهی تهاریخی نمهیگنجنهد بهه عنهوان مثهال ا ثهر
شورهای شمالی و غربی اروپا همزمان با شروع جنگ جهانی دوم به سطوح پهایینی از بهاروری
دست یافته بودند و حال آن ه برخی دیگر از شورهای همین قاره ،چند دهه بعد بهه آن سهطح
از باروری رسیدهاند
گذار السیک جمعیتشناختی در طی زمان و در برخهورد بها شهرایط جدیهد ،یعنهی تهداوم
باروری زیر سطح جانشهینی بهه دلیهل رواج اسهتفاده از وسهایل نهوین پیشهگیری از بهارداری و
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
)1 Warren Thampson (1887-1973
)2 Adolphe Landry (1874-1956
)3 Kingsler Davis (1908-1997
)4 Frank Wallace Notestein (1902-1983
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نیز اهش میزانهای مرگومیر تا سطوح بسیار پایین ،اهش میزانهای ازدواج و افزایش طهالق،
بروز و شیوع همباشی 1و بهتدریج جای خود را به اندیشهی نوینی از طهرف جمعیهتشناسهان
داد ه امروزه "گذار دوم جمعیتشناختی" خوانده میشود
"اندیشهی گذار دوم جمعیتشناختی اولین بار در سال  1921توسط رون لسهتهاق2و درک
ون د ا 3مطرح شد " منظور لستهاق و ون د ا از طرح این موروع" ،پرداختن به تغییهرات ههم
زمان و به هم پیوستهی باروری ،تشکیل خانواده و همباشیهایی است ه از اواخر دهههی 1912
در بسیاری از شورهای واقع در شمال وغرب اروپا شروع شده بود اصطالح ،گذار ،برای نشان
دادن این پدیده ه در آغاز ،به دلیل عدم قطعیت ،با عالمت سؤال به ار برده شده بود (سابوتکا

4

 :2222به نقل از :ون د ا  )9 :2222حکایت از آن دارد ه مطرح نندگان این نظریه متقاعد شده
بودند ه تغییراتی پایدار و طوالنی مدت در نظام جمعیتشناختی در راه است این تغییهرات در
واقع با چرخشی اساسی در ارزشهای مربوط به حیات خانواده و فرزنهدان همهراه شهده بهود و
بروز خارجی آن تضعیف مبانی خانوادۀ سنتی ،به عنوان یک نهاد اجتماعی بود اهش میزانهای
باروری تا زیر سطح جانشینی تحت تأثیر ترویج وسایل مدرن پیشهگیری از بهارداری بهه عنهوان
سیمای اصلی این گذار پذیرفته شده بود" (سابوتکا )2222
"سپس ،مفهوم گذار دوم جمعیتشناختی ( 5)SDTدر مقاالت بسیاری تفسیر و تنقهیح شهد (
مثل :لستهاق 1995؛ ون د ا  2221 ،1994و 2222؛ لستهاق و سور ین 2222 1و " )2224ایهن
پدیده ،در عمل با مرگومیر و مهاجرت در هم آمیخته است و با بسیاری از تغییرات در جامعه به
طور گستردهای پیوند دارد ه از جمله میتوان بهه تغییهرات سهاختاری (مدرنیتهه ،رشهد اقتصهاد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1همباشی ،واژهای است ه در دانشنامهی جمعیتشناسی برای  Cohabitationبرگزیده شده است و منظورزندگی
مشترک خارج از پیوند ازدواج رسمی است هرچند برخی ازاساتید واژه زوج زیستی را ترجیح میدهند ولی
نگارندگان به متن دانشنامه باور بیشتری دارند
2 Ron Lesthaeghe
3 Dirk Van de Kaa
4 Tomáš Sobotka
5 Second Demographic Transition
6 Surkin
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خدمات ،یفیت رفاه ،گسترش تحصیالت عالی) ،تغییرات فرهنگی (سکوالریسم ،افزایش ارزش
های فردگرایانه ،خودابرازی و خودتحققبخشی) و نیز به تغییرات فناوری (استفاده از روشههای
نوین پیشگیری از بارداری ،پیشرفتهای حاصل در شیوههای تولیدمثل و زایمان ،انفجار فنهاوری
های نوین اطالعات) اشاره رد (ون د ا  )1994به باور ون د ا (سابوتکا  2222بهه نقهل از :ون
د ا  ،)425 :1991گذار دوم باروری به یک "روایت اصلی از تغییرات ذهنی و فرهنگهی" تبهدیل

شده است و "وجه افتراق عمدهی آن با گذار اول ،همانا شیفتگی بسهیار شهدید بهه آرمهانههای
فردی ،آزادی انتخاب فردی ،خود تحققبخشی و توسعهی فردی و سبک زندگی و رهایی از قید
و بندهایی است ه در تشکیل خانواده ،نگرش به نظامات باروری و انگیزه مهادر یها پهدر شهدن
بازتاب دارد "

پیشینهی تحقیق
همانگونه ه گذشت ،گذار السیک جمعیتشناختی در ایران در چند دهۀ گذشته شروع شده
است از این رو ،سابقۀ تحقیق در این مورد نیز ریشهای عمیقتر از آن ندارد مرتبطترین پووهش
به موروع تحقیق حارر ،شاید پووهشی باشد ه در سال  1395تحت عنوان "بررسی جلوههای
گذار دوم جمعیتی (مطالعه موردی شهر تهران)" توسط سمیرا رستمی 1انجام شده است توجه
ویوۀ نگارندگان به پووهش مزبور از آن جا ناشی میشود ه پرسشهای آن دقیقا با پرسش
پووهش حارر منطبق است چرا ه در این پووهش میخوانیم" :با توجه به مسایل پیش گفته،
این سؤال مطرح است ه آیا ایران وارد مرحله گذار جمعیتی دوم 2شده است؟ آیا شرایط گذار
جمعیتی دوم ،در ایران تکوین یافته است؟" (رستمی  )79 :1391براسا

یافتههای پووهش

مزبور" :شهر تهران ورود امل به گذار دوم جمعیتی نداشته" است (رستمی )92 :79 :1391
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1ارشناسی ارشد جمعیت شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 2نگارندگان ،عبارت "گذار دوم جمعیتی" را بر عبارت " گذار جمعیتی دوم" ترجیح میدهند و لی در نقل قول
های مستقیم ،به رسم امانتداری ،همان عبارت مورد استفاده در منبع اصلی را حفظ می نند
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مریم اردبیلی ( )1391در رابطه با "دالیل تک فرزندی در ایران" بدون ذ ری از گذار
جمعیتی به برخی از ویوگیهای آن در ایران اشاره می ند" :تغییر نگرشهای افراد به سمت نگاه
های مادیگرایانه ،فردگرایی و لذتجویی میتواند در نار تغییرات فرهنگی دلیلی محکم برای
رشد تکفرزندی در جامعه باشد" وی بدون ورود به نظریههای اقتصادی فرزندآوری مثل
نظریهی ایسترلین یا الدول ،برخی از عملکردهای این نظریات در ایران را مطرح می ند " در
ایام گذشته وجود فرزند در خانواده همواره عصایی برای دوران پیری و مایهی بر ت و نعمت
خانواده تلقی میشد ،در حالی ه امروزه نگرش افراد به فرزند تغییرات بسیاری رده است"
(مریم اردبیلی در مصاحبه با فار

نیوز)1391/12/32

محمدعلی مقصودپور ( )1394در پووهشی تحت عنوان "عوامل مؤثر بر اهش نرخ باروری
در ایران از دیدگاه علم اقتصاد در دورۀ زمانی ( ،")1315 -1392با وارد ردن میت و یفیت
فرزندان ،همراه عوامل اقتصادی فرزندآوری ،تا حدودی به بررسی نظریهی گذار در ایران نزدیک
شده است وی در نتیجهگیری از مدلهای اقتصادی مورد استفاده خود ،اظهار میدارد" :با وارد
ردن میت و یفیت فرزندان در تئوری اقتصادی رفتار مصرف ننده ،دالیل اهش نرخ باروری
بررسی شده است نتایج تحقیق ،افزایش در هزینههای زندگی و همچنین افزایش در هزینه فرصت
والدین برای بزرگ ردن فرزندان را نشان میدهد این امر موجب شده است خانوادهها برای
حفظ تعادل بودجه ،از تعداد فرزندان خود بکاهند" (مقصودپور  )23 :1394این نتیجهگیری ،ه
اهش باروری در ایران را عمدتاً معلول عوامل اقتصادی معرفی می ند ،با شرایط مورد اشاره در
نظریۀ گذار انطباق چندانی ندارد
زهرا شاهآبادی ،حسن سرایی و فریده خلجآبادی ( ،)1392در پووهشی تحت عنوان "نقش
فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)" دست به مطالعهای
در شهر نیشابور زدهاند در گزارش این تحقیق به عواملی مانند :مدرنیته و نوسازی ،رشد فزایندۀ
فردگرایی به عنوان یک متغیر تعیین ننده در قصد باروری در زنان نسل جدید ازدواج ،آزادیهای
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فردی ،خودابرازی و خود تحققبخشی ه از عناصر مهم گذار دوم جمعیتشناختی است توجه
شده است

هدف و پرسشهای پژوهش
مالحظه میشود ه تحقیقات انجام شده در این زمینه ،عمدتاً به تکوین یا عدم تکوین شرایط
گذار دوم جمعیتشناختی پرداختهاند و به ماهیت این نظریه و ار رد آن در شور وارد
نشدهاند از این رو ،پووهش حارر ،نقد نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی را هدف گرفته و
افزون بر این ،وشش می ند تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 )1آیا جمعیت ایران گذار ( السیک) جمعیتشناختی را پشت سر گذاشته است؟
 )2آیا نظریههای موجود در باب گذار دوم جمعیتشناختی ،امکان قضاوت در باب ورود به این
مرحله را به دست میدهند؟
 )3آیا گذار دوم جمعیت شناختی ،نمود یکسانی در تمامی جوامع دارد؟
 )4آیا جمعیت ایران گذار دوم جمعیتشناختی را شروع رده است؟
براین اسا  ،تحقیق حارهر از نظهر ههدف ،یهک مطالعهۀ بنیهادی و از نظهر طهرح تحقیهق،
توصیفی -تحلیلی و روش اجرای آن ،روش اسنادی و تابخانهای است و دادههای مورد نیهاز از
طریق مراجعه به تابخانه و در موارد الزم به فضای مجازی ،به دست آمده است

یافتههای پژوهش
الف) نقد نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی
قبل از هرچیز باید یاد آوری شود ه اصوالً مفهوم واقعی گذار دوم بها جز یهات و تفصهیلی هه
امروزه با قطعیت مطرح میشود ،موردنظر پدیدآوردگان آن نیست و عمال "درمورد مفهوم گهذار
دوم ،جوهرۀ آن و نیز مکانیسمهای آن بین جمعیتشناسان ابهامات قابل مالحظههای وجهود دارد
و برای بسیاری از ناظران ،این ه گذار جمعیتی واقعاً چیست و چگونه باید تعریف شود ،هنهوز
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روشن نشده است" (سابوتکا 172 :2222و  )173همانگونه ه مالحظه میشهود ،نظریهۀ گهذار
دوم جمعیتشناختی ،مصون از نقدهای نظری و عملی نیست طرفه آن هه ،اساسهیتهرین و در
عین حال شاید خالصهترین نقدهای وارد بر این نظریه توسط پدیدآورندۀ آن یعنی رون لسهتهاق
مطرح شده است وی در مقالهای ه در  29ا تبر  2214ارا ه شده است ،مینویسد:
نقدهای چندی بر مبانی نظری گذار دوم جمعیتشناختی وارد شده است اولین و مهمترین
نقد آن است ه بسیاری براین باورند ه این نظریه به صورت پدیدهای مخصوص به اروپای
شمال غربی وماوراء بحاروعمدتاً جمعیت شورهای ایاالت متحده ،انادا ،استرالیاو زالندنو باقی
خواهد ماند به عبارت دیگر ،نظریۀ گذاردوم جمعیتشناختی به شورهای جنوبی وشرقی
اروپا و به طریق اولی ،به فرهنگهای دیگر در آمریکای التین و آسیا گسترش نخواهد یافت
نقدهای دیگر ،به روندهای مشخصتری معطوف است ه ل نظریه برآن اسا

بنا شده

است به عنوان مثال ،دیدگاهی رقیب تحت عنوان فرریۀ "الگوی شرایط نامساعد" وجود دارد
ه معتقد است افزایش همباشی و اهش ازدواج ،ناشی از تغییرات ذهنی یا فرهنگی نیست بلکه
برخاسته از افزایش فقر است 1براین اسا  ،همباشی به صورت یکی از مشخصههای طبقۀ
فرودست محسوب شده و همچنان محسوب خواهد شد ه نوعاً با تحصیالت پایین و جایگاه
های اجتماعی فرودست یا اقلیتهای قومی و نوادی مرتبط است مطابق این دیدگاه ،بحران
اوایل دهۀ1912برخالف اروپای شمالی وغربی برخاسته از افزایش همباشی در روسیه و ا ثر
مناطق اروپای شرقی بوده است نه چرخشی فرهنگی الگوی شرایط نامساعد ،با تجربهی ایاالت
متحده نیز سازگار است
مجموعهای از نقدهای دیگر به استمرار باروری در زیر سطح جانشینی بازمیگردد دراین
مورد ،نظریات دیگری به عنوان جایگزین وجود دارد مبنی براین ه روابط جنسی باید به عنوان
یک عامل مهم در نظرگرفته شود و اگر این روابط بهبود پیدا ند و به سوی تساوی جنسیتی
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1یافتههای مطالعهی مقصود پور ،با نظر این گروه از منتقدان مطابقت دارد
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حر ت نماید ،باروری نیز به سطوح باالتر باز خواهد گشت و احتماالً به سطح جانشینی یا باالتر
از آن خواهد رسید (1آرپینو2و دیگران)2214 ،
رون لستهاق ،چهار سال قبل از نگارش این مقاله و طرح نقدهای باال ،در مقالۀ دیگری تحت
عنوان "رمزگشایی از گذار دوم جمعیتشناختی" 3نیز به بازگویی نقدهای مطرح شده در باب
گذار دوم جمعیتشناسی پرداخته و اشاره می ند" :اندیشۀ گذار دوم جمعیتشناختی ه اولین
بار در سال  1921در یک مقالۀ وتاه توسط درک ون د ا و من ،معرفی و در مجلۀ جامعهشناسی
هلندی 4منتشر شد ،ازچند منظر مورد انتقاد قرار گرفته است :اول ،جمعیتشناسانی (مانند:
لیکه )1992 ،ابراز داشتهاند ه گذار دوم جمعیتشناختی ،صرفاً تداوم یک و تنها یک گذار
جمعیتشناختی است دوم ،به عقیدۀ دیوید ولمن ( ،2224ص  ،)11این ’گذار دوم‘ نیست
بلکه ’سیمای دوم‘ گذار جمعیتشناختی است به باور وی ،گذار دوم نه تنها ماهیت جمعیت
شناختی ندارد ،ه یک ’تحلیل بخشی از تغییرات سبک زندگی‘ است سوم ،استدالل عمومیتر،
به ویوه در دهۀ  ،1992این بوده است ه گذار دوم جمعیتشناختی یک ویوگیِ خاص اروپای
غربی (به ارافۀ انادا و استرالیا) است ،این ویوگی به ایاالت متحده یا به اروپای جنوبی ،مر زی
و شرقی گسترش نخواهد یافت ،چه رسد به آسیا در عوض ،تغییرات جمعیتشناختی در این
بخش از اروپا را میتوان برخاسته از غوغای ناشی از گذار از اقتصادهای مونیستی به اقتصاد
بازار به حساب آورد ،نه ناشی از عملکردِ یک تغییر جهتِ فرهنگی چهارم ،اینگونه تلقین می
شود ه نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی ،در پیوند بین تغییر شکل روابط خانوادگی (بهویوه
همباشی) و شیوع باروری زیرجانشینی اغراق می ند به عبارت دیگر ،متغیرهای تشکیل خانوادۀ
همپیوند با گذار دوم ،به آن اندازه ه در مقالۀ سال  1921تصور شده است ،استحکام ندارند
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1در اجال

جهانی جمعیت سال  1994قاهره نیز این موروع با همین مفهوم مطرح شده است البته نمایندۀ ج ا ا

و نیز پیترمک دونالد نقدهایی بر آن وارد دانستهاند
2 Arpino
3 The Unfolding Story of the Second Demographic Transition
4Mens Maatschappij
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پنجم ،نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی ،قادر به تبیین گوناگونی بزرگ سطح باروری از حدود
سطح جانشینی تا ’پایینترین مقادیر زیر جانشینی‘ نیست سرانجام ،پرسشهایی ه ررورتاً در
مورد جامعیت و عمومیت گذاردوم جمعیتشناختی مطرح میشود مبنی بر این ه :آیا ویوگی
های گذار دوم میتواند ،همزمان با توسعۀ اقتصادی ،به آسیا و سایر قارهها گسترش پیدا ند یا
یک ویوگی خاص غرب و محدود به همان منطقه باقی خواهد ماند؟" (لستهاق)212 :2212،
البته ،لستهاق در همین مقاله به بحث و بررسی در مورد این انتقادات میپردازد و اصوالً
هدف وی از نگارش آن ،پاسخگویی به نقدهای اخیر است ه در این جا فرصت پرداختن به آن
نیست و امید است در فرصتی دیگر به آن پاسخها نیز پرداخته شود اما ،آن چه مسلم است این
است ه نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی در معرض نقدهای باال قرار دارد ،نقدهایی ه قوت
آنها به حدی بوده است ه لستهاق را وادار به پاسخگویی رده است
ب) پاسخ به پرسشهای پژوهش
ا نون ه گذار دوم جمعیتشناختی و نقاط قوت و رعف آن تا حدودی مورد بررسی قرار
گرفت ،پاسخ به پرسشهای پووهش سادهتر خواهد بود:
پرسش اول ،آیا جمعیت ایران گذار کالسیک جمعیتتشتناختی را پشتت ستر گذاشتته
است؟ مروری بر روند تغییرات جمعیت شور نشان مهیدههد هه سهطح بهاروری (میهزان هل
باروری) در ایران ه از اواخر دهۀ  32و اوایل دهۀ  1342هجری خورشیدی ،به آرامی شروع بهه
اهش رده بود در اواسط دهۀ  ،42با شروع برنامۀ نترل باروری تحت عنوان "تنظیم خهانواده"
شدت یافت و تا یک دهه همچنان ادامه پیدا رد اما این روند ه همهراه بها سهایر ویوگهیههای
جمعیتی ،شور را به آستانۀ ورود به گذار اول جمعیتشناختی رسانده بود ،بها شهروع و سهپس
پیروزی انقالب اسالمی متوقف شد و باروری ،به ویوه از سالهای  1312و1311روندی افزایشی
پیدا رد بهطوری ه در سال  1315به حدود  1/4فرزند به ازاء هر زن رسید امها از همهان سهال
مجدداًشروع به اهش رد و این اهش تا نزول باروری به زیر سطح جانشینی ادامه یافهت و در
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سال 1392به حدود  1/2فرزند رسید بر این اسا

و نیز براسا

نظریاتی ه در این باب توسط

نخبگان جمعیتشناسی شور ابراز شده و خالصهای از آنها در این گزارش آمده اسهت ،نتیجهه
میشود ه " شور ما ایران ،گذار السیک (اول) جمعیتشناختی را ،به بهاور جمعیهتشناسهان،
حدود سال  )1921( 1315آغاز و تقریباً در حوالی سال  )2221( 1325به پایهان رسهانده اسهت"
(سرایی)112 :1391
پرسش دوم :آیا نظریههای موجود در باب گذار دوم جمعیتشناختی ،امکان قضاوت در
باب زمان ورود به این مرحله را به دست میدهند؟ در آثار به جا مانهده از پدیدآورنهدگان یها
پیشگامان گذار دوم اصوال زمان معینی برای ورود به این مرحله معرفهی نشهده اسهت برخهی از
جمعیتشناسان ،از جمله سابوتکا (  ،) 2222اصوالً به زمان خاصی برای شروع گذار دوم ،بهاور
ندارند و آن را شکل جدیدی ازتداوم گذار السیک به شمار مهیآورنهد "مهثالً لیکهه 1معتقهد
ه بین گذار اول و دوم گسستگی مشهودی وجود ندارد وی تغییرات جمعیتشناختی دههههای
اخیر را ’جهشی تازه در الگوهای پیوند جنسی و تولیدمثل‘ میانگارد یا دیویهد هولمن ،2اظههار
میدارد ه این فرآیند’ ،گذار دوم‘ نیست بلکه صرفاً جنبۀ دوم گذار السیک جمعیت است بهه
باور وی ،گذار دوم حتی ماهیهت جمعیهتشهناختی ههم نهدارد بلکهه فقهط تحلیلهی بخشهی از
ترجیحات سبک زندگی است" ( لستهاق 212 :2212 ،به نقل از :لیکه و ولمن)
افزون براین ،پدیدآورندگان نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی نیز ه آن را بهه عنهوان مرحلهۀ
جدید و مستقلی از گذار اول معرفی می نند ،اتفاق نظری در باب زمان شروع آن ندارند چرا هه
اصوال نظرقاطعی در این مورد ابراز نکردهاند "تعیین زمهان آغهاز گهذار دوم نیهز محهل بحهث و
مشاجره است به عنوان مثال ،ون باول )2227( 3با بهرهگیری از یهک مهورد بهاروری پهایین بهین
اولین و دومین جنگ جهانی ،نشان داده است ه در همان زمان نیهز تعهابیر بهاروری زیهر سهطح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Cliquet
2 David Coleman
3 Van Bavel
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جانشینی بر عواملی تمر ز داشته است ه غالبهاً بها گهذار دوم جمعیهتشهناختی مهرتبط اسهت
عواملی نظیر سکوالریسم ،تغییر ویوگیهای ازدواج ،مصرفگرایی ،ارتقای آرمانهای اقتصادی و
تقابل بین اشتغال و مادر شدن " (سابوتکا )172 :2222
ظاهراً مفهوم گذار ،به وجود یک حالت نهایی ،یعنی به یک رژیم جدید جمعیتشهناختی هه
در آن ،جوامع مختلف سرانجام به همگرایی میرسند باور دارد "به هرحال ،لستهاق و وند ا ،نهه
نقطهی آغازی برای گذار تعریف می نند و نه نقطهی پایهان معینهی بهرای آن در نظهر مهیگیرنهد

1

مهم در مباحث آنان رؤیای ،حالت تعادل در پایان گذار ،نیست ،بلکه بیشتر به جهت و مسهیرههایی
میاندیشند ه معموال در شورهای مختلف مشترک است " (سابوتکا )173 :2222
نتیجه آن ه ،تنهاراه نیل به یک قضاوت عینی دراین مورد ،مقایسۀ شرایط اجتماعی و
اقتصادی جمعیت مورد مطالعه با شرایط معرفی شده برای ورود به گذار مزبور است جمعیت
شناسان ایرانی نیز ،تلویحاً به همین نتیجه گیری رسیدهاند به عنوان نمونه سرایی()112 :1391
معتقد است" :از نظریهی گذارجمعیتی دوم چنین استنباط میشود ه دوام وقوام باروری پایین
مشروط به تکوین شرایطی است لذا باید دید ه شرایط مزبور تاچه حد در جامعهی ایران
تکوین یافته یا درشرف تکوین است به این منظور ،با توجه به تعدد سطوح ،وجوه و ابعاد
نظریهی گذار جمعیتی دوم ،پووهشهای تحقیقاتی متعددی باید طراحی و اجرا شود در آن
صورت است ه با استفاده از آن نظریه و شواهد تجربی به دست آمده از جامعه ایران شاید
بتوان برای سؤاالت مزبور جوابهای مقبولی فراهم رد"
مالحظه میشود ه نخبگان جمعیتشناسی شور ،رمن آن ه گذار دوم جمعیتشناختی را
مرحلۀ مستقلی از جریان گذار میدانند ،قضاوت در مورد زمان آغاز آن را به"تکوین شرایط
خاصی در سطح باروری ،خانواده و جامعه" مو ول می نند و به عبارت دیگر ،در مبانی نظری
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 1ون د ا ( )2224با ذ ر این نکته ه نتیجه و برونداد گذار دوم جمعیتشناختی ،قابل پیش بینی قطعی نیست و
احتمال رسیدن به شرایط تعادل برای آن بسیاررعیف است ،عبارت ،تحول ،را به جای گذار پیشنهاد می ند ه
چرخشی از یک حالت تعادل اولیه به یک حالت تعادل ثانوی را به ذهن متبادر می ند
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گذار ،پاسخی برای آن به دست نیاوردهاند افزون براین ،مطالعات میدانی انجام شده دراین زمینه
نیزعموماً از طریق مقایسۀ شرایط جمعیتی شور با شرایط ذ ر شده برای آغاز گذار دوم
جمعیتشناختی ،به این موروع پرداختهاند و هیچ پووهشی یافت نمیشود– یا حداقل
نگارندگان به آن دست نیافتهاند – ه پرداختن به این موروع را از طریق مراجعه به آراء و
نظریات موجود در این زمینه دنبال رده باشد ازاینرو ،الجرم باید پذیرفت ه نظریههای
موجود درباب گذاردوم جمعیتشناختی ،در مورد زمان ورود به این مرحله ،سکوت ردهاند
پرسش سوم ،آیا گذار دوم جمعیتشناختی ،نمود یکسانی در تمامی جمعیتها دارد؟
نظریهی گذار ،اعم ازگذار اول و دوم ،برپایهی مشاهدات مربوط به اروپا و بهطور لی جهان
غرب بنا شده است ازاین رو ،شروع گذار جمعیتشناختی و تکامل آن در شورهای در حال
توسعه چهرهی دیگری دارد این شورها هرچند گذار جمعیتشناختی را دیرتر از شورهای
صنعتی پیشرفته آغاز ردهاند ولی با توجه به شرایط زمان و استفاده از دستاوردهای پزشکی و
بهداشتی غرب ،سرعت بیشتری در پیمودن این مسیر داشتهاند بر همین اسا  ،برخی از
پیشگامان جمعیتشناسی ،در یکسان بودن سیمای اجتماعی -جمعیتی گذار دوم درجوامع
مختلف تردید دارند این تردیدها ،افزون بر آراء و نظرات پدیدآورندگان نظریۀ گذار دوم ،از
نتایج مطالعات تجربی نیز سیراب میشوند به عنوان مثال ،رون لستهاق دراین باره اظهار میدارد:
"تغییرات قابل مالحظهای بین شورهای گوناگون و نیز بین جمعیتهای متفاوت در یک
شور قابل ردیابی است (مثل بیالری و هلر 2224؛ نیلز 2221؛ لستهاق و نایدر2221؛ سابوتکا

2222؛ لستهاق  )2229از همین رو ،نظریۀ گذار دوم جمعیتشناختی را نباید یک سند بنیادی
غا ی با یک سناریوی استاندارد به شمار آورد بلکه برعکس باید توجه رد ه گذار دوم روایتی
است عام ه در آن ،برای بسیاری دیگر از روایتهای جز یِ متفاوت ،هریک برخاسته از شواهد
تجربیِ خاص ،نیز فضای افی وجود دارد" (لستهاق )225 :2212 ،لستهاق ،به عنوان یک نمونۀ
عملی ،به تجربۀ گذار دوم جمعیتشناختی در سو د و ژاپن اشاره می ند "چند دهه تجربه در
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شورهایی با سیمای جمعیتی متفاوت مثل سوند و ژاپن ،چهرۀ متفاوتی از گذاردوم جمعیت
شناختی را به نمایش میگذارد ه برپایۀ شواهد تاریخی و فرهنگی دراین دو شور ،توجیه می
شود" (لستهاق)244 :2212 ،
مرور شواهد تجربی نیز نتیجۀ مشابهی به دست میدهد به عنوان نمونه ،پرسا ( )1925با اشهاره
به یافتههای پروژه باروری اروپا ،هه بها حمایهت دانشهگاه پرینسهتون و تحهت نظهارت ا جهی
ول ،)1979(1اجراشده است ،اظهار میدارد" :انجهام بسهیاری از تجدیهدنظرها… رهروری اسهت

نودال و وندوال ( )1979با تلخیص و بررسی نتایج این طرح ،اظهار داشتند ه هیچگونه پیوند سهاده
ای بین توسعهی اجتماعی -اقتصادی و تغییرات جمعیتشناختی ،وجود نهدارد برخهی از شهورها،
مانند فرانسه ،نترل گسترده و همهجاگیری از باروری را نشان میدهد ،درحالی ه هنوز در سطوح
پایین توسعهی صنعتی ،شهری و اجتماعی ،قرار داشته و باروری و مرگومیر را ،بیش و م به طهور
همزمان اهش داده است سایر شورها و مشخصهاً بریتانیها ،قبهل ازآن هه نتهرل بهاروری قابهل

توجهی داشته باشند ،ازنظر تمامی وجوه توسعه ،در سطوح باالیی قرار داشتهاند عالوه بهر ایهن ،در
شورهای مختلف و در بسیاری موارد ،به نظرمیرسد عوامل فرهنگی مانند زبان و دین در مقایسهه
با متغیرهای اقتصادی ،منبع مهمتری در تغییر باروری بودهاند" (پرسا)53 :1925 ،
برهمین اسا  ،برخی ازدانشمندان استدالل می نند ه گونههههای متفهاوت تغییهر در سهیمای
خانواده و باروری را "واقعاً نمیتوان با یک مدل واحد ،گذار دوم جمعیتشناختی ،تحلیل و تفسهیر
رد " این گروه از دانشمندان ،برپایۀ مشاهدۀ تغییرات بزرگ برآمده از ایهن نظریهه ،بهه ایهن نتیجهه
رسیدهاند ه "حتی تصور چنین تغییرات جهانشمولی در رفتارها و ارزشهها ،پرسشهی جدیهد در
مورد همگرایی احتمالی بین شورها و گروههای اجتماعی گوناگون مطهرح مهیسهازد هه هریهک
دارای الگوهای خانوادگی و مشخصات جمعیتشناختی متفاوت هستند" (سهابوتکا  173 :2222بهه
نقل از لیکه  22 :1991همچنین میزگرد لستهاق و نیلز 2222 2و لستهاق و سور ین )2224
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Ansley J. Coale
2 Neels
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مالحظه میشود ه از هر دو جنبۀ نظری و تجربی وجود سهیمای متفهاوت از گهذار دوم در
جمعیتهایی ه تاریخ و فرهنگ متفاوت دارند ،پذیرفتنی اسهت بهه عبهارت دیگهر ،گهذار دوم
جمعیتشناختی ،در جمعیتهای گوناگون لزوماً نمود یکسانی نخواهد داشت
پرسش چهارم ،آیا جمعیت ایران ،گذار دوم جمعیتشناختی را شروع کترده استت؟ در
حال حارر ،گذاراول جمعیتشناختی به عنوان یک پدیدۀ جهانی ،بهطورگستردهای پذیرفته شده
است افزون براین هر سی میداند ه گذاراول میتواند در هر سطحی از توسهعۀ اقتصهادی ،در
جوامع روستایی یا شهری ،عیناً شروع شود ولی پرسش این اسهت هه آیها گهذار دوم جمعیهت
شناختی نیز به همینگونه جهانی خواهد بود؟ یا ،آن گونه هه هولمن )2224( 1انتظهار دارد ،بهه
صورت یک ویوگی منطقهای باقی خواهد ماند؟ مسلماً ،در این مرحله میتهوانیم فقهط در مهورد
احتمال چنین گسترشی فکر نیم ،همانگونه ه در دهههای  1952و  1912میتوانستیم فقهط در
مورد احتمال فراگیری نترل باروریِ پدید آمده در شهورههای در حهال توسهعه بیاندیشهیم بهه
هرحال ،اگر در فضای فرهنگی غیراروپایی ولی به اندازۀ افی ثروتمند ه تاحدودی درجهت نیاز
های مازلو پیش رفتهاند ،درجستجوی شواهدی از گذار دوم جمعیتشناختی باشیم ،میتوانیم بهه
زمینههای مناسبی برای قضاوت در این مورد دست پیدا نیم (لستهاق)234 :2212 ،

آن چه در باال آمده ،بخشی است از پاسخی ه لستهاق به این پرسش داده است ه’ :آیا
گذار دوم جمعیتشناختی میتواند به جمعیتهای غیرغربی سرایت کند؟‘ بهطوری ه
مالحظه میشود ،پرسش مزبور دقیقاً همان پرسش چهارم پووهش حارر است و پاسخ لستهاق
روشن میسازد ه تشخیص ورود به گذار دوم جز از طریق بررسی تطبیقی شرایط جمعیتی راه
دیگری ندارد و البته شاخصهایی مهم و مؤثر نیز برای بررسی تطبیقی مزبور به دست داده
است اما نکته مهمی ه لستهاق در اینجا مطرح میسازد و در نظریات سایر جمعیتشناسان،
حداقل با این صراحت مطرح نشده است ،این است ه بررسی ورود یا عدم ورود به آستانۀ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Coleman
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گذار دوم برای جمعیتهایی قابل طرح است ه اوالً "به اندازۀ افی ثروتمند" باشند و ثانیاً "تا
حدودی در جهت نیازهای مازلو پیش رفته باشند" توجه به این دو پیش نیاز میتواند صحت و
دقت پاسخ به پرسش موردنظر را افزایش دهد
عالوهبر لستهاق ،ول نیز به همین پرسش پاسخ داده و شاخصهایی را معرفی رده است
"درپرتو همین نگرش ،ول )1973( 1تأ ید می ند ه برای پایداری اهش در باروری ،الزم
است سه شرط ذیل تحق یابد و بدون آن نمیتوان تغییرات زیاد ،یا هیچگونه تغییراتی را انتظار
داشت سه شرط مورد نظر ول عبارتند از )1 :نترل باروری بهعنوان یک مزیت اقتصادی و
اجتماعی پذیرفته شود  )2نترل باروری ،از نظر اخالقی و روانی پذیرفته شده باشد  )3وسایل
مناسب برای نترل باروری در دستر
براسا

باشد " ( پرسا)54 :1925 ،

نظر ول ،برای آن ه بتوان از نظریۀ گذار برای تحلیهل بهاروری در ایهران اسهتفاده

رد ،باید دید آیا تمامی سه شرط موردنظر وی در ایران وجود دارد یا خیهر نکتهۀ مههم و قابهل
توجه در این نظر ،آن است ه هرچند به صراحت اعالم نشده است ولی از بیان ول ،چنهین بهر
میآید ه برای پایداری اهش در باروری ،حضور همزمان هرسه شرط الزم است و بهه عبهارت
بهتر فقدان هریک از این شرایط ،به تنهایی ،افی است ه استمرار باروری زیر سهطح جانشهینی
را بشکند

اول ،آیا درایران ،نترل بهاروری از دیهدگاه اقتصهادی و اجتمهاعی و نیهز از منظهر روانهی و
اخالقی ،به عنوان یک مزیت ،پذیرفته شده است؟ (شرط اول و دوم ول) قبل از پاسهخ بهه ایهن
پرسش باید یاد آوری شود ه در ادبیات جمعیتشناختی ،منظور از نتهرل بهاروری ،اسهتفاده از
تمامی ابزارها و امکانات بالقوه مانند وسایل گوناگون پیشگیری از بارداری و زایمان و از جمله-
سقط جنین عمدی  -است
در ایران ،قانون مدنی و شرعی (فقه) استفاده از این گونه ابهزارهها – بهه ویهوه سهقط جنهین
عمدی  -را به راحتی برنمیتابد و آن را محدود به مواردی بسیار خاص رده است صریحتهر از
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Coale
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آن ،مفاد "سیاستهای ابالغی جمعیت است ه افزون بر قباحت فقهی و قانونی ،اصوالً گهرایش

به سوی ترویج باروری دارد تا نترل آن در نتیجه از نگاه الن ،پرسش طرح شده در فوق ،بهی
تردید پاسخ منفی میگیرد یعنی دولتمردان و برنامه ریزان اجتماعی– اقتصادی ،استفاده از روش
های نترل بارداری را ،چه از منظر اقتصادی و اجتمهاعی و چهه ازمنظهر قهانونی و اخالقهی ،بهه
شدت رد می نند و اصوالً آن را مذموم و غیر قابل طرح و بررسی میشمارند
اما از نگاه خرد ،عملکرد مردم و خانوادهها ،ه در تعداد متولدین ساالنه و نتهایج نظرسهنجی
های مربوط به تعداد فرزندان مطلوب یا قصد شده بازتاب پیدا می ند ،قابل تأمل و بررسی است
و البته ،با پیچیدگیهایی نیز همراه است ه به سادگی ماهیت خود را بهروز نمهیدههد سهازمان
ثبت احوال شور ( )1397متولدین سال  1391را بالغ بر  1522253نوزاد اعالم رده اسهت هه
با توجه به  22195174نفر زنان  49-15ساله سرشماری شده در سال  ،1395رقم باالیی به شمار
نمیآید و همراهی چندانی با سیاستهای الن مورد اشاره در باال نشان نمیدهد اما در این جها
چند نکته مهم نیز وجود دارد ه درپس غباری از فضای آماری شور ،مغفول مانهده و برداشهت
واقعی از این اطالعات را دشوار ساخته است اوالً در ایران مانند بسیاری از شورهای اسهالمی،
همباشی 1و به ویوه تولدهای خارج ازدواج ،رواج چندانی ندارد و ازاین رو تعداد متولدین ثبهت
شده در هرسال را باید به زنان همسردار درهمان سال نسبت داد ،نه زنان واقع در سنین بهاروری
و این دو ،تفاوت زیادی باهم دارند مطابق نتایج سرشماری عمومی نفو

و مسکن سال ،1395

ازحدود  22/7میلیون نفر زنان  49 – 15ساله ،فقط  11/1میلیون نفهر (حهدود 72درصهد) دارای
همسر هستند یعنی بیش از  1/1میلیون نفر از زنهان واقهع در سهنین بهاروری ،عمهالً از معهرض
باروری دور ماندهاند زنانی ه در صورت ازدواج – برپایۀ نتایج یک آمارگیری ( 2هاظمیپهور و
دیگران - )1394 ،در همان دو سال اول ،یک فرزند به دنیا میآورند براین اسها  ،ارقهام ارا هه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Cohabitation

 2بررسی نحوهی نگرش جوانان در آستانهی ازدواج و زنان همسردار 49 – 15ساله نسبت به فرزنداوری و شناخت
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن
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شده در مورد سطح باروری شور ،عمالً  72درصد میزان واقعی آن است و به همین دلیل اسهت
ه میزان ل باروری نکاحی شور درحال حارر باالی  3فرزند به ازای هر زن همسردار اسهت
و بدیهی است ه قضاوت در موردرفتار باروری زنان شهور ،ازمنظهری هه در ایهن جها مهورد
بررسی است ،باید براسا

همین رقم صورت گیرد نه میزان محاسبه شده براسا

ل زنان واقع

در سنین باروری ثانیاً ،مدت زمانی ه زنان درمعرض فرزنهدآوری قهرار دارنهد ،از مهدت زمهان
همسرداری آنان ،و به عبارت دیگر دوام ازدواج (متوسط سالهای زندگی مشترک زوجهین) نیهز
تأثیر میپذیرد مطابق یافتههای طرح آمارگیری مهورد اشهاره در بهاال ،دوام ازدواج در شهور در
سال  1394برابر  2/1سال به دست میآید و سازمان ثبت احوال ،دوام ازدواج بین زوجین طالق
گرفته را برابر  1/7سال اعالم رده است ه در واقع تباینی با یکدیگر ندارنهد ازایهن رو ،طهول
مدت در معرض باروری زنان همسردار شور را نباید – مطابق آن چه معمول است  32 -یا 35
سال در نظر گرفت ،بلکه باید واقعیات فوق را نیز در این محاسهبات وارد هرد هه عمهالً ،دورۀ
زمانی مزبور را به شدت اهش میدهد و در نتیجه ،تمایل به فرزندآوری زنان بها همهان شهدت
افزایش خواهد یافت ثالثاً بیشتر مطالعهات انجهام شهده درایهن زمینهه (مثهل مقصهودپور 1394و
احمدی  ،)1391حکایت ازآن دارند ه شرایط نامسهاعد اقتصهادی بهر ازدواج و نیهز بهر فرآینهد
فرزندآوری ،تأثیر مستقیم دارند ازاین رو رفتار باروری جمعیت شور در سالهای اخیهر را ،بهه
دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی ،نمیتوان به عنوان رفتار ذاتی یا واقعی آنان به شمار آورد ،بلکهه
باید آن را رفتاری تقلیل یافته – اگر نگوییم مینه– بر اسا

شرایط اقتصادی ،تلقی رد

ازآن چه گذشت ،نتیجه میشود ه رفتار باروری جمعیت شور ،قرینهای به دست نمیدهد
تا برآن اسا

بتوان قضاوت رد ه استفاده از وسایل نترل بارداری در ایران ،چه از نگاه

اقتصادی -اجتماعی و چه از نگاه اخالقی و روانی ،به یک امر مقبول ،تبدیل شده باشد
مالحظه میشود ه پرسش باال ،چه از دیدگاه الن و چه از دیدگاه خرد ،پاسخ منفی می
گیرد ،یعنی نترل باروری در ایران ،ازنظر اقتصادی -اجتماعی و نیز ازنظر اخالقی و روانی،
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امری پذیرفته شده نیست در نتیجه ،جمعیت شور فاقد شرایط اول و دوم موردنظر ول ،برای
ورود به گذار دوم باروری است

دوم ،آیا در ایران ،وسایل مناسب برای نترل باروری در دستر

است؟ به دنبال اعالم و

ابالغ سیاستهای لی جمعیتی شور ه قویاً موافق و مروج نگرش و رفتار افزایش باروری
است ،دولت به جای وشش برای تغییر نگرش و رفتار باروری مردم و خانوادهها ،به روشهای
دیگری ،مثل تسهیل بارداری و دشوارسازی نترل بارداری ،توسل جسته است درچنین
شرایطی ،طبیعی است ه توزیع سهل و ارزان وسایل پیشگیری از بارداری متوقف و بهتدریج
حتی در مقابل پرداخت قیمت نیز تهیهی اینگونه وسایل با دشواری مواجه شود شواهد تجربی
موجود نیز این نتیجهگیری را تأیید می ند از نظر می ،سهم زنان استفاده ننده از وسایل
مزبور ،طی  14سال (از  1375تا  ،)1329از  74درصد به  77درصد رسیده است ه افزایشی
بسیار ناچیز است و تازه اگر یفیت نیز مورد توجه قرار گیرد ،همین افزایش ناچیز نیز رنگ می
بازد چرا ه همین افزایش نیز عمدتاً در استفاده از اندوم است– ه تقریبا سه برابر شده است و
درعوض ،استفاده نندگان از قرص تقریبا به نصف تقلیل یافتهاند البته ،فراموش نباید رد ه
آنچه گذشت ،فقط بخشی از روشهای نترل باروری است ه مربوط به پیشگیری از حاملگی
است و در مورد پیشگیری از زایمان– عمدتاً سقط جنین -سختگیری به مراتب بیشتر است
(عباسی شوازی و دیگران)1391 ،
مالحظه میشود ه در ایران ،عمالً هیچ یک از شرایط مورد نظر ول بهرای تهداوم هاهش
درباروری  -ه در باال اشاره شد -فراهم نیست اگرچه فراهم نبودن حتی یکی از آن سهه شهرط
نیز افی بود از اینرو باید حکم به عدم تداوم اهش باروری ذاتی جمعیت در آینده داد
اما تداوم باروری زیر سطح جانشینی ،به تنهایی نمیتواند لیدی برای قضاوت دربهاب ورود
یا عدم ورود به گذار دوم جمعیتشناختی به دست دهد در این مورد مشخصههای دیگری نیهز
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مطرح است ه بدون بررسی آنها ،قضاوت قابل اعتمادی به دست نخواهد آمد در زیر به برخی
از این مشخصهها اشاره خواهد شد:
همانگونه ه در بیان مسئله اشاره شد ،در سالهای اخیر شاهد اهش قابل مالحظۀ ازدواج
و افزایش شدید طالق در شور بودهایم هر دو عامل ،یعنی ههم هاهش ازدواج و ههم افهزایش
طالق ،آن گونه ه در مبانی نظری عنوان شد ،از مشخصههای ورود به آستانۀ گذار دوم جمعیت
شناختی است و ازاین رو دادههای مزبور ،برخالف روند باروری ،نشانههای بارزی از رسیدن بهه
آستانۀ ورود به گذار دوم جمعیتشناختی به شمار میآیند افزایش سهن ازدواج دختهران بهه 23
سال و پسران به  27سال نیز همین نتیجه را بهه دسهت مهیدههد میهزان ذاتهی افهزایش طبیعهی
جمعیت 1نیز ه در واقع برآیند تغییرات موالید و مرگومیر ذاتی جمعیت (بدون اثر ساختارسنی)
است میتواند شاخصی مناسب برای قضاوت در این مورد به دست دهد این میهزان بهرای سهال
 1393محاسبه شده و رقم ( % -2/4منفی  2/4درصد) را به دست داده است (سرایی)5 :1394 ،
این رقم نیز حکایت از آن دارد ه ورود به گذاردوم جمعیتشناختی چندان دور نیست مشهاهدۀ
نشانههای پرا ندهای از بروز همباشی 2در برخی از مناطق شهر تهران (گلچین و صفری)1391 ،

3

نیز ،گواه دیگری است ه "اندیشۀ ورود به آستانۀ گذار دوم جمعیتشهناختی ،حهداقل در شههر
تهران" را به ذهن متبادر می ند
مالحظه میشود ه ،شمای جمعیتی شور دربرگیرندۀ مؤلفههایی است هه تمهامی آنهها در
یک جهت نیستند برخی از این مولفهها حا ی ازورود به آستانۀ گذاردوم جمعیتشناختی اسهت
و برخی دیگر ،نشانههایی از حر ت در جهت عکس آن بهه دسهت مهیدههد درچنهین فضهایی
قضاوت دقیق و مطمئن ،نه ساده و نهه عملهی اسهت درایهن شهرایط ،تصهمیم درسهت و شهاید
درستترین تصمیم آن است ه قضاوت در این مورد ،تا دستیابی به اطالعات بیشتر و مناسهب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1 Intrinsic Rate of Natural Increase
2 Cohabitation

 3امروزه شاهد ظهور نشانه های الگوی جدیدی از روابط زن و مرد با عنوان هم خانگی بدون ازدواج (همباشی،
همبالینی) هستیم ه در ادبیات روزنامه نگارانه و زبان برخی جوانان "ازدواج سفید" خوانده میشود
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تر ،به تعویق افتد و مهمتر از آن ،به فضای جمعیتی شور فرصت داده شهود تها سهیمای واقعهی
خود را به صورت روشنتر و دقیقتری در معرض قضاوت قرار دهد به عبارت بهتر ،الزم است
این تأمل آن قدر ادامه یابد ه از دو مجموعه شاخصهای مختلفالجهت ،یکی بر دیگری فها ق
آید در آن صورت است ه قضاوت مورد نظر ،با دقت و اطمینان بیشتر عملی خواهد شد

خالصه و نتیجهگیری
در پاسخ به پرسشهای پووهش روشن شد ه جمعیت ایران گذار السیک یا همان گذار اول
جمعیتشناختی را در سال  1325به پایان برده است اما در مورد گذار دوم جمعیتشناختی و
پاسخ به این پرسش ه آیا ایران این گذار را شروع رده است یا نه ،شرایط به این روشنی
نیست برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا چگونگی تحقق و نیز جلوههای گذار مزبور در جمعیت
های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد ه :اوال ،برای پاسخ به این پرسش ،راهی
جز بررسی تکوین شرایط ورود به این مرحله ،وجود ندارد ولی در عین حال ،نباید انتظار داشت
ه تمامی این ویوگیها بهطور همزمان پدید آیند زیرا ،آن گونه ه لستهاق معتقد است ویوگی
هایی ه تضادی با ارزشهای اجتماعی و اخالقی ندارند ،زودتر پدیدار میشوند ولی مثالً رواج
همباشی و به ویوه فرزندآوری ازاین طریق ،صرفاً به دلیل مخالفت با ارزشهای فرهنگی،
اخالقی و اجتماعی رایج در ایران ،دیرتر و به ندی ،رخ خواهد داد ثانیاً ،تکوین این شرایط در
جمعیتهای گوناگون ،لزوماً یکسان و همانند نخواهد بود و تر یب اجزاء و عناصر سازندۀ گذار
دوم میتواند بسته به زمینۀ آن ،بهطور گستردهای تغییر ند از اینرو ،نظریۀ گذار دوم جمعیت
شناختی را نباید یک سند بنیادی غا ی با یک سناریوی استاندارد به شمار آورد بلکه برعکس
بایدآن را روایتی عام تلقی رد ه بسیاری از روایتهای جز یِ متفاوت ،هریک برخاسته
ازشواهد تجربیِ خاص ،را نیز در خود میپذیرد چند دهه تجربه در دو شور سو د و ژاپن ،ه
به دلیل تفاوتهای تاریخی و فرهنگی ،چهرۀ متفاوتی از گذار دوم جمعیتشناختی را به نمایش
میگذارند ،مهرتأییدی است بر درستی این یافته

مالحظاتی در نقد گذار دوم جمعیتشناختی با نگاه به ایران 893

افزون بر مطالب نظری باال ،شواهد تجربی موجود در شور نیز پاسخ به پرسش مورد بحث
را پیچیدهتر می ند برخی از آنها حکم به تکوین شرایط الزم برای ورود به گذار دوم جمعیت
شناختی میدهند و در برخی دیگر ،برعکس ،نشانهای از ورود به گذار مزبور مشاهده نمیشود
ه در یافتههای پووهش به آنها پرداخته شد یعنی ،از یک طرف ،استمرار باروری زیر سطح
جانشینی ،به عنوان یکی از مهمترین عناصر گذار دوم ،مورد تردید جدی قرار دارد و افزون
برآن ،مطالعاتی ه در زمینۀ دالیل اهش باروری در شور انجام شده است ،ا ثراً شرایط
اقتصادی را عامل اصلی این پدیده معرفی می نند و متر به عوامل فرهنگی و تغییر نگرشها
اشاره دارند یا در صورت اشاره ،نقش درجۀ دومی برای آنها قا ل شدهاند ،ه در نتیجه ،حتی
انتظار ورود به گذار دوم را ازچشمانداز آیندۀ جمعیت شور خارج میسازد از طرف دیگر
عناصری نظیر تغییر نگرش در مورد فرزندآوری و گرایش به تکفرزندی ،رشد فردگرایی در
قصد باروری ،مشاهدۀ مواردی از همباشی در شهر تهران ،افزایش طالق و اهش ازدواج ،تغییر
شکل خانواده از سنتی به هستهای ،شیوع اندیشۀ خانوادۀ وچک و سرانجام و شاید مهمترین
عنصر ،اهش میزان ذاتی رشد طبیعی جمعیت شور تا زیر صفر در سال (1393سرایی:1394 ،
 )5عموماً قراینی از ورود به آستانۀ گذار دوم به دست میدهند
بدیهی است ه قراین متضاد باال ،صدور پاسخ قطعی به پرسش موردنظر را با تردیهد مواجهه
میسازد و هر پاسخی ه داده شود ،اعم از مثبت یا منفهی ،در تضهاد بها برخهی از ویوگهیههای
جمعیتی شور قرار خواهد گرفت در این شرایط و به ویوه با در نظر گرفتن این هه بسهیاری از
جمعیتشناسان ،ازجمله لستهاق ،ورود به آستانۀ گذار دوم را مو ول به شرایط اقتصادی مناسب
و پاسخ به چندی از نیازهای مورد نظر مازلو دانستهانهد ،تصهمیم درسهت وشهاید درسهتتهرین
تصمیم ،آن است ه این قضاوت تا دستیابی به اطالعات بیشترو مناسبتر ،به تعویق افتد و مهم
تر ازآن ،اینکه به فضای جمعیتی شور فرصت داده شود تا چندسالی از گذار اول فاصهله بگیهرد
(تجربۀ شورهای غربی نیز وجود فاصلۀ زمانی بین پایان گذار اول و شهروع گهذار دوم را نشهان
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میدهد) و سیمای واقعی خود را به صورت روشنتر و دقیقتری در معرض قضاوت قرار دههد
روشن است ه در آن صورت ،قضاوت مورد نظر ،با دقت و اطمینان بیشتر ممکن خواهد شد
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