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  برگردان فارسی نگارنده برای پیش درآمد

______________________________________________ 

تا جمھوری اسالمی" در پیش روی دارید در  نت مشروطھت و سیاست در ایران از دوران سلطابی کھ با عنوان "جمعیکت

) در مجموعھ " دفتر ھای موسسھ ملی  INED) از سوی "موسسھ ملی مطالعات جمعیتی فرانسھ" (1382( 2003سال 

بھ زبان فرانسھ بھ چاپ رسیده است.    150ه بھ شمار )Les Cahiers de l’INEDمطالعات جمعیت شناسی فرانسھ " (

) 1378( 1999نگارنده در رشتھ جمیعت شناسی و علوم اجتماعی تھیھ شده کھ در سال  این کتاب بر پایھ رسالھ دکترای

) مورد دفاع قرار داده و با کسب درجھ بسیار عالی ھمراه EHESSدر مدرسھ مطالعات عالی در علوم اجتماعی پاریس ( 

  بھ تصویب رسیده است.  ھئیت ژوری کات متوفق الرایبا تبری

دفتر پژوھشھای فرھنگی پیشنھاد ترجمھ و چاپ کتاب بھ زبان ، آقای محمد حسن خوشنویس، مدیر )1383( 2004در سال 

د . ترجمھ آقای فرھومنکردفرھومند واگذار منوچھر بھ آقای را کار برگردان کتاب از فرانسھ بھ فارسی  وفارسی را مطرح 

. پس از این مرحلھ کتاب برای ویرایش و چاپ برای ناشر بھ ایران فرستاده و باز خوانی بھ نگارنده ارسال شدبرای مقابلھ 

شد. این امر تقریبأ ھمزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد بھ ریاست جمھوری است. پس از گذشت چند ماه، ناشر بدون 

  م کرد کھ فعأل چاپ اثر منتفی است. ارائھ استدالل یا توجیھی، بھ نویسنده اعال

، نگارنده سال ظاھرا ناشر بطور کلی از انتشار کتاب صرفنظر کرده است. اما از آنجا کھ بھ باور 10اکنون پس از گذشت 

ھای جمعیت و جامعھ شناسی   علیرغم گذشت زمان و حتی کھنھ وقدیمی شدن آمارھا ی بکارگرفتھ شده، نگرش و تحلیل

، و بھ ویژه بھ لحاظ سیاست اسالمی سازی علوم انسانی و اجتماعی وھمچنین تعیین قوت خود باقی استھمچنان بھ آن 

  سیاست جدید جمعیتی از سوی جمھوری اسالمی، انتشار این کتاب نھ تنھا سودمند بلکھ ضروری بھ نظر می رسد. 

کتاب، بررسی تحوالت جمعیتی و جامعھ  بھ منظور توجیھ این مدعا، ابتدا می بایستی خاطرنشان ساخت کھ موضوع اصلی

. فرض نویسنده بر این است کھ استوجمھوری اسالمی  سلطنتیشناختی ایران از ورای عملکرد ھای دو رژیم سیاسی 

جمعیتی  توان مسائل  ویژگی تاریخ معاصر ایران را بدون آنکھ بھ مسائل جمعیتی بپردازیم نمی توان دریافت و ھمچنین نمی

ھای تجزیھ وتحلیل   بھ متن کلی جامعھ مورد بررسی قرار داد. بھ این منظور نویسنده با اتخاذ روشرا بدون رجوع 

جتماعی ا، ، توانست تمامی روند تحول جمعیتیشناسی ، کھ در بعد زمانی و ھم چنین مکانی بکار گرفتھ شده اند   جمعیت

ھ دھد. در ھمین این راستا ضمن نشان دادن غنای سیاسی ایران را بررسی کرده و دریافت بھتر وروشنتری از آن ارائ و

دوران گذارجمعیتی در ایران وکنشھای آن با روند انقالبی، نگارنده در پی آن شد کھ چھارچوب اجتماعی، سیاسی و 



 پیش درآمد نگارنده برای برگردان فارسی

 ب

در این چھارچوب  1357اقتصادی ای کھ جامعھ ایران در آن تحول یافتھ را از نو تعریف کرده و جایگاھی را کھ انقالب 

   نماید را آشکارنماید. ل میاشغا

در ایران ) 1990( 1370در واقع اثر حاضر دربستر روند توسعھ علوم انسانی واجتماعی کھ فرایند آن از اواسط سال ھای 

آغاز گشتھ بود، قرار می گرفت. در آن دوره، انتشار روزنامھ ومجالت جدید بامحتوی وزین و پر باردر زمینھ ھای مختلف 

ی ناسان غربی، شتاب چشمگیراجتماعی وھمچنین ترجمھ آثارمتعدد و ارزشمند متفکران، فالسفھ و جامعھ شعلوم انسانی و 

المی جمھوری استمامیت خواه ، گسترش و پیشرفت این علوم در ایران دادند. اما دیری نگذشت کھ رھبرودولتمردان بھ بسط

بھ زعم آنھا در رشد جنبش مدنی و در نتیجھ توسعھ بر آن شدند کھ با تمام قدرت بر سر راه پیشرفت این علوم، کھ 

ر تاکید اثھمیت وضرورت انتشار این می توان برا برای ھمھ این دالیلدموکراسی نقش بسزایی بازی می کنند، بایستند. 

   .ورزید

 1358سال  در کھ با آن کھ بحث اسالمی شدن دانشگاه ھا با آغاز انقالب فرھنگی استالزم بھ یاد آوری  در این رابطھ

) تعریف واضح و روشنی ازاین سیاست 2009( 1388) مطرح گشت اما رھبران جمھوری اسالمی تا سال 1980(

ودستکاری عظیمی کھ در نتایج آن صورت گرفت،  1388پس از انتخابات ریاست جمھوری  علمی نکردند.-فرھنگی 

مشغول بود، رھبر جمھوری بھ این نتایج ، ، بھ ویژه دانشجویانحکومت با خشونت بھ سرکوب معترضاندرحالی کھ 

اسالمی، علی خامنھ ای، برای اولین بار موضع مشخص خویش را در ارتباط با اسالمی شدن دانشگاه ھا طی یک سخنرانی 

حدود دو میلیون دانشجو از سھ میلیون  تحصیلبھ اعالم کرد. وی با اشاره  1388شھریور  8در مقابل اساتید دانشگاه ھا در 

این مسئلھ نگران کننده است زیرا " :  ردتأکید کتحصیل میکردند، ھای علوم انسانی در رشتھ کھیم دانشجوی کشور و ن

توانایی مراکز علمی و دانشگاھھا در زمینھ کار بومی و تحقیقات اسالمی در علوم انسانی و ھمچنین تعداد اساتید مبّرز و 

بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر  ]...[انی در حد این تعداد دانشجو نیست.ھای علوم انسمعتقد بھ جھان بینی اسالمی رشتھ

ھایی است کھ مبانی آنھا مادیگری و بی اعتقادی بھ تعالیم الھی و اسالمی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی فلسفھ

ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی  ھا منجر بھشود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاهبھ تعالیم الھی و اسالمی می

. مراکز تصمیم گیری اعم از دولت، مجلس و شورای عالی انقالب فرھنگی باید این موضوع ]....[و اعتقادی خواھد شد.

.را مورد توجھ جدی قرار دھند
1

"  بھ عبارت دیگر، رھبر جمھوری اسالمی بطور رسمی و علنی علوم انسانی و اجتماعی 

را دشمن جدید نظام و می باشند و نفی توحید  عالمبھ ساختارشکنی متھم  از نقطھ نظر اسالمو انده شده زادکھ درغرب 

 کرد. ھای ایدئولوژیک و نظری آن تعیین پایھ

سیاست ھای تھاجمی را در این زمینھ بھ اجرا ) 2006( 1385با تکیھ بر این سخنرانی، محمود احمدی نژاد کھ از سال  

ع بھ " پاکسازی" دانشگاه ھا از اساتید ی کھ بھ زعم وی بھ اصول و ارکان نظام وفادارنبودند کرده وبا در آورده بود شرو

شتاب و شدت فراوان سیاست اسالمی کردن علوم انسانی و اجتماعی را بھ مرحلھ اجرا گذاشت. بھ این ترتیب کھ ابتدا 

. نمودمھ ھای آموزشی علوم انسانی در دانشگاه ھا موظف بھ بازبینی دروس وبرنارا وزرات علوم، تحقیقات وفناوری 

 1388رماه شھریو 15ا درتاریخ رشتھ ھای علوم انسانی ربرای انجام این منظور، آن وزراتخانھ ماموریت بازنگری 

بازنگری علوم طرح بنا بھ اظھارات دبیر شورای برنامھ ریزی وزارت علوم بھ پژوھشگاه علوم انسانی سپرد. )، 2009(

                                                 
1
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صورت  ودیدگاھھای اسالمیھای داخل کشور  با توجھ بھ توانمندی وروزآمد کردنبا اولویت کاربردی   "ی انسان

گیرد می
2

".  

شورای   رئیس شورای عالی انقالب فرھنگی، محمود احمدی نژاد تشکیل ارگان جدیدی را با نام "منصب ر دسپس 

بھ تصویب آن شورا رساند) 2009( 1388مھر ماه  21تخصصی تحول وارتقاء علوم انسانی" بھ تاریخ 
3

ی شورا. 

می باشدعضو  21صی مرکب از خصت
4
در دانشگاھھا،  یکھ ازآ ن جملھ بھ ویژه می توان از نماینده نھاد نمایندگي رھبر 

زشي و پژوھشي امام ، نماینده مؤسسھ آمویسالماحوزه علمیھ قم، نماینده پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ  ینماینده شورای عال

در عرصھ علوم  یحوزوی علم یھا، نماینده پژوھشگاه حوزه و دانشگاه و دو نفر از صاحبنظران عضو انجمنیخمین

  نام برد.  یانسان

تدوین و تصویب  : "  شده انداختیارات و وظایف شورای تخصصی بھ ترتیب زیر تصریح  شده آئین نامھ تصویب براساس 

سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش؛ نظارت  2شی و پژوھشی در ھای مناسب آموزاولویتھا، سیاستھا و برنامھ 

انسانی؛ اتخاذ تدابیر الزم برای تقویت راھبردی و مؤثر بر فعالیتھای آموزشی و پژوھشی نھادھای فعال در حوزه علوم

و؛ آموزش و پژوھش در سطح نھادھای علمی؛ تدوین ضوابط الزم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشج

پردازی در حوزه علوم انسانی؛ طراحی و ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار ریزی برای تقویت تولید علم و نظریھ برنامھ 

ھای اساسی و تحقیقات و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی؛ ارائھ راھکارھای مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه

و نھادھای فعال در جھت ارتقاء علوم انسانی و فراھم کردن سازوکارھای الزم برای  و تولیدات زیربنائی و نیز اندیشمندان

ھای علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانیفعالیت
5
. "  

، کار تجدید نظر از محتوای ھشتاد مطالعھ وتدوین کتب علوم انسانی درراستای اجرای این سیاست راھبردی، سازمان 

1388را در اسفند ماه  کتاب علوم انسانی
6
گرفت. از سوی دیگر مدیر کل دفتر گسترش آموزش  در دست) 2010(مارس  

رشتھ علوم انسانی شامل حقوق، مطالعات  12پذیرش و توسعھ  " کھ:اعالم کرد )، 2010(نوامبر  1389عالی در آبان ماه 

جتماعی، فلسفھ، روانشناسی، علوم تربیتی زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرھنگی و ھنری، جامعھ شناسی، علوم ا

بھ زعم وی "این رشتھ ھا باید ." و علوم سیاسی، منوط بھ بازنگری و بومی سازی و بھ روز کردن این رشتھ ھا می باشد

بازنگری شوند بھ طوری کھ محتوای آنھا کھ بیشتر غربی است با محورھای دینی  ودین محوریبا اولویت ھای بومی 

                                                 
2

  .1388مھر ماه  7مھر بھ تاریخ ) بھ نقل از خبرگزاری http://www.modir.ir/News/991.aspxسایت مدیر(  :منبع 
3

  .1388مھر ماه  21بھ تاریخ  650، جسلھ /http://sccr.ir/pagesسایت اینترنت شورای عالی انقالب فرھنگی  منبع: 
 یبھ انتخاب شورا یانقالب فرھنگ یعال یرا: یکي از اعضاء شو  عضو این شورا بھ این ترتیب تعیین شده اند 21مطابق آئین نامھ تصویبی  4

معاون ذیربط  ؛ربط وزیر علوم، تحقیقات و فناوریدر دانشگاھھا؛ معاون ذی یمقام معظم رھبر یمعاون ذیربط رئیس نھاد نمایندگ (رئیس)؛ یعال
ی؛ رئیس یا نماینده ذیربط پژوھشگاه حوزه علمیھ قم؛ معاون ذیربط رئیس دانشگاه آزاد اسالم ی؛ نماینده شورای عال  وزیر آموزش و پرورش
امام  یو پژوھش یو مطالعات فرھنگي؛ نماینده ذیربط مؤسسھ آموزش ی؛ رئیس یا نماینده ذیربط پژوھشگاه علوم انسانیفرھنگ و اندیشھ إسالم

عالي  ایشور یبھ پیشنھاد اعضاذیربط پژوھشگاه حوزه و دانشگاه؛ پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انساني  ه(ره)؛ رئیس یا نمایند یخمین
الي ع یبا تصویب شورا یدر عرصھ علوم انسان یعلمي دانشگاھ یھاو تأیید شوراي عالي؛ دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن یانقالب فرھنگ
 ؛ دویفرھنگ ي انقالبعال یبا تصویب شورا یدر عرصھ علوم انسان یحوزو یھاي علم؛ دو نفر از صاحبنظران عضو انجمنیانقالب فرھنگ

 :انسانی وارتقای علومسایت شورای تحول  منبع:. یانقالب فرھنگ یعال یبا تصویب شورا یعلوم انسان یھادانشکده یساونفرازر
http://oe.farhangoelm.ir/Home/   

5
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شود نگواسالمی ھماھ
7

" بھ این ترتیب، درحالی کھ پژوھشگاه علوم انسانی ماموریت بازنگری سی وھشت رشتھ علوم 

رشتھ ھای علوم اجتماعی،  ومنابع دروسسرفصل، محتوا دوره کارشناسی را بھ عھده داشت، وظیفھ بازنگری  انسانی

رده شدبھ دانشگاه عالمھ سپ وعلوم سیاسیعلوم تربیتی، روانشناسی، اقتصاد، حقوق 
8

 1391اه . این دانشگاه درآبان م

ری سھ رشتھ دانشگاھی، شامل روانشناسی، علوم سیاسی و مدیریت، بھ پایان گاعالم کرد کھ کاربازن)، 2012(نوامبر 

رسیده و وزارت علوم آن را مورد تائید قرار داده است و ھفت رشتھ دیگر نیز مورد بازنگری قرار گرفتھ و در انتظار 

 یتدریس روانشناس نھایی از سوی وزارت علوم بھ سر می برند. بنا بھ اظھارات رئیس وقت دانشگاه عالمھ، "اخذ تایید 

 واحد اقتصاد اسالمي بھ دروس اضافھ 15از دیدگاه قرآن و روایات و  یو جامعھ شناس
   ." شده اند|9

اردیبھشت  4بھ تاریخ  ھا، مھ ھای دانشگاهنسانی در صدر برناوزارت علوم ھمزمان با قراردادن بازنگری رشتھ ھای علوم ا

آئین نامھ ھدفمند سازی رسالھ ھای دکتری دراین رشتھ ھا را بھ تصویب رسانده و جھت )، 2012آوریل  23( 1391ماه 

انی ی علوم انسھای دکتر کمیتھ ھدفمند سازی رسالھبر طبق این آئین نامھ،  ھای کشور ابالغ کرد. اجرا بھ تمامی دانشگاه

ر زیر نظر معاونت پژوھش و فناوری ھر دانشگاه تشکیل گشتھ کھ مسئولیت تبیین و تعیین موضوع رسالھ ھای و ھن

" را بھ عھده المللی سالھ نیازھای ملی و بین س سند چشم انداز، نقشھ جامع علمی کشور وبرنامھ پنجاسا دکتری بر "

گیرد  می
10

این بھ بعد چندان نقشی در انتخاب موضوع پایان نامھ ھای  .  بھ این ترتیب دانشجویان واساتید علوم انسانی از

 ایرانیعلمی دانشگاه ھا نخواھند داشت. عالوه براین، وزارت علوم در پی کنترل موضوع رسالھ ھای دکتری دانشجویان 

ھای  هرزشیابی مدارک دانشگاامقررات  در پس پرده، می باشندکھ در خارج از کشور مشغول بھ تحصیل در دوره دکتری 

بایستی از  ،انتخاب نمایندموضوع تحقیقاتی مرتبط با ایران کنند کھ چنانچھ قصد  تصریح کرده کھ این دانشجویان خارجی

ابتدای تحصیل یک استاد راھنما و نیز یک استاد مشاور از میان اساتید دانشگاه ھای ایرانی کھ مجاز بھ داشتن دانشجوی 

دکتری ھستند برگزینند
11

  ارزشیابی نشده و غیر قابل قبول محسوب خواھد شد.  آنانصورت مدرک دکتری  ، در غیر این

راه اسالمی سازی علوم  موثری دروسریع بدین ترتیب درطول دوره دوم ریاست جمھوری احمدی نژاد، گامھای بسیار

حانی بھ ریاست این سیاست جنبھ راھبردی دارد، بعد از انتخاب حسن رواز آنجا کھ شد.  واجتماعی برداشتھانسانی 

 ) شورای تحول2014ژوئن  15( 1393شود. بطور مثال درخرداد ماه جمھوری ھمچنان با شتاب و شدت پیگیری می 

انسانی تغییر رشتھ "مطالعات زنان" را بھ رشتھ "مدیریت خانواده" تصویب کرد. بھ زعم آن شورا، این  وارتقای علوم

 ھ. لذا در جریان بازنگری آن، تبدیل باسالم، تاسیس شده بودیسم معارض باصول فمینارشتھ با ھدف نھادینھ کردن مبانی و

موضوع  اسالم در یلاص یھنظر کھ دراین رشتھ تدریس می شوند مبتنی بر " وتمامی دروسی ھ"مدیریت خانواده" گشترشتھ 

. بنا بھ اظھارات خواھند بود " کرات سکوالر در حوزه زن و خانوادهفت ینقادانھ نسبت بھ مبان یآگاھ ینع وخانواده درزن 

                                                 
7
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8

  www.roozegardaily.com، 1390تیرماه  13، 6رونامھ روزنگار، صفحھ  منبع:  
    /http://ebtekarnews.com/Ebtekar 1391آبان  8منبع: روزنامھ ابتکار بھ تاریخ  9
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1391 http://www.msrt.ir/    
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رشتھ یننظام جزء لوازم ا ینا شناسیوانسان  یفلسف یبا نظام حقوق زن در اسالم ومبان ییآشنادبیر آن شورا " 
12

" خواھد 

  .بود

برای اسالمی سازی علوم انسانی و اجتماعی، می توان بی ھیچ   پیش رو وبرنامھ ھایبا توجھ بھ سیاست ھای اجرا شده 

کن کردن علوم انسانی و اجتماعی از برنامھ ھای درسی مدارس   ریشھدولت اسالمی در پی  ا کرد کھتردیدی ادع

ابھ مث، ھم بھ خود را از اسالم صول و مفاھیماھا و جایگزینی آنھا با یک "شبھ علم" انسانی و اجتماعی است کھ  ودانشگاه

اراده سیاسی دولت اسالمی را آشکار می سازد کھ از گیرد. درواقع این امر  مذھب و ھم بھ مثابھ ایدئولوژی دولت، می

کادرھایی  نظام،طریق القاء اندیشھ ھای ایدئولوژیک رسمی بھ ذھن دانشجویان، در پی تربیب و آموزش کادرھای آینده 

حیات رژیم را بیش   وفادارو در عین حال قادربھ تضمین بقای جمھوری اسالمی در شرائطی کھ عوامل داخلی وخارجی

معمول در  از ابزارھا وروش ھای تحقیق علمیوپژوھندگان یش تھدید می کنند، باشند. محروم ساختن دانشجویان از ب

ھای اندیشھ انتقادی، بھ  مھارتوآموزش توسعھ  وھمچنین فقدانکمبود منابع معتبرعلمی  وبھ ویژهمراکز علمی جھان، 

  خویش را بھ جامعھ تحمیل نمایند. ومقاصد سیاسی دولتمردان جمھوری اسالمی اجازه می دھد تا با سھولت اھداف

نیت خود را تا بکار بستھ ) 2011( 1390از تابستان است کھ رھبر جمھوری اسالمی  توضیحاتی ،بھترین شاھد این مدعا

نده جمعیت كشور، ھفتاد و پنج میلیون. البتھ باعالم کرد: "  وی در ابتدا   توجیھ نماید.کشور سیاست جمعیتی برای تغییر 

ھمین جا عرض بكنم؛ من معتقدم كھ كشور ما با امكاناتى كھ داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشتھ باشد. من 

نجاه از صد و پمعتقد بھ كثرت جمعیتم. ھر اقدام و تدبیرى كھ میخواھد براى متوقف كردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد 

!  دمیلیون انجام بگیر
13

علی خامنھ ای اظھار کرد کھ اجرای سیاست  )،2012( 1391ک سخنرانی در مرداد طی ی سپس. "

بنابر مصالحی، صحیح بوده ولی ادامھ آن در سال ھای بعدی خطا بوده است . وی  1370کنترل جمعیت تا اوائل سال ھای 

بھ  جمعیت ادامھ پیدا کند، می دھد کھ اگر سیاست کنترل وکارشناسی نشانبررسی ھای علمی   در این زمینھ تاکید کرد: "

تدریج دچار پیری و در نھایت کاھش جمعیت خواھیم شد، بنابراین مسئوالن باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید 

کنند دامنظر کنند و صاحبان رسانھ و تریبون از جملھ روحانیون در جھت فرھنگ سازی این موضوع اق
14

." با این 

  بر جمھوری اسالمی، فصل جدیدی در سیاست جمعیتی کشور آغاز شد. سخنرانی و اظھار نظرھای رھ

 میلیون نفر جمعیت در ایران ، نمی تواند صرفا ناتالیستی 150ھدف رھبری برای رسیدن بھ  اعالمسیاستی کھ با توجھ بھ 

ژیکی و و، ایدئولسیاسیقصد یعنی با  است، )سیونیستی (کثرت جمعیتالبلکھ پوپو گردد،تلقی  (افزایش جمعیت)

ی م ، درست جا پای ویمحمود احمدی نژاد، علیرغم اختالفات شدیدش با . البتھ دراین زمینھ، رھبرمی باشد استراتژیکی

سیاست کنترل جمعیت را بھ باد انتقاد گرفت و تاکید کرد کھ جمعیت  )،2010( 1389ارد کھ دو سال پیشتر در سال گذ

در پیوند با این جھت گیری، تا آنجا پیش رفت کھ حتی  دست بھ تشکیل صندوق  میلیون نفر برسد. وی 150ایران بایستی بھ 

بھ بعد بھ دنیا )، 2010( مارس  1389آتیھ فرزندان زده و اعالم داشت کھ دولت برای ھر نوزادی کھ از فروردین سال 

ات ز می کند. در آن زمان، اقدامبیاید یک حساب پس انداز در بانک افتتاح کرده و مبلغ یک میلیون تومان بھ آن حساب واری

وی در این زمینھ با مخالفت شدید بھ ویژه نمایندگان مجلس روبرو گشت. این مخالفان توضیح می دادند کھ با توجھ بھ 
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 و

دولت بایستی بر محور بیکاری، معضل مسکن و ازدواج جوانان دور بزند یھا  وضعیت اقتصادی کشور الویت
15
اما در  .

ریاست جمھوری حسن روحانی، رئیس کمیسیون بھداشت و درمان مجلس یعنی در ماه ھای اولیھ  )،2014( 1392دی ماه 

مسئلھ جمعیت در جھان امروز یکی از شاخصھای مھم قدرت کشورھاست و وضعیت کشورھایی مثل " :اعالم داشت کھ

 کشورھا باعث شده است کھ دربینیم کھ جمعیت باالی این چین و ھندوستان گوای بارز این رویکرد است و بھ روشنی می

در ادامھ توضیح داد کھ بھ وی ".16 اندانجام دادهدنیا حرفھای زیادی برای گفتن داشتھ باشند و خیلی کارھای بزرگی ھم 

رھبردر ارتباط با بازنگری سیاست جمعیتی کشور، مجلس در طی دوسال گذشتھ بھ تھیھ و تنطیم یک طرح  رھنموددنبال 

 کرد:ماده است و بزودی برای رای گیری بھ صحن علنی مجلس ارجاع خواھد شد. او اضافھ  50شامل قانونی پرداختھ کھ 

توان بھ این اھداف رسید، نیاز بھ کار فرھنگی داریم باید بھ البتھ خیلی بھ صورت دستوری و با قانون و آیین نامھ نمی" 

، نخبگان و روشنفکران جامعھ نیز وارد میدان افراد فرھیختھ جامعھ، علما، روحانیت صورت جدی عالوه بر دولت،

دشون
17

 110یھ براصل باتک )،2014( 1393طرح در مجلس نشد ودراردیبھشت اما علی خامنھ ای منتظر بررسی این  ."

ماده را بھ مثابھ یک طرح  14ت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، "سیاست ھای کلی جمعیت" در قانون اساسی و مشور

راھبردی ابالغ کرد
18
  

ازآن  احمدی نژاد، را بدین ترتیب معلوم می گردد کھ رھبری قاطعانھ تصمیم گرفتھ است کھ طرح سیاست نوین جمعیتی

  .کندرا بھ تمامی نھاد ھای نظام تحمیل  وتضمین آنساختن این سیاست، اجرا  وبا راھبردیخود کرده 

عیت جمعیتی ایران بھ گونھ ایست کھ این سیاستمردان آیا واقعا وض است:دراین رابطھ اولین پرسشی کھ مطرح می شود این 

اختصار یاد آوری گردد. ھمانطور کھ  بطور ، الزم است کھ تحول جمعیتی ایرانبرای پاسخ بھ این پرسشادعا می کنند؟ 

 نگارنده در این کتاب بھ وضوح نشان داده است،  دوره گذار باروری در ایران یکی از پرشتاب ترین دوران ھای گذار

، 1365کاھش یافتھ است ( در سال  %70، سطح باروری در ایران نزدیک بھ : در طول پانزده سالاستباروری در تاریخ 

و امروزه ھر زن ایرانی بھ  سقوط می کند) 1380فرزند در سال  2.5بوده کھ بھ  6.4تعداد متوسط فرزند برای ھر زن 

تاب باروری و کاھش مستمرمرگ ومیر بزرگساالن، نرخ رشد فرزند بھ دنیا می آورد. با کاھش پرش 1.8طور متوسط 

 1365و  1355در سال، بین سال ھای  %3.1ساالنھ جمعیتی نیز بھ سھم خود و باھمان شتاب رو بھ کاھش گذاشت و از 

در سال، بین  %1.3و باالخره بھ )،1986-1996( 1375و  1365در سال، بین سال ھای  %1.9بھ )، 1986-1976(

رسید. بدیھی است کھ این روند کاھش باعث تغییر ساختار سنی جمعیت ایران ) 2006-2011( 1390و  1385سال ھای 

در سنین فعالیت اقتصادی، )، 2011( 1390میلیون جمعیت سرشماری شده  درسال  75از  %71شد. بھ این ترتیب کھ 

سالھ بھ  65و تعداد بزرگساالن  %23ال تنھا س 15سال قرار داشتند، در حالی کھ تعداد جمعیت زیر  64تا  15یعنی بین 

جمعیت را تشکیل می دادند. بنابراین، در حال حاضر، ساختارجمعیتی ایران بھ گونھ ایست کھ تعداد  %6باال نزدیک بھ 

از لحاط اقتصادی غیر فعال محسوب درسنینی کھ افراد درسن فعالیت اقتصادی بھ مراتب بیشتر از جمعیتی است کھ 

. این وضعیت کھ در اصطالح جمعیت شناسی بھ آن " ھدیھ" یا "پنجره" جمعیتی می گویند، فرصت قرار دارند، شوند می
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 ز

ای برای رشد اقتصادی ایجاد می کند بھ شرط آن کھ دولت ھا بتوانند شرایط مناسب برای ایجاد شغل  طالیی و فوق العاده

و نرخ بیکاری  %12را ) 2013( 1392بیکاری در سال  را فراھم آورند. در ایران، با توجھ بھ آمار رسمی، کھ نرخ

واقعیت وضعیت بیکاری در ایران بھ دور  تردیدازآماری کھ بدون ( کردند  تعیین می %26سالھ را  15-24جوانان 

  است
19

داده است. رھبر جمھوری اسالمی بھ جای آن کھ توصیھ  )، دولت اسالمی این فرصت طالیی را تا بحال بھ ھدر

برده  اده، نھایت استفجمعیتی، کھ پایدار و دائمی نیست است ھای مناسبی بھ اجرا گذاشتھ شوند تا از این نعمتکند تا سی

تمام استفاده از بودجھ دولتی برای کنترل موالیدرا برای شود، توجھ خود را برروی پیری جمعیت متمرکز کرده و 

 توزیع رایگانبرنامھ ھای تنظیم خانواده، بھ ویژه آن پس، ھا و نھادھای دولتی بھ تاکید ممنوع کرده است. از   سازمان

  توسط این مراکز، بھ ویژه در مناطق روستایی، انجام می گرفت، متوقف شدند. وسایل جلوگیری از بارداری کھ

، ضروری و موثر را بھ کار بی تردید، روند پیری جمعیت ایران آغاز گشتھ است و دولت می بایستی اقدامات عاجل 

تا سالمندان کشور را تحت پوشش بیمھ ھای اجتماعی ( مستمری بازنشستگی، بیمھ کھن سالی، مراقبت و بھداشت د بگیر

 150ویژه سالمندان) قرار دھد؛ اما این تحول بھ ھیچ وجھ رویگردانی بھ سوی یک سیاست جمعیتی با ھدف دست یابی بھ 

  میلیون جمعیت را توجیھ نمی کند.

میلیون نفر  91ھجری شمسی)، تعداد جمعیت ایران بھ حدود  1404(  2025ده، در سال میالدی بنا بھ محاسبات نگارن 

سالھ  15-64سال وبیشتر خواھند داشت ، حال آن کھ افراد  65جمعیت کل،  %8میلیون، یا  7خواھد رسید کھ از آن میان 

. بھ عبارت دیگر، در تشکیل خواھند داد راجمعیت کل محاسبھ شده  %68میلیون نفر یا  62 عنیجمعیت یھمچنان اکثریت 

میالدی، جمعیت ایران ھمچنان در وضعیت فوق العاده "پنجره" جمعیتی قرار خواھد داشت. بھ عالوه، مطابق  2025سال 

میلیون جمعیت  101ھجری شمسی)، با  1429میالدی (  2050پیش بینی ھای دفتر جمعیت سازمان ملل، ایران د ر سال 

سال   65معیت ترین کشورھای جھان جای خواھد گرفت. در آن زمان، نزدیک بھ یک چھارم جمعیت ایران پرج 17در رتبھ 

، یعنی بیشترین سھم را از جمعیت %60سال ھمچنان  15-64و بیشتر خواھند داشت، ولی افراد در سنین فعالیت اقتصادی 

ج روی در بھ ھی باشد،  کھ قابل پیش بینی می آینده ایکل محاسبھ شده تشکیل خواھند داد. بنا بھ این نتایج، ایران در طول 

  خطر انحطاط ، توقف نسل یا کاھش جمعیت نیست.

بنابراین، تمامی سخنرانی ھا واظھار نظرھای رھبر و سایر دولتمردان جمھوری اسالمی در مورد وضعیت خطرناک و 

 :  پرسش دیگری کھ مطرح می گردد چنین استدر این راستا . استسرپوشی سیاسی  نگران کننده جمعیتی کشور، بھ مثابھ

  دالیل واقعی ای کھ رھبر جمھوری اسالمی را بر اتخاذ چنین سیاست جمعیتی واداشت، کدامند ؟ 

؛ وضعیتی کھ در آن نرخ تورم در سطحی بسیارباال برد بسر میدر حال حاضر، ایران در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی 

ایش است، دولت در پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان خود با مشکالت مالی و نرخ بیکاری ھمچنان در حال افز

فراوانی روبروست، و سطح معیشت اکثریت جامعھ بی وقفھ روبھ کاھش است و این کاھش بھ احتمال بسیار قوی، بھ جھت 

بیشتر خواھد شد. بھ توسط محمود احمدی نژاد بھ اجرا گذاشتھ شده است،  1389سیاست ھدفمندی یارانھ ھا کھ از سال 

 تھگذاش مسکوت را دارد ایران جامعھ سالمند جمعیت با ارتباط دردولت  کھ را ای وظیفھعالوه مسئوالن و کارگزاران نظام 

 تعداد میلیون نفر،150 بھ ایران جمعیت تعداد رساندن با ھدف جمعیتی تھاجمی ھای سیاست گیری بکاری با نددار قصد و

 بھداشت، ھای زمینھ در سیاست این کھ ھایی گذاری سرمایھ بھ ای اشاره حتی آنھا. دھند ایشافز کشور در را موالید
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 درجدید  گیری  سمتنگارنده، نظر نقطھ از کھ ست جا این از. کنند نمی آورد خواھد بار بھ کار بازار و فرھنگ آموزش،

 روند و ورکش جمعیتی وضعیت بھ بطیر ھیچ کامال سیاسی، ایدئولژیک و ژئواستراتژیک بوده، کشور جمعیتی سیاست

مخالفت خودرا با سیاست ندارد. بھ ویژه آن کھ محمود احمدی نژاد و بھ دنبال وی، رھبر جمھوری اسالمی،  جمعیت پیری

یعنی درست  )،2009(ژوئن  1388جمعیتی کھ در زمان حیات خمینی وبا تائید وی اتخاذ شده بودرا پس از انتخابات خرداد 

شروعیت نظام، بھ ویژه توسط جوانان طبقھ متوسط شھرنشین، بطور جدی بھ زیر سوال برده شده بود و ھنگامی کھ م

المللی جدید علیھ ایران بھ دلیل برنامھ ھستھ ای، در حال خفھ کردن اقتصاد بیمارآن کشور بود، ابراز   تحریم ھای بین

   کردند.

تھ باشد یک "بمب میلیون نفرجمعیت داش 150انند از ایرانی کھ مسئوالن جمھوری اسالمی آشکارا بر این باورند کھ می تو

تا وزنھ خود در تعادل قدرت در منطقھ را افزایش دھند. در واقع برای جمھوری اسالمی کھ دروضعیت جمعیتی" بسازند 

تی" ب جمعیبرد، این "بم  پر تنشی با کشور ھای ھمسایھ وھم مرز از یک سو، و با کشورھا غربی، از سوی دیگر، بسر می

یاست س ارنده میان گرایش پوپوالسیونیستینظرنگ نقطھنقش سالح بازدارنده را ایفا خواھد کرد؛ و این چنین است کھ از 

  ی اسالمی و جاه طلبی ھای ھژمونیک منطقھ ای وی پیوستگی و انسجام وجود دارد. جمعیتی جمھور

یاست تھاجمی جمعیتی جمھوری اسالمی، مثال بسیار بارزی سدریافت کھ  سھولتمی توان بھ باال توضحیات  بربنا  اکنون

بدین لحاظ ھر گونھ تالش علمی برای  .از نتایج زیان بار وخطرناک سیاست اسالمی سازی علوم انسانی و اجتماعی است

لی یھای تنگ و غیر علمی تحم ھارچوبمقابلھ با چنین سیاستی کمکی خواھد بود بھ دانشجویانی کھ مایلند خود را از چ

 1375تا سال مشروطھ تحول جمعیتی ایران از دوران سطلنت  دربرھانند. مطالعھ اثر حاضرکھ علل و عوامل واقعی موثر

مدرن جمعیت شناسی مورد بررسی قرار داده است می تواند بھ ویژه برای دانشجویان  تحقیقرا با استفاده از روش ) 1996(

 آن را در خدمتتا  گرفت در فضای مجازی کتابگارنده تصمیم بھ انتشاراین دالیل است کھ نبرای ھمھ سودمند افتد. 

   .عالقمندان قرار دھد

در آخر، نگارنده از دوست وبرادرگرامی، آقای تقی تام، کھ با محبت و دوستی کار بازخوانی و ویراستاری برگردان 

  .فارسی این اثر را با کوششی بی دریغ بر عھده گرفتند، صمیمانھ تشکر می کند
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   برای چاپ فرانسھ ∗∗∗∗فرگفیلیپ پیشگفتار

شیعھ اصولگرا اداره می شود، تجسم  روحانیت بوسیلھ 1357بھ نظر بسیاری از ناظران غربی، حکومت ایران کھ از 

ت. بر اساس این نظر، مذھبیون ایران پس از حذف رژیم سلطنتی، کھ شیفتگی غلبھ تحجر فکری بر تجدد وروشنگرائی اس

خویش را برای غرب پنھان نمی کرد، خود را بھ عنوان پاسداران نرمش ناپذیر نظامی مبتنی بر اخالق اسالمی تثبیت 

تھ تا تفسیر قوانین گرف نموده و بدین ترتیب، سیطره سنتی ترین نوع ارزش ھا را بر تمامی جنبھ ھای اخالق اجتماعی، از

اعمال نظارت بررفتار عملی مردم، گسترش دادند. این چنین سدی نتیجھ ای جز بستن راھی کھ، سیستم شاه، ھرچند بطور 

چنین تفسیری است کھ  ، بطرف تجدد در ایران گشوده بود، نداشت. امروز نیز، ھنوز، بر اساس اینومحصورمحدود 

دری کھ زنان رامی پوشاند گرفتھ تا مجازات تخطی کاران از قوانین دینی در رابطھ با تصویرھای رسیده از ایران، ازچا

  زندگی و فعالیت جنسی فردی، دریافت و قضاوت می شود.

ی ھمخوان اسالمی،جمھوری  منتقدانغالب طبع  باومنطبق  سازگاربا کالم  فوالدی-الدیھکالم دکترماری ، در این کتاب

ھای کلی و قراردادی آنان را با   وتحلیلپژوھشگرانی است کھ با رد قبول کورکورانھ تفاسیر ندارد. وی از جملھ معدود 

گذارد و قضاوت می کند. نتایج پژوھش او شگفت آورند: نھ تنھا   روشی علمی بھ محک واقعیت ھای آماری و عملی می

را، چون افزایش سن ازدواج و روند تحول خانواده در ایران در دوران جمھوری اسالمی، چندین جھش تحولی بزرگ 

دھد، بلکھ آھنگ پرشتاب این جھش ھا، پدیده   بھ مفھوم جھانی آن ھستند، نشان می تجدد،مشخصھ ھای  ھباروری، ککاھش 

گذار جمعیتی ایران را بھ یکی از سریع ترین گذار ھای تاریخ بدل کرده است. باروری در ایران طی کمتر از یک نسل 

  کھ در اروپا دو قرن بھ طول کشیده است. کوتاه، راھی را پیمود

مسلما، جمعیت شناسی نمی تواند تمامی عملکردھای جامعھ را توضیح دھد. اما این علم، با کنکاش درپدیده ھایی عمیق و 

اساسی در بطن نظم اجتماعی و با استفاده از روش ھای الزمھ ومناسب در جھت بررسی و مقایسھ این پدیده ھا، در روند 

چنین است   و مکان، محور ھا و عالئمی  پر اھمیت، کھ نمی توان آن ھا را نادیده گرفت، در اختیار قرار میدھد. اینزمان 

اشد کھ جمھوری یل بکھ اگر علم جمعیت شناسی،  کلیشھ ھای رایج و تفاسیر کلی گویانھ را بی اعتبار می کند، شاید بھ این دل

وحانیتی کھ ند، عامل وحامل ارتجاع و یاعقب افتادگی نبوده است و شاید ر، آنطورکھ ھمھ تصور می کرداسالمی، واقعا

  ، آنچنان کھ تصور می شد، واقعا، تمامی راه ھای تجدد و نوگرایی را مسدود نکرده بوده است. بر ایران حکومت می کن

گیری   مچنین در انتخاب و بکارشایستھ است کھ برھوشمندی و نوآوری نویسنده در تولید و سازماندھی داده ھا و واقعیات و ھ

محسوب شود. در نگاه اول،  فکریمی باید بعنوان شاه کلید این ساختمان  )1(فصل  2روش ھای تحلیل، تاکید نمود. جدول 

ید برآوردی تحریف نشده از نرخ موالحات ضروری برای و اصالتعدیالت  جدول کھ بھ تفصیل، این وتکنیکیصرفا فنی 

                                                 
 مرکزومدیر متخصص دنیای عرب ، وجامعھ شناسجمعیت )، Philippe Fargues( پروفسور فیلیپ فرگ∗

 The( درانستیتوی دانشگاه اروپایی) The Migration Policy Centre( مطالعات سیاست مھاجرت
European University Institute (متعدد در رابطھ با وضیعت جمعیتی  ومقاالت علمی، مولف کتب درشھر فلورانس

  می باشد.  مالیوآفریقای شسیاسی کشورھای عرب زبان خاورمیانھ، خلیج فارس  وشرایط اجتماعی



  پروفسور فیلیپ فرگ  پیشگفتار

 ي
 

، بگونھ ای غیر مستقیم بھ نتیجھ ای با برد دھد را نشان می اداره ثبت احوال توسطعرضھ شده  تولدھای بر اساس سری

 شده آمارخام ثبتسیاسی می انجامد کھ پیش داوری ھای رایج درباره انقالب اسالمی را بھم ریختھ و دگرگون می کند. 

داد،   نشان می 1362-1358شده در طول سال ھای بوسیلھ ثبت احوال ایران افزایش قابل توجھ ای در تعداد تولدھای اعالم 

د. تحلیل گران دلیل این دوباره از زایش نرخ موالید قلمداد می شنشانھ ای از اف این امربرای جمعیت شناسان ضرورتاکھ 

و ر س پر شور و پر وبھ سخنانسرگیری افزایش موالید را بھ بروز انقالب اسالمی، کھ یک سال پیش از آن رخ داده بود، 

 این دولتمردان بھ رد گرایشصدای دولتمردان جدید در رابطھ با زناشوئی و تولد، نسبت می دادند. سخنانی کھ بیانگر

  سیج نیروھای فعال کشور در جنگ تازه آغاز شده با عراق بود.بدر عین حال نشانھ اراده آنان در ارزش ھای غربی و

تباه ھستند بھ این دلیل بسیار ساده کھ سری داده ھای مربوطھ، خود، دھد کھ این تفاسیر اش فوالدی نشان می-ماری الدیھ

اشتباه ھستند. برای میزان و اصالح داده ھا، وی در ابتدا با در نظر گرفتن یک امر کامال رایج و شناختھ شده  (مبتنی بر 

اعالم می کنند و حتی گاھی اصال  اینکھ، در ایران، خانواده ھا معموال تولد کودکان خویش رابا تاخیر بھ اداره ثبت احوال

اعالم نمی کنند)، و برگرداندن و تبدیل آن، در مرحلھ بعد، بھ یک قاعده آماری ( با سازماندھی وترکیب یک جدول زمانی 

اس ای کھ بر اس ازتاخیراعالم موالید) بھ رسم یک منحنی جدید ازموالید میزان و اصالح شده می رسد کھ نسبت بھ منحنی

ری داده تفاوت س تی توسط ثبت احوال بدست می آید کمی باالتر در ارتباط با موالید سال ھای گذشتھ می باشد.موالید ثب

 موالید برایھای تصحیح شده با سری داده ھای خام (تحریف شده) ارائھ شده بوسیلھ ثبت احوال در این است کھ در آنان 

) و در مقابل برای سال ھای نخستین 1358و 1345ل ھای بین سا %19 (+دوران سلطنت افزایشی بیشترنشان می دھد 

  .)1359-1362در سال ھای  %21-یابد (انقالب کاھش می 

یش ب واشتباھی آماریبر این اساس شکی نیست کھ افزایش میزان موالید، ثبت شده در ابتدای جمھوری اسالمی، ساختھ 

احوال تداعی می کرد، نھ در دوران سلطنت، بلکھ در اواسط نبوده و در ضمن نخستین عالئم کاھش موالید، آنچنان کھ ثبت 

 -واصالح نمایان می شوند. بر طبق قانون توازن، روش جمعیت شناسانھ در رابطھ با میزان ) 1980( 1360سال ھای 

جھت گرایش انحرافی، حاصل  ،- ھستندپیش فرض ھای آن صرفا آماری بوده و از ھر گونھ پیش داوری سیاسی عاری  کھ

، تجدد جمعیتی ایران را از این وناچاراز داده ھای خام و طبیعتا نتیجھ گیری ھای شتاب زده از آن را دگرگون ساخت. ا

  پس نمی توان بھ رژیم شاه بلکھ می باید بھ رژیم خمینی نسبت داد.

ار، را کھ فرای گفتزی گوید:فوالدی در پاسخ این سئوال می -چرا وچگونھ بنیادگرایی باعث تولد تجدد شد؟ ماری الدیھ

یار ، در نھایت، بسوعملی افرادزیرا کھ تاثیر علمای دینی بر زندگی ملموس  است؛رفتار اجتماعی راه خویش را طی کرده 

محدود می باشد؛ و باالخره زیرا کھ جامعھ، پدیده ای پیچیده است و ھویت آن را نمی توان بھ طبقھ سیاسی کھ بر آن 

مورد دیگر، درجھ استقالل تصمیم گیری زنان در ایران است؛ یا دقیق تر بگوئیم، ظرفیت حکومت می کند، محدود کرد. 

و توان آنان در تثبیت خویش بعنوان بازیگران تمام عیاراجتماعی کھ جمعیت شناسان آن را امری کلیدی درتغییرات جمعیتی 

شھ جھان، در طی آخرین ربع قرن، محسوب می دارند. حجم عظیمی از داده ھای مربوط بھ خانواده کھ از چھار گو

کھ ھنوز ھم در گذشتھ ای نھ  باروری، ومیر وگردآوری شده، بدون ابھام نشان داده اند کھ گذار از سطح باالی مرگ 

چندان دور مشاھده می شد، بھ سطحی تعدیل یافتھ و یا پائین کنونی، بھ مفھوم آماری کلمھ، بستگی بھ متغییرھایی در رابطھ 

  رد.با زنان دا
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 ك
 

، شاید درزیر چادر است کھ آموزش دختران جوان بھ پدیده ای توده ای و ھمھ گیر تبدیل شده، مشارکت زنان در در ایران

زندگی اجتماعی توسعھ یافتھ و بھداشت و تندرستی کودکان و خردساالن گسترش یافتھ است: اما در تحلیل نھائی، این 

تغییرات اجتماعی  ذار جمعیتی ھستند کھ بھ کار افتاده اند و عمل می کنند.موارد، کامال، اھرم ھای عام و جھانشمول درگ

از طریق مجموعھ ای متعدد از نھاد ھا، سیستم ھای اداری و سیاست ھای دولتی و خصوصی متحقق می گردد کھ ایران، 

تشیع  ضورحترش آنان زد.بر اساس الگویی نھ چندان متفاوت با دیگر کشورھا، وبا موفقیتی قابل توجھ، دست بھ بسط و گس

نباید جامعھ سکوالر را مخفی نماید. زیرا کھ ورای صدای  مذھبی نیز کند، دولتپنھان  واقعی راصحنھ نباید انقالب  در

  مساجد، نیروھای محرکھ تغییرات اجتماعی درکارند.  یپر ھیاھو

غییر و تحوالت جمعیتی قابل مالحظھ کھ تحت حال این سئوال پیش می آید کھ کھ اعتبار حکومت آیت هللا ھا در قبال این ت

و عملکرد ھای موفق سیاسی و اجتماعی آنان یا بھ حساب  حساب تصمیماتجمھوری اسالمی متحقق شده اند را می باید بھ 

ھوشمندی آنان در آزاد گذاردن جامعھ در مسیر نبوغ خویش در بدعت گذاری گذاشت؟ آیا آنان در این امرصنعت کاران و 

 فایده نباشد کھ ورای مرزھای ایران بھ ھمسایگان شاید بیتر ناظران منفعل بودند؟  برای بھتر فھمیدن این موضوع، یا بیش

با ایران، کاھش میزان موالید در عربستان سعودی،  ن، ھمزما)1980( 1360عرب او بنگریم. در واقع در میانھ سالھای 

  ود و در مصر، بعد از مقدمھ ای ده سالھ، رو بھ شتاب می گذارد.در امارات خلیج فارس، در سوریھ و اردن آغاز می ش

ھمزمانی کامل در گذار جمعیتی دربین کشورھای منطقھ خاورمیانھ با ناھمگونی آنان در عرصھ اعتقادات و اصول سیاسی 

 ھ اند اما آنچھ درمباینت دارد. ھمھ این کشور ھا انقالبی اسالمی چون ایران برای اعتبار بخشیدن بھ تحوالت خود نداشت

آنان مشترک است، اقتصادی شدیدا وابستھ بھ نفت است: خواه بشکل مستقیم در نزد تولید کنندگان بزرگ طالی سیاه، چون 

ایران و کشورھای خلیج فارس، خواه بھ شکل غیر مستقیم نزد کشورھایی چون سوریھ، اردن و مصر کھ در آنان تقسیم 

انداز کارگران خارجی، سرمایھ گذاری) گرفتھ  (پسبھ توسعھ) و خصوصی  (کمکبرکات نفتی اشکال مختلف دولتی 

  است.

ھر کدام دارای  )1984-1974/ 1363-1353(کشورھای عرب ھمسایھ ایران، پس از اینکھ در طی سال ھای رونق نفتی 

یا وروایی نفت، بھره نفتی " بودند، باالخره ھمگی درگیر بحران نفتی گشتند. در زمان فرمان∗رفاهشکلی از اشکال "دولت 

ریز ھای باقیمانده آن، تحت نام توسعھ (بھداشت، آموزش و پرورش)، و یا بھ شکل یارانھ مصرفی خانوار، بین  خرده

بذر تغییرات جمعیتی را می پراکند، در حالیکھ از طرف دیگر،  ،طرف برنامھ ھای توسعھ مردم تقسیم می شد. از یک

 1363ای باروری و تشویق زنان بھ ماندن در خانھ، آن را خنثی می نمود. زمانی کھ در سال یارانھ ھا با تقلیل ھزینھ ھ

یر سئوال ز وباعث بھقیمت بشکھ نفت تنزل یافت، شوک نفتی با رو بھ خرابی نھادن وضع اقتصادی ھمراه گشت )، 1984(

لی وطوبل ھزینھ پرورش فرزند تنھا یافتند " شد. خانواده ھا خود را در مقا رفاهرفتن سخاوتمندی ھای دولت ھای " دولت 

تواند   کھ می وعملکردی استچنین رابطھ  سوی کنترل موالید رو آوردند. این وگسترده بھکھ بگونھ ای وسیع  نکشید

) توضیح دھد. 7، فصل4 (جدول) را با صعود شاخص قیمت ھا 1، فصل 5 (جدولھمزمانی قابل مالحظھ سقوط باروری 

یران، با توجھ بھ ھزینھ فوق العاده جنگ در مقابل عراق، ادر مورد  منطقھ،در بین کشورھای  این مکانیسم مشترک

  یابد. وشتابی بیشترتوانست شدت  می

                                                 
 .Welfare State وبھ انگلیسی providence-tatÉفرانسھ بھ  ∗



  پروفسور فیلیپ فرگ  پیشگفتار

 ل
 

م واقعی یک تقوی وجنگ کھویژه اش از پدر ساالری، رانت نفتی  ترکیب بسیارعالوه بر تعلقش بھ منطقھ خاور میانھ، با 

با تدقیق آنان سعی دربیان ھمزمانی ایران با جھان دارد. در  حاضر نماید، اثرین می محلی گذار جمعیتی برای منطقھ تعی

 زت، اتوانس مینتیجھ گیری نھایی ایران نمی توانست، نھ ازتغییروتحول جھانشمول آھنگ تولید جمعیت بگریزد و نھ 

سیاسی، بھ سمت ھمشکلی می رود ھمگرایی با دنیایی کھ ورای تفاوت ھا و ناھمگونی ھای شرایط اقتصادی و الگو ھای 

فوالدی در این کتاب تنھا ونخستین بررسی -احتراز کند. این است آنچھ کھ ما در این کتاب می یابیم. دکتر ماری الدیھ

شخص  با پایان کتاب کند. ، انتشار یافتھ در یک زبان غربی، درباره جمعیت ایران را بھ ما عرضھ میوعلمیسیستماتیک 

رد کھ جمعیت شناسی تناقضی را در واقعیت سیاسی ایران بیرون کشیده و نمایان کرده است: و آن تاثیر این احساس را دا

در نھایت  ،وپرشوری پذیری این واقعیات سیاسی از الگو ھای کلی است. گویی کھ گفتارو بیان سیاسی، ھرچند بلند، قو

، دارند. گویی کھ جمھوری اسالمی بھ اثبات برمی داردی آن پرده جھانشمول ازبر عملکرد اجتماعی، کھ آمار تاثیری اندک

  رساند کھ بستن مرزھا ناممکن شده است.

.  
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 مقدمھ
______  

شاھد آن بود،  بھ سرعت  ونیزیتلو قیکھ از طر رانیا ١٣۵٧جھان نسبت بھ انقالب  یافکار عموم ھیاول یعالقھ و ھمبستگ

 تیروحان یرینخست، قدرت گ یماه ھا زی) شد. حوادث قھرآمی(واپس زدگ یو اضطراب و سپس دلزدگ یبھ نگران لیتبد

ھند، د یم لیدر غرب را تشک ژهیبو یچرخش افکارعموم نیا یاصل لیدال نایقیکھ  ،یکردن قواعد اسالم نھیو نھاد عھیش

 دیران جدھبمبذول نداشت. ر یبھ خود انقالب توجھ ا یکس گریجلب کرد کھ د یرانیا عیانظار را بھ مسئلھ تش یآنچنان تمام

و  هدیناظران پاش زدرا ن یبذرنگران ،یضد غرب زیو اتخاذ مواضع قھرآم یو پوشاک یاخالق نیبھ نوبھ خود با استقرارنماد

خواھش"، بوضوح  تیگرا" و"تمام ادیبواسطھ خصلت "بن دیجد میتوجھ آنھا را بھ خود منحصرداشتند. در نظرآنان رژ

ود قادر سران خ یریناپذ یبود و دراثرآشت ستادهیشروع شده بود ا رانیدر ا شیال پس نیکھ از چند ییدرمقابل  روند نوگرا

  بخشد. انیبود بھ آن پا

ازآن زاده  شده  بود. تا آنجا  یجمھور نیرا بھمراه داشت کھ ا یانقالب یبدنبال خود  بدنام یاسالم یداغ گذاشتن برجمھور

 رانیا ینابالغ قلمداد شد و ھمھ با  نگران یجامعھ ا یضا شاه از سومحمد ر یشنھادیپ ییخشونت بار نوگرا یکھ انقالب نف

 یبھ  قھقرا یتیجمع نیو ھمچن یاسی، سی، اجتماعیتحوالت اقتصاد  ھیکردند کھ با مردود شمردن کل یرا تصور م

  در خواھد افتاد. ییواپس گرا یپرداز الیخ

 Yann(شاریر انیکھ بھ قول  یانقالب، است نیچن درباره انقالب رھایتفس یعموم یریبود و ھنوز ھم جھت گ نیچن

Richardمحدود بود کھ  یبقدر رانیبھ آن معنا است کھ شناخت از جامعھ ا خود نیا ". دیآ یکھ م دیند چکسی" ھ )  مورخ

عھ ظاھرا مجموعھ روند را تحت کنترل خود در آورده بود یش تینمود. از آنجا کھ روحان یتحوالتش ناممکن م یریگ یپ

ناختھ ناش شیشاخھ از اسالم کھ تا آن زمان برا نیشناخت و فھم ا یصبرانھ درپ یغرب ب یآن کھ افکار عموم لیدل زبھین و

 فتندانجام گر رانیدر ارتباط با ا) 1980( ١٣۶٠دھھ  یکھ در آغاز سالھا یعامھ فھم ایو  یعلم یھا یبود، بررس یبود م

ادند. د یرا بھ باد فراموش یمتمرکزشده و تحوالت اجتماع یبعد مذھب یرو بر یھمراه بودند و ھمگ اریبس یبا شتاب زدگ

اسا با ابزار کھ اس لھایتحل نیگرفت، و ا یقرارم لیمورد تحل یا انھیخاورم کیتیمثابھ مسئلھ ژئوپل زبھیاز ھرچ شیپ رانیا

 یان کھ ھمواره جھش ھا و حرکتھادادند. ناظر یبھا م  یتنھا بھ اتفاقات جار فتندگر یروزنامھ نگارانھ صورت م قیتحق

پنداشتند  یکردند و م یجستجو م رانیا یاسیس خیمعضل را در تار نیا دیگرفتند، کل یم یشیاز آنان پ ییرعقالیبھ ظاھر غ

خواھند  یانقالب اسالم یبرا یحیتوض ھم نسانیخواھند کرد و  بد دایپ عھیش تیروحان گاهینقش و جا یکھ آن را با بررس

دست دوم قائل  یجامعھ فقط نقش یآنھا در مطالعات خود برا نرویآنرا بھتر درک خواھند کرد. از ا یگرد ھا یپو ھم  افتی

  دادند. یشدند و گاه آنرا تا حد تودهء آ لت دست نخبگان تنزل م یم
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چند  بھ جدیدی در ارتباط با مسئلھ مطرح شد کھ از آنھا می توانبا پایان جنگ و بازگشت نوعی آرامش، تحلیل ھای 

ده، رکھ این بار می کوشیدند تا جامعھ ایران را درک ک ی جامعھ شناختی و مردم شناختی اشاره کردبررسی و مطالعھ میدان

رابطھ اش را با اسالم سیاسی معین کنند
20

را باز شناختھ،  عوامل اصلی انقالببودند کھ آن در صدد  . این بررسی ھا

ا باشغال کرده بود، تعیین کنند. در چھارچوب این مطالعات،  فرایندفرجام این  و ھر یک از آنان در تحققکھ جایگاھی را 

ین کننده تعی پرسش از مردم درباره دالیل پیوستنشان بھ انقالب، معلوم شد کھ بدور از پیش داوریھای ساده گرایانھ، عوامل

 واستارخ و راھھای گوناگون ھا روش س، بھھ، بلکھ کامال برعکاشتدن تینوگرایی مخالفانقالب نھ تنھا با اشکال مختلف 

بعالوه بحثھای عمیق تری را در این زمینھ طلب  بطورمحدود نیز انتشاریافتند ووبسیار نادر بودند. این مطالعات کھ آن

اند.   ھنوز نمی توانستند مدعی شوند کھ حقیقتا گفتارو اندیشھ مسلط در ارتباط با ماھیت انقالب ایران را تغییرداده وکرد   می

ران اجتماعی ای توعقیده ای کھ نوعی استقالل برای تحوال ، ولی نظرعمومی بھ مرور زمان کمی تحول یافت البتھ افکار

  . شده، مورد بی اعتنایی قرارمی گرفتھمچنان نادرست ارزیابی  دنسبت بھ اسالم سیاسی قائل بو

 فرایند دشوارمسئلھ  و تدقیق کردن اقع  نیاز بھ روشندرو بنابراین در این زمینھ مطالعات زیادی باید صورت می گرفت.

اب منشأ تولد این کتنوگرایی ایران بدور از پیش ساختھ ھای ذھنی کھ ھمزمان با وقوع حوادث انقالبی شکل گرفتھ بود، 

یش از پ وری اسالمی بواقع روند نوگراییتا از یکسو معلوم شود آیا انقالب و جمھ است ژرف یحلیلاست. ھدف ما انجام ت

می بایست قائل شد. برای این کار،  ١٣۵٧یا نھ و از سوی دیگر چھ اھمیت و اعتباری برای وقعھ  اندرا گسستھ  آغاز شده

با مطالعھ تحول جامعھ و رفتار اجتماعی در چھارچوب جمعیت ، واژگون ساختھمعمول را  دورنمایکھ ما این است  پیشنھاد

ئل شویم. در واقع منظور ما آن است کھ در وھلھ اول بدور از مسئلھ اسالم سیاسی، مسئلھ ناتازه ای از شناختی بھ درک 

 از این دینمشحون ، آنجا کھ عادات و اخالق  مردمدرتلقی واقعی اسالم  نشانھ ھایتاریخی را بازسازی کنیم تا درآن 

و مرد، معین  وزیع نقش بین زنافراد را در انتخاب ھمسر، سن ازدواج، تعداد فرزند و یا ترکیب خانواده و تکردار

  ، آشکار گردد.سازند می

 - ،ھ نظام ھستی بشررا تشکیل می دھنددرباره رخدادھایی ک بھ تقحص ویژه ای درباره کھ علم جمعیت شناسیآنجا از 

یل ا از طریق تحلمای ھمخوانی دارد.   کامال با این چنین مطالعھ، می پردازد، زدواج، مھاجرت و مرگ ـ ، ایعنی تولد

بلکھ  میدر رفتارھا رخ داده است را معلوم کن یرییتا نھ تنھا اگر تغ کوشید ھای جمعیتی و بویژه باروری، خواھیم  پدیده

ھ ب واجد اھمیت بسیار است کھھ تحول بنیادی جمعیتی از این جھت . ھرگوننمائیم شفیتعر و کرده نیمع زیآن را ن خیتار

، ضمن اینکھ ھر یک از این دو بیانگرو آشکار کننده دیگری است گردداه می ھمر نظر اجبار با تحول کلی جامعھ مورد

 پرھیز کرد. وقتی »نظام سازی «د کھ باید در این زمینھ از ھرگونھ ھرچنمنطقی عمل می کنند ـ  وھردو در واکنش متقابل

سواد آموزی، اشتغال بھ  یرو عواملی نظ پوشش دھیمطیف وسیعی را  ممکنبھ مفھوم نوگرایی می اندیشیم باید تا حد 

آن  ضعیت ایران و تحول، پویایی اقتصادی، شھرنشینی یا تحول شرایط مسکن وخالصھ آنچھ را کھ الزمھء فھم وتحصیل

ایجاب  ، این امرامعھ بصورت یک مجموعھ عمل می کندمورد بررسی قراردھیم. باید دانست کھ ج ران است در طول زما

  ارائھ دھیم. یمنسجمالگوی توضیح دھنده قادر نخواھیم بود  بسنجیم وگرنھ عرصھ ھار تمام دکھ تغییرات را  می کند

زیابی برای ار مھ، بلکھسیاسی بھ معنای محدود کل ال بدیھی است کھ مسائل سیاسی را نھ برای داوری درباره رویدادھایکام

. داشت وظلحد، باید در این تحلیل مجدی تغییرات عمیق یک رژیم سیاسی بھ رژیم سیاسی دیگر، از رژیم قدیم بھ رژیم

                                                 
 ایران پس از انقالب می پردازیم، بازخواھیم گشت. بھ مسا ئل تحول اجتماعی و فرھنگیھنگامی کھ باره بھ این آثار با ذکر آن ھا،مسلما دو. 20
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گیرد، ما را بھ طرح   درواقع مسئلھ نوگرایی کھ ھم تحول قدرت سیاسی مرکزی و ھم تشکیل دولت/ملت را در بر می

پرسش ھایی در باره رشد و توسعھ ادارات دولتی، سرمایھ گذاری ھای دولت ھا در قلمرو بھداشت، آموزش و پرورش، 

  .می شودرھنمون  بھ طور کلی تامین اجتماعی و اقتصاد

جمعیت شناسی کھ اساسا در بعد زمانی و ھم چنین مکانی بکار بستھ خواھد شد، بھ کمک تحلیل  خالصھ ما درنظرداریم

سیاسی ایران را بررسی کرده تا آنرا بھترو روشنتر دریابیم، در این جا فرض بر این است  –تمامی روند تحول اجتماعی 

ر ایران را بدون آنکھ بھ مسائل جمعیتی بپردازیم نمی توان دریافت و ھمچنین نمی توان مسائل کھ ویژگی تاریخ معاص

  مورد بررسی قرار داد.را بدون رجوع بھ متن کلی جامعھ  جمعیتی

بر لی با تکیھ اص سیاسی پیش و پس از انقالب –از مقایسھء تحول جمعیتی و اجتماعی  وش کلی بررسی ما عبارت استر

در حد امکان ر پی آنیم کھ د ھمینطور ).1996، 1986، 1976(١٣٧۵و ١٣۶۵، ١٣۵۵شماری عمومی : سرروی سھ 

کھ از حیث زمانی و مکانی تفاوت دارند  ،اقتصادی و اجتماعی ـ ترین شاخص ھای جمعیتی دار معنیت تعدادی از تحوال

بع آماری ما بھ طور عمده از سھ سرشماری . درواقع مناارائھ کنیمجدول و نقشھ  ،از طریق نمودار ،وانی کردهرا بازخ

 ١٩۵، ١٣۵۵شھرستان در  ١۶٢شھرستانھا ( کارنامھند تا عمومی نفوس ومسکن سرچشمھ می گیرند و بھ ما اجازه می دھ

ھای تغییر رفتارتدوین کنیم. این امربرای ما دو فایده دارد: از یکسو دوام یا بطور پیاپی ) را ١٣٧۵در  ٢۵۴و  ١٣۶۵در 

مرکزی  کومتنسبت بھ مناطق دیگر را معلوم می کنیم و از سوی دیگر اثر و شعاع سیاست ھای توسعھ حک منطقھ سنتی ی

  کنیم. ، ارزیابی میار استدعنی م مناطق پیرامونی کھ در ایران بسیار -را در گونھ ای دیالکتیک مناطق مرکزی

کھ با قراردادھای معمول در مطالعات دوره  این انتخاب است.محور بخش نخست اساسا مطالعھ دوره گذار باروری 

 و زناشویید. در واقع تحول مرگ و میر ممکن است شگفت آور بھ نظر آی، در نظر اول کمتر خوانایی دارد گذارجمعیتی

 ارائھ روند گذار حاضر این انتخاب بدین ترتیب توجیھ می شود کھ ھدف اصلی بررسی .مقدم بر تحول باروری است

ی تن کھ ظاھرا بھ این نوگرای سیاسی یبلکھ از آن فقط  برای سنجش نوگرایی جامعھ ایران در متن ان نیستجمعیتی در ایر

ی گیر  ی سمتبرای ارزیاب بارزوقطعی یباروری، کھ سطح آن شاخص از بررسیشروع نمی دھد، استفاده خواھیم کرد. 

 در عین حال را داده،ی سمت گیریھای سیاسی ، اجازه فھم و درک تاثیر واقعجامعھ بھ سوی مدرنّیت (نوگرایی) است

ده دوره پدی این بخش کھ بھ تدقیق گاھشمار، آھنگ و شدت .کھ در پی آن خواھد آمد معین می کندرا  چھارچوب تحلیلی

 یت زنانجمعدر ابتدا تامل و اندیشھ ما را تشکیل می دھد. برای پرداختن بھ این مسئلھ،  ، بنیاناست گذار اختصاص یافتھ

ا نقشی بنیادی در کاھش باروری داشتھ ت آن است کھ جمعیت زنان نھ تنھبھ جھد، و این امر البتھ توجھ قرارمی گیررد مو

بار، جمعیت بھ این اعت چندین بارتغییریافتھ است. ین و حقوق مدنی برلھ یا علیھ آن کھ قوان استبلکھ ھمواره بھ مثابھ آماجی 

ھای   واقعی این دست کاری ررو ما در پی آن خواھیم بود کھ تاثی کیل می دھد. از اینتحول کلی جامعھ را تش داو اصلی زنان

  معین نماییم.نیز نان رفتار آ سلوک و ویر را بروضعیت زنان نشان داده و اثر آن قضایی را روی 

ضا) مورد مطالعھ دھد، در مکان (فرزمان و، تا آنجا کھ آمار اجازه بدین ترتیب، رفتار باروری و کردار زناشویی را د

قرار خواھیم داد؛ و این ھمھ باز با ھدف سنجش ھماھنگی و یا عدم ھماھنگی تحوالت اجتماعی و سیاسی صورت خواھد 

 وند و ھممتحد گردانند دریافت شبا ھم گرفت تا ھم استقالل آنھا نسبت بھ یکدیگر و طبیعت پیوندھایی کھ می توانند آنھا را 

  د.دنبال کر رار دو زمینھ سیاسی و حقوقی رشد و توسعھ آنھا د بتوان
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. اختدرپ خواھیم ،خانواده کھ بعد و ترکیب آن رفتار باروری و زناشویی را منعکس می نمایدپس از آن، بھ تجزیھ و تحلیل 

 وابط درون خانواده رخ داده اندکھ در ر راتا اھمیت تغییراتی  یژه در شھر شیرازاجازه می دھدنتایج یک نمونھ گیری و

رد کارزیابی نماییم. در این جا نیزباید نقش دخالت دولت و تغییراتی کھ از یک رژیم سیاسی تا رژیم سیاسی دیگردر کار

ران، گرایی دولت ای  ر، بھ منظوراندازه گیری واقعیت مدرنگردد. بھ بیان روشن ت تعیین اجتماعی خانواده بعمل آمده است،

  محک خواھیم زد.  المی را در قلمرو بیمھ درمانی و اجتماعیجمھوری اسسپس  سیاستھای حکومت سلطنتی و

تعیین کننده است، موضوع بخش دوم را تشکیل  یاجتماعی کھ در دوران گذار باروری عامل –رشد و توسعھ اقتصادی 

درمانی دو رژیم سیاسی، سلطنت و جمھوری اسالمی، برای ارزیابی  -خواھد داد. پس ار بررسی سیاست ھای بھداشتی 

در ثمربخشی ھریک از آن دو در بھبود وضع بھداشت و سالمت، کوشش خواھیم کرد تا آنجا کھ داده ھا و اطالعات 

د، اثرتحول مرگ و میررا بر روی تحول باروری روشن کنیم. البتھ، آموزش وتحصیالت و پیشرفت دسترس اجازه می دھ

بررسی ھای موجود در این زمینھ بخوبی نشان می دھند  آن در زمان، از جملھ عوامل بنیادی نوگرایی یک جامعھ ھستند؛

باروری دارد. درابتدا سیاست آموزش و پرورش  تقیمی برتاثیر مس ، کھ در غالب کشورھا و مناطق مطالعھ شده، تحصیالت

ی نت دو رژیم سیاسی در ھمگاو پیشرفت اشتغال بھ تحصیل در ایران مورد بررسی قرارخواھد گرفت  تا از یکسو  تعھدا

و متحد کننده مردم ساز  ھمسان ھمدرسھ و تحصیل را ارزیابی کنیم و از سوی دیگرنقش مدرسھ بھ عنوان واسطکردن 

بھ وحدت خویش شرط تعیین کننده ای بھ نظر می رسد تا  مردم. در واقع آگاھی یافتن نمائیمبررسی  تحت لوای ملی را

  د.نتغییردھ ـ  اینجا طرح نوگرایی ـ در یک طرح واحد د در تمامیت خویش، خود را بر مبناینبتوان مردمھمان 

مجددا بر روی زنان خواھد بود  تاکید نس خواھیم پرداخت. تحصیالت جمعیت بر حسب نسل و ج سطحسپس بھ بررسی 

ورای خطابھ ھا و نطقھای سیاسی، واقعیت رفتار قدرت سیاسی و مجموعھ جامعھ نسبت بھ تحصیالت زنان را از تا 

  یم.مشخص نمای

ندگی نیز برای نشان دادن تغییرات قطعی در شرایط ز) 1960( ١٣۴٠شھرنشینی و رشد و توسعھ روستاھا از سالھای دھھ 

د گرفت. بویژه در پی آن خواھیم بود کھ تفاوت آھنگ تحول را در مناطق شھری و روستایی مردم مورد بررسی قرارخواھ

 تیبھ جمع یاز تحول عموم یچھ  سھم زینرا بازی می کند و موثر ھ محرکنقش  واقعأکھ آیا شھربسنجیم تا معلوم شود 

  .رسد. یم ییروستا

 فا کرده است.بنیادی ای ی، از آغاز قرن بیستم در اقتصاد ایران نقشبت نفتی استمبتنی بر موھکھ سیستم اقتصاد رانتی، 

ابقای رفتارھای سنتی و بنا برآن در حفظ کوشش خواھیم کرد تا نشان دھیم کھ این اقتصاد در  توضیح داده،کارکرد آنرا 

س بحران وعکمسطح باالی باروری، مشارکت داشتھ است. با دنبال کردن ھمین منطق، در صدد اندازه گیری تاثیر 

) 1980( ١٣۶٠مانند تمام کشورھای تحت نظام اقتصاد نفتی، ازآغاز سالھای دھھ  خواھیم آمد کھبر اقتصادی ای

از  ،بسیار مشکل است بواسطھ کاستی منابع موجودن چند وجھی، کھ درک و دریافت آن این بحرادامنگیرایران شده است. 

د ، بویژه تجدیست کھ تحوالتی کھ مورد توجھ ماستنقطھ نظر ما بسیاراساسی است، زیرا در واقع در متن ھمین بحران ا

  .می شود، صورت گرفتھ است رل باروریتوزیع نقش ھا دربستر خانواده و تغییر راھبردی کھ منتھی بھ کنت

در سومین و آخرین بخش، قلمرو سیاسی را از سھ جنبھ بررسی می کنیم : ابتدا سیاست جمعیتی، یا دقیقتربگوییم، بھ اجرا 

. درواقع تعلیق این برنامھ ھا در فردای انقالب را مورد مداقھ قرار خواھیم داد درآوردن  برنامھ ھای تنظیم خانواده

ی را برانگیخت: این تعلیق بھ عنوان یک سیاست "ناتالیستی" تلقی می شد کھ با فرضیھ ھای مطرح شده ھای شدید  واکنش
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 گرچھ ؛کرد یم دایتطابق پسنت گرایی  سوی کشور بھاسالمی مبنی بر سقوط طوالنی مدت در ابتدای استقرار جمھوری 

 ین بھ شمار می رود و نظر بھ مسائلشوری مسلماحوادث بعدی الزاما این برداشت را تصحیح کردند. از آنجا کھ ایران ک

، نقطھ نظر مجتھدان حقوق د، برای شروعوشداری مطرح می کھ در ارتباط با موضع اسالم در زمینھ جلوگیری از بار

لید رژیم سیاسی قدیم و جدید در متن اجتماعی د شد. سپس دو سیاست کنترل مواسنی و شیعھ عرضھ خواھ اسالمی دو مذھب

  خواھند شد.   مقایسھبا ھم  ھریکدی و اقتصا

 واقع سرشماری ھای جمعیت، مثالً ، دومین جنبھ ای است کھ بھ آن خواھیم پرداخت. در نوگرایی و تجدد  دستگاه دولت

چنین  جرای این؛ ھمچنین می توان گفت کھ بلند پروازی ھایی کھ بھ یک دولت انگیزه ایل اداری متمرکز استنیازمند وسا

 " می شودنمایندگی، نمایانگر سطح رشد و توسعھ اش می باشند: دولت نوین (مدرن) کھ وارد "منطق می دھدعملیاتی را 

، بلکھ از آن بھره می گیرد تا جامعھ ای کھ برروی داشت مالیات و کنترل راضی نیستدیگر بھ استفاده از آمار برای بر

ن بازگرداند. بنابراین ما تحول جمع آوری آمار جمیعتی آن قدرت خود را اعمال می کند بشناسد و تصویرش را بھ خود آ

ء ورا و ازیم بود تا ھدف حکومتھای پی در پی کھ در پی آن خواھ از آغاز تا بھ امروزرا ، تشریح خواھیم کرد ضمن این

  تعریف کنیم. را، مراحل تبلور پیوندھا بین ساختار دولتی و جامعھ آن

دقیقا تحول مشخص روابط سیاسی بین جمعیت و دارندگان قدرت  ،گرفتھ استسومین جنبھ سیاسی کھ مورد توجھ قرار

است. نظر بھ آنکھ تحوالت جمعیتی اثری مستقیم روی شرایط اجتماعی سیاسی دارند، تالش خواھیم کرد کھ رابطھء بین 

در کانون  تردید م. بیبرقرار کنی، ر پایان قرن بیستم بھ وقوع پیوستتحوالت جمعیتی و تغییرات سیاسی بسیارمھمی کھ د

بھ سوی توضیحی  رفتن سئلھ انقالب، ھدف ما. با پرداختن بھ مند داشتو پی آمدھای آن قرارخواھ ١٣۵٧توجھ ما انقالب 

، ھم در سطح وقایع سیاسی و ھم در سطح استعمیق تر از این پدیده عمده و منحصر بھ فرد و درک نتایج دراز مدت آن 

  ن آن قراردارند.تحوالت اجتماعی ای کھ دربط

 ،پیچیدگی، بایستی روش و برخوردی ھم جانبھ اتخاذ کرد برای پیشرفت در درک مطلبی بھ چنین این است کھ اعتقاد ما بر

وان آنطور کھ باید بھ ھر یک از نکات ضروری پرداخت و برخی از آنان ناکامل باقی بمانند. ضمن کوشش نتحتی اگر 

 ،، در پی آنیم کھ چھارچوب اجتماعیانقالبی روندگذارجمعیتی در ایران وکنشھای آن با  برای نشان دادن غنای مسئلھ دوران

مقام  ١٣۵٧را کھ در آن جامعھ ایران تحول یافتھ از نو تعریف کنیم: دراین چھارچوب انقالب ای  سیاسی و اقتصادی

  واالیی اشغال می کند.  
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______ 

 فھم بھتر آن ھا، معرفی وبھ منظوراین کتاب مورد تحلیل قرار خواھند گرفت  پیش از آنکھ بھ مسائلی بپردازیم کھ در

  جمعیتی ایران بنظر ضروری می رسد.  ، اجتماعی،وبستر تاریخیکوتاھی از متن 

تاریخ ایران کھ آغاز آن با برقراری امپراطوری ھخامنشیان بدست کورش کبیرمشخص می شود و بھ قرن ششم قبل از 

، مشحون است از لشکر کشی ھا، ھجوم ھا و کشمکش ھای داخلی کھ منجر بھ تغییر محدوده ھای مرزی میالد بر می گردد

و داده ھای جمعیتی گشتھ وخصوصا بدنبال ھر شکست نظامی منجر بھ تغییر سالطین و گاه حتی، بھ تسلط و نفوذ خارجی 

  گردیده اند.

م نقطھ عطفی را تشکیل داده اند، باید موارد زیرین را بھ ترتیب یستکھ در تاریخ ایران تا آغاز قرن ب از جملھ رخداد ھایی

  تاریخی ذکر کرد.

ایران توسط اعراب و مسلمانان در قرن ھفتم میالدی کھ بھ آخرین امپراطوری ایران قبل از اسالم کھ  فتح -١

یان بھ تشتی گری، کھ توسط ساسانساسانیان بنیاد نھاده بودند ( قرن سوم تا ھفتم میالدی) پایان داد. این فتح بشدت بھ زر

دین دولتی ارتقاء یافتھ بود، ضربھ وارد آورد، ھر چند کھ فاتحان مسلمان، گرویدن بالفاصلھ بھ دین نو را از اتباع جدید 

گسستی در پیوستگی  ،این فتح بعالوه خود طلب نمی کردند و بھ آنان در مقابل پرداخت خراج، حق آزادی کیش داده می شد.

  سلطھ اعراب، ترک ھا و مغول ھا قرار گرفت.خصوصا تحت  ،ل داشت کھ تا قرن شانزدھم میالدیایران را بدنباسیاسی 

میالدی) توسط اسماعیل رئیس  ١٧٢٢تا  ١۵٠٢شمسی) ( -ھجری ١١٠١تا  ٨٨١سلسلھ صفوی ( استقرار -٢

ھب شیعھ دوازده امامی، کھ در آن زمان وی مذ ای ترک زبان و از تبار ُکرد بود.از خانواده کھ اردبیل،  در فرقھ صفوی

گرایشی اقلیت در اسالم بشمار می رفت، را بعنوان مذھب رسمی کشور اعالم کرد. بھ این ترتیب سلطان صفوی با این 

مذھب متفاوت موفق شد ایران را ازتحت سلطھ عثمانی رھا کند و در عین حال کوشید کھ حس وحدت و موجودیت متمایز 

. این سیاست در عین حال بھ انزوای ایران کھ در آن ھنگام از غرب و شرق خود بھ نمایدایرانیان بیدار  ایران را در بین

  قدرت ھای سنی عثمانی و ازبک محدود می شد منجر گردید.

ی .ش، ھجر ١٣٠۴ـ١١۶۵دخالت قدرت ھای اروپایی، کھ بھ طور اخص مشخصھ ایران دوران قاجار ( –٣

ران عصر قاجار کھ مدت ھای مدید از رشد و تکامل اقتصادی و پیشرفت ھای علمی و . ایمیالدی) است ١٩٢۵ـ١٧٨۶

خفت و تحقیر ناشی از شکست ھای نظامی و سیاسی در مقابل قدرت ھای روس و  تحت اثرتکنیکی بھ دور مانده بود، 

دام بھ اق ،راھبردی نظامی بریتانیا است متوجھ عقب افتادگی خود گردید. بر خالف قدرت ھای آسیایی کھ تا آن ھنگام با

حملھ و تجاوز بھ ایران کرده بودند، این قدرت ھای اروپایی راھبرد و دورنمایی کامال متفاوت در برنامھ ھای نظامی و 

خصوصا اقتصادی خود داشتند. بدین ترتیب امتیازبگیران خارجی بھ ایران سرازیر شده و در مقابل حق امتیازی ناچیز کھ 

فاصلھ شاه را ارضاء مینمود، امتیازات قابل مالحظھ ای در زمینھ بھره برداری و یا اداره منابع اقتصادی تنھا احتیاجات بال
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بریتانیا وآشکارتر دو قدرت بزرگ روس  ودخالت آشکاروکشور بدست آوردند. نتیجھ ناشی از چنین رابطھ اقتصادی، نفوذ 

  حیات سیاسی ایران بود. در

میالدی) کھ منجربھ تدوین و امضاء قانون اساسی و تشکیل  ١٩٠۶ی.ش.، ھجر ١٢٨۵(  انقالب مشروطھ –۴

مجلس شورای ملی
21

گردید: فساد و بی کفایتی حکمرانان قاجار کھ امکان تسلط دو قدرت روس و انگلیس بر اقتصاد  

 گیخت. مشروطھکشور و دخالت آنان را در امور داخلی فراھم کرده بود، سرانجام نارضایتی روحانیون و نخبگان را بران

خواھان کھ از افکار جدیدی کھ بوسیلھ تحصیل کردگان در اروپا بھ آنان منتقل شده بود، الھام می گرفتند، خواستار 

ماموران دولت مستبد و اخراج امتیازگرفتگان بیگانھ بودند. ھنوز مبارزه  حقوقی، برکناری برخیاصالحات اجتماعی و 

 تشکیل دھندگان جنبش مشروطیت بودند، والئیک کھافی مابین دو نیروی روحانی بر ضد استبداد آغاز نشده بود کھ شک

 نین مذھبیوقوا وخواستارتحمیل مبانینمودار شد. روحانیت با استقرار رژیمی متکی بر مبانی پارلمانی مخالفت می ورزید 

ن چنین کھ بھ شدت جنبش را قانونگذاری بود. ولی عاقبت، علیرغم واکنشی ای ودلیل مشروعیتبھ عنوان یگانھ منبع 

 ١٢٨۶موانع متعدد دیگر، رژیم مشروطھ مستقر گردید. در عین حال این رژیم بین سالھای  ونیزبا وجودتضعیف می کرد 

بحران سیاسی داخلی، قحطی و کمبود  -بھ دالیل وجود شرایطی فوق العاده پیچیده ) 1925و  1907(شمسی  ١٣٠۴تا 

ای ھ  اتحاد سھ گانھ و یا عملیات نظامی آنان در ایران، شورش متفقین یای ھاان توسط نیرومواد غذایی، اشغال نظامی ایر

  کھ کشور را در ھرج و مرج و اغتشاش فرو برده بود، فلج شده بود. –محلی 

وضعیت  در یک در قرن بیستم ایران است کھ ھویت کھ در تعریف از ویژگی ھای رویدادھای مھم، این چھار

  .شدآغاز  ھرج و مرج

م پا بھ قرن بیست در شرایط و وضعیتی آشفتھ تعریف می کند کھ ویت ایران راھویژگی ، بسیارمھم رویداداین چھار 

حتی می رفت موافقت نامھ ای مبتنی بر تحت حمایت انگلیس قرار گرفتن خود را در  این کشور. شرایطی کھ گذارد  می

رضا خان طی کودتایی  )،1921شمسی ( ١٢٩٩ر سوم اسفند مجلس تصویب نماید. در چنین اوضاع پرآشوبی بود کھ د

اعالم کرد. ھدف اولیھ رضا خان واژگونی سلطنت قاجار نبود  وحکومت نظامینظامی کنترل پایتخت را بدست گرفت 

، رضا خان کھ تا آن واقتصادیبلکھ او می خواست کھ دولت را بدست گیرد. با اینحال بھ دنبال وخامت اوضاع سیاسی 

پھلوی را برگزیده بود، با تصویب انقراض سلسلھ قاجاریھ توسط مجلس  ونام خانوادگیبھ نخست وزیری رسیده زمان 

ھمان سال بنا بھ تصمیم مجلس موسسان بھ  ودرماه آذرمسئولیت حکومت موقت را بعھده گرفت  )،1925( ١٣٠۴درآبان 

  ن اولین پادشاه سلسلھ پھلوی تاجگذاری نمود.عنواھ ب) 1926 (آوریل ١٣٠۵پادشاھی منصوب گردید و در اردیبھشت 

                                                 
21

از منتخبین  ونمایندگان آن) در رژیم سابق سلطنتی در فرانسھ بود érauxÉtats gén( "مجلس عالیعلیرغم نامش، این مجلس بیشتر شبیھ " 
شد: شاھزادگان و اعضای قبایل قاجار، علمای مذھبی، نجبا واولیاء، تجار و کسبھ، مالکان ارضی، دھقانان و اصناف  شش الیھ اجتماعی تشکیل می

  )..Digard et al 1996صنعتگر (
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  در دوران سلطنت خاندان پھلوی ایران -١

  )1320-1304؛  1941-1925(  رضا شاه

ند نظر دار اتفاقدر ایران با بھ قدرت رسیدن رضا شاه آغازگردیده است،  کھ آغاز تغییرات تجددگرایانھ مورخان در این

)Keddie, 19811996 ؛  Digard et al.,؛ Khalili khou, 1994(.  این اتفاق نظر ناشی از آن است کھ در طی بیست

تمامی مظاھر یک تجدد نوپا خود را نشان داد: برقراری خدمت نظام وظیفھ اجباری، نوسازی نظام  ،وی سال سلطنت

ان و باالخره اداری، تصویب قانون مدنی و قانون مجازات عمومی، رشد و توسعھ آموزش و تعلیمات عمومی، منع چادرزن

سمت گیری بھ سوی یک اقتصاد نوین. در واقع رضا شاه با سر مشق گرفتن از حکومت الئیک در ترکیھ نوین کھ کمال 

بھ سوی تجدد گرفتھ بود. ولی نظر بھ اینکھ از یک  وجبری کشورآتاتورک آن را بنیاد گذارده بود، تصمیم بھ ھدایت قھری 

قب افتاده و ابتدائی و از سوی دیگر تعلق خاطر او بیش از ھر چیز متوجھ سو وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور ع

تحکیم قدرت خویش بود، موفقیت او در اھدافش از ھمان ابتدا بنظر مورد تردید قرارداشت. مشکل اصلی از نبود میل و 

وھمچنین سایر نیروھای انگیزه مردم ریشھ می گرفت، کھ ھنوز عمیقا بھ عادات و سنن وابستھ بودند امری کھ روحانیت 

برای مخالفت با اصالحات از آن استفاده می کردند. بعالوه فقدان امکانات فنی و نیروی انسانی  (گریز از مرکز)  حاشیھ ای

کارآمد و کافی برای بھ اجرا درآوردن اصالحات مزبور، برد و دامنھ آن را کاھش می داد. بھ این موانع می بایست روش 

شاه را کھ بدون تردید در سرد کردن و پائین آوردن انگیزه مردم نقش داشتھ است را نیز افزود. در  بسیار آمرانھ رضا

ای صوری در  پایان سلطنت او، رفتار جامعھ ھنوز ھمچنان عمیقا سنتی باقی مانده بود؛ ھر چند کھ کشور، بگونھ

غربی شده بود. اصالحات بر الگوھای  ھای نظامی، اداری واقتصادی دارای سازمان ونظامی منطبق، از دور،  عرصھ

  رضا شاه شاید شکافی در جامعھ سنتی گشود، اما بھ ھیچ وجھ تحولی نوین در ساختار آن پدید نیآورد.

رضا شاه خواستار اخراج اتباع آلمان کھ در آن زمان بھ تعداد  با) متفقین طی اتمام حجتی ١٩۴١( ١٣٢٠در تیرماه سال 

از این امر، نیروھای روس و انگلیس در شھریورھمان سال بھ اشغال وی ند وبدنبال امتناع زیادی در ایران بودند، شد

  نظامی ایران پرداختند. در نتیجھ رضا شاه مجبوربھ کناره گیری از سلطنت شد و بھ تعبید رفت.

  )1320-1357؛ 1941-1979( محمد رضا شاه

پسر جوان رضا شاه بھ جانشینی او بھ تخت سلطنت بنشیند.  انگلیس ھا پس از مدتی شک وتأمل قبول کردند کھ محمد رضا،

مشخصھ سالھای نخستین سلطنت او، بحران ھای شدید سیاسی ھستند کھ عاقبت بھ خروج از کشور و پناه بردن او بھ ایتالیا 

 19(  ١٣٣٢ مرداد ٢٨. اما بھ برکت کودتایی سازمان یافتھ بوسیلھ سازمان سیا در ) انجامید1953( ١٣٣٢مرداد  25در 

  دوباره قدرت را بدست گرفت.) 1953اوت 

بیرون آمده بود، اھداف و جھت گیریھای مورد توجھ پدررا دنبال کرد و تحت فشار  ومقابلھ پیروزشاه کھ از این آزمایش 

-اعیخود را نشان میداد، سوق دادن کشور بھ سوی الگویی نوین در روابط اجتمارباب امریکا کھ دیگر در ایران ھمچون 

شاه با اتکا بھ ثروت حاصل ازبھره برداری )، 1950( ١٣٣٠اقتصادی را تدارک دید. بدین ترتیب، در پایان سال ھای 

ازمنابع نفتی کھ بتازگی ملی گشتھ بودند، توانست دست بھ اصالحاتی وسیع در عرصھ ھای اجتماعی و اقتصادی بزند. 
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فرمایشی در بحبوحھ یک بحران و در طی رفراندومی  - قالبی از باالان -این اصالحات کھ نام " انقالب سفید" را گرفت 

، شامل شش اصل زیر بود: اصالحات ارضی،  - بھ تصویب مردم رسید) 1963(ژانویھ  ١٣۴٢در بھمن   شدید داخلی

ت املی کردن جنگل ھا و مراتع، اصالح قانون انتخابات کھ برای زنان نیز حق رأی قائل می شد، خصوصی سازی موسس

  دولتی، سھیم کردن کارگران در سود کارخانجات و باالخره ایجاد سپاه دانش کھ زنان نیز در آن می توانستند شرکت کنند.

این برنامھ اصالحات بودند، ازآن در صحنھ بین المللی بعنوان عامل تعیین کننده  مشوقانامریکائیان کھ برانگیزندگان و 

یر تجدد، دفاع و پشتیبانی می کردند. اما این خوشبینی آنان حاصل قرائتی نظری بسیار مھم در قرارگرفتن ایران در مس

رفت کھ   شرایط واقعی و عمق و وسعت مشکالت متعددی را کھ بزودی می پروژه و برنامھ دولتی بود کھوتجریدی از

  را در نظر نمی گرفت. را بھ زیر سئوال ببرد، برنامھموفقیت این 

رضی و ملی کردن جنگل ھا و مراتع کھ کھ اصول اول انقالب سفید بود، انگیزه اصلی بطور مشخص، اصل اصالحات ا

داد. در   را تشکیل می ١٣۴٢سیاسی شش ماھھ بعد از رفراندوم  -نارضایتی وشکایاتی شد کھ منشاء اغنشاشات اجتماعی

در خطر می دیدند، این اصل واقع روحانیت و بخشی از اقشار سنتی الئیک کھ درآمد ھای حاصل از زمین داری خود را 

را بھ عنوان تجاوز بھ حق مالکیت محکوم می کردند و بدین گونھ تمامی اصالحات پیشنھادی در چار چوب "انقالب سفید" 

را بھ عنوان اقداماتی عوامفریبانھ و تحمیل شده بوسیلھ قدرتھای بیگانھ و در نتیجھ متضاد با  کرده، آنھارا مجموعا رد 

لت اعالم داشتند. بدنبال این مخالفت، یک سری تظاھرات اعتراضی پی درپی متشکل از طالب مدارس منافع مردم و م

دینی، کسبھ بازار، دانشجویان و حتی سازمان ھای نادر سیاسی، در شھرھای بزرگ کشور برپا گردید کھ بسرعت و شدت 

ری آیت هللا خمینیسرکوب گردیدند. خشونت پلیس سیاسی، دستگیری ھای متعدد و از جملھ دستگی
22

 ١٣۴٢در خرداد  

و باالخره برقراری حکومت نظامی در اکثر شھرھا، بگونھ ای در اذھان عمومی و حافظھ تاریخی مردمی ) 1963(ژوئن 

تاثیر گذاشت کھ از آن پس " انقالب سفید" در اذھان مفھوم سرکوب را تداعی می کرد. ھمھ بر این باور بودند کھ نظربھ 

تی کھ قدرت سیاسی برای تحمیل این اصالحات بکار می برد، می بایست نتیجھ گرفت کھ این اصالحات بیرحمی و خشون

برای او و متحدین غربی اش دارای سودمندی و منافع خاصی می باشد. مضافا کھ در سال ھای بعد مردم شاھد آن بودند 

خش عظیمی از دھقانان کھ بھ مالکیت نرسیده بگونھ ای یکسان اجرا نگشتھ و ب کھ اصالحات ارضی در تمام مناطق کشور

بسیاری از آنانی کھ بھ  بودند مجبور بھ مھاجرت بھ شھرھا شده، در آنجا بھ یک زندگی رقت باررو آورده اند؛ و حتی

  ، فقیر شده بودند.گرفتھ بودندکھ برای خرید ملک خویش  ثر قرض و وامیمالکیت رسیده بودند، درا

نگل ھا و مراتع کھ از حیث نظری، حفاظت و بھر برداری عقالنی منابع طبیعی کشور را در بھ ھمین گونھ ملی کردن ج

نظر داشت، برای دامداران عشایر نتایجی فاجعھ آمیز ببار آورد. با بھ مرحلھ اجرا درآمدن این قانون، ھردامدار مجبور 

)، Digard et al., 1996احشام تعیین می گردید (بود با پرداخت مالیاتی ساالنھ، کھ مبلغ آن بنا بر اساس تعداد و ترکیب 

بدین ترتیب موقتا بھ دارندگان  مراتعی کھمجوزی شخصی و جداگانھ برای استفاده از مراتع چرا داشتھ باشد. مساحت 

رفت، بسیار محدود   مجوز واگذار می شد، از آنجا کھ وسعتش بر اساس سقف معینی محاسبھ شده بود و از آن فراتر نمی

و مانع از آن می شد کھ دامداران حشم خود را افزایش داده و بھ این ترتیب سطح زندگی خود را بھبود بخشند. در بود 

                                                 
 وبھ قمآزاد شده ) 1964( ١٣۴٣ وعاقبت درفروردینظر منتقل شد نمینی از زندان بھ اقامتگاھی تحت  خآیت هللا ،دو ماه پس از دستگیری  22

زمانی کھ خطابھ مشھور، معروف  )،1964(اکتبر ١٣۴٣اعالمیھ ھای وی اغماض می کرد تا در آبان حکومت چندی نسبت بھ بیانیھ ھا و برگشت.
قانونی از جانب مجلس مبتنی بر تضمین مصونیت کامل برای مستشاران نظامی آمریکایی  ن تصویبودرآبھ "نطق ضد کاپیتوالسیون" را ایراد کرد 

  مقیم ایران مورد انتقاد و تقبیح قرار داد، بالفاصلھ دستگیر شده و بھ کشور ترکیھ تبعید شد.
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ضمن شخصی و فردی کردن اجباری فعالیت شبانی، از طریق ضروری کردن مجوز، با نظام سنتی گلھ داری جمعی 

قابل ساخت. عشایر فعاالنھ در م  تند، مجبور بھ اسکان میعشایر در تناقض بود و آنانی را کھ امکانات کافی در اختیار نداش

بھ اجرا در آمدن این قانون مقاومت کردند: دولت مرکزی بھ منظور تحمیل و تحکیم آن و سرکوب " اشرار" حتی از وارد 

وسیع بخش  وھمچنین اعدامکردن ارتش بھ صحنھ دریغ نورزید. اعدام ھای بدون محاکمھ بسیاری از سران قبایل 

  قیرعشایر، باقی ماندگان طوایف را باالخره وادار بھ اطاعت نمود.ف

اصول سوم و چھارم و پنجم کھ از تجربیات ژاپن و فرانسھ ملھم شده بودند، از جانب مردم عوامفریبانھ ارزیابی شدند. 

  ت.دانس  اسالمی میدر "سپاه دانش" معترض بود و آن را مغایر با احکام  وشرکت آنانروحانیت خصوصا بھ حق رأی زنان 

ایجاد "سپاه دانش" راه حلی مطلوب برای مبارزه با بیسوادی در مناطق روستایی بھ نظر می رسید. این سپاه مشموالنی 

را در بر می گرفت کھ با داشتن دیپلم و یا مدرکی باالتر، پس از انجام چھار ماه اولیھ خدمت سربازی خود، بیست ماه باقی 

دھی و پوشش وزارت آموزش و پرورش ادامھ می دادند. این وزارتخانھ ھم آنان را در نواحی مانده آنرا تحت سازمان

می کرد. دولت بدین ترتیب امید داشت کھ کمبود  وبزرگساالن تقسیم وآموزش کودکانمختلف روستایی برای تدریس 

رش دھد.  کمی بعدتر، دو آموزگاران را در سطح کشورجبران کرده و آموزش و تعلیمات را در مناطق روستایی گست

"سپاه" دیگر منطبق بر اصول ھفتم و ھشتم " انقالب سفید"، برای تکمیل این اقدامات و پاسخ بھ ضروریات رشد وتوسعھ 

از مشموالن  )،1964( ١٣۴٣، تشکیل شده در سال ب عبارت بودند از " سپاه بھداشت"کشور، تشکیل شدند. این ھا بترتی

از مشموالن فارغ التحصیل در  )،1965( ١٣۴۴" کھ در وآبادانیکی و " سپاه ترویج فارغ التحصیل دررشتھ پزش

. اما فعالیت این دو "سپاه"، با توجھ بھ رشد ناکافی آموزش تشکیل شد ھای کشاورزی، مھندسی و معماری وغیره  رشتھ

مناطق کشور را تحت پوشش  عالی در ایران آن زمان و در نتیجھ، تعداد محدود فارغ التحصیالن، نمی توانست تمامی

بگیرد. افزون بر آن جوانان مشمول این سھ سپاه کھ بر خالف میل خود بھ نقاط دور دست کشور، دور از خانواده، فرستاده 

ات شرط احتیاط است کھ در بررسی اثر ،شده بودند، برای چنین ماموریتی بھ حد کافی انگیزه و آمادگی نداشتند. بنابراین

  سھ سپاه بر پیشبرد و تحقق اھداف اصالحات، نتیجھ را نسبی ارزیابی کرد.  فعالیت ھای این

در سال ھای بعد بند ھای دیگری بر این اصول افزوده شدند و شمار آنان بھ شانزده رسید اما ھمچون اصول نخستین، 

یاست را عوامفریبانھ ایرانیان ھمچنان این نوع س بود.درجھ موفقیت آن ھا از آنچھ انتظار می رفت، بسیارضعیف تر 

ارزیابی می کردند.عالوه بر روش " اراده گرایانھ" حکومت سلطنتی در بھ اجرا گذاردن این اصالحات، باید بر بینش 

در مورد روستائیان و عشایر نیز تاکید ورزید. روستاھای ایران در برنامھ ھای رشد و توسعھ کنار  آنتبعیض گرایانھ 

مام زمینھ ھا عقب افتادگی آنان نسبت بھ شھرھا قابل مالحظھ بود. وضعیت عشایر بازھم بدتر گذارده شده و در نتیجھ در ت

 ،یشانزندگاز روستا ھا بود. دولت کھ روش زندگی آنانرا متحجرمی دانست، با نادیده انگاشتن وضعیت معیشت وشرایط 

  ھیچ راه دیگری جز اسکان گرفتن در مقابل آنان نمی گذاشت.

عنوان حاکم مطلق کشور ھ بھ محمد رضا شاه اجازه داد تا خویش را ب)، 1963( ١٣۴٢راضات در سال سرکوب شدید اعت

آمرانھ و خشن سعی در محدود و خفھ کردن  وروش ھایتثبیت نماید. طی سال ھای بعد نیز با استفاده ازسیستم پلیسی 

ت مشروعیت شاه را بھ زیر سئوال بردند. فضای سیاسی کشور کرد. اما مردم درنبود فضای گفتگوو ابراز عقیده، عاقب

   را بدنبال داشت.) 1979( ١٣۵٧امری کھ، کمی بعد تر، روزھای انقالبی و سقوط رژیم سلطنتی در سال 
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  جمھوری اسالمی سیاسی:و تغییر رژیم  ١٣۵٧انقالب  –2

یل می دھد، دوره جدیدی را در کھ یکی از مھمترین وقایع تعیین کننده جھان را در پایان قرن بیستم تشک ١٣۵٧انقالب 

تاریخ ایران گشود. دوره ای کھ شاھد رخ داد پرشتاب وقایع وحوادث متعدد و پی در پی ای کھ از پیروزی انقالب تا بمدت 

داده و دگرگون ساختند: برقراری جمھوری اسالمی و مواضع افراطی و قھرآمیز رھبران  تکان راده سال، تمامی کشور 

لمللی ا  در مدتی کوتاه باعث انزوای ایران در صحنھ بینآمریکا ب و خصوصا در رابطھ با ایاالت متحده جدید در مقابل غر

 ١٣۶٧جنگی ھشت سالھ آغاز گشت کھ باالخره در سال  )،1980( ١٣۵٩گردیدند. بدنبال تجاوزمرزی عراق در سال 

عھ آمیز بر اقتصاد ایران داشت و بحران اقتصادی ایران از جانب غرب، نتایجی فاج رسید. محاصرهبھ پایان ) 1988(

درگیر آن بود را حاد تر و عمیق تر نمود. سرکوب خشونت آمیز ) 1970( ١٣۵٠شدیدی کھ ایران از پایان سال ھای 

مھاجرت بسیاری از ایرانیان را بھ سوی کشورھای غربی بدنبال داشت. دوباره وارد  ،مخالفان رژیم جمھوری اسالمی

مجموعھ قوانین مدنی و جزایی و در پایان، برقراری حجاب اجباری، بگونھ ای روشن ھویت اسالمی  کردن احکام شرع در

  قدرت سیاسی جدید ایران را مشخص و تثبیت کرد. 

بود. بھ نظرجوانان کھ بازیگران اصلی انقالبی بودند کھ بھ  وتحرک انقالبییکی دیگر از مشخصات این دوران، شور 

سلطنتی پایان داده بود، از آن پس ھر تصمیم وھرعملی ممکن بھ نظر می رسید.  نزد آنان سال حکومت  ٢۵٠٠بیش از 

میل پرشور بھ تغییر، بازسازی و کمک ویاری رسانی بھ محروم ترین اقشاراجتماعی، کھ دیگربر آنان نام "مستضعفین" 

مردم  ،ند، می جوشید. افزون بر ایناطالق می شد تا مشخص شود کھ آنان قربانیان غرور و تبعیضات رژیم سابق بوده ا

کھ تمامی چشم امید خود را بھ انقالب بستھ بودند، با پافشاری در ھر فرصتی، انتظار خود را برضرورت بھبود شرایط 

زندگی ابراز می کردند. بدین ترتیب، جمھوری اسالمی، کھ میل بھ دادن تصویری متضاد، در مقایسھ با رژیم محمد رضا 

بھ اجرای برنامھ ای فعال و پویا در زمینھ توسعھ اجتماعی و اقتصادی در کشور و بھ ویژه در مناطق شاه داشت، تن 

  حاشیھ ای و روستائی آن داد. برنامھ ای کھ بگونھ ای وسیع باعث تغییر صورتبندی اجتماعی و اقتصادی این مناطق گشت.

د، با وجود ضعف مالی و اقتصادی ناشی از ھزینھ دولت اسالمی کھ از آزمون انقالب و جنگ نیرومند بیرون آمده بو

گزاف جنگ و بحران وخیم اقتصادی، وارد منطق برنامھ ریزی گردید. حتی در رابطھ با کشورھای غربی سیاست جدیدی 

اتخاذ کرده و سعی بھ خروج از انزوای خود کرد. در عرصھ اجتماعی و اقتصادی، ضروریات و الزامات او را بھ دادن 

در بسترو زمینھ ای متفاوت و متمایز از دھھ  )،1990( ١٣٧٠ی مجبور نمود. این چنین بود کھ در سال ھای دھھ امتیازات

قبل، گشایش کوچکی در کشورپدیدار شد. نسل ھای جدیدی از زن ومرد، بدون آنکھ مشروعیت رژیم اسالمی را بھ زیر 

ت اصالحات اجتماعی و سیاسی را مصرانھ بیان داشتند. مبنی بر ضرور وخواستھ خودمیل  ،سئوال برند، بھ انحای مختلف

با بھره گیری از پنج فرصتی کھ انتخابات مجلس، ریاست جمھوری )، 1996-2001( ١٣٧٩و ١٣٧۵سال ھای  آنان در بین

ھ ک آورد، صدا و خواستھ خود را بگوش مسئولین رساندند. نتایج این انتخابات، ضمن این وروستا فراھم وشوراھای شھر

برآمده از انقالب را در ایران نشان می داد، دلیلی نیز بر میل خلل ناپذیر این جامعھ  وپختگی جامعھاھدی برزنده بودن ش

  بھ استقرار دمکراسی در کشوربود.
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  جمعیتی در ایران –کلیاتی از مشخصات اجتماعی  - 3

بخش غربی فالتی وسیع بھ ھمین نام گسترده ایران در مرزھای فعلی خود کھ در قرن نوزدھم میالدی تثبیت شده اند در 

کیلومتر مربع از شمال بھ ارمنستان،  ١۶۴٨٠٠٠شده کھ در جنوب غربی آسیا واقع گردیده است.ایران با وسعتی برابر با 

جمھوری آذربایجان، ترکمنستان و دریای خزر، از شرق بھ افغانستان و پاکستان، از جنوب بھ دریای عمان و خلیج فارس 

  ایران). (نقشھالخره از غرب بھ ترکیھ و عراق محدود می شود و با

 نقشھ ایران معاصر

  )1379کشوری  (تقسیماتبھ ترتیب استان 
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  جمعیت ترکیب

  جمعیت ایران از گروه ھای مختلف زبانی و فرھنگی ترکیب یافتھ کھ مھمترین آنان عبارت اند از:

شرقی کشور (نقشھ ایران معاصر) متمرکزند. زبان آنان،  ر شمالود.  فارس ھا: این گروه بخصوص در مناطق مرکزی ١

فارسی، زبان رسمی کشور بوده و در مدارس بھ عنوان زبان اصلی و اجباری تدریس می گردد. فارس ھا اکثرا مسلمان 

  شیعھ ھستند.

تمامی شھرھای کشور  ھستند و در عین حال در وغربی متمرکزاین گروه در استان آذربایجان شرقی  آذری:.  ترک ھای ٢

  پراکنده اند. زبان آنان ترکی واکثریتشان شیعھ مذھب ھستند.

کردھا: این گروه در شمال غربی کشور در استان ھای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و ھمچنین در شمال . ٣

می باشد و دربین آنان  وھمچنین شیعھ ومذھبشان سنیشرقی کشور، دراستان خراسان متمرکزند. زبانشان کردی است 

  مسیحی کاتولیک نیز وجود دارد.

. لرھا: استان اصلی آنان لرستان و ایالم در غرب ایران است. اما مانند دیگر گروه ھا، آنان نیز در استان ھای ھمسایھ ۴

  .ھا پراکنده اند. زبانشان لری است کھ بھ زبان فارسی نزدیک است. لر ھا مسلمان شیعھ ھستند ودیگر استان

ب ومذھواقع در جنوب شرقی ایران متمرکز است. زبان آنان بلوچی  بلوچستان-سیستاناین گروه در استان  . بلوچ:۵

  آنان سنی است.  اکثریت

آنان در استان گلستان و در بخش شمال غربی استان خراسان در شمال شرقی کشورساکن ھستند. زبانشان  ھا:ترکمن . ۶

  شدترکمنی و مذھب آنان سنی می با

عرب ھا: این گروه اساسا در استان خوزستان در جنوب غربی کشور متمرکز است؛ زبانشان عربی و اکثریتشان سنی . ٧

  مذھب ھستند.

اکثریت بزرگی از این مجموعھ گروه ھای زبانی و فرھنگی از جمعیت ھای ساکن و اقلیت کوچکی از عشایرغیر ساکن 

یر در غالب مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و باالخره شمال شرقی عشا قشالق-ییالقتشکیل یافتھ است. تمرکزو 

  می شوند. و تفکیکباشد. عشایربر حسب زبان بھ بختیاری، ترک، کرد و بلوچ تقسیم  می

جمعیت ایران اقلیت ھای مذھبی را نیز در بر می گیرد کھ از یھودیان، زرتشتیان (ھردو با اصلیت ایرانی) ومسیحی ھا 

کاتولیک) و ارامنھ (ارتدکس) می شوند.  (اکثریتکلدانی ھا  ھا،و مسیحیان خود شامل سھ بخش آسوری  تشکیل شده اند

این اقلیت ھا اکثرا در شھرھای بزرگ استان ھای تھران، مرکزی، آذربایجان غربی، اصفھان، مازندران، سمنان، یزد 

  ھستند. وکرمان پراکنده

ل در ک وفرھنگی راکھ بتوان نسبت ھر کدام از این گروه ھای زبانی  تا زمان حاضر ھیچگونھ آماری در دسترس نیست

جمعیت کشور تعیین کرد. مقامات دولتی، چھ در دوران پھلوی و چھ در دوران جمھوری اسالمی، بھ دالیل آشکار سیاسی، 

  از تولید چنین آماری خودداری نموده اند.
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  جمعیتیماعی ـ چند شاخص اجت

ت، ایران ھ اسبوسیلھ مرکز آمار ایران صورت گرفتنگرکھ  محاسبھ گذشتھدی بنا بر نتایج یک در آغاز قرن بیستم میال

، می بایستی در ٪٠٫۶میلیون سکنھ بوده است. این جمعیت با نرخ متوسط رشد ساالنھ ای برابر با  ٨٫۶تقریبا دارای 

تر،   می رسد کھ جمعیت با آھنگی پر شتابمیلیون رسیده باشد. از این تاریخ بھ بعد بنظر  ٩٫٧شمسی بھ حدود  ١٣٠١سال

میلیون نفر رسیده  ١۶٫٢بھ  ١٣٣١، افزایش یافتھ باشد، بھ گونھ ای کھ در سال ٪١٫٨با نرخ متوسط رشد ساالنھ ای برابر 

  است.

 ار شناخت دقیق تری از تحول جمعیتی ایران ھیکبار، کبھ بعد، پنج سرشماری انجام یافتھ بفاصلھ ھر ده سال  ١٣٣۵از 

  .)١ (جدولممکن ساختند 

  جمعیت ایران بر حسب منطقھ سکونت و نرخ سواد آموزیـ ١جدول 

 رشد ساالنھ جمعیت سال

 (درصد)

جمعیت 

 شھری

جمعیت 

 روستایی

نرخ شھرنشینی 

 درصد)(

سالھ  6نرخ باسوادی جمعیت 

 )درصدو بیشتر(

 زنان مردان      

1335 18954704  5953563 13001141 31 22* 7* 

1345 25788723 3.1 9794246 15994476 38 40** 18** 

1355 33708744 2.7 15854680 17854064 47 59 35 

1365 49455010 3.8 26844561 22349351 54 71 52 

1375 60055488 1.9 36817789 23026293 61 85 74 

  ، مرکز آمار ایران.١٣٧۵و ١٩٣۵منابع: سرشماری ھای ده سالھ بین 

  سالھ وبیشتر ٧الھ و بیشتر؛  ** جمعیت س ١٠ * جمعیت
 

از  وشمار آنرشد یافتھ  ٪٣، نزدیک بھ )، جمعیت بھ آھنگ متوسط ساالنھ1956-1976(١٣۵۵تا  ١٣٣۵بین سال ھای 

، بھ دلیل کم شماری ) نرخ رشد1976- 1986( ١٣۶۵تا  ١٣۵۵میلیون رسیده است.  بین سال ھای  ٣٣٫٧میلیون بھ  ١٨٫٩

 ٣و خصوصا ورود انبوه پناھندگان افغانی و عراقی کھ تعدادشان تقریبا بھ ) 1976( ١٣۵۵سرشماری جمعیت بھ ھنگام 

رسید. این نرخ رشد از آن پس سرعت خود را بھ مرور از دست داد، بگونھ ای کھ در  ٪٣٫٨بالغ می شد، بھ نفر میلیون 

تجاوز نمی کرد. نرخی کھ جمعیت  ٪٢ ر بابراباز نرخ رشد ساالنھ ای )، 1986-1996( ١٣٧۵تا  ١٣۶۵بین سال ھای 

میلیون رساند. بنا بر برآوردھای ما براساس روش ترکیبی مبتنی بر دو فرض  ۶٠٫٧بھ ) 1996( ١٣٧۵ایران را در سال 

بھ ) 2025( ١۴٠۴کاھش سریع"، جمعیت ایران در سال   صورت گرفتھ، یکی فرض " کاھش آھستھ" و دیگری فرض "

  میلیون خواھد رسید. ٩٠
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بنظر نسبتا کم می آید. بدنبال اصالحات ارضی ازسال ) 1966( ١٣۴۵ھای شھری تا سال   مجموعھ جمعیت ساکن در

رسید. ھر چند کھ ) 1976( ١٣۵۵کل جمعیت در سال  ٪۴٧وبھ مھاجرت بھ طرف شھرھا رو بھ شتاب نھاد  ١٣۴٢

کل  ٪۶١جمعیت شھری ) 1996( ١٣٧۵ال . در سشدولی آھنگ آن کمی کند  کردشھرنشینی گرایش بھ رشد خود را حفظ 

  .اده استجمعیت را تشکیل می د

در بین جمِعت ده سال بھ باال، ) 1956( 1335رشد و توسعھ سیستم آموزشی در ایران با تاخیر ھمراه بود بھ نحوی کھ در 

) 1976( ١٣۵۵در سال  از زنان با سواد بودند. این وضعیت بھ آھستگی رو بھ بھبود می گذارد: ٪٧از مردان و  ٪٢٢تنھا 

 انقالب، اجرایبرای زنان بوده است. پس از  ٪٣۵وبرای مردان  ٪۵٩، شش سالھ وبیشتردر آستانھ انقالب، نرخ با سوادان 

، منشاء رشد جمعیت با سواد است ارساقتصادی، بخصوص در زمینھ توسعھ و گسترس مد-برنامھ ھای توسعھ اجتماعی

. قابل ذکر است کھ این زنان ھستند کھ رسیدبرای زنان  ٪٧۴برای مردان و  ٪٨۵ھ ب) 1996( ١٣٧۵کھ نرخ آن در سال 

) 1976( ١٣۵۵در سال  ٪٣۵سال نرخ باسوادی در بین آنان از  ٢٠ ودر فاصلھبیشتر از این سیاست آموزشی بھره جستھ 

  رسیده است.) 1996( 1375در سال  ٪٧۴بھ 
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  م جمعیتی سنتیاز یک رژی
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  فصل اول 

______ 

  دوران گذار باروری

  باروری، شاخص وضعیت جامعھ -١

کاھش باروری بخشی   . اگربپذیریم کھ " دوران گذار باروری دردرون دگرگونی عمومی و کلی یک جامعھ جای دارد

) کنترل بارداری ھمچون گواه اعمال آزادی Lesthaeghe, 1983( "  ند استیک روند فراگیر رھایی از قید وب اساسی از

فردی پدیدار می شود. پس برای  فھم و درک کاھش باروری بایستی آنرا در متن اجتماعی، فرھنگی ، سیاسی و اقتصادی 

 اش قرارداد.  بھ این ترتیب ، بررسی کاھش باروری از حوزه صرف جمعیت شناسی فراتررفتھ بھ سوی پرسش ھای

  وسیع در ارتباط با تحول خود جامعھ سمت گیری می کند.  

د ، تولیسنتھا مدتھا طول کشید تا جامعھ ھای مسلمان آزادی فردی را بھ رسمیت شناختند. چرا کھ در این جامعھ ھا مطابق

آغازینش ای  قبیلھ مثل، با منافع خانوادگی وگروه خویشاوندی گره خورده بود. اقتدار خانواده، کھ بر ساختار پدرسا الری

استوار بود، بر بعد و وسعت کھ نشانھ ای از ثروت و قدرت بود، بنا شده بود. در چنین سازمان اجتماعی، سطح باالی 

تلقی می شد و زن، کھ تنھا بھ جھت جنسیتش، بھ موقعیتی فرودست و فرمانبردار رانده شده بود،  باروری ،ھمچون قاعده

، باروری زن آورد.  بھ نحوی کھیش برای گسترده تر کردن خانواده، فرزند بھ دنیا وظیفھ داشت تا در خدمت ھمسرخو

وثیقھء تداوم زندگی زناشویی او بود و برعکس عقیم بودنش بطور تقریبا خودکار بھ طالق و پایان زندگی زناشویی منجر 

فرد زن را تشکیل می داد، و اگر وی می شد. بنا بر این بھ دنیا آوردن فرزند و پرورش آنان ھویت و کارکرد منحصر بھ 

بھ آن تن نمی داد بھ انزوا کشیده می شد. ھر عملی کھ تدوام این سازمان ا جتماعی را تامین می کرد با قواعد ی توجیھ می 

شد کھ منافع گروھی خانوادگی را بھ منافع فردی، بھ ویژه جنس زن، ترجیح می داد. اگر آشکار است  کھ این الگو، طی 

و منطقھ بھ منطقھ بنا بررخدادھای مرتبط با اوضاع و احوال متفاوت ، دچار نوساناتی  شده است، بھ ھمان اندازه  قرنھا

 .پردوام باروری فراھم نبوده است نیز آشکار می باشد کھ قبل از نیمھ دوم قرن بیستم، شرایط ضروری برای کاھش مھم و

سنتی غیرقابل تصوراست، بھ تغییر عمیق نظام اجتماعی بستگی  دارد. ا ین کاھش باروری کھ در شرایط غلبھ الگوی بنابر

و باالخره امروزه مشاھده می شود کھ نظام مزبورعاقبت پس از یک قرن مقاومت، بتدریج قواعد جدیدی را پذیرفتھ کھ 

حقوق فرد را مستقل از گروه خانوادگیش
23
 کاھش منظم باروریبھ رسمیت می شناسد. یکی از نتایج بسیار مھم این تغییر،  

                                                 
دارد. از ورای مثال  بھ بھ مطالعھ ویژه توضیح روند دگرگونی اجتماعی جوامع مسلمان بھ طور اعم ھدف اثر حاضر نیست، ھرکشوری نیاز  23

 امکان وجود دارد کھ مورد این کشورھا  بازشکافی عمیق شود تا روند مزبوردرپیچیدگی و گستردگی آن آشکارشود.ایران، این 
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در تمام جوامع مسلمان مشاھده شده است. این کاھش بھ نوبھ خود گواه ) 1970( ١٣۵٠است، کھ از ابتدای سال ھای دھھ 

" بدون آن  اشتھ می شدوابستھ و در حصار نگھد گر زن ھمچنان در فضای خانوادگی "تحول منطقی وضعیت زن است. ا

) داشتھ باشد، و اگر نقش او ھمچنان بھ، بھ دنیا آوردن  فرزند  محد Bianquis, 1986" (  آزاد جسم خود را  کھ اختیار "

  ود می شد، باروری او ھرگز کاھش نمی یافت.

بھ این ترتیب سطح باروری شاخص خوبی از تحول جامعھ و بخصوص نشانگر تحول منزلت زن بھ سوی نوگرایی است. 

  گذار باروری جا لب است. بنا براین از این نقطھ نظر است کھ بویژه بررسی

  تحول باروری در ایران -٢

در ایران مسنلھ باروری عمال در مباحثات عمومی غایب بود. زیرا فرض براین بود کھ سیاست ، ١٣۵٧پیش از انقالب 

ھای  هگرایانھ ھمانطور کھ مسئلھ توسعھ را حل می کند این مسئلھ را نیز حل خواھد کرد. بواسطھ  فقدان داد نوگرایی اراده

شد. با تکیھ  الزم و کافی، سطح باروری غا لبا با استفاده از نتایج سرشماری ھا و یا آمارگیری ھای مقطعی ارزیابی می

روش وفن محاسبھ یکسان حاصل نمی شدند، در داخل وخارج کشور برخی ین برآوردھا، کھ از بکارگیری یک بھ نتایج ا

آغاز شده است.  برای ناظران مزبور،  ١٣۵٠ری در ایران در سالھای دھھ ناظران تائید می کردند کھ دوران گذار بارو

، تدوین قوانین ناظر بر ارتقاء وضعیت زن و باالخره اجرای برنامھ تنطیم ن قوانین مربوط بھ ازدواج و طالقعرفی شد

  دالیل اصلی  این تحول جمعیتی مھم را تشکیل می داد. ) 1967( ١٣۴۶خانواده از سال 

استدالل، کھ پویایی جامعھ را کامال نادیده گرفتھ و در تغییرات اجتماعی، نقش تعیین کننده ای را برای قوانین و  این نوع 

تصمیمات سیاسی قائل می شود، اساس و بنیاد تفسیرھا درباره تحول باروری در ایران پس از استقرارجمھوری اسالمی 

شد
24

 ترادف با بازگشت بھ سنت ھای کھن ھزارسالھ ی جامعھ مکھ. برای ناظران، بازگشت اسالم بھ صحنھ سیاسی، م

قرن ھفتم میالدی و زیر سوال بردن سیاست مدرنیزاسیونی بود کھ از پانزده سال پیش آغاز شده بود. از نو اسالمی کردن 

( حتی  لید قوانین مربوط بھ ازدواج و طالق، کھ در فصل بعدی بھ آن خواھیم پرداخت، و توقف تبلیغات برای کنترل موا

زنان از سوی دولت اسالمی، برای  اگراستفاده از وسایل جلوگیری از بارداری ھرگزممنوع نشد) و تحمیل حجاب  بھ

، روش ھای برآورد غیر مستقیمساخت.  بھ این ترتیبناظران مزبور نشانھ ھای آشکاری در تاتید نظراتشان فراھم می 
25
 

بر مبنای پرسش ھایی ( کھ برای نخستین باردرپرسشنامھ سرشماری  )،1986(١٣۶۵برای ارزیابی باروری در سال 

                                                 
باروری در ایران پس از  از جملھ آثارفراوانی کھ دراین مورد وجود دارد ، تنھا بھ اثری اکتفا می کنیم کھ کلیھ تحلیل ھای مربوط بھ تحول  24

جمعیت در ایران  «اش تحت عنوان  اکبر آقاجانیان و بخصوص بھ مقالھانقالب را تحت تاثیر قرارداده و ھمچنان می دھد: نگاه کنید بھ مقاالت 
-ـ٧٠٣صفحھ ، ١٩٩١، ۴، شماره ١٧در مجلھ جمعیت و توسعھ، جلد » یک دوران گذارجمعیتی متوقف شده ؟  ١٩۶۶-ـ١٩٨۶تغییر می کند، 

٧١۴ .  
Aghajanian, A. « Population change in Iran, 1966-1986: A Stalled Demographic Transition? », in: Population and 
Development Review, 17, n° 4, 1991, p. 703-714. 

25
دپارتمان جمعیت سازمان ملل  ١٠وزشی شماره ) است کھ در کتاب آمWilliam Brassدر اکثر مواقع منظور روشھا و فنون ویلیام براس ( .

. 1984، سازمان ملل ، نیویورک ST/ESA/SER.A/81، فنون غیرمستقیم برآوردھای جمعیتی، ١٠متحد عرضھ شده اند: کتاب آموزشی شماره 
 استفاده کرده اند. ١٣۶۵جمعیت شناسان در ایران از این روش ھا برای برآورد میزان باروری در سال 
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گنجانده شده بودند) در ارتباط با تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده در طول زندگی بارور زن و ھمچنین تعداد فرزندان زنده 

  بدنیا آمده در طول دوازده ماه پیش از سرشماری ، بکار بستھ شد.

ثبات نسبی باروری در پانزده سال قبل از آمارگیری و یا سرشماری بنا شده است، خطر ولی این روش ھا کھ برفرضیھ 

نادیده گرفتن تحول اخیر باروری و درنتیجھ خطرباالتر برآورد کردن میزان واقعی آن را باخود ھمراه دارد. با این حال، 

نند و حتا بدون احتیاطات مرسوم ک دست اندرکاران بدون اینکھ در سازگاری این روش با گرایش واقعی باروری فکر

)1991 Aghajanian,( ،۵ق شھری نتایج حاصلھ کھ بر مبنای آن تعداد متوسط فرزند برای ھر زن در مناطèدر ٧ ،

بود را ارائھ دادند ٩è۶و برای کل کشور ۶è٨مناطق روستایی 
26

آنان با مقایسھ این سطح باروری با میزان آن در سال  

١٣۴۵
27

، ٧è١٣۵٢ـ١٣۵۵سال  ھر زن برای کل کشور، و در  فرزند برای ٧
28

فرزند  ۴è۴بھ ترتیب  )،1976-1973(

فرزند درکل کشور، می توانستند نتیجھ گیری کنند کھ نرخ باوری  ۶è٣فرزند در مناطق روستایی و ٧è٨در مناطق شھری، 

عیتی ایران پس از انقالب، آشکارا افزایش یافتھ است. در تمام تحلیل ھای مربوط بھ وضعیت جم ١٣۵٧پس از انقالب 

آغاز شده بود،  ١٣۵٠سال ھای دھھ  در ایران کھ تصور میشد در یچنین آمده است: اجرای احکام شریعت،از گذارجمعیت

  جلوگیری کرده و حتی موجب افزایش باروری شده است.

سیارمحدود از نظریھ دوران آمار نا کامل و مقایسھ میزان باروری محاسبھ شده با روش ھای متفاوت، بھ اضافھ قرائت ب

گذار باروری نقایص و کاستی ھایی را تشکیل می دھند کھ تجدید نظردر قرائت تحول باروری در ایران را ضروری 

سازد.  با توجھ بھ مجادالت و مباحثات پیش آمده و بھ قصد بر آورد باروری بھ شیوه ای ھمسان برای مجموعھ دوره  می

می کنیم کھ با استفاده ازآمار موالید ثبت شده در ثبت احوال کھ بازسازی یک سری پیوستھ  زمانی مورد بررسی،  پیشنھاد

را ممکن می سازند، ازنو مسئلھ را مورد مطالعھ قرار دھیم. بدین ترتیب می توان گرایش باروری را در طی زمانی 

  است، را محک بزنیم.طوالنی دنبال کرده،  صحت و اعتبار استد الل ھایی کھ تا این جا بعمل آمد ه 

موالید ∗میزان و اصالح
29

  

تاسیس شد، تا مدت زیادی کامل نبود. با وجود بھبود قابل مالحظھ ) 1925( ١٣٠۴، کھ در سال احوالدفاتر ادراه ثبت 

، بویژه برای جیره بندی مواد غذایی در دوران جنگ ایران و عراق کھ موجب ١٣۶٠ثبت موالید از آغاز سال ھای دھھ 

                                                 
26

بدست می آورد، یعنی ھمان  ١٣۶۵ل فرزند برای ھر زن در سا ٣è۶بھ روش بکار گرفتھ شده، نتایج تغییر می کنند: زنجانی برای کل کشور. بنا 
فرزند بطور متوسط  ۶è٩)؛ مرکز آمار ایران برای کل کشور، Zandjani, 1991محاسبھ شده است ( ١٣۵٢ـ١٣۵۵میزان باروری کھ در سالھای 

می آورد؛ آقاجانیان در مقالھ فوق ا لذکرخود از این بر آورد آخر کھ افزایش محسوسی را در سطح باروری نسبت بھ میزان  برای ھر زن  بدست
 نشان می دھد، استفاده می کند. ١٣۵٢-ـ١٣۵۵برآوردی آن در سال ھای 

27
ماری شده، رابطھ فرزندان/ مادر و ضرایب ، عملیات بسیاری، بنا بر نتایج سرشماری ھمان سال، میزان سازی جمعیت سرش١٣۴۵. برای سال 

 Behnam andتعدیل نرخ ھای باروری بر حسب سن کھ سازمان ملل معین کرده، برای ا رزیابی نرخ ھای باروری بکار گرفتھ شده اند(
Amani, 19741966 ؛ Chasteland, Amani and Puech,(. 

28
صورت تعاقبی توسط مرکز آمار ایران باھمکاری سازمان ملل طی ھفت دوره با ، بر آوردھا از نتایج یک آمارگیری کھ بھ ١٣۵۵برای سال  

انجام شده است، حاصل می شوند: آمارگیری از رشد جمعیت در ایران، گزارش نھایی  ١٣۵۵و  ١٣۵٢فواصل زمانی شش ماھھ بین سال ھای 
 صفحھ. ١١۴، ١٣۵٧، تھران ، مرکز آمارایران،١٣۵٢ـ١٣۵۵

 Ajustementو بھ زبان فرانسھ  ustmentAdjبھ زبان انگلیسی  ∗
29

 موالیدی کھ در ادراه ثبت احوال بھ ثبت رسید ه اند، فقط شامل موالید کودکانی می شوند کھ والدین آنھا تابعیت ایرانی دارند. 
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فاصلھ تولد فرزندان توسط خانواده ھا می شد، این دفاترتا ھمین سالھای اخیر، مجموع تولد ھا و فوت ھای ھر سال ثبت بال

  را پوشش نمی دادند. 

اند   را داریم و از سوی دیگر موالیدی را کھ طی سال ھای قبل رخ داده n(t)در این دفاترثبتی، از یکسو موا لید سال جاری 

) 
30

a - t n’ ( ھمین سال جاری  ولی در(t) ندبھ ثبت  رسیده ا ) .(بھ عبارت دیگرثبت معوقھ موالید  

  برابرخواھد بود با جمع : N(t)بنابر این، تعداد موا لید قطعی در یک سال تمام 

  ؛n(t) تعداد موالید  در سال جاری کھ بعضا بھ ثبت رسید ه اند،  ― 

  .n’(t + a)، (ثبت معوقھ) ثبت رسید ه اندبا تاخیر بھ  لیموالیدی کھ در طی سال رخ داده و ― 

بقااین موالید  بایستی بر مبنای احتمال 
31
شان رخ  بازیابی و اصالح شوند تا تعداد متوفیاتی کھ پیش ازثبت تولد (a)تا سن  

  داده است ملحوظ شوند.  بنابر این داریم :

  

دھدوفات ھای رخ داد شده بین تولد و ثبت آن را نشان می  dکھ در آن 
32. 

موالیدی کھ با تاخیربھ ثبت رسید ه اند، را می توان بر مبنای سنی کھ در زمان ثبت تولد ذکر شده است ، توزیع کرد. ولی 

 ١٣۶۶و ١٣۶٣داده ھای در دسترس، شناخت توزیع این موالید را مگر بر حسب گروھھای سنی و آنھم فقط برای سالھای 

  .)١ممکن می سازد. (جد ول ) 1987و  1984(

  موالیدی کھ با تاخیر بھ ثبت رسید ه ا ند (ثبت معوقھ) بر حسب گروه ھای سنی بھ ھنگام ثبت – ١جدول 

  گروه ھای سنی بھ

  ھنگام ثبت

  تعداد موالید ثبتی معوقھ

  درصد  ١٣۶۶  در صد  ١٣۶٣

  ٨۵è١١  ١٢٢۴۴٩  ٨٣è٩۴  ٢۶١٢۵۴  سالھ ١ـ۴

٨۶٨٧  ٨è١٣  ٢۵٣١٠  سالھ  ۵ـ٩  ۵è۴٧  

  ٩è۴٢  ١٣۵۵٢  ٧è٩٣  ٢۴۶٧٠  سالھ و بیشتر ١٠

  ١٠٠  ١۴٣٨۶٩  ١٠٠  ٣١١٢٣۴  کل

  منبع: سازمان ثبت احوال کشور

                                                 
30  .(a)  می باشد. و بیشتر سال١٠تا ١مدت زمانی را نشان می دھد کھ طی آن موالید بھ ثبت رسیده اند، این مدت زمان بین 

 31
وانیم ت. بواسطھ فقدان داده ھای آماری الزم و کافی در ارتباط با مرگ و میر کودکان زیر یکسال،  جداول عمر استاندارد را بکار می گیریم تا ب

 ضرایب احتمال بقا را محاسبھ کنیم.
رخ  tفوت این کودکان  بین تولدشان  کھ در ھمان سال  نشان می دھد.  tفوت کودکان زیر یکسال را در طول سال   d0(t). باید تاکید کرد کھ  32

ن اتفاق افتاده است. چرا کھ مردم غالبا بین چند روز و چند ماه برای ثبت تولد فرزندشان تاخیر دارند. از آنجا کھ این فاصلھ زمانی آو  ثبت  داد ه
ایم.  شان بکار گرفتھ موالید ثبت شده در ھمان سال وقوع  رخ دا د  ناشناختھ می باشد، ضریب بقای زیر یکسالگی را برای بازیابی و اصالح تعداد

 10 تا تعداد مرگی را نشان می دھد کھ در دوره زمان بین تولد و سن  بھ ھنگام ثبت ھمان تولد رخ داده است. این سن از یک d’(0,a) ھمچنین 
 الگی است.س

[ ]N t n t d t n t a d a
a

( ) ( ) ( ) '( ) '( , )= + + + +
=

∑0 0
1

10
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) بسیار بھم نزدیک است و ١٣۶۶و ١٣۶٣ساختارثبت موالید  تاخیری  بر حسب گروه ھای سنی برای دو سال مزبور (

بکار بست. بنابراین: ) 1966-1995( ١٣۴۵ـ١٣٧۴می توان میانگین آنھا را در ارتباط با کل دوره زمانی مورد مطالعھ 

٨۵è۵٪  ۶سالھ،  ۴تا  ١موالید ثبتی معوقھ بھ گروه سنè٨سالھ و  ٩تا  ۵بھ  ٪٢èسالھ و بیشتر تعلق خواھند  ١٠بھ  ٪١

داشت. از آنجا کھ توزیع این موالید بھ ترتیب سن در داخل ھر گروه سنی نیز مشخص نیست و از آنجا کھ ھیچ چیز اجازه 

بت معوقھ ثکھ را برآن گرفتیم فرض موالید ترجیحا در برخی از سنین انجام می گیرد،  معوقھبت نمی دھد فکرکنیم کھ ث

  توزیع می شود.موالید در داخل ھر گروه سنی ، بھ صورت ھمسان  

را دربرمیگیرند، ولی درمورد ) 1966-1999(  ١٣۴۵ـ١٣٧٨  دوره الزم بھ یاد آوری است کھ داده ھای مربوط بھ موالید ،

، بدون تفکیک موالید سال جاری و ثبت   شمار کل موالید ثبت شده ما فقط از) 1992-1999( ١٣٧٨تا  ١٣٧١سالھای

بھ ) 1994و 1993، 1992(  ١٣٧٣و  ١٣٧٢، ١٣٧١کھ بخشی از موالید ثبتی سالھای   معوقھ، اطالع داریم. از آنجا

رفتیم کھ موالید ثبت شده با تاخیراین سھ سال موالیدی مربوط می شوند کھ قبل از این سھ سال رویداده، فرض را برآن گ

ھمان نسبتی را با کل موالید ثبت شده دراین سالھا دارند کھ موالید ثبت شده با تاخیربا کل موالید ثبت شده در سال 

ھ ب بدین ترتیب توزیع موالید ثبت شده با تاخیر این سھ سال را بھ ھمان روشی کھ در فوق عرضھ شد، ).1991(١٣٧٠

باید گفت کھ این موالید بھ دلیلی کھ در  )،1995-1999(١٣٧۴ـ١٣٧٨می آوریم. اما درمورد موالید ثبتی سالھای دست 

  زیر می آید موالید ثبت شده با تاخیررا در بر نمی گیرند:

ده اقداما ت  قابل مالحظھ ای را برای بھ روز کردن ثبت موالید بکاربر) 1992( ١٣٧١سازمان ثبت احوال کشوراز سال 

) با استناد بھ اینکھ ھر ایرانی باید شناسنامھ خود را پیش میالدی 1993، ١٣٧٢و این اقدامات با مصوبھ دولتی (مورخ 

)١٩٩۴ژوئن   ٢١( ٢١/٣/١٣٧٣از
33

محتمل است کھ تمامی موالید ثبت نشده تا  بسیارتجدید کند، تصریح شد. بنابراین  

 ١٣٧٨تا  ١٣٧۴ثبت شده باشند و درنتیجھ موالید ثبتی سا لھای  انقضای مھلتی کھ مصوبھ دولتی مذکور مقررکرده،

استفقط در برگیرنده موالید قطعی سالھای مزبور  )1999-1995(
34
.  

ایی کھ از انیم تعدا د فوت ھرسیده را بایستی با کمک ضرایب احتمال بقا اصالح کرد  تا بتو ی کھ با تاخیر بھ ثبتموالید

ه است را دراین بازیابی لحاظ کنیم. این ضرایب از جدول ھای عمر استاندارد ت احوال رخ دادبتولد تا  ثبت در ادراه ث زمان

Coale  وDemeny" ،  کھ مناسبترین الگوبرای شرایط ایران بھ نظرمی رسد، گرفتھ شده اند. بھ برکت   الگوی غرب "

میزان مرگ و میررا برآورد  می توان )،1991( ١٣٧٠و آماری گیری جاری جمعیت ) 1986( ١٣۶۵نتایج سرشماری 

مناسب ترین است ( امید زندگی در  ١٨è۶میزا ن  ١٣٧٠برای سال و  ١٨میزان ، ١٣۶۵کرد. معلوم شد کھ برای سال 

                                                 
 ٣۶۶روز و سال کبیسھ  ٣۶۵میالدی) آغاز می شود، سال معمولی ، ۶٢٢وئیھ ژ ١۶. طبق تقویم خورشیدی ایرانی کھ زمان آن از ھجرت (  33

روزو باالخره ماه دوازدھم در یک سال  ٣٠ماه بعدی  ھر یک  ۵روز ، ٣١ماه تقسیم شده کھ شش ماه اول آن ھر یک  ١٢روز است. ھر سال  بھ 
 ٢٢یا  ٢١، ٢٠بھاری، کھ بر طبق تقویم گریگوری  (Equinox)روز دارد. سال با شروع اعتد ال  ٣٠روز و در یک سال کبیسھ  ٢٩معمولی 

 مارس است، آغاز می شود. تفاوت نظام سال کبیسھ بین این دو تقویم باعث تفاوت سال جید ایرانی در رابطھ با تقویم گریگوری می شود. 
34
 قابل توجھ قیمت ھا دنبال شد. بنا بھ این سیاست ، بیندر پایان جنگ، سیاست جیره بندی مواد غذایی ھمچنان بھ دلیل بحران اقتصادی و افزایش  

ھایی  توزیع می شد تا بدین وسیلھ ھر خانواده بتواند تعداد معینی از احتیاجات  اولیھ و حیاتی  خویش را  ھرخانواده بھ نسبت تعداد اعضایش کوپن
مدارس،  ھای خود را تجدید کنند. بعالوه، گسترش  غیب شدند کھ شناسنامھبھ قیمت یارانھ ای تھیھ نماید. درنتیجھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم قویا تر

شھرنشینی، توسعھ اقتصادی و اجتماعی روستاھا بھ ویژه تاسیس خانھ ھای بھداشت، کاھش مرگ ومیر کودکان کھ ادامھ حیات فرزندان را بھ 
کھ در فصل چھارم بھ  ) 1984(١٣۶٣رت ھای واکسیناسیون از سال خانواده ھا اطمینان می داد، اجرای برنامھ واکسینا سیون کودکان، توزیع کا

 دآن خواھیم پرداخت، و باالخره گسترش توانایی ھای سازمان ثبت احوال، بھ خصوص از پایان جنگ، دالیل دیگری را تشکیل می دھند تا بھ بھبو
 ثبت بھ ھنگام موالید ،ھر چھ بیشتر باورداشتھ باشیم.
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احتمال بقا در سنین مختلف براین پایھ محاسبھ شده است.  ؛سال می باشند) ۶۴و  ۶٢è۵بدو تولد زنان بھ ترتیب برابر با 

  والید ثبت شده در ھمان سال تقویمی رویدادشان نیزبعمل آمد.این اصالحات در مورد م

بطور یکسان روی  n’(t-a)مبنی بر آن کھ موالید با تاخیر ثبت شده در اداره ثبت احوال  ،بنا بھ فرضیھ انتخابی ما در ابتدا

یب اصالح شده اند موالید عبارت است از بازگرداندن موالیدی کھ بھ این ترت *، روند تعدیلگرددده سال توزیع می 

[n’(t+a)+d’(0,a)]ن سال اضافھ کنیم موالید اصالح شده ھما ، بھ سالھا ی مربوطھ شان تا سپس آنھا را بھ(n(t) + d0 

(t)) کھ بھ تقویم مربوط میگردد، دیگر نمی توان آنھا را روی  تطابق زمانیدلیل آشکاربھ بعد، بھ ) 1985(١٣۶۴. از سال

کمتر می شود: تا نھمین  آنھنگام ثبت تاخیری دراز حیث زمانی پیشتر می رویم، سن تولد  ده سال توزیع کرد. ھر چھ

و ھمین گونھ بھ بعد. از آنجا کھ تمام موالید ) 1986( ١٣۶۵در سال  تولد ، ھشتمین سالگرد١٣۶۴در سال  تولد سالگرد

ضروری شوند، تاکید بر این نکتھ   " میت"شناسایی و ثب) 1994( ١٣٧٣ثبت نشده بنا بھ تصویب نامھ فوق الذکر در سال 

  این روش موجب ھیچ نوع انحراف آماری نمی گردد. بھ نظر می رسد کھ

  عرضھ شده اند. 2نتایج تعدیل موالید بھ ھمراه موالید ثبت شده در ثبت احوال در جدول 

ری ھای سال نیز کھ بھ ھنگام سرشمابا تعداد کودکان کمتر از یک اصالح شده ، ، موالیدبرای کنترل اعتبارنتایج این تعدیل

متوالی شمارش شده، مقایسھ شده اند. از آنجا کھ  سرشماری ھا در میانھ سال عرفی صورت گرفتھ، میانگین موالید تنظیم 

شده روی دو سال نیز محاسبھ شده تا با داده ھای سرشماری ھا مقابلھ شوند
35

  ).٣ جدول (

  

  

  

                                                 
35

ھ در کشوری مانند ایران غالبا گرایش بھ فراموش کردن کودکان کم سن و سال بھ طور عام و نوزادان بھ طور خاص . تجربھ نشان می دھد ک
ھ تدریج ؛ مسلما این امر بشماری ھا برای شمارش جمعیت از موالید ثبتی پراعتبارتر نباشندوجود دارد. بنابر این کامال بنظر بدیھی می رسد کھ سر

  زی و تحصیل مردم و بھبود آموزش ماموران سرشماری تغییرخواھد کرد. با ارتقای سطح سواد آمو
 .Ajustementو بھ زبان فرانسھ  Adjustmentبھ زبان انگلیسی *
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  ال و موالید اصالح و تنظیم شدهموالید ثبت شده در ثبت احو -٢جدول 

 موالید تنطیم و اصالح شده  *موالید ثبت شده در ثبت احوال*  

موالید سال  سال
 جاری

موالید ثبتی 
 معوقھ

موالید سال  جمع
جاری اصالح و 

 تنظیم شده

موالید ثبتی 
معوقھ اصالح 
 و تنظیم شده

جمع موالید 
اصالح و تنظیم 

 شده
(١) (٢) (٣) (۴) (۵) (۶) (٧) 

١٣۴۵ ٩٢۵۴٧۴  ۶٢٧٢۴۴ 1 102 169 543 789 742 092 1 285 881 

١٣۴۶ ۴۴٩٨۴٢ ۵٩٩۵١۴ 1 049 356 515 069 774 217 1 289 286 

١٣۴٧ ۴۶٩٠٩٧ ۵٧٨۴١٣ 1 047 510 537 116 796 483 1 333 599 

١٣۴٨ ۴۵۶۵٠٠ ۶٣٩٩٩۴ 1 096 494 522 693 826 800 1 349 492 

١٣۴٩ ۴٨٣١۵۵ ۶٩۶٢٣٢ 1 179 387 542 100 883 763 1 425 863 

١٣۵٠ ۴٩۵٨١۴ ٧٣٨٠٧٩ 1 233 893 556 303 876 393 1 432 696 

١٣۵١ ۴۶۴ ٠۴٠  ۶٧۴۴٨٢ 1 138 522 520 653 881 066 1 401 719 

١٣۵٢ ۴٨٢ ۵٧١٩٢٢٩ ٢٧ 1 201 756 541 395 884 286 1 425 682 

١٣۵٣ ۴٨۴ ٩۶٣  ٧۶٧٠۴۴ 1 252 007 578 542 874 146 1 452 688 

٣۵۴١  ٣۵٩٩۵٣  ٨٠۴٠۵٣ 1 343 412 593 295 895 386 1 488 681 

١٣۵۵ ۵۶٢٧۵۶ ٨٣٨۶٧٠ 1 401 426 619 032 1 005 410 1 624 442 

١٣۵۶ ۵٧۴۵٨٣ ٩٣۴٨٣٨ 1 409 431 632 052 1 044 229 1 676 281 

١٣۵٧ ۵٣٧٣١۶ ٨٣٢٢٨١ 1 369 597 591 048 1 016 493 1 607 541 

١٣۵٧٢ ٨۵۶٩ ١٩۶۴٢٨٩ 1 689 908 798 181 900 678 1 698 858 

١٣۵١٠ ٩۴٩٠۴۵ ١۴٠١٢۶٣ 2 450 308 1 130 871 657 129 1 788 000 

١٣۶١٣١ ٠۵١١٠ ٧٣٠۵٨٨١ 2 421 611 1 418 357 463 678 1 882 035 

١٣۶١٣ ١۵۵٩٧۶ ٧۴۵٩١٨ 2 101 894 1 461 742 346 078 1 807 820 

١٣۶١ ٢۶۵٢٧١۶ ۵۵٠٧٣٣ 2 203 448 1 781 627 251 034 2 032 660 

١٣۶١٧٠٩٨ ٣۴٣ ٣۵٧٩۶٠ 2 067 803 1 843 211 212 893 2 056 104 

١٣۶۴ ١٧۵٢٨٠٢ ٣٠٣٨۴٧ 2 033 285 1 844 196 157 742 2 001 938 

١٣۶۵ ٢٠٠٩۵١۴ ٢۴٩۵۴١ 2 259 055 2 114 009 119 960 2 233 969 

١٣۶۶ ١۶٨۶۴۵١ ٢۴۵۶٣٧ 1 832 089 1 774 148 106 759 1 880 906 

١٣۶٧٢٣١٧ ٧۴۵  ١٩٨۴٢۶ 1 944 149 1 836 501 81 153 1 917 654 

١٣۶١٧١٢ ٨۵۴٧٢٢ ٣۶٨ 1 784 811 1 801 595 82 861 1 884 456 

١٣۶١ ٩۶٩١٢٣٩ ٣١٧٣٨ 1 722 977 1 697 008 81 883 1 778 891 

١ ١٣٧٠۴٨۶٩ ٧٨٨۶١۴٣ 1 582 931 1 546 260 60 413 1 606 672 

١٣ ١٣٧١۴٠۵۶٩٢ ٣۶٨٠ 1 433 243 1 394 186 39 741 1 433 926 

١٢ ١٣٧٢۵١۴٩۵ ٨۶۵٢٢ 1 338 017 1 301 555 20 470 1 322 025 

١٣٣ **١٣٧٣۴۵٩٢٢ ٢٢۶٢ 1 426 784 1 387 903 - 1 387 903 

١٣٧۴** ١٢٠۵٣٧٢  1 205 372 1 253 587 - 1 253 587 

١٣٧۵** ١١٨٧٩٠٣  1 187 903 1 235 419 - 1 235 419 

١٣٧۶** ١١٧٩٢۶٠  1 179 260 1 226 430 - 1 226 430 

١١٨ **١٣٧٧۵۶٣٩  1 185 639 1 233 065 - 1 233 065 

١١٧٧ **١٣٧٨۵۵٧   1 177 557 1 224 659 - 1 224 659 

  ) ارائھ شده اند.۶) و (۵) اصالح و تنظیم شده و بھ ترتیب در ستون ھای (٣) و (٢موالید ستون ھای (
   .و سالنامھ آماری کشور، مرکزآمار ایران ٢٣تا  ٧، صفحات ١٣٧١، ٢شماره  * منابع: جمعیت، فصلنامھ سازمان ثبت احوا ل،

فقط با موالید سال جاری  ١٣٧٨تا  ١٣٧٣فھرست شده اند، موالید  ١٣٧٣** از آنجا کھ ھمھ تولد ھای ثبت نشده سال ھای قبل از 
 .تطبیق می کند
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  و موالید تعدیل شده کودکان کمتر از یکسال، موالید ثبت شده در ثبت احوال – 3جدول 

کودکان کمتر از یکسال کھ  سال سرشماری
 درسرشماری شمارش شده اند

 موالید تعدیل شده* موالید ثبت شده درثبت احوال*

١٣۴۵ ٨١٧١٣۴ ۴٧۴٩٢۵ ١٢٨۵٨٨١ 

١٣۵۵ ٩٧٨١٣٣ ۵۵١٠۵١ ٧۵۵۶۵۶٢ 

١٣۶۵ ١٧۶٧٧٢۶ ١٨٨١٢٧۶ ٢١٣۶٣٢۶ 

١ ١٣٧٠۴۶٣۵٣۴ ١۵۵٩٢۶١ ٣۶۶٣٠٣٠ 

١٣٧۵ ١٠٢٠٩٣۶ ١١٩۶۶١٢٣ ٣٧۵۴١٩ 

کھ فقط والدت ھای ھمان  ١٣۴۵منظورمیانگین والدت ھایی است کھ در دو سال متوالی رخ داده اند: سال سرشماری و سال پیش از آن، مگر سال * 
  سال را ارائھ می کند.

نتایج ، با اینکھ بھبود می یابد) 1980( ١٣۶٠پوشش موالید توسط ثبت احوال بھ نحو قابل مالحظھ ای در سال ھای دھھ 

بھم نزدیک ) 1996( 1375. باالخره این دو منبع بوضوح در سال ھمچنان کاستی ھایی منعکس می کند ١٣۶۵سرشماری 

می شوند. با تعدیل موالید، رقمی باالتر از سرشماری ھا و موالید ثبت شده در ثبت احوال بدست آمده است کھ ثابت می کند 

  ح موالید بھ کم بر آورد کردن تعداد موالید منتھی نمی گردد.روش بکار گرفتھ شده برای اصال

برآورد نرخ باروری
36

  

ایرانیتعداد زنان بر حسب گروه ھای سنی و بھ تفکیک ھر سال عرفی نیز تعدیل شده اند. تعداد زنان با ملیت 
37
از طریق  

مارگیری جاری جمعیت و آ ١٣٧۵و ١٣۶۵، ١٣۵۵، ١٣۴۵میانگین نرخ رشد جمعیت بین سرشماری ھای سال ھای 

افراد یک سرشماری بھ سرشماری بعدی با استفاده  *محاسبھ شده است. اما برای کنترل این نتایج، از روش فرافکنی ١٣٧٠

ھای   و بھ کمک ضریب) 1966( ١٣۴۵از عملکرد احتمال بقا نیز استفاده کرده ایم. بھ این ترتیب بر مبنای سرشماری 

الگوی غرب ،   موردحاضر، جداول عمر استاندارد  لھ یک جدول عمر استاندارد( درسا جھای سنی پن  احتمال بقای گروه

  سالھ، پنج سال بھ پنچ سال فرافکنی شد ه اند.  )، جمعیت زنان ، بر حسب گروه ھای سنی پنج١٨تا  ١۴میزان ھای 

نرخ رشد را برای ھر سال از برآورد نرخ ھای رشد ساالنھ افراد کھ با این روش محاسبھ شده بھ ما اجازه می دھد کھ 

ارزیابی کنیم. نتایج ھردو روش بقدری بھ ھم نزدیک ھستند کھ می توان از ھریک از ) 1966- 1999( ١٣٧٨تا  ١٣۴۵

  آنھا، بدون تفاوت استفاده کرد.

 **یزاز آنجا کھ توزیع موالید بر حسب گروه ھای سنی زنان نیزنامعلوم بود، ضرورت داشت کھ آن را ازطریق شبیھ سا

برآورد کنیم. بھ این منظور، نرخ ھای باروری زنان را در سوریھ انتخاب کردیم. این انتخاب در وھلھ اول با شباھت 

                                                 
، زیرا اصالح و تنظیم موالید ثبت شده تنھا در سطح کل کشورمی تواند کشورمورد بررسی قرار خواھد گرفت تحول باروری فقط برای کل  36

 صورت گیرد.

37
  دآوری این نکتھ ضروری است کھ ثبت احوال تنھا موالید کودکانی را پوشش می دھد کھ پدر و مادری با ملیت ایرانی دارند.یا 

* Projection  
**Simulation 
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و تا اواسط سالھای ) 1960-1970( 1340-1350سطوح موالید قابل توجیھ است : نرخ موالید زنان سوریھ در سال ھای 

است و در ھمین زمان نرخ موالید زنان در ھر دو کشوربطور ھمزمان  بھ نرخ موالید زنان ایرانی نزدیک )،1980( 1360

  ).١کند (نمودار شروع بھ کاھش می

  نرخ ھای خام موالید در ایران و سوریھ – 1نمودار 

 

سال در سال  ٢١è۴در ایران،  ١٣۶۵سال در سال  ١٩è٩این شباھت فقط بھ والدت مربوط نمی شود: سن ازدواج زنان (

در سوریھ در ھمان  ۶è۴در مقابل  ١٣۵٧در ایران در سال  ٨è٣ازدواج ( ١٠٠، تعداد طالق برای ھر در سوریھ) ١٣۶٠

ھای   )، و نرخ١٣۶٩در سوریھ در سال  ۶٢è۶٪در مقابل  ١٣٧٠در ایران در سال  ٪۶۵سال)، نرخ زنان با سواد ( 

) نیزبسیار بھ ھم نزدیک ١٣۶٨ال در سوریھ س ٪١٢è٢در مقابل  ١٣٧٠در ایران سال  ٪١١è٣فعالیت اقتصادی زنان (

  . )Courbage, 1994a؛ Fargues, 1986 ھستند ( 

انطباق ) tبر حسب گروه ھای سنی بر تعداد زنان ایرانی ھمان گروه سنی و ھمان سال ( ھ ایزنان سوری باروریھای نرخ 

، ھ ایی را می داشتند کھ زنان سوریدر نزد زنان گروه اخیر، اگر ھمان نرخ بارور  (ns(x,t))داده شد ه تا تعداد موالید

حاصل ضرب موالید از طریق  ان ایرانیزن  (ne(x,t)))سالھ ج برحسب گروه ھای سنی پنحساب شود. تعداد فرزندان 

(ns(x,t)) در موالید تعدیل شدهN(t))  آنھا را ھای باروری  محاسبھ و سپس نرخشبیھ سازی شده، موالید  روی جمعبر

  .می شودد ھر گروه سنی برآوردر

عرضھ می شود تا با نتایج برآوردھایی کھ در  ۴ابتدا، نتایج مربوط بھ دوره ھای بین سرشماری ھا ارائھ شده در جدول 

ھمچنان بسیار ) 1966و  1976( ١٣۵۵و  ١٣۴۵بین سال  خالف تصور، میزان باروریباال ذکر گردید مقایسھ شوند. بر 

و تاریخ آنچنان نا چیز است کھ نمی توان آن را ھمچون آغاز دوران گذارجمعیتی باال مانده است و افت باروری بین این د

واقع می شود، حال آنکھ تحلیل ھای مبتنی بر ) 1976و  1986( ١٣۶۵و  ١٣۵۵در نظر گرفت. این افت بیشتر بین سال 

است  ١٣۶۵خره، از سال نتایج بھ دست آمده از روش ھای برآورد غیرمستقیم بھ نتیجھ ای معکوس منتھی شده بود. باال

از  تعداد متوسط فرزند برای  )،1986و  1996(١٣٧۵و  ١٣۶۵ر فاصلھ ده سالھ بین گیرد: د  کھ سقوط باروری شتاب می

  کاستھ می شود.  ٣è۶ھر زن 
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  نرخ ھای اصالح و تنظیم شده باروری عمومی زنان (کل کشور) – ۴جدول 

 1375 1365 1355 1345 گروه ھای سنی

15-19 0.131 0.119 0.105 0.046 

20-24 0.352 0.32 0.282 0.124 

25-29 0.380 0.345 0.304 0.134 

30-34 0.331 0.301 0.266 0.117 

35-39 0.252 0.229 0.202 0.089 

40-44 0.122 0.112 0.098 0.043 

45-49 0.017 0.016 0.014 0.006 

تعداد متوسط فرزند 
 برای ھرزن

7.9 7.2 6.4 2.8 

خره سری شاخصھای  تلفیقی باروری (تعداد متوسط فرزند برای ھر زن) ،اجازه می دھد تا برای اولین بار روند تحول باال

) دنبال کنیم. باروری از سطحی بسیار باال، ۵( جدول شماره ١٣٧٨تا  ١٣۴۵باروری را طی مدتی نسبتا طوالنی از 

کند،   با آھنگی بسیار آھستھ شروع بھ کاھش می، ١٣۵٨ا ت ١٣۴۵سط برای ھر زن در فرزند بھ طور متو ٨نزدیک بھ 

، )١٣۶۴تا  ١٣۵٨کوتاه ثبات ( فرزند، تثبیت می شود.  پس از یک دوره   ۶،٩در این سال در سطحی ھمچنان باال، یعنی 

، نرخ ١٣٧٨و  ١٣۶۵ای از سرگرفتھ می شود ولی این بار با آھنگی بسیارسریع و شتابان. بین سال ھ ١٣۶۵از سال 

  .)٢رسیده است (نمودار  ١٣٧٨فرزند در سال   ٢è۵بھ  ١٣۶۵فرزند در سال  ۶è۴و از کاھش یافتھ  ٪۶٠باروری 

  تعداد متوسط فرزند برای ھرزن (کل کشور) -۵جد ول 

متوسط فرزند  سال
 برای ھرزن

متوسط فرزند  سال
 برای ھرزن

متوسط فرزند  سال
 برای ھرزن

1345 7.9 1357 7.0 1369 4.8 

1346 7.8 1358 6.9 1370 4.3 

1347 7.7 1359 7.0 1371 3.5 

1348 7.7 1360 6.9 1372 3.4 

1349 7.7 1361 6.9 1373 3.2 

1350 7.5 1362 6.8 1374 3.1 

1351 7.3 1363 6.8 1375 2.8 

1352 7.1 1364 6.8 1376 2.7 

1353 7.0 1365 6.4 1377 2.6 

1354 7.1 1366 6.1 1378 2.5 

1355 7.2 1367 5.6     

1356 7.1 1368 5.3     
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  تعداد متوسط  فرزند بر ھر زن (کل کشور) –٢نمودار 

  

 

تایید  )،1996( ١٣٧۵این برآوردھا با نتایج نمونھ گیری در مورد خانواده و باروری در شیرازدر سال  از سوی دیگر،

شوند  می
38

کمی ) ٣(نمودار  ١٣۵۵ـ١٣۵٠در سال  ٩è۴متوسط فرزند برای ھر زن از  . طبق نتایج این نمونھ گیری، تعداد

کاھش  ۵è۵٪، ثابت می ماند و سپس با آھنگ ساالنھ ١٣۶۵ـ١٣۵۵فرزند در طی سال ھای  ۴è٧کاھش یافتھ و درسطح 

کاھش ساالنھ، تعداد  ٪٩؛ سپس این آھنگ شتاب گرفتھ و با می رسد ١٣٧٠تا  ١٣۶۵رزند در سال ف  ٣è۶یافتھ و بھ 

در اینجا مقایسھ سطوح باروری مشاھده  می دھد. منظور ماتقلیل  ١٣٧۵ـ ١٣٧٠در  ٢è٢متوسط فرزند برای ھر زن را بھ 

شباھت این دو بلکھ مشاھده گرایش باروری است:  شده در شیراز با داده ھای محاسبھ شده در مقیاس کل کشورنیست،

یک میلیون سکنھ) بھ در سطح ملی و در سطح شھر شیراز (منحنی انسان را شگفت زده می کند. شباھت تحول باروری 

  می باشند. تغییردر کل کشورتحت تاثیر عللی احتماال مشترک  ی گواه ھمزمانی حرکت وخوب

  

  

  

                                                 
، مرکز ملی INEDبین مرکزملی مطالعات جمعیتی فرانسھ ) 1995( ١٣٧۴این نمونھ گیری در چھارچوب پیمان پژوھشی ای کھ در مھرماه   38
(دنیای ایرانی) و موسسھ پژوھش در برنامھ ریزی و توسعھ وابستھ بھ سازمان برنامھ و بودجھ امضاء گردید، با  - CNRS فرانسھ ژوھش علمیپ

ھمکاری مرکزجمعیت شناسی دانشگاه شیراز بھ انجام رسید. نویسنده این کتاب، فعاالنھ در تمام مراحل تدارک و تحقق این نمونھ گیری شرکت 
است  ھرا بعھده داشتداده ھای گرد آوری شده را بھ شکل جدول و تحلیل بخش اعظم نتایج امل پردازش ت. وی ھمینطور مسئولیت کجستھ اس

Ladier-Fouladi et al. 1996) ارائھ تفصیلی این نمونھ گیری.1). ھمچنین نگاه کنید بھ ضمیمھ ،  
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  گرایش باروری در شھر شیراز  – ٣نمودار 

  

جملھ کشورھای نادری کھ در مورد آن ھا سری  از سوی دیگر، بایستی خاطر نشان ساخت کھ در الجزایر و مصر،از

شور با اقتصاد رانتی (رانت نفتی برای اولی و  بھره مندی از چندین منبع ھای متناسب موجود است، دو ک (رشتھ) داده

39 دومیرانتی برای 
)، اما با دو نظام سیاسی و اعتقادی متفاوت، گرایش باروری مشابھ گرایشی است کھ در ایران مشاھده 

  .)Behkhellil et al., 1998؛ Fargues, 1997) (۴شده است (نمودار

ن سھ منحنی شگفت آوراست. در مصر، باروری کھ از سطحی پائین تر برخورداراست ھیچگونھ وضع کم وبیش یکسان ای

نشان نمی دھد. در الجزایر کھ میزان باروری بسیار بھ میزان باروری  ١٣۶٧و  ١٣۶١نشانھ ای ازافول  بین سال ھای 

ه می شود کھ پس از آن ثابت  مشاھد ١٣۶١فرزند در سال  ٠è۵در ایران نزدیک است، اولین کاھش ناچیز، کمتر از 

 ،ین سھ کشور،  پس از چند سال ثباتاست کھ بھ طور قابل مالحظھ ای شتاب می گیرد. در ا ١٣۶۵ماند و فقط از سال   می

باروری  شروع بھ کاھش می کند. این شباھت بسیارگویا  بھ نظر می رسد، باتوجھ بھ اینکھ  ١٣۶٠از میانھ سال ھای دھھ 

ھ دولت اسالمی ھوادارتشویق زاد و ولد فرض بر آن بوده ک
40

است، زیرا قوانینی وضع کرده کھ با رھایی زنان سازگار 

) بھ اجرا گذاشتھ شده بود، پایان بخشیده است. ٨( رجوع کنید بھ فصل  ١٣۴۶نبود و بھ سیاست کنترل موالید کھ از سال 

، دولت بھ اجرای این سیاست متعھد بوده ١٣۴٣و در مصر از سال  ١٣۶١در صورتی کھ، برعکس ، در الجزایراز سال 

است. این شباھت بخصوص در ایران آشکارمی سازد کھ فقدان سیاست جمعیتی و یا فقدان ھر نوع قوانینی در این زمینھ، 

  گرایش باروری را تغییرنداده است.

                                                 
Luciani ,ھدایا و وام ھایی با نرخ پائین در ارتباط با مخاصمھ اعراب و اسرائیل ( ، کانال سوئز،انت این کشور عبارت اند از "نفت"منابع ر  39

1993( 
40

t Natalis بھ انگلیسی وNataliste  بھ فرانسھ  
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ا در سطحی باال نگاه داشتھ بنابراین باید بھ شناخت دالیلی ھمت گماشت کھ مدت ھای مدیدی باروری در این سھ کشورر

سھ کشور مصر، الجزایر و ایران ،اقتصاد  مشترک  و سپس بھ طور ھمزمان آن را کاھش داده اند. یکی از صفات ویژه

ایم، بھ حفظ   متکی بھ رانت آنان است . این نظام ا اقتصادی، کھ کارکرد آن را در فصل ھفتم در ارتباط با ایران باز شکافتھ

و لذا حفظ سطح باالی باروری کمک رسانده است. بدین ترتیب افت باروری در دوره ای پدید می آید کھ رفتارھای سنتی 

دراین سھ کشوربھ تدریج احساس میگردد. تالقی این دو اتفاق بھ این ) 1983( ١٣۶٢تنایج ناگوار کاھش قیمت نفت سال 

نده ای در تحول رفتارھا و نتیجتا در کاھش باروری فرضیھ میدان می دھد کھ بحرانی شدن اقتصاد رانتی،  نقش تعیین کن

  ایفا کرده است.

  تعداد متوسط فرزند برای ھر زن  – ۴نمودار 

  

دوران گذارباروری درایران ، پس از استقرار جمھوری اسالمی و در وضعیت وخیم نا براین، با احتساب این نتایج، ب

والنی سناریویی اساسا متضاد با این پذیرفتھ شده بود. این دوران بحران اقتصادی آغازگشتھ است،  حال آن کھ تا مدتی ط

گذار رویدادی بزرگ در تاریخ اجتماعی ایران و بسیار معنا دارست، زیرا علیرغم ایدئولوژی رھبران تحقق یافت، 

برای چنین   ایدئولوژی ای کھ از طریق وضع قوانین و اقدامات قھری بویژه در مورد زنان اعمال می گردد.  این شرایط

تغییر و تحولی بسیار نامساعد می نمودند. پس  ورای بحران اقتصادی کھ در فصل ھفتم آنرا شرح خواھیم داد، البتھ باید 

  اند.   عواملی  را بررسی کنیم کھ تحول جامعھ  و بھ ھمراه آن باروری را ضمن خنثی کردن ایدئولوژی دولتی، ممکن ساختھ
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 باروری 41عوامل نزدیک تعیین گر -٣

): عوامل نزدیک تعیین گر 1بطور کلی دو نوع عامل تعیین کننده بھ صورتی قطعی روی گرایش باروری تاثیر دارند: 

): عوامل دور تعیین گر٢ازدواج، پیشگیری از بارداری، شیردادن مادران و سقط جنین)؛ و اولین (سن در 
42

(مرگ و  

ینی، و غیره). دراین قسمت  عوامل نزدیک تعیین گر مورد بررسی میرکودکان، سواد آموزی، فعالیت اقتصادی، شھرنش

  قرارمی گیرند و عوامل دور تعیین گر موضوع بخش دوم اثر حاضرند.

اولین ازدواج زنان یکی از عوامل تراز اول باروری است، بویژه کھ باروری خارج از پیوند زناشویی تقریبا وجود در سن 

  ه ای عمیق تر در فصل بعدی خواھیم پرداخت.ندارد. بھ مسئلھ زناشویی بھ شیو

در ارتباط با تغذیھ نوزادان از طریق شیر مادر، بھ علت  فقدان آمارھای مناسب  نمی توان  بھ ھیچ بررسی درخور توجھی 

  جھت تعیین اثر این عامل بر روی باروری پرداخت.

)1976( ١٣۵۵اما سقط جنین ، پیش از قانونی شدن آن در سال 
 43

و آغاز  ١٣۴٠ھا ی دھھ ورغیر رسمی در سالبھ ط ،

 ١٣۵٠، انجام می گرفتھ است. تنھا داده ھای موجودی کھ ارزیابی فراوانی سقط جنین را در سال ھای دھھ ١٣۵٠دھھ 

گرفتھ شده اند. در میان زنان بارداری کھ در این » بنیاد حمایت از مادران و نوزادان« ممکن می سازند، از آمارزایشگاه 

( یعنی آخرین سال پیش از ممنوعیت رسمی سقط جنین) ١٣۵٨در   ٪١٨و  ١٣۵۴در  ٪١٠اه پذیرفتھ شده اند، زایشگ

). از سوی دیگر، نتایج یک نمونھ گیری کھ در سال ھای دھھ ١٣۵۴جنین خود را سقط کرده اند (سالنامھ آماری کشور، 

نجام گرفتھ است ، نشان می دھد کھ بین سال ھای ا»   ایشگاه فرحز« در یک درمانگاه بزرگ مادران در تھران  ١٣۴٠

زنان باردار در این زایشگاه بھ منظور سقط جنین انجام گرفتھ است  ٪١٧تا  ١٠پذیرش  )،1961-1967( ١٣۴۶تا  ١٣۴٠

)Jalali, Payman and Majd, 1977 با توجھ  ١٣۵۵). بنظر نمی رسد کھ توسل بھ سقط جنین با قانونی کردن آن درسال

کوتاه مجاز بودن آن، شدت یافتھ باشد. بالفاصلھ پس از استقرار جمھوری اسالمی ، سقط جنین دوباره ممنوع  بھ مدت

، باز ھم بھ دالیل پزشکی، ھنگامی کھ حیات مادر در خطر باشد، بھ می دانیم کھ توسل بھ آن از نو اعالم شد. ولی امروزه

زن  ۴١نمونھ گیری، ما دراین ) این امر را نشان می دھد: ١٣٧۵طورنیمھ رسمی اعمال می گردد. نمونھ گیری شیراز (

کھ طی پنج سال پیش ازنمونھ گیری ، بارداریشان بھ سقط پیش رس ( بچھ ، را شمردیم ٣è۵٪، یعنی  ١١٣۵وع از مجم

اند  کرده اعالم داشتند کھ جنین خود را سقط ٪١٢انداختھ شده)، مرده زایی و یا سقط جنین انجامیده است؛ از میان آنان 

)Ladier-Fouladi and al., 1996بشمارایران شیراز، پنجمین شھر  ی،). با توجھ بھ این کھ از نظراھمیت جمعیت 

 ١٣٧۵و  ١٣٧٠بین سال ھای ، ر شھرھای بزرگ ھمان نسبت از زناندست کم داین احتمال وجود دارد کھ رود،   می

گستردگی و فراوانی برآورد قدان داده ھای کافی و مناسب، دست بھ سقط جنین زده باشند. بھ جھت ف )، 1991-1996(

این عامل بسیار مھم در کنترل موالید در بررسی حاضرجای نمی گیرد. فقط  ،. از این روغیر ممکن استسقط جنین 

 ماند کھ تاثیر استفاده ازروش ھای پیشگیری از بارداری را در حد داد ه ھای موجود مورد بررسی قرار دھیم. می

                                                 
41

determinant of fertility Proximate    بھ انگلیسی وDéterminants proches de la fécondité بھ فرانسھ 
42

 yRemote determinant of fertilit  بھ انگلیسی و Déterminants lointains de la fécondité  بھ فرانسھ 
 .۶/٨/١٣۵۵، مورخ ٩٢٧٢روزنامھ رسمی کشور، شماره . 43
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  شگیری از بارداریپی

استفاده از روش ھای پیشگیری ازبارداری انتخاب سنجیده زن است کھ مستلزم تحول ذھنیت وی می باشد. بر خالف شیر 

ھای   استفاده از روش تعداد فرزندان خود را کاھش دھد، ،آن کھ فعاالنھ نقشی داشتھ باشدبدون دادن کھ بھ زن اجازه می دھد 

وی مستلزم انگیزه و آگاھی است. ولی آشکاراست کھ این مسئلھ صرفا فردی نیست بلکھ  پیشگیری از بارداری توسط

تحول جامعھ در کلیت خود و نیز ارزشھای اجتماعی حاصل از آن، پیش شرطی ست تا  بھ تعریفی کامال نوین از زن و 

ھ مایل است در زندگی داشتھ باشد نقش او بیانجامد. تنھا در این شرایط است کھ زن می تواند درباره تعداد بچھ ھایی ک

  تصمیم بگیرد و سپس برای رسیدن بھ آن کوشش کند. 

برنامھ ھای تنظیم خانوداه برای گسترش  پیشگیری از بارداری در کشور ھای جھان سوم، برای مدتی طوالنی، بسیار 

رات دلیل فقدان انگیزه کافی زنان بھ کالکن این امر حقیقت ندارد و کامیابی این برنامھ ھا بھ  تعیین کننده تلقی می شده،

فراوانی و رواج استفاده از روش ھای پیشگیری از بارداری شاخصی از انگیزه زنان است کھ  دچار چالش شده اند. پس

  از ورای آن تغییر وتحول عمیق جامعھ آشکار می گردد. 

باردرای در ایران را  فقط از راه  آمارھای  استفاده از روش ھای جلوگیری از در ایران، بھ جھت فقدان داده ھای مناسب

تنظیم خانواده می توان بررسی کرد. بنابراین، زنانی کھ از روش ھای سنتی استفاده می کنند و یا آنھایی کھ وسایل پیشگیری 

ش ز رواز بارداری را از بخش خصوصی فراھم می کنند، در این آمارھا نمی گنجند. در اینجا ما فقط بھ بررسی استفاده ا

ھای پیشگیری از بارداری می پردازیم و بررسی برنامھ تنظیم خانواده، بھ مثابھ جھت گیری سیاسی در زمینھ جمعیت را 

  بھ فصل نخست بخش آخراثر حاضر موکول می کنیم.

ن ازدواج تنھا داده ھایی کھ موجود است، نسبت زنا بنا بھ، ١٣۵۶( سال برقراری برنامھ تنظیم خانواده) تا  ١٣۴۶از سال 

  ).۶  (جدول  رسیده است ١٣۵۶در   ٪١١بھ  ١٣۴۶در   ٪٠è٠٢کرده اند از » قبول«سالھ کھ برنامھ مزبور را  ۴۴ـ١۵کرده 

در اثرفقدان اطالعات مفصل تر، تدقیق سن زنان و تعداد فرزندانشان در زمان پذیرش برنامھ تنظیم خانواده ، ممکن نیست. 

 . بنا بر یک مطالعھ نسبتا قدیمیمشخص نمی باشدنیز  ،گذاری بین تولد فرزندانانگیزه آنان، توقف کامل یا فاصلھ 

)Liberman, 1977 اکثریت عظیم زنان فقط پس از آنکھ صاحب تعداد زیادی فرزند می شدند بھ مراکزتنظیم خانواده ،(

رن پیشگیری، ناآگاھی و یا رجوع می کردند. بنا بر ھمین مطالعھ، زنان بھ موجب شناخت ناکامل و نادرست از وسایل مد

نمی توانستند باروریشان را کنترل کنند، در نتیجھ ھمواره از تعداد مطلوب فرزند برای خود  ،شانحتی باورھای تقدیرگرای

رفتنداقتصادی متفاوت) فراتر می  –فرزند بنا بھ تعلقشان بھ قشرھای اجتماعی  ۵تا  ٣( بین 
با توجھ بھ این اطالعات  .44

ھرزن در طی این دوره، می توان نتیجھ گرفت کھ شرایط اجتماعی مساعد برای تغییر برای اد فرزندان وبویژه  تعد

  وضعیت زن ، فراھم نبود ه است.

   

                                                 
44

سال بوده کھ  ٣٢بعمل آمده ، سن متوسط زنان کھ برنامھ تنظیم خانواده را قبول کرده اند ) 1971( ١٣۵٠بنابر مطالعھ ای کھ در اصفھان در 
 Liberman, Gomesôe andتعداد مطلوب اعالم داشتھ بودند ( ،فرزند را 4، حال آنکھ ھمین زنان فرزند بوده اند ۵ارای بطور متوسط د

Loghmani, 1973(.  
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  اند» پذیرفتھ« تعداد زنانی کھ برنامھ تنظیم خانواده را  – ۶جدول 

زنانی کھ برنامھ تنظیم خانواده  سا ل
 را پذیرفتھ اند

سال 44-15تعداد زنان  )2روی  1سبت ( ن   

 ( بھ در صد)  (بھ میلیون نفر) (بھ ھزار نفر)  
  ٢ ١  

1346 10.4 4.0 0.02 
1347 124.3 4.3 2.8 
1348 212.3 4.4 4.8 
1349 299 4.6 6.7 
1350 385 4.8 8.3 
1351 445 5.0 9.6 
1352 470 5.2 9.4 
1353 481 5.5 9.3 
1354 506 5.5 9.2 
1355 572 5.6 10.4 
1356 621 5.6 11.0 

  منابع:
1. D. Nortman, 1969-1976. Reports on Population/Family Planning, New York: The 
Population Council. 
2. D. Nortman & E. Hofstatter, 1978, Population and Family Planning Programme, New 
York: The Population Council. 
3. D. Nortman & E. Hofstatter, 1980, Population and Family Planning Programme, New 
York: The Population Council. 

  :بر گرفتھ شده از مقالھ اکبر آقاجانیان
Aghajanian, A., “ Population Policy Fertility and Family Planning in Iran ”, in: Fertility 
policies of Asian Countries, K. Mahadevan, ed. London, Sage, 1989 

ھمچنان قانونی بود، مراکزتنظیم خانواده بھ توزیع  ١٣۵٧از آنجا کھ استفاده از روش ھای پیشگیری در فردای انقالب 

رایگان وسایل پیشگیری ادامھ دادند. گرچھ انتخاب وسایل بھ علّت جنگ و محاصره اقتصادی ایران محدود شده بود و 

، ھمراه با تبلیغات برای کنترل موالید نبود. وسایل پیشگیری از بارداری بھ خالف سال ھای قبل از انقالب ن برتوزیع آ

  قیمت ھای معقول در داروخانھ ھا نیز بھ  فروش می رفت.

، دندرک یھ این مراکز مراجعھ مبنا بر آمار برنامھ تنظیم خانواده ، تعداد متقاضیان ، کھ غالبا از خانواده ھای تھدیست ب

  ).٧ھر چھ بیشتر رو بھ افزایش بود (جدول 

نھ سن ، نھ انگیزه زنان و نھ تعداد فرزندان آنھا ھیچ کدام مشخص نشده اند. ولی گرایش فزاینده  تعداد متقاضیان وسایل 

 ست. انشان می دھد کھ شمار زنانی کھ قصد کنترل باروریشان را داشتھ اند، رو بھ فزونی  بوده از بارداری پیشگیری 

، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور شد تا برنامھ تنطیم خانواده را مجدد ا بھ اجرا گذارد. ١٣۶٨در سال 

گیری از  در ھمان سال، بھ منظورتعیین وضعیت موجود،  پیش از اقدام بھ برنامھ ریزی، آن وزارت خانھ  بھ یک نمونھ

KAPنوع  شناخت ، رفتارو استفاده (
∗

سالھ  دست زد. نتیجھ این مطالعھ آشکار  ۴۴تا  ١۵زن متاھل  ٩٠٠٠ی ) بر رو

                                                 
∗

Knowledge, Attitudes and Practice  انگلیسی و بھ فرانسھ بھConnaissances, attitudes et pratiques (CAP)  
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در روستاھا) از وسایل مدرن پیشگیری یعنی (قرص ھای ضد بارداری،  ٪٢١در شھرھا درمقابل  ٪٣١زنان ( ٪٢٨کرد کھ 

تاھا) بھ روش ھای در روس ٪١٠در شھرھا و  ٪٣١آنان (   ٪٢٢کاندوم و یا آِی. یو. دی.) استفاده می کردند، در حالی کھ 

کشی یا عزلسنتی پیشگیری، خصوصا پس 
 ٪٣١در شھرھا و  ٪۶۵از این زنان (  ٪۵٠می جستند. در مجوع  توسل  **

 ;Malek Afzali, 1992در روستاھا) بھ یکی از روشھای پیشگیری متوسل شده تا باروری خود را مھار کنند (

Anonyme, 1993.(  

  خانواده بنا بر نوع وسیلھ پیشگیری توزیع شده فعالیت ھای مراکز تنظیم – ٧جدول 

جعبھ قرص ھای  جمع مراجعین سا ل
 توزیع شده

تعداد کاندوم 
 توزیع شده

متقاضیان 
 آی.یو. دی.

متقاضیان 
 سایر وسایل

 (بھ ھزارنفر) (بھ ھزارنفر) (بھ ھزار) (بھ ھزار واحد) (بھ ھزار نفر)  

1357  5 230 4 665   418  10   
1358  4 191 3 823   284   9   
1359  4 250 3 212   257  11   
1360  5 603 5 078   472  17   
1361  6 196 5 442   548  25   
1362  5 943 5 096   551  27   
1363  6 058 5 163   620  29   
1364  6 604 4 935   708  33   
1365  6 701 5 134   758  35   
1366  7 051 5 216 1 043  46   
1367  5 354 4 738   280  55   
1368  9 011 7 532 1 383  97   
1369 10 412 4 564 2 715 132 94 

  ، درمان و آموزش پزشکی.منبع. وزارت بھداشت
 جعبھ در سال توزیع شده اند. ١٣جعبھ ھای قرص ھای ضد حاملگی بھ نسبت یک جعبھ برای یک دوره عادت ماھانھ یا 

نسبت زنان دارای انگیزه برای کنترل باروریشان در مقایسھ با دوره قبل، خیلی بیشتر بھ نظر می رسد. این فراوانی استفاده 

، بی ارتباط  بنظر ١٣۶٨فرزند در   ۵è٣در مقابل  ١٣۵۶فرزند در   ٧è١از وسایل پیشگیری با کاھش میزان باروری ، 

  نمی رسد.

)، کھ KAP، رفتارو استفاده (شناختگیری جدیدی، ازھمان نوع  نتایج نمونھ )،1991( ١٣٧٠، در سال سھ سال بعد

ازاین زنان از یک  ٪۴۵سالھ انجام داده، نشان می داد کھ  ۴۵ـ١۵زن متاھل  ٣۶٠٠٠وزارت بھداشت این بار بر روی 

وسیلھ مدرن پیشگیری (قرص ضد بارداری، کاندوم، بستن لولھ زن یا آی. یو. دی) استفاده می کرده اند. منشاء این افزایش 

نان استفاده کننده سالھ) کھ نرخ استفاده آن ھا بھ نرخ ز-۴۵ـ١۵از زنان متاھل  ٪۴٢مھم، بخصوص زنان روستایی اند (

ھای  ). بھ این ارقام باید شمار زنانی را افزود کھ بھ روش ,1993Anonyme) بسیار نزدیک می شود (٪۴٧شھری (

در شھرھا و   ٪٧۴ ( ٪۶۶. در مجموع در روستاھا) ٩è۴٪در شھرھا و  ٪٢٧(  ٢١è۶٪پیشگیری سنتی متوسل شده اند: 

  سالھ از یکی از روش ھای پیشگیری استفاده می کرده اند.  ۴۴ـ١۵در روستاھا) از کل زنان متاھل  ٪۵١

                                                 
**

 نی پس کشیدن مرد بھ ھنگام انزال بھ طوری کھ منی بیرون از زھدان ریختھ شود.عزل اصطالح مذھبی است بھ مع 
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)  توسل نسبتا مھم بھ وسایل پیشگیری سنتی (پس کشی یا عزل، دوش، دوره ١٣٧۵نتایج نمونھ گیری در شھر شیراز (

از زنان در این  ٢٣è۵٪): Ladier-Fouladi and al, 1996مطمئن) خصوصا در مناطق شھری را تائید می کند (

بین آنھا از کاندوم استفاده می کرده اند.   ٪١٣یری بھ یکی از روش ھای سنتی پیشگیری متوسل می شده اند و گ  نمونھ

از  ٪١۴è٨) و از میان آن ھا  ٪۴٠è٧خصوصا زنان با تحصیالت عالیھ بھ روش ھای سنتی بیشتر توسل می جستھ اند (

کلینیکی غیر قابل برگشت را ترجیح  –ا روش ھای پزشکی کاندوم استفاده می کرده اند. در حالی کھ زنان بیسواد، غالب

از بین آن ھا خود را عقیم کرده بودند). این تضاد در میان زنانی کھ  سطح تحصیالت ابتدایی و  ٪۴۴è٣اند ( داده می

ری پیشگیمتوسطھ را دارا بودند نیز مشاھده شده است. ھر چھ سطح تحصیالت باال می رود، بھ ھمان اندازه انتخاب وسیلھ 

بھ سوی روش ھا و وسایلی گرایش می یابد کھ اثر کوتاه مدت و یا قابل برگشت دارند. ھمینطور، با درنظر گرفتن محل 

) و یا از کاندوم ٪٢۵تولد زنان ، مشاھده می شود کھ زنان متولد در شھربھ تناسب در استفاده از روش ھای سنتی (

)١٣è۶٪١۵ستاھا متولد شده اند ( بھ ترتیب ) پر شمارتر اززنانی ھستند کھ در روè٧و  ٪٨è۵٪ می توان این فرض را .(

مطرح کرد کھ زنانی کھ تحصیالت کمتری دارند یا از اقشارسنتی برخاستھ اند با علم بھ این کھ نخواھند توانست بھ طور 

ی را می اکز پزشکصحیح از وسایل پیشگیری استفاده کنند، خیلی راحت ترروش ھای غیر قابل برگشت پیشنھادی  مر

 ھا کنترل بھتر ی دارند گرایش  پذیرند؛ برعکس زنانی کھ تحصیالت عالیتری دارند بھ استفاده از روش ھایی کھ بر آن

  دارند.

در ترکیھ کھ دوران گذار باروری آشکارا ) 1993( ١٣٧٢از این نظر ایران بھ ھیچ وجھ مورد ویژه ای نیست. درسال 

ھ زوج زن و شوھر، دو زوج بھ طور منظم از یک وسیلھ پیشگیری سنتی، عزل یا کاندوم، بسیار پیشرفتھ است، از ھر س

). از سوی دیگر، فراوانی نسبتا باالی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در Behar, 1997استفاده می کرده اند (

 ١٣٧١زنان در سن باروری در سال  ٪۴٧، بسیار نزدیک است: در مصر و الجزایر مشاھده شده استھ کھ چبا آنایران، 

 ,Behkhellil, Mokaddem( ١٣٧١سالھ در الجزایردر سال  ۴۵ـ١۵زنان  ٪۴٣) و Heisel, 1997در مصر(

Bouisri, 1998 (  باید توجھ کرد کھ این نسبت ھا فقط زنانی را در بر می گیرد کھ از وسایل مدرن پیشگیری استفاده .

بویژه  و سان زنان استفاده کننده از روش ھای پیشگیری، شروع ھمزمان کاھش باروریتقریبا یکدر صد  نظربھکرده اند. 

ھ این ک اعتقادی بنیادی باعد، علیرغم تعمال  در ھر سھ کشور بسیار شبیھ است ، روند گذار باروری ، کھ سطح کنونی آن

  یکسان می رسد. سھ کشور را از ھم جدا می کند، بھ نظر

نظر توان مھارکردن باروری شان، تحول کلی جامعھ را بازتاب می دھد. در واقع جامعھ توانستھ  انگیزه زنان ایرانی، از

گیری ھای  با مقتضیا تی کھ ظاھرا برای تجدید و حفظ ارزش ھای سنتی بسیار مساعد بوده اند، ضدیت ورزیده و جھت

باز شدن تدریجی دنیای خارج از خانھ بھ  جدیدی را تحمیل نماید کھ بنحوی عمیق موقعیت زن را از نو تعریف می کند. 

) بھ آن ھا فرصت داد تا در جامعھ جایی برای خود باز ۵روی زنان ، بخصوص از طریق مدارس (رجوع کنید بھ فصل 

؛ شرکت دند یایمی پمسیری طوالنی را  بایستی می کنند و سپس آنرا  گسترش دھند.  ولی برای رسیدن بھ این مقصود زنان 

آن  یایفا  قادربھھا در انقالب در کنار مردان، برای این کھ ابتدا بھ خود و سپس بھ تمامی جامعھ نقشی را کھ گسترده آن 

بودند و با قدرتی کھ در   ، بسیار تعیین کننده بود. زنان کھ از این آزمایش بی نظیرنیرومند بیرون آمدهبودند را نشان داد

ای کھ در موردشان  ، در برابر قوانین و سایر اقدا مات محدود کنندهودندباستفرارآن مشارکت داشتند، مشروعیت یافتھ 

عداد دلخواه توانند ت  اتخاذ شد، عقب نشینی نکردند. امروز، در اثرکوشش ھای آنان شرایط بکلی تغییر یافتھ است : زنان می

  فرزندان خود را تعیین کنند و بھ این ترتیب باروری خود را کنترل نمایند.
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آغاز شده است، ) 1986( ١٣۶۵عدّد استفاده از روش ھای پیشگیری از بارداری زنان، کاھش باروری را کھ از افزایش ت

/ دسامبر ١٣۶٨تا حد زیادی  توضیح می دھد. اشتباه نکنیم، باروری منتظر از سرگیری برنامھ جدید تنظیم خانواده ( آذر 

فرزند کاھش یافتھ  ١è۶بھ اندازه  )1979و 1989( ١٣۶٨و  ١٣۵٨، بین سال ھای نشد، بلکھ پیش ازاجرای آن )1989

پیش از ھرچیز بھ اراده زنان وابستھ است؛ وگرنھ )، 1990( ١٣٧٠بود. سقوط قابل مالحظھ باروری در سال ھای دھھ 

ت. ستحقق اقدامات زنان را برای کنتر ل باروریشان  تسھیل کرده امھ تنظیم خانواده دولت جدید فقط وسایل پیشھادی برنا

در واقع برنامھ جدید تنظیم خانواده تنھا  زنان را در بھ ثمررساندن برنامھ شان در زمینھ باروری ھمراھی می کند، اما با 

  ممکن ساختن موفقیت آنھا بھ نحو تردید ناپذیری گرایش کاھش  باروری را  شتاب می بخشد. 

  نتیجھ گیری

بطور مشخص شروع بھ ) 1980( ١٣۶٠بود و فقط از  نیمھ دوم دھھ ، طول مد تی طوالنی، بسیار باال باروری در ایران

یتی در ایران را کاھش می کند. این افول، کھ نشانھ آغازدوران گذارباروری است، تمام تحلیل ھای مربوط بھ تحول جمع

اند   ن تحلیل ھا مدعیبرد. ایمی بھ زیر سوال  ،ز تئوری دوران گذار بنا شدهرھای نا کامل و قرائت محدود اکھ بر مبنای آما

آغاز ) 1970( ١٣۵٠، کھ بنا بھ فرض آنان از سالھای دھھ نھ تنھا گذار باروری )،1979( ١٣۵٧کھ دگرگونی سیاسی 

، دوران گذارباروری در جریان طوالنی . درواقعه است ، بلکھ گرایش آن را نیزمعکوس نمودهشده بود، را متوقف کرد

، جامعھ مدتھا گذاشت تا تغییراتی را کھ تجدد و مدرنیتھ اقتضا میکرد، پذیرا یرانعمیق جامعھ جای می گیرد. دراتغییر

شود و این کار را نیز بھ تدریج با راه دادن بھ اصول و ارزش ھای جدیدی بھ انجام رساند کھ بھ آھستگی جانشین شالوده 

وانین و یا اقدامات گوناگون مساعد یا سنتی شده و بھ تحول برگشت ناپذیروابط اجتماعی منتھی شد. در این روند، اثرق

نامساعد در کاھش باروری، بھ ھنگامی کھ  قوانین و اقدامات مزبور ھماھنگ با جھت گیری جامعھ نباشند، چندان اھمیت 

ندارد. تجربھ ایران در این مورد مثال گویایی است: در رژیم گذشتھ علیرغم عرفی شدن قوانین و وضع قوانین معطوف 

؛  در ال باقی مانددن وضعیت زنان و نیز  با بھ اجرا گذاشتن برنامھ ھای تنظیم خانواده، سطح باروری ھمچنان بابھ باال بر

زنان، باروری با مورد ، با وجود از نو شرعی کردن قوانین وبرقراری اقدامات سرکوبگرانھ بویژه در جمھوری اسالمی

سریع باروری را در ارتباط با از سرگیری سیاست  کنترل آھنگی شتابان شروع بھ کاھش کرد. امروزه، برخی کاھش 

اجرای این سیاست آغاز شده بود  )  توسط جمھوری اسالمی می بینند. ولی کاھش باروری پیش از١٣۶٩ـ١٣۶٨موالید (

، بھر صورت، ھمانطور کھ قبال نشان دادیم، چنین سیاستی بدون انگیزه استوار زنان برای کنترل باروریشان، و

در رژیم گذشتھ، در حالی کھ قوانین فوق العاده مساعد برنامھ ھای تنظیم  وانست اثرو نتیجھ ای درخور داشتھ باشد.ت  نمی

خانواده را ھمراھی می کرد، انگیزه ای درزنان وجود نداشت. دالیل و استدالل ھایی کھ مدعی آنند کھ قوانین و تدابیر 

ویایی ، پدارند  ایی جوامع را از نظر دور میروری کافی است، در واقع پویسیاسی اراده گرایانھ برای پائین آوردن سطح با

ھای  ، واکنشمنطقی خود می بینند انسجام در مخالفت با تغییرات متفاوتی کھ نا سازگاربارا قادر می سازد تا آنان کھ 

   متقابلی ابداع کنند.

خود می شود، عصری کھ تغییرات جدیدی را بزودی  باگذار باروری، جامعھ ایران بدون تردید واردعصر نوینی از تاریخ

، و ھویت اجتماعی خود و در نتیجھ نقشآشکار خواھد کرد. عصری کھ در آن با تحت کنترل گرفتن باروری توسط زنان 

  خواھند یافت. ھای جدیداجتماعی تولد منطقناگزیر 
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  فصل دوم

  گذار روند زناشوئی 

  تجدد بین سنت و زناشوئی، ھا و آدابرفتار -1

بتدا برجاست ا در ایران، پیوند زناشوئی اجبارا با ِیک عقد مذھبی رسمیت می یابد. این الزام سنتی کھ ھمچنان امروزه پا

است. سنت مزدایی ازدواج را  بودهبھ اسالم، آنھا مورد تائید مذھب زرتشت (مزدایی)، دین پارسی ھا قبل از گرویدن 

لھ وسی  ھگذار مرد بھ جایگاه اجتماعی رئیس خانواده و کسب قدرت پدری تنھا بزیرا کھ دراین سنت،  ،گرامی می داشت

),Mazaheri 1938ازدواج میسر می شد (
45

. بدین ترتیب تجرد و زندگی زناشوئی غیررسمی کھ مغایر با تشکیل خانواده 

نیزامری عمومی  ازدواج ،و بوجود آوردن وارثان مشروع بود بشدت طرد می شد. از اینرو قبل ازاسالم آوردن ایرانیان

  وھمھ گیر بوده است.

 برای زنان)، ازدواج (بویژه، می توان قواعد دیگری چون ازدواج دراوان جوانی بھ اصل عمومیت و ھمھ گیربودن ازدواج

کھ دررفتاروعرف مربوط بھ زناشویی مردم  ھمخون، ازدواج موقت و امکان طالق یکجانبھ یا چند ھمسریخویشاوندی دو

شبیھ بود کھ  نھادھایی کھ بسیار بھ نھادھا). این  ,1995Shaki  ؛,Perkhanian  1983نیز اضافھ کرد ( راود یج ب  را

مانند عمومیت ازدواج، فاصلھ سنی مھم بین زن و شوھر، فراوانی طالق  -دنیای عرب و مسلمان معمول گردید  درھا  بعد

شده و درعین حال این امکان را بھ مردم می داد  ناشوییبازار ز موجب حفظ تعادل - )Fargues, 1987و چند ھمسری (

  . رعایت کنندارزشھای اخالقی و اجتماعی  کھ معیارھا و

ھ ھم ایرانیان و فاتحان مسلمان ب زناشوییورفتار  آداببنا براین در ھنگام فتح امپراطوری ساسانی، در قرن ھفتم میالدی، 

د نسبتا کم طالق وھمچنین ازدواج موقت کھ پائین برای مرد و زن، تعداسنین  ازدواج در ،از این رو. ه استنزدیک بود

ار چھجزء کردارزناشویی بسیار رایج مردم بود و در فرھنگ خاص ایرانیان عمیقا ریشھ دوانده بود، بھ احتمال قوی در 

از پذیرش  پسالدی، در قرن شانزده میتا آنجا کھ ؛ ه استالگوی زناشویی عرب و مسلمان بھ حیات خود ادامھ دادچوب 

مسلمانان خاص را ھمچون ویژگی  زناشویی آدابرفتارو مذھب شیعھ دوازده امامی، بعنوان مذھب رسمی ایران، اینگونھ 

  شیعھ ایران مجددا باز می یابیم.

                                                 
رجوع کنید بھ مقالھ " پارسی ھا" در دائره  ھمچنینبرای اطالع بیشتر در مورد اجبار بھ ازدواج و رد ودفع تجرد در نزد مزدائیان، می توانید   45

 .Encyclopédie Universalis, G. Bugault. ۵۵٠، ص١٧المعارف یونیورسالیس جلد 
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وناگون گ یاز رویدادھا  برآمده تغییراتعلیرغم تنوع و ،رفتار ایرانیان در رابطھ با زناشوئیآداب و تا آغاز قرن بیستم، 

و این امر  ؛، مشخص می شدکھ ھمواره بھ ضرر زن بودنا برابری آشکار بین زن و مرد، با تاریخی، مختلف مراحل  در

صادق بود بھ گونھ ای یکسان ھم در مورد سالطین وھم رعایای آنھا
46
قومی  یاین رفتار در جامعھ ای با ساختاردر واقع ..

تصور  ھجامع ساختاری تحول این آداب و رفتاربدون تغییر پسبخشید. می تداوم آن  تا بھ نھادینھ شده بود انھو پدر ساالر

  ناپذیر می نمود.

آخرین سالطین ایران بوند، برای تغییر نظم و تشکیالت سنتی ) کھ 1304-1357(حتی اراده گرایی سیاسی سلسلھ پھلوی 

ھمچنان در مقابل ھر تغییری مقاومت  ،تار زناشوئیجامعھ کافی نبود و ساختار پدر ساالرانھ خانواده و بھ ھمراه آن رف

، با ھدف شتاب بخشیدن بھ روند ١٣۵٠و آغاز دھھ  ١٣۴٠در پایان سال ھای دھھ  کرد. حکومت محمد رضا پھلوی،  می

ب داد: بدین ترتیمینوگرایی و کنترل رشد جمعیت، در وضع قوانین خالف دستورات و احکام مذھبی بھ خود تردید راه ن

 ١٨سال برای دختران و  ١۵سن قانونی ازدواج کھ بھ طور سنتی ، سن بلوغ بود، طی دو تغییرپی در پی، یکبار بھ حداقل 

 یکجانبھ برای سال برای پسران باال برده شد؛ حق طالق ٢٠سال برای دختران و  ١٨سال برای پسران، و بار دوم بھ 

د بدون دلیل معتبر ھمسر خویش را طالق دھند. حق چند ھمسری دیگر نمی توانستن انمردان تعدیل شد و بر اساس قانون آن

نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت: از آن پس مرد می بایستی برای یک ازدواج جدید، موافقت ھمسراول خود را کسب کند. 

ن را با ین قوانیتوانستند ا اما این تدابیرسیاسی یک جانبھ حکومت، از جانب توده ھای مردم دنبال نشد، بویژه کھ مردم می

 رقابت می کرد،مدنی کھ در مشروعیت بخشیدن مذھبی بھ اعمال ازدواج و طالق با دستگاه اداری  تائید و کمک روحانیت

  نادیده بگیرند. 

قوانین مربوط بھ ازدواج را ھماھنگ با بینش اسالمی خود، بالفاصلھ ، جمھوری جدید التاسیس، ١٣۵٧پس از انقالب  

حق طالق دادن و چند ھمسری) بھ مرد می دھد و بتدریج در قوانین (کھ اسالم در مورد ازدواج و طالق  تغییر داد. حقوقی

 ویا بھترمدنی رژیم سابق مورد تجدید نظر قرار گرفتھ شده بود، دوباره احیاء شد. اما این تالش برای اسالمی کردن 

یرت مغاپدیدارشدند،  در روند انقالب جدید جامعھ کھبگوئیم، دوباره اسالمی کردن رفتار زناشوئی، با جھت گیری ھای 

  داشت.

نامساعد،  حقوقی -با وجود شرایط سیاسی چنانچھ پایین تر نشان خواھیم داد،  )،1980( ١٣۶٠در پایان سال ھای دھھ 

یشده بودند، بر علیھ قوانین زناشوئ کھ اکنون دیگر بخش بسیار وسیعی از آنان با سوادشھری و روستایی  زنان
47

کھ  

درارتباط با زنان بسیار نابرابر و تبعیض آمیز بود بھ اعتراض و مبارزه برخاستند.  زنان حتی در صدد برآمدند کھ قرائتی 

کھ رفتار و تلقی ھا موجود نسبت بھ زنان را  می خواستندجدید ازاحکام اسالمی وضع شده توسط دولت ارائھ دھند و 

  ).,Mir Hosseini 1998و  1996( متناسب با زمینھ اجتماعی متحول سازند

و تحلیل  دادنبوده و باید برای نشان  جدیدتقریبا  ،است بوجود آمده بنا براین تغییراتی کھ در رفتار زناشوئی و ازدواج

  دھھ ھای اخیر پرداخت. بویژه بھھا،  آن

                                                 
 1995( دختر بجا گذاشت ۴۶پسر و  ۵٧ھمسر و صیغھ رسمی داشت، و از خود  ١۵٨) 1834-1759علی شاه، دومین سلطان سلسلھ قاجار (فتح 46

Encyclopédie Universalis,) بنا بھ شھادت دکتر پوالک .(Dr Polak( لھ کھ در دوره کوتاھی پزشک ناصرالدین شاه، چھارمین شاه سلس
). کامال احتمال دارد کھ نجبا، بھ پیروی ,Polak 1989ھفده زن و ھمسر مشروع داشت ( )،1860( ١٢٣٩، شاه در ) بود١٢٧۵ـ١٢٧۵قاجار (

 ه است.نزلت باالی اجتماعی قلمداد می شداز سالطین، چنین رفتاری را دنبال کرده باشند، مضافا این کھ چند ھمسری نشان ثروت و م
47
ماھنامھ ھایی چون زنان، پیام زن و زن روز کھ در ھر شماره خود صفحات متعددی را بھ  ا واز جملھ رجوع کنید بھ ھفتھ نامھ ھدر این رابطھ  

 این موضوع اختصاص میداند. قابل ذکر است کھ دو نشریھ اول بعد از انقالب شروع بھ انتشار کرده اند. 
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  متفاوت حکایت تاریخی: دو  ھ، ازدواج زنانھازدواج مردان – 2

اصلی قوانین زناشوئی در اسالم است. تمام مومنین باید حداقل یکبار در زندگیشان ازدواج کنند.  ازدواج، ستون بودنعام 

 کند،  تکیھ میساختار پدر ساالرانھ  یکازدواج بر در واقع این امر در مورد مردان و زنان یکسان نیست.  اعمال اما

و ازدواج قبل از ھرچیز، نقش واسطھ  مول می داردمع مبادلھ زنان را ساختاری کھ، غالبا در درون گروه ھای خانوادگی،

ر شود. د  ھمسر، پدر و رئیس خانواده بھ مرد تفویض می کسب موقعیت ای را دارد کھ بوسیلھ آن در این ساختار، قدرت

 بطور عام، تفاوت سنی در ،براین در این سیستم. بنا باشدخیلی کمتراز مردان باید مان ازدواج سن زنان در زاین منطق 

سال تغییرمی کند، بھ عدم تعادل بازار  ١٠تا بیشتر از  ٧زوجین، در اولین ازدواج، کھ بنا بھ شرایط زمانی، بین بین 

، نا برابر زنانی کھ می توانند ازدواج کنند وبھ این ترتیب تعداد مردان و )Fargues, 1986( زناشوئی منتھی می شود

د زندگی زناشویی می شوند ناگزیر از گروه مردانی کھ در سنین شود: گروه زنانی کھ در سنین جوان تر وار  می

باالترازدواج می کنند، پرشمارترخواھد بود. در حالیکھ بر طبق قاعده عمومیت ازدواج این مازاد دختران جوان نیز 

  بایست امکان ازدواج داشتھ باشند. می

با رفتارزناشویی تلفیق شد ه است. مردان یا از  بھ این ترتیب است کھ طالق یک جانبھ از طرف شوھر و چند ھمسری وی

ازدواج کنند؛ یا با حفظ وصلت نخست مجددا ازدواج  دوباره ِیک دختر مجرد اولین ھمسر خود جدا می شوند تا ترجیحا با

بر  ،اجاز ازدوداستان دو  تعریف. درنتیجھ این قوانین و قواعد نابرابر بھ نفع مردان، منجربھ )Fargues, 1986می کنند (

  می شود.ی یتجنستفاوت  اساس

در ایران نیز این قوانین مدت ھای طوالنی بررفتار زناشوئی حاکم بود. اما در طی دھھ ھای اخیر، مردم تحت تاثیر 

رفتارھای خود را در جھت نزدیک و  کرده، دورتحوالت حاصل از تجدد و نوگرایی، خود را از سنت ھای ھزاران سالھ 

  بررسی عمیق است.   چنین تغییر و تحول عمده ای نیازمند زناشوئی زن و مرد تغییرداده اند.  ھمسان کردن زندگی 

  سن زن در اولین ازدواج: از قانون تا کردارمرسوم

در اولین ازدواج،  در میان شاخص ھایی کھ تغییر رفتار در زناشوئی جمعیت را بھ حساب می آورند، سن، بویژه سن زن

بھ ازدواج  رار می گیرد. در ایران از روزگاران بسیار قدیم، قوانین اجتماعی دختران و پسرن درردیف اول اھمیت قرا

، بھ ندبود  در سنین پائین فرا می خوانند. آداب و رسوم کھ بھ طور وسیعی ملھم از احکام مذھبی ماقبل اسالم و اسالمی می

بر طبق سنت، از آغاز بلوغ دختران و پسران جوان   شد. منجر پایین نگاه داشتن سن در اولین ازدواج مردان و زنان

) Mazaheri 1938سال ( ١۵توانستند ازدواج کنند. بگونھ ای نظری، زرتشتیان این سن را برای ھر دو جنس   می

سال برای پسران انتخاب کرده بودند.  تا بھ حال، ھیچ مدرکی در دست نیست کھ  ١۵سال برای دختران و  ٩ومسلمانان 

سن اولین ازدواج را در طی قرون اولیھ بعد از اسالم در ایران نشان دھد اما با توجھ بھ شرایط پیش از آن و بطور قطعی 
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از طرف دیگر نظر بھ وضعی کھ در مجموع، در سرزمین ھای عرب و مسلمان مشاھده می شود، سن مزبور را می توان 

خیلی نزدیک بھ سن بلوغ فرض کرد
48

 .  

بھ صورت مذھبی (عقد باید کھ در ایران، بر خالف بسیاری از کشورھا، عمل ازدواج در ابتدا ھمچنین باید در نظر داشت 

 محضر دارانی عمل توسطرسمی یا ثبتی)؛ و این  (عقدشرعی) و سپس در دفاتر رسمی وزارت دادگستری ثبت گردد 

باشند داشتھ وزارت خانھ مزبور ای ازصورت می گیرد کھ اجازه ویژه 
49
قانون، ثبت ازدواج اجباری  بر کھ بنا ھر چند 

عقد تفوق ازدواج مذھبی (). در واقع، ,Katouzain 1992، اکثریت زوجین مدتھای مدید آن را ندیده می گرفتند (است

شرعی) بھ زوجین این امکان را می داد کھ بدون نگرانی از موانع اجتماعی و حقوقی بھ عقد یکدیگر درآیند: بدین ترتیب 

خانواده ھا دختران خود را، علیرغم داشتن سنی پایینتر از حد قانونی، شوھر می دادند و تعدادی از  است کھ بسیاری از

  ببندند. بدون ثبت رسمی مردان زن دار ھم توانستند عقد دومین ازدواج را

 ای قضائی،رغم قوانین و ممنوعیت ھبرای مدت زیادی بھ مردم اجازه داد کھ علی ،این امکان عمل بین حد قانونی و شرعی

وط بھ مرب خود را در رابطھ با زناشوئی، باز تولید و حفظ کنند. ازدواج در واقع امری بود کھ صرفا سنتی رفتاربا زھم 

م ومنافع شترکشان را تحکیپیوندھا و غالبا دو برادر،  می شد. از ورای پیوند زناشویی دو فرد، در واقع دو خانواده، خانواده

در واقع گسترش  شد،  ی کھ توسط خانواده ھا سازمان داده میو ازدواج ھای خانوادگیای درون ازدواج ھھدف می کردند. 

در چنین زمینھ ای واضح است کھ رفتار زناشوئی  بود. روابط اجتماعی تعیین قدرت پدر ساالر روسای خانواده ھا و ازآنجا

  متحول شود.  می توانست بھ سختی

 نامھ نوسازی و نوآوری محمد رضا پھلوی، برای اولین بار، قانون حداقل سندر چھار چوب بر)، 1967( ١٣۴۶در سال 

تقلیل این سنین بھ  با ارائھ مجوز، امکانسال تعیین شد ولی با این حال،  ١٨سال و برای پسران  ١۵ازدواج برای دختران 

دھد کھ در  بخوبی نشان می )؛ این امر,Katouzain 1992(قانون مدنی)  ١٠١۴ماده (سال بود  ١۵سال و  ١٣ترتیب بھ 

گرایی حکومت   تا چھ حد ھنوز ازدواج در سنین پیش رس رواج داشتھ است. با توجھ بھ اراده  ١٣۴٠ھای دھھ ،  سال

قانونی برای ازدواج را می توان مترقی تفسیر کرد و در عین حال بھ اندازه کافی بھ رسوم و  سن وقت، این تعیین حداقل

اما برخورد مسئولین قضائی نسبت بھ . تا حکومت بھ رعایت آن از طرف مردم امیدوار بماند دانست نزدیک جامعھ کردار

سالھ مجوز ازدواج  ١۴و یا  ١٣قانون بسیار نرم و با مماشت بود بدین معنی کھ آنان بھ راحتی برای دختران  دهاین ما

  ). ,Katouzain 1992صادر می کردند (

آنھم بھ روش غیر مستقیم، سن متوسط در اولین ازدواج را در این دوره برآورد کنیم، تنھا آماری کھ بھ ما امکان می دھد 

واشتباه می تواند دارای خطا  ،مبتنی است برسھم جمعیت مجرد کھ است. اما این برآورد،) 1966( ١٣۴۵نتایج سرشماری 

 ونھگاین بودند خود را مجرد اعالم کنند.  امکان این می رود کھ متاھلینی کھ زودتر از سن قانونی ازدواج کرده زیرا ،باشد

                                                 
48

اقامت داشتھ و بواسطھ شغل خود توانستھ ) 1851-1860( ١٢٣٩تا  ١٢٣٠ال ھای شھادت دکتر پوالک، پزشک اطریشی کھ در ایران در س 
خانواده ھایی کھ   «ید. وی در روایت خود می نویسد: روابطی نزدیک با مردم داشتھ باشد، در مورد قرن نوزدھم میالدی، یسیار جالب می نما

در صورتیکھ خانواده ھای  ند،سالگی برس ١١-١٠د تا دخترشان بھ سن وضع اقتصادی کم درآمد یا نامساعدی دارند، برای ازدواج صبر می کنن
  »:  سالگی شوھر نمی دھند ١٣یا  ١٢مرفھ دخترشان را قبل از 

 Jakob Eduard POLAK Persien, das Land und sein Bewohner. Ethnographische Schilderungen   ترجمھ شده بھ فارسی
 ص . ۵٣۶، ١٣۶٨ خوارزمی، چاپ دوم،، ایران و ایرانیان، تھران نوانتحت ع

49
ومسئوالن ماه زندان برای روحانیون  ۶ثبت ازدواج را اجباری اعالم می کند ومحکومیتی برابر با ) 1935( ١٣١۶قانون ازدواج مورخ  ١بند  

 باطل و غیر رسمی اعالم نمی کند.این قانون ازدواج ھای رسمأ ثبت نشده را  ،ثبتی کھ از آن تخطی کنند در نظر می گیرد. با این ھمھ دفاتر
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وبرعکس سن خود را بیشتر از سن واقعی خویش نیز می تواند باشد کھ افراد وضعیت زناشوئی خود را بدرستی اعالم 

د برآور فرا نادرست وضعیت زناشویی در حالت اول، موجب فرا شماری سھم مجردان جوان و در نتیجھ اعالم ابراز کنند.

سالھ بھ  ١۴تا  ١٠کھ در آن کل جمعیت پسران و دختران  ١٣۴۵اولین ازدواج می گردد. نتایج سرشماری کردن سن در 

  ).,Ladier-Fouladi 1996عنوان مجرد ثبت گشتھ اند دلیلی براین مدعاست (

ا بھ ا اتکبدولت ھمچنان با ھمان اراده گرائی ھمیشگی خود در پی تغییررفتار زناشوئی از باال،  )،1974( ١٣۵٣در سال 

سال  ٢٠بھ  ١٨سال برای دختران و از ١٨بھ  ١۵، سن حداقل قانونی ازدواج را از »  قانون حمایت خانواده  « ٢٣ماده 

سالگی ازدواج کنند) ١۵لی ھمچنان، با اخذ مجوزدختران می توانستند در سن و برای پسران افزایش داد(
50
این اقدام دولت  

اجتماعی و فرھنگی آن زمان بود، جدائی قدرت سیاسی حاکم و جامعھ را بازھم  کھ این بار در تناقض بارز با شرایط

بند  ) نشان می دھند کھ این,Katouzain 1992؛   ,1993Mir Hosseiniتر کرد. نتیجھ چند مطالعھ و بررسی (  عمیق

  )١(نمودارمنجر شد.  ثبت ازدواج در دفاتر ثبت احو ال بھ کاھش قانونی

  کل کشور)( ھزار نفر ھ ازای ھرب ازدواج : نرخ١نمودار 

  

احکام شرعی مطابق، دولت جدید، ١٣۵٧باالخره پس از انقالب 
51
اھش دادو بھ این دوباره حداقل سن قانونی ازدواج را ک 

برای دختران تعیین می شوند) حداقل سن قانونی ازدواج شد.  سال ٩وسال برای پسران  ١۵کھ غالبا ترتیب سن بلوغ (

 ١٣۵٧ن ھای ثبت شده بی  ازدواج ھا بود. رشد چشم گیر تعداد ازدواجِ  ھمھ فاصلھ این قانون ثبت تقریبأ کاملاولین نتیجھ بال

در واقع تا حد زیادی بھ  ثبت تأخیری ازدواج زوجینی  -٪۶۴بیش از  –ازدواج)  ٣٠٢۶۶٧( ١٣۵٨ازدواج) و  ١٨۴٣١٢(

                                                 
50
، برخالف مقررات این ماده، با کسی کھ ھنوزبھ سن فانونی برای ازدواج نرسیده است علنا تصریح شده کھ زن یا مردی کھدر ھمان ماده قانونی  

 محکوم خواھد شد. ١٣١۶قانون ازدواج مورخ  ٣ماده  مزاوجت کند، حسب مورد بھ مجازات ھای مقرر در
51
دانند.  اسالمی ازدواج را اصل عمومی و فراگیر اعالم می کنند؛ تجرد را بشدت محکوم کرده و آنرا برای نظم اخالقی جامعھ خطرناک می احکام 

بنا بھ این احکام، دختران و پسران بھ محض رسیدن بھ سن بلوغ ازدواجشان واجب است؛ مردان حق چند زنی تا چھار ھمسر دارند و حق طالق 
 ن یک طرفھ است.بھ نفع مردا
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قانونی ازدواج کرده بودند ، و یا بھ ثبت با  ھ سن حداقلمربوط می شود کھ در سال ھای قبل از انقالب پیش از رسیدن ب

)Mir Hosseini, 1993تاخیر ازدواج ھای مربوط بھ مردان چند ھمسرمربوط می شود (
52
.   

اندیشیدند  چنین میواکنش ھای زیادی نزد ناظران شد.  موجب کاھش حداقل سن قانونی ازدواج از طرف جمھوری اسالمی

ھای  یھای پیشرس را خصوصا نزد زنان افزایش خواھد داد. اما مقایسھ سھم مجردان در سرشمارتغییر قانون، ازدواج  کھ

  ).١جدول این برداشت را تائید نمی کنند ( متوالی

  مناطق مسکونیاولین ازدواج برحسب  درو سن متوسط  ) بھ درصد( مجردان سھم  -١جدول 

  زنان مردان گروه ھای

 ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ ١٣۵۵ سنی

 کل کشور 

 ١-١٠۴ ٩٩ ٩٣,٢ ١٠٠.٠,۵ ٩٧,٠ ٩١,٨ ١٠٠.٠ 
١۵-٩٣ ١٩.۵ ٨٩.۴ ٩۶.۶ ۶۵.٧ ۶٨١ ٣.٨.۴ 
٢-٢٠۴ ۶٠.۵ ۵٢١ ٧٢.٢ ٧.٢.۴ ٢۵.۴ ٣٩.٣ 
٢۵-٢٢ ٢٩.۴ ٢٧.١ ١٨.٢ ۶.١ ٩.٣ ٨۴.٧ 

             سن متوسط

 ٢٢.٠ ١٩.٩ ١٩.٧ ٢۵.١ ٢٣.٧ ٢۴.١ *در اولین ازدواج

 مناطق شھری

 ١-١٠۴ ٠٠١  ٩٩ ٩٣.٠.۶ ٩٧.١ ٩١.٨ ١٠٠ 
١۵-٩ ١٩۶.۵ ٩١.۵ ٩٧.٣ ۶٩.۵ ۶۴.٨٣.٠ ٨ 
٢-٢٠۴ ۶٩.٨ ۶٧ ٢.٧۶.٢ ٢۶.٢ ١۶.٣٨.٧ ٧ 
٢۵-١٠ ٩.٢ ٣١.٢ ٢٢.١ ٢٨.٧ ٢٩.۴ ١٣.٨ 

            سن متوسط

 ٢١.٩ ٢٠.١ ٢٠.٢ ٢۵.۶ ٢۴.٣ ٢۵.١ *در اولین ازدواج

 مناطق روستایی

 ١-١٠۴ ٩ ١٠٠۴.۴ ٩٩.۵ ٩ ٩٢.٧ ١٠٠۶.٨ 
١۵-٩ ٨٧.٨ ٨٩.٨ ١٩۵.۶ ۶٢.٠ ۶٧٩.١ ٣.٣ 
٢-٢٠۴ ۴٧.٢ ۴٩.٨ ۶۶.١ ١۶.۴ ٢٣.٨ ۴٠.٢ 
٢۵-١ ٢٩۴.١٩ ١٢.١ ٢.۵ ۴.١ ٧.٧ ٣۶.۴ 

            سن متوسط

 ٢٢.١ ١٩.٧ ١٩.١ ٢۴.٢ ٢٢.٧ ٢٢.٧ *در اولین ازدواج
  ، مرکز آمار ایران.١٣٧۵و  ١٣۶۵، ١٣۵۵منابع: سرشماری ھا ی نفوس و مسکن 

 Hajnalس روش ھاینال  * بر اسا

سالھ،  ١۴تا  ١٠ودختران ممنوع بود، کل پسران  گیسال ١۵کھ بھ طور نظری، ازدواج پیش از ) 1976( ١٣۵۵در سال 

 ١۴ـ ١٠دختران  ٪٩٢وپسران  ٪٩٣برداشتھ شد، ) 1979( ١٣۵٨کھ این ممنوعیت در سال  یمجرد اعالم شده اند؛ زمان

                                                 
52
تشکیل داد. ، »  دادگاه حمایت خانواده  «را برای جایگزین کردن »   دادگاه مدنی خاص  «سالمی جمھوری ا) 1979(سپتامبر  ١٣۵٨در شھریور 

ل، و ثبت سا ١٨شامل ثبت ازدواج ھای زنان ازدواج کرده قبل از سن »   ادگاه مدنی خاصد « ، تقریبا تمامی امور جاریطی اولین سال فعالیتش
 ازدواج ھای مردان دو یا چند ھمسره  می شد .
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 ١٣٧۵، در سال ھسال ١۴ـ١٠دختران، متعلق بھ ھمان گروه سنی ٪٩٧ون پسرا ٪٩٩٫۵وسپس  ١٣۶۵سالھ در سال 

نسبت بھ سھم  ١٣۶۵سالھ در  ١٩تا  ١۵بھ عنوان مجرد سرشماری شده اند. در مناطق شھری، سھم زنان مجرد ) 1996(

 فتھ است.، کاھش یافتھ، در حالیکھ در مناطق روستائی این نسبت افزایش یا١٣۵۵زنان مجرد ھمان گروه سنی در سال 

سالھ بیشتر از این سھم آن ھا در سال  ٢٩ تا ٢۵وسالھ  ٢۴تا  ٢٠، سھم زنان مجرد ١٣٧۵و ١٣۶۵اما بھ ھر حال، در 

 باشد. وروستائی میشھری ، در ھر دو منطقھ ١٣۵۵

ھ ن در ارتباط با سن ازدواج، نھ تاثیری بر گرایش بھ افزایش تجرد داشتھ و»   شریعت  «اصل  گشت بھباز ،بنا براین

  تغییری ایجاد کرده است. درگرایش افزایش سن متوسط زنان در اولین ازدواج

با توسل بھ سھم مجردان بر طبق روش برآورد ھاینال جز بھ جھت فقدان داده ھای مناسب، سن متوسط در اولین ازدواج را 

)Hajnal( د برآور وانان متاھل دررابطھ باکھ اعالم نادرست وضعیت زناشوئی ج از . مشکِالتی رانمی توان بر آورد کرد

) 1976( ١٣۵۵، قبال توضیح داده ایم.  اما باید گفت کھ این مشکل فقط در مورد نتایج سرشماری می آید سن ازدواج پیش

بھ درستی سرشماری ) 1996( ١٣٧۵ ) و1986( ١٣۶۵صادق است و بھ نظر می رسد کھ تعداد مجردان سال ھای 

  اند. شده

سال، بھ ترتیب در  ٢٢ وبعد بھسال  ١٩٫٩، بھ ١٣۵۵سال در  ١٩٫٧توسط زنان در اولین ازدواج از بھ این ترتیب، سن م

وضعیت زناشویی خویش را بھ درستی  ١٣۵٧است. اگرزنان متاھل جوان در سرشماری  رسیده ١٣٧۵و، ١٣۶۵سال ھای 

رآورد شده بود ودر نتیجھ افزایش آن بین اعالم کرده بودند، سن متوسط در اولین ازدواج زنان برای این سال کمتراز حد ب

  مراتب بیشتر محسوس بود.  بھ ١٣٧۵و ١٣۵۵سال ھای 

ھ ب ، جوان ترومسلمانھر چند کھ این سن، در مقایسھ با سن متوسط در اولین ازدواج زنان در بعضی از کشورھای عرب 

سال در مراکش در  ٢۵٫٩و ١٣۶۶سال در عربستان سعودی در  ٢١٫٨، ١٣٧٢سال در سوریھ در  ٢۴٫۵(نظر می رسد 

)، گرایش بھ افزایش آن، این نکتھ را تائید می کند کھ قوانین مدنی موافق حفظ سنت ھای اسالمی کھ از زمان انقالب ١٣٧١

مقرر گشتھ اند، در برگرداندن جھت تحول رفتار زناشویی مردم کامیاب نبود ه اند
53

. رفتار مزبور کھ مدت طوالنی تحت 

ده   نھا ، رو بھ تغییر و تحول، فرھنگی و اقتصادی، بھ دنبال استقرار روابط جدید اجتماعیاصول مذھبی بوده وتاثیر قواعد 

) 1960( ١٣۴٠جھت گیری ھای نوگرایانھ دولت ھای ایران کھ در پایان سال ھای دھھ  بایستی آنرا تدقیق نمود.است کھ 

.  تحول رفتار زناشویی وارد شودحقیقتا بھ متن جدیدی  توانست) 1970( ١٣۵٠اتخاذ شده بود، تنھا در اواخر سال ھای دھھ

ناسازگاری قوانین  امر شود؛ و این  جمھوری اسالمی مصادف می مردم بھ گونھ ای متناقض با سقوط سلطنت و استقرار

  دھد. توضیح میم چھ قبل و چھ بعد از انقالب با رفتار زناشویی مرد را سن قانونی ازدواج مربوط بھ حداقل

   

                                                 
53

رس، گرایش بھ افزایش سن در اولین ازدواج را منحرف نکرده ییر قانون برای تشویق ازدواج پیشمی توان فرض را بر آن گرفت کھ این تغ 
بنا بھ دالیلی کھ قبال ارائھ  ١٣۵۵و  ١٣۴۵، ١٣٣۵بلکھ آن را کند گردانده است. صحت و سقم این فرضیھ را، از آنجا کھ نتایج سرشماری ھای 

 نمی توان کنترل کرد. ،کردیم مورد تردید است



 فصل دوم: گذار روند زناشویی– نخست بخش

- 43 - 

سن متوسط زنان دراولین ازدواج در مناطق شھری
54

  

استدالل فوق، کھ نشان می دھد سن متوسط زنان در اولین ازدواج در طول زمان تحول پیدا می کند را می توان با مقایسھ 

  ٣ و ٢، ١نقشھ ھای ھا و بھ تفکیک سھ دوره سرشماری (سن متوسط زن در اولین ازدواج برحسب شھرستان 
55

 مورد )

. بھ طورکلی مشاھده می شود کھ مناطق آذربایجان، کناره ھای دریای خزر، مرکزی، سمنان، خراسان، ید قرار دادتای

ی وسیاسمراکزمھم بزرگ اقتصادی دردر آن ھا سن متوسط زن دراولین ازدواج باالتر بوده،  وخوزستان کھکرمان، فارس 

 ھای ھمسایھ نیز  تارجدید زناشویی کھ بھ تدریج بھ شھرستانشده اند. بھ نظر می رسد کھ این مراکز در اشاعھ رف واقع

، بھ ھمگون شدن بسیار واضح سن متوسط ١٣٧۵سرایت کرده، نقش نیروی محرکھ را بازی کرده باشند تا آنجا کھ در 

واند ت  ، تا حد زیادی می)۵زنان در اولین ازدواج منتھی شده است. رواج بیش از پیش گسترده مدارس (رجوع شود بھ فصل 

  شدن آن را درمناطق شھری شھرستان ھا توضیح دھد. وھم ھمگونھم افزایش سن زنان در اولین ازدواج را 

  )١٣۵۵ –سن متوسط زنان در اولین ازدواج ( مناطق شھری   -١نقشھ 

 
  وبیشترسال  ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠سال؛ از  ١٩تا  ١٨سال؛ از  ١٨کمتر از  :ازدواجسن در عنوان مقیاس ھا: 

                                                 
54

سکنھ داشتھ باشد) استفاده می شد. در  ۵٠٠٠بیش از  طق شھری از معیار تعداد ساکنین (منطقھ ای کھبرای تعیین منا)، 1976( ١٣۵۵در  
 بھ بعد ھر منطقھ ای کھ دارای شھرداری باشد، شھرمحسوب می شود. واز آنمعیار اداری جانشین معیار عددی گشتھ  )،1986( ١٣۶۵

55
شھرستان  ١٩۵، ١٣۶۵شھرستان، در  ١۶٢، ایران شامل ١٣۵۵. در ١٣٧۵و ١٣۶۵، ١٣۵۵ومسکن منابع: سرشماری عمومی نفوس  
ھ نقشھ ھا را برای سھ دوره مزبور شھرستان بوده است. ایجاد شھرستان ھای جدید در طی این دوره خطر تحریف مقایس ٢۵۴، ١٣٧۵ودر

جدید در تقسیمات اداری  وشھرستان ھایعرضھ شده اند  ١٣۵۵دربرداشت. از این رو نتایج مربوط بھ دو سرشماری آخر را بر زمینھ نقشھ 
 قبلیشان بھ شمار آمده اند.



 فصل دوم: گذار روند زناشویی– نخست بخش

- 44 - 

  )١٣۶۵ –سن متوسط زنان در اولین ازدواج ( مناطق شھری   -٢شھ نق

  
  ؛ فاقد دادهوبیشترسال  ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠سال؛ از  ١٩تا  ١٨سال؛ از  ١٨: کمتر از سن در ازدواجمقیاس ھا  عنوان

  )١٣٧۵ –سن متوسط زنان در اولین ازدواج ( مناطق شھری   -٣نقشھ 

  
  سال و بیشتر ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠سال؛ از  ١٩تا  ١٨سال؛ از  ١٨کمتر از  :سن در ازدواجعنوان مقیاس ھا: 
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ازدواج بدون آنکھ  ،بین دو دوره اولبوده است،  سال، ١٩تا  ١٨در عوض، در شھرستان ھایی کھ این سن پایین حدود 

ھ می توان آن را ، کار زناشویی جمعیت این شھرستان ھاکاھش یابد در ھمان سطح باقی می ماند. بھ عبارت دیگر، رفت

بھ کاھش سن متوسط در اولین ازدواج بیانجامد، تغییر  بھ اندازه ای کھ بیشترسنتی توصیف کرد، علیرغم قوانین مساعد،

ارس، ، سواحل خلیج فوبلوچستانبر رفتار جمعیت این مناطق (سیستان  ،نمی یابد.  درواقع عوامل دیگری بھ جز قوانین

  در سطح پایین حفظ کرده است. را زنان در اولین ازدواجسن متوسط تاثیر داشتھ کھ  )،وکویری مرکزمناطق کوھستانی 

ظاھر نمی شوند. افزایش  )،1996( ١٣٧۵رفتارزناشویی سنتی، در نقشھ مناطق شھری  استمراردوام و این کانون ھای 

ایید می کند کھ زنان این مناطق نشان داده شده، ت ھا کھ بر روی نقشھ محسوس سن زنان در اولین ازدواج دراین شھرستان

  مدارس ھمراه بوده، پیوستھ اند. گسترشعاقبت رفتار زناشویی جدیدی اتخاذ کرده و بھ تغییراتی کھ بویژه با 

  سن متوسط زنان دراولین ازدواج در مناطق روستایی

ددا مج ر سنتی مالحظھ شده بود،) تقریبا ھمان شھرستان ھایی کھ در آنھا قبال تداوم رفتا۶و ۵، ۴درمناطق روستای (نقشھ 

ھای   در شھرستانظاھر می شوند، در حالیکھ گرایش عمومی سن متوسط اولین ازدواج بھ شکلی یکنواخت رو بھ باالست. 

سالگی بدون تغییر باقی می ماند. این تحول بر  ١٨ـ١٩تغییر حول ن مرکزی، سن متوسط زنان در اولین ازدواج، بدو 

بھ  ١٣۵۵سال در  ١٨از زیر  ،جنوب شرقی است کھ درآن ھا سن متوسط در اولین ازدواجخالف تحول سھ شھرستان 

شھری  اج زنان در مناطق روستایی ومناطقمی رسد. ضمنا بامقایسھ سن متوسط در اولین ازدو ١٣۶۵سال در  ١٩ـ١٨

زنان  ) کمی باالتر از١٣٧۵سال در  ٢٢٫١میانگین برابر سن برای زنان در مناطق روستایی (مشاھده می کنیم کھ این 

گیرد.  وبیشتر قرارمیسال  ٢٢ سنی ھا، این سن در گروه روستایی شھرستانشھری است: در بسیاری از مناطق  مناطق

این نتایج غیر منتظره درارتباط با محیط روستا یی، کھ قاعدتا روابط سنتی در آن حاکم است، تحول اجتماعی و فرھنگی 

  سازند. بھ مرور زمان بھ مناطق شھری نزدیک می شوند راآشکار میقابل مالحظھ این مناطق کھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 فصل دوم: گذار روند زناشویی– نخست بخش

- 46 - 

  )١٣۵۵ –سن متوسط زنان در اولین ازدواج ( مناطق روستایی   -۴نقشھ 

  
  وبیشترسال  ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠سال؛ از  ١٩تا  ١٨سال؛ از  ١٨: کمتر از سن در ازدواجعنوان مقیاس ھا: 

  

  )١٣۶۵ –ر اولین ازدواج ( مناطق روستاییسن متوسط زنان د  -۵نقشھ 

  
  ؛ فاقد دادهوبیشترسال  ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠سال؛ از  ١٩تا  ١٨سال؛ از  ١٨کمتر از  :ازدواجسن در عنوان مقایس ھا: 
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  )١٣٧۵ –سن متوسط زنان در اولین ازدواج ( مناطق روستایی   -۶نقشھ 

  
  ؛ فاقد دادهوبیشترسال  ٢٢سال؛  ٢١تا  ٢٠؛ از سال ١٩تا  ١٨: از سن در ازدواجعنوان مقیاس ھا: 

، ھم ویژگی مستقل تحول ستان ھای مختلف، در طول این دورهدر شھرواج مقایسھ سن متوسط زنان در اولین ازد ،اقعدرو

  گیراین تحول را نشان می دھد.ھ تدریجی ولی ھم وھم خصوصیت اجتماعی را نسبت بھ قوانین وضع شده

  ازدواج بین زن و مرد تفاوت سنی در دراولین

دو قاعده  وشوھردراولین ازدواجبین زن  وفاصلھ سنیدر منطق نظام پدرساالری، جامعھ مسلمان از عمومیت ازدواج 

ساختھ است. خاطر نشان کردیم کھ رعایت این دوقاعده در عمل، بھ چنان پیچیدگی در بازار زناشویی  برای زناشوییبنیادی 

اگر  «شد. باید فھمید کھ  می بھ مردان تفویض بایستی رطالق یک طرفھ و یا چند ھمسریحقوق دیگری نظیکھ منجر شد 

تعداد کسانی کھ در یک عدم تعادل جمعیتی بین دو جنس، ما بین سالگی،  ٢٨سالگی ازدواج  کند و مرد در  ١٨زن در 

سالھ و بیشتر  ٢٨بیشتر از مردان  تببھ مرا وبیشترسال  ١٨سن تشکیل خانواده قرار دارند، ایجاد می گردد. تعداد زنان 

را بیشتر تھدید می کند. اگر ھرمرد تنھا یک بار ازدواج کند، بسیاری از زنان بدون باشد، بویژه مرگ و میر مردان  می

، جوامع ھمسرانشانھمسرمی مانند. برای آن کھ تمام زنان ازدواج کنند، با توجھ بھ قاعده برتری سنی مردان نسبت بھ 

حاصل  در سن ازدواج، کھ دو جنس برای جبران عدم تعادل کمی بین افراد  «؛ »  یک طرفھ را ابداع کردند عرب طالق

قاعده فاصلھ سنی بین و زن و شوھر است، بایستی کھ یک مرد با چندین زن ازدواج کند: یا چند ھمسری ، یا ازدواج  

  ).,1986Fargues(»  توالی بعد از طالق یک جانبھ ھمسر سابق.

 سواز یک  .می شود توجھ زن وشوھر، از دو نظر جا لب این سازو کار، بررسی فاصلھ سنی در اولین ازدواج بین طبق

دیگرفراوانی طالق و چند ھمسری را مورد آزمون  واز سوی مورد بررسی قرار گیرداجازه می دھد رابطھ بین ھمسران 
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وھمسرانشان  باالتری قرار می دھد، مردان را درموقعیت. یک فاصلھ سنی مھم در اولین ازدواج بین ھمسران، دادقرار 

بین افرادی کھ درسنین تشکیل زندگی زناشویی بر حسب جنسیت دھد.  عدم تعادل کمی   موقعیت زیردست سوق می بھ

نی فاصلھ س کم بودن قرار دارند، ناگزیرمنجر بھ افزایش فراوانی طالق و یا چند ھمسری می شود. در حالت عکس، یعنی

  و طالق و چند ھمسری کمتر خواھد بود. شدهبرابری استوار مبتنی بر بیشتر  آنھا، رابطھ ھمسراناولین ازدواج بین در 

سال در  ٣٫۶بود کھ بعد بھ  ١٣۵۵سال در  ۴٫۴در ایران، فاصلھ سنی بین ھمسران دراولین ازدواج برای کل کشور 

مقایسھ با موارد مشاھد شده در کشورھای عرب و مسلمان این فاصلھ ھای سنی در  می رسد. ١٣٧۵سال در  ٣٫١و  ١٣۶۵

سن اولین ازدواج مردان در ایران  )، بھ نظر ضعیف تر می رسند.,1986Fargues( )١٣۵٩سال در  ۵٫٣(با میانگین 

، در ١٣٧۵سال در ایران در  ٢۵٫١) نسبت بھ مردان در کشورھای عرب و مسلمان (١(جدول  یتر  کھ در سنین جوان

و  ١٣٧٠سال در مصر در  ٢٧٫٢، ١٣۶۶سال در عربستان سعودی در  ٢۵٫٢، ١٣٧٢در  ھسال در سوری ٢٨٫۵مقابل 

  دھد.  ) ازدواج می کنند، این فاصلھ سنی را توضیح می١٣٧١سال در مراکش در  ٣٠٫١

ل اید، بھ شککھ مرد باست  قیمتی رسم مھریھ ارتباط دارد. مھریھ با تاخیر ازدواج مردان بخصوص در این کشورھا، علت 

، بھ عروس یا پدر وی بھ ھنگام ازدواج بپردازد. گاه مبلغ مھریھ نسبت بھ امکانات مالی مردان بسیار باالست. ویا جنسپول 

، درنتیجھ درسنین باالتری ازدواج می کنند نند مبلغ الزم را فراھم سازنددر این صورت آن ھا باید سال ھا کار کنند تا بتوا

  ).,Fargues 2000 و 1986(

در مورد مھریھ گرایش متفاوتی را  ، ازدواج زودرس را برگزیده اند،ینھ، از آنجا کھ مردم طبق سنن کھن و دیریراندر ا

 ،ا این حالجوان با موافقت پدر عروس می تواند مبلغ مھریھ را بھ ھنگام ازدواج پرداخت نکند. ب مردانتخاب کرده اند: 

کند. اصوال ھر گاه کھ مایل باشد، مھریھ خود را مطالبھ  ند پس از انجام ازدواجحق عروس محفوظ می ماند و وی می توا

. دراین شوھر پرداخت مھریھ در دو مورد ذیل الزامی است: ھنگامی کھ تصمیم بھ طالق گرفتھ می شود و ھنگام فوت

این سنت ویژه بھ مرد  دارایی ھای مرد بھ اضافھ مھریھ اش تشکیل می شود.  قانونی وی از صورت، ارث زن، از سھم

  کمال مطلوب جامعھ در سن جوانی ازدواج کند.مطابق اجازه می دھد کھ 

، با توجھ بھ اینکھ مردان ازدواج کرده بھ جبھھ )1980-١٣۶٧/1988-١٣۵٩جنگ ایران و عراق ( سال ھایدرنخستین 

کنید بھ  رجوع( نندقریبأ پائین ازدواج کاین سنت، توانستند در سنین ت برکتده ھا ھزارمرد جوان بھ  شدند،  فرستاده نمی

 ١٣۶۵). ازدواج مردان در سنین نسبتا جوان، کھ کاھش خفیفی درسن متوسط اولین ازدواج آنھا در ۴قسمت دوم، فصل 

 بھ پیدایشو در نتیجھ  ١٣۶۵بھ کاھش فاصلھ سنی بین زوجین در سال  ، منجر)١ (جدولبھ وجود آورد  ١٣۵۵نسبت بھ 

  .)۴تا  ٢ (نمودارھایئی متعادل تر شد یک بازار زناشو

 سھ سالدو،  طیمردان در حد متعارف ازومیربیش مرگ متاثر از  احتماالدل، ھنوز شکننده بازار زناشوئی، ولی این تعا

جنگی ابتدا
56

کھ اثرات  ، اجازه می دھد فرض کنیم کھ اثراتومردانفاصلھ کم سنی بین زنان باشد، ھرچند کھ می ، 

نگ بر روی بازارزناشویی محدود بوده استمخدوش کننده ج
57
کھ شماری از زنان مجرد  امکان ھم وجود دارد این .

                                                 
56
سال داشتھ و از مناطق  ٢۵تا  ١٨) کھ عمدتا بین سیجی ھاوبقربانیان غیرنظامی جنگ بھ مراتب کمتر از قربانیان نظامی (سربازان، پاسداران   

کھ خالی از  شھری و روستایی بھ جبھھ ھا اعزام گشتھ اند، بودند. در غالب اوقات، نبردھا در نواحی مرزی غرب و جنوب غربی جریان داشتند،
 مورد بررسی قرارگرفتھ اند. ۴سکنھ بود. تلفات انسانی ناشی از جنگ درفصل 

57
 غالبأ مجرد بودند، جبران شده باشد. وعراقی کھپناھندگان افغانی  ستھ بوسیلھردان در بازارزناشویی تا اندازه ای می توانکمبود م 
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در بازارزناشویی یا زنان بیوه شھیدان جنگ ( مردان  متاًھلی کھ  داوطلبانھ بھ جنگ رفتھ بودند)  بھ عنوان »   مازاد  «

  ھمسر دوم، بھ ازدواج مردان متاًھل در آمده باشند.

  )١٣۵۵عیت زناشویی بر حسب سن و جنس در ایران (وض – ٢نمودار 

  
  

  )١٣۶۵وضعیت زناشویی بر حسب سن و جنس در ایران ( – ٣نمودار 
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 )١٣٧۵وضعیت زناشویی بر حسب سن و جنس در ایران ( – ۴نمودار 

  

بھ علت جنگ،  از سر گیری ازدواج ھایی کھ ،مالحظھ کرد ١نمودار کھ می توان آن را باالتر بر روی پس ازجنگ، چنان

 گبا پایان جن بھ نظر نمی رسد کھ ،، عقب افتاده بودندیبھ ویژه د ر طول سھ سال آخر در ارتباط با تدراک مرحلھ تھاجم

اولین ازدواج در  ومردان درافزایش ھمزمان سن زنان  ).۴ رمانع برقراری بازارزناشویی متعادل تر شده باشد (نمودا

 رابطھ ایبازار زناشویی بھ سوی غالب ین در اولین ازدواج نشان دھنده گرایش و کاھش تفاوت سنی زوج ١٣٧۵سال 

  کمتر نابرابر بین زنان ومردان، است.

  فاصلھ سنی بین زنان و مردان در اولین ازدواج در مناطق شھری

بالغ بر  )، تفاوت سنی بین دو جنس در اولین ازدواج٩و ٨،٧ھای  (نقشھ ١٣۵۵در اکثر مناطق شھری شھرستان ھا در 

، سن متوسط مردان ی درکاھش اندک ، با١٣۶۵سال نبوده است. در  ٢٫۵کمتر از  یسال و بیشتر و در ھیج مورد ۴٫۵

فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج بھ نحو قابل مالحظھ ای کاھش یافت.  بھ عالوه مشاھده می شود کھ در 

افزایش یافتھ بود، بھ ویژه در شھرستان ھای شمال، این فاصلھ بیشتر  شھرستان ھایی کھ سن متوسط زنان در اولین ازدواج

در ، گردد  تائید می ١٣٧۵ قرار می گیرد. این گرایش در سال سال ٣٫۵تا  ٢٫۵سال و  ٢٫۵کاھش یافتھ و بین کمتر از 

می  ن دو جنس تاثیرحالی کھ این بار افزایش سن اولین ازدواج زنان بھ مقیاسی وسیع در کاھش فاصلھ ی سنی ازدواج بی

اھمیت   د.مبتنی بشوبرابری بر بایستی بیشتر  منطقابا توجھ بھ این نتایج، رابطھ بین ھمسران در مناطق شھری  .گذارد

، کھ می توان آن را بھ مدرن توصیف کرد، بعد از استقرار وشوھربا ر دیگر تاکید کنیم کھ رابطھ جدید بین زن دارد 

  است. جمھوری اسالمی، تحقق یافتھ
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  )١٣۵۵ –فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج ( مناطق شھری  -٧نقشھ 

  
  سال بھ باال ۴٫۵سال؛  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵: از سنی : فاصلھھا مقیاسعنوان 

  )١٣۶۵ –فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج ( مناطق شھری  -٨نقشھ 

  
  سال بھ باال ۴٫۵سال؛  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵سال؛ از  ٢٫۵از  تر: کمسنی : فاصلھھا مقیاسعنوان 
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  )١٣٧۵ –فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج ( مناطق شھری  -٩نقشھ 

  
  سال بھ باال ۴٫۵سال؛  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵سال؛ از  ٢٫۵: کمتر از سنی ھا: فاصلھمقیاس عنوان 

  ن و مردان در اولین ازدواج در مناطق روستاییفاصلھ سنی بین زنا

در صورتی کھ سن متوسط زنان  ،در اولین ازدواج عمدتا پائین تر است از آنجا کھ سن متوسط مرداندر مناطق روستایی، 

در این مناطق  ، فاصلھ سنی بین زن ومرد در اولین ازدواج)١در اولین ازدواج بھ طور منظم درحال افزایش است (جدول 

ھای شمال، شمال   ). می توان مشاھده کرد کھ در شھرستان١٢و ١١، ١٠ھای  (نقشھ تدریج رو بھ کاھش می گذاردیز بھ ن

در  ،بھ پائین ترین سطح می رسد. این گرایش بھ کاھش ١٣٧۵ودر شرقی وغربی، این فاصلھ سنی بھ سرعت کاھش یافتھ 

  د. تائید می گرد وغرب نیزشھرستان ھای واقع در جنوب شرقی 

رو بھ کاھش گذاشتھ است. این کاھش  نی بین زن و مرد در اولین ازدواجفاصلھ س، ١٣۵۵از سال  در مناطق روستایی

و ھم  ١٣۴١می توان ھم بھ نتایج اصالحات ارضی سال  –سال بود ه است  ۶٫٢، ١٣۴۵فاصلھ سنی در سال  –منظم را 

مجدد اراضی کھ برای عده ای  سو، توزیعاز یک  رت دیگر،نسبت داد. بھ عبا ١٣۵٨بھ رشد و توسعھ روستاھا از سال 

عملیات مھاجرت بھ طرف شھرھا انجامید، و از سوی دیگر،  بھ بھ ایجاد بھره برداری ھای خانوادگی و برای برخی دیگر

ماعی جتا بایستی نمایمناطق روستایی کھ آن ھا را از انزوا خارج ساخت و بیش از پیش بھ شھرھا نزدیک کرد، می  توسعھ

ای در روستا ھ وشرایط جدیداین زمینھ  بھ روستا ھای ایران را کامال تغییر داده باشد. بنا براین مناسب است کھ بویژه

  ایران توجھ کنیم.
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  )١٣۵۵ –فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج ( مناطق روستایی  -١٠نقشھ 

  
  سال بھ باال ۴٫۵سال؛  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵سال؛ از  ٢٫۵: کمتر از سنی : فاصلھھا مقیاسعنوان 

  )١٣۶۵ –فاصلھ سنی بین زن و مرد در اولین ازدواج (مناطق روستایی  -١١نقشھ 

  
  سال بھ باال؛ فاقد داده ۴٫۵سال؛  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵سال؛ از  ٢٫۵: کمتر از سنی : فاصلھھا مقیاسعنوان 
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  )١٣٧۵ –ین زن و مرد در اولین ازدواج (مناطق روستایی فاصلھ سنی ب  -١٢نقشھ 

  
  سال  ۴٫۵تا  ٣٫۵سال؛ از  ٣٫۵تا  ٢٫۵سال؛ از  ٢٫۵: کمتر از سنی : فاصلھھا مقیاسعنوان 

  ازدواج مجدد

ازدواج مجدد، پاسخ دیگری است بھ دو قاعده زناشویی سنتی کھ قبال ذکر شد، یعنی عمومیت ازدواج و فاصلھ سنی مھم 

باید ازدواج کنند. بنا بر این، تعداد دفعات ازدواج  ھوجین در اولین ازدواج. برای استقرار نظم اخالقی و اجتماعی، ھمبین ز

دفعات مزبور  تعداد مجدد، شاخصی است کھ با آن می توان میزان رعایت این دو قاعده اساسی را ارزیابی کرد. ھرچھ

  مان اندازه شدید تر است.زیادتر باشد، میزان رعایت این قواعد نیز بھ ھ

ازدواج مجدد کھ دردوره ماقبل اسالم در ایران وجود داشتھ است، ھمچنان بھ صورت یکی از رفتارھای زناشویی بسیار 

وجود قدمت آن، متاسفانھ آمار دقیقی از آن در دست نیست.  رایج ایرانیان دردوره ایران اسالمی باقی مانده است. ولی، با

، و طرح آمارگیری ١٣۵۶(در چھارچوب طرح بررسی باروری زنان جھان) در باروری زنان ایرانمعھذا، نتایج طرح 

، امکان دنبال کردن تحول ١٣٧٠زاد و ولد سازمان ثبت احوال کشورو وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی در

  سازد. را فراھم می ١٣٧٠تا  ١٣۵۶ازدواج مجدد زنان طی دوره 
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  سالھ و بیشتر  ١۵) زنان درصد (بھت ازدواج توزیع دفعا – ٢جدول 

 ١٣٧٠ ١٣۵۶ فعات  د

 مناطق روستایی مناطق شھری کل کشور مناطق روستایی مناطق شھری کل کشور ازدواج 

٩ ١۴.٩ ٧۴.۵ ٩۵.٩ ٠۶.٩ ٧۶.۵ ٩٧.٠ 

٢ ۴.٩ ۴.۶ ۴.۶ ٢.٧ ٣.١ ٢.٩ 

٠.١ ٠.١ ٠.١ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ ٣ 

 ٠.٢ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ باروبیشتر ۴

 ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ جمع

 آمارگیری زاد وولد، نتایج طرح، ١٣٧٠؛ برای ١٣۶۵نتایج بررسی باروری زنان در ایران، مرکز آمار ایران،  ١٣۵۶منابع: برای 
  . ١٣٧٠سازمان ثبت احوال کشور و وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی، دفتر آمار و اطالعات جمعیتی، 

، رو بھ کاھش است. افزایش سن اولین ازدواج زنان، این تحول ١٣٧٠تا  ١٣۵۶فراوانی ازدواج مجدد زنان بین ایش گر

توضیح می دھد. یاد آوری این نکتھ در عین حال ضرروی بھ نظر می رسد کھ ازدواج زنان ھمان وزن  بطور جزئی را

ازدواج مجدد زنان ھمواره ضعیف تر از ازدواج مجدد مردان  در بازار زناشویی ندارد. در واقع فراوانی را ازدواج مردان

بوده است. و البتھ شدت ازدواج مجدد مردان اجازه می دھد معلوم کنیم کھ آیا دو قاعده بنیادی کھ قبال ذکرشد، ھنوز در 

  .یا خیر بازار زناشویی حاکمیت دارند

، نشان ١٣٧٠بھداشت و درمان و آموزش پزشکی در نتایج طرح آمارگیری زاد و ولد سازمان ثبت احوال کشورو وزارت

، دوباره ع ازدواج اول خود و یا علیرغم آنمردان جامعھ آماری طرح مزبور، بعداز قط ٪٧٫۶می دھند کھ دراین تاریخ، 

بوده است. در سال  ٪٢٫٧روستایی برابر با  ودر مناطق ٪۴٫۶ازدواج کرده اند. سھم آن ھا در مناطق شھری برابر با 

کھ از آن قبال سخن گفتھ  ی، طرح» خانواده و باروری در شیراز «، در شھر شیراز، بنا بر نتایج طرح آمارگیری ١٣٧۵

 بھ دلیل نبود آمارھای مربوط بھ دوره پیش، مردان بعد از گسست ازدواج اول، دوباره عقد ازدواج بستھ اند. ٪٣٫۵ایم، 

از ساز و کارھای اساسی یکی  عملکرد و اثر معلوم کرد. از این رو تواننمی  را تحول ازدواج مجدد مردان در طول زمان

مسئلھ را از زاویھ چند ھمسری و طالق دنبال تنظیم کننده بازار زناشویی وارد این تجزیھ و تحلیل نمی گردد. بنابراین، 

  می کنیم.

  چند ھمسری

رفت، طی دھھ ھای اخیر، چنین تصویر و  یاگردر ادوار بسیار کھن، چند زنی نشان ثروت و حیثیت اجتماعی بھ شمار م

پس و  دمجاز بو )،1967( ١٣۴۶ صّوب، م»  خانواده حمایت  «ند زنی کھ قبل از قانون چکارکردی را از دست داده است. 

شد اجازه داده میاین قانون فقط تحت شرایطی تصویب از 
شده است، قطعا مجاز مجددا ) 1979( ١٣۵٧از تا سرانجام  58

، بھ ویژه در مناطق شھری، بدون اشکال اعمال نشده است. بھ جز موارد استثنایی، خانواده ماز طرف مردر طی دو ده اخی

، از ھم جدا زندگی می کردند. این پدیده بطور واضح در آمارھا وجود ندارد و برای ی مرد چند ھمسر، غالبا دوخانوادهھا

                                                 
مرد متاھل نمی تواند بھ ازدواج دوم دست بزند مگر این کھ رضایت ھمسر اول خو د و تصویب دادگاه را »   حمایت خانواده  «قانون  ق. طب 58

 داشتھ باشد.
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قایسھ شده تا سھم مردان چند ھمسر بین مردان متاھل بدست آید. برآورد فراوانی آن شمار کل زنان و مردان متاھل با ھم م

نیست  در امان زنان در سرشماری ھا، وکم شماریولی باید توضیح داد کھ این روش از تاثیرات مھاجرات مردان 

)Fargues,1987a .(  

در  ٪٠٫٠٨وسپس  ١٣۶۵در  ٪١٫٢بھ ١٣۵۵در  ٪٣٫١چند ھمسره از  مردانبا وجود این، با کاربرد این روش نسبت 

ودرمان ثبت احوال کشورو وزارت بھداشت  وولد سازمانطرح آمارگیری زاد  گذر کرده است. از طرف دیگرنتایج ١٣٧۵

تعداد مردان چند ھمسره این دوره را آشکار می سازد. از مجموع مردان جامعھ آماری،  ،١٣٧٠آموزش پزشکی در و

در روستاھا. این نتایج کھ  %33.2در شھرھا در مقابل  %2.6مسر داشتند: مردان چند زنھ بوده اند کھ غالبا دو ھ 2.8%

برآورد ما را در مورد سھم مردان چند ھمسره در ایران تائید می کند، نشان می دھد کھ چند ھمسری بر خالف آنچھ کھ 

ھای دوم مردان، کھ ، مسلم می سازد کھ بخش اعظمی از ازدواج راوانی آنعمدتا تصور می شده، چندان رواج ندارد. ف

  مشاھد ه شده، بعد از گسست ازدواج اول صورت گرفتھ است. ١٣٧٠در 

مردان متأھل با  ؛جنگ توضیح دادایج با نتمی توان را ١٣۶۵در  هافزایش نسبتا محدود سھم مردان چند ھمسربخش اعظم 

 .با مازاد زنان مجّرد، ازدواج کردند االً بیوه ھای قربانیان جنگ (شھدا)، انگیزه ای کھ مورد پذیرش جامعھ بود و یا احتم

مشاھد می شود، نشان می دھد کھ اکثریت مردان چند ھمسره، غالبا دوھمسره، قاعدتا یکی  ١٣٧۵عکس، کاھشی کھ در بر

ازدو ھمسر خود را در طول این سال ھا طالق داده اند. بنا براین مجاز شمردن حق چند ھمسری برای مردان بعد از 

باقی مانده،  ٪١سھم مردان چند ھمسره نشده است. این نسبت کھ امروزه، زیر باالرفتن ، ضرورتا باعث١٣۵٧انقالب 

وانین کھ ق پذیرد  ونمی ومی کندنشان می دھد کھ جامعھ خود بھ شیوه ای بسیار مستقل، تعادل بازار زناشویی را اداره کرده 

کھ  نماید. با این حال، این افزایش ضعیف تعیینکنترل کند، را  باید این بازار جامعھ تحمیل شده توسط دولت، روشی را کھ

، بطور بدیھی آشکار می سازد کھ چند زنی، دیگر یکی از وسایل مھم تنظیم از مقتضیات خاص سال ھای جنگ بودهناشی 

  بازارزناشویی نیست.

  ازدواج موقت

ج، بھ معنای ازدواج برای یک مدت معین، در یکی از رفتارھای زناشویی خاص ایرانیان، ازدواج موقت است. این ازدوا

در آن زمان مشخصا، یک مرد و یک ).Macuch,1993  ؛,Perikhanian 1983(عصر ساسانی نیزرایج بوده است 

شواھد گرد   دکردند. بھ استنا  با ھم ازدواج می ،زن، ھر دو غیر مجرد، برای یک مدت زمان مشخص و تعیین شده از قبل

قضایی حاوی احکام حقوقی در مورد موضوعات مختلف صادره توسط  قضات بزرگ قرن پنجم و  آوردی شده در دیوان

مردی کھ ھمسرش را از دست داده است و امکانات مالی برای پرورش فرزندان و ازدواج  با زن دیگری « ششم میالدی : 

؛  Perikhanian,1983(» ی بگذاردخواھد کھ مدتی ھمسر خود را در اختیار وب از مردی خیرخواه  می تواندرا ندارد،

Macuch,1993 ( ،ابری اجتماعی مفرط در عصر بھ نابرکھ با توجھ  ،، اقشار و طبقات کم درآمددر آن دوران. بنابراین

  . می شده اندبھ این نوع ازدواج متوسل را تشکیل می دادند،  بخش اعظم جامعھ ساسانی

ازدواج موقت پای رد قرن ھفتم میالدی، پس از برقراری قدرت عرب و مسلمان در ایران در
59
ناپدید می شود و فقط بعد  

از رسمیت یافتن مذھب شیعھ بعنوان مذھب رسمی در قرن شانزدھم میالد ی است کھ اولین شواھد استمرار ازدواج موقت 

                                                 
59
 ، دورجنگجویانی کھ در حال جنگ پزقت برایر می رسد کھ در زمان پیغمبر، و حتی در دوران آغاز خالفت عمر ابن خطاب، ازدواج موبھ نظ 
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یار بنابراین، بسشوند.   دوباره نمایان می»   نکاح منقطع «و یاتحت اصطالح حقوقی »  متعھ  «یا »   صیغھ  « تحت عنوان

کھ یقینا طی قرون متحول شده است، قبل از اینکھ درقوانین ازدواج مذھب شیعھ جذب  محتمل است کھ این نوع ازدواج،

کھ این نوع ازدواج ظاھرا فقط در بین ایرانیان  ، در بین ایرانیان عمال بدون وقفھ رایج بوده باشد. مضافا اینونھادینھ شود

  رایج است. ، شاید در بین یک اقلیت شیعھ در خاور نزدیک  ) و,1991Richardشیعھ (

ھم در دوران ساسانی و ھم در دوران ایران شیعھ، بھ طور کلی زنان و مردان غیر مجرد ھستند کھ بھ ازدواج موقت  

، دردوران متوسل می شوند. اما اگر در دوران قبل از اسالم، دالیل اقتصادی مردم را بھ این نوع ازدواج می کشانده است

، در اسالم شیعھکھ پیش از ھر دلیل دیگری، انگیزه اصلی را تشکیل می دھد.  شیعھ، ارضای میل و تمنای جنسی است

ازدواج موقت  عقدمرد مجاز است برای ارضای نیاز جنسی خود، در قبال مھریھ ای کھ مبلغ آن از قبل تعیین می شود، 

ھ پس از فسخ عقد، ھیچ نوع وجھی، بعنوان خرج خوراک و یا ھر نوع موظف نیست نھ درمدت ازدواج و ن . مردببندد

خرج دیگری، بھ زن و یا بھ فرزندی کھ او محتمال بدنیا می آورد، بپردازد
60

 .  

عقد ازدواج موقت غالب اوقات بھ صورت شفاھی بوده و بندرت بھ ثبت می رسید و بنابراین از ھر گونھ کنترلی خارج و 

لوم است. اما افکار عمومی کھ این نوع ازدواج را تقبیح می کرده و آنرا خصوصا برای زنان خفت تعداد و آمار آن نامع

آور می دانستھ است، احتماال از گسترش آن در جامعھ جلوگیری کرده است. بندرت خانواده ای حاضر می شود کھ دختر 

ان باکره از بازارازدواج موقت کنار گذاشتھ ، دختران جوبھ این ترتیبباکره اش بھ عقد ازدواج موقت با مردی درآید. 

شده
61
  و بیشتر زنان بیوه، مطلقھ و بدون شک، فواحش ھستند کھ اینگونھ ازدواجی را می پذیرند. 

دایر بر اعاده و  ١٣٧٠این کنترل اجتماعی در مورد ازدواج موقت آنقدر قوی بود کھ توانست ابتکارات دولت اسالمی در 

، ازدواج جوانان، حدود ده سالی بود کھ بھ را بھ شکست کشاند. در واقع پیشنھاد آن بھ جوانان احیاء این نوع ازدواج و

صورت یکی از معضالت اصلی جامعھ ایران در آمده بود. از یک سو، نظم اخالقی محدود کننده، کھ سازمان ھای دولتی 

ویژه
و معاشرت دختران و پسران را درخارج از مسئول اعمال آن بوده و ھستند، در مقیاسی وسیع، امکانات برخورد  62

در  ،. از سوی دیگربحران اقتصادی، شانس جوانان را برای ورود بھ بازار کار کاھش دادهکردخانواده، محدود می محیط 

نتیجھ ازدواج را برای آنان عمال غیر ممکن می ساخت. بنابراین برای حکومت، ازدواج موقت بھترین راه حل بشمار می 

نوع ازدواج، با واگذاری مسئولیت کنترل روابط بین دختران و پسران بھ عھده دولت و خانواده، بھ روابط مزبور  رفت: این

مشروعیت بخشیده و بھ این ترتیب، باعث می شد کھ نظم اخالقی و اجتماعی رعایت شود. از نمازھای جمعھ گرفتھ تا 

خطبھ ھای عمومی، خصوصا خطبھ شخص رئیس جمھور وقت
63

 ومشارکت وسیعتا با تبلیغات  سازمان یافتندھمگی  

                                                 
 ).Ghaemi, 1993از ھمسر خود بوده اند، مجاز شمرده شده است (

».   نمی برد وشوھر ھم از او ارث نمی برد زنی کھ صیغھ شده از شوھر ارث «؛ » زنی کھ صیغھ شده اگرچھ آبستن شود حق خرجی ندارد  «  60
سلمان مرجوع شود بھ رسالھ توصیح المسائل آیت هللا العظمی امام خمینی. مسائل مطرح شده دراین رسالھ بھ ھمان اندازه کھ بھ زندگی روزمره فرد 

 و تکالیف او بھ عنوان مومن می پردازد بھ مشکالت حقوقی نیز مربوط می شود.
61
دیده شده کھ مردی مسن و ثروتمند، در ازای پرداخت مبلغ مھمی موفق بھ کسب موافقت والدیِن دختر باکره ای برای عقد این نوع  البتھ بھ ندرت 

 ازدواج گردد.
62

سازمان مبارزه با منکرات، خواھران زینب و سازمان بسیج کھ منظما در شھرھا گشت می زدند تا مردم را کنترل کنند و ھدف اصلی آن ھا  
ھمراه ھم در خیابان ظاھر می شدند، نیرو ھای مزبور بھ وارسی ھویت آنان می پرداختند تا از  وپسران بھان بودند. زمانی کھ دختران جوان

 خویشاوندی آن ھا با ھم مطمئن شوند. در غیر اینصورت آن ھا توقیف می شدند و بھ والدینشان اطالع داده می شد. دختران غالبأ بھ علت عدم
 گرفتند.بازجویی قرارمی  وغیره موردب اسالمی رعایت حجا

برای اعاده ازدواج  ١٣۶٩رجوع کنید  بھ خطبھ رئیس جمھور اسالمی، حجت االسالم ھاشمی رفسنجانی، کھ بھ مناسبت نماز جمعھ یازدھم اسفند  63
 موقت ایراد شده است.
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ی کھ م می شداین نوع ازدواج را برای جوانان سودمند و مثبت معرفی کنند. ادّعا  ،وسایل ارتباط جمعی و انواع مباحثات

توان ازدواج موقت را ھمچون یک نامزدی رسمی قلمداد کرد کھ تحت نظارت و مراقبت دو خانواده، بھ دختران و پسران 

یک زندگی زناشوئی مشترک را با فردی کھ  ان امکان می دھد کھ بدون ھیچگونھ تعھد مالی و مادی ازھر دو طرف،جو

احتماال ھمسر آینده شان خواھد بود تجربھ کرده تا ھمدیگر را بھتر بشناسند و چگونگی بنیان گیری یک کانون خانودگی 

ندبویژه وسوسھ جنسی محک بزن بھ دور ازھر گونھ وسوسھ را
64

 .  

دھد   معذلک، این امر کھ امروزه ازدواج جوانان ھمچنان یکی ازمھمترین مشغولیات فکری رھبران کشوراست، نشان می

ازدواج موقت در درون جامعھ طنین مساعدی نیافتھ است. این امتناع جامعھ کھ باز تاکیدی  در ارتباط باکھ ابتکارات آنان 

کھ جامعھ ایران، با تاًکید بر آشکار می سازد ھا و رھنمود ھای سیاسی مختلف، است بر استقالل جوامع در مقابل برنامھ 

، ھنوز ∗، بیش از ھرچیز، در چھارچوب ساختارپدر تباری خودقائل شدهمحدوده عملی کھ تا کنون برای ازدواج موقت 

 عمیقا وفادار بھ سنت ضرورت بکارت دختران دراولین زفاف او می باشد.  

اج توانند بھ یک ازدو  موقت راه حلی است برای زنان و مردان مطّلقھ و یا بیوه ای کھ بھ دالیل مختلف نمیبنابراین ازدواج 

 زناشوئی در وضعیتمردان متاًھل، این ازدواج بھ آنان اجازه می دھد کھ بدون تغییر  واما درموردرسمی دیگر دست بزند. 

  ھ باشند.خود، بتوانند با تعداد بیشتری زن رابطھ زناشویی داشت

این مورد اخیر است کھ از نظر جمعیت شناسی، ازدواج موقت جالب توجھ است؛ چرا کھ رواج این نوع ازدواج  در تنھا

ھمسری درایران را در مقایسھ با کشورھای عرب و مسلمان، کھ در آن ھا  طالق و چندسھم نسبتا پایئن  تاحدی می تواند

  ازدواج موقت ممنوع است، توضیح دھد.

  اج ھمخونازدو

ازدواج درون گروھی، کھ تا حد وصلت بین دو فرد ھمخون ھم می تواند پیش رود، ھمواره در بین ایرانیان رایج بوده 

است. در دوران ساسانیان این ازدواج ھمخون، حداقل تا آنجا کھ بھ خانواده درباری مربوط می شود، تا حد زناشوئی برادر 

از اسالم آوردن  پس از این رو .),Herrenschmidt 1994( ه استا پسر پیش رفتھ بودبا خواھر، پدر با دختر و یا مادر ب

ایرانیان، ازدواج بین برادرزاده ھا یا خواھرزاده ھا، کھ از الگوی خویشاوندی عرب
تضادی با گرایشات ، ه بودبرآمد 65

  بھ سھولت از طرف آنان پذیرفتھ شد. و مردم ایجاد نکرد

مردان و زنانی  بین وسیعا امکان برخورد و مالقات ،با دنیای خارج از خانواده اش منع می نمایدکھ زن را از تماس اسالم 

، با حذف عامل اتفاق و احتمال از روند ازدواج، والدین امکان می در نتیجھکھ با ھم خویشاوندی ندارند را کاھش می دھد. 

ده در بین گروه خویشاوند ترتیب دھند.اغلب اوقات، دختر یابند کھ کھ ازدواج فرزندان خود را در رابطھ با منافع خانوا

چرا  ،حفظ شودجوان برای ازدواج با پسرعمویش در نظرگرفتھ می شود تا بدین وسیلھ دارائی و ثروت در درون خانواده 

 بارتاعضای د ر صورت غیبت پسرعمو دیگر  برد؛کھ زن مسلمان، بنا بھ قوانین، بخشی از دارائی پدرش را بھ ارث می 

                                                 
 .2بھ ضمیمھ شماره  رجوع کنید  64
∗Agnatique  
. اسالم در اصل این عمل اجتماعی را در درون عرف خود ایج بوده استاز اسالم، ازدواج درون گروھی عملی ردر نزد اعراب ھم، قبل  65

 ).Bianquis 1986پذیرفتھ و قانونمند کرده است (
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خواستگاران دختر بھ شمارمی آیند. در نتیجھ انتخاب ھمسر امری خانوادگی بوده کھ بر خواست فرد تحمیل  خانوادگی جملھ

شکیل می را ت مناسبیبسیارشاخص  وفراوانی آنمی شود. بھ این ترتیب ازدواج ھمخون تبلوررفتار زناشوئی سنتی است 

  .را ارزیابی کنیم جامعھرفتار زناشوئی  وھمچنین تحولخویش درجھ استقالل افراد در انتخاب ھمسر تا دھد

 ،)ونزدیکخویشاوندان دور  ویا سایرھا  ویا خواھرزادهھا  (برادرزادهبررسی کلی نرخ ازدواج در بین خویشاوندان ی برا

ب طرح است. مطابق نتایج آمارگیری اول، کھ در چھار چو موجود ١٣٧٠و ١٣۵۶دو آمارگیری درسال ھای  فقط نتایج

 ٪۴٠در ایران صورت گرفتھ، ازدواج با خویشاوندان دور ویا نزدیک  ١٣۵۶بین المللی بررسی باروری زنان جھان در

 مناطق روستائی). نتایج دومین آمارگیری در ٪۴۵ومناطق شھری  ھا درازدواج  ٪٣۵(ازدواج ھا را تشکیل می داده است 

بدون تفکیک )، ١٣٧٠در ودرمان وآموزش پزشکیو وزارت بھداشت ثبت احوال کشور وولد سازمانطرح آمارگیری زاد (

  ازدواج ھا برآورد می کند. مجموع ٪٢٩مناطق شھری از مناطق روستائی، نرخ ازدواج در بین خویشاوندان را 

بھ این ترتیب، پس از استقرار جمھوری اسالمی، ازدواج درون گروھی آشکارا کاھش یافتھ است. بھ سخن دیگر در زمانی 

. تھ بودگشراه سنتی دور  اندکی از این نوع ازدواج ارفتار جامعھ در ارتباط ب کھ سنت در عرصھ سیاسی پیروز شده بود،

، برای ما ممکن نیست کھ معلوم کنیم کھ روند کاھش آن ودر نتیجھناشناختھ است  ١٣۵۶از  ازدواج پیشفراوانی این نوع 

ھ ک زمانیتر داشتھ است.  این کاھش، ھر آھنگی داشتھ باشد، در  ا کندویسریعتر  آھنگی ١٣٧٠ـ ١٣۵۶از پیش  دوره در

، شکاف ردقوت قانونی پیدا می ک ،و با وضع قوانین شدهتجلیل  قواعد زناشویی برآمده از اسالم در سخنرانی ھای سیاسی

   می سازد.بار دیگر آشکار را بین جھت گیری ھای جامعھ و جھت گیری ھای رھبران آن 

، کھ نرخ ازدواج ھمخون در سطح شھرستان ھا را نشان می دھد، ایران را می توان بھ ١٣٧٠ایج آمارگیری سال بنا بر نت

محور یک  تقریبا چند مورد استثنایی، روی شمال، بجزھای  کھ شھرستاناول  ت). قسم١٣ (نقشھ دو قسمت تقسیم کرد

در بر می گیرد، ازیک نرخ ازدواج را شمال غربی)  درپاوه (افقی بین تربت حیدریھ (شھرستان مرزی در شمال شرقی) تا 

نزدیک بھ آن برخوردارمی باشد. دومین قسمت، کھ شامل شھرستان و یا ) %24.8ھمخون، پائین تر از میانگین کل کشور

ر، ونرخ ازدواج ھمخون باالتر از میانگین کل کش قراردارند، بھ استثناء چند مورد،ھایی می شود کھ در پائین این محور 

شھرستان ھای قسمت دوم، کھ استان ھای جنوب شرقی  درو بیشتر، است. جمعیت ساکن  ٪۴٠و حتی در برخی تا حد

، بویر احمد، کھگیلویھ، بوشھر) و جنوب غربی (خوزستان) را دربرمی (فارس(سیستان و بلوچستان و ھرمزگان)، جنوبی 

ه کھ ساختارقومی را بھ ویژه در مناطق روستائی، حفظ کرده گیرند، از اقوام بلوچ، عرب، بختیاری و قشقائی تشکیل شد

، می تواند اند. با این حال باید خاطر نشان کرد کھ فراوانی نسبِتا باالی ازدواج ھمخون در مناطق روستایی تا اندازه ای

  .جھت دارسازداندکی  این داده ھارا تفاوت سھم روستائیان در ھر استان، برحسب
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  )١٣٧٠، کل شھرستان(  واج ھای ھمخونسھم ازد -١٣نقشھ 

  
   بھ باال؛ فاقد داده %۴٠؛ از %٣٩تا  ٣٠؛ از %٢٩تا  ٢٠؛ از %١٩تا ١٠؛ از %١٠: کمتر از ازدواج ھای ھمخونعنوان مقیاس ھا: 

رکلی ودر مقایسھ با بعضی کشورھای مسلمان در منطقھ، بھ اسنثنای ترکیھ، بھ ط با این حال، ازدواج با خویشاوند در ایران

از عقد ازدواج ھا با شخصی بدون بستگی  ٪٧١. در واقع نرخ بدست آمده برای ایران، یعنی )٣ (جدولپائین تر است 

در کشورھای ، کھ نزدیک بھ نرخ مشاھده شده در ترکیھ است، بھ مراتب از نرخ ھای مشاھده شده ١٣٧٠خویشاوندی در 

 االتربوسوریھ مصر  درکشورھایی چون الجزایر،ھا ازدواج  قبیل ننرخ ای ازھمین گونھ نیز بھ است.بیشتر  فارس خلیج

قاعدتا استدالل رایج مبنی بر تغییر رفتار جمعیتی ایرانیان وسمت گیری آن بسوی سنت  این در حالی است کھ اگر . است

در باال مشاھده  ای عکس آنچھ  ھای دیرینھ ھزارسالھ تحت تاثیر قانون ھای اسالمی درست می بود، ما می بایستی نتیجھ

  شده بدست می آوردیم؛ بویژه کھ سیاست ھای این کشورھا، بھ وجھی روشن از سیاست ھای ایران متمایز است.

ستقالِل پویایی ا تأثیر سیستماتیک سمت گیری ھای سیاسی بر روی رفتار اجتماعی، دید ونظراین نتایج با زیر سوال بردن 

طھ، این راب در .کندتائید می را حقوقی ایدئولوژی رھبران است، جمانصورت تر بھعھ در مقابل سیاست، کھ دراین جا جام

مقایسھ ترکیھ و ایران کامال گویا بھ نظر می رسد؛ زیرا مشاھده می کنیم کھ در این دو کشور علیرغم اینکھ، رھبران 

رخ ازدواج بین خویشاوندان، اند، ن  سیاسی ترکیھ، بر خالف رھبران ایران، ھمواره ضرورت الئیک بودن را ترویج کرده

  تقریبا با یکدیگر برابر است.
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  )  در ایران و در کشورھای منطقھدرصدتقسیم ازدواج بر حسب نسبت خویشاوندی بین زوجین ( بھ   ٣ –جدول 

فرزندان برادرھا و یا  کشور
 خواھرھا

 جمع بدون خویشاوندی  سایر خویشاوندان

 ١٠٠ ٧١.٣ ٣.٩ ٢۴.٨ )١٣٧٠ایران (

 ١٠٠ ۶۵.٣ ٩.٠ ٢۵.۶ )١٣٧١جزایر (ال

 ١٠٠ ۴٢.٠ ٢٢.٠ ٣۶.٠ )١٣۶۵عربستان سعودی (

 ١٠٠ ۶٠.۵ ١۶.۴ ٢٣.١ )١٣۶٧بحرین (

 ١٠٠ ۶٢.۶ ۶.٩ ٣٠.۵ )١٣٧٠مصر(

 ١٠٠ ۶١.٠ ١۵.٢ ٢٣.٨ )١٣٧۴مصر (

 ١٠٠ ۵٧.٠ ١٧.٠ ٢۶.٠ )١٣۶٧-١٣۶۶امارات متحده عربی (

 ١٠٠ ۴۶.٧ ٢٢.٩ ٣٠.۴ )١٣۶۶کویت (

 ١٠٠ ۴۶.٠ ٢١.٠ ٣٣.٠ )١٣۶٨-١٣۶٧عمان (

 ١٠٠ ۵۵.٠ ١۵.٠ ٣٠.٠ )١٣۶۶قطر (

 ١٠٠ ۶٢.۴ ٢.٧ ٣۴.٩ )١٣٧۴سوریھ (

 ١٠٠ ٧٧.١ ٧.٨ ١۵.١ )١٣٧٢ترکیھ (

 ,DHS(  ١٩٩۵وجمعیتی ، طرح پان عربی رشد کودک؛ مصر: آمارگیری بھداشت وکودک وتندرستی مادر: آمارگیری بھداشت وسوریھالجزایر، مصر  منابع:
: آمارگیری بھداشت کودک، طرح پان عربی رشد کودک؛ وقطرشورای ملی جمعیت؛ عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان ) 1995

واز ، شورای ملی جمعیت، کھ برآوردھایش را در اختیار نویسنده قرارداد ١٩٩٣وجمعیتی بر اساس نتایج آمارگیری بھداشت  Cêm Beharترکیھ: محاسبات 
  سپاسگزاری می شود.  بابت ازاو این

دور باید ساختار  کم و بیش با یک خویشاوند ازدواج ازدواج ھمخون و یا فراوانیبنابراین، قبل از ھر چیز، برای فھم 

اجتماعی یک جامعھ را بررسی و درک کرد. نرخ نسبتا پائین ازدواج با خویشاوند در ایران، تحول جامعھ را از سال 

  علیرغم سیاست ھای اسالمی، نشان می دھد. )،1977( ١٣۵۶

  طالق – 3

طالق یک جانبھ برای ، در جوامع مسلمان طالق یکی از سازو کارھای تنطیم کننده بازار زناشوئی است. در این سیستم

»   ازدواج کند با یک دختر مجرد گاه با یک زن مطلقھ و گاه  « ازدواج جدیدبرای ی باید و و مرد بسیار ساده است،

)1986 Fargues,در نتیجھ، فراوانی طالق شاخصی  نماید.عمال اطالق عملکرد تنظیم کننده خود را ترتیب  )،تا بدین

رفتارسنتی زناشوئی در جوامع مسلمان را برآورد کرد. با این  ویا تغییرکھ بر اساس آن می توان تداوم  میگرددمحسوب 

جوامع غربی کھ در آنھا افزایش تعداد طالق مبین فروپاشی ارزش کھ در این جوامع، بر خالف  یاد آوری کردحال باید 

ان نشجھش و تحول رفتار زناشوئی را  ،ھر چیزبیش از ش طالق و بنا بر این ثبات ازدواجکاھ ھای سنتی خانواده است،

  .میدھد
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می را منظور قوانین مدنی مربوط بھ طالق بھ طور وسیعی توصیھ ھای اسال مواد مجموعھ ١٣۴۶در ایران، تا سال 

، » حمایت خانواده «قانون  ١٣۴۶داشت و مردان می توانستند بھ طوریک جانبھ ھمسر خود را طالق دھند. در سال   می

مربوط بھ روند طالق را معمول کرد. از آن پس دیگر مرد حق نداشت ھمسر مقررات جدیدی بدون تغییر قانون مدنی، 

واستقرار جمھوری  ١٣۵٧اید بھ دادگاه رجوع می شد. پس از انقالب خودرا بدون دلیل طالق دھد و در ھر موردی ب

دادگاه   «اسالمی، دوباره حق طالق یک جانبھ برای مردان احیاء گردید، اما در مقابل زن می توانست امتناع کرده و بھ 

»  مدنی خاص
66

 ١٣۵۵سال ھای ازدواج دربین  ١٠٠رجوع کند. علیرغم این تغییرقانون، تعداد ساالنھ طالق برای ھر  

  ). ۵ (نمودارثابت باقی ماند  ٪١٠تا  ٨ حدود، در١٣٧٧و

  کشور) کلازدواج (  ١٠٠: تعداد طالق برای ھر  ۵مودار ن

  
؛ ١٣۵٣؛ ١٣۵١ ؛١٣۴٩ وبھ ترتیب؛ ١٣۴٧برابر است با  ١٩۶٨؛ سال ١٣۴۵برابراست با  ١٩۶۶بھ ترتیب سال سال  نمودار پایھ؛ در صد نمودار:ترجمھ مقیاس ھا: باال سمت چپ 

 ١٣٧٧؛ ١٣٧۵؛ ١٣٧٣ ؛١٣٧١؛١٣۶٩؛ ١٣۶٧؛ ١٣۶۵؛ ١٣۶٣؛ ١٣۶١؛ ١٣۵٩؛ ١٣۵٧؛ ١٣۵۵

بنابراین طالق در گذشتھ ای دورتر، نقش تنظیم کننده خود را بازی می کرده است؛ اما از زمان افزایش مداوم سن زنان 

 درسنومردان ش عدم تعادل تعداد زنان کاھ ودر نتیجھدر اولین ازدواج، کھ منجر بھ کاھش فاصلھ سنی بین زوجین 

  شد، بھ مرور این نقش خود را از دست داده است.ازدواج 

، این وضع جدید در بازار زناشوئی را روشن ١٣٧۵و ١٣۵۵بین سال ھای  یتمقایسھ طالق گرفتھ ھا بر حسب جنس

 ١٠٠برای ھر  ١٣۵۵دارد. در سال ساختھ، تاکید می کند کھ طالق مردان بھ طور منظم یک ازدواج مجدد را بھ دنبال ن

زن  ١٠٠مرد طالق گرفتھ در برابرھر  ۵٠و  ۶٠بھ ترتیب  ١٣٧۵و ١٣۶۵مرد طالق گرفتھ و در سال  ۴٩زن مطلقھ، 

مطلقھ شمارش شده است. از آنجا کھ قوانین اسالمی طالق را برای مردان ساده تر کرده و بھ آنان امکان ازدواج دوباره و 

باشد.  ١٣۵۵، انتظار می رفت کھ تعداد مردان طالق گرفتھ نسبت بھ زنان مطلقھ ضعیف تر از سال ھدبالفاصلھ را می د
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»   خانوادهحمایت   «ش یافتند تا جانشین دادگاه ھای گشای از طرف جمھوری اسالمی ١٣۵٨ھریور بخاطر داشتھ باشیم کھ این دادگاه ھا در ش 
 شوند. 
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نسبت مردان می سازد کھ، علیرغم قوانین مساعد،  آشکار ١٣٧۵و ١٣۶۵افزایش محسوس این نسبت در طی سال ھای 

عیت ر ناچیز قوانین را بر رفتار زناشویی جمتاثیر این امر بار دیگ .دست نمی زنندازدواج مجدد  بھبھ قبل از انقالب بیشتر

نشان می دھد
67

.  با بررسی نسبت مرد طالق گرفتھ بر زن طالق گرفتھ در طی این سال ھا و با توجھ بھ فراوانی نسبتا 

، می توان فرض کرد کھ این عمل سنتی از آن زمان کاھش یافتھ و این کاھش نیز ١٣٧٠ مردان درضعیف ازدواج مجدد 

  انین اسالمی صورت گرفتھ است.علیرغم قو

  نتیجھ گیری

تجربھ ایران از دو نقطھ نظر جالب بھ نظر می رسد. نخست بھ این دلیل کھ آشکار می سازد قواعد زناشویی  بھ این ترتیب

 ، التغییر نیست. دوم بھ این دلیل کھ این تجربھ، برتری مطلق سیاست را مورد تردید قراران، بر خالف افکار رایجمسلمان

، ١٣۵٧پویایی درونی جامعھ را از نظر می اندازند. از زمان انقالب می دھد.در ھر دو مورد استدالل ھای مرسوم،

فسیرھای ت است. ء فتح دوباره جامعھ ایرانی توسط قوانین زناشویی اسالم سنتی کوتاھی نکردهتفسیرات رایج از افشا

د تا نبا قوانین مدنی جمھوری اسالمی بازنایستاد»   ھ و قدیمیکھن  «ھرگز از برجستھ ساختن سازگاری این رفتار مزبور

وانست ت  راھشداردھند. گویا قواعد مزبور، کھ با قانون گذاری اسالمی دوباره احیاء شده بود، می»   بازگشت بھ قھقرا  «خطر

ین قواعد، کھ از ولی ا از جامعھ ای کھ ادعا می شد قوانین مزبور بر آن تحمیل می شوند، تاثیر گذار باشد. مستقل

ساختارپدرساالرانھ جامعھ مشروعیت می یابند، بھ تدریج مناسبت و ثمربخشی خود را با تغییرعمیق رفتارمردم ایران از 

دست داده بودند. دگرگونی ساختارسنتی البتھ بسیار کند بوده است؛ ولی بھ نظر می رسد کھ امروزه وسیعا مورد تأیید قرار 

منطبق با موازین سنت  کھ رشتھ قوانین مربوط بھ زناشویی کھ از طرف جمھوری اسالمی گرفتھ است. از این روست

بود، ولی اسالم ازنقطھ نظر  پیدا کرده اسالمیگرایش برقرارشده، با گرایش مسلط جامعھ ھمخوانی ندارد. مسلما انقالب 

امری کھ ما می کوشیم در  ؛ھای کھنبازگشت بھ سنت  مردم قبل از ھرچیز بھ معنای عدالت و برابری حقوق بوده و نھ

  طور اثر حاضر نشان دھیم. 

 مردان طالق گرفتھ کھ بھ تعداد وافزایش شمارافزایش سن متوسط در اولین ازدواج زنان، کاھش فاصلھ سنی بین ھمسران 

ل استدال حقوقی ظاھرا نامساعد، مثال ھای مشخصی در جھت –زنان طالق گرفتھ نزدیک می شود، علیرغم زمینھ سیاسی 

ما است. این دگرگونی اساسی رفتارزناشویی ایرانیان کھ بھ ویژه بعد از انقالب تحقق یافتھ، استقرار وضع جدید بازار 

  زناشویی در ایران کھ نسبت بھ زنان کمتر نابرابر می نماید را اعالم می دارد.  

  رفتارباروری بھ بار آورد. می تواند تحوالت عمیقی دربدیھی است کھ چنین تغییری تنھا بنا براین 
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  نشان داد. گرفتھ/زن طالق گرفتھ برروی نقشھبھ دلیل مھاجرت ھای مھمترمردان، نمی توان توزیع جغرافیایی رابطھ مرد طالق  
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  فصل سوم

  خانواده وگذار جمعیتی 

  یک مطالعھ دشوار  -١

حاکی از تحول رفتارو ساختار و ترکیب خانواد ه و در نتیجھ  مراحل متوالی گذار جمعیتی، موجب تغییرات مھمی در

ر ھتبیین منشاء  تارخانواده،مطالعھ ساخمورد با توجھ بھ مجموع پارامترھای  خانوادگی است. ولیزندگی دردگرگونی 

  . سان نیستآبھ پدیده دوران گذارجمعیتی تعلق دارد کھ آنچھ  گر تشخیص روشندی ر مشکل است؛ بھ بیانغیین دو تاییک از

نھ تنھا تعداد فرزندانی کھ بھ  ه ھا کمک می کند، بھ این ترتیببزرگ تر شدن خانواد ومیر بھمرگ  در وھلھ اول، کاھش

در  و شاننبا والدیمدت ھمزیستی این کودکان  در خانواده ھای ھستھ ای بلکھ ،د را افزایش می دھدسن بلوغ می رسن

طوالنی ترمی کند. از طرف دیگراین ھ بھ نسل ھای مختلف تعلق دارند را ک ،خانواده ھای گسترده، با سایر اعضای خانواده

روی رفتار باروری والدین تاثیر گذاشتھ و آنھا را  نھایت در ومیر کودکانکھ کاھش مرگ  امر عموما پذیرفتھ شده است

، پس از مدت زمانی کھ می تواند طوالنی باشد، بعد خانواده بطور ری ترغیب می نماید. بھ این ترتیببھ کنترل بارو

ز ان او بین والدین و فرزندبین ھمسران  عاطفیگذاشتن بر روی روابط  با اثر از سوئیاین تغییرابد. مشخص کاھش می ی

  .دارد اجتماعی قابل مالحظھ ای سوی دیگر، اثرات

رد ، عملکبستگی داردو رفتار باروری آن  ترکیبخانواده، بھ جھش ھای مھم ساختاری کلی جامعھ، کھ مستقیما  ∗سازینو

ترویج مدارس و  ،اقتصاد نوین می دھد. در واقع توسعھ شھری و برقراری تغییر نیز ھا و نقش اجتماعی خانواده را

 یتحماکھ زمانی در صالحیت خانواده بود بتدریج قدرت صوص رشد و توسعھ خدمات اجتماعی دولتی در عرصھ ھایی بخ

ت و فرمانبرداری عیکھ از قید و بند اصل و نسب و تاب ی. افراد)Burguière, 1986a(و کنترل را از خانواده باز می ستاند. 

یعی سد. این دگرگونی عظیم در سطح ودرت می گیقولشان تکھ استقال درمی یابند؛ ه خویشاوندی خویش رھا شده انداز گرو

زناشویی منفرد کھ در آن فرد ھر چھ متشکل از یک سلول  -رواج الگوی خانواده ھستھ ای  بھ نوگرایی روابط خانوادگی،

  د.کمک می کنمحدود شدن ساختارھا ی گسترده خانواده و درنتیجھ  -بیشترارزش واھمیت می یابد

                                                 
∗ Modernisation  
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 با د. در واقع تنھارسی شوبرگروھی از خانواده ھا،  ∗از طریق مشاھده طولینتایج روند گذار آن است کھ،  لخواهدحالت 

وم کردن برای معل تحلیل آن متنی کھ ؛شان دنبال کرد، سیاسی و اقتصادیتماعیدرمتن اج می توان آنان راچنین بررسی ای 

عھ مطالی گذارد، ضروری است. ولی درایران تا امروز، ھیچ منبع وه معملکردھای خانواد ھمینتاثیری کھ بر روی تغییر

از نتایج سرشماری ھا بھ دست می آید . تنھا اطالعات موجود، برای کل کشور، را ممکن نساختھ است بررسیچنین ای 

ید نتایج چند بھ اینھا با سازند.   ممکن می را خانوار از داده ھای مربوط بھ خانواده از طریق توصیفکسب پاره ای کھ 

در سال بین عشایر مناطق روستائی و بویژه در در مورد خانواده، کھ(مونوگرافی)  **تحقیق میدانی و مطالعات موردی

ده راکن. نتایج این تحقیقات از آنجا کھ ناکامل و پنیز افزود را صورت گرفتھ است ١٣۵٠ ھو یا در آغاز دھ ١٣۴٠ھای 

با توجھ بھ فقدان داده ھای د. بنابراین اده ایرانی در زمان ومکان را نمی دھانو، امکان بررسی تغییر و تحوالت خاست

ی بر اطالعات گردآوری شده در متک، ***، تجزیھ و تحلیل خانواده تنھا از طریق یک بررسی و مطالعھ افقیمناسب

نجا کھ تا آتالش می کنیم و  ایم  این راه حلی است کھ ما برگزیده می تواند صورت گیرد. ،سرشماری ھا وتحقیقات میدانی

را مشخص نمائیم. با توجھ بھ اھمیت سیاست ھای اجتماعی ایرانی و تحوالت اخیر آن  ممکن است خصوصیات خانواده

 سیاست ھای بھ توصیف این تحلیل، ھای خانواده در جامعھ، پیش از پرداختن بھدولت در روند تغییر وتحول عملکرد 

توانیم ، تا بدین ترتیب بپردازیم  دایش آن تا کنون، میکمک و حمایت اجتماعی، از ابتدای پی حکومتی در ایران در رابطھ با

ین تدوھایی   داشتھ است، فرضیھانواده خا و فعالیت ھای دولت بر عملکردھای اجتماعی در رابطھ با اثراتی کھ برنامھ ھ

  کنیم.

  خانواده و دولت –٢

پدرساالر هگسترد هرب و مسلمان، خانوادکشورھای ع ھمانند ھم بھایران گذشتھ، دردر 
68
اعضای  .اده بودالگوی غالب خانو 

 ھای این فرزندان  خانواده آنان، ندان متعددرزف ،ھم پیوند برقرار می کردند، شامل زوج اولّیھ باآن کھ از راه خون و وصلت 

رئیس  بعنوان با قدرت مطلق پدر،ه بویژ . این الگوی خانوادهخانوار و خانواده ھای آنھا می شدو گاه برادران رئیس 

ھای درون   زدواجافراوانی  باوبودند، برابرازحیث حقوق توارث  کھ ،فرزندان پسر خانواده، با ھمبستگی محکم بین

وصلت فرزندان دو برادربود، مشخص می  آن خواھران و برادران تنی، کھ حالت مطلوببین دختروپسر گروھی، غالبأ

ی فرھنگ - در رابطھ با شرایط اجتماعیکھ  این ساختار گروھی خانواده در ایران، دیگر نمانیر تشکیالت خامانند ھ شد.

  .عملکرد اجتماعي آن بوداستقالل و ناظر بر تضمین کھ  ی شکل گرفتھ بود مطابق راھبردی بودو اقتصادی خاص

یت بایست مسئول  میخانواده  عدد بود؛ه سنتی بسیار مھم و متطوالنی، وظایف و مسئولیت ھای خانواد برای مدّتیدر واقع، 

از یک  تربیشعھده می گرفت. ھ براعمال  از بدو تولد تا ھنگام مرگ در تمام عرصھ ھای زندگی اجتماعی اعضای خود

                                                 
 ∗ .Longitudinal 

 ** .Monographie 

 ***.Transversal   
 68

 ).,1989Takmil Homayoun( رواج این الگو را درایران قبل از اسالم تائید میکند چند منبع نادر تاریخی کھ در ارتباط با ایران موجود است، 
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 نیادبیک مالی، و ، زشکیپآموزشی،  حمایت و کمکبھ بیان امروزی، یک  خانواده، ،خودپشتیبان عاطفی برای اعضای 

برای اعضای خویش بھ حساب می و خدمات  رفاه بنیادیک  کالم مھ بازنشستگی و خالصھبییک ، کاریابی و ھمسریابی

) سازمان دھی ,Le Bras 1995( »کوچک مقیاس یک دولت در«  مانند خود رامی بایستی  ، خانوادهبھ این منظور. رفت

  .را شامل  می شد اء ھمبستگی تباری و تداوم وابستگی اعض فوقمی کرد کھ ت تعیینکرده و راھبردی را 

، ادر شھرھ نی و توسعھ و ترویج مدارس، خصوصا، شھر نشیمدرن یک اقتصاد ، پا گرفتن١٣٣٠گرچھ از سال ھای دھھ 

لت دومداخلھ  تاخیرو کندیبر عکس ، ملکرد ھای سنتی خانواده شدع موجب تضعیف تدریجی و بسیار کند پاره ای از

و بنابراین قدرت کنترل را دراین عرصھ تضمین کرده ار کرد کھ عملکرد خود اجتماعی، خانواده را واد تامین عرصھدر

بین دولت و  ھاز این نقطھ نظر است کھ بررسی رابط .حفظ کند ھم چنانرا تا گذشتھ ای نھ چندان دوربر اعضای خود 

 زندگیشھرھا و  رشگست. بھبود شرایط عمومی زندگی در دو دھھ اخیر، بخصوص می باشدجالب توجھ خانواده در ایران 

د کھ دھن جملگی مقوالتی را تشکیل میآموزش و تحصیل و ارتقاء سطح تحصیالت مردم، و ھمگانی وسیع  ، بسطشھری

دی خواھیم بعھای ھای   درفصلنقش تعیین کننده ای در گزینش رفتاری نوین توسط خانواده ھا بازی کردند. بھ این مقوالت 

مطرح اجتماعی  درعرصھ تامین خانوادهاخالت دولت را در میدان عمل دمپی آنیم کھ در اما دراین فصل، بویژه  .پرداخت

  .سازیم

  اجتماعی در دوران سلطنت تامینسیاست 

   وفقدان وسائلبين فراوانی قوانين 

شد. در این تاریخ، وزیر طرق و  پیدا ١٣٠٩تماعی اولین بار در سال در ایران، فکر بوجود آوردن نظام بیمھ ھای اج

را برای تصویب بھ مجلس  ارع، برای بیمھ کارگران وزارت مربوطھ اش در مقابل حوادث ناشی از کار، طرحیشو

 اشت سھمو برد »  وق احتیاطدصن  « مزبور با ایجاد یک ھ). وزارت خانMahbubi Ardakani, 1978(ھاد کرد نپیش

بستری شدن کارگر و یا قطع منجر بھ  ھناشی از کار ک پرداخت غرامت برای حوادث ،خود کارگران دستمزدکوچکی از

لایر تجاوز نکند  ٢٠٠٠٠مبلغی را کھ از  تعھد می کرد کھ کارگردر گذشت ، و در صورت ھرا پذیرفت عضو او می گردید

در دست است، اما بھ  ی). در رابطھ با این ابتکار منابع بسیار کمMahbubi Ardakani, 1978( بھ ورثھ وی بپردازد

نزد شرکت  امضاء قراردادی با ١٣١٨در  و نجات و موسسات از آن استقبال کردندتعدادی از کارخارسد کھ   نظر می

کارگران و کارمندان خود را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمھ ولین شرکت بیمھ خصوصی در ایران بود، ای کھ ا  بیمھ

  ).Mahbubi Ardakani, 1978کردند (

 مقابلتنھا در  ھم چنان  ھ اجباریبیم د عمل می شود و الیحھ وار در این زمینھ ولتد است کھ) 1943( ١٣٢٢ اما  تنھا از

 ن،  دولتی معاد وبھره برداری ھای بازرگانی، صنعتی، حمل و نقل برای کارگران تمامی مًوسسات ،حوادث ناشی از کار

د شرکت چن خصوصی بیمھ و ). دولت ھمان شرکت1978( محبوبی اردکانی، بھ مجلس پیشنھاد می دھد  را خصوصی، و

ای   ھیمرا بعھده بگیرند. در قبال حق ب کند تا مسئولیت مدیریت این ضمانت را معین می دیگر کھ بھ تازگی تاسیس شده بود

شدگان در صورت   ھ بھ بیمھکارگر و کارفرما می پرداختند، شرکت ھای مزبور متعھد می شدند ک اماھیانھ، کھ مشترک

، غرامت بپردازند، ھزینھ ھای مدوا را تقبل یت موقت یا دائمی، یا قطع عضو شوندموجب معلولناشی از کار کھ  حوادث

و در صورت فوت بھ خانواده  بھ طور کامل باز پرداخت نموده ازحادثھآنھا را در مدّت توقف کار ناشی  دستمزدکنند، 
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لوم کند، در دست را مع چگونگی عملکرد آنپوشش این بیمھ و ھیچگونھ آماری کھ نرخ . البتھ بپردازد خسارتھای آنان 

نیروھای  ھاجتماعی کھ با اشغال کشور بوسیل-عدم کارآیی نظام اداری ایران و شدت بحران اقتصادی نیست. ولی با تّوجھ بھ

یم ذیراگر بپ. حتی رسد  عمل درآمدن ورعایت این قانون، در آن زمان، بعید بھ نظر می با زھم وخیم تر شده بود، بھ متفقین

 تنھا ور را تشکیل نمی دادند،کارگران کھ مسلمأ اکثریت غالب جمعیت فعال کش فقط شده باشد، یعمل کھ این قانون کامال

ا بازنشستگی مجبور بودند بھ خانواده خود بیکاری و ی برای ایاملی کار و بیماری بیمھ شده بودند وبرای حوادث ناشی از 

  برند.بپناه 

ھ اجرا و خدمات اجتماعی کھ در فردای جنگ دوم جھانی در کشورھای غربی بھ مرحل مک ھابرنامھ ھا و سیاست ھای ک

طرح ) 1947( ١٣٢۶) کھ در سال ١٣٢۵در  (تاسیسکاردر ایران  تازه تاسیس برای وزارت درآمد، منبع الھامی بود

وق کھ در سال این دو صند رساند.ب ایجاد دو صندوق بیمھ ھای درمانی و خدمات اجتماعی کارگران را بھ تصویب مجلس

 (سھم جمع حقوق و پاداش کارگر ٪۶ھ ماھیانھ برابر ام شدند، در قبال وصول یک حق بیمدر ھم ادغ) 1949( ١٣٢٨

بالفصلکارگر و اعضای  بھ)، ٪۴و سھم کارفرما  ٪٢کارگر 
69
و یک پوشش خدمات اجتماعی   درمانی ھبیم یکاو هخانواد 

والد النشستگی، کمک بھ خانواده ھای کثیرابارداری، حقوق باز ھازدواج، تامین ھزین شامل غرامت معلولیت، پاداش برای

  اختصاص می داد.  مک مالی برای تدفین و کمکی نیز بھ ورثھ ویو در صورت فوت کارگر، ک

  دولت رفاه  « این طرح اگر چھ
70

)، ۵۴١٣آماری ایران  ھخود مسئولین ( سالنام ھطبق گفت اما ،می نمود بسیار جذّاب »

یمھ عنوان یک بھ ب ھرگز نتوانست ق برای پوشش دادن بھ بیمھ ھای اجتماعی تعھد شده،بھ علت ناکافی بودن درآمد صندو

  . عملی شوداجتماعی واقعی، 

 مشخصاولين اقدامات سياسی 

دیدی در قانون ج )،1960(١٣٣٩ باالخره در سال جایگزین یکدیگر شدند تا یبھ این ترتیب طرح ھای قانونی گوناگون

 شروعد؛ و دولت یگرددولت و کارگران تدوین و تصویب  رابطھ با بیمھ ھای درمانی و خدمات اجتماعی برای کارمندان

نان ک. بر اساس این قانون جدید تمامی کارکرد » دولت رفاه  «بھ تامین سازمان اداری و مالی مناسب برای تحقق سیاست 

 ٢١سن  (تاد و این حق بعد از فوت آنھا بھ ھمسر و فرزندان صغیرشان حقوق بازنشستگی برخوردار می شدندولت از 

ندوق بیمھ ھای درمانی و اجتماعی سالگی اگر بھ تحصیل ادامھ می دادند) منتقل می گشت. قابل ذکر است کھ مدیریت ص

برای تمامی کارکنان دولت از یک مرکزیت مشترک برخوردار نبود
71

  

"کامل"  ھ، یکی بیمدو نوع بیمھ تعیین کرده بود ١٣٣٩ صوصی و دولتی) قانون سالدر ھر دو بخش خر مورد کارگران (د

صندوق "بیمھ ھای اجتماعی کارگران" کھ ده سال پیش از آن تاًسیس شده  هرا بھ عھد ھا و دیگری " نسبی" و مدیریت آن

                                                 
69

سال اگر بھ تحصیل خود ادامھ می دادند، پدر و مادر  ٢١سال و یا کمتر از  ١٢شامل ھمسر، فرزندان کمتر از  شده،خانواده بالفصل بیمھ  
 ).1978محبوبی اردکانی ( سال باشند 55 سال و سن مادربیش از ۶٠کارگر، بھ شرط این کھ سن پدربیش از 

70
.Welfare State   بھ انگلیسی وÉtat providence بھ فرانسھ  
71

ھا  ، شرکت ملی نفت و یا بانک ملی کھ از سالارتشارت دفاع، زمدیریت سازمان ھا وبخش ھای دیگردولتی با دنبال کردن الگو ھایی چون و 
ص خود را دارا بودند، شروع بھ تجھیز و سازماندھی مراکز و خدمات درمانی و اجتماعی برای قبل مراکز درمانی و صندوق بیمھ و خدمت خا
کیفیت درمانی وسایر خدمات یکسان نبوده و بھ درجھ اھمیت و قدرت مالی ھر کدام از وزارت  کارکنان خویش کردند. نیاز بھ گفتن نیست کھ،

 ھا بستگی داشتھ است. خانھ
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، » کامل «بیمھ  . با کرد بود واگذارتغییریافتھ  »∗ سازمان بیمھ ھای اجتماعی کارگران « بھ این مناسبت نامش بھبود، و 

سھم پرداختی  ٪١٣و  برداشت از دستمزد کارگر ٪۵بود (  دستمزد و پاداش کارگر ازجمع ٪١٨کھ سقف برداشت آن 

 کھ »  نسبی  « ھبیم در حالی کھ با ،بھره مند می شد، و خدمات اجتماعی کھ در باال آمددرمانی  ھبیم)، کارگرازکارفرما

تنھا در قبال بیماری سھم کارفرما)، کارگر  ٪۶٫۵سھم کارگر و  ٪٢٫۵جمع دستمزد و پاداش بود (  ٪٩سقف برداشت آن 

  .و حوادث ناشی از کاربیمھ می شد.

ھ تا آنجا ک وشن نیست؛ بھ احتمال قویکافی ر کارکنان بخش خصوصی متن قانون بھ اندازهدر مورد کارمندان و سایر 

عضو ، و در غیر این صورت پیوستھ بودند »  سازمان بیمھ ھای اجتماعی کارگران  « بھکارمندان قانون اجازه می داده 

  .صندوق بیمھ ای می شدند کھ موسسات شان بھ آن ھا پشنھاد می کرد

 » اجتماعی تا�مين «قانون 

الخره مورد تجدید نظرقرارگرفت، تا با ١٣۴٧و  ١٣۴٢کارگران در دو نوبت، در سال ھای  ھبیم هدربار ١٣٣٩قانون سال 

). بھ Taleb, 1997(  کردتدوین ) 1975( ١٣۵۴در  تبصره  ۴٠ماده و ١١٨در را  »  اجتماعی تاًمین  «قانون  ،دولت

صندوق اصلی بیمھ برای بھ عنوان  ،در بخش خصوصی ،دنبال تصویب این قانون، سازمان بیمھ ھای اجتماعی کارگران

  تغییر یافت.  » صندوق تاًمین اجتماعی «مناسبت نام آن بھ  تعیین گردید و بھ این ھایشان وخانواده کارکنان تمام

، بھ ما اجازه نمی دھد کھ با کھ اکثر آنان آماری منتشر نمی سازند ،صندوق ھای بیمھ دتعدّ قوانین و  پی در پیتصویب 

ازه اج داده ھا این،بر  عالوهمشخص کنیم.  ارند،داز تاًمین اجتماعی راکھ حق استفاده  قاطعیت تعداد بیمھ شدگان وآنانی

 اھ  سازماندھی خانواده اثر آن ھا را در بھ روشنی دریافتھ تا بتوان نمی دھد کھ عملکرد واقعی و کاربرد این قوانین را

د بیمھ انیم، تعداتو  ، تنھا میر اینجا براساس داده ھای موجودد .اعضاء ارزیابی نمود کمک و خدمات رسانی بھدرعرصھ 

 یبتقری طور ، بھبرآورد کردهرا  ،ند این قانون بودتا آن زمان بھره مندان اصلی قوق بگیران، کھ ح مزد و درمیانشدگان 

  ).1 جدول( ارزیابی نمائیمرا  بھ جمعیت کل کشور اجتماعی ھازیک بیم نسبت افراد بھره مند

درمانی و  کنندگان از بیمھ ھای در نسبت استفادهد، افزایشی چشمگیر ستی آنرا بسیار محتاطانھ بھ کار براین ارقام کھ بای

را نشان می دھند. بنا بر آمار صندوق ) 1976-1966( ١٣۵۵و  ١٣۴۵خدمات سیستم تامین اجتماعی در بین سال ھای 

با  است. شتاب گرفتھ) 1974-1971( ١٣۵٣و ١٣۵٠سال آخر، بین  پنجتاًمین اجتماعی، افزایش تعداد بیمھ شدگان، طی 

ق ند و شاغلین مناطه اشد مزد وحقوق بگیران مناطق شھری تشکیلاز اھ این بیمھ شدگان اساسباید تاکید کرد ک این ھمھ

ھ ب ١٣۵۵ـ  ١٣۴۵بدون مزد بودند و در سال ھای  روستائی، کھ بھ طور عمده شامل کارکنان مستقل و کارکنان خانوادگی

 اجتماعی برخوردار نبودند. ھمکشور را تشکیل می دادند، ھنوز از ھیچگونھ بی جمعیت شاغل ٪۵٣و  ٪۶٢ رتیبت

                                                 
 OASOبھ  مخفف شده در متن فرانسھ ∗
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برآورد تعداد بیمھ شدگان و وابستگان بھره مند از حق بیمھ آنان کھ بوسیلھ صندوق ھای مختلف بیمھ  – ١جدول 

  بخش دولتی و صندوق تاًمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتھ بودند

جمعیت کل  سال
 کشور

وحقوق مزد 
بخش  بگیران

 عمومی

جمعیت شاغل 
دربخش 
 خصوصی

بیمھ شدگان بین 
شاغلین در بخش 

 خصوصی

برآورد تعداد بیمھ 
ووابستگان شدگان 

از حقوق  مند بھره
 بیمھ آن ھا*

مند از  جمعیت بھره
بیمھ نسبت بھ 

جمعیت کل کشور 
)درصد(بھ   

1345 25 788 722 662 666 5 447 081 451 000 5 568 330 21.6 

1355 33 708 744 1 673 092 6 064 367 1 578 000** 16 255 460 48.2 

  .1355و 1345ومسکن نفوس  ونتایج سرشماری 1354سالنامھ آماری ایرانمنابع: 
  نفر بھ عنوان بعد متوسط خانواده بیمھ شده. 5، با محاسبھ 5وخصوصی بر بخش عمومی  وحقوق بگیران* حاصل ضرب جمع کل مزد 

 ، کھ د اده ھای آن موجود بود برآورد شده است.1353و 1352ن بین سالھای ** این رقم برمنبای میانگین تفاوت افزایشی تعدا بیمھ شدگا

سیاست ھای تامین اجتماعی کھ بعد از اجرا نیز بطورعمده مزد و حقوق بگیران در مناطق  تاخیر دولت در بھ اجرا گذاشتن

خود  عملکرد طوالنی ای مدتیبر را بر آن داشت کھشھری را در برمی گرفت، بدون شک بخش عظیمی از خانواده ھا 

 ه خودبھ خانواد ا، اجباربھ نحوی کھ اعضای بیمار، معلول، بیکار، سالمند و غیره نند.حفظ ک این زمینھ ھمچنان را در

 1993  ( »  ھا  ضعیف وابستگی بین نسلت  « مبتنی بر روابط درون خانوادگیتحول و تجدد  این کھ نتیجھ :ماندند باقی وابستھ

de Singly, (بھ طور ضمنی ھای اعضای خانواده،   گونھ ھزینھ ضرورت تقبل منظم این نیازو ،بھ عالوهافتاد. یربھ تاًخ

را ، وچھ درروستاھادر شھرھا چھ تعداد کثیری از آنھا،  وفقیرتر شدنی کم درآمد  وضعیت دشواراقتصادی خانواده ھا

   نشان می دھد.

  نظام حمایت اجتماعی در جمھوری اسالمی

  بنيادها

بھ نظر آنان این خانواده ھا تجسم بی عدالتی ھای  " می نامیدند، زیرا  ستضعفینم  " ون این قبیل خانواده ھا راانقالبی

ط بھ منظور کمک رسانی و بھبود شرای. بھ این دلیل بود کھ در فردای انقالب، بنیاد ھای متعددی اجتماعی نظام گذشتھ بودند

بارتند ده گرفتند، بھ ترتیب زمان تاًسیس عھمستضعفین را بعکمک رسانی بھ ا . بنیادھایی کھ مستقیمشد آنان ایجاد زندگی

. این بنیاد ھا ١٣۶٠خرداد در  ١۵وبنیاد  ١٣۵٩، بنیاد شھید انقالب اسالمی در ١٣۵٨امداد امام خمینی در  ھ: کمیتاز اند

عواید خمس  ،دولت کمک مالی از آن جملھ،کھ ، وھستند امکانات مالی قابل مالحظھ ای از منابع مختلف بوده،دارای 

   از طرف مردم را می توان نام برد. خیراتصدقھ و وذکات ویا

ھا شدت بیشتری یافتھ بود، این بنیاد آغاز جنگ ایران و عراقاز انقالب کھ با  پس سال ھای اولبی نظمی پس از آشفتگی و

تقبل مسئولیت افراد بسیار محروم و نیازمند،  کھ وظایف جدیدی در ارتباط با عواقب جنگ بر آن ھا تحمیل شده بود، برای

ھای خود  و فعالیت ر ھر استان چندین واحد ایجاد کردامداد امام خمینی د ھکمیتدر این راستا، . خود را سازماندھی کردند

ت ا فوبیماری، معلولیت یکمک مالی بھ اشخاص و خانواده ھای بدون درآمد در اثر : در زمینھ ھای مختلف تقسیم نمود  را

، بیمھ و خدمات درمانی،  ام بدون بھره، اعطای وام و اعتبار برای ایجاد کارگاه ھای صنعتی کوچک، دهخانوا سرپرست

 سرپرستتحصیلی، امداد مالی بھ خانواد ه ھایی کھ  ھازدواج، کمک ھزین ھمساکن، کمک ھزینو تعمیرکمک بھ بھسازی 
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سن  سال ۶٠افرادی کھ بیش از حقوقی مختصر برای تعیین و باالخره  ندبھ عنوان سرباز بھ جبھھ فرستاده شده بود آنھا

  ).٢جدول (در مناطق روستایی  ( طرح شھید رجایی)  داشتند

سیار ب امداد امام خمینی، با توجھ بھ وضعیت ھکمیت ھ، این کمک ھای مالی و کمک ھزینھ ھای پرداخت شده بوسیلتردیدبی  

ر مناطق دبویژه اقشار جامعھ،  ترین محروم ا، بسیار ناچیز بود، اما زیر حمایت گرفتنبد اقتصادی و افزایش منظم قیمت ھ

اجتماعی شد. این امرآشکارا بر انتظارات این اقشار محروم  تامین ن در رابطھ بااآن وقحق موجب نھادینھ شدن روستائی،

گروه خویشاوندی خویش بلکھ نزد نھاد  ضاھای کمک و امداد خود، نھ نزدتقا وع بھ طرحتاثیر گذاشت، بگونھ ای کھ شر

  ھای دولتی و نیمھ دولتی کردند. 

مستضعفینخانواده ھای  ،خرداد ١۵ بنیاد
72
نفر در  ١٠٨٩۵١تی خویش می گرفت کھ تعداد شان از را تحت پوشش حمای 

ھای شھیدان  وادهدر طی ھمین سالھا، این بنیاد مسئولیت خان رسید.) 1992( ١٣٧١ نفر در ١٩٣٠۵۶بھ ) 1982( ١٣۶١

 مفقودین جنگی را نیزقربانیان جنگ ایران و عراق)، معلولین، اسرا وسپس انیان روزھای انقالب وقربجمھوری اسالمی (

و  رمانید ھبیم بھ تامین کمک ھزینھکھ ، مسئولیت این خانواده ھا بھ بنیاد شھید منتقل گردید رتریدبعھده گرفت؛ ولی 

در  ۵۵٣۵١. تعداد خانواده ھای تحت پوشش از ادامھ می دھد ھمچنان این خانواده ھا ،خدمات اجتماعی و فرھنگی مختلف

 ٢٣١۴٩٣یعنی از سالی کھ این بنیاد ھا شروع بھ تولید آمار در رابطھ با فعالیت ھای خود کردند، بھ  )،1983( ١٣۶٢سال 

این  عالوه بر). ١٣٧٧و ١٣٧١، ١٣٧٠، ١٣۶۵(سالنامھ ھای آماری سال ھای  رسید) 1998( ١٣٧٧خانوار در سال 

  را تحت پوشش حمایت اجتماعی خود دارد. نفر ۵٠٠٠٠٠ تقریبا )،1995( ١٣٧۴، بنیاد شھید از سال خانواده ھا

  

                                                 
72

 دبا آغاز جنگ ایران و عراق، بنیادی جدید مختص بھ خانواده ھایی کھ ار مناطق جنگی می گریختند، ایجاد گردید. این بنیاد کھ نامش " بنیا 
نفر)  ٧۴٩٩٧۵ (شاملخانواده  ١٣٩٧٠۵تنھا سالی کھ آمارمربوطھ در دست است،  )،1982(١٣۶١امور مھاجران جنگ تحمیلی" بود در سال 

، سازمان برنامھ و بودجھ، دفتر امور اقتصادی، ١٣۶١ا تحت پوشش امدادی خود داشتھ است. ماخذ: فصل نامھ آماری سھ ماھھ سوم و چھارم سال ر
 ، تھران.١٣۶١بخش بررسی طرح و اقتصاد کالن، شماره 
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  عمده ترین خدمات و کمک ھای کمیتھ امداد امام خمینی –٢جدول 

 سال

بھره مندان 
طرح شھید 

یئرجا  
مبلغ پرداختی 

 ساالنھ
طرح مدد جوی 
 دائمی و موردی

طرح مدد 
 جوی دائمی

مبلغ پرداختی 
 ساالنھ

بھره مندان 
 طرح سرباز

مبلغ پرداختی 
 ساالنھ 

بھره مندان 
دائمی خدمات 

 درمانی
ھزینھ ھای 

 ساالنھ

محصالن 
استفاده کننده از 

 خدمات 
ھزینھ ھای 

 ساالنھ

  آموزشی و   و اموربیمھ         

  فرھنگی           

)(میلیون لایر  (تعداد نفرات)    (میلیون لایر) (تعداد نفرات) (میلیون لایر) (تعداد نفرات) (میلیون لایر) (تعداد نفرات) (میلیون لایر)  (تعداد نفرات) (تعداد نفرات) 

1360                    
1361                    
1362     985 960     50 200        
1363     908 200     51 100        
1 643  433 250 11 453 870 149   6 231 53 200     226 994 76 
1365 446 727 11 809 822 810 814 671 6 274 274 500 2 071 2 368 914 890 228 997 100 
1366 452 950 14 324 844 400   7 659 487 276 10 457    254 877 488 
1367 464 544 14 430 984 615   9 894 634 375 33 000    278 360 875 
1368 484 329 18 612 943 062   14 084 423 357 9 530    280 667 1 338 
1369 504 900 19 696 1 109 091   19 768 160 420 1 720    283 939 1 903 
1370 523 313 21 345 1 178 771 994 074 30 284 4 757 46 2 494 994 4 875 309 300 3 274 
1371 570 823 41 872 1 226 034 1 048 569 57 218    2 631 447 6 791 337 679 5 031 
1372 1 270 195 144 704 1 368 444 1 165 419 138 399    2 435 614 12 694 446 607 10 169 
1373 1 425 723 166 015 1 767 985 1 382 120 208 704     2 807 843 29 031 569 330 18 503 
1374 1 456 276 182 692 2 001 009 1 460 137 250 223    3248298* 112 517 706 275 27 212 
1375 1 502 399 254 546 2 520 213 1 740 266 290 279     4 330 000 282 195 769 313 41 506 
1376 1 553 992 306 062 2 921 235 1 979 541 360 374     4 059 936 249 330 903 604 88 147 
1377 1 553 540 413 557 3 125 632 2 130 072 554 949     4 621 740 162 470 980 787 144 299 

، مرکز آمارایران ایران.1377و 1373، 1370، 1368، 1365منابع: سالنامھ ھای آماری   
ندگانی است کھ تحت حمایت و پوشش کمیتھ امداد اما م خمینی درآمدند.اساس رشد قابل مالحظھ استفاده کن )،1994( 1373* قانون بیمھ ھمگانی و خدمات درمانی جمھوری اسالمی   

  



 فصل سوم: گذار جمعیتی و خانواده –بخش نخست 

72 

آنان بھ زندگی  درمانی و کمک ھای مختلف برای بازگرداندندر پایان جنگ، امداد بھ معلولین جنگی کھ شامل خدمات 

مستضعفین بود، بھ بنیاد ھ ایحرف اجتماعی وخانوادگی، 
73
نیاد مستضعفان و جانبازان ب  «ن مناسبت ھمیواگذار گردید کھ بھ  

 سالنامھ(نفر معلول جنگی رسیدگی می کرد  ٣۴٧٧٣١بھ امور  ١٣٧٧. این بنیاد در سال نام گرفت»   انقالب اسالمی

  ).١٣٧٧ ،آماری ایران

ا بھره مند می شدند و در مجموع چندین میلیون نفر از اقشار محروم و کم درآمد از کمک ھا و خدمات گوناگون این بنیادھ

 صورتغیر این  می شوند. در واقع این بنیاد ھا جانشین گروھھای خانوادگی و شبکھ ھای محلی شدند کھ در مچنان نیزھ

از زمان  نظر میر سد کھبھ خود جھت امداد و خدمات رسانی بھ اعضایشان ادامھ می دادند.  بازھم بھ تجھیز و سازماندھی

ستگی ، بر سازمان سنتی ھمباجتماعی قرار گرفتن تامینرد بھ زیر پوشش ، با نھادینھ کردن حق فیادھابن عملکردانقالب، 

و استقالل  منطق را بھ نفع اعضاء در خانواده مطلق منطق وابستگی متقابل و تکالیفھ نحوی کھ خانوادگی تاثیرگذاشتھ ب

  است.تضعیف کرده  رادفاخود مختاری 

 سازمان های دولتی بيمه جتماعی

امداد امام خمینی، چندین نھاد و بنیاد را در بر  ھاز زمان انقالب و در ھمکاری نزدیک با کمیت کھ سازمان بھزیستی کشور

وم ی محرنین کودکان بی سرپرست می پرداخت، مسئولیت خانواده ھاچھ امور معلولین جسمی و روحی و ھممی گرفت و ب

بھ  ،میالدی) 1990/ 1369سال  (ازتاھا روس و میالدی) 1985/ ١٣۶۴سال  (ازو یا بدون سرپرست را نیز، در شھرھا 

 ٢٧٢٢٣۵مالی بھ خانواده ھا بود کھ تعداد آن ھا در نواحی شھری از  ھ سازمان مزبور شامل کمکعھده گرفت. برنام

 خانواده ٢٩۶٢۵و در نواحی روستایی از  )،1998(١٣٧٧در سال  خانواده ٣۴٣٧۶٨بھ ) 1985( ١٣۶۴خانواده در سال 

). ١٣٧٧و  ١٣٧٠آماری ایران  (سالنامھ افزایش یافت )1998( ١٣٧٧در سال  خانواده ۶٧٩٨٧بھ  )1990( 1369در سال 

  .ترتیب می داددوره ھای آموزش حرفھ ای برای نوجوانان و جوانان  مزبور ، سازمانبر آن عالوه

از از  می افرایش یافت ودر بخش عمو تعداد شاغلین، اقتصاد ایران با دولتی شدنبالفاصلھ بعد از انقالب  از سوی دیگر،

مزبور رسید. شاغلین  ١٣٧۵میلیون در سال  ٣/۴سپس بھ و  1365میلیون در سال  ۴/٣بھ  ١٣۵۵میلیون در سال  6/1

شد ذکراز تاًمین شغلی برخوردار بودند، مطابق قانونی کھ در باال  کھ بدین ترتیب
74

درمانی ھ از بیم با خانواده ھای خویش ،

  ند می شدند.اجتماعی بھرم تامینو 

صادره م ، کھ درفردای انقالب، صنایع غذایی وکشاورزی و یا موسسات بازرگانیموسسات صنعتی کارکنانعالوه براین، 

ردار برخوشبیھ شاغلین دولتی،  درمانی و اجتماعی ھتضمین شغلی، بیمشده بودند و از طرف بنیادھا اداره می شدند، از 

  شدند.

                                                 
مصادره شده اعضای  وغیر منقولمنقول  ایی ھایوداراز طرف شورای اتقالب بھ منظور مدیریت اموا ل ) 1979( ١٣۵٨این بنیاد در فروردین  73

موسسھ در تمام بخش ھای اقتصادی کشور داشت کھ نزدیک بھ یک  ۶٠٠تاسیس شد. این بنیاد بیش از  ویا فراریاننزدیکان آنان  ،خاندان سلطنت
 چھارم درآمد ملی غیر نفتی کشور را تولید می کردند.

74
وبرای سالگی  ٢٠فرزندان بیمھ شدگان از بیمھ یکی از والدین (برای پسران تا  )،1985( ١٣۶۴ال این قانون در سبھ  الحاقیمطابق اصالحات  

مجرد وسالگی، بھ شرط اینکھ بھ تحصیالت عالیھ خود ادامھ دھند) بھرمند می گردند. این بیمھ برای دختران اگر کار نداشتھ باشند  ٢۵تا  دختران
 ، حد سنی ندارد.بمانند
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بیمھ درمانی و خدمات اجتماعی  ١٣۵۴وق تامین اجتماعی، کھ از سال دان صندر بخش خصوصی، تعداد بیمھ شدگ

 ١٣۵٨کارگران، در بخش خصوصی و عمومی، و ھمچنین کارکنان مستقل را زیر پوشش قرار داده و بنا بھ قانون 

  تغییر نام داده بود، سریعا رو بھ افزایش گذاشت.» سازمان تامین اجتماعی«بھ ) 1979(

آنان   تعداد بیمھ شدگان و تعداد وابستگانان تاًمین اجتماعی، این بار آماری ارائھ می دھد کھ بطور مشخص در حالیکھ سازم

تعداد عمومی تنھابھ دادن بخش کارکنان  ھ، آمار صندوق ھای گوناگون بیممعلوم می داردرا ھ برخورداند از حق بیمکھ 

یمھ شدگان، ن بوابستگان دارای حق بیمھ ایتعداد  محاسبھبرای  کرده است.  بھ ھمین دلیل است کھ بسنده اصلی بیمھ شدگان

  ).٣جدول (کنیم  میضرب  ۵در شد، با نفر ۵بعد متوسط خانواده کھ آن  فرض تعداد آنھا را، با

کھ صندوق ھای مختلف بیمھ بخش  ماعی و دارندگان حق بیمھ وابستھ بھ آنھا. برآورد تعداد بیمھ شدگان اجت٣ جدول
  تحت پوشش می گرفتھ اند ١٣٧۵و  ١٣۶۵مان تامین اجتماعی در سال ھای عمومی و ساز

جمعیت کل  سال
 کشور

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 عمومی

شاغلین بخش 
 خصوصی

بھره مندان از بیمھ 
واجتماعی درمانی 
بخش  در

  یخصوص

تعداد تخمینی بیمھ 
ودارندگان شدگان 

بیمھ وابستھ بھ  حق
 آنھا

سھم تخمینی جمعیت 
بیمھ از یک  بھره مند

بر روی  اجتماعی
 جمعیت کل کشور

)درصد (بھ         

1365 49 445 010 3 454 437 6 620 880 1 952 424 26 000 854 52.6 

1375 60 055 488 4 254 046 8 954 869 5 120 000 44 042 845 73.3 

وتامین مرکز آمار ایران؛ نظام جامع رفاه  تھران،، 1375و 1365ن ومسک، نتایج سرشماری ھای نفوس 1377و 1365ی آماری ایران ھا منابع: سالنامھ
 .1378، موسسھ عالی پژوھش تامین اجتماعی، تھران، خالصھ گزارش) شورای پژوھشی موسسھ( اجتماعی

افزایشی  ،1355ل در سا در مقایسھ با سھم آنھا، اجتماعی استفاده می کرده اند ھ، نسبت افرادی کھ از بیم١٣۶۵در سال 

بوده  جنگ بدون شک این امر در اثرعوامل مختل کننده مربوط بھ انقالب و د.، نشان می دھواحد 4.4 همختصر بھ انداز

شدگان   بگونھ ای کھ تعداد بیمھ بسیار چشمگیر تر است، ١٣٧۵و  ١٣۶۵ است؛ برعکس رشد نسبت مزبور بین سال ھای

بھ تعداد استفاده کنندگان  کیل می دھند. در عین حال، با تّوجھا تشجمعیت کل کشور ر ٪٧٣آنان  ھوبھره مندان از حق بیم

، باید کمی ١٣٧۵نیز  و ١٣۶۵برای سال  ھا رااین نسبت  بھزیستی کشور، از خدمات و کمک ھای بنیادھا و سازمان

  .بیشتر فرض نمود

نقش تعیین کننده ای در می ی و نیمھ دولتی در جمھوری اسالفعالیت ھای نھاد ھای دولت بنظر می رسد کھ ھمھ این گونھ

این زمینھ، داشتھ است.  در اخلھ دولتدم برای پذیرش ھزینھ ھا واز دولت ایران جامعھ و تقاضاھای افزایش انتظارات 

ھ درمانی ھمگانی را تصویب نموده، قانون بیم) 1994( 1373گویی بھ چنین خواستی است کھ دولت در سال پاسخبرای 

ن این طرح، کرد ). برای پیادهRassainia, 1997( ھ مناطق روستائی را بعھده می گیرداالنس ھاز سھم بیم ٪۵٠پرداخت 

ی در ھمان آموزش پزشکدرمان و  بھداشت، تحت مدیریت وزارت» سازمان بیمھ خدمات درمانی«سازمانی خاص با نام 

ن، می و پیمانی)، روستائیادولت (رس درمانی برای بخش بزرگی از کارمندان ھیممسئولیت بآن زمان، نھاده شد. از سال بنا 

ھ دراین سازمان متمرکز جامع ممحروخانواده ھای نظیردانشجویان، روحانیون و برای اقشاریکارکنان مستقل و ھمچنین 

ررا تحت پوشش بیمھ درمانی قرار فن میلیون ٣/۶اولین سال فعالیت خود، در  )،1995( 1374سازمان درسال این . شد

) 1998( ١٣٧٧این تعداد در سال  ).١٣٧۴ ،ھ آماری ایرانسالنامروستائی بودند ( نفر ١١۶٩٠١میان داد کھ از آن می 
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آماری ایران  (سالنامھ کل جمعیت روستایی کشور ٪٩٠آنھا یعنی  میلیون نفر ٢٠٫٨افزایش یافت کھ میلیون نفر ۴/٢٨بھ 

  ) ساکن مناطق روستایی بودند. ١٣٧٧

 را در بر از جمعیت کشور تعداد ھر چھ بیشتری است ھای اجتماعی کھ بھ تدریجسی ، گسترش١٣۶٠ ھاز سال ھای دھ

عمل و از نظر امکانات ضعیف بھ درھنوز  می دھد. گرچھدر ایران  را »∗رفاه دولت«گرفت، نوید شکوفایی سیاست   می

 واده بھ آن می پرداخت. بھکھ سابقا خانوظایفی را بعھده گیرد بھ ھر حال موفق می گردد کھ بھ تدریج  نظر می رسد، اما

ت ، درنتیجھ در تغییر تشکیالراکمرنگ کرده در این زمینھ ھا و خدماتی خانواده کمک رسانینقش و عملکرد  ی کھترتیب

بطور کامال متناقض دولت اسالمی کھ بھ نظر می رسید  کند.کت می بطور موثرشرگروھی ھمیاری و ھمبستگی خانواده 

ت و آن اھمی رکھ د ، خودکفا و دارای ساختاری با پیوند ھای نیرومند ھمبستگیواده منسجمیشتر طرفدار الگوی خانبکھ 

  د.شود، چنین امری را تحقق می بخش فرد بھ ھیچ گرفتھ میارزش 

 ییپاسخگوای جمھوری اسالمی، در واقع، نھ برای تقلید از الگوھای غربی در رابطھ با خدمات و تامین اجتماعی، بلکھ بر

 گرایی مذھبی  آرماناست کھ این سیاست ھا را اتخاذ کرد؛ ضروریاتی کھ از یک سو سیاسی خود و الزامات یاتبھ ضرور

، یبدین ترتیب جمھوری اسالم را شامل می شدند.گرایی پوپولیستی  اصل مردم از سوی دیگرو وصدقھ در رابطھ با خیرات

 ندفرایکھ در آن  ای جامعھ نھا دینھ کرد و را ار گرفتناجتماعی قر تامینبھ تحت  حق فرد ،ھر دولت مدرن و الئیک مانند

ر این دکرد کھ خواھان ایفای نقش موثر و عملکردھر چھ بیشتر دولت  ترغیب رابود منطق استقالل فرد بھ حرکت در آمده

دون توان ب تحول ساختاری و عملکرد اجتماعی خانواده در ایران پس از انقالب را نمی ھ، مقولبھ این ترتیب. باشد زمینھ

  د.قرار دان تحقق یافتھ است را مورد بررسی بستر آ دراین امر کھ  یخاص شرایط در نظر گرفتن

  تصویر خانواده ایرانی –٣

   ١٣۵۵ ترکیب خانواده در سال

خانوارمفھوم ھر چند 
75

، است ھا ارائھ شده نتایج سرشماری تفاوت دارد، ترکیب خانوارآنگونھ کھ در مفھوم خانواده با 

رکیب ت هویژبالفاصلھ باید افزود کھ ارائھ  .ھای تشکیل دھنده خانوارھا را ممکن می سازد مختلف خانوادهخیص انواع تش

 ھایوسرشماری ترکیب خانواده بین این سرشماری ھر گونھ امکان بررسی مقایسھ ای )، 1976(١٣۵۵خانوار در سال 

  کار می کاھد.حدود زیادی از اھمیت  متاسفانھ تاناممکن می سازد؛ و این امر  را 1375و 1365

انوار خ سرپرستآنان با بستگی و سن را بنا بر جمعیت بر حسب جنس توزیع ، تنھا١٣۵۵ال در واقع، نتایج سرشماری س

ن ، تنھا می تواند بھ ما نشابدون تفکیک سنی ،است مبتنی بر جنس و محل اقامت کھ ). این توزیع۴(جدولمشخص می کند 

                                                 
∗  Welfare State  بھ انگلیسی وÉtat providence .بھ فرانسھ 
75
تشکیل می شود کھ در یک اقامتگاه مشترک زندگی می کنند و در ھزینھ زندگی  خانوار از مجموعھ ای از افراد با یا بدون بستگی خویشاوندی، 

ا بھ تعریف آن، بھ مجموعھ ای اطالق می شود با ھم سھیم ھستند. یک خانوار می تواند از یک شخص تنھا نیز تشکیل گردد. حال آنکھ خانواده، بن
بدیھی است کھ اشخاصی کھ تنھا زندگی می کنند بھ  کھ اعضای آن از طریق خونی، وصلت ازدواج ویا فرزند خواندگی با ھم بستگی داشتھ باشند.

خانواری فقط شامل اشخاصی شود کھ با  عنوان خانواده محسوب نمی شوند، بلکھ در دستھ خانوارھای یک نفره جا می گیرند. با این حال، اگر
 سرپرست خانواربستگی خویشاوندی دارند این خانوار، بھ عنوان خانوار خانوادگی محسوب می شود.  
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سایر اعضاء   «و  )٪١٫٧» (  نوه ھا  «،  )٪١٫٢( ،»  ھا دامادھا و عروس  «)، ٪٢( نزدیک بھ  »  والدین  «دھد کھ مقوالت 

»   فرزندان  «) و ٪١٧» (  ھمسران  «کوچکی را نسبت بھ مقوالت  ) سھم٪۶٫٣) (برادران، خواھران و دیگران  ( »  خانواده

تعداد کمی از خانوارھا  در ،١٣۵۵ھ گرفت کھ در سال خانواده ، نشکیل می دھند. بنابراین می توان نتیج سرپرست) ۵۴٪(

  است. ده وجود داشتھھمزیستی چند نسل از یک خانوا

 اعظماکثریت فرض را متصور می سازد کھ ین ا »   اوه ھن  «و  »  دامادھا و عروس ھا  «مقوالت بعالوه سھم نسبتا ضعیف 

ھای   با ھم خانوادهاینان در نتیجھ ، مجرد بوده اند. انده وی و ھمسرش زندگی می کردکھ با فرزندان سرپرست خانواده 

 ھستھ ای ساده را تشکیل می داده اند.

 سرپرستپسر یا دخترشان کھ  هبا خانواد ا مادرانمی شود کھ خصوص ، مالحظھهپیچید ترکیبدر مورد خانوارھای با 

 ھمس، کھ مربوط می شود » یر اعضای خانوادهسا  «بھ مقولھ جالبترین نتایج  ھمزیستی می کرده اند. اماخانوار بوده اند، 

یھ را بھ دو فرض. این نتایج ما ، نسبتا زیاد است ) ٪٣٫۴) و چھ در مناطق روستایی (  ٪٣٫٨چھ در نواحی شھری ( ، آنان 

منشاء روستا یی  ی کھیخانواده ھا ،تدریجی خانوادگیِ  آییشھر ھا، بحران مسکن و یا گردھم : ابتدا دررھنمون می شود

 و اسکان ه،ای خانواده را پذیرا شدبھ طور موقت دیگر اعض می نموده است کھ احتماال داشتند، سرپرست خانواده را ملزم

با برادران و  بوده است خانوار مجبور سرپرست، بھ دلیل مسائل ومشکالت مربوط بھ ارث، سپس در روستاھادھند؛ و 

مین و ضررھای مالی ناشی از آن جلوگیری کنند. در واقع وسعت از تقسیم ز خواھران خود زندگی کند تا بدین ترتیب

و باالخره تعداد وارثین نقش تعیین کننده  یدامپرور خواهو  یکشاورز اراضی مزورعی، فعالیت تولیدی روستایی، خواه

  .داشتھ اندای در ترکیب خانوار ھا 

 ار ده در شمال ایران (بخش کالردشت)، در چھ١٣۵٧ـ١٣۵۶تحقیق و بررسی میدانی کھ در سال برطبق نتایج یک 

ازدواج  حداقل تا برادران می بایستی ،پدرپس از مرگ  ، در یک خانواده،),Mir Hosseini 1987(  است صورت گرفتھ

کھ  یشرطانستند از یکدیگر جدا شوند بھ . پس از آن می تومی دادندبھ ھمزیستی در زیر یک سقف ادامھ  ھریک از آنان 

. این جدایی گاھی تنھا بھ جدا کردن محل سکونت محدود می آنان آسیب نرساند ظ اقتصادی و مالی بھ جمعاین عمل از لحا

در  .از قطعھ قطعھ شدن زمین جلوگیری کنند شریک می ماندند تا بدین گونھ یگردید و برادران در امور مالی و اقتصاد

داد. این روند جدایی از   ھستھ ای می هچندین خانوادبھ را  ودخجای  ،، خانواربا ساختاری مرکب از ھم پاشیدهاین حالت

و در نتیجھ خویش امرار معاش می کردند ( یزیاد دھقانان بدون زمین کھ تنھا از کار روزمزد ایک طرف و تعداد نسبت

 ای ھستھ ه)، از طرف دیگر، ھر دو، در غالب گشتن الگوی خانوادواحدی تولیدی را تشکیل نمی دادندیک خانواده آنان 

براساس  شده). خانوار ھای پرسش ٪٨١(ح دیده می شود وداشتھ اند؛ و این امردر چھار ده مورد مطالعھ بوضموثری نقش 

 تشکیل می شده است. و پیچیده ، از خانواده ھای با ساختار مرکبھای دامداراناکثریت خانوار در مقابل،ھمان تحقیق، 

از حیث از حیث اقتصادی بھ ھیچ وجھ  یو چھ بعد از مرگ و است اتحیدر قید پدر ی کھچھ در زمان ،تقسیم گلھ ھا

اد احشام، بستھ بھ اھمیت تعدفرد بالغ و گاه کارحداقل دوبھ ، چنین فعالیتی وهبوده است. بھ عالاقتصادی مقرون بھ صرفھ ن

  بوده است. نیازمند یبیشتر بھ افراد
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  )١٣۵۵( خانوار سرپرستبستگی با کونت و ، محل س) بر حسب جنسدرصد (بھتوزیع جمعیت  –۴جدول 

بستگی بھ سرپرست 
  خانوار

  جمع  زن  مرد

  شھری
  21.0  3.3  37.6  سرپرست خانوار

  17.7  26.3  0.0  ھمسران
  53.2  50.5  55.7  فرزندان

  1.8  3.1  0.6  والدین
  0.7  1.3  0.2  دامادھا و عروس ھا

  1.0  1.0  1.0  نوه ھا
  3.8  3.6  4.0  سایر اعضای خانواده

  0.3  0.4  0.2  خدمتکاران
  0.5  0.2  0.8  سایربدون بستگی

  100.0  100.0  100.0  جمع
  روستایی

  19.4  2.7  35.5  سرپرست خانوار
  17.1  34.6  0.0  ھمسران
  54.2  50.6  57.7  فرزندان

  1.8  3.1  0.5  والدین
  1.6  3.2  0.1  دامادھا و عروس ھا

  2.2  2.2  2.3  نوه ھا
  3.4  3.4  3.4  سایر اعضای خانواده

  0.1  0.0  0.1  خدمتکاران
  0.2  0.1  0.3  سایربدون بستگی

  100.0  100.0  100.0  جمع
  کل کشور

  20.1  3.0  36.5  سرپرست خانوار
  17.4  35.5  0.0  ھمسران
  53.7  50.5  56.8  فرزندان

  1.8  3.1  0.5  والدین
  1.2  2.3  0.1  دامادھا و عروس ھا

  1.7  1.7  1.7  نوه ھا
  3.6  3.5  3.7  سایر اعضای خانواده

  0.2  0.2  0.1  خدمتکاران
  0.3  0.2  0.5  سایربدون بستگی

  100.0  100.0  100.0  جمع
  ، مرکز آمار ایران.1355منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 کھ در سال ق و ادغام کارگران در محیط شھری و صنعتیابه چگونگی انط، درباریبرای شھر تھران، یک تحقیق میدان

)، نشان می دھد کھ اکثریت کارگران از روستاھا آمده بوده اند و (Vieille et Kotobi, 1966ه است بھ عمل آمد ١٣۴٢

این نوع خانواده تنھا کارگران مورد پرسش).  ٪٧٩(در خانواده ھای با ساختار ھستھ ای کامل زندگی می کرده اند  عمدتا

 نزدیک خویشاوندان ،شده است کھ سرپرست خانوار زمانی از شکل ھستھ ای خود خارج و تبدیل بھ خانواده گسترده می

نت سبنا بھ نظر مؤلفان تحقیق مزبور،  است.  اسکان می داده بھ آنھاو کھ تنھا شده بودند در خانواده خود پذیرفتھ خودرا
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 در گرد آمدن یه نیرومندانگیز صنعت جان تازه ای گرفتھ بوده، ھمیاری نیز کھ با در آمدھای حاصلھ از اشتغال در

  .استون کار بھ دور رئیس خانوار بوده ندان بدون زمین و بدخویشاو

را تشکیل می داده ا ست، اما خانواده  نوع غالب خانواده با ساختار ھستھ ای، ١٣۵۵در سال با آنکھ بھ نظر می رسد کھ 

ه است بسیار بزرگتربودآن است، کھ  بعددر  داشتھ است. اولین تفاوت اختالفات زیادی غربی هبا الگوی خانواداین شکل 

می ی ضروربین نسلی است کھ بنظر وابستگی بسیار قوی ی اختالف بعد ؛بھ طور متوسط ھفت فرزند برای ھر زن –

 ،تا، در نبود قدرت مقابلی کھ جای آن رادرانجام این وظایف بگیرد ،د اجتماعی خود راخانواده بتواند نقش و عملکر تاد یرس

 تقابل ھمیاریمالزام  بر وابستگی درونی اعضاء و نیرومندی ھمبستگی خانوادگی متکیبرھمگی  بعھده بگیرد. تحقیقات باال

کرد کھ این خصوصیات تنھا ویژه ایران نیستند و در  آن گواھی دارند. باید تآکید یگی و گروه خویشاوندخانواد سلولبین 

قش نحال آنکھ  ،گرفتھ یشدید شدن خانواده شتابکشورھای عرب و مسلمان نیز مشاھده شده اند. در این کشورھا ھستھ ای 

م ھبھ قوت خود باقی مانده و بعد متوسط خانواده نیزو عملکرد اجتماعی و شبکھ ھای ھمیاری و ھمبستگی آن نیزھمچنان 

  ).,Fargues, 1991b ; Anonyme 1986( بزرگ است چنان

  ١٣٧۵و ١٣۶۵ترکیب خانواده در سال ھای 

وارھا را بر حسب توزیع خان )،1996و  1986( ١٣٧۵و ١٣۶۵، نتایج سرشماری ھای ١٣۵۵بر خالف نتایج سرشماری 

خانواده ھای ھستھ ای  شامل). بر اساس این نتایج، شش مقولھ ۵ (جدولنشان می دھند متشکلھ،  یھا  خانواده ترکیب

در کل خانوارھا  )5و 3، 1الت (مقو. سھم خانواده ھای ھستھ ای می شوند ، در مناطق شھری و روستایی تمیز دادهوگسترده

کاھش  )6، و4، 2الت خانواده ھای گسترده (مقو سھم . در مقابلمی رسد ١٣٧۵در  ٪٨٢٫٣بھ  ١٣۶۵در  ٪٧٩٫٢ از

در سال  آنھا ٪٠٫۵ در مقابل تنھا ١٣۶۵ھا در سال خانوار ٪۶٫۴دھد: می  نشاندوسرشماری در بین این  آشکاری را

ترکیب ھا) افزایش قابل توجھی یافتھ است  (سایر ٧، مقولھ اده ھای گسترده کاھش یافتھم خانوبھ ھمان نسبت کھ سھ .١٣٧۵

می رسد. این مقولھ شامل خانوارھایی است کھ یا از  ١٣٧۵در  ٪١٧٫٢بھ  ١٣۶۵خانوارھا در  ٪١۴٫۴ کھ ازبھ گونھ ای 

شاوندی، و بیشتر، با یا بدون بستگی خوی یا ازدو نفروار یک نفره می باشند، یک فرد تنھا تشکیل شده، کھ در آن صورت خان

ھای متنوع و مختلفی از خانواررا بوجود   تشکیل شده اند کھ در زیر یک سقف زندگی می کنند و بدین ترتیب ترکیب

، سھم خانوارھای با ١٣٧۵و ١٣۶۵خانوارھا در  ٪۴٫۴و ٪۴٫۵، بھ ترتیب . با کسرسھم خانواده ھای یک نفرهآورند  می

می رسد. حتی اگر سھم این خانوارھا  ١٣٧۵خانوارھا در ٪١٢٫٨و  ١٣۶۵خانوارھا در  ٪٩٫٩تنھا بھ ترکیب ھای دیگر 

در سال  %16.3، سھم خانواده گسترده از مجموع خانوارھای سرشماری شده بھ ھم خانواده ھای گسترده بیافزاییمرا بھ س

، چھ می دھند کھ خانواده ھستھ ای شانوضوح ناین دو سرشماری بھ نتایج می رسد.  ١٣٧۵در سال  %13.3و  ١٣۶۵

  بوده است. خانواده در ایراندر مناطق شھری چھ در مناطق روستایی، شکل غالب 
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  خانوارھا بر اساس نوع خانواده )درصد (بھتوزیع  – ۵ جدول

 1375 1365 ترکیب خانوارھا

مناطق  جمع  
 شھری

مناطق 
 روستایی

مناطق  جمع
 شھری

مناطق 
ئیروستا  

 9.2 8.9 9.0 8.6 8.1 8.3 وی ت خانوار و ھمسر. سرپرس1

  *. سرپرست خانوار، ھمسروی واعضای درجھ اول2
 خانواده پدری سرپرست خانوار

0.7 0.6 0.7 0.1 0.1 0.2 

 65.8 69.8 68.4 65.8 67.9 67.1 . سرپرست خانوار، ھمسروی وفرزندان آنھا3

واعضای . سرپرست خانوار، ھمسروی، فرزندان آنھا 4
 اول خانواده پدری سرپرست خانوار جھدر

5.4 5.3 5.6 0.4 0.3 0.5 

 5.0 4.8 4.9 3.4 4.0 3.8 . سرپرست خانوارو فرزندان وی5

. سرپرست خانوار، فرزندان وی و اعضای درجھ اول 6
 خانواده پدری سرپرست خانوار

0.3 0.3 0.2 0.01 0.02 0.01 

 19.2 16.1 17.2 15.6 13.6 14.4 . سایر ترکیب ھا7

 80.1 83.5 82.3 77.9 80.1 79.2  جمع خانواده ھای ھستھ ای کامل و ناکامل

 0.7 0.4 0.5 6.5 6.3 6.4 جمع خانواده ھای گسترده

 100 100 100 100 100 100 مع کلج

  .1375و  1365ومسکن منابع: سرشماری ھای عمومی نفوس 

 شوند. وبرادرھایش میلدین، خواھرھا اعضای درجھ اول خانواده پدری سرپرست خانوار شامل وا *

اروری ب مالحظھ با توجھ بھ کاھش قابلکوچکتر شدن بعد آن، با  قبل، هھستھ ای، بر خالف دور خانوادهاستیالی این بار، 

  ھمراه می باشد. )،فرزند برای ھر زن ٢٫٨بھ  ۶٫۴از ( ١٣٧۵و  ١٣۶۵سال ھای بین 

ن درونی بیکارکرد اجتماعی و در نتیجھ روابط  تغییروجھش، از نقطھ نظر ستھ ایھ هبھ نظر می رسد کھ خانوادھمچنین 

زندگی  اسلوببسط و توسعھ شھرھا و .  در واقع ازمی کندز انقالب متمایز ھستھ ای قبل ا هاز خانواد اعضایش، خود را

 ھرشد و توسعاز  اخواھیم پرداخت، و خصوص ارس، کھ در فصول بعد بھ آن ھامد رواجشھری و ھمچنین گسترش و 

کرد ملع بواسطھد کھ دولت کھ در باال بر آن تاکید شد، چنین مستفاد می گرد، یاجتماعی در جمھوری اسالم حمایتسیاست 

سنتی را از محتوا تھی  ھمبستگی خانوادگی الفعال در عرصھ حمایت وخدمات اجتماعی، عم نھاد ھای دولتی و نیمھ دولتی

این، بنابر. ، مناسب ترین الگوی سازگار با شرایط جدید را بوجود آورده استھستھ ای هالگوی خانوادازناخواستھ  کرده و

و ھم از حیث کارکرد و روابط خانوادگی بھ  بعدایرانی ھم از نظر هخانواد، 1357از زمان انقالب بھ احتمال بسیارقوی، 

  .شده است ھستھ ای نزدیک هالگوی غربی خانواد
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 خانواده شھری درشیراز - ۴

 اھمیت این جھش و تحول، دست کم در مورد خانواده در شھرھای بزرگ، مالحظھ رای خروج از فرضیھ ھای عمومی وب

و باروری در  خانواده  «تحقیق میدانی ازنتایج  ،الگوی توضیحی خودو طرح درستی ونادرستی و برای سنجش

)١٣٧۵شیراز(
76

  .استفاده می کنیم» 

  ساختار خانواده در شیراز

انجام ) 1996( ١٣٧۵، در تابستان شھر شیراز، قابل تعمیم بھ کل خانوارھای نمونھخانوار  ١٢۴٢در بین  ،تحقیقاین 

گرفتھ است
آنان را  ٪٧۵تشکیل می شده کھ  )٪۵٫٨۴ز خانواده ھای ھستھ ای () ا۶ (جدولاین خانوارھا عظیم اکثریت  .77

خانواده ھای  اری نمونھ گیری شده خانوارھا ٪١۵٫۵ا تنھ در این نمونھ. می دادند تشکیل خانواده ھای ھستھ ای کامل

 تشکیل می دادند.گسترده 

  )١٣٧۵(بھ تفکیک نوع خانواده در شھر شیراز اتوزیع خانوارھ - ۶جدول 

سھم خانوار از جمع   تعداد خانوار ترکیب خانوارھا
 (درصد) خانوارھا

  بعد متوسط خانوار

 خانواده ھای ھستھ ای

 1.0  0.9        11    فرد تنھا

 2.0  5.9        73    زوجین بدون فرزند

 5.0  75.0      932  زوجین با فرزندان مجرد

 4.0  2.7        33    خانواده تک والدینی با فرزندان مجرد

 3 84.5       049 1 جمع خانواده ھای ھستھ ای

 خانواده با ترکیب ھای پیچیده

 6.8   5.2        64    انواده آنانوخزوجین با فرزندان غیر مجرد 

زوجین با فرزندان مجرد و والدین سرپرست 
 خانوار

   65       5.2   5.8 

وبرادران زوجین با فرزندان مجرد، والدین 
 خانوار وخواھران سرپرست

   25       2.0   6.0 

خانواده تک والدینی با فرزندان غیرمجرد 
 آنان وخانواده ھای

   11       0.9   4.8 

خانواده تک والدینی با فرزندان مجردو 
 سایراعضای خانواده پدری سرپرست خانوار

    6       0.5   4.7 

خانواده شامل سرپرست خانوارغیر متاھل 
 او واعضای خانواده

   13      1.0   3.0 

 6.6   0.7      9     سایر ترکیب ھای پیچیده

 5.4   15.5    193  جمع خانوارھای پیچیده

 4.9   100 242 1 جمع کل خانوارھا

                                                 
76

 توضیحی تفصیلی از این تحقیق میدانی ارائھ شده است. 1در ضمیمھ  
77
یش از یتی بی، صنعتی و جھانگردی می باشد. این شھر با جمعدرمان مرکزوبعالوه استان فارس، دارای چندین دانشگاه است  شھر شیراز مرکز 

 ھای پر جمعیت ایران قرار داشتھ است.شھر، در ردیف پنجم ١٣٧۵ یک میلیون سکنھ در سال
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ر داشتھ و میانگین سنی سال و بیشت ١۵ فرزند بوده است کھ یکی از آن ھا 3 ھر خانواده ھستھ ای بھ طور متوسط دارای

اقل نفر با حد ۶٫٨شکیل می دادند، تخانوارھا را  ٪۵٫٢متوسط خانواده ھای گسترده کھ  بعد. سال بوده است١٩٫٩ فرزندان

ن در این نوع خانواده بھ ترتیب سنی فرزندا یانگینمتأھل بوده است. م حداقل یکی از آن ھا کھسال  ١۵از  فرزند بیش ٢٫٢

  سال برای متأھلین بوده است. ٢٨برای مجردھا و سال  ٢١٫٨

سالھ و بیشتر  ١۵ن فرزندا ٪١مادران و  ٪١٠پدران،  ٪١٠اعضای خانواده ھای ھستھ ای بطور عمده باسواد ھستند و تنھا 

مادران، در  ٪٢٧پدران و  ٪١۵است:  رعکس، نسبت والدین بی سواد بیشتربیسواد بوده اند. در خانواده ھای گسترده، ب

  اند.  اند؛ ولی ھیچ یک از دامادھا و یاعروس ھا بیسواد نبود ه فرزندان بیسواد بوده ٪١مقابل تنھا 

  روابط بین اعضای خانواده

ره روابط بین سالھ، دربا 49تا  15حکفرماست، از زنان غیر مجرد، یپدر ساالره ایرانی نظام خانوادبا فرض اینکھ در 

بیت و برای تر روش وبرخوردی کھ همچنین درباران بزرگتر و کوچکتر، و ھ، بین زوجین و بین فرزندوالدین و فرزندان

ور تحلیل را تشکیل ای کامل مح ھھست هخانواد پرسش بعمل آمده است. درا ین بررسی،، اعمال می کنند پرورش فرزندان

 هزوجین و فرزندان غیر مجرد وخانواد کھ از ترکیب ه گسترده،این خانواده با خانوادضرورت بررسی، می دھد و برای 

 ).٧ (جدول مقایسھ گردیده استه، این فرزندان تشکیل شد

  اعضای خانواده ابراز می کنند.ین حسب نظری کھ نسبت بھ روابط ب ) بردرصد (بھتوزیع زنان  –٧جدول 

  رفتار ابراز شدهنوع  

ا طاعت بنا  روابط بین اعضای خانواده 
برسلسھ مراتب 

 سنی

 جمع بدون پاسخ رابطھ دوستانھ احترام متقابل*

 زنان در خانوا ده ھای ھستھ ای  

 100 0 42 47 10 وفرزاندانشانبین والدین 

 100 0 53 35 11 وھمسرشبین زن 

 100 0 29 63 8 وکوچکترن فرزند ان بزرگتر بی

 زنان در خانواده ھای گسترده   

 100 9 31 53 7 وفرزاندانشانبین والدین 

 100 9 48 31 12 وھمسرشبین زن 

 100 9 37 49 4 وکوچکتربین فرزند ان بزرگتر 

ھ استفاده بھ این ک آمریت دیگری است مشروطبھ » احترام«ده اشاره بھ بھ زنان پیشنھاد ش این مفھوم متضمن برابری افراد در روابط نیست؛ پاسخی کھ* 
  باشد. تعدیل یافتھ از این آمریت

از زنان متعلق بھ خانواده ھای ھستھ ای فکر می کنند کھ فرزندان باید کورکورانھ و بدون چون وچرا  ٪١٠در حالیکھ تنھا 

باید بھ  فرزندان بر این عقیده اند کھ ٪۴٧و  دادندنھ را ترجیح می از زنان روابط دوستا ٪۴٢از والدین خود اطاعت کنند، 

ط بین رد رواباستفاده کنند. در مو »معقول«خویش بگونھ ای  یش احترام بگذارند بھ شرط آنکھ والدین از اقتداروالدین خو

ای این روابط را مبتنی   سھم زنانی کھ در خانواده ھای ھستھ ھا،ھ بین کوچکترھا و بزرگترو ھمچنین رابط زن و شوھر
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وستانھ و دمی دانستند  بھ نسبت آن ھایی کھ معقتد بودند کھ این روابط بایستی  »  بر اساس سلسھ مراتب سنیاطاعت  «بر 

تر   ن مسنومادراھمچنین باید خاطر نشان ساخت کھ نسبت مادران جوان . کمتر است باشد بسیار مبتنی بر احترام متقابلیا 

  بسیار بھ ھم نزدیک است.کرده اند انھ را برگزیده کھ روابط غیر آمر

ر زنان خانواده ھای ، با نظبین اعضای خانوادهنان در مورد روابط نظر ز اده ھای گسترده، بر خالف انتظار،در خانو

  دارد.زیادی  شباھت، ھستھ ای کامل

وابط این نوع ر ممکن است کھ معلوم کرد غیرد ومی توانند تنھا بھ یک اظھارنظر ساده تعبیر شون پاسخ ھااین با این کھ 

ا نھ، با این وجود بھ نظر می رسد کھ برای جامعھ آماری ما، یاند   بر قرار شدهدر بین اعضای خانواده در شیراز واقعا 

ن اینظرات اظھار شده   .استمردود  از نظر زنانسنی و جنسی، دیگر ، مبتنی بر تفوق سلسھ مراتبیپدر ساالر نظام

ای   ھامعجه گرایش مسلط منعکس کنندباشد، اجتماعی خاص  ھنقطھ نظرات یک نسل و یا یک طبق از آنکھ تبلور بیشزنان 

 اینعوامل قطعی کھ می تواند . یکی از است ١٣٧٠ ھکلی سال ھای دھو متن  مقتضیاتدر حال تحول و تغییردرارتباط با 

سطح  باشد کھ وبیشتر در خانوادهسال  ١۵ رزندانزنان را قابل فھم سازد شاید حضور ف از سوی گونھ ابراز نظر

  .)٨ (جدولوالدیشان باالتر است تحصیالت  از سطحتحصیالتشان 

  )١٣٧۵(اعضای خانواده در شیراز  تحصیالتسطح  – ٨جدول 

 میانگین سال ھای تحصیلی  اعضای خانواده

  خانواده ھستھ ای کامل

 8.3 پدر

 7.5 مادر

 10.3 وبیشترسالھ  15فرزندان 

  خانواده گسترده

 6.3 پدر

 5.0 مادر

 10 وبیشترسالھ  15فرزندان 

 10.8 داماد

 9.4 عروس

کھ  م.  بھ این مفھوآیدمی  بھ حساب ءاین وضعیت کھ شاید در غرب بی اھمیّت بنظر آید، در جوامعی نظیر ایران استثنا

، ١٣۵۴نسل ھای متولد سال  نسبت بھیالت، نسلھا بر حسب سطح تحص ترتیب) 1990( ١٣٧٠برای اولین بار در دھھ 

)Fargues, 2000اند، معکوس گشتھ  ) کھ اکثریت آنھا بھ مدارس راه یافتھ و تحصیالت خویش را بیش از پیش ادامھ داده

 ت، چھ دختر و چھ پسر، بھ خاطر تحصیالنسل ھای جوانتر ، کسب دانش بوسیلھدر واقع). ۵شود بھ فصل  (رجوعاست 

تار برخورد و رفتأثیری انکار ناپذیر بر روی ، می دھدقرارمسن ترھا آنان را در موضعی برتر در مقابل  ھطوالنی تر، ک

روابط والدین و داده است. از این رو بھ نظر می رسد کھ خانواده را تغییر  نتیجھ، روابط درون واحدوالدین داشتھ و در 

کوچکتر از بزرگتر.  اطاعت و تبعیتھای سنتی   ا مبتنی بر ارزشت استوار باشد ـ !  یا تقابل –بیشتر بر گفتگو فرزندان
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 را بین ھمسران طلبانھ  بیشتر برابری ای  ، برقراری رابطھھمسرانشانبا  زنانتحصیالت نزدیکی سطح  ،بر آنعالوه 

  القاء می کند.

اظھارات زنان متعلق بھ شگفت انگیز اظھارات زنان متعلق بھ خانواده ھای ھستھ ای با می توان شباھت  ترتیب بھ این

 هخانواددرزنان  ٪۶٨ھستھ ای و  هخانواددرزنان  ٪۶٩توضیح داد:  را تربیت و پرورش فرزندان هگسترده، دربارخانواده 

خانواده در زنان  ٪٢٨؛ در مقابل، تنھا، گفتگو و اقناع را اختیار کرده اند »مالیم روش«گسترده اعالم می دارند کھ 

  .نھ و در صورت لزوم تنبیھ بدنی را پیش گرفتھ اندکھ روش سختگیرا اظھارمی دارندگسترده ه وادخان در ٪١٩ای و   ھستھ

یر ی است بر بھ زدیگر تائید رگفتگو و اقناع قائل اند، باکھ اکثریت زنان، چھ جوان و چھ کمتر جوان، برای رجحانی 

ھ ببر گرایش زنان گوا ھی است  ھمچنین .اردایران تفوق ددر  تصور می شود ھنوزکھ  ی،پدر ساالر سئوال رفتن نظام

ایدئولوژی رھبران علیرغم  بین نسل ھا و بین زن و مرد دردرون کانون خانواده، ھر چھ کمتر نابرابر روابطی برقراری

  می باشد. رزش ھای سنتیکھ آغشتھ بھ ا سیاسی

ی محرکھ درنیروھا تغییرات عمیقیموجد ک بدون شمی زند،  سنتّی پدر ساالر گرایش ورفتار، کھ تیشھ بر ریشھ نظاماین 

ی نتایج تحقیق و بررسدر ھ این ترتیب ب بود. نظام شکل گرفتھ ای ھمینکھ بر اساس قوانین ناشی  ای می باشد جامعھ

اجتماعی ـ روابط  در تغییرات قابل مالحظھ نوید وھمچنین بر فرض آغازین ما تائیدیمی توان  شیراز شھرمیدانی در

سیاسی
78
  سوم مورد بررسی قرار خواھیم داد.آخرین بخش فصل کھ دراھده کرد را مش 

  زھمبستگی و شبکھ ھای ھمیاری در شیرا

گرایش مورد تائید زنان چھ در خانواده ھستھ ای و چھ در خانواده گسترده، نشان دھنده تضعیف گروھھای خویشاوندی 

بر آمده از خانواده اصلی برقرار می کرد و بھ طور خانوادگی خر پیوندھای محکمی بین ھستھ ھای است کھ تا ھمین اوا

  نمود.  تحمیل میمناسبات داخلی سلول خانوادگی مداخلھ کرده، محدودیتھای رفتاری و اقتصادی ـ اجتماعی را  دردائم 

شدت و ضعف روابط خانوادگی در درون گروه خویشاوندی را میتوان بھ کمک اطالعات حاصل از جوابھای داده شده بھ 

ارزیابی کرد. خانواده گسترده کھ بر حسب  اصلی هخانواد ھکمک ھا و خدمات ارائھ شده بوسیل هدربار سش ھاییپر

جا کنار گذاشتھ می شود. از آنتامین می کند، از این تحلیل  ساختارش بنحوی دائمی ھمیاری و ھمبستگی در بین نسل ھا را

خویشاوندی واستحکام ھای گروه  حفظ و تداوم ود کھ ھدفشراھبردی خانوادگی محسوب می شکھ ازدواج ھمخون غالبأ 

رد خانواده ھا، مواطالعات مربوط بھ این شبکھ ھا با توجھ بھ وابستگی خویشاوندی زوجین در  ،استھای خانوادگی   ھشبک

  ).٩ (جدولبررسی قرار گرفتھ اند 

                                                 
78
وبازھم ) 1999(١٣٧٨انتخابات شھرداری ھا در سال  )،1997(١٣٧۶ریاست جمھوری در سال  )،1996(١٣٧۵تایج انتخابات مجلس در سال ن 

خواست ایرانیان در رد و طرد نیروھای سیاسی  کنندهبازگو )2001( 1380باالخره ریاست جمھوری در سال  ) و2000( ١٣٧٩در سال مجلس 
 است کھ ھنوز ھم در صدد حفظ ارزش ھای زائیده از نظام پدرساالرانھ بودند.
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واده ھای خویشاوند خود دریافت جانب خان ایی کھ خانواده ھای ھستھ ای منظما ازخدمات و کمک ھ – ٩جدول 
  )١٣٧۵ - شیراز(خویشاوندی زوجین  بستگیاند، بر حسب  داشتھ

 ) کھ منظما کمک یا خدمات دریافت می کننددرصد (بھسھم خانواده ھای ھستھ ای  وکمک ھانوع خدمات 

 بستگی خویشاوندی ھمسران  
خویشاوندی  بدون بستگی  

خونی (فرزندان 
دو برادر یا دو 

 ر) خواھ

بدون کل جمع  اظھار نشده سایر بستگی ھا
 تفکیک بستگی

 11.2 28.6 10.0 8.9 12.1 کاریابی

 10.4 28.6 12.5 11.4 9.3 تشکیل یک موسسھ 

(بیماری، میھمانی،  کمک در صورت لزوم
)وغیرهپیری   

44.0 46.8 46.9 42.9 45.0 

 53.1 37.5 62.5 49.4 51.6 کمک روحی

 45.1 25.0 48.8 41.8 45.3 نگھداری فرزندان

 18.4 25.0 23.8 15.8 17.4 تامین آموزش فرزندان

 3.2 0.0 6.9 1.9 2.6 کمک مالی یا جنسی

 نند، بسیار اندکدریافت می ککمک یا خدمتی از طرف خانواده والدین خود  منظمبھ طور خانواده ھایی کھ  سھم بطور کلی

ی است کھ تکرار می مختلف در صورت لزوم، از جملھ پاسخ ھای نگھداری از کودکان و کمک ھای است.  کمک روحی،

با پول رابطھ ای دارند و یا مستلزم توسل بھ روابطی ھستند کھ از ھمیاری ھایی کھ . برعکس، تمامی کمک ھا وشوند

نا بر د. بدرت ذکر شده اننکانون خانوادگی فراتر می رود و بھ گروه خویشاوندی و حتی خارج از آن گسترش می یابد، بھ 

با حمایت و ھمیاری صرفا عاطفی ھمیاری و کمک در بطن گروه خویشاوندی بیشتر  بھ نظر می رسد کھ پاسخ ھای زنان،

، ھم در عرصھ حمایت اجتماعی و تخصصیاخیر، نھاد ھای  ھطی دو دھمشخص می شود. در واقع بھ نظر می رسد کھ 

ھای قرض الحسنھ کھ   صندوق اعتبارات بخصوص –ت بانکی در قلمرو اعتبارانیز ھم در عرصھ کار و استخدام و 

این  در عین حال، را تضعیف کرده باشند. عملکرد خانواده  این - تھ اندفالب بھ بعد بسط و گسترش زیادی یاانقزمان از

محدود ویشاوندی را خقدرت امداد مالی گروه  ،اقتصادی کھ دامنگیر کشور شده استبحران شدید احتمال نیز می رود کھ 

اساس  تر بربیششده است کھ  ساختھ باشد. بھ احتمال زیاد این امر منجر بھ برقراری روابطی بین گروه ھای خویشاوندی

  تا قید و بند و وظیفھ مبادلھ متقابل. می باشندعواطف خویشی و قرابت 

جین مربوطھ ندارد.  درواقع ھمچنین مالحظھ می شود کھ ازدواج بین خویشاوند ھمخون، دیگر ھیچگونھ امتیازی برای زو

ھا   مکبیشترازسایرین از کدارند بھ طور نسبی ») سایر بستگی ھا(«خانواده ھائی کھ زوجین آنھا بستگی دور خویشاوندی 

 ∗منطقیارتباط  مورد پذیرش درباره مات خانواده خویشاوند خود بھره می برند. این نتیجھ، کھ مغایر نظر عموماو خد

                                                 
 ∗.Correlation    بھ انگلیسی وCorrélation   بھ فرانسھ 
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خون و حفظ ھمبستگی قوی و ھمیاری بین گروه ھای خویشاوند است را می توان با فراوانی نسبتا مثبت بین ازدواج ھم

 ١٣نقشھ  درای) توضیح داد. ھمانطور کھ   ھستھاز زوج ھای خانوا ده ھای  ٪١٨ضعیف این نوع ازدواج ھا در شیراز (

 تغییر می کند. ٪۴٠ وبیش از ٪١٠ در بخش دوم ھمین فصل مشاھد ه کردیم، نسبت ازدواج ھای ھمخون بین کمتر از

ماعتی ج ساختارساکنینشان شیوه زندگی و  اکثر شھرستان ھایی مشاھده می شوند کھدرصد این نوع ازدواج د ر  باالترین

درشھرستان ھائی کھ بیشتر دچار تغییرات اجتماعی ـ ین درصدھا را حفظ کرده اند، در صورتی کھ ضعیف تر خود

ه می شوندمشاھد، اقتصادی شده اند
79

بدلیل فقدان اماکن عمومی ای کھ امکان  . شاید ھم ازدواج خویشاوند ھمخون

 ، حفظ شده باشدمالقات ھای اتفاقی بین دوجنس ھای اجتماعی بین دو جنس را فراھم می آورند ویا دراثر ندرت  معاشرت

   . بگردیمخانوادگی  منظما بدنبال راھبرد از قبل تعیین شدهکھ بدون این کھ الزم باشد  -

در ایران معاصرکھ با رشد و توسعھ و ازدیاد راه ھای ارتباطی، گسترش انتشارو توزیع اطالعات و ھمگون سازی آموزش 

و پرورش، مشخص می شود، می توان نتایج تحقیق میدانی شھر شیراز، کھ بنا بر آن ھا خانواده ھستھ ای شھری ایرانی 

بھ بخش مھمی از شھرھا و حومھ ھای نزدیک  را،نزدیک می شود »   ی سادهخانواده زناشوی  «ھر چھ بیشتر بھ الگوی 

  آن ھا بسط داد.

  زمین و خانواده - ۵

ای بھ طور شگفت آوری بھ نسبت   در آن ھا نسبت خانواده ھای ھستھکھ آیا می توان تصور کرد کھ در مناطق روستایی 

این چنین تحولی  می رسد، بنظر و روابط اجتماعی متفاوتاما شیوه زندگی  ،نزدیک است ھای ھستھ ای در شھرھا  خانواده

اید. با نم  بھ این پرسش مشکل میکافی و مناسب پاسخ روشن و دقیق  نیز صورت گرفتھ باشد؟  بھ جھت فقدان داده ھای

ای این حال می توان بھ کمک اسناد و آمار ھای موجود استدالل ھا و فرضیھ ھایی را در مورد خانوده و تحول گروه ھ

  مطرح ساخت.ستگی خانوادگی در مناطق روستایی خویشاوندی و ھمسب

بررسی خانواده در مناطق روستایی بیش از ھر چیز بایستی با در نظرگرفتن وضع مالکیت کھ در ساختار خانواده بسیار 

  موثر است صورت گیرد.

ود و اکثریت قریب بھ اتفاق دھقانان بھ داران خانوادگی بسیار اندک ببر )، شمار بھره١٣۴١در آستانھ اصالحات ارضی (

نوع خانواده این دھقانان در  صورت زارعان سھم برو یا کارگران کشاورزی در اراضی مالکان بزرگ کار می کردند.

اقتصادی شان تفاوت می کرد. بھ این ترتیب، در نزد بھربرداران مستقل کوچک، از آنجا  –رابطھ با وضعیت اجتماعی 

ورت یک واحد تولیدی عمل می کرد بھ طور غا لب از نوع خانواده گسترده بوده است. در بین زارعان بھ ص خانواده کھ

ھ خانواده ین ترتیب کتفاوت بود؛ بھ امتر کیب خانواده  –ما لکیت یک یا چند عامل تولید  –سھم بر، بنا بر دارایی ھایشان 

شده   زارعان کم درآمد بیشترازنوع خانواده ھستھ ای تشکیل می ، عمدتا از نوع گسترده بود در حالیکھ خانوادهزارعان مرفھ

                                                 
 اقتصادی استان ھا و شھرستان ھا را در فصول بعدی بررسی خواھیم کرد. –یرات اجتماعی تغییرات و عدم تغی  79
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 است. باالخره، درنزد کارگران کشاورزی، یعنی محرومترین بخش جامعھ روستایی، خانواده از نوع ھستھ ای با تعداد

  )Khosravi, 1990فرزندان محدود بوده است (

  و نتایج آن  ١٣۴١اصالحات ارضی 

80 نسقحات ارضی خود، حق مالکیت را فقظ بھ زارعان سھم بر دارای حق در برنامھ اصالحکومت سلطنتی 
اعطا کرد  

و دھقانان بدون زمین را بکلی از نظرانداخت بھ این قصد آشکار کھ آنان را ناگزیر بھ مھاجرت بھ سوی شھرھا کرده تا 

ترتیب بخش عمده ای از زارعان این  بھ بھ این ترتیب نیروی کار الزم برای بخش صنعتی را تامین نماید. ھر چند کھ

 بخاطر ) ، بخشی از آن ھا کھ,Lahsaeizadeh 1993میلیون نفر) (  ١٫٧بر توانستند بھ ما لکیت دست یابند ( تفریبا   سھم

، ناگزیر با فروش حق مالکیت خود بھ بھربراداران ھندمشکالت مالی نتوانستند باز پرداخت وام ھای خود را بھ موقع انجام د

و یا غا لبا برای ھمیشھ زراعت را ترک کردند. یکی از اھداف مھم ند ، یا بھ کارگران کشاورزی تبدیل شدمرفھ تر

ھکتار، مکانیزه ( با ماشین آالت) برای افزایش تولید  ۵٠ھ بھره برداری ھای بزرگ، بیش از عاصالحات ارضی دقیقا توس

ھای بھره برداری   ق این طرح ازطریق ایجاد واحدزراعی بود. بھ این ترتیب ھم دولت وھم بخش خصوصی برای تحق

دولتی کھ در آن زمینداران  –کشت و صنعت بزرگ، کھ عمدتا دولتی بودند ویا شرکت ھای سھامی زراعی خصوصی 

  بزرگ و متوسط سھم داشتند و از کمک ھای مالی قابل مالحظھ دولت بھره مند می شدند، سرمایھ گذاری کردند.

بھ نحوی کھ از آن زمان ، اصالحات ارضی، منظر اجتماعی روستاھای ایران را متحول کرد دگرگونیھای حاصل از

  بھ پنج گروه عمده تقسیم کرد: را بھره برداران و زارعانتوان  می

 ١٠٠٠٠٠ھکتار و بیشتر زمین زراعی بودند و جمعیت آن ھا نزدیک بھ  ۵٠. زمین داران بزرگ کھ مالک ١  

  )؛ ,1982Ashrafمیلیون ھکتار زمین قابل کشت در تصرف داشتھ اند ( ۶تا  ۵نفربرآورد می شد، روی ھم 

اج بھ ھکتارکھ کشت آن ھا احتی ۵٠تا کمتر از  ١٠دھقانان مرفھ، ما لکان قطعھ زمین ھای نسبتا وسیع از  .٢  

 و تعدادشان فقط؛ این بھره برداران سھم اندکی از جمعیت روستا ھا را تشکیل می دادند تعداد ی کارگرکشاورزی داشت

خانوار بوده است ۴٢٨٠٨۶بھ 
81

  ؛

وه قبلی تعدادشان بھ ، از گرھکتار زمین بوده 10تا کمتر از  2. بھره برداران متوسط، کھ ھر یک صاحب ٣  

  ) و زمین خود را فقط بھ کمک خانواده خود کشت می کردند؛٩٢٩۵٢۶( مراتب بیشتر

ھکتار زمین کھ بھره برداری آن در آمد کافی  2متر از خانوار، صاحب ک ١٠۵۶۴۶۶دھقانان کوچک، شامل  .۴  

 گتولید نمی کرده و ازاین رو مجبوربوده اند کھ غالب اوقات اعضای خانواد ه خود را یا روی اراضی بھر ه برداران بزر

  و یا در شھرھا بھ کار بگمارند؛

  خانوار می شدند. ۵٠٠٠٠٠مل . دھقانان بدون زمین کھ نیروی کار کشاورزی را تشکیل می داده اند و شا۵  

                                                 
بھ دھقانانی کھ مدتھا ی مدیدی در ده زندگی می کرده اند  نسبتصالحیت زراعی از طرف مالک یا نماینده اوشناختن رسمیت  بھ نوعی . 80

 )Digard et al 1996 (,بھ رسمیت شناختھ شده بود  وکاردانی ومھارتشان عرفا
81

. مآخذ تمام آمارھای مربوط بھ مساحت اراضی کھ درتصرف بھره برداران مستقل بوده و ھمچنین تعداد خانوارآن ھا، وزارت کشاورزی  
 ).,Lahsaeizadeh 1993(نقل از ) ١٣۵۵باشد ( می
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رداران ب  درباره نوع ساختار خانواده این زارعان و بھره ساده کننده،تردید  بنا براین توزیع، می توان فرضیھ ھایی، بی

مطرح کرد: نوع خانواده دو گروه اول محتمال ھستھ ای با تعداد کم فرزند بوده است، نوع خانواده گروه سوم گسترده و 

د ای کثیراوال  انواده دو گروه آخر ھستھ ای بوده است با این اختالف کھ خانواده بھره برداران کوچک، ھستھباالخره نوع خ

  .ی با تعداد فرزند کمتری بوده استو خانواده دھقانان بدون زمین ھستھ ا

  تشکیالت اجتماعی ـ سیاسی دھات پیش از انقالب

 ،»سپاه دانش«آن برحسب منطقھ، از طریق واحدھای مداخلھ و پیش از انقالب، دولت در روستاھا حضورکم رنگی داشت 

کھ از نظر مقام و منزلت  وکد خدابھ این ترتیب، مباشر ما لک بزرگ  و یا ژاندرام صورت می گرفت.» بھداشت سپاه«

ی ان ماقتصادی ده را سازم –درراس سلسلھ مراتب اجتماعی ده قرارداشتند، جای دولت را می گرفتند و زندگی اجتماعی 

با وظائف  ، گروھی برای کنترل و کمک ھای مختلف وصی). این افراد در غیاب نھاد ھای تخصKhosravi, 1980دادند (

 عتجما دادند و برای حفظ انسجام  ، از طریق استقرار شبکھ ھای ھمیاری و ھمبستگی گروھی و جمعی، تشکیل میمتّعدد

. در این شرایط بھ نظر می رسد ندوادگی تردیدی بھ خود راه نمی دادبھ دخالت در تمامی بخش ھای زندگی اجتماعی و خان

خویشاوندی آنقدر وا بستھ باشند کھ نتوانند مدعی  وگروه ھایکھ خانواده ھستھ ای دھقانان کوچک بھ جماعت دھکده 

کھ  الگوی ساختاریکمترین استقاللی شوند. این خانواده، علیرغم ساختار ھستھ ایش، بھ جھت روابط مزبور آشکارا از آن 

  متمایز می گردید. ،بھ ھمین نام درغرب رواج دارد

  تقسیم جدید اراضی و اثرات آن 

 ضبطکھ منجر بھ ، مسئلھ ارضی بالفاصلھ مطرح گردید. با چند اقدام منفرد، ولی بسیار موثر، ١٣۵٧پس از انقالب 

 بھ مثابھ یکی از نخستین مشغلھ ھای دولت موقت مسئلھ توزیع مجدد زمین ھا، گردید، مصادره امالک بھره داران بزرگو

، پس از ماه ھا بحث و گفتگو بین مقامات عالی جمھوری اسالمی، اولین الیحھ قانونی ١٣۵٩. در بھارخود را تحمیل کرد

، این قانون بارھا با ھدف تعدیل بھ تصویب رسید. از آن زمان»   شورای انقالب  «مربوط بھ واگذاری زمین از طرف 

بازنگری شده است. ھر بازنگری روال واگذاری زمین را  می توانستند مشمول مصادره شوند، امالکی کھ ھای ردیف

 کھ تا آن وقت ییھا زمین قعیتآشکارا موجد مشکالت حقوقی در رابطھ با مو، کرد و این اصالحات پی در پیمی متوقف 

  می گردید. قوانین پیشین واگذار شده بودند،  دستوراتطبق 

گرچھ فرایند اصالحات ا، صورت گرفتھ )،1983و1980(١٣۶٢و  ١٣۵٩بین سالھای اعظم واگذاری زمین ھا  بخش

ھیئت ھای ھفت نفره واگذاری   «). طبق گزارش عملکرد ,Lahsaeizadeh 1993(دارد  ھارضی امروزه نیز ھمچنان ادام

» زمین
82

کتار بھ طور موقت بھ دھقانان بدون ھ ٧٩١٩٢٢ھکتار ازا راضی بھ طور قطعی و  ۶٩١۶٩٩طی این دوره  ،

بھ مالکیت دست یافتھ اند. پس ازاین دوره، جریان واگذاری خانوار روستایی  ٩٠۴٢۵زمین یا کم زمین واگذار شد، و 

بھ مسائل حقوقی ناشی از ضبط و مصادره وواگذاری اراضی ای کھ قبال صورت گرفتھ  و بھ طوراساسی هزمین کند گردید

                                                 
اراضی مشمول مصادره و توزیع آن ھا بین دھقانان آغاز بھ کار کردند، مسئولیت تعیین  ١٣۵٩کھ از سال . ھیئت ھای نفره واگذاری زمین  82

نماینده از وزارت کشاورزی، یک نماینده وزارت  ٢بعھده داشتند. ھر ھیئت ھفت نفره متشکل از  رابسیار محروم و داوطلب دستیابی بھ مالکیت 
الب و باالخره دو نماینده شورای ده بود. در ھر استان کشور یا استانداری محل، یک نماینده جھاد سازندگی، یک نماینده دادگستری یا دادکاھھای انق

 )Anonyme, 1984( تشکیل گردیده بود» ھفت نفره واگذاری زمین ھیئت«دست کم یک 
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کم  ١٣۴٢ھای این قانون و دامنھ گسترش آن، کھ مسلما از اصالحات ارضی  شود.علیرغم تغییر جھت، پرداختھ می بود

، مشاھده می کنیم ١٣۵۵پیکر بندی جمعیت شاغل در روستاھا نسبت بھ سال ی در اھمیت تر بوده اند، تغییرات چشم گیر

  )١٠(جدول 

  روستایی) (مناطقحسب وضعیت شعلی سالھ و بیشتر بر  ١٠جمعیت شاغل  بھ در صد)توزیع ( –١٠جدول 

 کارفرمایان سال
بھره بردارن 

 مستقل

وحقوق مزد 
بخش  بگیران

 عمومی

مزد وحقوق 
بگیران بخش 

 خصوصی

کارکنان 
خانوادگی بدون 

 مزد
 نا مشخص

وحقوق مزد 
بخش  بگیران

 تعاونی
 جمع کل

1355 0.9 40.4 5.7 32.6 20.0 0.5   100 

1365 2.7 52.1 17.1 16.0 8.8 3.3   100 

1375 2.5 46.0 15.8 20.8 11.7 2.8 0.4 100 

 ، مرکز آمار ایران.1375و 1365، 1355 ومسکن سالمنابع: سرشماری ھای عمومی نفوس 

کھ بھ احتمال زیاد بھ تصمیمات جدید  1375رشد و افزایش جمعیت بھره برداران مستقل، علیرغم کاھش نسبی آن در 

ھای  ھ(نقش، نتایج قانون واگذاری اراضی را منعکس می کند است ه ای بستگی داشتھمربوط بھ سرنوشت اراضی مصادر

 اراضی . در واقع قانون واگذاریتشکیل می شوندبھره برداران مستقل کوچک اکثر عظیم این بھره داران از ). ٣تا  ١

ه اف معیشت خانواده شان را نمی دادبرای دھقانانی تقدم قائل می شد کھ بدون زمین بوده ویا زمین کوچکی داشتھ اند کھ کف

محلاست. ھر خانواده پنج نفره، قطعھ زمینی معادل آنچھ کھ مطابق عرف 
83
برای تامین زندگیش ضروری بوده دریافت  

برای جمع اعضای اضافی،  کرده است. اگر خانواده دھقانی از پنج نفر تجاوز می کرد، تا حداکثر، نیم سھم بیشتر  می

د کردن  یا اعضای متاھل نیز بھ نحوی مستقل یک سھم دریافت می سالھ و بیشتر ١٨ت. اعضای بالغ دریافت می کرده اس

)Anonyme, 1992a واستخدام اعضای خانواده بھ بسیج ). نظر بھ مساحت اراضی واگذارشده، بھره برداری از آن

  است. داشتھ ناحتیاج  ،کشاورزی کارگران

زه تامین معیشت یک خانواده پنج نفره در نظر گرفتھ شده بود، می توان گفت کھ بھ اندااز آنجا کھ قطعھ زمین واگذاری 

یل . یکی از دالآیدشد کھ ازآن چندین خانواده ھستھ ای کوچک بوجود منجر قانون واگذاری، بیشتربھ از ھم پاشی خانوارھا 

ن ، بر طبق ھمین قانوبر آنباشد. عالوه مشّوق دھقانان برای کنترل باروری می تواند در رابطھ با این سازمان یابی جدید 

حق فروش و یا انتقال زمینی کھ در اختیارشان نھاده شده بود را نداشتند. بھ این ترتیب تمامی دھقانان،  واگذاری زمین،

دالیل مادی کھ می توانست آنھا را بھ بزرگترکردن بعد خانواده شان ترغیب کند، ازمیان برداشتھ شده بود. این وضعیت 

، نظیر ونھادھاییموسسات  ت روزافزونباعث کاھش ھم زمان بعد خانواده ھا وامکانات اقتصادیشان شد، با مداخال کھ

، کھ مصادف شد )، ھیئت ھای ھفت نفره و یا کمیتھ امداد امام خمینی۴کنید بھ فصل  (رجوعمدرسھ، خانھ ھای بھداشت 

                                                 
، بعد خانواده وغیره تعریف می کرده کھ در وار را باتوجھ بھ حاصل خیزی زمین، دست یابی بھ آب. عرف محلی مساحت الزم برای یک خان 83

 .اوت بوده استھرمنطقھ متف
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ی مرا بھ ورود بھ روند گذار ترغیب ن شکیل می دادند کھ آنابرای جمعیت روستایی شبکھ ای از عوامل بسیار موثر را ت

  کرد.

  ١٣۵۵سھم بھره برداران مستقل در مناطق روستایی در سال  - ١نقشھ 

  
  ٪۶۴تا  ۵۵؛ از ٪۵۴تا  ۴۵؛ از٪۴۴تا  ٢۵؛ از ٪٢۵ستقل: کمتر از عنوان مقایس ھا: % بھره برداران م

  ١٣۶۵وستایی در سال سھم بھره برداران مستقل در مناطق ر – ٢نقشھ 

  
  بھ باال؛ فاقد داده ٪۶۵از  ؛٪۶۴تا  ۵۵از  ؛٪۵۴ تا ۴۵از ؛٪۴۴تا  ٢۵از  ؛٪٢۵کمتر از  :بھره برداران مستقل ٪: ھاعنوان مقایس 
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  ١٣٧۵سھم بھره برداران مستقل در مناطق روستایی در سال  –٣نقشھ 

  
  ٪۶۴تا  ۵۵از  ؛٪۵۴تا  ۴۵از ؛٪۴۴تا  ٢۵؛ از ٪٢۵عنوان مقیاس ھا: ٪ بھره برداران مستقل: کمتر از 

. قانون مزبور با مشاع) بود، کمک بھ رشد و توسعھ تعاونی ھای کشاورزی (یگر از اھداف جریان واگذاری زمینیکی د

)ejidosالھام فراوان از ابتکار اصالحات ارضی مکزیک (اجی دوس  
84

دھقانانی تقدم می داد کھ دریافت قطعھ زمین بھ  ،

چھارچوب یک تعاونی قبول می کردند. این تعاونی می بایستی دست کم دارای پنج عضو می بود. وسعت زمین خود را در 

، دست یابی آسان بھ آب و بھ نوع مسلط تولید در منطقھ مورد نظر، بستگی بھ شرایط طبیعی، حاصل خیزی زمین واگذاری

و اعضای  )Anonnyme, 1989aاگذار می شد (داشت. بھ ھریک از اعضای تعاونی، بطور متوسط ھفت ھکتار زمین و

ایر بھ س یشبا خانواده خو، بالغ یک خانواده می توانستند باھم یک تعاونی تشکیل بدھند. درا ین حالت ھر یک از اعضا

رای ب می توانستند عاملیپدر ومادری خود در تعاونی می پیوست. بھ این ترتیب تعاونی ھای خانوادگی کھ  اعضای خانواده

، بطور متناقضی ھمبستگی بین این خانواده ھا را، کھ بھ جھت وجود باشند ھم پاشی خانوارھا بھ خانواده ھای ھستھ ای از

تقویت می کردند. بنا براین، این خانواده ھا ناگزیر می شدند کھ راھبردھای  ،از لحاظ اقتصادی باھم شریک بودندتعاونی 

فقط ازلحاط صوری بھ خانواده ھای یجھ ع گروھی بھ اجرا درآوردند و درنتناشی از تصمیم گیریھای جمعی را برطبق مناف

نداشتھستھ ای شباھت د
85
.  

                                                 
84

تشکیل شده بودند، اراضی مشترکی بودند کھ بھ یک گروه زارع کھ متعھد می شدند کھ آن را بھ  ١٩٢٠، کھ در سالھا ی ejidosاجی دوس  
 ,Mussetبرقرارشده توسط گروه اجتماعی احترام گذاشتھ تا از نابود شدن آن جلوگیری کنند، واگذارمی شدند ( وبھ قوانینبھره برداری رسانده 

1990( 
تشکیل شده را نشان دھد بخصوص کھ تشکیل این تعاونی ھا ھمچنان ادامھ دارد. » مشاع«ھیچ گونھ آماری موجود نیست تا تعداد تعاونی ھای  85

مشاع  ١۵۴٧۵) 1994- 1984( ١٣٧٣ تا١٣۶٣بر اساس یک گزارش منتشرنشده دفتر ھیئت ھای ھفت نفره واگذاری واحیای زمین، بین سال 
 خانوار را پوشش می دادند، تشکیل شده اند. ١١٨٩۴۵ورزی کھ کشا



 فصل سوم: گذار جمعیتی و خانواده –بخش نخست 

90 

  حضور دولت اسالمی در روستاھای ایران

 سیسابھ منظور اجرای قانون واگذاری زمین، از ھمان ابتدای تصویب الیحھ قانونی، انواع مختلف سازمان ھای دولتی ت

) بالفاصلھ در سطح استان ھا بوجود آمده و نماینده ھای ١٣۵٩خرداد » (   گذاری زمینھیئت ھای ھفت نفره وا  «شد. 

ھا بھ نمایندگان سازمان جھاد سازندگی  آن
86
کھ در روستا ھا مستقر بودند، ملحق شدند.  جوانان مسلمان انقالبی کھ در این  

در ضبط و مصادره و توزیع اراضی ایفا  سازمان جمع شده بودند، در سالھا ی نخست بعد از انقالب نقش بسیار فعالی

  کردند. ھمکاری این دو نھاد برای استقرار تشکیالت جدید تولید، بسیار تعیین کننده بود.

جانشین ساختارھائی شدند کھ بھ طور سنتی این  روستائیان،، با دخالت در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرھنگی این نھاد ھا

ھش عمده، بخصوص از نظرسیاسی بسیار پرمعنی است، چرا کھ حضور مشخص این عملکردھا را بعھده داشتند.این ج

و تحکیم قدرت و استقرار دولت در روستاھا است. در واقع، دولت از طریق این نھادھا  گواه تقویتنھادھا در وھلھ اول 

 تصادی روستا ھایجانشین گروه ھای محلی کنترل و کمک رسانی گردید. این صورت بندی جدید اجتماعی، سیاسی واق

 در ھماھنگی از نظام سنتی را بخش اعظم خانوداه ھای ھستھ ای روستایی گسستن ایران در نھایت شرایط  ضروری برای

  ، فراھم آورد.بود منطقی با کاھش بعد خانوار کھ خود ناشی از کاھش میزان باروری

  نتیجھ گیری

ھستھ ای است. با این ھمھ درسال  مناطق روستایی، بدون شک ، چھ در مناطق شھری و چھ درنوع مسلط خانواده در ایران

، الگوی ایرانی ھنوز با الگویی کھ در دنیای غرب مشاھده شده، تفاوت فاحش ١٣۵٠و در آغاز دھھ  ١٣۴٠ھای دھھ 

 یداشت.در واقع، خانواده با این کھ بھ طور صوری از ساختارھستھ ای برخوردار بود، ھنوزوابستھ بھ گروه خویشاوند

خویش بود. روابط خانودگی کھ بھ این ترتیب بر اساس ھمبستگی و مبادلھ متقابل و الزامی بین نسل ھا برقرارمی شد، مانع 

  استقالل یابی سلول ھای خانوادگی و درنتیجھ تحول و تجدد آن می شد.

منجر بھ تغییرات مھمی  ، کاھش باروری ورشد و توسعھ نھاد ھای دولتی و نیمھ دولتی اختصاصی1360از سال ھای دھھ 

در بعد و کارکردھای اجتماعی خانواده گردید. بنا بر نتایج تحقیق میدانی شھر شیراز، خانواده ھستھ ای شھری، با کاھش 

بین نسل ھا، و با نوعی ھمبستگی بیشترمبتنی بر  مھم بعد خود، با گرایش بھ برقرارساختن روابط ھرچھ بیشتر برابر

 روستایی ازالگوی غربی خانواده ھستھ ای شبیھ می شود. ھمین طورتغییراتی کھ در مناطق  عواطف قوم و خویشی، بھ

، ظاھرا زمینھ را برای جھش خانواده ھستھ ای روستایی آماده کرده است. واگذاری اراضی ھمراه زمان انقالب پیش آمده

نترل و کمک رسانی شد ه اند، بھ نحو انکار با استقرار سازمان ھا و نھاد ھای دولتی کھ بھ تدریج جایگزین گروه محلی ک

ناپذیری روی ترکیب و ساختار خانواده روستایی، وبھ احتمال قوی روی شبکھ ھمبستگی گروھی و خانوادگی تاثیر 

  اند. گذاشتھ

                                                 
86
وزارت   «بھ  ١٣۶٢بھ قصد کمک بھ توسعھ روستاھا ایجاد شد، در سال  ١٣۵٨خمینی در خرداد  آیت هللاسازمان جھاد سازندگی کھ ابتدا توسط   

 مورد بررسی واقع شده است. ۶ تبدیل گردید. نقش انکارناپذیر آن در تحول محیط روستایی در فصل»   جھاد سازندگی
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جمھوری اسالمی در حالی کھ بھ نظرمی رسید کھ بیشتر موافق گسترش ساختار گروھی و توسعھ شبکھ ھای خویشاوندی 

، رفتار کرده و حق برخورداری فرد از حمایت و حفاظت را نھادینھ ھای نوگرا و الئیکدر نھایت مانند تمام دولت  باشد،

را حیات بخشید. جمھوری اسالمی با این عمل خود موجب جھش روابط خانوادگی » ∗رفاه دولت«کرد و بھ این ترتیب 

رد ھای دولتی برعملک  . گذار جمعیتی از یکسو، و جانشینی نھادشده و بھ خود مختار شدن خانواده ھستھ ای مدد رسانده است

ھای اجتماعی خانواده از سوی دیگر، بھ تجدد و نوگرایی خانواده ھستھ ای ایرانی منجر گردیده و از ھمین راه باب جھش 

  ده است.، جھشی کھ بدو ن شک ھنوز تمامی آثارخود را بھ با رنیآورسیاسی را در کشور گشوده –جتماعی روابط ا

                                                 
 ∗ .Welfare State  بھ انگلیسی وtat providenceÉ بھ فرانسھ. 
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  فصل چھارم

 بھداشت عمومی و تحول مرگ ومیر

در ایران ثبت وفات، بھ طور عام، و ثبت وفات کودکان بھ طور خاص بسیار ناکامل بوده و بھ ھیچ وجھ امکان ارزیابی 

مانند ثبت موالید،  فوت ھایی را کھ در طی سال  ثبت مرگ و میرند. مستقیم مرگ ومیر و گرایش آن را بدست نمی دھ

در سال ولی  (فوت ھای سال ھای قبل)از این سال رخ داده پیش  یی کھثبتی رخ داده (فوت ھای سال جاری) را از فوتھا

ی کنند آنقدرضعیف ارقامی کھ وفات ھای سال جاری و یا سال ھای قبل را منعکس م متمایز می کند. اند،ثبت شده  جاری 

گیرد؛ عالوه بر   برای بر آورد مرگ و میر جنبھ نامطمئن و در نتیجھ بی اعتبار بخود می *تعدیلروش ھستند کھ ھرگونھ 

و چند  ھا  این کھ بھ ھیچ رو اطمینانی نیست کھ ھمھ وفات ھا در نھایت بھ ثبت رسیده باشند.  بنابراین نتایج سرشماری

، بدون آن کھ بتوان برای یک دوره زمانی، سری ھستند برای بر آورد میزان و مرگ و میر ابعنمونھ گیری موردی تنھا من

رسد، کھ از پایان سال ھای دھھ   پیوستھ سطح مرگ و میر را ترسیم کرد. یاد آوری این نکتھ نیز الزم بھ نظر می

جرت بھ خارج بوده است، کھ مھاجرت بداخل بیش از مھابھ دلیل مھاجرت بین المللی میالدی)، 1970(١٣۵٠
و مرگ  87

و میرناشی از جنگ ایران و عراق، کار برد روش مبتنی بر احتمال بقا بین دو سرشماری چندان معتبر نخواھد بود. 

محدود  از سوی سازمانھای مختلف بنابراین شناخت سطح مرگ و میر در ایران بعد از انقالب، بھ شمار معینی برآورد

  می شود.

ت آماری ھای موجود، تحلیل مرگ ومیر و تعیین اثر آن بر روی تحول جمعیتی و بھ ویژه بر دوران با توجھ بھ وضعی

گذار باروری در ایران امکان پذیرنیست. ولی، از آنجا کھ کاھش مرگ و میر ازجملھ بھ پیشرفت بھداشت و خدمات درمانی 

ررسی قرار می دھیم تا از این نقطھ نظر وضعیت بستگی دارد، در این فصل، ابتدا سیاست بھداشتی و درمانی را مورد ب

در ) بھ بعد 1970( ١٣۵٠ ھای سطح مرگ ومیر از سالبرآورد ایران را نشان دھیم. سپس، با توجھ بھ این پیش زمینھ، 

تاریخ ھای مختلف را ارائھ داده؛  تالش خواھیم کرد کھ رابطھ بین توسعھ نظام درمانی و تحول و مرگ ومیررا تعیین 

مرگ و میرھای  ، شمارهیم. دست آخر، نظر بھ این کھ جنگ ھشت سالھ ایران و عراق در دوره مورد بررسی واقع شدنمائ

  داده ھای مناسب، بھ کمک چند فرضیھ بھ طور تقریبی ارزیابی خواھیم کرد. فقدانمستقیم ناشی از جنگ را، در حالت 

                                                 
 Ajustementو بھ زبان فرانسھ  Adjustmentبھ زبان انگلیسی  . *
87

وج صورت گرفت. مبھ خارج ازکشور بھ دالیل سیاسی  مھاجرت وسیعی از ایران ھ پس از آنو بالفاصل ١٣۵٧درطول روزھای انقالب  
بسیار شدید بود و سپس تضعیف گشت. تعداد دقیق این مھاجران از آنجا کھ اکثریت عظیم ) 1984و  1978( ١٣۶٣و  ١٣۵٧عزیمت بین سال ھای 

آن ھا بھ صورت غیر مجاز از کشور خارج شده اند، ناشناختھ است. ولی با تکیھ بھ سرشماری کشورھایی کھ پذیرای اغلب این مھاجران ایرانی 
میلیون مھاجر افغانی و عراقی ایرانی تبار  ٣تجاوز کند. در طی ھمان دوره، نزدیک بھ  ۵٠٠٠٠٠تا  ۴٠٠٠٠٠ند، شمار آن ھا نمی تواند از بوده ا

خواھد شد، تعداد دقیق این مھاجران و توزیع آن ھا بر حسب جنس و سن این بخش توضیح داده  ۶کھ در فصل ه اند. بھ دالیلی   بھ ایران وارد شد
 روشن نیست.نیز 
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ده نیست. معھذا از این طریق می توان دست کم عملکرد این روش برخورد برای بررسی مرگ و میر راضی کنن یقینبھ 

دولت را در توسعھ خدمات بھداشتی و درمانی ارزیابی کرد و، از آنجا، درستی و نادرستی بر آوردھای سطح مرگ و 

 میررا بھترسنجید. بھ عالوه، بررسی نقش دو دولت، سلطنتی و اسالمی، در قلمرو بھداشت و درمان، این امکان را فراھم

  بر آورد شود.و میر آورد کھ  دو سیاست بھداشتی  مقایسھ شده و تاثیر ھر کدام از آنان  بر روی کاھش مرگ  می

  حکومت سلسلھ پھلوی . تولد دشوار نظام بھداشتی تحت١

  ایران در زمان رضا شاه وضعیت بھداشتی

در مرحلھ ای کامال ابتدایی و تحت نظام بھداشتی کشور بدست گرفت،  )1925(١٣٠۴ھنگامی کھ رضا شاه قدرت را در 

). وی بالفاصلھ تصمیم بھ ملی کردن Good, 1981کنترل سازمان ھای متعلق بھ قدرت ھای بزرگ وقت قرار داشت (

چند موسسھ بھداشتی موجود گرفت و وزارت بھداری را ایجاد کرد کھ ادارات استانی اش می بایست یک برنامھ اصالحات 

بایست با   (معادل صلیب سرخ) را کھ می» جمعیت شیر و خورشید سرخ« ورند. وی ھمچنین بھداشتی را بھ اجرا درآ

  ھمکاری وزارت بھداری  بیمارستان ھا و مراکز مراقبت ھای اولیھ را ایجاد کند، بنیاد نھاد.

ً ناظرب این اقدامات بسیارموثر بھ نظر می رسند، ولی باید بالفاصلھ اضافھ کرد کھ آن ھا چھاگر   یھ حفظ سالمتاساسا

، ، پزشک فیصل*سر ھاری ساندرسننظامی را مورد توجھ قراردھند.   پیش ازآن کھ سالمتی مردم غیر نظامیان بودند

گوید کھ   ھمراھی کرده بود، در خاطرات خویش می) 1935( ١٣١۴ کھ وی را در دیداری از ایران در ،عراق پادشاه

ه بود کھ در آن تقدم با نظامیان بود، کھ دانشکده پزشکی در وضعیتی شورای وزیران ایران برنامھ پزشکی ای تدوین کرد

بسیارابتدایی قرار داشت و باالخره  بیمارستان ملی برای مردم غیرنظامی، در مقایسھ با ھمتای آن برای نظامیان ازلحاظ 

ھا  برای   دو عدد آن ، چند بیمارستان کھ)1930( ١٣١٠). در طی سال ھای دھھ Good, 1981تجیھزات بسیارفقیر بود (

ارتش در تھران بود، افتتا ح گردیدند.  در نتیجھ اکثریت مردم، ھم در شھرھا و ھم در روستاھا، کھ در معرض تھدید 

  امراض مسری و واگیر مزمن قرارداشتند، حتی بھ ابتدایی ترین مراقبت ھای بھداشتی دسترسی نداشتند.

  اقدامات سیاسی نا منسجم محمد رضا شاه 

 -) 1979(  ١٣٢٨) در سال Overseas Consultant Inc. )Good ،1981یج یک بررسی انجام شده توسط شرکت نتا

  بخصوص در این مورد گویا ھستند: - سال بعد از عزل و تبعید رضا شاه ٨یعنی 

 میر کودکان زیر یک سال، شرایط بد بھداشتی و شیوع بیماری ھایو  علت بیش از نصف مرگ )1949(١٣٢٨در « 

میلیون نفر، بزرگترین بال  17میلیون مورد سالیانھ در بین جمعیتی نزدیک بھ  5عفونی بوده است. ماالریا با بیش از

  »وآفت را تشکیل می داده است. پس از آن سل، تراخم وسیفلیس شایعترین بیماریھا بوده است.

                                                 
* Sir Harry Sanderson 
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تنھا یک نفر از میان   «تخدام داشتھ است نفر را در اس ۴٧٠٠گزارش نشان می دھد کھ در حالی کھ وزارت بھداشت این 

  ». پزشکی بالینی را دیده بودند آموزش آن ھا تحصیالت بھداشت عمومی داشتھ و سایرین فقط دوره 

بھداری سیاست ملی بھداشت و تندرستی را اتّخاذ کرد کھ بھ ویژه بر  تشرایط بھداشتی کشور، وزار بھ منظور بھبود

، با کمک )1951(  ١٣٣٠سال ون) وطرح سالم سازی محیط زیست تاکید داشت. در برنامھ مایھ کوبی (واکسیناسی

 American Point IVسازمان بھداشت جھانی و ، Near East Foundation،  ) مبارزه با ماالریا آغاز شدGood, 

ز خش بزرگی اب وخیم طول انجامید، زیرا کھ وضع بھداشتی بسیاربھ چندین سال  بدون حصول نتیجھ مّھمی کھ )1981

  کشورمانع ریشھ کنی این بیماری  می شد. 

 ، چھار دانشکده پزشکی جدید در شھرھای تبریز)1949و  1946( ١٣٢٨و  ١٣٢۵در حالی کھ دولت بین سال ھای 

) تاسیس نمود و چندین بیمارستان و درمانگاه نیزبھ ویژه در شھرھای بزرگ ١٣٢٨مشھد و اصفھان ( )، شیراز،١٣٢۵(

ت از سیاست درمانی دولت پیشرفسالم سازی و پیشگیری، خیلی آھستھ تر زیر ساختھای عمومی در موردر عکس بنا شد، ب

فاقد لولھ کشی  )1950( ١٣٣٠بھ طور مثال، در شھرھای بزرگ، اکثر اماکن مسکونی در طول سال ھای دھھ  می کرد.

عملیات تجھیز اماکن مسکونی بھ لولھ کشی آب  آب آشامیدنی بودند. در مشھد و اصفھان دومین وسومین شھرمھم ایران،

 ١٣٣٠آغاز شد. بنا براین جمعیت شھرنشین طی دھھ ھای ) 1958( 1337و ) 1957(  1336بھ ترتیب فقط در سال ھای 

ھر چند وقت  آب آشامیدنی خود را ازطریق ماشین ھای آبکشی تھیھ می کردند کھ ھمچنان ،)1960( ١٣۴٠و ) 1950(

در محلھ ھا پر می کردند، حال آنکھ احتیاط ھای  رای خصوصی  در منازل و یا آب انبارھای عمومی   ھایک بار آب انبار

 بی (واکسیناسیون) تمامی جمعیتوک  آنجا کھ ھنوز مایھالزم برای ضد عفونی کردن این آب انبارھا صورت نمی گرفت. از 

بھ نوبھ خو د این شرایط را، بیشتر مستعد  ھا  خاکروبھضعیت ابتدایی فاضل آب ھا و نظافت راه ھا و را پوشش نمی داد، و

  رشد سریع  شیوع بیمار ھای مسری می کرد. 

بود، کل جمعیت ھمچنان از آب چاه ھا، جوی ھای آب یا چشمھ ھای طبیعی،  ع د رمناطق روستایی از این ھم بدتراوضا

محیط و سایر برنامھ ھای پیشگیری بسیار  استفاده می کردند حال آن کھ اقدامات دولت برای حشره کشی، سالم سازی

تجھیزات عمومی شھرھای بزرگ و متوسط رو بھ بھبودی  )،1970( ١٣۵٠درحالی کھ طی سال ھای دھھ بود. محدود 

گذاشت، بر عکس در شھرھای کوچک و روستاھا ، شرایط بھداشتی ھم از نظرپیشگیری وھم درمانی با آھنگی بسیارآھستھ 

  ).Rastagar 1995و  Good, 1981تغییر می کرد (

ھر دواقدامات پیشگیرانھ و درمانی بھ واسطھ آن کھ  ه بودرا اتخاذ نکردای بھداشتی  تسیاسیک در واقع محمد رضا شاه 

موازی و ھماھنگ توسعھ یابند. او مانند پدرش، بھ رشد و توسعھ امکانات انسانی و ملزومات درمانی بالینی بطور واقعا 

در این دوره، رابطھ تعداد سکنھ نسبت بھ پزشک و یا تخت بیمارستانی شاخصی بود کھ اغلب  بعالوه،یت داده بود. واول

آن  اقتصادی –برای اندازه گیری وضع سالمتی و تندرستی عمومی یک کشورو درجھ رشد و توسعھ یافتگی اجتماعی 

می داد ادعاکند کھ کشور را ازحالت توسعھ  مورد استفاده قرارمی گرفت.  این انتخاب سیاسی کھ در عین حال بھ او اجازه

ه توزیع ااز ر را سنگین بود. بنابراین ضمن اینکھ بخش خصوصی ھای، نیازمند سرمایھ گذاریاستنیافتگی خارج کرده 

 ، نا گزیر بود بخش عمده ای از بودجھ ساالنھ  بھداشت عمومی راتشویق می کرد، بھ پیوستن بھ این سیاست ھا یارانھ

  سرمایھ گذاری ھا کرده و در نتیجھ اعتبار مالی برنامھ ھای پیشگیری و بھبود بھداشت عمومی را کاھش دھد. صرف این 
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  توزیع نابرابربین منطقھ ای خدمات بھداشتی

شمار پزشکان، بیمارستان ھا و درمانگاه ھا ھمچنان افزایش یافت.  )،1970و  1960( ١٣۵٠و  ١٣۴٠طی سال ھای دھھ 

 )1947( ١٣٢۶در  پزشک ٢٣٠٠ی در مقابل مو عمو صیپزشک در دو بخش خصو ١٢۴۴٠ ،)1975( ١٣۵۴در 

 آن در رسد کھ  ھ نظر میب یرا نشان می دھد. این پیشرفت مھم ٪۶è٢ باای برابر کھ رشد ساالنھ مشغول بھ فعالیت بودند،

نفر آنھا در بخش  ٢٣و  نفر آن ھا در بخش دولتی ١۴کھ  داشت پزشک وجود  ٣٧نفرسکنھ   ١٠٠٠٠٠تاریخ  برای ھر

، )1976( ١٣۵۵نفرسکنھ در سال  ١٠٠٠٠٠، شمارپزشکان برای ھر وظیفھ می کردند. بھ عنوان مقایسھخصوصی انجام 

 Annuaireنفر بود ( ٣٩نفر و درعراق  ۴٠نفر، در سوریھ   ٢١نفر ، در تونس ٩نفر، در مراکش  ٢٠در الجزایر 

statistique des Nations unies, 1978.(  در ایران اغلب پزشکان در بخش خصوصی و بویژه در این وجودبا ،

در تھران ، متمرکز بودند خصوص، بھ در فالت مرکزی و در شھرھای بزرگ استانھای واقع
88
  ( نمودار یک). 

د و، دولت حقیقتا نتوانست پزشکان را قانع کند کھ در مناطق کمتر توسعھ یافتھ کھ در آن ھا مردم از کمباز سوی دیگر

  کادر پزشکی رنج می بردند، مستقر شوند.

  مشغول بھ کار ھستند دولتیسکنھ کھ در بخش خصوصی و  ١٠٠٠٠٠شمار پزشکان برای ھر  – ١رنمودا
  )١٣۵۴بر حسب استان (کل کشور 

  

د سطح اتیاس کھ بوسیلھ با دانش و کاردانی پزشکان جوان، در مقایسھ دولتی یبھ عالوه وضع بد تجھیزات موسسات بھداشت

. برخی از آن ھا کھ مدتی را در بیمارستان خوانائی نداشت،  آموزش دیده بودند باال با استفاده از وسایل و فن آوری کارآمد

، نمی توانستند از صالحیت ھا و کاردانی خود بھره برداری کنند و تخصص شان  ندھا و مراکز پزشکی دولتی می گذراند

  ). Good, 1981سازگاربود (با شرایط و نیازھای مشخص محلی نا

                                                 
88
در اھواز مشغول  è٢٪٢در تبریز و  è٣٪۵در شیراز،  è۴٪١در مشھد،  è۴٪٧در اصفھان،  è۵٪١پزشکان در تھران،   ٪۴۶ )1975( 1354در  

 بھ کار بودند.
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بھ قیمتی کھ برای اکثریت مردم قابل پرداخت ند، خدمات خود را پزشکان عمومی و متخصص کھ جذب بخش دولتی نشد

نبود، خارج از نظام بیمھ درمانی
89
عرضھ می کردند. بھ سخن دیگر، سیاست بھداشتی نا ھماھنگ، دولت را ناگزیر کرده  

می از ھزینھ دولتی را صرف آموزش پزشکانی کند کھ فقط بھ اقلیتی از مردم خدمت بود کھ طی این دو دھھ بخش مھ

  کردند. می

نفر  ١٠٠٠تخت برای ھر  ١è۵تخت ، یعنی  ۴٨٨٠٠بیمارستان و درمانگاه شامل  ۵٠٣ایران  )،1975( ١٣۵۴در 

، در ١è۴ ، درمراکش٢یرنفر، در الجزا ١٠٠٠برای ھر  )،1976( ١٣۵۵جمعیت، دراختیارداشت. بھ عنوان مقایسھ در 

در ایران، موسسات بیمارستانی مانند کارکنان پزشکی، بھ نحو  .وجود داشت تخت ٢ و در عراق ١ ، درسوریھ٢è٣ تونس

 آن بیمارستان  ۵١کھ داشت آن ھا)  ٪٢٣بیمارستان ( یعنی  ١١٧ بسیار نابرابری توزیع شده بودند. شھر تھران بھ تنھایی

بیمارستان  ۴٠)، خوزستان ٩è۵٪بیمارستان (  ۴٨بھ ویژه در استان ھای خراسان ھ بقی بود. متعلق بھ بخش خصوصی

بیمارستان   ٣٣) و باالخره فارس ٪٧بیمارستان ( ٣۵( بدون شھر تھران)  ، مرکزی) ٧è۵٪بیمارستان ( ٣٨)، اصفھان ٪٨(

)۶è۵٪ (،  .بھداری و دانشکده پزشکی  بین سازمان ھای دولتی، جمعیت شیر و خورشید سرخ، وزارتدر قرارداشت

  بیشترین شمار بیمارستان ھا و درمانگاه ھا را درمراکز استان ھایی کھ در باال گفتھ شد، ساختھ بودند.

 در ابتدا برنامھ سیاست بھداشتی شامل ایجاد شبکھ مراقبت ھای بھداشتی و درمانی حول این بیمارستان ھا و درمانگاه ھا

لی یافت. و  ینی کھ درمجتمع ھای کوچک و مناطق حاشیھ ای مستقربودند، گسترش میبایست بھ کمک عامل  ، کھ میبود

کھ از الگوی آمریکایی اقتباس شده بود، ایجاد  ای بار نیز، بخش دولتی از عھده اجرای این ھدف بر نیامد و چنین شبکھاین 

مراقبت ھا دسترسی کافی نداشتند، نشد. جمعیت شھرھای کوچک و بھ ویژه جمعیت روستا ھا کھ ھنوز بھ ابتدایی ترین 

  ناگزیر بودند برای مداوا و معالجھ خود بھ شھرھای بزرگ رو بیاورند.

درمانگاه بھ جمعیتی نزدیک بھ  ١٣٣۶تنھا  )،1975(١٣۵۴در مناطق روستایی، شرایط بیش از حد نگران کننده بود. در 

، کردند  استفاده می»   سپاه بھداشت  «غالب موارد از اعضای میلیون نفر خدمت می دادند. بھ عالوه این درمانگاه ھا در  ١٨

 ۴۵۴داروساز و  ١۴دندانپزشک،  ١۵نفر پزشک جوان،  ١٨١و شامل   نفر می رسید ۶۶٢کھ دراین سال تعدادشان بھ 

یفیت با کدیپلمھ بھ عنوان بھیار، می شد. دھقانان کھ از ھیچگونھ بیمھ درمانی برخوردارنبودند ، ناگزیر بودند بھ خدمات 

وضع بد شبکھ حمل و نقل و راه ھای ارتباطی، رفت و آمد  بھ خصوص کھ بھ لحاظنازل این درمانگاه ھا رضایت دھند، 

و  اگربھ این ھمھ این نکتھ را نیز بیافزاییم کھ تدابیر پیشگیری .بسیار مشکل بودبھ شھرھایی کھ تجھیزات بھتری داشتند 

ون) تمامی جمعیت را تحت پوشش قرار نمی داد، درمی یابیم کھ نظام بھداشتی در بویژه برنامھ مایھ کوبی (واکسیناسی

(واکسیناسیون) از طریق درمانگاه ھا و بیمارستان ھا و مدارس،  نواحی روستایی تا چھ حد نارسا بود. درواقع مایھ کوبی

 تعداد تاسیسات بھداشتی و مدارس از یکسو محدودیت تا آنجا کھ بھ خردساالن مربوط می شد، صورت می گرفت. بنا براین

مدرسھ بخصوص در مورد دختران جوان، از سوی  رفتن بھ در مناطق روستایی، از یکسو ، و مقاومت مردم در مقابل

 برای وزارت بھداری این کھ، برنامھ برممکن می ساخت. عالوه  نا دیگر، پوشش مایھ کوبی (واکسیناسیون) قابل قبولی را

یشھ کنی حشرات بسیار ناکافی از آب در آمد و تمام روستاھای کشور را دربر نگرفت. درنتیجھ سالم سازی محیط و ر

                                                 
89

ت اشتی دولتی با کارکنان پزشکی با کیفی. ھمانطور کھ بھ تقصیل توضیح دادیم، بیمھ درمانی،خدمات مراقبت ھای بھداشتی را در موسسات بھد
میالدی)، دولت با امضای قراردادی با پزشکان مستقل وموسسات بھداشتی  1970(١٣۵٠متوسط عرضھ می کرد. در آغاز سال ھای دھھ 

وصا روکراسی و خصخصوصی کوشید تا بخت مردم را برای برخورداری از مراقبت ھای بھداشتی با کیفتی بھترافزایش دھد. ولی آنھا کھ با بو
ورا ف با کندی بازپرداخت مواجھ می شدند، ھمیشھ رعایت قرارداد مزبور را نمی کردند و ترجیح می دادند فقط بیمارانی را بپذیرند کھ قادربودند

 ھای بھداشتی خود را بپردازند.  ھزینھ ھای مراقبت
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داد، از آنجا کھ در مقابل بیماری ھای   را تشکیل می )1976( ١٣۵۵جمعیت کل کشوردر سال  ٪۵٣جمعیت روستائی، کھ 

ا، بھ یقین بیشتر در معرض مرگ و بھ جھت مشکل دسترسی بھ مراقبت و مداو مزمن عفونی و مسری حفاظت نشده بود

  .اشتومیر قرار د

 1950( 1330در سال ھای درمانی سیاست بھداشتی  اقدامات عدم ھماھنگی بین اقدامات پیشگیرانھ وبخاطر در واقع 

متناقضی بوجود آمده بود. در حالی کھ در شھرھا، بھ شکرانھ  ، وضعیتو توزیع بسیار نامناسب خدمات بھداشتی میالدی)

کت و کمک ھای مھم مالی دولتی، پزشکان مجرب و موسسات درمانی و بھداشتی بسیار مجھز بھ نیروی انسا نی و مشار

خ مانده پاس  فن آوری کار آمد ، در دسترس قرار داشت، در روستاھا حتی  نیازھای بسیار ابتدایی مراقبت ھای بھداشتی بی

ام بیمھ درمانی فقط شامل کسانی می شد کھ از عھده ھزینھ ھای ، معا لجات پیچیده ، بھ دلیل نقص نظبر آن بود. عالوه

مالی آن  بر می آمدند . بھ این ترتیب در آستانھ انقالب، اکثریت مردم ھنوز در مقابل امراضی کھ از ھمھ بیشترآنھا را 

   تھدید می کرد ، حفاظت نمی شدند و از نارسایی ھای امکانات بھداشتی بسیار ضروری رنج می بردند. 

  سیاست بھداشت و درمان در جمھوری اسالمی -.٢

  وخامت وضع در فردای انقالب

گ، جن آغازطی اولین سال ھای پس از انقالب، اداره وضعیت بھداشتی و درمانی کشور با ورود دو تا سھ میلیون پناھنده، 

ت بخشی از پزشکان بھ جابجایی اجباری بیش از یک میلیون نفر کھ مناطق جنگ زده را ترک کرده بودند و مھاجر

کشورھای غربی
90

درنتیجھ دانشکده ھای پزشکی ھم طی دو سال متمادی در حالی کھ دانشگاه ھای کشور و ،

بھ دالیل سیاسی )1980-1982 -١٣۶١ـ١٣۵٩(
بودند، بسیاردشوار گردید. افزون بر این ھا، توزیع دارو، شده  بستھ 91

کش ھا، بھ ویژه در شھرھا یی کھ پذیرای بخش اعظم پناھنده ھا و محصوالت سالم سازی، ضد عفونی کننده ھا و حشره 

حاکم در ادارات،  طرح فوریتی کھ با شتاب تھیھ شده و حق تقدم  ھای مھاجران بودند در این سالھا مختل گردید. آشفتگی

ین محصوالت کھ مطلق را بھ جانبازان و بھ نواحی جنگ زده می داد و باالخره بسط بازارسیاھی کھ درآن بخشی از ھم

  از کارخانھ ھا ی تولید یشان و یا از گمرک، ربوده شده بھ فروش می رسیدند، را میتوان از علل این امر بحساب آورد.

با  کھ مردمیآشکار بیماری ھای عفونی در شھرھا و بخصوص تقاضای مبرم  ظھوروبارگشتاین شرایط نگران کننده، 

کھ  دستیابی بھ مراقبت ھای درمانی بود، جمھوری اسالمی را وادار کرد پیروزی انقالب خود از جملھ خواستار حق

                                                 
90

 . ,Rastegar)(1995ار شک بنا بر برآورد شخصی اصغر رستکپز ۴٠٠٠نزدیک بھ  
ھای پیش از پیروزی انقالب، دانشجویان شروع بھ در دست گرفتن کنترل دانشگاه ھا کردند. دانشجویان کھ این امر را تحقق یافتھ طی ماھ.91

ماه موضعی مسلط  ١۵دیدند، خواستار دموکراتیک کردن فضای دانشگاه و مدیریت آن شدند و در اثر بسیج نیروھای دانشجو، موفق شدند مدت   می
بھ  مرا حفظ کنند. اما جمھوری اسالمی، تحت عنوان مبارزه با ضد انقالب کھ بھ زعم آن در دانشگاه ھا نفوذ کرده تا آن را تضعیف نماید، تصمی

بھ خود گرفت منجر بھ اخراج »   انقالب فرھنگی  «بستن دانشگاه ھا گرفت تا آن ھا را از عناصر نامطلوب پاکسازی کند. این عملیات کھ نام 
دانشچویان گردید. شماری از دانشجویان کھ از جملھ طرفداران سازمان ھای سیاسی مخا لف بودند و خطر صد ھا نفر از سیاری از اساتید و ب

 بھ دانشگاه ھا یشان بر نگشتند. را تھدید می کرد، پس از بازگشاییدستگیری و زندانی شدن آن ھا 
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آوردھ در جھت تجدید سازمان نظام بھداشتی بعمل اقداماتی پر دامن
ابتدا وزارت بھد اشت کھ قبل از انقالب نیز دست بھ  .92

یل نبودند استد کھ پزشکان ایرانی ماستخدام پزشکان خارجی، غالبا پاکستانی یا ھندی، زده بود، تا آن ھا را بھ مناطقی بفر

مستقر شوند، این سیاست را با قوت تمام تعقیب کرد با این ھدف کھ بخشی از کمبود پزشک را جبران کند
93

. مناطق جنگ 

زده، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، و یا مناطقی کھ سیل پناھندگان بھ سوی آنھا جاری شده بود و یا آنھا یی کھ نیازھای 

  تند، در وھلھ اول از این خدمات برخوردارشدند.فوری داش

  را باز می یابد کنترل جمھوری اسالمی

ظرفیت پذیرش دانشکده ھای پزشکی افزایش یافت و )، 1983-1982(١٣۶٢ـ١٣۶١پس از بازگشایی دانشگاه ھا در 

کی و بھداشت عمومی را موسسات جدیدی در غالب مراکز اداری استان ھا ایجاد شد تا تعداد دانشجویان در رشتھ  پزش

. در ایران ، برای ورود بھ دانشگاه ، ابتدا می بایست درامتحانات را ایجاد کند افزایش داده و باالخره کادر پزشکی الزم

از جملھ، نمره ای کھ شرکت  و برای ثبت نام دانشجویان جدید، شرایط خود، ورودی سراسری قبول شد. سپس ھر دانشگاه

مزبورکسب کرده اند، را تعیین می کند. نظام سھمیھ ای نیز می تواند در دانشگاه ھای استان ھا  کنندگان در امتحانات

 اینکھ برقرار شود ، تا بھ افراد جوانی کھ اھل ھمان شھری ھستند کھ دانشگاه در آن قراردارد، امتیاز داده شود بھ امید

منظور  ،خالصھ کالمیالت خود در ھمان جا مسقر شوند. ، در پایان تحصمحلی کھ دلبستگی محلی دارند افراد تحصیل کرده

رفت . دولت تصمیم گبوداین استان ھا درگشایش دانشکده ھای پزشکی در مراکز استان ھا اساسا تشکیل کادر پزشکی از

ند. کھ آموزش پزشکی را نیز متمرکز کرده و برنامھ ھا را یکسان نماید تا بتواند آن ھا را در جھت اھداف خود ھدایت ک

تمام موسسات دانشگاھی در رشتھ پزشکی و بھداشت و بیمارستان ھا یی کھ بھ آن ھا وابستھ  )1985( ١٣۶۴از سال 

بودند، تحت مدیریت وزارت بھداری وقت قرارگرفت کھ بھ ھمین مناسبت بھ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مترتوسعھ یافتھ می آمدند با این فکر کھ آنھا بعد از پایان تغییر نام داد. پذیرش دانشجویانی کھ از مناطق محروم و ک

تحصیالت بھ محل زندگی خود بازگشتھ و بھ این ترتیب کمبود مزمن پزشک دراین مناطق را بھ نحوی جبران خواھند 

ن ادانشجوید کرد،  نیز تسھیل شد. حاصل و ثمرات این کوشش ھا خیلی زود ظاھرگشت و در دانشگاه ھای دولتی، تعدا 

 )1976-1975( ١٣۵۵ـ  ١٣۵۴دانشجو در  ١٧٨١٠پزشکی، بدون تفکیک سال آموزشی، بھ سرعت افزایش یافت و از 

دانشجو  ٩٧٨٢۶و بھ  )1987-1986(١٣۶۶ـ  ١٣۶۵دانشجو در  ٣٧٩١٠بھ 
رسید  )1999-1998(١٣٧٨ـ  ١٣٧٧در  94

  ). 1378و  1366، 1355(سالنامھ آماری ایران ، 

وسسات وابستھ بھ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمت می کردند نیز افزایش یافت تعداد پزشکانی کھ در م

). از آن جا 1378و  1366رسید (سالنامھ آماری ایران،  ١٣٧۵نفر در  ١٩۵٨۵٨بھ  ١٣۶۴نفر در سال  ١١١۶٢و از 

                                                 
92

 ، حق ھمگان را بھ تحصیل، بھداشت، کار و مسکن قید می کند. انتظار مشروع» حیھ انقالبیرو «. قانون اساسی جمھوری اسالمی، برآمده از 
 مردم ازھمین جاست.

93
نفر آن ھا پزشک متخصص بودند. پزشکان پاکستانی و ھندی بخصوص  ۵١٨نفر می رسید کھ   ٢٢١٢، بھ ١٣۵٩. تعداد این پزشکان در سال 

پزشک) و فارس کھ ھم شاھد عزیمت پزشکان متعددی بود و ھم با  ٢۵٨در آن جنگ در جریان بود (بھ این استان ھا اعزام شدند: خوزستان کھ 
پزشک )، خراسان کھ پذیرای  ١۵٠پزشک) و ھمچنین بھ استان ھایی، نظیر، کرمان (  107ورود مھاجران استان ھای جنگ زده مواجھ شده بود ( 

پزشک) و سیستان و بلوچستان کھ نیز  ١١٣پزشک)، آذربایجان غربی ( ١٢۴یجان شرقی (پزشک)، آذربا ١٣٨صد ھا ھزار پناھنده افغانی بود ( 
 کردند. پزشک)، کھ در آن ھا تجھیزات پزشکی از آھنگ باالی رشد جمعیت تبعیت نمی ١١١پذیرای بخش دیگری از پناھندگان افغانی بودند (

94
 ١٣٧٨-ـ١٣٧٧آزاد (دانشگاه خصوصی) ثبت نام کرده بودند. در سال تحصیلی  . بھ این دانشجویان آن ھایی اضافھ می شوند کھ در دانشگاه ھای

 می رسید. ١٣۴٣٢٠نفر بود و بھ این ترتیب دراین سال تحصیلی تعداد کل دانشجویان بھ   ٣۶۴٩۴) تعداد آنھا  بالغ بر 1998-1999(
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سازمان ھای دولتی و یا خصوصی  در دیگر پزشکان، زیرا برخی از را منعکس نمی کنند تعداد کل پزشکان کھ این آمارھا

استناد  با، . با این وجودممکن نیست بھ خدمت مشغول بودند، شناخت تحول واقعی تعداد کادر پزشکی در دو تاریخ مزبور

پزشک  ٢٢سکنھ از  ١٠٠٠٠٠مالحظھ کرد کھ در کل کشور تعداد این پزشکان برای ھر  می توان، ھاآمار ھمینبھ 

نزولی،  سیر رسیده است. بھ عبارت دیگر، بعد از یک دھھ )1996(١٣٧۵پزشک در سال  ٣٣بھ  ) 1986(١٣۶۵درسال 

 ) و1976( 1355بین با توجھ بھ افزایش جمعیت  بایستی امر را کادرپزشکی بھ سطح قبل از انقالب نزدیک شد و این

 چنین تغییراتی ر داشت.، در نظشده است بھ جمعیت اضافھمیلیون نفر  ٢۶è۶حدود  )، کھ در تاریخ آخر1996( ١٣٧۵

، باید خاطرنشان ساخت کھ بر این وجودبا بوده است.  انقالب و جنگ حاصل کھصورت گرفتھ علیرغم گسست بزرگی 

کھ در خدمت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند، اساسا بھ نفع استان  یعکس دوره قبل، توزیع پزشکان

  .)2گرچھ عدم تعادل نخسین کامال اصالح نشده است (نمودارانامساعدی داشتند،  ھایی تمام شد کھ تا آن ھنگام وضع بسیار

زشکان را اداره کند. پخود  جمھوری اسالمی بھتر توانست سیاست بھداشتیبدون تردید  تمرکز ساختن آموزش پزشکی،م با

جدید بھ شکل منظم تری بھ مناطق حاشیھ ای اعزام می شدند
95

رمانی کھ بیش از پیش تعمیم . از سوی دیگر، پوشش بیمھ د

بھبود مدیریت آن و رشد وتوسعھ موسسات بھداشتی دولتی، امکان نیز  و بود ھمگانی شده )1995( ١٣٧۴ سالیافتھ و از

  دست یابی جمعیت بیشتری را بھ مراقبت ھای بھداشتی فراھم آورد.

  سکنھ  ١٠٠٠٠٠برای ھر  تعداد پزشکان در خدمت وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی –  ٢نمودار 
  )١٣٧۵ـ  ١٣۶۵بر حسب استان (

  

                                                 
95

ی بھ رسمیت شناختھ شود، پزشکان تازه فارغ التحصیل . بھ منظور کسب مجوز کارطبابت کھ از طرف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشک
 سال در نواحی کم توسعھ یافتھ و یا در مناطق روستایی بھ طبابت بپردازند. ۵تا  ٣شده، مجبور ھستند کھ از 
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  بسوی توزیع ھماھنگ ومنسجم موسسات مراقبت ھای پزشکی

در عرصھ درمانی، دولت بویژه در موسسات درمانگاھی سرمایھ گذاری نمودو بھ این ترتیب شمارآن ھا در شھرھا از 

رسید (سالنامھ ھای آماری  )1996( ١٣٧۵در  ٣٧۵۶و بھ ) 1986( ١٣۶۵در  2047بھ  )1975( ١٣۵۴در سال  ١۵۴٣

و  است بوده افزایش تعداد بیمارستان ھا و کلینیک ھا بسیار کمترسرعت ). در حالی کھ  1377و  1370، 1355ایران ، 

 تخت) ٩٨۵۴٩( ۶٨۵و بعد بھ  )1986( ١٣۶۵ در تخت) ٧٢٣٢١( ۵٩٢ھ ) ب1975(١٣۵۴تخت) در  ۴٨٨٠٠(  ۵٠٣از 

 ١è۶بھ  ١٣٧۵نفر جمعیت افزایش محدودی داشت و در ١٠٠٠سید. بنابراین تعداد تخت برای ھرر )1996( ١٣٧۵در 

تخت بود ۵è١حالیکھ در دوره ھای پیشین در تخت نزدیک شد 
96

. از این نقطھ نظر، ایران ظاھرا از سایر کشورھایی کھ 

؛ یا کاھش یافتھ 1994، و 1980در تخت   ١è١نفر جمعیت ثابت مانده، مانند سوریھ  ١٠٠٠در آن شمار تخت برای ھر 

تخت در   ١è٩عراق  ؛1994در ١è١و  1980تخت در  ١è٢مراکش  ؛1994ر د ١è٨و  1980تخت در  ٢è١نظیر تونس 

در  ٢è١بھ  1980تخت در  ٢، بھ غیر ازمصر کھ افزایش کمی را نشان می دھد و از 1994تخت در   ١è٧و  1980

  گردد. می اندکی متمایز ،),World Bank Indicators 1998می رسد ( 1994

بر خالف رژیم سابق، توجھ خاصی بھ مناطق روستایی مبذول داشت. از  در سیاست بھداشتی خود،جمھوری اسالمی 

، دست بھ ایجاد واحد ھای کوچک مراقبت ھای بھداشتی و درمانی بھ نام خانھ ھای ١٣۶٠ھمان ابتدای سال ھای دھھ 

دادند  نفر را در دو زمینھ پیشگیری و درمانی پوشش می ١۵٠٠بھ طور نظری حداکثربھداشت زد کھ ھریک می بایستی 
97

 .

 کھ حداقل تحصیالت ابتدایی روستاھاکارکنان ثابت خانھ ھای بھداشت کھ اغلب یک پزشک سیار دارند، از میان ساکنان 

لھ باید بتوانند مراکز خود را دارند، استخدام می شوند. این کارکنان پس از طی یک دوره آموزشی نظری و عملی دوسا

طوراخص خدمات مراقبت ھای بھداشتی   ادراه کنند. این ھا بھ تمام مردم بھ طورعموم و بھ مادران و فرزندان آن ھا بھ

بی مایھ کو را مردم و بھ خصوص کودکانبعالوه  آموزش بھداشتی بھ ساکنان نیزشرکت می کنند. ارائھعرضھ کرده و در

ین ا ثبت می کنند. در دفتر ویژه ای بھ طور منظم  را کودکان، وقایع مربوط بھ بھداشت و درمان (واکسیناسیون) کرده

ا بھ مراقبت شدند، ر سیاست جدید بھداشتی بر آن بود کھ دستیابی ساکنین مناطق روستایی، کھ محرومترین اقشار تلقی می

می رسید کھ   ۵١٠٩ی بھداشت بھ  تعداد خانھ ھا  )،1986( ١٣۶۵ھای اولیھ و حمایت بھداشتی حداقل گسترش دھد. در 

 )،1996( ١٣٧۵در  دادند.  برای ھر خانھ بھداشت) را پوشش می ١۶٩۵نفر( بھ طور متوسط   ٨۶۵٧٩٧٨جمعیتی معادل 

کز) بالغ می شد. بین رنفربرای ھرم ١٣۶٩نفر ( بھ طور متوسط  ١٩٣۶٣٣۴۵برای  ١۴١۴۶شمارخانھ ھای بھداشت بھ 

مرد و  ١٣٣١۴بھورز (  ٢٢١۴٣زن) بھ  ۴٩۵۴مرد و  ۴٢٩٨بھورز( ٨۴۵٢کارکنان این مراکز از این دو تاریخ، 

  ).1377و  1370، ه است (سالنامھ ھای آماری ایران زن) رسید  ٨٨٢٩

خدمات ضروری ای کھ با تسھیل دسترسی بھ مراقبت ھای درمانی بسیار  ارائھ ورای ،حضور این مراکز در روستاھا

، وازاین ھمراه استم، خصوصا بھ مادران و فرزندان آن ھا، ھم از حیث پیشگیری و ھم از نظر درمانی، ابتدایی، بھ مرد

واجد اھمیت است. اول، مختلط بودن  نیز دست کم از دو نقطھ نظر دیگر ،ھا را کاھش می دادند  راه خطر اشاعھ بیماری

برای اولین بارخارج از دنیای خانگی باھم کار می کردند.  ، محلی اند کارکنان این مراکز است. اکثر این زنان و مردان  کھ

                                                 
96

 تخت الزم است. ۴نفر  ١٠٠٠. بنا بھ قاعده و اصول بین المللی، برای ھر
97

ی سازمان بھداشت جھانی در ارتباط با بھ کار گیری یک سیاست مراقبت ھای بھداشتی اولیھ در . ظاھرا ایجاد خانھ ھای بھداشت بھ توصیھ ھا
 ) بھ تصویب رسید.١٩٧٨( ١٣۵٧در  Almatyیا  Alma-Ata  یا آلماتی آتا –نواحی روستایی پاسخ می دھد کھ در کنفرانس آلما 
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سنتی با حضور زنان در فضاھای عمومی مخالف بطور فرھنگی این نواحی کھ  –این امربی گمان روی بافت اجتماعی 

ال ھ اشتغاین اعتبار و وجھھ ای کھ این شغل برای زنان بھ بار ِمی آورد، می تواند تمایل ب براست، اثر می گذارد. عالوه 

ی زنده کند. جنبھ دوم  مربو ط بھ متداول کردن این خانھ ھای بھداشت است کھ جمھوری ئرا در نزد سایر زنان روستا

اسالمی از طریق آن ھا خود را ھمچون دولت حامی، کھ درکوچکترین تقسیمات اداری کشورحضوردارد، تحکیم می 

روستاھا ایجاد شده بود، درمانگاه ھایی نیز در سطح بخش روستایی  نماید. قطع نظر از این خانھ ھای بھداشت کھ در قلب

 ٢۴٠١وبھ ) 1986( ١٣۶۵در سال  ١٩۴٩بھ ) 1975( ١٣۵۴در  ١٣٣۶در اختیارمردم قرارداشتند کھ شمار آن ھا از 

  رسید.) 1996( ١٣٧۵در 

  و موثر پیشگیری قویاجرای یک سیاست 

، لولھ کشی آب و مایھ کوبی  شامل طرح سالم سازی محیط دولت یک سیاست بسیار قوی پیشگیری بھداشتی کھ

برای اجرای این سیاست کھ، در وھلھ اول مناطق روستایی و  بھ مورد اجرا گذاشت. نیز (واکسیناسیون) احشام بود را

سپس شھرھای کوچک را در بر می گرفت، سازمان بسیار فعال جھاد سازندگی
98

بھ این پروژه پیوست . این سازمان  

وص کمک خود را در عرصھ ھای لولھ کشی آب، نظافت راه ھا و خاکروبھ ھا، ساختن توالت ھای بھداشتی و بخص

کوبی (واکسیناسیون) احشام عرضھ کرد. وزارت کشاورزی نیز بخشی از ساختن حمام ھای عمومی و مرده   مایھ

خانھ  رشو
99

حوالی این مناطق مستقر بودند،  را بھ عھده گرفت. شھرستان ھای مرزی جنگ زده و اردوھای نظامی کھ 

سازی   قرار گرفتند و ضمن اتخاذ تدابیرالزم بھ منظور احتراز از خطرات واگیری عمومی، عملیات سالم ویژه تحت مراقبت

  آن ھا، پشت سرھم بھ عمل آمد. 

ریشھ کنی   «مسئول  دفتروزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی کھ این عملیات را ھماھنگ می کرد، بھ نوبھ خود 

ترین   اصلی )،1980( ١٣۶٠ ھخویش را فعال ساخت. ماالریا ھنوز در آغاز سال ھا ی دھ»   ماالریا و سایر امراض مسری

 ،مزبور برای نابودی حشرات دفتررا تھدید می کرد.  یبیماری انگلی بھ شمار می رفت و بخش عظیمی از جمعیت روستای

قرار گرفت (سالنامھ  روستا مورد مراقبت ٧٠٠٠بیش از  )1980( ١٣۵٩ل امکانات وسیعی ای را بکار انداخت. در سا

و از انواع حشره کش ھا برای نابودی حشرات، ھم در حالت بلوغ وھم در حالت کرمی، استفاده ) 1364 ،آماری ایران

دی مرداب ، ساختن حمام ھای عمومی، نابویوسخت علیھ بیمارھای عفونی مسر شد. ھم زمان با پیگیری مبارزه شدید

 و لولھ کشی ھای ناسالم، ضد عفونی کردن اماکن، آموزش بھداشتی مردم و بھ خصوص عملیات مربوط بھ تصفیھ آب ھا

در  ٧١è۴٪و باالخره ) 1986( ١٣۶۵در  ٪۵٣در مقابل ) 1976( ١٣۵۵اماکن مسکونی در  ٪١٠ –آن تا مساکن 

  ی پیشرفت کرد.بھ نحو رضایت بخش –دارای آب لولھ کشی شدند  )،1996(١٣٧۵

                                                 
98

 عرضھ شده است. ھمین بخش 6. نقش جھاد سازندگی  در توسعھ مناطق روستایی در فصل 
99

 بنا بھ آداب مسلمانان، پیکراموات را باید شست و در کفن پیچید و سپس بھ خاک سپرد.  
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  برنامھ مؤثر مایھ کوبی (واکسیناسیون) کودکان در سنین پایین 

، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم گرفت برنامھ گسترده مایھ کوبی )1984( ١٣۶٣در سال 

یران انجام بھ جریان انداختھ ولی تا آن تاریخ در ا) 1974( ١٣۵٣(واکسیناسیون) کھ سازمان بھداشت جھانی در سال 

). پیش از اجرای برنامھ، وزارت مزبوراقدام بھ یک نمونھ گیری میدانی ,Kotobi 1998نگرفتھ بود را بھ اجرا در آورد (

جمعیت شھرھا، بھ جز شھر بزرگ تھران، شیراز،  ٪١٠جمعیت روستاھا و  ٪١٠برروی یک جامعھ آماری شامل 

 نتشاریافتھ،ا ی کھ بخشی از آنرا تعیین نماید. بنا بر نتایج ین مختلفسن اصفھان، تبریز ومشھد، کرد، تا علل مرگ و میر در

سالگی بود. علل اصلی مرگ کودکان زیر پنج  آن قبل از یک ٪٣۴سالگی رخ می داد کھ  ۵مرگ  کودکان قبل از ۴۴٪

الوه بر آن، ع ).1364(کیھان سال،  مرگ ھا) ذکر شده است ٪٢٣مرگ ھا) و اسھال ( ٪٣١سال، بیماری ھای عفونی (

کودکان را پوشش می داده،  ٪٢٠(واکسیناسیون) فقط  مایھ کوبی )1984(١٣۶٣این بررسی آشکار می سازد کھ پیش از 

زنان باردار در مقابل کزاز مصونیت پیدا کرده بودند. با توجھ بھ این  ٪۵ کودکان در مقابل سل، و باالخره تنھا ٪۵تنھا 

زش پزشکی، با ھمکاری سازما ن بھداشت جھانی و یونیسف بھ تدوین سیاست مایھ نتایج، وزارت بھداشت، درمان و آمو

 ٪٩٠سالھ، بود و ھدف خود را رسیدن بھ سطح  ۴ و ٣کوبی (واکسیناسیون) مبادرت کرد. این سیاست شامل دو مرحلھ، 

وزش پزشکی، در سال وزارت بھداشت، درمان و آم پوشش مایھ کوبی (واکسیناسیون) در پایان این دو مرحلھ قرارداد.

برنامھ تبلیغات بزرگی را بھ نام بسیج سالمت کودکان بھ راه انداخت تا سیاست  ،در آغاز دومین مرحلھ )1998(١٣۶٧

ند . برای اجرای موفقیت آمیز این تبلیغات ھم وسایل ارتباط جمعی، کمایھ کوبی (واکسیناسیون) کودکان خردسال را تقویت 

کھ پای زندگی  مان جمعھ و ھم مجموعھ سازمان ھای دولتی و نیمھ دولتی را بسیج کرد. از آنجاھم شاگردان مدارس، ھم اما

ود بھ نوبھ خ نمواجھ شد و اینا یو سالمتی کودکان در میان بود، این ابتکار دولت از طرف مردم با استقبال خیلی خوب

کردند کھ بھ قرارگاه ھای مایھ کوبی   میسھم فعالی در تبلیغات بعھده گرفتند، مثال ھمسایھ ھای خود را ترغیب 

(واکسیناسیون)  کودکان کھ وزارت بھداری در محالت ترتیب داده بود، مراجعھ کنند. در مناطق روستایی، خانھ ھای 

  مایھ کوبی (واکسیناسیون) را تضمین کردند. تبلیغات برای بھداشت موفقیت 

مایھ کوبی (واکسیناسیون) کودکان در مقابل شش ) نرخ پوشش  1372برابر با  1993درپنج سال بعد ( « 
، نزدیک بھ  بیماری مورد ھدف سازمان بھداشت جھانی: سیاه سرفھ ، دیفتری ، فلج ، سرخک ، کزاز و سل

  ).Kotobi, 1998(» بود. ٪٨٩

ن بھ ایشد کھ ازطرف وسایل ارتباط جمعی کامال پوشش داده شده بود. و  مبادرتبسیج دیگری  بھ )1994(١٣٧٣سال در

). این عملیات Kotobi, 1998( سال در مقابل بیماری فلج مایھ کوبی (واکسیناسیون) شدند ۵میلیون کودک زیر 9ترتیب 

  کھ یک  سال بعد نیز اجرا شد با ھمان موفقیت روبرو گردید.

فظ حیناسیون) را بھ مایھ کوبی (واکس ، شدت کارزارتبلیغاتی برایاز آن زمان، دولت با ھمکاری سازمان ھای بین المللی

است. امروزه، ایران با پیگیری ھمین روش، در مقام چھارم کشورھایی قراردارد کھ بھتراز ھمھ مایھ کوبی  کرده

). بھ این ترتیب، ھر سالھ میلیون ھا کودک  بر علیھ شش بیماری کھ آنھا را در Kotobi, 1998(واکسیناسیون) شده اند (

برعلیھ ھفتمین یعنی ھپاتیت ب کھ بھ برنامھ مزبور اضافھ شده، مایھ کوبی  زتازگی نی سنین پائین تھدید می کرده و بھ

 این نرخ کارآمد»   خانواده و باروری در شیراز  «از سوی دیگر، در مورد شھرھا، نتایج مطالعھ  (واکسیناسیون) می شوند.



 فص چھارم: بھداشت عمومی و تحول مرگ و میر –بخش دوم 

104 

مورد  در مقابل این ھفت بیماری اکسیناسیون)مایھ کوبی (و از آنجا کھپوشش مایھ کوبی (واکسیناسیون) را تایید می کند 

استپوشش می داده  را سال قبل از مطالعھ مزبور بھ دنیا آمد ه بودند، ۵کودکانی کھ در طول  è٩٨٪۵ھدف 
100
.  

، برای )1983(١٣۶٢سال، اسھال بود، دولت از ھمان سال  ۵باتوجھ بھ این کھ دلیل مھم دیگر مرگ ومیرکودکان زیر 

سازمان بھداشت جھانی ویونیسف مشارکت خود را اعالم داشتھ و  )،1984(١٣۶٣کرد. در  ی اتخاذستمبارزه با آن سیا

را مشترکا بھ اجرا گذاشتند. ھدف آن بود کھ تا پایان سال  طرح پیشگیری و مداوای تمام شدن آب بدن در اثر اسھال،

از  ٪۴٠سال تعمیم داده بدین ترتیب تا  ۵ کودکان زیر ٪۶٠نرخ استفاده از سرم درمانی خوراکی را  بھ  )1987(١٣۶۶

  ). 1364ھای ناشی از اسھال بکاھند (کیھان سال  فوت

ترتیب داد. برنامھ ھای رادیو  نیز اقتصادی جامعھ را –دولت، برنامھ ھای ویژه آموزش بھداشت برای تمام اقشار اجتماعی 

تی سالم سازی پرداختند. بھ نظر دولت، آموزگاران، دانش اقدامات بھداش اساسی ترین بھ آشنا کردن مردم با نیز تلویزیونی

ممتازی را تشکیل می دادند کھ برای پیشبرد موفقیت آمیز  ارتباطی آموزان و حتی طالب مدارس علوم دینی، حلقھ ھای

رای ساین سیاست پیشگیری می توانست روی آنھا حساب کند. بھ این ترتیب آموزش بھداشت و تندرستی بھ دانشجویان دانش

معلمان و حوزه ھای دینی، بھ عنوان موضوعات جدید درسی آغاز شد و بھ کتاب ھای آموزشی اضافھ گردید و یا بھ روز 

  شد.

در حال افزایش  بطور دائم ھا، استان ھاز آنجا کھ شمار مدارس و دانش آموزان در دو منطقھ شھری و روستایی تقریبا ھم

برای انتقال اقدامات پیشگیرانھ بھ اطراف بود. با این بسیج، دولت حساب می کرد بود، محیط آموزشی عامل بسیار مناسبی 

کھ عمل و عادات بھداشتی را بین جمعیت ریشھ دارو دائمی کرده تا بھ این ترتیب تداوم موثر سیاست پیشگیرانھ خود را 

در مقابل بیماری ھای مسری و  تضمین نماید. با پیروی از این منطق، دولت ظاھرا قصد داشت با تضمین مصونیت مردم

عفونی، از طریق توسعھ بھداشت عمومی و گسترش پوشش مایھ کوبی (واکسیناسیون)، تقاضا برای مراقبت ھای درمانی 

  را کاھش دھد.

ھای   با توجھ بھ برد این برنامھ پیشگیری کھ نسبتا کم خرج بود و بخوبی مجموعھ مناطق، خصوصا نواحی روستایی و استان

خطر بیماری ھای مسری خصوصا  )1980( ١٣۵٩سال ھای دھھ ا در بر می گرفت، بھ احتمال قوی از اواسط ای رحاشیھ 

شش بیماری کھ حیات کودکان خردسال را تھدید می کرد، کاھش یافتھ و درنتیجھ مرگ و میر، و بخصوص مرگ و میر 

  سریع کرده است. یکودکان شروع بھ عقب نشین

  ت و درمان جمھوری اسالمینارسایی ھای سیاست بھداش

بھ مرحلھ اجرا درآمده  )1980( ١٣۶٠این برنامھ ھا، کھ از آغاز سال ھای دھھ  ھگرچھ جمھوری اسالمی بھ برکت مجموع

و بعد از پایان جنگ شدت گرفتند، نتایج نسبتاً راضی کنند ه ای را در عرصھ پیشگیری، خصوصا در مناطق روستایی، 

اش در عرصھ درمانی بھ مراتب سست تراست. این امر اصوال بھ تاخیردر استقرارنظام شبکھ  بدست آورد، ولی تراز نامھ

بستگی دارد، حال آن کھ حداقل مراقبت ھای درمانی بھ سرعت بھ  بھداشتی، کھ مدتھا قبل از انقالب طرح ریزی شده بود،

                                                 
 

100
 .  بھ ماموران نمونھ گیری، تاکید شده بود کھ بھ طور منظم صحت پاسخ ھای مادران را در رابطھ با مایھ کوبی(واکسیناسیون) کودکانشان با

 ن) کودکان مزبور، کنترل کنند.بررسی کارت  مایھ کوبی(واکسیناسیو
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ھ بھ ک ینمی توانستند در مقابل سیل بیمھ شدگانمرحلھ اجرا درآمدند. بھ علت این ناھماھنگی بیمارستان ھا و درمانگاه ھا 

آنھا مراجعھ می کردند، طبق برنامھ پیش بینی شده عمل کنند. بھ عالوه، نارسایی تجھیزات این موسسات، نسبت بھ میزان 

  تقاضاھا، کیفیت خدمات درمانی عرضھ شده را کاھش می داد.

این بخش بھ آن خواھیم پرداخت، محاصره اقتصادی ایران  ٧ در واقع کاھش منظم درآمدھای دولت، کھ بھ تقصیل در فصل

و ھزینھ ھای مالی جنگ ایران و عراق، امکان تامین مالی طرح شبکھ بھداشت و درمان را محدود ساختھ بودند. بھ عالوه، 

 نی بسیاردر طول جنگ، تقدم بھ مناطق آسیب دیده و خصوصا بھ جانبازان داده شده بودو خرید وسایل و تجھیزات درما

ای از این وسایل و تجھیزات راھی این  ی جنگی، صورت می گرفت. بخش عمده پیشرفتھ در رابطھ با نیازھای ویژه

  مناطق و یا بیمارستان ھای نظامی می گردید.

گز موفق بھ بر قراری نظام شبکھ درمانی نگردید. بھ راز پایان جنگ، دولت جمھوری اسالمی ھ پس با وجود بھبود وضع

  ترتیب کیفیت معالجھ و درمان عرضھ شده بھ مردم در بیمارستان ھا و درمانگاه ھا ھمچنان نامطلوب باقی مانده است.  این

  تحول مرگ و میر - 3

  منابع موجود

بھ بعد مورد  )1973(١٣۵٢در فقدان آمار مناسب، منابع ذیل برای بر آورد مرگ ومیر در تاریخ ھای مختلف از سال 

  ھ اند:استفاده قرارگرفت

  مرکز آمار ایران؛ )،1976-1973( ١٣۵۵ـ  ١٣۵٢. طرح اندازه گیری رشد جمعیت (ارج) ١  

  دانشکده بھداشت دانشگاه تھران؛ )1974-1973( ١٣۵٣ـ ١٣۵٢. آمار گیری از میزانھای حیاتی کشور، ٢  

  مرکز آمار ایران؛ )1986( ١٣۶۵. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ٣  

اجرا ) 1991و  1988( ١٣٧٠و  ١٣۶٧، درمان و آموزش پزشکی کھ دری وزارت بھداشت. آمارگیری ھا۴  

  شده اند؛

قابل تعمیم بھ کل کشور، کھ ھمزمان با طرح آمارگیری جاری  جمعیت، ٪١٠نمونھ گیری بر مبنای . نتایج ۵  

  بھ اجرا درآمد، مرکز آمار ایران ؛ ) 1991( ١٣٧٠جمعیت سال 

و در چھارچوب ) 1996( ١٣٧۵ آمار ایران بھ دنبال سرشماری رگ و میر کھ مرکز. نتایج طرح باروری و م۶  

نفر، کھ قابل تعمیم بھ کل  ۵٠٠٠٠٠بازشماری ھمان سرشماری، بھ صورت نمونھ گیری برروی کمی بیش از 

  ، بھ منظور تولید پاره ای اطالعات و شاخص ھای جمعیتی، اجرا کرد؛دجمعیت نبو

کھ امکان ارزیابی میزان مرگ و میر را با کاربرد ) 1996و  1986( ١٣٧۵ و ١٣۶۵. نتایج سرشماری ھای٧  

  .*روش ھای غیر مستقیم فراھم می سازند

                                                 
 کتاب مرگ ومیر کودکان درایران. روند ھا و شاخصھا)، 2003( ١٣٨٢مرکز آمار ایران در توضیح نویسنده اثر حاضر برای ترجمھ فارسی:  *
ا و نمونھ گیری ھا ذکر شده در ) را انتشارداد. دراین اثر، بھ کتاب مزبور،کھ با استفاده از داده ھای خام غالبا تولید شده در طرح ھ١۴٠٠ـ١٣٣۵(

 لمنابع فوق الذکردرمتن، اطالعات قابل توجھی در ارتباط با میزان مرگ ومیر کودکان، روند تحول آن با تشکیل سریھای زمانی وباالخره جداو
  ) ، بھ چاپ رسید .2003( 1382عمرارائھ می دھد، اشاره ای نشده است چرا کھ اثرحاضر برای اولین بار بھ زبان فرانسھ در ھمان سال 
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نظراز نرخ ھایی کھ در بعضی از نشریات ارائھ شده اند، ھیچگونھ اطالعاتی نھ  ھارم، صرفھچدرمورد آمارگیری دوم و 

تھ برای برآورد، انتشارعمومی نیا فتھ اند. اما طرح نخست کھ در در مورد خود تحقیق و نھ در مورد روش ھای بکاررف

اموراقتصادی و اجتماعی سازمان ملل انجام شده، مبتنی دپارتمان چھارچوب طرح مشترک مرکز آمار ایران و 

است کھ  نفر، در ھردو منطقھ شھری و روستایی ١٠٠٠٠٠از یک جامعھ آماری متشکل از کمی بیشتر از  برآمارگیری

طی سھ سال، آمارگیران با فواصل زمانی شش ماھھ بھ خانوارھا مراجعھ کرده و تمامی .می باشد کل کشور قابل تعمیم بھ

کردند تا  موردھای مربوط بھ بارداری، تولد، فوت، مھاجرت وغیره کھ از زمان آخرین مراجعھ، رخ داده بود را ثبت می

د، مرگ و میرو رشد جمعیت جامعھ آماری در طول دوره مورد برآورد نرخ ھای موالیامکان مجموعھ داده ھایی کھ 

اموراقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از نتایج این آمارگیری برای تشکیل اولین  دپارتمان .،فراھم آورندبررسی را بدھد

جداول عمر ایران استفاده کرد
101
ق، در پایان بنا بھ گزارش این سازمان، موارد حیاتی فھرست برداری شده در طول تحقی .

جامعھ آماری، دوباره خانوارھا را مورد پرسش  -ھر سال مورد کنترل مجدد قرار می گرفتند و آمارگیران دیگری در زیر

ه اجازقرار می دادند تا صحت اطالعات گرد آوری شده را تحقیق کرده، کامل بودن آن ھا را ارزیابی نمایند. این کنترل، 

منتشرشده محاسبھ گردد. از طرف دیگر، برای  تحقیق ه در نتایجد تصمیمات انجام شددھد کھ ضرائب متناسب در مور می

و ) Brass( اطمینان از کامل بودن داده ھای گردآوری شده مربوط بھ مرگ و میر، روش ھای تحلیل براس تضمین

نس یج منتشره برای ھر دو جآشکار ساختند کھ نتا، ارزیابی نتایج این آزمون ھا«  نیز بکارگرفتھ شد. )Preston(پرستون 

کامل بوده است ٪٩٠زن و مرد تا بیش از 
102

بنابراین بر آورد مرگ و میر بر مبنای نتایج این تحقیق بھ نظرقابل اعتماد .» 

  و می تواند عناصر اصلی شناخت مرگ ومیر در ایران را برای این دوره تشکیل دھد. دمی رس

را بر حسب سن مادران بھ مانده بوط بھ کودکان زنده بھ دنیا آمده و زنده آمارگیری ھای سوم، پنجم و ششم، اطالعات مر

ن ردد. در واقع می توان نسبت کودکادست می دھند. بنا براین داده ھا، برآورد میزان مرگ ومیر خردساالن ممکن می گ

تبدیل کرد و میر فوت شده کھ بر حسب گروه ھای سنی پنج سالھ مادرانشان طبقھ بندی شده اند را بھ ضرائب مرگ
103

. بھ 

) برمبنای نسبت فرزندان Q5) و تا پنج سا لگی (Q3)، تا سھ سا لگی (  Q2این ترتیب، احتمال مرگ تا دو سا لگی ( 

شود.   سالھ ، تعلق داشتھ اند، برآورد می ٣۴ـ  ٣٠سالھ و  ٢٩ـ  ٢۵سالھ ، ٢۴ـ  ٢٠فوت شده مادرانی کھ بھ گروه ھای سنی 

زآمار ایران، از این آمار و احتماال ازچند آماردیگر بدست آمده از آمارگیری خصوصیات اجتماعی بھ نظر می رسد کھ مرک

اجرا گذاشتھ شده است، نھ برای محاسبھ ضرائب مرگ و میرخردساالن  بھ) 1987( ١٣۶۶اقتصادی خانوار کھ از سال  –

فتھ ھای بکارر  زبور توضیحی درباره روشمرگ و میر کودکان استفاده کرده باشد. مرکز م ضرائب بلکھ برای بر آورد

ھای   یقین مورد استفاده قرارداده است را بیان نمی کند، ولی برآوردھا ی خود را در سالنامھبھ دھد  و منابع تکمیلی کھ   مین

  انتشار می دھد. ) بھ بعد1994( ١٣٧٣آماری از سال 

                                                 
  :جداول عمر استاندارد برای کشورھا ی درحال توسعھ  101

Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales internationales, études démographiques n° 77, 
New York, 1984  

102
 ھمانجا 
103

  :سازمان ملل عرضھ شده اند ١٠ی شماره کھ در کتاب آموزش Brassو  Trussel روش ھای پیشنھادی.
Manuel X, Techniques indirectes d’estimation démographique, Nations Unies, Département des affaires 

économiques et sociales internationales, études démographiques n° 81. New York, 1984. 
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، امکان برآورد سطح مرگ و میر ازطریق روش ١٣٧۵و  ١٣۶۵باالخره، منابع ھفتم، نتایج دو سرشماری آخر سال ھای 

ی کھ دفتر مطالعات جمعیتی سازمان ملل تھیھ کرده است، ھائھای غیر مستقیم را فراھم ساختھ کھ سپس بھ کمک نرم افزار

  امکان پذیر می گردد.) 1996( ١٣٧۵ساختن جدول عمر 

  مرگ و میر کودکان 

کان برای دوره پس از انقالب، موجود است کھ منابع و روش ھای ارزیابی بھ بیان دیگر، برآوردھایی از مرگ و میر کود

مجموعھ نرخ ھای تخمینی مرگ و میرکودکان در ایران را از آغاز سال ھای  ١آن ھا غیر قابل کنترل است. جدول شماره 

  نشان می دھد. ١٣۵٠دھھ 

  تحوالت مرگ و میر کودکان – ١جدول 

 مرگ و میر کودکان (در ھزار) سال

  
 کل کشور مناطق روستایی مناطق شھری

1352-1355)1( 76.0 120.0 112.0 

1352-1353 )2( 61.6 119.8 105.0 

1364 )3( 33.0 71.0 51.0 

1365)4( 60.4 103.9 79.9 

1367 )3( 31.0 58.0 45.0 

1370)3( - - 32.0 

1370)4( 45.3 75.5 60.3 

 زن مرد زن مرد زن مرد  

1375)5( 35.9 31.3 47.2 46.8 41.3 37.9 

  طرح اندازه گیری رشد جمعیت (ارج)، مرکز آمار ایران.) ١(
  .١٣۵٩آمار گیری از میزانھای حیاتی کشور، دانشکده بھداشت دانشگاه تھران، ذکر شده در سالنامھ آماری کشور ) ٢(
یت سالمتی مادران و کودکان در در وضعمارگیری وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی، نتایج این آمارگیری ) آ٣(

 و ١٣٧٠، وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تھران جمھوری اسالمی ایران
 An Analysis of Population Situation in The Islamic Republic of Iran, UNFPA – Tehran, 1993  
  مرکز آمار ایران) ۴(
 زنجانی و نوراللھی، جدول ھای مرگ و میر ایران برای :١٣٧۵و  ١٣۶۵برآوردھای مبتنی بر نتایج سرشماری ھای  )۵(

حسب جنس و استان و بھ تفکیک بخش ھای سکونت شھری و روستایی) موسسھ عالی پژوھش تامین اجتماعی،  (بر ١٣٧۵
  .١٣٧٩تھران، 

 ١٣۵۵تا  ١٣۵٢ھای  از آنجاکھ نتایج طرح اندازه گیری رشد جمعیت قابل اعتماد ارزیابی شده است، می توان برای سال

قبول کرد. بنا براین نرخ مزبوراز نرخی کھ برای ، ھزاردر ١١٢نرخ مرگ و میر کودکان را برابر  )،1973-1976(

 و ھزار، باالتر بودهدر ١٠٠è٨و  ھزاردر ٧۵è۴برای سوریھ و تونس برآورد شده، یعنی بھ ترتیب ) 1975( ١٣۵۴سال 

کمتر ، ھزاردر ١٢٠الجزایر و ھزاردر ١٢٢è۶ ترکیھ ھزار،در ١١۴è٨کش ھزار، مرادر ١٣٨è۶مربوط بھ مصر نرخ از
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). برعکس، نرخ ھای پیشنھادی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، با 1993World Tables ,∗(  بوده است

نامحتمل می رسد. از طرف دیگر، آن  بھ نظر وشرایط جنگ )1970( ١٣۵٠توجھ بھ سطح باالی آن ھا در دھھ 

انھ ھیچگونھ توضیح قانع کننده ای درباره شرایط تحقیق و روش ھای بکاررفتھ کھ بتوان صحت داده ھای گرد خ  وزارت

مورد تردید قرار داد. بر را می توان آورده شده و برآورد ھا را معلوم کرد، بھ دست نمی دھد، از این رو این نرخ ھا 

. ارقامی کھ نرخ رسد  قابل قبول می کان در ایران بھ نظرعکس، بر آوردھای مرکز آمار ایران از نرخ مرگ و میر کود

دارد، کاھش محسوسی بین سال   عرضھ می )1986( ١٣۶۵ھای تخمینی مرگ و میرکودکان مرکز آمار ایران برای سال 

رسد، چرا کھ مشکالت گوناگونی کھ  دھند. این امربھ نظر بسیار محتمل می  نشان می ١٣۶۵و  ١٣۵۵و  ١٣۵٢ھای 

ا بھبود شرایط بھداشتی ر روندبی تردید مدیریت نظام بھداشت و درمان را مختل کرده، درنتیجھ  ن ھا درگیربوددولت با آ

نرخ ھای تخمینی مرکزآمار  مچنان برپایھھ)،1991-1986( ١٣٧و ١٣۶۵ھای   کند ساختھ بودند. در مقابل، بین سال

با بھ اجرا گذاشتن برنامھ مایھ کوبی (واکسیناسیون)  توان  ایران، کاھش خیلی سریع تر بھ نظر می رسد؛ این امررا می

بھ بعد برای مایھ کوبی (واکسیناسیون) ) 1988( ١٣۶٧) و چندین بسیج عمومی از سال 1984 - ١٣۶٣پیشگیرانھ کودکان (

) 1996( ١٣٧۵کودکان توضیح داد. با توجھ بھ این پیشرفت، نرخ مرگ ومیر کودکان کھ زنجانی و نوراللھی برای سال 

رض این کھ نرخ ھای تخمینی مزبور محتمل فبرآورد کرده بودند، بدون شک برای ایران در آن تاریخ قابل قبول است. بھ 

  کاھش یافتھ است. ٪۶۴مرگ ومیر کودکان  ،)1996و  1976-1973( ١٣٧۵و  ١٣۵۵ـ١٣۵٢باشند، بین 

  مرگ ومیر خردساالن 

ستفاده از روشھائی کھ در باال گفتھ شد، می توان آنرا بر اساس آمارھای با او اّما درباره میزان مرگ و میر خردساالن، 

ھای   بر حسب گروه در حال حاضرزندهنیا آمده و  ودکان زنده بدکبھ  مربوط، ١٣٧٠و نمونھ گیری سال  ١٣۶۵سرشماری 

امکان ، q(x)مشخص َ احتمال مرگ دریک سنبرای محاسبھ تخمین زد. از آنجا کھ استفاده از این روش ھا،  سنی مادران،

مرجع نیز محاسبھ شده تا بھتر بتوان گرایش مرگ و  زماننیز فراھم می سازد، این  مرجع، رخداد مرگ، را زمانتعیین 

کھ دقیقا  ١٣٧٠و نمونھ گیری  ١٣۶۵ارزیابی کرد. بھ عالوه، استفاده ازنتایج سرشماری  دو دوره زمانیمیر را در طی 

زنان در مورد تولد ھا و ) cohort( ھای شده اند ، امکان می دھد کھ پاسخ ھریک ازگروهسال اجرا  ۵بھ فاصلھ زمانی 

فوت ھای فرزندانشان را کنترل نمائیم. بھ این معنی کھ تعداد متوسط تولد و مرگ فرزندان متعلق بھ یک گروه سنی 

پنج ١٣۶۵گروه سنی مادران کھ در ، قاعدتا نبایستی از تعداد متوسط تولد و فوت فرزندان ھمان١٣٧٠در  مادران مشخص

نسبت بھ زمانی کھ در سال ، سال داشتند ٢٩-٢۵، ١٣٧٠سال جوانتر بودند، بیشتر باشد. بطور واضح تر، زنانی کھ در

رزند فوت جھ تعداد بیشتری فتیطبیعتا بایستی تعداد بییشتری فرزند زنده بھ دنیا آورده و درن ،سالھ بودند ٢۴ـ٢٠ ،١٣۶۵

سال  ٣سال و بیشترداشتند (  ٣۵، ١٣٧٠شند. مقابلھ پاسخ مادران، بھ ما امکان داد تا معلوم کنیم زنانی کھ در شده، داشتھ با

اند.  تعداد متوسط فرزندان فوت شده این   ) فوت ھای فرزندان خود را کمتر از حد واقعی گزارش کرده١٣۶۵وبیشتر در

زنان پنج سال جوانتر بودند. در نتیجھ،  ریخان کھ درسال ، حال آکمتراست ١٣۶۵از تعداد آن ھا در  ١٣٧٠زنان در 

می رسد. این نا ھنجاری، بنظر  ١٣٧٠ھا در آمارگیری   ، کاملتر از اظھارات آن١٣۶۵اظھارات زنان ھنگام سرشماری 

ر منج ١٣٧٠سال و غیره، در  ١٠سال، زیر  ۵مسلما بھ کم برآورد کردن مرگ و میر خردساالن و بھ ویژه کودکان زیر 

                                                 
∗World Tables 1993, A World Bank Book, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993. 
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) و ھمچنین زمان مرجع مربوط بھ رخداد q3سال ( ٣می شود. با توجھ بھ این نتایج، ما فقط احتمال مرگ و میرکودکان تا 

  ).2دھیم (جدول  آن را بھ ترتیب مناطق مسکونی شھری و روستایی ارائھ می

  برحسب مناطق مسکونی ،)q3قبل از سھ سالگی ( احتمال مرگ ومیر(در ھزار) – 2جدول 

 1365 ق مسکونیمناط

 1361.2تاریخ مرجع:   

 73 شھری

 130 روستایی

 99 کل کشور

 1370 مناطق مسکونی

 1366.5تاریخ مرجع:   

 52 شھری

 90 روستایی

 68 کل کشور

) رقم نسبتا باالیی را تشکیل می داده است. با این کھ مرگ و میرکودکان q3سالگی ( ٣، احتمال مرگ ومیرتا ١٣۶۵در 

در واقع دوره زمانی  می ماند.باقی ھمچنان نسبتا باال  ١٣٧٠سھ سالگی گرایش بھ کاھش نشان می دھد، اما در سال  قبل از

، ولی منطبق است ) است، با آغاز اتخاذ سیاست بھداشتی پیشگیرانھ دولتq3، کھ زمان مرجع رخداد (١٣۶۶و  ١٣۶١

آغاز ) 1988( ١٣۶٧از سال کھ  (واکسیناسیون) کودکان، پیش ازاجرای برنامھ مؤثر دولت برای مایھ کوبیاین دوره 

سالگی در این دوره زمانی را فقط می توان  بھ اقدامات اولیھ  ٣گردد، قرار می گیرد. بنا براین کاھش مرگ ومیر تا   می

فت گبعنوان اطالع میتوان بط دانست. ترمجمھوری اسالمی برای بھبود شرایط بھداشتی، بخصوص در مناطق روستایی، 

) کھ تاریخ مرجع آن q3سالگی ( ٣، احتمال مرگ ومیر قبل از ١٣٧۵» باروری و مرگ ومیر« مطابق نتایج طرح  کھ

  در ھزاردرمناطق روستایی) بوده است. ٧٨درھزار در مناطق شھری و  ۴۶درھزار( ٣٧می باشد، حدود  1370.2

لتوسط کنت ھی )q5سالگی ( ۵از طرف دیگر، احتمال مرگ ومیرقبل از 
104
از طرف یونیسف ) 1994( ١٣٧٣کھ درسال  

ھ ک . وی بھ برکت کّل داده ھای تفصیلی منابع فوق الذکربرآورده شده است بھ عنوان مشاوربھ ایران دعوت شده بود

سالگی  ۵ از احتمال مرگ و میرقبل روش ھای غیر مستقیم برآورد،دراختیار وی قرارگرفتھ بود، توانست با استفاده از 

را تشکیل دھد. بنا  ١٣٧٠تا   ١٣۵٠کرده و بھ این ترتیب سری زمانی این احتمال مرگ و میررا برای  دوره  را محاسبھ

 ١٣٧٠در ھزار در  ۶٠بھ  ١٣۵٠در ھزار در ٢۴٠) از q5سالگی ( ۵ بربرآوردھای او، احتمال مرگ و میر کودکان تا

کم گزارش کردن فوت کودکان تردید در  کھ بھ جھت  ١٣٧٠؛ ھرچند کھ وی نیزنسبت بھ نتایج آمارگیری کاھش یافتھ است

سالھ وبیشتر ٣۵زنده بھ دنیا آمده  زنان 
105

احتمال مرگ و میر کودکان   ، احتیاط بھ خرج می دھد. حتی با  فرض این کھ

                                                 
 104

 .Kenneth Hill جمعیت شناس و استاد در Hopkins School of Hygiene and Public Health Johns 
105

اسفند  ١٧ـ ١۵تھران ،  –سف . ادغام سری داده ھای جمعیتی برای جمھوری اسالمی ایران، گزارش ارائھ شده در سمیناربرگزار شده در یونی
 Integration of Demographic Data Sets for the Islamic Republic of Iran, Report on a Seminar held at UNICEFص.  34، ١٣٧٣

– Tehran, March 6-8 1994, 34 p. 



 فص چھارم: بھداشت عمومی و تحول مرگ و میر –بخش دوم 

110 

سال بسیار  ٢٠کمی باالتر از مقداربرآورد شده باشد، کاھش ضریب مرگ ومیر در طول  ١٣٧٠در  )q5سالگی ( ۵تا 

  ھ نظر می رسد.مھم ب

مرگ ومیر کودکان و خردساالن را، کھ تمام نتایج مطالعات مزبور نشان میدھد، می توان با تقلیل قابل بخشی از کاھش  

ایجاد موجب خود توضیح داد؛ در حالی کھ این کاھش باروری  ١٣۶٠توجھ باروری در ایران از نیمھ دوم سا ل ھای دھھ 

اعث ب مراقبت سالمتی از ویبھ نوبھ خود بھ واسطھ توجھ بیشتر بھ بھدا شت و  رابطھ جدیدی نسبت بھ کودک شده کھ

  کاھش مرگ و میر کودکان و خردساالن می شود.

  زندگی در بدو تولد بھ امید

  ). ٣زندگی در بدو تولد را بر آورد کرده اند (جدول بھ منابع فوق الذکر، ھمچنین امید 

  ب جنس و مناطق شھری و روستاییامید زندگی دربدوتولد بھ ترتی – ٣جدول 

  ھر دو جنس  زنان  مردان  

  *1355-ـ 1352
  -  56.5  57.1  کل کشور

1352-1353**  

  -  62.0  60.7  مناطق شھری
  -  51.4  50.7  مناطق روستایی

  -  56.3  55.1  کل کشور
1365***  

  62.8  63.5  62.1  مناطق شھری
  54.4  54.8  54.1  مناطق روستایی

  58.9  59.2  58.5  کل کشور
1370***  

  66.0  66.6  65.5  مناطق شھری
  59.7  60.0  59.4  مناطق روستایی

  62.8  63.2  62.4  کل کشور
1375****  

  -  71.1  68.1  مناطق شھری
  -  67.7  66.4  مناطق روستایی

  -  69.4  66.8  کل کشور
  د جمعیت (ارج) ساختھ است.* جدول عمر ایران کھ دفتر جمعیت شناسی سازمان ملل بنا برنتایج طرح اندازه گیری رش

  .1359** آمار گیری از میزانھای حیاتی کشور، دانشکده بھداشت دانشگاه تھران، ذکر شده در سالنامھ آماری کشور 
  ***  مرکز آمار ایران

  1375و  1365بنابر نتایج سرشماری ھای  **** برآوردھای زنجانی و نوراللھی، مبتنی

زندگی در بدو تولد زنان بایستی بیشتر از مردان باشد، اما برآوردھای دفتر مطالعات  ھب در حالی کھ از حیث نظری، امید

جمعیت شناسی سازمان ملل، بر مبنای آمارھای طرح اندازه گیری رشد جمعیت، کھ بنا بھ دالیلی کھ در فوق توضیح داده 

و میر بسیار زیاد کودکان دختر نسبت بھ  ، عکس آن را نشان می دھند . دلیل این امر مرگرسندشد بھ نظر قابل قبول می 
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وجھ و بنا براین ت می شدندکھ خانواده ھای ایرانی برای پسران قائل  بودبھ جھت ارجحیتی  این امر می باشد.کودکان پسر

  کمتری نسبت بھ کودکان دخترخود مبذول می داشتند.  

رھای عرب و مسلمان منطقھ نیز مشاھده شده است ھمین طرز برخورد نسبت بھ کودکان دختر در میان خانواده ھا در کشو

)Fargues, 1986( .کھ در آنھا مرگ و میر در میان کودکان دختر نسبت بھ کودکان پسر بیشتر است  

می  تایید نظری منطقی می نماید،زندگی در بدو تولد،  آنچھ را کھ از حیث بھ بر خالف برآورد اول، سایربرآوردھای امید 

از جداول عمر استاندارد کھ بر طبق آن، مرگ ومیرکودکان دختر، بنا بر منطق ون شک بھ واسطھ استفاده این امر بدکنند؛ 

 توان  .  از این رو نمیدر محاسبات و برآوردھا می باشدحیاتی (بیولوژیک)، کمتر از مرگ و میر کودکان پسر است، 

ده کھ طی این دوره زمانی تحول یافتھ و درنتیجھ مرگ معلوم کرد کھ آیا این رفتار خانواده ھا نسبت بھ کودکان دختر بو

روش برآورد مبتنی بر طرح نظری است کھ عامل رفتاری استفاده از ومیر کودکان دختررا کاھش داده است  یا  خیلی ساده 

  را بھ حساب نیاورده است.

ردان و ھم زنان بھ طور قابل ھم برای م ،١٣٧۵و  ١٣۵۵، ١٣۵٢زندگی در بدو تولد بین سال ھای  بھ در ھرحال، امید

 بھ امید افزایش مالحظھ ای افزایش یافتھ است. با اتکا بھ این برآوردھا کھ بھ نظرقابل قبول می رسند، مالحظھ می کنیم کھ

بھ ، در حالی کھ امید ١٣۶۵و  ١٣۵٣-١٣۵٢زندگی در بدو تولد در مناطق روستایی ظاھرا مھمتر است. بین سال ھای 

سال افزایش یافتھ  1.5تنھا  سال و در مناطق شھری، 3.4لد مردان و زنان در مناطق روستایی حدود زندگی در بدو تو

زندگی در بدو تولد رشد باالتری داشتھ است: برای ھردو جنس در مناطق بھ ، امید ١٣٧٠و  ١٣۶۵است.  بین سال 

سال   ۶۶è٠سال بھ  ۶٢è٨ناطق شھری از سال بیشتر) و در م ۵سال (یعنی کمی بیش از  ۵٩è٧سال بھ  ۵۴è۴روستایی از 

.  استچشمگیرتر  ١٣٧۵و  ١٣٧٠سال بیشتر) می رسد. اما بازھم افزایش آن در مناطق روستایی بین  ٣( کمی بیش از 

سال بیشتر شده است.  بھ  ٧è٧سال و  ٧è٠زندگی در بدو تولد مردان و زنان بھ ترتیب  بھ  درطی این دوره زمانی، امید

 سال ١٠، بھ  ١٣۵٣ـ  ١٣۵٢اوت امید زندگی در بدو تولد جمعیت شھری با جمعیت روستایی کھ در سال این ترتیب، تف

 بھ ، تفاوت امید١٣٧۵برای زنان می رسید بدون توقف رو بھ کاھش گذاشتھ تا جایی کھ در سال ١٠è۶برای مردان و بھ 

زندگی در بدو تولد زنان شھری  بھ و تفاوت امید سال بیشتراز مردان روستایی ١è۶زندگی در بدو تولد مردان شھری تنھا 

٣èاین بھبود وضعیت سالمت جمعیت شھری و روستایی را باید بخصوص در  .ه استسال بیشتراز زنان روستایی بود ٧

پیوند با برقراری سیاست پیشگیرانھ، بھ ویژه درارتباط با  جمعیت خرد سال، دانست کھ بھ این ترتیب ھرسالھ چندین ده 

  زندگی کودکان رااز خطر مرگ نجات داده است.ھزار

  جدید مرگ و میر  عللتحول وضعیت بھداشتی و 

است.  ایراندر زندگی در بدو تولد، نشان دھنده تغییر قابل توجھ وضعیت بھداشتی  بھ کاھش مرگ و میر و افزایش امید

مختلف توسعھ اجتماعی ـ اقتصادی این  مسلم است کھ طی دو دھھ آخر، برقراری سیاست بھداشتی ھمراه با برنامھ ھای

 ،بودند علت ھای اصلی مرگ و میر بعنوان امکان را برای جمعیت فراھم ساختند کھ از مرحلھ ای کھ بیماری ھای مسری

پیش آمده علت ھای اصلی مرگ و میر را تشکیل می  صدماتبھ مرحلھ بعدی گذر کنند کھ بیماری ھای غیر مسری و یا 

  وضعیت سالمتی جمعیت را می توان با بررسی علل مرگ و میر مورد تحقیق قرار داد.دھند. این تغییر 
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در شھرھای بزرگ، نخستین علت ھای مرگ و میر دیگر بیماری ھای عفونی  )،1970( ١٣۵٠دراواسط سال ھای دھھ 

بیماری ھای دستگاه  رد درگذشت ھا بھ دلیلامواز  ٪٢٧در تھران،  )،1975( ١٣۵۴و انگلی مسری نبود. برای مثال، در 

و ششمین ردیف را در مراتب علل مرگ ومیر، تشکیل  ٪٧، حال آنکھ امراض انگلی و عفونی تنھا هگردش خون بود

(رجوع کنید بھ فصل  ١٣۵٠از پایان سال ھای دھھ  کھ). اما بھ نظر می رسد ١٣۵۴ ،(سالنامھ آماری ایران ه استداد می

دید تھ کھ امروزه شھرنشینان را یجدید مرگ و میرخطرات  ،تغییر روش زندگیتوسعھ سریع شھرھا و با  ھمین بخش) ۶

آنجا گذار  کھ در . تنھا آمارھای موجود برای شھرھای بزرگ و متوسطیافتھ باشدشھرھا گسترش  دراکثریت ،می کند

امراض غیر  ھاجمعیتی در مرحلھ پیشرفتھ تری قرار دارد، مشاھده این امر را ممکن می سازند کھ علل اصلی فوت 

و ) 1986( ١٣۶۵ھا در  درگذشت ٪٢۶و بیماری ھای مربوط بھ دستگاه گردش خون کھ بھ ترتیب  بوده استمسری 

    .)٣را شامل می شده، در مقام اّول قرار دارند (نمودار ) 1996( ١٣٧۵ھا در آن  ۴۶٪

ده از: علل خارجی، سوانح، مسمومیت عبارت بواھمیّت  ترتیب از ردیف دوم تا ششم بھ علل درگذشت )1986( ١٣۶۵در 

)، غدد وخیم ٪١١فوت ھا کھ بدون شک با جنگ ارتباط داشتھ اند)، علت ھای نامعلوم ( ٪٢٣ھا و خودکشی ھا و غیره ( 

).  در ٪۶è١) و باالخره بیماری ھای مزمن دستگاه تنفسی (٪٧è٩( ان)، بیماری ھای نوزاد٪٨è١( و سرطان ھا

 ١٣٧۴در ، این وجودشوند. با   ف ھای دوم تا ششم فوت ھا بازھم بھ ھمان ترتیب ظاھر میھمین علل ردی )1994(١٣٧۴

موارد را تشکیل می دھد؛ ھمین طورسھم فوت ھای  ٪١١سھم فوت ھا در اثر علل خارجی نصف شده و  ،١٣۶۵نسبت بھ 

یابند. در نھایت ھم در   می) کمی کاھش ٪۵è١تنفسی ( ی) و بیماری ھای مزمن مجار۶è۴٪( بیمارھای نوزادانناشی از 

گیرند وسھم بسیار کم   ، مرگ ھای ناشی از امراض عفونی و مسری در ردیف ھفتم قرار می١٣٧۴و ھم در  ١٣۶۵

)، را دربر می گیرند ٪٧مشاھده شده ( ١٣۵۴) نسبت بھ آنچھ در شھر تھران در  ٢è۶٪و  ۴è۵٪اھمیت تری (بھ ترتیب 

  ). ١٣٧۴و  ١٣٧٠، ١٣۶٣(سالنامھ آمار ایران، 
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  ) در شھرھای انتخابی ایراندرصدعلل فوت ( بھ  – ٣نمودار 

  

با وجود این، بھ نظر نمی رسد کھ امکانات و تدابیر اجرایی جمھوری اسالمی توان کافی برای مقابلھ با وضع جدید بھداشتی 

جدید  و تدابیر بھداشتی با نیازھای جمعیت را داشتھ باشد. دراین جا بایستی بھ ویژه بھ نارسایی و حتی ناسازگاری امکانات

مراقبت ھای سالمتی و درمانی اشاره کرد؛ نیازھایی کھ در اثر بیماری ھای غیر مسری ایجاد شده و بخصوص در شھرھا 

در حال افزایش می باشند. در واقع بیماری ھا و اختالالتی کھ در اثرجنگ پدیدارشد، وبھ نوع خاصی از امکانات پزشکی، 

زار فنی ، نیاز داشتند، دولت را وادارکرد کھ سیاست درمانی خود را در تمام مدت جنگ بھ این نوع نیازھا انسانی واب

اختصاص دھد. اتخاذ چنین سیاستی، توسعھ متناقض امکانات پزشکی را بھ ھمراه آورد. از یک سو، می توانستند بیماری 

 و از سوی دیگر، از عھده رد یابی،ا معالجھ کنند، عمل جراحی بسیار تخصصی نیاز داشت ربھ ھای پیچیده کھ حتی 

  تشخیص و معالجھ بیماری ھای بھ مراتب کمتر پیچیده،  بر نمی آمدند.

 بشدّت بھ دنبال جذببرای جایگزین کردن پزشکانی کھ بعد از انقالب ایران را ترک کرده بودند،  جمھوری اسالمی کھ

ی بود، ظاھرا از خود سخت گیری الزم را در آموزش پزشکان، بھ ویژه و جبران کمبودھای نظام بھداشتی و درمانپزشک 

در ارتباط با تشخیص بیماری ھای غیرمسری، و کاربست وسایل و تجھیزات فنی مناسب با این بیماری ھا نشان نداد. 

ھ تعداد ند بھ نحوی کسازگار را تجویر می کرد  درنتیجھ پزشکان  این بیماری ھا را بھ موقع تشخیص نداده، یا درمانھایی نا

با وضعیت جدید  یدر حالی کھ کافی بود امکانات پزشک ،مرگ و میر ناشی از این بیماری ھا ھرسال افزایش می یافت

  کمی سازگارشود تا تعداد فوت ھا بھ سادگی کاھش یابد.
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  پرسش ھایی درباره تلفات انسانی جنگ -۴

ر جنگ ایران و عراق و تعداد تلفات انسانی ناشی از آن مورد مطالعھ تحول مرگ و میر در ایران بایستی با توجھ بھ تاثی

قرار گیرد، زیرا از یکسو، نظر عموم درباره آن عامدا بسیارتاثرانگیز است، و از سوی دیگر، بھ این جھت کھ جنگ 

  مزبوردر قلب دوره گذارکھ مورد توّجھ ماست ، جریان داشتھ است.

آمار رسمی اجازه نمی دھد کھ تعداد قربانیان جنگ ایران و عراق بھ درستی شناختھ تعداد مرگ ھا و فقدان  ثبت نقصان

روش احتمال بقا، بھ دالیلی کھ درابتدای این فصل ذکر کردیم مناسب  دشود. از طرف دیگر، برآورد تعداد آن ھا با کاربر

 کنیم کھ بنیاد ھای مختلف مسئولنیست. دراین شرایط ناگزیریم بھ ارزیابی بسیار تقریبی بر اساس آماری  قناعت 

می رسد کھ در ابتدا، خطوط کلی خود منازعھ بھ نظر ھای قربانیان جنگ ارائھ کرده اند. برای این کار، ضروری   خانواده

  اوضاع و احوال جنگ ارزیابی خود را بھترپی ریزی کنیم. با درک داده تا شرح را

  مراحل مختلف جنگ

جنگی آغاز شد کھ طی ھشت سال ایران و عراق را در مقابل  )1980( ١٣۵٩در شھریور تقریبا بیست ماه پس از انقالب،

ھم قرار داد. این جنگ پنج شھرستان مرزی واقع د رغرب و جنوب غربی ایران ( قصر شیرین، سر پل ذھاب ، گیالنغرب، 

خرمشھرو آبادان)
106
م این جمعیت بالفاصلھ پس مستقیما درگیر کرد، بخش اعظ ،سکنھ داشتند ٩٠٠٠٠٠کھ نزدیک بھ را  

  از شروع جنگ مجبور بھ ترک شھرستان ھای محل سکونت خود شدند.

ارتش، سربازان وظیفھنیروی ھای جمھوری اسالمی، با گسیل سریع 
107

گروه ھای سپاه پاسداران انقالب اسالمی (کھ  ،

 یجی ھای سازمان بسیج مستضعفینپس ازآن تبدیل بھ ارتش دوم منظم کشور شد)، گروه ھای کمیتھ انقالب اسالمی و بس

پیدا نکرد. شمار شرکت کنندگان در جنگ را می توان بھ چند صد  نیازی بھ جبھھ ھا، بھ صدور فرمان بسیج عمومی

ھزارجوان تخمین زد کھ بھ آن ھا ھزاران داوطلبی پیوستند کھ در چھارچوب عملیات تبلیغاتی سازمان یافتھ، بویژه توسط 

پیوستھ و شدید جریان نداشت ی طی آن، نبردھا بھ نحودر استخدام شده بودند. جنگ کھ » ب اسالمیکمیتھ انقال« اعضای 

  با دو مرحلھ متمایزمشخص می گردید : مرحلھ اول ضد تعرض و مرحلھ دوم تعرض ایران.

زه داد کھ بھ ارتش عراق اجا)، 1980( ١٣۵٩در سال  پس از فتح سریع دو شھر قصر شیرین و خرمشھرو اشغال آن ھا

)،  پیشرفت ارتش مزبور متوقف گردید .Digard and al ِ 1996کیلومتر پیشروی کند ( ۵٠٠درسرزمین ایران بھ عمق 

مدت یک سال بدون اجرای ھیچگونھ عملیات بزرگ و مھمی در مواضع خود باقی ماندند. با بھ و دو طرف جنگ، عمال 

  مردم غیر نظامی بودند. از توجھ بھ این وضعیت، نخستین قربانیان جنگ، اصوال

ایرانی ھا کھ جنگ غافلگیر شان کرده بود، خود را برای فتح مجدد سرزمین ھای اشغالی آماده ساختند. اما از آنجا کھ، 

 و یا برکناری بخش   ارتش ایران در اثر اعدام و یا زندانی شدن  بسیاری از فرماندھان و سران  بلند پایھ پس از انقالب،

با تجربھ بھ سختی ضعیف شده و کار آمدی خود را از دست داده بود، عملیات جنگی، با شتاب بسیارو با مھمی از افسران 

                                                 
106

 بود.  ١٩۵، شمارشھرستان ھا در ایران ١٣۶۵. در 
107

 ماه برای سایرین بود. ٣٠اه برای کسانی کھ این خدمت را در مناطق جنگی انجام می دادند و م ٢٧. درطول جنگ، مدت خدمت سربازی 
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پرشور و بھمان اندازه بی تجربھ بودند، سازمان دھی شد. اولین گام سیار شرکت وسیع سپاه پاسداران انقالب اسالمی، کھ ب

عملیات نظامی  در قدمھای بعدیبود؛ بھ دنبال آن  )1981( ١٣۶٠در مرحلھ ضد تعرض، رفع محاصره آبادان در شھریور

)، گشایش شھرھای ١٣۶٠) و گیالنغرب ( آذر ١٣۶٠اجرا شد، کھ منجر بھ بازپس گیری ھویزه ( آبان  بطورپی در پی

فتح مجدد خرمشھر بھ ) و باالخره١٣۶٠دزفول و شوش ( اسفند 
108

  . منجر گشت )١٣۶١(خرداد 

ریبا ھواپیمای جنگی، کمیاب بود، تقبویژه وری برای عملکرد موثر سالح ھای پیشرفتھ، یدکی بسیارضر از آنجا کھ لوازم

تمامی این عملیات نظامی، کھ با نبردھای سخت و شدید مشخص می شدند، بھ طور اخص بھ نیروی زمینی و بھ ویژه بھ 

نند کشتھ شدگان جنگی افزایش نگران ک پاسداران انقالب اسالمی واگذار شدند. در این شرایط، بھ احتمال بسیار قوی، تعداد

  ه ای داشتھ است.

پس از فتح مجدد تقریبا تمامی سرزمین ھای اشغالی، ایرانیان با ناعادالنھ شمردن قطعنامھ شورای امنیت، کھ خواستار 

مرحلھ مرحلھ دوم، یعنی  )1982( ١٣۶١ تیرماهاز توقف فوری و ساده جنگ بود، درمنطق جنگ باقی ماندند. بنابراین، 

آرامش و نبردھای  مراحل ادامھ داشت. طی این شش سال،) 1988( ١٣۶٧تعرضی آغاز گشت کھ تا پایان جنگ در 

سھمگین بھ طور متوالی جایگزین یکدیگر می شد. ایرانیان، کھ این بار از امکانات و تجھیزات بیشتری برخوردار بودند، 

 دست، بود استراتژیک نظامی عراق آن مناطق ات مقطعی کھ ھدفیک رشتھ عملی ، بھبھ تدریج خود را سازماندھی کرده

کاھش  ای  . با پرداختن بھ درگیری ھای کوچک بھ مثابھ تاکتیک اصلی، تعداد تلفات انسانی بھ طور قابل مالحظھزدند

  یافت.

برد را عراقی ھا را بر آن داشت کھ میدان ن )،1984( ١٣۶٣تصرف جزایر مجنون، پنجمین ذخیره نفتی عراق، در 

را آغاز کردندبویژه تھران بمباران ھای ھوایی بسیاری ا ز شھرھای ایران  ) 1985( ١٣۶۴گسترش دھند و از سا ل 
109
. 

طی این عملیات، کھ کمابیش بھ طورمنظم تا پایان جنگ ادامھ داشت، چندین ھزار مردم غیرنظامی کشتھ شدند. ارتش 

ن نبرد در جبھھ ھا، ھمواره بھ کمک تجھیزات نیروی زمینی و با حمالت ایران وبھ ویژه پاسداران انقالب با دنبال کرد

  داده اند.طی این دوره ھم مردم غیرنظامی و ھم نظامیان قربانی  در بنابراین بھ حملھ متقابل دست می زدند. متوالی،

جو مادی در بین مردم خرابی ھای  با بھ بار آوردن در حالی کھ بمباران شھرھای ایران و انفجار موشک ھا، کھ بیشتر

افکار عمومی علیھ جنگ برگشت، جنگی کھ در ادامھ داشت، بیداری مردم آغاز شده، بتدریج اضطراب ایجاد می کرد،

جمھور ی اسالمی تصمیم گرفت بھ آخرین تعرض  این ھنگاممھمل تر می نمود. در ونظر مردم روز بھ روز بی معنی تر

تدارک عملیاتی با برد و وسعت زیاد بسیج کرد. طی دو سال آخر جنگ، نبردھای مبادرت ورزد و داوطلبان بیشتری برای 

منجر بھ تصرف بندر فاو توسط ایرانیان شد کھ توانستند خود را بھ ) 1986( ١٣۶۵کھ در  صورت گرفت بسیار شدیدی

ار ھای بسی  دند و سالحدروازه ھای بصره نزدیک کنند. ھر چند کھ این بار، ایرانیان از تجربیات  بھتری برخوردار بو

پیشرفتھ تری در اختیار داشتند، اما بھ نظر می رسد کھ، طی این دو سال، قربانیان نسبتا زیادی در بین نظامیان متحمل 

شده باشند. چرخش روند جنگ کھ عراقی ھا را بھ مخاطره انداختھ بود ، آنان را برآن داشت کھ کھ بھ کشتی ھای کشورھای 

  س حملھ کنند تا بدین وسیلھ آن ھا را درگیر جنگ کرده و درنتیجھ صلح را بھ ایران تحمیل کنند.بی طرف در خلیج فار

                                                 
 . فتحی بسیار پراھمیت ، چرا کھ خرمشھر ھم از لحاظ استراتژیک و ھم از لحاظ اقتصادی برای کشور حائزمنافع فوق العاده ایست. 108
موشک بھ سوی تھران ادامھ دادند. این موشک ھا کھ، موجب تلفات نسبتا محدودی طی ماه ھای آخر جنگ، عراقی ھا بھ طور منظم بھ پرتاب  . 109

 شدند، خصوصا بھ منظور متزلزل کردن روحیھ مردم پایتخت کھ تا آن زمان از جنگ در امان مانده بودند، پرتاب می شدند. 
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این سیاست باالخره نتایج مورد انتظار را بھ آورد. دولت ایران، پس از چند ماه مقاومت در برابر فشار بین المللی، در 

تھدید می کردند، قطعنامھ سازمان  وی را ھای شیمیاییحالی کھ ھم خطر دخالت آمریکا و ھم استفاده عراقی ھا از سالح 

مرداد  ٣٠( آتش بس قطعی بھ تاریخ ) 1988( ١٣۶٧در تیر ماه ملل را کھ خواستار توقف فوری عملیات جنگی بود 

  ) پذیرفت.1988اوت  20 – ١٣۶٧

  برآورد تعداد قربانیان جنگ

»  خرداد ١۵بنیاد   «خانواده ھای قربانیان جنگ، ابتدا توسط 
110
تحت  بھ سرعت  »  بنیاد شھدای انقالب اسالمی  «و سپس  

ن برای این خانواده ھا تامی یتکفل قرارگرفتند. این بنیادھا، مستمری منظم، مسکن و کمک ھزینھ ھای اختصاصی متنوع

ی رسالھ بخشبا استفاده از سھمیھ خاصی کھ موسسات و دانشگاه ھای دولتی در اختیارآن ھا قراردادند، قادر بودند ھ ،کرده

از پست ھای خالی شغلی را بھ صد ھا نفر از اعضای خانواده ھای تحت پوشش خویش تخصیص داده و یا ورود و پذیرش  

نمایند تضمینفرزندان قربانیان جنگ را بھ  دانشگاه ھا 
111

 .  

ان واده ھای قربانیخان  «این امکانات، کسانی را کھ می توانستند بعنوان  در وضعیت بحران اقتصادی و انواع مشکالت،

بندرت بی تفاوت می گذاشت. بنا براین بھ احتمال بسیار قوی تمامی این خانواده ھا بھ این  ،از آن بھره مند شوند»   جنگ

بنیاد ھا روی آورده ودر دفاتر آن ھا ثبت شده اند؛ درنتیجھ آمارھای منتشر شده توسط این بنیادھا ، شمار واقعی و دقیق 

ھای   بعد از این کھ مجموعھ امور مربوط بھ خانواده»   خرداد ١۵بنیاد   «وشش آن ھا را منعکس می کنند. خانواده ھای تحت پ

ھای تحت   گزارش منظم شمارخانوادهدادن  شروع بھ) 1983- ١٣۶٢قربانیان جنگ را متمرکز ساخت از ھمان سال 

  .)۴پوشش خویش کرد ( جدول 

  خرداد 15وشش بنیاد خانواده ھای قربانیان جنگ تحت پــ   ۴جدول 

 جمع کل خانواده  جمع خانوا ده ھای خانواده  خانواده  سال 

  اسیر شھید و مفقو د االثر مفقود االثر شھید 

1362 37677 71 37748 8242 45990 

1363 54609 4782 59391 8295 67686 

1364 67279 6979 74258 9242 83500 

1365 89938 10906 100844 10947 111791 

1366 106692 14094 12086 12205 132991 

1367 123010 19514 142524 14185 156709 

1368 129985 27615 157600 17554 175154 

 ، مرکز آمار ایران.١٣٧۴و  ١٣۶۴، ١٣۶٣منابع: سالنامھ آماری ایران، 

                                                 
 شد.) 1963(ژوئن  ١٣۴٢خرداد  ١۵ر بھ یاد بود جنبشی کھ آیت هللا خمینی بھ جریان انداخت و منجر بھ دستگیری وی د  110
111
یافتند.   یاد آوری می شود کھ در ایران برای ورود بھ دانشگاه، داوطلبان باید در کنکورھای مختلف ملی کھ ھرسالھ برگزار می شود، توفیق می  

ھای   شتری داشتند کھ در دانشگاهبندی مخصوص) مزبور شانس بی ھفرزندان قربانیان جنگ در عین شرکت در این کنکورھا بھ جھت ذخیره (سھمی
 بزرگ دولتی پذیرفتھ شوند.
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متوفی برای ھر خانواده شھیدساب یک تحابا 
112

نفر در آغاز  ۴٠٠٠٠٠، بالغ بر ، تعداد متوفیات، بھ صورت جمع کلّ 

یعنی پایان جنگ می رسد؛ وبرای آن کھ حذف ھای احتمالی این  ١٣۶٧نفر در  ١٢٣٠٠٠، و بھ ١٣۶٢مرحلھ تعرض در 

 ١٣۶٧نفردر  ١٣٠٠٠٠) پایان یافتھ، بھ حساب آورده باشیم، بھ ١٣۶٧سال را، از آنجا کھ جنگ در اواسط سال ایرانی (

تمال دارد کھ تعداد متوفیات ھر خانواده، خصوصا برای قربانیان غیر نظامی، بھ یک فرد تنھا می رسیم. با این حال، اح

بھ حدود  ١٣۶٨نفر تعداد متوسط متوفی برای ھر خانواده، تعداد متوفیات در  1.5محدود نشود. بنا براین با محاسبھ 

 ١è۵با محاسبھ ھمواره  –١٣۶٨فر در ن ۴٠٠٠٠نفرمی رسد کھ بھ آن ھا می توان شمارمفقود االثرھا را،  ٢٠٠٠٠٠

سال جنگ بھ  ٨طی فوت  ٢۴٠٠٠٠افزود کھ بھ این ترتیب جمع کل  –نفربطور متوسط برای ھر خانواده  نفرمفقود االثر

  دست می آید. 

بوده است کھ اگر چھ موجب  از آنجا کھ جنگ شامل مراحل سکون، فقدان عملیات و نبردھای سبک و یا حمالت عراقی ھا،

کھ ناظران  این،علیرغم نظر قابل قبول می رسد این رقم بھ غالبا برد محدودی داشتھ اند، ات روحی می شد، ولیضرب

لمللی، در نبود آمار رسمی، تردید نکردند کھ جنگ ایران و عراق را بھ اندازه دو جنگ اول و دوم جھانی ھالکت   ا  بین

  .م دارند اعال راد،ین ایرانی کھ از یک تا پنج میلیون نفر می رسارقام نا محتملی از تعداد کشتھ شدگا ه،بارتوصیف کرد

از طرف دیگر، وسعت جنگ از نظر تلفات انسانی را می توان بنا بر تعداد معلولین ارزیابی کرد کھ بھ یک اندازه در بین 

ا از مھ معلوالن جنگ رنظامیان و غیرنظامیان پرشمارھستند. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی کھ مسئولیت ھ

تحت پوشش  ١٣٧٣بخش اول)، تعداد معلوالن جنگی را کھ در  ٣رجوع کنید بھ فصل بھ عھده گرفتھ بود ( ١٣۶٨سال 

نفر اعالم کرده است. حتی با مساوی فرض کردن تعداد متوفیات و معلوالن جنگی، تعداد  متوفیات جنگی  ٣٢٣۵۴۵ داشت

  توسط ناظران بین المللی است. بھ مراتب کمتر از ارقام اعالم شده

اخیرا، بنیاد شھدای انقالب اسالمی، در یک بیانیھ
113
کامل جنگ را اعالم کرد ه است. بنا بھ این بیانیھ تعداد کل  کارنامھ 

اند:   نفر غیر نظامی بوده ١۶٧٨٠نفر نظامی و   ١٧١٢٣۵  نفر بوده کھ ازآن میان ١٨٨٠١۵بالغ بر  کشتھ شدگان در جنگ

  آن ھا جزء نیروھای بسیجی بوده اند. ٪۴٣سال داشتھ و  ٢٠تا  ١۶شدگان کشتھ  ۴۴٪

می توان بھ نحو معقولی نا دقیق است ـ   بی تردید ـ کھبا توجھ بھ مراحل مختلف جنگ، وضعیت درگیری و آمار مزبور

رد توزیع سنی تخمین زد. در مو نفر ٢٠٠٠٠٠تعداد کشتھ شدگان نظامی و غیر نظامی طی ھشت سال جنگ را در حدود 

ند، زیرا ھمانطور کھ ه اسالھ  بود ٢۵تا   ١٨و جنسی قربانیان، فرض ما بر آن است کھ اغلب این قربانیان جوانان مرد 

  از میان  نظامیان بوده است. غالب کشتھ شدگان تایید می کند »  بنیاد شھدا «بیانیھ 

ا ائین تر از آن چھ گفتھ می شد، بود ه است  و تاثیرات آن ربھ این ترتیب، از نقطھ نظر جمعیتی ،اثر مستقیم جنگ بسیار پ

باید بیشتر در وخامت بحران اقتصادی، تنزل سطح زندگی مردم وھم چنین نتایج روانی ناشی از ترس و وحشت، جستجو 

ھای   تمرکز توجھ و کوشش در تحکیم قدرت جمھوری اسالمی وخود را  شاید بویژه، این تاثیراتھمچنین، و کرد. ولی 

  نمایان می سازند.آن، کھ واجد ھر دو جنبھ مثبت ومنفی است، و باید از نو بھ آن ھا پرداخت، کامال خاص 

                                                 
112
اند،   تمام افراد، نظامی یا غیر نظامی، کھ در اثر جنگ فوت کرده اند، ھر سن، جنس، وضعیت زناشویی و یا جایگاھی در خانواده خویش داشتھ  

 شدند. شھید شناختھ شده و درنتیجھ از حمایت و کمک  بنیاد ھای مربوطھ  برخوردار می 
113

 )2000سپتامبر  23(١٣٧٩مھرماه  ٢پخش شده توسط آژانس خبری ایرنا، »   بنیاد شھدای انقالب اسالمی «بیانیھ   
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  نتیجھ گیری

بھ بعد شروع  بھ بھبود تدریجی کرد.  با این حال، محمد رضا  )1950( 1330شرایط بھداشتی ایران تنھا از سال ھای دھھ 

زھای فوری مردم اختیارکرده بود. در حالی کھ اکثریت مردم ھیچگونھ دسترسی شاه سیاست بھداشتی ناسازگاری را با نیا

بھ مراقبت ھای اولیھ بسیار ضروری نداشتند، بخش اعظم ھزینھ ھای اختصاصی برای بھداشت عمومی بھ تاسیسات 

امھ داشت، ا شاه ادبھداشت درمانی تخصیص داده شده بود. این سیاست کھ بھ نحو کم و بیش ثابت تا پایان سلطنت محمد رض

منجر بھ ایجاد عدم تعادل در توسعھ سیاست بھداشتی کشورشد. از یک سو، با وجود متخصصان گوناگون مجّھز بھ 

، تامکان درمان بیمارھای  بسیار پیچیده وجود داش تجھیزات فنی پزشکی پیشرفتھ کھ قابل مقایسھ با کشورھای غربی بود،

ری، کھ در عین حال ھزینھ زیادی ھم در بر نداشت، باعث می شد کھ بیماری ھای و از سوی دیگر، فقدان وسایل پیشگی

تلفات زیادی بھ بار آورد. بھ این ترتیب، نرخ مرگ و میر  ،عفونی و انگلی در بین مردم، خصوصا در مناطق روستایی

 ١٣۵٠اسط سال ھای دھھ زندگی در بدو تولد تا او بھ کودکان، بخصوص در روستاھا، ھمچنان باال باقی ماند و امید

  نستبا ضعیف ماند. )1970(

انقالب و شروع جنگ ایران و عراق، توانست کم و  ھم برھمی ناشی ازی اسالمی، پس از نخستین سال ھای درجمھور

و بھ علت تقاضای باالی مردم و ھمچنین الزامات جنگ؛ خدمات بھداشتی را سازماندھی کند.  بخود آیدسرعت بھ بیش 

روی  ،متفاوت بود می ضمن تعقیب کامل سیاست پویای آموزش پزشکی، کھ با سیاست دولت رژیم سابقجمھوری اسال

ھای  بیشتری امکان دسترسی بھ مراقبت افرادتوسعھ اقدامات پیشگیرانھ خصوصا در نواحی روستایی، تاکید ورزید تا بھ 

با واقعیت ھای موجود، بھ ویژه در  )1980( ١٣۶٠ را ارائھ کند. این راه حل کھ در آغاز سال ھای دھھ بھداشتی ودرمانی

ن خردساال–کوچک شھری، مطابقت داشت، نتایج مثبتی بھ بار آورد. مرگ و میرکودکان ھای مناطق روستائی و مجموعھ 

ھای مایھ   بھ خصوص در اثربرنامھ )1980( ١٣۶٠دھھ  ی شروع بھ کاھش کرد و آھنگ این کاھش از پایان سال ھا

 ،سال در کل کشور کھ بطور جدّی از طرف وسایل ارتباط جمعی پوشش داده شده بود ۵ زیراسیون) کودکان کوبی (واکسین

تحقیق و از آنجا  کردن تحّول آن طی زمان شتاب بیشتری گرفت.  وضع کنونی آمار در مورد مرگ و میر امکان دنبال

اروری را مّیسر نمی سازد. ولی با توجھ بھ رابطھ علت و معلولی بین نزول مرگ ومیر کودکان وخردساالن و کاھش ب

تجربیات سایر کشورھای درحال توسعھ، بسیار محتمل است کھ کاھش مرگ و میر کودکان و خردساالن، بھ ویژه در 

  سرچشمھ و منشا کاھش سطح باروری باشد.تا اندازه ای  روستاھای ایران،

خود بھ دھات کوچک، نھ تنھا موفق شد پوشش بھداشتی را عالوه براین، جمھوری اسالمی باگسترش میدان عمل بھداشتی 

این موضع خود را از  توانست افزایش دھد، بلکھ خود را بھ عنوان دولت حمایت گر جای دھد. ھمچنین، جمھوری اسالمی

طریق بسط بیمھ درمانی کھ بھ اکثریت مردم اجازه می داد از وسایل پزشکی و بھداشتی ای کھ در گذشتھ مخصوص 

راجتماعی مرفھ بود، بھره شوند، مستحکم تر سازد. ولی دولت کھ گرفتار جنگی دراز مدت گردید، ناگزیر شد سمت اقشا

رشد و توسعھ موسسات بھداشتی درمانی را در رابطھ با ضرورتھای فوری تغییردھد. از این رو تقدم مطلق بھ معالجھ 

  شد.بیماری ھا و آسیب ھای کالبدی و روانی ناشی از جنگ داده 

دولت، با این تغییر جھت، دیگر نیازھای بھداشتی مردم را کھ اینک در اثر توفیق سیاست بھداشتی برنامھ ھای پیشگیرانھ 

تغییر یافتھ بودند، تعقیب نکرد. در واقع پیشرفت دوران گذارجمعیتی، خصوصا در شھرھا، و کاھش مداوم مرگ ومیر 
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بھ اجرا درآمده بود، تغییرات مھمی را در  )1980( ١٣۶٠ز سال ھای دھھ کودکان در اثر اقدامات پیشگیرانھ کھ از آغا

وضعیت بھداشتی کشور پدید آورده بود. از این بھ بعد، شھروندان اصوال خود را در معرض تھدید امراض غیرمسری می 

یی ، کھ کامال در توانادیدند و کمبود آمادگی مسئوالن پزشکی مانع از آن شد کھ گام جدیدی در بھبود وضع بھداشتی مردم 

  امکانات کشوربود، برداشتھ شود.

بھ نحو قابل توجھی تحول  )1970( ١٣۵٠در مجموع، بھ نظر می رسد کھ وضعیت بھداشتی ایران از پایان سال ھای دھھ 

ی بھ ایافتھ است. دولت اسالمی بخصوص در روستاھا کھ رژیم سابق بھ حال خود رھا کرده بود، نتایج بسیارخشنود کننده 

دست آورد. این تحول کھ مسلما کاھش مرگ و میر را طی دوره زمانی مورد بررسی ما، بھ دنبال دارد، نشان دھنده تغییر 

  رفتار مردم است  کھ بدو ن شک در پیشروی سریع دوران گذار جمعیتی تعیین کننده است.
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  پنجمفصل 

  و تحصیالتپیشرفت آموزش 

مردم است کھ ھم در تحول اجتماعی و ھم در  یتوسعھ آموزش تحصیل ،و نوگرایی بدون تردید، یکی از ستون ھای تجدد

  تحول جمعیتی جایگاه مرکزی را اشغال می کند. 

مدارس بھ شمارعظیمی از کودکان ھم سن امکان می دھد کھ نھ تنھا بھ نحوی  گسترشزیرا  ،تحول اجتماعیدر نخست 

ا مطالب مختلف علمی آشنا شوند بلکھ روابط جدید اجتماعی را نیز تجربھ ھمگون بھ سواد و دانش دست یابند و ھمھ باھم ب

ایفا  نابیدار کرده، نقشی تعیین کننده در گشایش فکری وروحی آن نیز کنند. آموزش وتحصیالت امیال و آرزوھای افراد را

ش عملکردی سیاسی دارد کھ ھا وافکارجدید می نماید. بھ عالوه، آموز بھ این ترتیب آن ھا را پذیرای ارزش می کند و

از انبوه افراد یک ملت  ،دولت ھای مدرن کوشش می کنند از آن بھ نھایت بھربرداری کنند. بھ کالم روزان ولون، آموزش

  ).Rosanvallon, 1993سازد ( می

ظاھرا با  بھ موازات افول باروری ، خصوصا مرگ ومیر کودکان،ومیرزیرا کاھش مرگ  ،تحول جمعیتیدر سپس 

. در تمامی کشورھا، رابطھ ای معکوس بین باروری استای، بھ ویژه جمعیت زنان، ھمراه  شرفت آموزش تحصیلی تودهپی

  و آموزش زنان دیده می شود. ھرچھ سطح آموزش و تحصیالت زنان بیشتر باشد، باروری آنان کمتر است.

ترتیب، جامعھ تا مدتی طوالنی از تجدد  در ایران، دولت خیلی دیر نظام آموزش و تحصیل را برقرار ساخت. بھ این

)modernité(  .لی یکی از دالیل اصوانگھی و از تغییرو تحوالتی کھ آموزش و تحصیل توانست پدید آورد، بر کنارماند

تواند تاخیردوران گذار باروری را در ایران توضیح دھد، ھمین دخالت دیررس دولت در امر آموزش و تحصیل  کھ می

را مورد بررسی  ضروری است دراین فصل ابتدا عملکرد دولت ایران در مورد سواد آموزی و تحصیالت است. بنابراین

با فاصلھ و ناھماھنگ مدارس درطی زمان ودر فضای جغرافیایی  گسترشپی آمدھای توزیع و سپس  یم. براین مبناقرار دھ

  یم.برس ا فھم بروز دیررس افول باروری درایراندرک بھتر تحول جامعھ و ازآنج خواھد گرفت تا بھرا مورد بررسی قرار 



 فصل پنجم: پیشرفت آموزش و تحصیالت –بخش دوم 

121 

  سرآغاز سیاست آموزشی در ایران - ١

  غایب بزرگ: مدرسھ دولتی

) کھ تعلمیات ابتدایی را برای تمام ایرانیان اجباری کرد، تنھا میالدی 1911ق. و ه.  ١٣٢٩(برابر با  ١٢٩٠پیش از قانون 

چند ده واحد مدرسھ
114

جھز بھ برنامھ مدرن آموزشی درتھران ودر شھرھای اصلی ایران منحصرا برای پسران ولی م ،

نی از ن کھ تعداد معیآ بھ ابتکاربرخی اصالح طلبان تاسیس شده بود. این مد ارس خصوصی شھریھ می گرفتند و بھ شرط

کھ  صیجمعی یا خصودستھ یتیمان را بھ طور رایگان بپذیرند از کمک ھای دولتی نیز برخوردار می شدند. مکتب ھای 

روحانیت در مقابل دریافت مبلغی شھریھ یا مقرری، و مطابق روش سنتی
پایھ ھای نوشتن و خواندن را بھ شاگردان  115

می آموخت، تعدادشان از این مدارس بیشتر و بھتر توزیع شده بود. این مکتب ھا، قبل از پیدایش مدارس جدید، تنھا راه 

ار کرد و فقط اقش  ھ این ترتیب، روحانیت آموزش و پرورش را کنترل میدسترسی بھ دانش و سواد را تشکیل می داد. ب

کھ محتوا و کیفیت آن بنا بھ صالحیت و سطح معلومات معلم روحانی، بسیار متفاوت بود،  یبسیار مرفھ جامعھ بھ آموزش

  دسترسی داشتند. 

سالگی بھ مدرسھ ابتدایی  7را از سن  ایرانیان را مجبور می کرد فرزندان خودکھ قانون تعلیمات اجباری برای عموم، 

ون )، بدMahbubi Ardakani, 1975( ) تصویب کرده بودند1911( ١٢٨٩بفرستند را مشروطھ خواھان مجلس دوم در 

 د. با این حال، چند ماه قبلنھ باشگذاشتشی را بعھده دولت زھزینھ ھای تحصیلی و رشد و توسعھ موسسات آمو این کھ کلّ 

ون، مجلس سمت و سوی حرکت را نشان داد و قانونی را تصویب کرده بود کھ وزارت معارف و از تصویب این قان

اوقاف
مدرسھ بقیھ بھ ترتیب در مشھد، شیراز، چھار مدرسھ در تھران و پنج ازجملھ مدرسھ ابتدایی، ٩را بھ تاسیس  116

. را پوشش می دادندسال تحصیلی  ۶کرد. این مدارس بایستی مطابق نظام تعلیم وترتیب جدید می موظف  تبریز وکرمان

برای ھر –سقف حداکثر مجازپذیرش محصل در سال  –محصل خود را  ٣٠کھ نیمی از  یشرط ، بھمدارس دولت بھ این

  ).Mahbubi Ardakani, 1975پرداخت ( میاعتباری ماھیانھ  ،سال تحصیلی بھ طور رایگان نام نویسی کنند

                                                 
114

) افزایش یافت. ولی نخستین مدارس جدید را 1896-1907/ ١٢٨۶ـ١٢٧۵تعداد این مدارس بھ ویژه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار( 
ھا مدارس دیگری در   وسپس بھ پیروی ازآن وتبریزتاسیس کردند وفرانسوی درارومیھحیی آمریکایی ھای مس میسیون) 1839( ١٢١٨در

، ١٢۴۴) (در Saint Vincentسایرشھرھای کشورتاسیس شدند. سھ واحد ازاین مدارس بھ دختران اختصاص داشت: مدرسھ دخترانھ سن ونسان (
در تھران) میالدی،  1875، ١٢۵۴) (درSaint Josephھ دخترانھ سن ژوزف (تبریزو اصفھان)، مدرس سلماس،در ارومیھ، میالدی،  1865

ویک داشت کھ یک مسلمان  شاگرد ٧٧مدرسھ اخیر ) 1890( ١٢۶٩در تھران). در  میالدی، 1876، 1255 در(دختران  ومدرسھ آمریکایی
ھای   ھای اروپایی ساکن ایران اختصاص داشتند، ولی خانواده خانواده وبھ فرزندانھم جزو آنان بودند. مدارس اروپایی بھ اقلیت ھای مذھبی  یھودی

برای نام نویسی فرزندان خود دراین مدارس تردیدی بھ خود راه نمی دادند. برای نشان دادن عالقھ و توجھ خود،  وکمتر سنتیمرفھ مسلمان 
 ).Mahbubi Ardakani, 1975کردند (  ھای متوالی مختلف در ایران، بھ این مدارس کمک مالی می دولت

115
 سوره قرآن را حفظ می کردند بی آن کھ غالبا معنای آن را بفھمند. وچند ینرا می آموختند  ونوشتن فارسیدر سطح ابتدایی، خواندن  
116

یک وزارت خانھ بایستی عملکرد وقف را توضیح داد. در اصل و منشاء خود، وقف بھ این  ومعارف دربرای فھم پیوند وقف (جمع = اوقاف)  
 ینظور بود کھ مسلمان مرفھ بتواند از اموال خود درآمدی با دوام برای فرزندان و بازماندگانش تامین کند، چرا کھ اگراموالش از سطح معینم

گذشتند با خطر ضبط و مصادره از طرف حاکمان و والیان و یا سایرنیروھا سیاسی محلی روبرو می شدند. با تبدیل مالکیت یک دارایی،   می
ا غیر منقول، بھ وقف، مالک ضمن حفظ حق بھره برداری از مال مزبور برای فرزندان خویش، ھرگونھ عمل مبادلھ ملک (فروش، منقول ی

غالب مدارس خصوصی ای کھ دراین دوره  ). از سوی دیگر،Bianquis, 1986بخشش، انتقال بھ ارث و ضبط و مصادره) را متوقف می کرد (
دیگر  وھنگامی کھبودند. موسس مدرسھ بھ این ترتیب درآمد مدرسھ را بھ اعضای خانواده خود واگذار کرده در ایران تاسیس می شدند، وقفی 

 ووارث و تباری باقی نمی ماند، بھ صرف امور خیریھ می رسید. این امر می تواند یکی از دالیلی باشد کھ وزارت خانھ مزبور بھ امور تعلیم 
 سیدگی می کرد.تربیت و وقف (اوقاف) باھم و یک جا ر
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ویژه برای ترتبیت  وفقدان ساختارھای وآموزش مردمناکامل دولت در تعلیم شمار ناکافی مدراس جدید، تعھد جزئی و

آموزگاران، تحقق اھداف این قانون را، در کوتاه مدت، اگر نگوئیم غیرممکن، بسیار دشوار می ساخت. مضافا این کھ، 

خانواده  کھ ، بھ ویژهھاآن با رقابت از ) وKhalili Khou, 1994روحانیت با رشد و توسعھ این مدارس مخالفت می کرد (

  .اشتندمجذوب برنامھ ھا و کیفیت تعلیمات جدید شده بودند، ھراس د»  کمتر سنتی «ھای مرفھ 

د بسط تعلیمات جدی نھایتدر قابل مالحظھ دولت و بحران ھای سیاسی را اضافھ کرد کھ  این موانع بایستی بدھی ھایبھ 

  ند.را متوقف ساخت و تالش برای با سواد کردن مردم

  موانع بر سرراه برنامھ آموزش دولتی رضا شاه  

قدرت را بدست گرفت، اکثریت قریب بھ اتفاق مردم بیسواد بودند. وی، در چھارچوب  شاهوقتی رضا  )1921( ١٣٠٠در 

 ١٣٠٢ایران، بالفاصلھ اقدام بھ توسعھ و بسط آموزش دولتی کرد. شورای عالی تعلیم و تربیت کھ در  یزاسیونبرنامھ مدرن

ایجاد شد، در اولین ماموریت خود وظیفھ داشت کھ برنامھ ھمگون سازی نظام تعلیم و تربیت را تھیھ کرده، ) 1922(

 ). معھذا، این برنامھ بلندKhalili Khou, 1994آموزش ابتدایی و متوسطھ را مطابق الگوی اروپایی سازماندھی نماید (

یعنی کمبود معلمان آزموده بھ راه افتاد. درواقع در  ،با نقص بزرگی ت،پروازانھ کھ فقط چند شھربزرگ را در بر می گرف

ھمین  قبقانون تاسیس دانشسرای آموزگاران و دبیران دبیرستان ھا بھ تصویب رسید؛ برط ) بود کھ1934( ١٣١٢بھمن 

و کامال  انھ روزیشب دانشسرای دیگر تاسیس کند. این دانشسراھا، ٢۵، ت موظف بود کھ در طی پنج سال بعدقانون، دول

  سال بود. 3برای دانشجویان رایگان بود. مدت تحصیل برای آموزگاران دو سال و برای دبیران 

. در مجموع، با توجھ بھ کمبود رسیدواحد می  ٣۶شمار این موسسات بھ  )،1941( ١٣٢٠بھ ھنگام برکناری رضا شاه در

نیز نسبتا ضعیف بود. از  دانش آموزانوز محدود و شمارو خصوصا نیروی انسانی، اشاعھ مدارس ھنزات وسایل و تجھی

 ١٣٠٩٠٠٠داشت کھ با فاصلھ زیادی بعد از مصر ( دانش آموز ٢٣۴٠٠٠فقط  )، ایران1937-1936( 1316تا  1315

محصل) ٨١٠٠٠٠وترکیھ (محصل) 
117

کشور را پسران تشکیل  دانش آموزانقرارمی گرفت. عالوه بر این، اکثریت  

رھنگ سنتی مسلط بھ شدت با تحصیل دختران مخالف بود. این مقاومت بھ خصوص از طر ف روحانیت، دادند، زیرا ف  می

  کھ با سیاست نوگرایی رضا شاه کھ در جھت کاھش تدریجی میدان عمل ونفوذ وی عمل می کرد، پشتیبانی می شد. 

 تاثیرسنت ھا نسبت بھ نوگرایی مطرح اضافھ کرد کھ ھنوز سخت تحت بھ این عوامل باالخره باید فقدان انگیزه مردمی را

  بدگمان بودند.شده از سوی مدارس 

  اقدامات سیاسی محمد رضا شاه ینارسایی ھا

) کھ ھمان راه مدرنیزاسیون پدرش را دنبال نمود، برنامھ بسط آموزش دولتی را از سر ١٣۵٧ـ  ١٣٢٠محمد رضا شاه (

بخشید. در ی مینھ، می بایستی بھ این برنامھ برد و شتاب بیشتری گرفت. با توجھ بھ پیشرفت بسیار نسبی پدرش در این زم

                                                 
117

)، 1938( ١٣١٧در اثر فقدان آمار، ممکن نیست نرخ اشتغال بھ تحصیل را بین این سھ کشور مقایسھ کنیم، ولی با یاد آوری این نکتھ کھ در  
کمتر از  میلیون در ترکیھ برآورد می شده است و کودکان ١٧٫١میلیون در مصر و  ١۶٫۴میلیون در ایران،  ١۵جمعیت این سھ کشور بھ ترتیب 

جمعیت را شامل می شدند، می توان برای این دوره، تصوری از ظرفیت این سھ کشور در اشتغال بھ  ٪۴٠تا  ٪٣۵سال، رویھم رفتھ بین  ١۵
 )Issawi, 1971تحصیل کودکان داشت (
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 ویبتص قانون جدید تعلیمات اجباری، عام ورایگان توسط نمایندگان مجلس بھ تصویب رسید. علیرغم )،1943( ١٣٢٢

ن و پسرا ٪٣۶ فقط )،1956( ١٣٣۵، برنامھ مزبور با قدم ھای کوچکی پیش می رفت و سیزده سال بعد در این قانون

سالھ باسواد شده بودند ١۴تا  ١٠دختران  ٪١٩
118

مدارس نوین  گسترشکھ از  ند. این کودکان عمدتا ساکنین شھرھا بود

جمعیت کل  ٪۶٩در حالی کھ اکثریت قریب بھ اتفاق کودکان در مناطق روستایی، کھ جمعیت آن ھا  شدند، مند می بھره

 ٪۴٨پسران و  ٪۶٩بھ ترتیب  ١٣٣۵و تربیت محروم بودند: در را تشکیل می داد، از تعلیم ) 1956( ١٣٣۵کشور در 

  دختران در مناطق روستایی با سواد شده بودند.  ٪٣پسران و  ٪٢٠دختران در مناطق شھری در مقابل 

تحصیل کودکان این برنامھ کوشش خود را بر اشتغال بھ  )1943( ١٣٢٢عمومیت تعلیمات در قانون  اعالم با وجود

ھیچ اقدام مشخصی برای سواد آموزی بزرگساالن نمی کردود ومتمرکز ساختھ ب
119

، حال آن کھ بی سوادی توده 

و از آن جملھ گسترش آموزش و تحصیالت را  ،نفوذپذیری جامعھ در مقابل آرزوھا و خواستھای نوگرایانھ، بزرگساالن

ھ بنا بھ سنن پدرساالری تنھا دو نقش کاھش می داد. بھای این نفوذ ناپذیری جامعھ را بھ ویژه دختران می پرداختند، ک

 یابی  ھمسر و مادر بھ آن ھا اختصاص داده شده بود. نقش ھایی کھ بھ ھیچ رو مردم را ترغیب نمی کرد کھ ضرورت دست

می داشت. در عوض در ارتباط  نگھ بدین ترتیب آنان را در دنیای خانگی محبوس را مورد توجھ قرار دھند، زنان بھ دانش

ھ دیر یا زود بھ مقام ریاست خانواده می رسیدند، جامعھ بسیار پذیراتر بود. بھ منظور پذیرش این مسئولیت، با پسران ک

انش کردند. سطح معینی از د مردان بایستی صالحیت و ظرفیت مالی خود را با اشتغال بھ یک فعالیت اقتصادی تامین می

ر د نابرابری شانسوارد شوند.  ،کھ در حال دگرگونی بود ،صادیو سواد بھ آنھا اجازه می داد کھ بھ راحتی در روابط اقت

بیشتر  ازھمب دستیابی بھ مدرسھ کھ جامعھ بھ این ترتیب برقرار کرده بود فاصلھ بین دختران و پسران را از آن چھ کھ بود

  کرد.

شھری مالحظھ  سالھ درمناطق ١۴تا  ١٠ن در اشتغال بھ تحصیل کودکا وبیش مھمیپیشرفت کم  )،1965( ١٣۴۵در 

تقلیل فاصلھ بین دو جنس در دست یابی بھ دانش است، نشان  نشانھ این امرکھ –دختران  ٪۶٨پسران و  ٪٨٣ –شود   می

. اما در مناطق روستایی بوددر مناطق شھری ذھنیت پدران و مادران نسبت بھ آموزش دخترانشان تغییرکرده  می دھد کھ

می داد، وضعیت اشتغا ل بھ تحصیل کودکان بھ این صورت نبود. ھرچند کھ کل جمعیت کشور را تشکیل  ٪۶٢کھ ھنوز 

را فرا خوانده »   سپاه دانش  «محمد رضا شاه، »   انقالب سفید  «دولت در چھارچوب برنامھ  )،1963( ١٣۴١از ھمان سال 

 ١٣۴۵حال در سال  بود تا کمبود آموزگار را رفع کرده و تعلیم و آموزش را در مناطق روستایی گسترش دھد با این

دختران ھمان گروه سنی بھ تحصیل اشتغال داشتند. در واقع در  ٪١١سالھ و  ١۴ـ  ١٠از پسران  ٪۴٠فقط  )،1966(

ترویج مدارس تنھا بھ جھت کمبود تجھیرات و نیروی انسانی کند نبود بلکھ ھمچنین و بخصوص پابرجایی و  ،روستاھا

فرزندان کھ  درگی را تشکیل می داد. در این مناطق، خانواده ھا ترجیح می دادناستمرار عدم انگیزه خانواده ھا مانع بز

بھ مزارع بفرستند. بریده از شھرھا و تغییراتی کھ  را بھ این دلیل روشن کھ کار آن ھا کمک مالی ارزشمندی بود خود

سواد یبیت قریب بھ اتفاق آن ھا کھ اکثرتدریجا در حیات شھرنشینی معمول می شد و رفتارھا را متحول می کرد، دھقانان 

                                                 
 .١٣٣۵ ومسکن سال. مطابق نتایج سرشماری عمومی نفوس  118
119

سواد آموزی بزرگساالن یا اکابر بدون این کھ از برنامھ مناسب تحصیلی برخوردار باشد،  )، تعداد محدودی دوره ھای1936( ١٣١۵از سال  
) بھ فعالیت ادامھ دادند. بنا برآماروزارت 1966( ١٣۴۵)، این دوره ھا از نو سازمان داده شده و تا سال 1955( ١٣٣۴تشکیل شده بودند. در 

  نفرافزایش یافتھ است. ۴۵٠٠٠٠بھ  ١٢٩٩۵ثبت نام شده در این دوره ھا، از  ، تعداد بزرگسا الن١٣۴۴و  ١٣٣۴آموزش و پرورش، بین 
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، بھ ھمان دالیل پیش گفتھ، با اشتغال بھ تحصیل دختران خود، ء و اجدادی زندگی می کردندو ھنوز با آھنگ سنن آبا ندبود

  مخالفت می کردند. کھ آن راھمچون تخلف از نظم اخالقی می انگاشتند،

اقتصادی مناطق  –ر مشترک با طرح توسعھ اجتماعی بنا براین، طرح اشتغال بھ تحصیل ضرورتا می بایستی بھ طو

 و کار دشوار و طوالنی بود، زیرا شرایط زندگی درا کثر روستاھا بسیار ابتدایی روستایی بھ جریان می افتاد. اقدام بھ این

ی بد، براین مشکالت باش برای غلبھ کھ ھدف آن رفع نیازھای ویژه ھر منطقھ یبود. اجرای طرح مشخص فاقد ھر امکانی

  ضروری بھ نظر می رسید.   داشت، درکوتاه وحتی میان مدت یجھنتآن کھ توقع 

  دولت سلطنتی درزمان محمد رضا شاه در مورد آموزش وتحصیل متباین نامھکار -٢

  اشتغال بھ تحصیل کودکان

  در شھرھا

داده شده بود. جمعیت اساسا بھ شھرھا وبھ خصوص بھ بزرگترین شھرھا تخصیص  برنامھ ھای توسعھ تا این زمان،

شھری، آشکارا، از شرایط زندگی بھتری نسبت بھ شرایط زندگی درمناطق روستایی برخورداربود. وسایل و امکاناتی کھ 

از ده ھا سال قبل در خدمت شھرنشینان قرارگرفتھ بود، در تغییر طرز زندگی والجرم رفتار آنھا سھم داشت. گسترش 

تقویت کرد بھ  ی رادر واقع گرایش مساعد قبل )،1960( ١٣۴٠ز میانھ دھھ موسسات آموزشی دولتی و خصوصی ا

  رسید.) 1976( ١٣۵۵در ٪٨۶سالھ بھ  ١۴ـ  ۶صورتی کھ سھم اشتغال بھ تحصیل کودکان 

  درروستاھا

موسسات آموزشی بھ تعلیم و آموزش کودکان می پرداختند، در روستاھا این آموزگاران حرفھ ای دربرخالف شھرھا کھ 

ً بھ وظی واگذار شده بود کھ عالوه بر آن می بایستی، از یکسو، مسئولیت آموزش کودکان الزم »   سپاه دانش  «فھ عمدتا

ودیگر نمی توانستند آموزش را در مدارس معمولی دنبال کنند)،  کھ بھ موقع بھ تحصیل مشغول نشده بودند (آنھایی التعلیم

یک سال بعد از ایجاد این  )،1964( 1343را بھ عھده می گرفت. در  و از سوی دیگر، مسئولیت سواد آموزی بزرگساالن

شھرت »   دبستان سپاه دانش  «) درمدارسی کھ بھ نام Anonyme, 1992aسالھ ( ١۵تا  ۶ دانش آموز ١٠۶٠٠٠سپاه،

 ١٣۴۵ـ  ١٣۴۴نفر در ٣۶۵٨١٣از  سپس شمار دانش آموزان، یافتند، در نواحی روستایی بھ تحصیل مشغول شدند.

یعنی درعرض ده  ،)Anonyme, 1992aرسید ( )1976-1975(١٣۵۵ـ  ١٣۵۴ نفر در ۶۵۵٧٧٩بھ ) 1965-1966(

با کاھش قابل مالحظھ سھم کودکان شاغل بھ تحصیل در این  برابر شده بود.این پیشرفت در عین حال، ١٫٨ سال تعداد شان

 )1966( ١٣۴۵داشت. در  مباینت وستایی،سالھ شاغل بھ تحصیل در نواحی ر ١۵- ۶مدارس نسبت بھ مجموع کودکان 

 ١٣۵۵کودکان شاغل بھ تحصیل را تشکیل می دادند، در صورتی کھ در  %40 » دبستان سپاه دانش « دانش آموزان

، علیرغم دو برابر شدن نرخ اشتغال بھ کاھشاین کل دانش آموزان در این مناطق بودند.  ٪٢٧تنھا شامل  نآنا) 1976(

 است این امر روشنگر رسید، ١٣۵۵در  ٪۵٢ بھ ١٣۴۵در  ٪٢۶سالھ در نواحی روستایی، کھ از ١۵ـ  ۶تحصیل کودکان 
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در ابتدا نقش مد ارس سپاه دانش غیر قابل چشم پوشی بود، ولی اینان نیز بھ تنھایی قادر نبودند از عھده تالش  کھ گرچھ

وظیفھ بھ ھیچ رو پیگیری و الزامات کیفی آموزش  آموزی برآیند، مضافا این کھ استفاده از سربازان عمومی سواددائمی و 

  را بھ دنبال نداشت. عرضھ شده

 وپسران   ٪۶٨افزایش نرخ اشتغال بھ تحصیل در پیوند با توسعھ مدارس معمولی، بھ وضوح برای پسران مزیت داشت: 

ذیری دراین سال ھا پیشرفت . ھر چند اشتغال بھ تحصیل بھ نحو انکارناپدختران از این مدارس بھره می بردند ٪٣۴فقط 

آن  کھ ھدف، »  سپاه دانش  «کرد، با این حال ازنتایج مورد انتظار بسیار دوربوده است. سیزده سال بعد از براه انداختن 

 ، تنھا یک سوم آن ھا، بویژه در بینایط مبارزه مؤثر علیھ بیسوادی بویژه نزد دختران بودرت فراھم ساختن شددر کوتاه م

  ن بھ مدرسھ می رفتند.جوانترین شا

  سواد آموزی بزرگسا الن

  در شھرھا

) را با Anonyme, 1992a» (  کمیتھ ملی پیکار با بیسوادی  « ،وزیر آموزش و پرورش )،1965( ١٣۴۴از سال 

مسئولیت ھمگون سازی روند سواد آموزی ایجاد کرد. بنا بر آمار مربوط بھ فعالیت ھای این کمیتھ، کھ در عین حال صحت 

ھا مورد تردید استآن 
120

یعنی سالی کھ  )،1972-1965( ١٣۵١و  ١٣۴۴میلیون گواھی تحصیلی بین سال ھای  ٩٫١ ،

 ٢۵٠٠٠٠کمیتھ ناگھان دست از فعالیت ھای خود کشید، صادر شده است. اگر این نتایج را بپذیریم، ھر سال بیش از 

در درون وزارت آموزش و ) 1971( ١٣۵٠در سال  کھ ؛ ولی قطع فعالیت ھای کمیتھ مزبوربودندبا سواد شده  بزرگسال

جای آنرا گرفت، بھ واقع و صحت و سقم این اعداد را »   اداره کل مبارزه با بیسوادی  «پرورش، سازمان جدیدی بھ نام 

   .مورد تردید قرار می دھد

سالھ کھ تا آن موقع  ١٢تا  ۶ن این اداره کل تازه تاسیس، دو دوره متمایز سوادآموزی را پیشنھاد می کرد: یکی برای کودکا

 ١٣۵٠سالھ. شمار ثبت نام شدگان این دوره ھا بین سال ھای  ٣۵تا  ١٣، و دیگری برای افراد بودند ھرگز بھ مدرسھ نرفتھ

 ١٠۶٠٠٠کودک و از  ٢٠٢۵۶٢سالھ بھ  ١٢ـ  ۶کودک  ١١۴۶٣۵از  گذاشت وافزایش رو بھ  )،1975-1971( ١٣۵۴و 

ثبت نام شدگان کّل  ٪۶٠نفر رسید. درطی این سال ھا، نرخ متوسط ساالنھ قبولی بھ  ٢۴٨۶٩٩ سالھ بھ ٣۵ـ  ١٣بزرگسال 

تعداد بی سوادان در این دو گروه سنی،  بھ لحاط نامعلوم بودن). Anonyme, 1992a( دو گروه مزبوربرآورد می شود

ند را برآورد کرد. ولی از ا هه مند شدغیرممکن است نسبت بی سوادانی را کھ از دوره ھای سوادآموزی اداره مزبور بھر

 ،بھ احتمال قوی از سر گرفت،) 1976( ١٣۵۵دوباره فعالیت ھای خود را در سال »   کمیتھ پیکاربا بیسوادی  «آنجا کھ 

)، 1978( 1356 نسبت مزبور ناکافی بوده است. این دو سازمان بھ فعالیت خود برای سواد آموزی دو گروه سنی تا سال

ـ ١٣۵۵نفر در  ۶٣۶٠٨۴کمیتھ پیکار تجدید شده، با نام نویسی بھ ترتیب  درعین حال،نقالب، ادامھ دادند. آستانھ ا در

نفر  ٩٨۵۶٣کھ فقط ، داشت  ، برتری آشکاری بر اداره کل مبارزه با بیسوادی١٣۵٧-١٣۵۶نفر در  ۶۶١۵۶٩و  ١٣۵۶

  ).Anonyme, 1992a( ثبت نام کرده بود ١٣۵٧ـ  ١٣۵۶را در سال 

                                                 
120

ام شدگان ن . تعداد ثبت نام شدگان و تعداد پذیرفتھ شدگان در امتحانات ھمیشھ با ھم تطابق ندارند. شمار پذیرفتھ شدکان غالبا بیشتر از تعداد ثبت
 ).Anonyme, 1992aاست (
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آمار، بار دیگر، برآورد سھم این سازمان ھا را در کاھش بی سوادی ناممکن می سازد؛ اما تغییرات پی در پی نبود 

  ھا می تواند دال بر محدود و ناکافی بودن آن باشد.  سازمان

  روستاھا در

 ١٣۵۵و  ١٣۴٣ھای  ضعیف است. بین سال در سواد آموزی بزرگساالن در روستاھا نیز»  سپاه دانش «مشارکت  نتیجھ

 یبدون این کھ واقعا روند»   سپاه دانش  «شمار شرکت کنندگان بزرگسال دردوره ھای سواد آموزی  )،1976و  1964(

ودی را دنبال کند ، تغییر کرده است. درواقع، در طول این دوره، تعداد شرکت کنندگان در کالس ھای سواد آموزی، عص

بزرگسال ثبت نام کرده اند، یعنی  ١۴١٣۶۵، کھ ١٣۴۵-١٣۴۴رتند از: سال دو بار بھ نقطھ اوج می رسد کھ بھ ترتیب عبا

 ٪٣٫۶بزرگسال ثبت نام شده اند کھ  ١٢۶٠١٢کھ ) 1975-1976( ١٣۵۵ـ١٣۵۴سالھ، و سال  ٣۴ـ  ١۵بی سوادان  ٪۴٫١

تنھا طرح سواد ح، کھ این طر آنجا از سالھ را تشکیل می دادند.  با توجھ بھ این نتایج بسیارمحدود و ٣۴- ١۵بیسوادان 

سالھ و  ١۵آموزی بزرگساالن را درنواحی روستایی تشکیل می داده است، می توان نتیجھ گرفت کھ اکثریت عظیم افراد 

  باقی مانده بودند. ھمچنان بیسواد )1976(١٣۵۵مناطق در سال  ساکن اینبیشتر 

    ١٣۵٧سطح آموزش تحصیلی در آستانھ انقالب 

بخش مھمی  )1976( ١٣۵۵، ھم در شھرھا وھم در روستاھا، غفلت شده بود بھ طوری کھ دراز سواد آموزی بزرگساالن

زنان در  ٪٩٨مردان و  ٪٨٣زنان در مناطق شھری و  ٪٧٢مردان و  ٪۴۴سالھ و بیشتر بیسواد بودند:  25از افراد 

، در درجھ اول، بھ ١٣۵٠شرفت بی چون و چرای اشتغال بھ تحصیل در طی سال ھای دھھ یمناطق روستایی. درواقع پ

می شد. با این ھمھ، در مناطق روستایی، علیرغم تحول قابل  مربوط  جمعیت مناطق شھری، ابتدا پسران و سپس دختران،

نرخ مزبور بھ ویژه در مورد دختران، بسیار ضعیف باقی مانده  )،1960( ١٣۴٠مالحظھ اشتغال بھ تحصیل نسبت بھ دھھ 

سالھ و بیشتر را برحسب جنس و مناطق شھری و روستایی مقایسھ می کنیم،  ٢۵زرگساالن بود. ھنگامی کھ سواد آموزی ب

بازھم بیشتر آشکار می شود. سیاست توسعھ با دو آھنگ مختلف برحسب منطقھ شھری ین دو منطقھ تفاوت و فاصلھ بین ا

از سوی دیگر، تا حد زیادی در مقابل اشتغال بھ تحصیل دختران،  یو روستایی، از یکسو، و مقاومت جامعھ روستای

  توضیح می دھد. را روستاھا اختالف و فاصلھ بین شھرھا و

در ارتباط با  –تشکیل می دادند  )1976( ١٣۵۵جمعیت کل کشور را در  ٪۵٢کھ  –روستا ئیان  چشمگیرعقب افتادگی 

مورد توجھ ) 1970( ١٣۵٠ھای مربوط بھ روند توسعھ طی دھھ  بھ ندرت در تحلیل ،سواد آموزی واشتغال بھ تحصیل

قرار گرفتھ است. در غالب موارد، این تحلیل ھا نتایج وموفقیت ھای بدست آمده در شھرھا، خصوصا درشھرھای بزرگ، 

را بھ سطح کل کشور تعمیم می دادند. با این وجود، دولت بھ نتایج نامطلوب این طرح ھا در مناطق روستایی آگاه بود. 

تعیین راھبرد جدیدی کھ با مقتضیات ونیازھای مردم روستا بھتر سازگار باشد، ترجیح داد بھ  ولی بھ جای تغییر برنامھ و

بر آن کھ ھرگاه والدین از تحصیل  بھ مجلس برد کھ بنا الیحھ ای دولت )1974( ١٣۵٣فروردین  ٢٧زور متوسل شود. در 

ھمین  ، مانند قوانینی ازوش سرکوبگرر). این Aqeli, 1991( می شدندفرزندان خود جلوگیری کنند بھ حبس محکوم 

ازدواج، کھ ناسازگار با عمل مردم بود، بھ تغییر قابل مالحظھ ای در رفتار مردم منجر دست درارتباط با زناشویی و
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اکثریت قریب بھ اتفاق بزرگساالن ساکن مناطق روستایی بیسواد ، بخش مھمی از کودکان و١٣۵٧نگردید. در آستان انقالب 

  بودند.

  جمھوری اسالمی یو آموزش یسیاست تحصیل - ٣

  آرزوھا و تمایالت جدید برآمده از روزھای انقالبی

جا در شھرھا و روستاھا، اماکن عمومی محل گرد ھمایی وتجمع مردمی شد  ھجنبش انقالبی تمامی جامعھ را تکان داد. ھم

طی ماھھا،  بھ بحث و تبادل نظر می پرداختند. و در آنجا، مردم بھ سخنرانان گوش فرا می دادند، کسب اطالع می کردند و

تظاھرات اعتراضی وسیع خیابانی، تماس ھای بیشماری بین افرادی کھ تا آن زمان کمترعادت بھ مالقات وبرخورد از این 

برانگیخت و بدین ترتیب موجب بروز جنبش عظیم مبادلھ افکار شد. این اختالط شدید افکار و اطالعات  ،دست داشتند

گاھی مردم را تقویت کرد و بھ تحول بی درنگ خواست ھا و تمایالت آنان انجامید. با انقالب، مردم امیدواربودند کھ خودآ

سرنوشت خویش رادر دست  ،غصب شده بود، از نو برقرار کرده»   پادشاه مستبد  «را کھ مدتھا از طرف  حقوق خود

گیرند
121
ضیات انقالبی، آغوش خود را صادقانھ بھ روی افکار جدید جامعھ در فضایی از اعتماد و امید ناشی از مقت  :

آماده ساخت. این بینش از طریق تبلیغات ھمھ جریان ھای نوید بخش تغییر و تحول گشود و خود را برای آینده ای برای 

زندگی  اشتتقویت می شد. آنان توضیح می دادند کھ دولت برآمده از انقالب، وظیفھ خواھد د نیز سیاسی مخالف رژیم سابق

نماید، آموزش و تحصیالت تامین بایستی دسترسی آنان را بھ بھداشت، مسکن و ء کنداعطا بھ مردم ی رامناسب
بھ عالوه .122

  قانون اساسی جمھوری اسالمی قید شد ه است کھ: ٣٠در ماده 

م سازد و وسایل دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای ھمھ ملت تا پایان دوره متوسطھ فراھ  «

  » .تحصیالت عالی را تا سرحد خود کفایی کشوربھ طوررایگان گسترش دھد

  بسیج قابل مالحظھ برای مبارزه با بیسوادی

)1979( ١٣۵٨ فرمان آیت اüّ خمینی در آذرماه بھآغاز مبارزه با بیسوادی کھ 
یعنی ده ماه بعد از استفرارجمھوری  123

بھ سرعت از ظرفیت وزارت آموزش  فراخی ابعادشوشویق کرد کھ بھ سبب وسعت اسالمی، رسمیت یافت، جنبشی را ت

ولی  ؛بسیاربی نظم و ترتیب بود»   نھضت سواد آموزی  «سازمان  )،1982( ١٣۶١سال  فت. درواقع تار رتو پرورش فرا

ه و با نیازھای ویژه آخر طرح ھایی را کھ بھتر تدوین شددست از این تاریخ بھ بعد، طرح ھای متعددی را تجربھ کرد و 

                                                 
ھای مرکزی  کھ در اثر پ. وی یی و ف. خسروخاورجمع آوری شده اند. شھادت ھای مزبوربھ وضوح این تقاضا نگاه کنید بھ شھاد ت ھایی .121

 ).,Vieille, Khosrokhavar 1990(مردم را نمایان می سازند 
122

 د.الب مشروعیت یافتنمردم اند، کھ با پیروزی انق»  حقوق طبیعی  «خمینی ناظر بھ این . بھ طور خاص، خطابھ ھا و فرامین مختلف آیت هللا 
 خواستار مشارکت ھمگان در طرد این آفت از کشور،می خواند و آیت اüّ خمینی دراین فرمان خطاب بھ ھمھ مردم، بیسوادی را شرم آور .123

  . بدون این کھ منتظر تشریفات و کمک دولت شوند، می گردد
 .نسخھ فرانسھ اثر ارائھ شده است 4 ودر ضمیمھفرانسھ ترجمھ شده بخشی از این فرمان بھ زبان  :توضیح نویسنده برای برگردان فارسی
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ومی تقسیم شد. اولی با دو سال نخستین و د بیسوادان تطبیق داده شده بود را برگزید. دوره ھا بھ دو سطح مقدماتی و تکمیلی

برای دوره  )،1986و 1982( ١٣۶۵و ١٣۶١با سال ھای سوم و چھارم آموزش ابتدایی مطابقت داشت. بین سال ھای 

ثبت نام شمارش شده کھ اکثریت آنان را زنان تشکیل  ٩٠٠٠٠٠رھرسال بھ طور متوسط ھای سواد آموزی ھر دو سطح د

). با این کھ میانگین مدت فراگیری سواد بھ ھیچ رو باال نیست، آنچھ کھ دراین جنبش بھ Anonyme, 1992a( می دادند

  اراده مردم در کسب دانش بھ خصوص از طرف زنان است.تائید نظر بسیارجالب می رسد، 

بھبود بخشیده، بھ این  نیز برنامھ دوره ھای خود را»   نھضت سواد آموزی  «تا کنون، سازمان ) 1986( ١٣۶۵ز سال ا

ل بتوانند مایتترتیب کھ دو دوره اضافی برای رسیدن بھ سطح پنجم ابتدایی را افزوده است تا سواد آموزان جدید در صورت 

  تحصیالت خود را ادامھ دھند.

 ١٣٧۵میلیون و در ٢بھ  ١٣٧٠بھ یک میلیون، در ١٣۶۵لھ و بیشتر کھ این دوره ھا را گذرانده اند در سا ١٠تعداد افراد 

  )١بھ یک میلیون بالغ می شده است (جدول 

 بھ تفکیک سطح تحصیالت و اند سالھ و بیشترکھ در دوره ھای سوادآموزی ثبت نام کرده ١٠افراد  –١جدو ل 
  بھ ترتیب منطقھ شھری و روستایی 

 ال و دورهس

  

1365 

 کل کشور روستایی شھری

 636 709 023 388 613 321 مقدماتی

 373701 217985 155716 تکمیلی

 - -- - دوره پایانی

 - - - دوره پنجم (معادل پنجم ابتدایی)

  1370 

 205 955 980 581 225 373 مقدماتی

 248 796 880 463 368 332 تکمیلی

 764 145    دوره پایانی

 935 112 028 53 907 59 دوره پنجم (معادل پنجم ابتدایی)

  1375 

 476 491 817 260 659 230 مقدماتی

 943 330 942 166 001 164 تکمیلی

 789 160 064 78 725 82 دوره پایانی

 124 76 561 33 563 42 دوره پنجم (معادل پنجم ابتدایی)

 .١٣٧٧، منابع: سالنامھ آماری ایران

میلیون نفر در  14.6، از یک سو با کاھش تعداد بیسوادان از ١٣٧۵ثبت نام شدگان این دوره ھا در  محسوس شمار کاھش

از سوی دیگر با جذب جوانترین آنھا در نظام تحصیلی معمولی، ارتباط دارد. در ، و١٣٧۵میلیون در  ١٠٫٧بھ  ١٣۶۵
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سال داشتند.  30دور ه ھای مقدماتی و تکمیلی، کمتر از در ) ٪٧٠، اکثریب عظیمی از ثبت نام شدگان (١٣۶۵واقع در 

ثبت نام شدگان دوره تکمیلی را  ٪۵٣٫٩ثبت نام شدگان دوره مقدماتی و  ٪۴٨٫٢، بھ ترتیب ١٣٧۵درصورتی کھ در 

 سالھ الزم التعلیم ( آنھایی کھ بھ ١٨ـ  ٧برای جوانان  »  نھضت سواد آموزی «تشکیل می دادند. از طرف دیگر سازمان 

 نجپویژه بھ علت عدم دسترسی بھ دبستان در مناطق روستایی بھ موقع بھ تحصیل مشغول نشده اند) دوره ویژه ای  شامل 

جوان  ١۴١۴۵١، ١٣٧۵و در  ١۵۶٣٢٣، ١٣٧٠. در ترتیب داده بودسال ابتدایی برای دسترسی حداقل بھ دانش ابتدایی 

  دراین کالس ھا ثبت نام کرده بودند. 

فرھنگی پی آمد انقالب است کھ بھ  –مردم از این دوره ھای سواد آموزی نشانھ تحول شرایط اجتماعی  استقبال مطلوب

نسبت بھ اصالحات ارضی  نشد. درواقع، گرایش عوام گرای رھبران و خصومت آنا  ویژه در مناطق روستایی مشاھده می

 برای بسط و توسعھ مناطق روستایی واداشت محمد رضا شاه، آنھا را ازھمان فردای انقالب بھ اتخاذ سیاست ویژه ای

)1989 Katouzian, موج جوانان داوطلب کھ بالفاصلھ درچھارچوب سازمان جھاد سازندگی بھ سوی مناطق روستایی .(

)، تا در آنجا خدمات خود را نھ تنھا برای سواد آموزی بلکھ برای برق رسانی روستاھا، ۶روان شد ( رجوع کنید بھ فصل 

بھ  را فضا و جو اجتماعی این مناطق آب آشامیدنی، احداث راه ھا و مدارس و یا کاردر مزرعھ عرضھ کنند،لولھ کشی 

نحو قابل مالحظھ ای تغییرداد. این سیاست دولت کھ بھ سرعت نتایج مشخصی بھ بارآورد، آشکارا بر امیال و آروزھای 

  ان جدا ساخت.مردم روستایی تاثیر گذاشتھ، آن ھا را از سنن اباء اجدادی ش

  مدارس و اشتغال بھ تحصیل انبوه کودکان ترویج

و  ١٣۵٠بھ شمار کودکانی کھ در اثر افزایش نرخ جمعیت در سالھای  از ھمان اولین سال ھا ی پس از پیروزی انقالب،

وسسات ، مدرواقعنیزافزوده شد. بھ سن مدرسھ رفتن رسیده بودند، تقاضای قابل مالحظھ اشتغال بھ تحصیل  ١٣۶٠اوائل 

برای ارضای تقاضای فوق کافی نبودند. برای پاسخ بھ این  یآموزشی و نیروھای انسانی موجود درآن زمان بھ ھیچ رو

تقاضا، دولت تصمیم گرفت روزکار تحصیلی را بھ دو نوبت و گاه بھ سھ نوبت آموزشی تقسیم کند. بین آموزش تحصیلی 

، و آموزش تحصیلی ای کھ حد اقل تعلیم و تربیت را برای تعداد وسیعی از با کیفیت، دارای برنامھ تعلیم و تربیت کامل

ھمچنین در محلھ ھای مردمی شھرھای بزرگ و، مدارس دولتی غالبأمورد اخیررا انتخاب کرد. دولت کودکان فراھم سازد، 

 ، بعداز ظھر و حتیصبح خود را بھ ترتیب در نوبت ھایقرار داشتند. دو یا سھ گروه دانش آموز، تحصیالت  روستاھادر 

  غروب دنبال می کردند.

با وجود گرایش عمومی بھ آموزش و تحصیل، آھنگ رشد نرخ اشتغال بھ تحصیل در کل کشور بھ ظاھر کند شد و از 

موج پناھندگان افغانی . جنگ ایران وعراق ورسید ١٣۶۵در  ٪٧۴بھ  ١٣۵۵سالھ در  ١۴تا  ۶پسرو دختر، ،کودکان ٪۶٩

میلیون برآورد می شد، دالیل اصلی کند شدن این آھنگ رشد است. درواقع موج وسیع  ٣تا  ٢ار آنھا بین و عراقی کھ شم

مھاجران مناطق مرزی جنگ زده بھ سوی داخل کشور و ورود توده عظیم پناھندگان بھ سرزمین ایران، بھ ویژه طی سال 

کھ مھاجران مستقر شده  ئیور، بویژه درشھرھابھ تحصیل را درمناطق مزب لھای اول جنگ، سازماندھی آموزش واشتغا

 ١۴ـ  ۶بودند، درھم ریخت. در مناطق شھری، در واقع شاھد کاھش خفیف نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان پسر و دختر 

. عالوه برتاثیرحضور مھاجران، تغییر تعریف مناطق شھری نیز ١٣۶۵در  ٪٨٣در مقابل  ١٣۵۵در  ٪٨٧سالھ ھستیم: 

داشت، شھرمحسوب  نفر سکنھ ۵٠٠٠، فقط نقاطی کھ بیش از ١٣۵۵وضیح می دھد. درحالی کھ در این کاھش را، ت

باید . دارای یک شھرداری بودندبدون توجھ بھ تعداد جمعیت،  شھربھ کلیھ مناطقی اطالق می شد کھ ١٣۶۵در  ،شد می
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دود و درنتیجھ نرخ اشتغال بھ سکنھ، امکانات و وسایل آموزشی مناسب مح ۵٠٠٠توجھ داشت کھ در مناطق کمتر از 

پیشرفتھ، بدون شک میانگین نرخ اشتغال  تحصیل ضعیف بود. با افزودن این مناطق بھ مناطق از لحاظ امکانات آموزشی

  بھ تحصیل برای تمام مناطق شھری کاھش یافت.

ھ د بھ رشد نرخ اشتغال بدر روستا ھای ایران، بر عکس استقبال بسیار خوبی کھ از تعلیم و تربیت و آموزش بھ عمل آم

رسید. دراین پیشرفت،  ١٣۶۵در  ٪۶۴بھ  ١٣۵۵در  ٪۵۴سال کمک کرد کھ از  ١۴ـ  ۶تحصیل کودکان پسر و دختر 

سالھ بھ مدرسھ می رفتند، در حالی کھ  ١۴ـ  ۶ن از دخترا ٪۵١، برای اولین بار ١٣۶۵سھم دختران برتری داشت: در 

 ٪٧۶بھ  ١٣۶۵بود در  ٪٧١، ١٣۵۵در کھ ن کھ نرخ اشتغال بھ تحصیل پسرانبود، حال آ ٪٣٧این نرخ فقط  ١٣۵۵در 

  افزایش یافت.

سازماندھی آموزش و تحصیل بھ دو یا سھ نوبت در محلھ ھای مردمی و در بعضی روستاھا بھ جھت رشد ضعیف امکانات 

و وخامت بحران اقتصادی  قیمت نفتای ناشی از کاھش  و وسایل مادی و نیروی انسانی، کھ بھ محدودیت ھای بودجھ

) طول کشید. پس از آتش بس و بھ اجرا گذاشتن نخستین برنامھ پنجسالھ، ١٣۶٧مربوط می شد، دست کم تا پایان جنگ (

وضعیت بھ تدریج بھبود یافت. در مقابل تقاضای مبرم مردم و علیرغم کسری بودجھ مزمن، دولت ناگزیر شد کھ امکانات 

افزایش دھد تا مدارسی کھ تا آن زمان چند نوبتی کار می کردند، آھنگ تعلیم و تربیت عادی  آموزشی، مادی و انسانی، را

ث رسیده بودند، باع رفتن بھ سن مدرسھ ،یابند. ولی شمار بسیار مھم کودکانی کھ در طی سال ھای قبل متولد شدهازرا ب

د کھ برنامھ تحصیلی یک نوبتی شامل برنامھ وآن شمانع از  اقی مانده،شد کھ امکانات بھ کار گرفتھ شده ھمچنان ناکافی ب

  تعلیم و تربیت و آموزش کامل در کل کشور برقرار گردد. 

با وجود این مشکالت، سھم کودکان شاغل بھ تحصیل بھ نحو قابل مالحظھ ای افزایش یافت. بھ نظر می رسید کھ از این 

مادر، چھ در مناطق شھری چھ در مناطق روستایی، شده و پدر و وارد پس، آموزش و تحصیل بھ رفتار جاری مردم 

عادت کرده بودند کھ بھ طور منظم فرزندا ن خود را، ھم پسروھم دختر، بالفاصلھ پس از رسیدن بھ سن فراگیری و 

 ٪٩۴(  سالھ در کل کشور ١۴- ۶پسران و دختران  ٪٨٩ )،1996( ١٣٧۵آموزش، در مدارس ثبت نام نمایند. در سال 

در مناطق روستایی) بھ تحصیل اشتغال داشتند. این افزایش قابل مالحظھ، بھ ویژه د ر ارتباط با  ٪٨٩ی و در مناطق شھر

باال بود. بھ این ) 1970( ١٣۵٠رشد نرخ اشتغال بھ تحصیل در روستاھا ست؛ چرا کھ این نرخ در شھرھا از سال ھای 

 زایشاف مشاھده می شد، نزدیک می گشت.  در این میان،ترتیب، اشتغال بھ تحصیل در مناطق روستایی بھ آنچھ در شھرھا 

رسید،  ١٣٧۵در  ٪٧۵بھ  ١٣۶۵در  ٪۵١سال از  ١٠نرخ اشتغال بھ تحصیل دختران در مناطق روستایی کھ در عرض 

 . این پیشرفت را بھ وضوح نشان می دھد

ھای   ھو نیز محتوای برنام ،اگیری و تحصیلزمان کوتاه فر بویژه ھا واین نوع مدرسھ مسلما از انتقاد بری نبودند. این دوره

ای بھ  ) قطعا مدرسھ نمونھ,Paivandi 1995؛ ,Mehran  1992( بود بسیار سیاسی و حتی اعتقادی کھ تعلیم و تربیت،

د. ھمینطور، داده ھای مربوط بھ سواد بر اعالم و ادعای خود افراد در ارتباط با توانایی شان برای خواندن و بار نمی آور

اندھی توان بھ سازم  ندارد. و باالخره، می تفرد با سواد بھ دست می دھد مطابقاین امر با تعریفی کھ یونسکو از شتن، و نو

متنوع را عرضھ نکرده و بھ فراگیری حداقل  یکھ آموزشایراد گرفت تعلیم وتربیت و بخصوص بھ برنامھ ھای ناقص آن 

بھ بسط شناخت و بیداری استعداد و ھوش کودکان کمک نمی کنند. با این  معلومات محدود می شوند، و نیز بھ اندازه کافی

ھمھ باید گفت کھ این وضعیت تحصیلی، جھت گیری جدید جامعھ را نسبت بھ آموزش و تعلیم وتربیت نشان می دھد. پیش 
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 نشده بود. این از انقالب، ھرگز مدرسھ بھ این صورت از طرف مردم بھ خصوصا در نواحی روستایی با استقبال روبرو

گذارد کھ در بطن آن بخش قابل مالحظھ ای از  بھ نمایش می فرھنگی را –گرایش جدید، دگرگونی عمیق زمینھ اجتماعی 

  ھای معمول، بھ آموختن و تحصیل تمایل پیدا کردند. داوریمردم، بر خالف پیش 

چھ گسترده تر، ھم در مناطق شھری و ھم بھ عالوه، از زمان استقرار جمھوری اسالمی، مدرسھ کھ بھ برکت توزیع ھر

در مناطق روستایی، برای انبوه کودکان امکان دستیبابی بھ دانش و سواد را فراھم آورده، بھ نظر می رسد کھ باالخره 

ـ  ۶). مقایسھ نقشھ ھایی کھ نرخ سواد آموزی کودکان ,Fargues 1994(نماید عملکرد ھمگون ساز خود را اعمال می 

نشان می  ١٣٧۵و  ١٣۶۵، ١٣۵۵در مقیاس شھرستان و بھ ترتیب منطقھ شھری و روستایی برای سال ھای سالھ را  ١۴

، ١٣۵٧، بھ ویژه در مناطق روستایی، بعد از انقالب یدھند، بھ خوبی آشکار می سازند کھ پیشرفت فوق العاده چشمگیر

ای، واقع در جنوب شرقی،   یست شھرستان حاشیھحدود ببھ نظر میرسد بجز ، ١٣٧۵). در۶تا  ١رخ داد ه است (نقشھ ھای 

آموزشی برخوردار است کھ قادر بوده بھ نحوی ھمگون بخش عظیمی  یاز نظام شمال غربی و جنوب غربی، بقیھ کشور

 از کودکان بھ سن تحصیل رسیده را، جذب نماید. 

را در  انآن ٪٨٢ھ را در شھرھا و سال ١۴- ۶کودکان  ٪٩۴این ھمگون سازی ازنقطھ نظر دسترسی بھ دانش و سواد، کھ 

سال در  ٣٫۵بھ  ١٣۵۵سال در  ٢٫۵روستاھا در برمی گیرد، و افزایش میانگین مدت اشتغال بھ تحصیل مردم کھ از 

می رسد، حاکی از آن است کھ مدرسھ ھمچنین قادر بھ اعمال عملکرد سیاسی خود بوده  ١٣٧۵سال در  ۴٫٩و  ١٣۶۵

آموزش و تعلیم وترتبیت، دولت اسالمی، مانند ھردولت نوگرا و غیر مذھبی، روند ایجاد  است. در واقع با توزیع ھمگون

 یک ملت را بھ جریان می اندازد.
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  )١٣۵۵ –سالھ شاغل بھ تحصیل ( مناطق شھری  ١۴- ۶سھم کودکان   -١نقشھ 

  
  بھ باال؛ فاقد داده ٪٩١؛ ٪٩٠تا  ٨٠ز ؛ ا٪٨٠تا  ٧١؛ از٪٧٠تا  ۶٠؛ بین ٪۶٠عنوان مقیاس ھا: نرخ شاغالن بھ تحصیل: کمتر از

  )١٣۶۵ –سالھ شاغل بھ تحصیل ( مناطق شھری  ١۴ـ  ۶سھم کودکان  - ٢نقشھ 

  
  بھ باال؛ فاقد داده ٪٩١؛ ٪٩٠تا  ٨٠؛ از٪٨٠تا  ٧١؛ از٪٧٠تا  ۶٠؛ بین ٪۶٠عنوان مقیاس ھا: نرخ شاغالن بھ تحصیل: کمتراز
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  )1375 –حصیل ( مناطق شھری سالھ شاغل بھ ت 14-6سھم کودکان   -3نقشھ 

  
  بھ باال  ٪٩١؛ از٪٩٠تا  ٨١؛ از ٪٨٠تا  ٧۵عنوان مقیاس ھا: نرخ شاغالن بھ تحصیل: بین 

  )١٣۵۵ –سالھ شاغل بھ تحصیل ( مناطق روستایی  ١۴- ۶سھم کودکان   -۴نقشھ 

  
  بھ باال  ٪٩١ ؛٪٩٠تا  ٨١از؛ ٪٨٠تا  ۶۶؛ از ٪۶۵تا  ۵٠؛ بین٪۵٠ازنرخ شاغالن بھ تحصیل؛ کمترعنوان مقیاس ھا: 
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  )١٣۶۵ –سالھ شاغل بھ تحصیل (مناطق روستایی ١۴- ۶سھم کودکان   -۵نقشھ 

  
  ؛ فاقد دادهبھ باال ٪٩١ ؛٪٩٠تا  ٨١؛ از٪٨٠تا  ۶۶؛ از٪۶۵تا  ۵٠؛ بین ٪۵٠ازکمتر عنوان مقیاس ھا: نرخ شاغالن بھ تحصیل:

  )١٣٧۵ –اطق روستایی سالھ شاغل بھ تحصیل (من ١۴ـ  ۶سھم کودکان   -۶نقشھ 

  
  ؛ فاقد دادهبھ باال ٪٩١؛ ٪٩٠تا  ٨١؛ از٪٨٠تا  ۶۶؛ از ٪۶۵تا  ۵٠ ازعنوان مقیاس ھا: نرخ شاغالن بھ تحصیل: 



 فصل پنجم: پیشرفت آموزش و تحصیالت –بخش دوم 

135 

تقسیم ھر چھ متعادل تر امکانات از فاصلھ بین نسل ھا و نابرابری بین زن و مرد تا  - ۴

  سترسی بھ دانشد

  تحصیل جمعیت روستایی اشتغال بھ تحصیل جمعیت شھری، اشتغال بھ

آغاز و تا درجنبھ ھایی کھ در توسعھ آموزش و تعلیم و تربیت کمتر مورد بررسی قرار گرفتھ این است کھ مدرسھ یکی از

 دارد تا نقش ھمگون ساز، نقش متمایز کننده را را در برگیرد و اکثریت کودکان گسترده شود کھ در تمام مناطق یزمان

)1994b Fargues,ن مبنا، در ایران افرادی کھ در آغاز قرن متولد شده بودند، بھ دلیل استقراربا تاخیر نظام ). بر ای

کھ توانستند  )1950( 1330آموزشی و تحصیلی، ھمان شانس دست یابی بھ دانش را نداشتند کھ نسل ھای متولد بعد از دھھ 

: از ) دچار تباین گشت1976( ١٣۵۵نسل ھا دراز تعمیم آموزش و تحصیل بھره مند شوند. بھ این ترتیب، ھمزیستی بین 

ھ از سوی دیگر، جوانان کرا در جامعھ اشتغال می کردند، ومسلط یکسو بزرگساالن کھ اکثرا بیسواد بودند ولی مواضع 

، از آنجا کھ ١٣٧۵و  ١٣۶۵اغلبشان تحصیل کرده بودند و بھ جھت سنشان در مواضع ثانوی قرارداشتند. برعکس در 

غ بھ با رسید ن بھ سن بلو وجوانان عمدتا بواسطھ پیشرفت مداوم ترویج و توزیع مدرسھ وسیعا باسواد شده  بخشی از این

  . کمتر متباین بودصفوف بزرگساالن پیوستھ بودند، این ترکیب ظاھرا 

بر  ، این نسل ھا طی سال ھای طوالنی ھم بر حسب محل اقامتشان و خصوصاکھ کردیاد آوری بایستی  ولی بالفاصلھ

حسب جنس، ازھم متمایز بودند. در واقع در باال دیدیم کھ مدرسھ ابتدا در نواحی شھری رواج یافت؛ بنا براین شانس 

دسترسی بھ مدرسھ برای افرادی کھ درشھرھا زندگی می کردند خیلی بیشتر بود تا برای آنھا کھ در روستا ھا سکونت 

  )١داشتند (نمودار

  شھری و روستایی معیت بر حسب نسل و بھ تفکیک مناطقل جنرخ سواد آموزی ک – ١نمودار 
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 با سواد بودند، تقریبا کلیھ) 1916-1912( ١٢٩۵-١٢٩١افراد متعلق بھ نسل  ٪٢٠در حالی کھ در شھرھا کمی بیش از

 ١٣٣۵- ١٣٣١متولدین سال ھای نرخ باسوادی ھمان نسل در روستاھا بیسواد بودند. دراین مناطق، برای اولین بار افراد

ساکنان مناطق شھری رسید. بنا براین، ازاین  ١٢٩۵ـ  ١٢٩١بھ سطح نرخ با سوادی متولدین سال ھای ) 1952-1956(

سال از جمعیت شھری عقب مانده بود. از آن بھ بعد، این فاصلھ با سرعت شروع بھ  ۴٠جمعیت روستایی،  نقطھ نظر

بھ نرخ نسل  )1981-1977( ١٣۶٠ ـ ١٣۵۶آموزی نسل ھای کاھش می کند بھ نحوی کھ در مناطق روستایی، نرخ سواد 

سال نسبت  ١٠تنھا . این نسل ھا ٪٩٢و ٪٩٠در مناطق شھری نزدیک شد: بھ ترتیب  )1971-1967(١٣۵٠ـ  ١٣۴۶ھای 

 این پیشرفت مھم در نواحی روستایی با ارتقاء میانگین مدت اشتغال بھ تحصیلبھ عالوه بھ جمعیت شھری عقب تر بودند. 

سال  ۵بھ برای ھمان نسل ھا درمناطق شھری) سال  ٧٫٣( ١٣۵٠- ١٣۴۶سال برای نسل ھای متولد  ۴کھ از  راه بودھم

  .)٢( نمودار سال در مناطق شھری) رسید ٨٫٢( ١٣۵۵ـ ١٣۵١برای نسل ھای متولد 

روستایی  ن دو جامعھترکیب ای تمایزاشتغال بھ تحصیل بین جمعیت روستایی و جمعیت شھری، مسلما باعث  یزمان اختالف

ترکیب جامعھ روستایی کھ جمعیتی وسیعا بیسواد در تمام گروه  .، شدمتحول نشد ه بودند یکسانی و شھری کھ با آھنگ

و  ١٣۵٠دربرمی گرفت، متعادل بود. سپس در سال ھای دھھ ھای ) 1950( ١٣٣٠ھای سنی را تا پایان سال ھای دھھ 

ان، کھ با نسبتی بسیار باال بھ تحصیل اشتغال داشتند، و بزرگساالن بیسواد بین جوانان و کودک )1970-1980( ١٣۶٠

تعارضی پدید آمد. این ترکیب جامعھ روستایی، احتماال فقط در آغاز دھھ آینده است کھ این باربھ واسطھ با سواد شدن 

  می یابد. باز تمامی گروه ھای سنی، تعادل خود را

  شھری و روستایی تحصیلی بر حسب نسل و بھ تفکیک مناطقمیانگین تعداد سال ھای  – ٢نمودار 

  

اق جلوتر اتفاز لحاظ زمانی منتھی تحول ترکیب جامعھ شھری بھ آنچھ کھ در جامعھ روستایی مشاھد شده بود، شبیھ بود 

در  ید مگربا پیشرفت منظم اشتغال بھ تحصیل عدم تعادل ظاھرشد و ناپدید نگرد )،1920( ١٣٠٠از ھمان دھھ  بود:افتاده 

کھ نوعی تعادل بین گروه ھای سنی مشاھده می شود. بنابراین مدت زمان انتفالی گذار از ) 1980( ١٣۶٠ دھھ سال ھای

یک تعادل بھ تعادل دیگربین نسل ھا برای روستاییان خیلی کوتاه تر از شھرنشینان بود. بھ عالوه این دو جمعیت ھمواره 

ھای دھھ  یکدیگرمتمایز می شوند. ھر چند توسعھ آموزش و تحصیل طی سال از نقطھ نظرسطح آموزش و تحصیالت از
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، بھ جمعیت روستایی، خصوصا بھ نسل ھای جوانتر، امکان داد کھ بھ شکل قابل مالحظھ ای عقب ماندگی خود را ١٣۶٠

  ری برسد.جبران کنند، ولی این جمعیت ھمچنان بایستی بھ این پیشرفت ادامھ دھد تا بھ سطح آموزشی جمعیت شھ

  اشتغال بھ تحصیل زنان مردان،اشتغال بھ تحصیل 

 موضوع مھمتر، نابرابری زنان و مردان متعلق بھ یک نسل در دسترسی بھ سواد و دانش است. در ایران، جامعھ کھ

پسران باشد، چندین دھھ درمقابل گشودن درھای مدرسھ بھ روی دختران  خاصترجیح می داد تحصیل و آموزش منحصرا 

ومت کرد. این امر منجر شد کھ نقش تفکیک کننده مدرسھ، این بار بین زنان و مردان متعلق بھ یک گروه سنی، برای مقا

یک دوره معین حفظ شود. با توجھ بھ توزیع پراکنده و ناھماھنگ مدرسھ، ابتدا در شھرھا و سپس در روستاھا، این دختران 

کسری  قدر مطلق )٣(نمودار ن ھم نسل خویش را دریافتند. در شھرھاساکن مناطق شھری بودند کھ ابتدا تفاوت با پسرا

 می رسید) 1932-1936( ١٣١۵- ١٣١١واحد، برای نسل ھای متولد سال ھای  28سواد آموزی زنان نسبت بھ مردان بھ 

 تھ ویش یافکمتر از زنان بیسواد بودند). سپس نابرابری بین زن و مرد از لحاظ دسترسی بھ سواد و آموزش افزا (مردان

رسید. این نسل ھا ) 1937-1941( ١٣٢٠- ١٣١۶واحد، برای نسل ھای متولد  31یعنی  بھ نقطھ اوج خود قدر مطلق آن

نسل ھایی را تشکیل می دادند کھ برای آن ھا نابرابری بین زنان  )،1942-1946( ١٣٢۵- ١٣٢١در واقع با نسل ھای 

 )1956-1952( ١٣٣۵ـ ١٣٣١ود. با این حال بایستی منتظر نسل ھای نظر دسترسی بھ مدرسھ بیش از ھمھ ب ومردان از

شد تا زنان متعلق بھ این نسل ھا فاصلھ خود را با مردان ھم نسل خویش از حیث دسترسی بھ سواد ودانش بھ طور محسوس 

زنان نسل جوان این امر خود گواه پیشرفت قابل مالحظھ است وکاھش دھند. از آن پس، این فاصلھ ھمچنان در حال کاھش 

 است کھ عمال بھ ھمان سطح سواد آموزی مردان دست یافتند. 

و پس از آن، با طوالنی کردن دوران تحصیل خود، نھ تنھا عقب ماندگی  ١٣٣٠ازسوی دیگر، زنان متولد در سال ھا دھھ 

 )۴نمودار( سطح تحصیالت مردان نیزگذشتھ اند بلکھ حتی ا ز ،خود را از لحاظ سطح تحصیالت جبران کرده

 واد برحسب جنس و نسل (مناطق شھری)سھم افراد بی س -٣نمودار 
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  جنس و نسل (مناطق شھری) تعداد متوسط سال ھای تحصیلی بر حسب -۴نمودار 

 

بسیارضعیف بود، اما برای  ١٣١٠مردان وزنان متعلق بھ نسل ھای متولد سال ھای  سال ھای تحصیل میانگیننابرابری 

سال  ٢٫۶بھ نقطھ اوج خود رسید () 1942-1951( ١٣٣٠ـ١٣٢١یق تر شد و برای متولدین سال ھای نسل ھای بعدی عم

سال  ٨٫۶برعکس شد:  )1977-1981( ١٣۶٠-١٣۵۶اختالف)، سپس بھ آھستگی کاھش یافت و آنگاه برای نسل ھای 

ن شھری متولد سال ھای دھھ افزایش مداوم طول مدت تحصیلی زنامی توان سال برای زنان.  ٨٫٧برای مردان در مقابل 

مشاھد شده است، ) 1980( ١٣۶٠باروری، کھ از نیمھ دوم دھھ  اصلی کاھشیکی از دالیل را  بھ بعد) 1950( ١٣٣٠

  تلقی کرد.

تعلق داشتند، از لحاط دسترسی بھ سواد ) 1930( ١٣١٠بر خالف زنان شھری، زنان روستایی کھ بھ نسل ھای متولد دھھ 

). نابرابری بین دو جنس از ، صفحھ بعد۵ نمودارمردان ھم نسل خویش قرارداشتند ( قریبا برابر باو دانش در وضعیتی ت

ظاھر می شوند. این نابرابری  )،1937-1946( ١٣٢۵ـ ١٣١۶حیث دسترسی بھ مدرسھ بھ وضوح در نسل ھای متولد 

واحد،  ٣۴قدر مطلق  خود،حد  بھ باالترین )،1952-1956( ١٣٣۵- ١٣٣١سپس شدت بیشتری یافتھ و برای نسل ھای 

نابرابری بین دو جنس شد تا عاقبت این  )1972-1976( ١٣۵۵-١٣۵١ھای  رسد. بایستی منتظر نسل ھای متولد سال می

 ۵ قدر مطلق کھ تنھا بھ ١٣۶۵- ١٣۶١کاھش یابد. نابرابری نرخ اشتغال بھ تحصیل مردان و زنان متعلق بھ نسل ھای 

اال رفتن ھرچھ بیشتر نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان دختر برقراری یک تعادل جدید بین دو با توجھ بھ ب واحد می رسد،

 ١٣۵١می دھد. مناسب است کھ بر پیشرفت نسل زنان جوان ودختران متولد بین نوید  در سالھای آینده این زمینھ رادرجنس 

اطق شھری ھمان راه کوتاه شدن تدریجی کھ با عمال بیست سال تاخیر نسبت بھ زنان ساکن من) 1985و  1972( ١٣۶۴و 

فاصلھ دسترسی بھ سواد ودانش را با مردان ھم نسل خود می پیمایند، تاکید کنیم. مقایسھ میانگین طول مدت تحصیل بر 

). ازیک تعادل تقریبا صفحھ بعد ۶ھمان تحول را نشان می دھد (نمودار ،حسب جنس و نسل، تقریبا با یک نسل تفاوت

- ١٣۴١تدریجا بھ عدم تعادلی گذر می کنیم کھ برای نسل ھای  )،1932-1941( ١٣٢٠ـ  ١٣١١ھای  کامل برای نسل

سال  2: بھ طور متوسط فقط رسد  سال می ٢٫۵بھ  فاصلھ مدت تحصیلی مردان و زنانبھ میانگین ) 1966-1962( ١٣۴۵

-1981( ١٣۶٠ـ١٣۵۶ی نسل ھای سال برای مردان. میانگین طول مدت تحصیلی برا ۴٫۵مدرسھ برای زنان در مقابل 
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سال فاصلھ رانشان می دھد. در  ١٫٧سال برای مردان ھمان نسل می رسد کھ  ۶٫٧سال در مقابل  5برای زنان بھ  )1977

کھ بھ زودی حاصل خواھد شد، آغاز زنان راه تعادل جدیدی را  وجود دارد ولی نسل ھای اخیر، گرچھ ھنوز نابرابری

ی م شرفت زنان، کھ از دھھ قبل مشاھده شده، گواھی است بر تغییر ذھنیت مردم روستا کھ بھ نظربا این ھمھ، پیکرده اند. 

درمورد اشتغال بھ تحصیل زنان دیگر کمتر تردید بھ خود راه می دھند. با توجھ بھ این تغییر، باید منتظر بود کھ نسل رسد 

با آھنگی بھ اندازه کافی سریع بھ سوی تعادل جدید  ھای بعدی ھرچھ بیشتر برابرگرا باشند و درنتیجھ جامعھ روستایی

 ،بھ دانش و سال ھای بعدی) 1960( ١٣۴٠سمت گیری کند. ھمینطور ممکن است کھ دسترسی نسل ھای زنان متولد دھھ 

ھارا بھ مھارباروری خویش  کھ نسبتا مدت بیشتری را در مدرسھ گذرانده اند، بر رفتارباروری آنان تاثیر گذاشتھ و آن

  شانده باشد.ک

بررسی این منحنی ھا، دوباره امکان می دھد کھ رشد و توسعھ پیگیر آموزش و تحصیل را کھ بعد از انقالب ابعاد قابل 

، کھ جمھوری اسالمی باید این بار تحت نظم وتناسبمالحظھ ای، بھ ویژه در روستا ھا، یافت، مورد تاکید قراردھیم. این 

تقاضای دیر پای جامعھ می پذیرفت، شرایطی را بھ دنبال داشت کھ در آن  واسطھبھ  بھ خصوصانقالب و قوه محرکھ

  مدرسھ عاقبت توانست عملکرد ھمگون ساز خود را اعمال نماید. 

  روستایی)سھم افراد بی سواد برحسب جنس و نسل (مناطق  -۵نمودار 
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  ایی)روستجنس و نسل (مناطق  تعداد متوسط سال ھای تحصیلی بر حسب - ۶نمودار 

  

  کاھش فاصلھ بین زنان و مردان در دسترسی بھ آموزش تحصیلی - ۵

ھای   ھا و استنباط  داوری برخالف تمام پیش ١٣۵٧پیشرفت قابل مالحظھ اشتغال بھ تحصیل زنان از زمان انقالب  مشاھده

 ،عالوه برآنکردند.  پس ازاستقرار جمھوری اسالمی مطرح میرا  کھ بستھ شدن جامعھ بھ روی زناناست پیش ساختھ ای 

افزایش سطح تحصیالت زنان ایرانی کھ بھ آنھا اجازه داد تا فاصلھ خویش را با مردان از حیث میانگین طول مدت تحصیلی 

کاھش دھند، بھ طور کلی ھمان تحولی را دنبال کرد کھ در کشورھای عرب و مسلمان نظیر، الجزایر، مصر، مراکش، 

م ھ این کشورھا از رژیم ھای سیاسی و اعتقادی متفاوتی برخوردار ھستند. حال آن کھ سوریھ و تونس، مشاھد شده است،

شروع بھ طوالنی کردن مدت  ١٣٣٠در ایران و ھم در کشورھای مزبور، زنان متعلق بھ نسل ھای متولد سال ھای دھھ 

ر حصیالت خود را طوالنی تتحصیل خود کردند. نسل ھای بعدی کھ از توسعھ پیگیرآموزش و تحصیل بھره بردند، مدت ت

ی فاصلھ میانگین طول مدت تحصیل کرده و بدین ترتیب فاصلھ خود را در این زمینھ بامردان کاھش دادند. بھ این ترتیب،

 1994aسال ( 1.5سال در ایران و تقریبا بھ  ١٫٣بھ  )،1970(١٣۵٠بین مردان و زنان متولد سا ل ھای اول دھھ 

Fargues,یا دقیق تر بگوئیم بینش مذھبی رھبران ایران کھ در واقع ، سیاستلذکر رسید. در نتیجھ) در کشورھای فوق ا ،

یاسی رھبران س کھ ،زنان کشورھای مسلمان مزبورایرانی بھ مانند نسبت بھ زنان بسیار نامساعد بود، مانع آن نشد کھ زنان 

  .راه مدرسھ را پیش گیرند، در آنھا بیشتر آرمان ھای الئیک در سردارند

، کھ مردان و زنان در آن است بر آمده یدر اینجا، بینش مذھبی مقامات سیاسی با قدرت و پویایی جامعھ ای کھ از انقالب

توده وار شرکت کرده بودند، تصادم می کند. باید فھمید کھ انتظارات و امید ھایی کھ مردم را بھ سرنگونی رژیم کشاند، 

کھ بعدھا مسئوالن سیاسی شدند، وسیعا این انتظارات را بحساب می آوردند. آنھا، بسیار بزرگ بود؛ رھبران جنبش انقالبی 

تمجید ھمانطور کھ مردم خواستار آن بودند، عدالت برای ھمھ، کھ از آن عدالت اجتماعی و اقتصادی مستفاد می شد، را 

بویژه  ،از مدرسھ شروع کردنبا  اقتصادی را، –توسعھ اجتماعی  یبنا براین دولت اسالمی ناگزیر بود سیاستھا کردند.
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در مناطق بسیار محروم
124

این جوانان اسالمی متعھد، اعم از زن و مرد، کھ بنا بر، تعقیب کرده و یا سازمان دھد. عالوه 

را عادالنھ ترین جوامع برای ھمگان تعریف می کردند، رھبران »   جامعھ اسالمی  «بر تفسیر نوگرایانھ ای از اسالم، 

بھ رعایت تعھداتی کھ طی روزھای انقالبی سپرده بودند، وادارمی کردند جدید را بیشتر
125

. این جامعھ در جوش و خروش 

ھبران در اتخاذ گرایش تبعیض آمیز ریقینا نسبت بھ  آگاه بود، بھ برکت انقالب بھ قدرت خویشو کھ بی نھایت سیاسی شده

افا این کھ زنان، از تظاھرکننده ساده گرفتھ تا طرفداران . مضمی داداشتغال بھ تحصیل زنان، فعاالنھ واکنش نشان قبال 

؛  ,1981Keddie؛  ,1991Adelkhah( جریان ھای سیاسی، عوامل و بازیگران انقالب محسوب می شدند

1993Khosrokhavar,  1993؛Nashat,  1991؛ Vieille & Khosrokhavar, در نتیجھ، آنان از حقوقی کھ تا .(

حصیلی ، نظام تمتناقض ای  گونھبھ د کسب کرده بودند، دفاع می کردند. باالخره اضافھ کنیم کھ بحال دراثرکوشش ھای خو

تحت حمایت جمھوری اسالمی، شک و تردید والدین در ارتباط  با اشتغال بھ تحصیل دختران، بھ ویژه در مناطق روستایی، 

بودند، ارزش ھایی کھ »   غربی  «ارزش ھای را رفع کرد. اگر در سپردن دختران خود بھ مدارس رژیم سابق کھ حامل 

اخالقی م مسلمورد دفاع رژیمی غیر مردمی بود، تردیدی وجود داشت، برای امتناع از تعلیم و تربیتی کھ توسط یک قدرت 

  انگیزه ای وجود نداشت. دیگرمستقر شده بود، 

  سطح آموزش تحصیلی مردان و زنان

، نھ تنھا اشتغال بھ تحصیل زنان بلکھ طوالنی کردن تحصیالت آنان بود پدید آمدهجدید اجتماعی کھ بھ دنبال انقالب زمینھ  

ت این مدعا را می توان با بررسی تفاوت در دستیابی بھ سطوح مختلف تحصیلی  بر حسب جنس حّ تشویق کرد. صنیز را 

  کرد. معلومو نسل 

)صفحھ بعد – ٧ابتدا در شھرھا ( نمودار
126

از حیث سطح آموزش ابتدایی،  )1927-1941( ١٣٣٠ـ١٣٠۶، نسل ھای 

ھ ب ھا ھستند. اشتغال بھ تحصیل تعداد ھرچھ بیشترزنان متعلق بھ نسل ھای بعدی در مدرسھ ابتدایی  نابرابر ترین نسل

را با مردانی کھ این سطح تحصیلی را داشتند سرعت فاصلھ آنھا
127

، کاھش داد. این فاصلھ حتی برای نسل ھای 

) 1982-1986( ١٣۶۵ـ١٣۶١بھ نفع پسران نسل ھای  ٪١٫۶برعکس شده و سپس در حد ) 1962-1976( ١٣۵۵ـ١٣۴١

  قرار می گیرد.

متولد شده ) 1940( ١٣٢٠است کھ اکثریت مردان نسل ھایی کھ بعد از دھھ  ، اینحتی وارونھ شدن آندلیل اصلی کاھش و

د وزن از حیث دستیابی بھ دانش در سطح بودند بھ تحصیل در سطح متوسطھ ادامھ دادند. بنا براین، نابرابری بین مر

تجربھ می کنند. ) 1957-1961( ١٣۴٠ـ١٣٣۶آموزش متوسطھ خود را نمایان می سازد کھ نقطھ اوج آن را نسل ھای 

با مردان در دستیابی بھ  فاصلھ ،متولد شده بودند، از طریق ادامھ تحصیل) 1960( ١٣۴٠ زنانی کھ پس از نیمھ دوم دھھ

                                                 
 اقتصادی جمھوری اسالمی، بھ ویژه در مناطق روستایی، در فصل بعد ارائھ شده اند. –. نتایج سیاست توسعھ اجتماعی  124
125

 می نامند. »  چپ اسالمی «ن را کھ ناظران سیاسی امروزه آ . اکثریت این جوانان مسلمان بعدھا یک جریان سیاسی را تشکیل دادند 
سالھ در  ١۴-١٠( ١٣۶۵- ١٣۶١، آخرین نسل ھایی کھ مورد توجھ قرارگرفتھ اند عبارت اند از نسل ھای ١٣٧۵. براساس نتایج سرشماری  126

نسل ھای  ) برای سطح تحصیالت متوسطھ و باالخره١٣٧۵سالھ در  ١٩ـ١۵(  ١٣۶٠ـ١٣۵۶)، برای سطح تحصیالت ابتدایی، نسل ھای ١٣٧۵
 ) برای سطح تحصیالت دانشگاھی. ١٣٧۵سالھ در  ٢۴ـ٢٠( ١٣۵۵ـ١٣۵١

برای ھر یک از این سھ سطح تحصیلی، فاصلھ بین دو جنس بر حسب نسل با کسر سھم مردان از سھم زنان کھ ھردو بھ سطح تحصیلی   127
 مربوطھ دسترسی یافتھ بودند، ارزیابی شده است. 
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 ٪١٫٨ھ در حد ) این فاصل1977-1981( ١٣۶٠ـ١٣۵۶کھ برای نسل ھای متولد  اھش می دھند تا اینک را سطح متوسطھ

  قرار می گیرد.

 ٪٣کمتر از  )1927-1931(١٣١٠ـ١٣٠۶نابرابری بر حسب جنس و نسل در دستیابی بھ آموزش عالی، برای نسل ھای 

نسل () 1947-1951( ١٣٢۶ـ١٣٢٠متولد بین برای نسل ھای  ٪٩٫٢بوده است، کھ سپس با سرعت افزایش یافتھ و بھ 

-1976( ١٣۵۵ـ١٣۵١نزولی را آغاز کرده و برای نسل ھای ری سیر ھای بسیار نابرابر) می رسد. بعد ازآن، این نابراب

  می رسد. ٪١٫٨بھ فقط ) 1972

ابرند. با مردان براز این پس از حیث دستیابی بھ این سھ سطح تحصیلی تقریبا  بنا براین در مناطق شھری ایران، زنان

 منظم از افزایشآغاز گشت، زنان  ،متولد شده بودند) 1950( ١٣٣٠دھھ ھای در ھایی کھ با نسل بھ ویژهازاین زمان، کھ 

) 1962-1981( ١٣۶٠ـ١٣۴١متعلق بھ نسل ھای  زنان بازنایستادند تا بھ نتایج چشمگیری برسند کھ سطح تحصیالت خود

انقالب و تحت حکومت جمھوری اسالمی بھ تحصیالت خود ادامھ می دادند. این امر بھ  کھ بایستی پس از زنانی، رسیدند

 امکان می دھد، نبھ نمایش می گذارد کھ بھ آنارا خوبی زمینھ اجتماعی مطلوب برای پیشرفت آموزش و تحصیالت زنان 

  د.حصیلی با مردان برابری کننعلیرغم بینش نامساعد مذھبی رھبران جدید، ھرچھ بیشتر در دستیابی بھ این سھ سطح ت

ئی اج )، آنجا کھ بھ دالیل مذکوردرفوق، نظام تحصیلی با تاخیر شروع بھ توسعھ کرد وصفحھ بعد –٨در روستاھا (نمودار

کھ جامعھ خود را در ابتدا بیشتر مخالف اشتغال بھ تحصیل دختران نشان داد، تقریبا تمام افراد متعلق بھ نسل ھای متولد 

 ١٣١٠ـ١٣٠۶. اما از آنجا کھ سھم مردان متعلق بھ نسل ھای بودندمحروم  رفتن ھ دوم قرن بیستم، از مدرسھقبل از نیم

کھ بھ مدرسھ ابتدایی رفتھ بودند نیز ضعیف بود، نابرابری بین دو جنس متعلق بھ این نسل ھا در دستیابی ) 1931-1927(

بھ طور آشکار این نابرابری ) 1937-1941( ١٣٢٠ـ١٣١۶لد بھ این سطح تحصیل بھ نظر زیاد نمی رسد. با نسل ھای متو

می رسد و سپس با آھنگی  ٪٢٢٫٧ یعنی بھ نقطھ اوج خود) 1952-1956( ١٣٣۵ـ١٣٣١ یآغاز شده و برای نسل ھا

  عکوس می گردد. ) م1972-1986( 1365-1351سریع تقلیل یافتھ تا برای نسل ھای متولد  نسبتأ

  ق) بین دو جنس در دستیابی بھ سھ سطح تحصیلی بر حسب نسل ( مناطق شھری)فاصلھ ( بھ قدر مطل -٧نمودار
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  روستایی)فاصلھ ( بھ قدر مطلق) بین دو جنس در دستیابی بھ سھ سطح تحصیلی بر حسب نسل ( مناطق  -٨نمودار

  

 ١٣٢٠یمھ دوم دھھ ن از ھمین طور، نابرابری بین زنان ومردان دردستیابی بھ تحصیالت متوسطھ برای نسل ھایی کھ قبل

ھستند کھ با پیگیری ) 1947-1981( ١٣۶٠ـ١٣٢۶متولد شده اند، محسوس نیست. مردان متعلق بھ نسل ھای ) 1940(

گردند.  تمایز میمتحصیالت متوسطھ خود، بھ سرعت از زنان، کھ تازه بھ زحمت بھ این سطح تحصیلی دست یافتھ بودند، 

 ١٣۵١دستیابی بھ سطح تحصیالت متوسطھ دائما افزایش یافتھ و برای نسل ھای  بھ این ترتیب، نابرابری بین دو جنس در

  می رسد. ٪٢۶بھ سقف ) 1972-1976( ١٣۵۵ـ 

-1946( ١٣٢۵ـ١٣٠۶باالخره، در ارتباط با دستیابی بھ سطح تحصیالت دانشگاھی، زنان و مردان متعلق بھ نسل ھای 

 ١٣٣٠-١٣٢۶بھ آن دستیابی ندارند. این نابرابری با نسل ھای  در برابری کامل قراردارند، چرا کھ ھیچ کدام) 1927

-1971( ١٣۵٠ـ١٣۴۶و بھ افزایش ادامھ می دھد تا برای نسل ھای متولد شروع بھ آشکار شدن می کند  )1951-1947(

-1976( ١٣۵۵ـ١٣۵١، می رسد، پیش از آن کھ سیر نزولی برای نسل ھای متولد ٪۴٫٨یعنی  ،بھ نقطھ اوج خود )1967

  آغاز نماید.   ) را1972

در مناطق روستایی، مثل مناطق شھری، زنان در دستیابی بھ سطح تحصیالت ابتدایی با مردان برابر ھستند. در عوض، 

ھنوزفاصلھ زیادی برای رسیدن بھ این تعادل در ارتباط با دستیابی بھ تحصیالت متوسطھ دارند.  نبھ نظر می رسد کھ آنا

وی رروستاھا، وازسد موزش و تحصیل زنان روستایی، از یک سو، نتیجھ ترویج با تاخیر مدارستفاوت زمانی در تحول آ

دیگر، حاصل تردید جامعھ روستایی است کھ طی سال ھای طوالنی از اشتغال بھ تحصیل دختران امتناع ورزید. بدین 

می یابند. با این حال، ) 1950( ١٣٣٠ترتیب، زنان روستایی خود را در ھمان وضعیت زنان شھری نسل ھای متولد دھھ 

تحول ذھنیت جامعھ روستایی نسبت بھ نشان دھنده با توجھ بھ پیشرفت قابل مالحظھ زنان، بھ ویژه از زمان انقالب، کھ 

ابی بھ ی زنان بھ تقلیل کم و بیش سریع فاصلھ خود با مردان در دستزنان است، باید انتظار داشت کھ  اشتغال بھ تحصیل

  متوسطھ و دانشگاھی توفیق یابند. سطوح تحصیلی

این نتایج بھ خوبی آرزوھای زنان را دایر براشغال جائی بزرگ تردر قلمرو اجتماعی نشان می دھند؛ خواستی کھ خود را 

 زا ازطریق ارتقاء سطح تحصیل زنان، کھ ھرچھ بیشتر بھ سطح تحصیل مردان نزدیک می شود، بیان می کند. این نتایج
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ند کھ تحلیل ھایی را بھ زیر سوال برد کھ بر مشھودترین جنبھ ھای تجربھ ایران، مثل سخنرانی ھای نو اجازه می دھ

مذھبی رھبران، قوانین ملھم از شریعت کھ بدون تردید برای زنان نامساعد بود، و بویژه  پوشش اجباری کھ بھ  -سیاسی

  مده از انقالب غافل ماند ه بودند .بر آای  آنھا تحمیل شده، متکی بود و لذا از دگرگونی عمیق جامعھ

  نتیجھ گیری

تصویب قانون جدیدی از )، و بیست سال پس 1911برابر با ١٢٩٠( نیم قرن پس از تصویب اولین قانون تعلیمات اجباری

دولت باالخره ) 1960( ١٣۴٠، بھ صورت اجباری، عام و مجانی درآمد، در آغاز دھھ کھ آموزش) 1943برابر با ١٣٢٢(

گرفت و وسیعا بھ اجرای قانون آموزش عمومی پرداخت. ولی این تاخیر، تا آن وقت دیگر کشوررا بھ  بھ عمل تصمیم

وضعیتی بحرانی کشانده بود. بھ عالوه، سیاست توسعھ دولت ھای رژیم سابق، با تمرکز روی شھرھا، غالبااز اکثریت 

ظر می بھ نکھ محمد رضا شاه »   انقالب سفید  «در برنامھ مطرح شده »   انقالبی  «بودند. تدابیر  شدهروستایی جامعھ غافل 

، بھ نحوی کھ جمعیت روستایی، کھ منزوی کم اثری خود را آشکار نمودندرسید بھ ویژه ناظر بھ مناطق روستایی باشند، 

در تیب تراقتصادی کشور بیگانھ ماند. بدین  –و فاقد ھرگونھ وسیلھ ارتباطی بود، نسبت بھ جھت گیری جدید اجتماعی 

طریقھ زندگی سنتی خود را حفظ کرد، امری کھ باعث شد کھ تا مدت ھا، جامعھ روستایی، با سواد آموزی  خود فرو رفت و

اکثریت جمعیت و بھ ویژه زنان بی سواد بودند و )، 1970(١٣۵٠و تحصیل زنان مخالفت کند. بدین ترتیب در آستانھ دھھ 

  آمیختھ بود.در ھم ضرورت و فوریت اشتغال بھ تحصیل کودکان  ضرورت و فوریت سواد آموزی بزرگساالن با

تحصیل نشان دادند. رھبران جدید ناگزیر بودند کھ سیاست ، مردم اشتیاق زیادی بھ آموزش و١٣۵٧از زمان انقالب 

 دھیآموزش و تعلیم وتربیت را از نو نیرو بخشیده، نظام آموزشی را گسترش دھند. باوجود نارسایی ھایی در سازمان

عاقبت بھ نحوی ھمگون در تقریبا تمامی  مدرسھ ،١٣۶٠تحصیالت و سواد آموزی، خصوصا در آغاز سال ھای دھھ 

بھ مدرسھ امکان داد کھ عملکرد سیاسی خود را  از جملھ مناطق شھری و روستایی شھرستانھا رواج یافت. این توسعھ

خصوصا ملت بسازد. مدرسھ بھ ویژه برای کودکان دختر، یک ه افرادی کھ بھ مدرسھ می رفتند، اعمال کرده و از انبو

درروستاھا کھ در آنجا آنھا تا آن زمان درفضای خانھ ساکن مانده و بھ ندرت بھ آموزش دسترسی داشتند، سودمند بود. 

شتر یاکثریت عظیمی از این دختران، با استفاده از گشایش جامعھ روستایی کھ نسبت بھ اشتغال آن ھا بھ تحصیل ھرچھ ب

مدارا می کرد، خود را بر روی نیمکت ھای مدرسھ ابتدایی یافتند. افزایش نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان دختر و ھمچنین 

 سواد آموزی زنان، طی سال ھای پس از انقالب، شاھدی است از تحول عمیق ذھنیت جمعیت روستایی کھ از انزوای خود

فرھنگی مسلط در  -زمینھ اجتماعی آنکھ از شھرھا الھام می گیرد. حالاز ارزش ھای جدید اجتماعی وارده  خارج شده،

ھای اصلی برای   مند بودند، از مدرسھ یک قاعده و یکی از کلید شھرھا، کھ طی چندین دھھ از یک نوگرایی کلی بھره

راطوالنی تر کرده ای بود کھ زنان شھری توانستند مدت تحصیالت خود  . در چنین زمینھساختھ بودالحاق اجتماعی افراد 

ھند. د کاھشو بھ این وسیلھ ھر چھ بیشتر فاصلھ خود را با مردان ھم نسل خود در دستیابی بھ سطوح مختلف تحصیلی 

پیشرفت انکار ناپذیر آموزش و تحصیل زنان کھ آنھا را در موقعیت ھرچھ کمتر نابرابر بامردان قرارداد، عمیقا صورت 

تی را تحول جمعی اصلی تغییرداد. این رخداد عظیم درتاریخ اجتماعی ایران یکی از دالیلبندی اجتماعی بعد از انقالب را 

تشکیل می دھد کھ بھ تقصیل دربخش اول تشریح شد.
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  فصل ششم

  توسعھ شھری، توسعھ روستائی

عی و این است کھ روابط اجتما بدست آمده،مشاھده و بررسی جوامع معاصر ی کھ ازردستاوردھای انکار ناپذییکی از 

عمیق نظری و رفتاری در رابطھ  موجب دگرگونیھای با آن آمیختھ شده اند، اقتصادی حاکم در شھرھا، در نزد کسانی کھ

، و بدین جھت است کھ مھاجران روستائی، پس از طی میباشدبا مقوالت ازدواج، باروری، کودکان و نقش زنان و غیره 

ار چوب وشرایط شھرنشینی اختیار می کنند. در ضمن، توسعھ شھرو یک دوران انطباق، رفتار و کرداری منطبق با چھ

بر اساس قانون پرتوافکنی در تحول رفتاری، در روستا ھا تاثیر داشتھ و بدان یاری  شھرنشینی و گسترش ارتباطات،

شمار زمانی  ). بنابراین الزم است کھ در اینجا بھ روند شھرنشینی در ایران پرداختھ، روزFargues, 1998cرساند ( می

  و الگوھای آن را ارائھ کنیم تا بدین گونھ بتوان اثرات آن را بر برانگیختن و دامن زدن بھ دوران گذار جمعیتی دریافت.

بدین منظور، ضروریست کھ پیش از ھر چیزبھ تعریف مفھوم توسعھ شھری بھ معنی خاص آن و سپس برای تدقیق 

ھمچنین سیاست ھای  ه ھا ووگرکنش ھای  تحول بھ تجزیھ و تحلیل مشخصھ ھای واقعی بافت شھری در روند زمان،

شھری پرداخت. در پایان، بررسی با تحلیل توسعھ مناطق روستائی و تغییرات ایجاد شده در جامعھ روستایی ازبدو انقالب 

   نائل شویم. ،مشارکت داشتھ اند مناطقتا بھ حال ادامھ خواھد یافت تا بھ درک عواملی کھ در کاھش باروری دراین 

  بسط و گسترش نامتعادل شھری در دوران خاندان پھلوی.  -.١

یکی از دالیل تاخیر در رسیدن بھ دوران گذار جمعیتی در ایران را می توان در توسعھ با تاخیر و ناموزن شھرھا جستجو 

 انین بین خاورمیانھ و افریقکرد. در واقع شھر ھای سنتی کھ در روزگاران دور، در مسیر تجاری بین چین و اروپا وھمچ

بھ نعمت آن از رونق اقتصادی برخوردار بودند، با کشف و باز شدن راه دریایی کھ افریقا  نقش رابط را بازی می کردند و

اھمیت خود را از دست دادند. کشور، با دور ماندن  بوسیلھ اروپایی ھا، ١٨۶٩گشایش کانال سوئز در  نیز را دور میزد، و

نعتی و پیشرفت اقتصادی، در خود فرو رفتھ، بھ اقتصادی بستھ پناه برد کھ نتیجھ ی آن بدتر شدن موقعیت از انقالب ص

  شھرھا بود. 

 برخوردار یک پویایی نسبی از چند شھر )١٣٢٠-١٣٠۴در آغاز قرن بیستم و خصوصا با بھ قدرت رسیدن رضا شاه (

عنی منطقھ بین تھران، اصفھان، شیراز و مشھد و ھمچنین خویش را خصوصا بر ایران داخلی، ی گشتند. رضا شاه قدرت
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آبادان بر دو شھراھواز و
در منطقھ نفتی خوزستان، مستقر کرد. تنھا این شھرھا کھ پایگاه اصلی قدرت مرکزی  ،128

محسوب می شدند، از توجھ خاص برخوردار بودند. در نھایت سمت گیری رضا شاه در جھت تجدد، بھ اندازه کافی بافت 

در واقع افزایش رشد جمعیت شھری تغییر نداد. اجتماعی کشور را برای پویا نمودن رشد و توسعھ شھری،  - تصادیاق

در سال ٫١٪۶برای این دوره، 
مناطق بھ اصطالح شھری) جمعیت 1941( ١٣٢٠رآورد می شود. در سال ب 129

130
بھ  

در حال توسعھ، بخش اعظم این جمعیت در ؛ ولی مانند تمامی کشورھای نفر می رسیده استکمی بیش از سھ میلیون 

  تجاوز می کرده است.نفر نیز  ۵٠٠٠٠٠، از ١٣٢٠پایتخت ساکن بوده اند کھ جمعیت آن در 

 ای،  ھای حاشیھ  استان بدون توجھ بھ را در دوران محمد رضا شاه کھ مانند پدرش، پایگاه ھای اداری ونظامی قدرت خود 

در نتیجھ بھ کانون جذب وکشور قطب ھای اقتصادی بھ  کھ خلی مستقرنموددا ھای  شھرھای استانھمچنان در ھمان 

ھ مشخص می شود. توسعھ ای ک، ھا  این شھرگسترش مھاجران تبدیل شدند. بھ این ترتیب توسعھ شھرنشینی در ایران با 

و مھاجرت  )1963( ١٣۴٢از اصالحات ارضی در سال بعد و بخصوص  )،1950( ١٣٣٠در اواخر سالھای دھھ 

نفر جمعیت  ۵٠٠٠ی کھ بیش از کثیری از مناطق کوچک تعدادروستائیان بھ این کالن شھرھا، مشاھده گردید. درواقع گذار 

کشوریتقسیمات  داشتھ بھ موقعیت شھری در
131

 ١٣٣۵در سال  ١٩٩ھا از   ، علت اصلی افزایش آماری تعداد شھر

نفر جمعیت  ٩٩٩٩تا   ۵٠٠٠در گروه شھرھای دارای کھ  طقبود. اما این منا) 1976( ١٣۵۵در سال  ٣٧٣بھ ) 1956(

 ١٣۵۵و در سال  ٪١٠تنھا  )1956( ١٣٣۵در سال  ،می شدندشھرھای کشور ٪۴۵کھ شامل طبقھ بندی شده بودند، 

از ھر نظر دارای امکانات محدود برای زندگی  این شھرھا جمعیت شھر نشین را تشکیل می دادند. از آنجا کھ ٪٧) 1976(

  بھ صورت کانون ھای مھاجرت بسوی شھرھای بزرگتردر آمدند. روستاھا نددی مانبودند، بزو

میلیون نفر رسید. بھ  ۴٫۵میلیون بھ  ١٫۵و از ، جمعیت تھران سھ برابر شد ١٣۵۵و  ١٣٣۵بھ این ترتیب بین سال ھای 

باالخره اھواز قرارمی  ازوی زیادی، بعد از تھران، بھ نسبت تعداد جمعیت، شھرھای مشھد، اصفھان، تبریز، شیر  فاصلھ

  ).١جدول گیرفتند (

میلیون شھرنشین کشور  ۵٫٩از  ٪۴٣حاصل ازانرژی و پویایی این شش شھر، کھ بھ تنھایی جذاّبیت  نیروی انکار ناپذیر

در بر می گرفت، رشد ناموزن شھرھای ایران و وجود  ١٣۵۵میلیون نفر را در سال  ١۵٫٨از  ٪۴۶و  ١٣٣۵را در سال 

  ربوط بھ شھرسازی این دوران را آشکار می سازد.مسائل م

  

                                                 
128

 منطقھ خلیج فارس در رابطھ با بھر برداری از ذخایر نفتی بنیاد گذاشتھ شدند. این شھر ھا در آغاز قرن در  
129

 ، تھران.١٣۶٣ایران، ایران در آینھ آمار (بازتاب آماری ایران)، بنا بر برآورد مرکز آمار  
130

 کثریت قریب بھ اتفاق این مجموعھ ھای شھری ابدا مشخصات شھری نداشتند.  
131

 ١٣٣۵نفر جمعیت می بود. بدین ترتیب بین  ۵٠٠٠، مبتنی بر تعداد جمعیت آن بود کھ می بایستی دارای حداقل تنھا معیار برای تعریف شھر 
نفرھم  5000ھمچنین مراکز بخش ھا، اگرچھ جمعیتشان بھ نفر جمعیت ساکن بودند، و ۵٠٠٠تمامی مجموعھ ھایی کھ شامل بیش از ١٣۵۵و

 رسید، بعنوان شھر طبقھ بندی شدند. نمی
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  رشد و گسترش جمعیتی در شش شھر اول ایران – ١جدول 

 1355 1345 1335 شھرھا

 4530223 2719730 1512082 تھران

 667770 409616 241989 مشھد

 661510 424045 254708 اصفھان

 597976 403413 289996 تبریز

 425813 269865 170659 شیراز

 334399 206375 120098 اھواز

 7217691 4433044 2589532 جمع

 ، مرکز آمار ایران1374منبع: سالنامھ آماری کشور 

د: ابتدا بین تھران، شھری چند میلیونی، دارای رشدی فوق العاده سریع واین عدم توازن، در دو سطح تمیز داده می ش

و سپس  د؛نرا با پایتخت جبران کنفاصلھ خود آنچنان سریع نبود کھ  ذکر شده کھ رشد وتوسعھ منظم آنان وکالن شھرھای

 . این شھرھا خود بھ دوبرخورداربودند یپویایی کمتراز کالن شھر و شھرھای دیگر کھ بوضوح  شش عدم توازن بین این

اطالق نفر  ٢۴٩٩٩٩و  ١٠٠٠٠٠دستھ متوسط و کوچک تقسیم می شدند. شھرھای متوسط بھ شھرھایی با جمعیت بین 

جمعیت شھرنشین را در  ٪١۴و  ٪١٧رسید، و بھ ترتیب  ١٣۵۵در سال  ١۵بھ  ١٣٣۵درسال  ۶می شد کھ تعداد آنان از 

، کمی ١٣٣۵سکنھ داشتھ و درمجموع در سال  ١٠٠٠٠٠خود جا می دادند. شھرھای کوچک، آنانی بودند کھ کمتر از 

 ٪٣٧میلیون نفر یعنی  ۶، نزدیک بھ ١٣۵۵شھر ودر سال  ١٩٠جمعیت شھری را در  ٪۴٩میلیون نفر، یعنی  ٣کمتر از 

شھر در برمی گرفت ٣۵٠جمعیت شھری را در 
132
.  

کھ از تفاوت آھنگ  است مشکالت عدیده ای موجد این وضعیت، کھ در دیگر کشورھای در حال توسعھ نیز دیده می شود،

بویژه، در پایتخت مسئلھ مسکن موجب بین افزایش جمعیت شھرھای بزرگ و توسعھ شھرسازی آنان ناشی می گردد. 

بروز مشکالت حادی گردید. تمرکز انبوه ھزاران مھاجرکھ از دھات و ھمچنین شھرھای کوچک و متوسط بھ پایتخت رو 

غیر مجاز آنان بوسیلھ شھرداری تھران، انگیزه اعتراضات  مساکنآورده بودند، در مناطق حاشیھ ای شھر و تخریب مکرر 

  گردید. )1970( 1350ھای در سال  و شورش ھا متوالی

 مناطقطی این دوران، بسط وگسترش نامنظم و ناموزون شھرھای بزرگ، موجب آن شد کھ بخش عمده ای از ساکنان این 

»  تجدد  «شرایط ضروری از  و درھرحالزندگی کنند در شرایطی کھ نھ می توان آن را شھری و نھ طبعاً روستایی نامید 

  رفتاری دور بمانند. در نتیجھ در الگو ھای زندگی و

                                                 
جمعیت مزبور را در بر می گرفتھ  ٪٢٩، ١٣۵۵جمعیت شھرنشین و در سال  ٪٢۵، ١٣٣۵بل توجھ است کھ شھر تھران بھ تنھایی در سال قا  132

 .است
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  ١٣۵٧از انقالب  پس شھری گسترش وتوسعھ .-.٢

توسعھ شھرسازی و شھرنشینی پس از انقالب بھ نحوی قابل مالحظھ از توسعھ در دوران پیشین متمایز می گردد. نخست 

، معیار اداریدر تعریف شھر کھ، از آن بھ بعد این
133
و بدین صورت بھ گونھ ای می یابد  انرجح بر معیار تعداد جمعیت 

در مقابل افزایش می یابد ( ۴٩۶تعداد شھرھا بھ  ،١٣۶۵. در نتیجھ در سال را باال می بردمکانیکی جمعیت شھرنشین 

ازشھرھای کشور  ٪١٧نفر جمعیت داشتند. بھ عبارتی  ۵٠٠٠مورد آن ھا کمتر از  ٨۴)، کھ ١٣۵۵شھر در سال  ٣٧٣

، رشد بسیار شدید ١٣۶۵و ١٣۵۵). بین ٢جدولنھ شھرنشین را در بر می گرفت (سکمیلیون  26.8از کل  ٪١بھ زحمت 

نسبتا ضعیف شھرھای جمعیتی نفرسکنھ داشتند، در تعارضی شدید با رشد  ۵٠٠٠٠جمعیت در شھرھایی کھ بیش از 

 ٩٩٩٩تا  ۵٠٠٠شھرھای بسیار کوچک کھ دارای رشد  بیشتر با کاھش در تعارضی نفری و باز ھم ٢۴٩٩٩تا  ١٠٠٠٠

مراکزاستان ھای حاشیھ ای کشور و ھمچنین مراکز  چشمگیر نفر سکنھ بودند، قرار داشتند. این امر اساسا بھ گسترش

مربوط می شد کھ با پذیرش مھا جران درون استانی و درون شھرستانی و ھمچنین بخش مھمی از پناھندگان ئی شھرستان ھا

در  ٪٧زده در جنگ ایران وعراق، شاھد افزایش جمعیتی با نرخ  مناطق مرزی جنگ مھاجرانافغانی و عراقی و نیز 

  سال بودند.

، پیدایش تعداد زیادی حومھ شھربود کھ غالبا ھم، فاقد تجھیزات و خدمات شھری ١٣۶٠یکی دیگر از مشخصھ ھای دھھ 

ب مساکن ساختھ شده بودند. در واقع، در شرایط انقالبی آن زمان، در حالیکھ خاطره شورش ھای مردمی در مقابل تخری

در خارج از محدوده ھای پایتخت ھنوز در اذھان عمومی بسیارزنده بود، مقامات در مقابل ساختمان خانھ ھای کوچک 

فردی در حاشیھ شھرھای بزرگ، عکس العملی از خود نشان نداده، بدین ترتیب در عرض چند سال باعث گسترش بسیار 

کیلومتری تھران) کھ جمعیت  ١٨ (درای چشمگیر این پدیده، اسالم شھر است وسیع حومھ شھرھا شدند. یکی از نمونھ ھ

نفرسکنھ رسید؛ ویا رجایی  ٢١۵١٢٩بھ  ۵٠٢٩٢در سال، از  %14.5، با نرخ رشدی برابربا ١٣۶۵و  ١٣۵۵آن بین 

 در ٪٢۶٫۵خود، حومھ سابق تھران بوده است) کھ شاھد نرخ رشدی انفجاری برابر با  کرج ؛اقماری کرج (شھرشھر 

  رسیدند). ١٣۶۵نفر در سال  ١١٧٨۵٢بھ  ١٣۵۵نفر در  ٨٣٣٢ (ازبرابر شد  ١۴سال بوده و سکنھ آن 

                                                 
133

 از نقطھ نظر تقسیمات کشوری، شھر تعریف می شدند. از آن بھ بعد تمامی نواحی کھ دارای شھرداری بودند، 
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  بسط شھر ھای ایران بر حسب تعداد جمعیت – ٢جدول 

 نرخ رشد 1375 نرخ رشد 1365 1355  

 االنھس جمعیت جمعیت تعداد ساالنھ جمعیت جمعیت تعداد جمعیت جمعیت تعداد طبقھ بندی شھرھا بر

 (بھ درصد) (درصد) (ھزارنفر) شھر ( بھ درصد) (درصد) (ھزارنفر) شھر (درصد) (ھزارنفر) شھر حسب تعداد جمعیت

              1355-1365      1365-1375 

 3.5 54.7 20147 23 6.0 53.0 14222 16 49.2 7801 8 نفر و بیشتر 250000

 3.1 13.9 5133 36 5.6 14.0 3757 25 13.6 2153 15 نفر 249999 – 100000 

 3.0 11.6 4260 60 7.2 11.8 3155 46 9.7 1531 22 نفر 99999 – 50000 

 3.6 9.0 3310 94 4.1 8.6 2320 67 9.7 1539 45 نفر 49999 – 25000

 1.1 7.0 2578 166 3.3 8.6 2300 145 10.4 1648 109 نفر 24999 – 10000 

 2.8 3.0 1105 150 3.3- 3.1 833 113 7.3 1157 168 نفر 9999 – 5000

 1.0 0.8 286 83 25.1 1.0 258 84 0.1 21 6 نفر 5000کمتراز 

 3.2 100 36819 612 5.3 100.0 26845 496 100.0 15850 373 جمع

 ، مرکز آمار ایران.١٣٧۶، ١٣۶۶، ١٣۶٢منابع: سالنامھ آماری کشور
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ھش سرعت گسترش خود پایتخت شد، در حالیکھ، پنج شھرمرکزی گسترش این حومھ ھا در حاشیھ پایتخت باعث کا

جمعیت شھری ھنوز در  ٪۴١، ١٣۶۵وبزرگ دیگر، بھ ترتیب مقام خود، ھمچنان بھ جذب مھاجران جدید ادامھ دادند. در 

با بیشتر  ١٣۶۵مھاجرت بھ سوی این شھرھا، در امواج ایران سکونت داشتند. اما بر خالف دھھ قبل، شھرکالن شش 

جریان و مھاجرت تعداد قابل توجھی از پناھندگان افغان و عراقی و بخشی ازجمعیت مناطق جنگی ایران و عراق مشخص 

می شد. در پایان جنگ کھ شتاب این مھاجرت در رابطھ با مھاجران مناطق جنگی کاھش یافت و حتی برعکس گردید، 

بھ حدود  ١٣٧۵و  ١٣۶۵ھش یافت وبین سال ھای نرخ رشد جمعیت این شھرھای بزرگ بھ نحو قابل مالحظھ ای کا

 ٫٣۵٪٢میلیون سکنھ را در خود جا می دادند، تنھا  ٩٫١٢، با ھم مجموعا ١٣٧۵. این شھرھا کھ در سال 134رسید ٫١٪٢.

  .)٣میلیون جمعیت شھرنشین کشور را تشکیل می دادند ( جدول  ٣۶٫٨از 

  ١٣٧۵و  ١٣۶۵جمعیت شش شھر درجھ اول ایران در سال ھای  –٣جدول 

 1375 1365 شھرھا

 6758845 6042584 تھران

 1887405 1463508 مشھد

 1266072 986753   اصفھان

 1191043 971482   تبریز

 1053025 848289   شیراز

 804980   579826   اھواز

 12961370 10892442 جمع

 ، مرکزآمار ایران.1374منابع: سالنامھ آماری کشور، 

نفر ٢۵٠٠٠٠شھردیگر، ھر کدام با جمعیتی بیش از  ١٧الن شھرھا، بر خالف این ک
135

میانگین ، رشد جمعیتی خود را با 

تا  ١٠٠٠٠٠شھری کھ ھر کدام بین  ٣۶ادامھ دادند. این شھرھا کھ با  ١٣٧۵و ١٣۶۵در سال، بین  ٪٣٫۵نرخی برابر با 

تشکیل می دادند، از سال ھای  ١٣٧۵ر جمعیت کل مناطق شھری را د ٪٣٣٫۵نفر سکنھ داشتند، درمجموع  ٢۴٩٩٩٩

بھ ویژه بھ دنبال جنگ در استان کردستان و جنگ ایران و عراق، بعنوان قطب ھای جدید مھاجر ظاھر شدند.  ١٣۶٠

بودند، از اھمیت بسیار زیادی برخوردار است  حاشیھ ایگسترش وبسط این شھرھا کھ اغلب از جملھ مراکز استان ھای 

ھده شد، تا آن زمان تنھا شھرھایی چون اھواز و آبادان، آن ھم بھ برکت اھمیت اقتصادی آنان در زیرا ھمانطور کھ مشا

مانشاه، چون کر حاشیھ ای توانستھ بودند از سیطره ایران داخلی بگریزند. بھ این ترتیب توسعھ شھرھای رابطھ با نفت،

 شانھ تغییری مھم در سازماندھی قدرت سیاسی استل کھ نحا در عین کرمان، بندرعباس، زاھدان و غیره ارومیھ، سنندج،

  سازد.  ایران مرکزی را مشخص میخارج از  آغاز پویایی جدید شھری - کھ ما در بخش سوم بھ آن خواھیم پرداخت -

                                                 
134

دارای  ١٣٧۵و  ١٣۶۵ران آبادانی وخرمشھری کھ شھرخودشان در جنگ نابود شده بود، بین سال ھای بھ استثناء شھر اھواز کھ با آمدن مھاج  
 .گردید ٪٣٫٣نرخ رشد ی ساالنھ برابر با 

135
 .ده شھربود ١٣۶۵دوشھر و در سال  ١٣۵۵تعداد آن ھا در سال   
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تھران، بھ نظر می رسد کھ عاقبت، توسعھ ناموزون وخصوصا پس از چندین دھھ تسلط بالمنازع شش شھر درجھ اول 

، بھ سوی روندی متعادل سیر می کند. مشاھدات نشان می دھند کھ این ١٣۶٠بتدریج از نیمھ دوم دھھ  نإیراشھرھا در 

اب شتف با پدیداری روند گذار جمعیتی وتوسعھ سیاسی، مصادنظر  ھم ازل اھمیت، ھم از نظر توسعھ شھری وتحول قاب

  است.اخیر گرفتن آھنگ آن در طول سال ھای 

  در دوران سلطنت محمد رضا شاه اخیرتوبا شھر سازی کند .  -.٣

) جمعیت ساکن در شھر بھ کل جمعیت کشور (نسبتمیزان شھرنشینی یک کشور، غالبا از نرخ شھرنشینی ی برای ارزیاب

می تواند واقعا بازگو کننده میزان شھر نشینی باشد کھ مجموعھ ھایی کھ بھ عنوان  در صورتی استفاده میشود. این شاخص

" را ارائھ کنند. در کشورھای پیشرفتھ  شھری اند، بتوانند بھ ساکنان خود چھار چوب الزمھ یک زندگی "شھر تعریف شده 

عکس را منکھ قریب بھ اتفاق شھرھا دارای این چھار چوب ضروری ھستند، این نرخ بدون تردید، میزان شھرنشینی واقعی 

د کثیری از مجموعھ ھایی کھ بر حسب طبقھ بندی ھای می سازد. درمقابل، در کشور ھای در حال رشد، از آنجا کھ تعدا

از آنجا کھ حتی در شھرھای بزرگ، تجھیزات  نیزصرفا آماری شھر خوانده می شوند، فاقد زیر بنای شھری ھستند، و

نمی توانند برای کل ساکنان، شرایط مناسب زندگی برای یک مقابل سیل مھاجران ناکافی بوده وشھری، در وخدمات 

شاخص می تواند بھ زیرسئوال رود. در نتیجھ، در این کشورھا بنظر می واعتباراین کنند، دقت  فرآھمرا  *" نشھرنشی "

نرخ شھرنشینی بیشتر بازتابنده تمرکز جمعیت باشد تا میزان شھر نشینی واقعی. از آنجا کھ شھر نشینی، بھ مثابھ  رسد کھ

در آن تمرکز ارائھ خدمات و امکانات مبادلھ افکار فراھم می  کھ بھ ویژهتعریف می شود دستیابی بھ روشی از زندگی 

ضروریست برای مطالعھ شھرنشینی  چون عاملی در کاھش باروری محسوب می گردد، کھ گردد، و بر اساس ھمین تعریف

  مزبور پرداخت. ھای واقعی بھ بررسی شاخص ھایی بھ جز نرخ

  زیر بنا ھای شھری ناکافی

) 1963( ١٣۴١ وستائیان بدون زمین بھ سوی کالن شھرھا، کھ بدنبال اصالحات ارضیدر ایران، حرکت مھاجرت ر

افزایش داد. در چھار چوب برنامھ ھای دوم  ١٣۴۵در  ٪٣٨بھ  ١٣٣۵در  ٪٣١شتاب گرفت، نرخ شھر نشینی را از 

د من  سعھ شھری بھرهبھ تو ) کالن شھرھا، اولین شھرھایی بودند کھ از بودجھ دولتی،١٣۴٧ـ١٣۴١) و سوم (١٣۴١ـ١٣٣۴(

شدند؛ اما بخش عمده این اعتبارات صرف بھبود کیفیت زندگی در محالتی می شد کھ تا آن زمان دارای زیر ساخت ھای 

شھری بودند، در حالیکھ فراھم آوردن ضروریات اولیھ و پایھ ای برای محلھ ھای محروم کھ در ضمن از تراکم جمعیتی 

. برای مثال در تھران، این وضع را می توان بوسیلھ شاخص تعداد ه بودسپرده شد زیاد برخوردار بودند، بھ فراموشی

١٣٣۵کھ طی یک بررسی میدانی در سال  دارای ھمسر، سالھ ۴۴ـ١۵ زنانمتوسط فرزند برای 
136
را  است ارزیابی شده 

                                                 
*Citadine 

136
مطالعات جمعیتی موسسھ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه بررسی از طریق نمونھ گیری در رابطھ با باروری در تھران توسط بخش  

 ھ است.تصورت گرف) Behnam & Amani, 1974(تھران 
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بھ کثرت بسیار زیاد با توجھ  کھ - فرزند برای ھرمادر را نشان می دھد ۶٫٧مشاھده کرد. سطح باالی این شاخص کھ 

تائیدی  - داشتھ باشد زیادی ازدواج ھای زودرس زنان در این دوره، نمی تواند با شاخص باروری کل کشور اختالف

  برغلبھ برخورد و رفتاری سنتی با باروری در پایتخت می باشد.

د معیتی قابل توجھ مردمی بواین سطح باروری کھ میانگینی است برای کل ساکنان تھران، بدون تردید نشان دھنده بارج

  در حاشیھ شرایط زندگی شھری گذران می کردند.  ھنوز کھ

مجموعھ ھایی کھ دارای در واقع، زندگی شھری در شھرھای کوچک و متوسط بھترازکالن شھرھا نبود.  شیوهپیشرفت 

 چنینھمرتقاء یافتھ بودند و بھ واسطھ تعداد ساکنان شان بھ رده شھراتنھا  و اقتصادی روستایی بوده -ساختاراجتماعی

اموش شده فر بسادگی کھ در تقسیم اعتبارات در نظر گرفتھ برای توسعھ شھرھا بوسیلھ مقامات کشوری، شھرھای متوسط

). در نتیجھ، چھار چوب Soltanzadeh, 1986فاقد زیربناھای الزمھ و حتی ضروری ترین خدمات شھری بودند(، بودند

  ابقتی با چھار چوب زندگی شھری کھ در قبل تعریف نمودیم، نداشت.زندگی ساکنان این شھرھا مط

شرایط شھرنشینی، محدود تحول تغییر وبندی ھای شھری، برای نشان دادن  فقدان آمار در مورد ھر یک از گروه جھتبھ 

از  ٪۴۴ھا ، تن١٣۴۵بایستی بھ داده ھای مربوط بھ کل مجموعھ ھای شھری بسنده کنیم. بنا بر نتایج سرشماری سال 

آنان دارای برق بودند. این نسبت کم مسکن ھای دارای لولھ کشی آب  ٪٧۴مساکن دارای لولھ کشی آب آشامیدنی و 

بھداشت در شھرھا است. مضافا اینکھ روش ابتدایی در جمع و شکننده آشامیدنی، بخصوص آشکار کننده وضعیت حساس 

آلودگی چاه ھا و آب انبارھای مورد استفاده مردم را افزایش  آوری فاضالب و زبالھ وھمچنین رفت و روب شھر، خطر

  داده ، در نتیجھ انتشار بیماری ھای عفونی را شدت می بخشید.

نسبتا پایین بوده است.  ١٣۴۵بعالوه مشاھده می کنیم کھ امکان دستیابی ساکنان شھرھا بھ سواد، خصوصا برای زنان، در 

نرخ سوادآموزی
137
یت فعالدر سن برای دختران) و در بین جمعیت  ٪۶١برای پسران و  ٪٧٨( ٧٪١ ،سالھ ١۴ـ٧کودکان  

. از سوی دیگر، نسبت کم زنان باسواد در سنین ستزن) بوده ا ٪٢٣مرد و  ٪۵٢( ٪٣٨فقط  ،سالھ ۶۴ـ٢٠ اقتصادی،

  است. ر شھر ھاباروری، ھمانطور کھ در باال در مورد زنان تھرانی ذکر شد، عاملی در فھم دلیل سطح باالی باروری د

  سیاست شھری تبعیض آمیز

بھ  در صد آنرا ۴٠حدود  داشتند کھ ٪۵، شش شھر درجھ اول ایران رشدی ساالنھ، برابر ١٣۵۵و ١٣۴۵بین سال ھای 

کھ تا آن زمان آھنگی ھنوز کم  ، بھ این کالن شھرھا،کیل می داد. ورود عظیم روستائیانطور متوسط سھم مھاجرت تش

توانایی آن راھم نداشت کھ نیازھای ساکنان موجود را برآورده ط شھرنشینی، کھ حتی در آن زمان، رایوبیش معتدل داشت ش

سازد، بازھم بدترو وخیم تر کرد. در حالیکھ داشتن خانھ مستقل ھنوز درساختار شھری مسلط بود، و با توجھ بھ رشد 

ان مسکن مناسب، بھ تدریج در مناطق محروم کھ فقد ھرچھ بیشتر خرید و فروش سوداگرانھ امالک و اراضی و در نتیجھ

، خانھ ھای محقر وکوچک، با سرعتی قابل آمد را در خود متمرکز کرده بودنداکثریت عظیمی از مھاجران فقیر و کم در

                                                 
دراین زمینھ اشتباھاتی رخ داده  ١٣۴۵ترجیح نرخ سواد آموزی بر نرخ اشتغال بھ تحصیل از این جھت است کھ در نتایج سرشماری سال   137

سال بودند وبھ مدرسھ می رفتند بیشتر از تعداد کودکانی کھ در ھمان سنین بوده اند و بھ  ١۴ـ٧در سنین در واقع تعداد کودکانی کھ . بوده است
 . عنوان با سواد اعالم شده بودند، می باشد
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مالحظھ، ساختھ شدند. برای مثال، جنوب تھران، بھ سرعت شاھد رشد محلھ ھای زاغھ نشینی بود کھ در آنان اثری از 

  مات و زیرساخت ھای شھری وجود نداشت. شبکھ خد

باالی آھنگ بواسطھ  ھمان زمان، در شھرھایی کھادامھ داشت، ی بزرگ موج مھاجرت بھ سوی شھرھا در حالی کھ

در چھار چوب برنامھ  ،بھبود شرایط زندگی شھری ایبرخوردار بودند، برشتابان محلھ ھای مردمی از رشدی  درباروری 

اتخاذ شد. ولی مقامات مسئول با دنبال کردن سیاست تبعیض آمیز خود، بازھم بخش  یدابیرت ،)١٣۵١ـ١٣۴٧چھارم (

 ی کھ از قبل ھم مورد حمایت بودند،ئاعظم اعتبارات را بھ کالن شھرھا و در وھلھ نخست بھ تھران و در عمل بھ محلھ ھا

ود شددارای نخستین طرح شھرسازی خ) 1969( ١٣۴٨تیتخت در سال ااختصاص دادند.  پ
138
این طرح کھ محدوده شھر  :

کرد، ھدف خود را مھار توسعھ بی رویھ و نامنظم پایتخت قرار داده بود. برای جلوگیری میمعین  سال ٢۵تھران را برای 

خریب )، و تHourcade, 1992غربی (-از گسترش محلھ ھای فقیرومردمی در جنوب شھر، گسترش محور شرقی

   تعیین شده را پیش بینی کرده بود. ھای ساختمان ھای خارج از محدوده

بود.آنان ناچار بودند خود را  فاجعھ آمیزواضح است کھ نتایج اجرای چنین طرحی برای ساکنان مناطق خارج از محدوده 

با شرایطی بازھم متزلزل تر از قبل سازگار سازند، یعنی در زیر سرپناھی بدون آب و برق کھ ھر لحظھ از جانب 

کھ ساکنان این محلھ ھا  یبحران ھای حاد خریب بود، زندگی کنند. صرفنظر از حوادث ناگوار وشھرداری در خطر ت

شدندمتحمل 
139

) کھ Seger, 1992و  ,Hourcade 1992این طرح، کامال نمایشگر سیاست ھای تبعیض آمیزی بود ( ،

  ری محروم می ساخت. بخش مھمی از جمعیت متمرکز در جنوب شھررا از ابتدایی ترین و ضروری ترین خدمات شھ

یافت در حالیکھ  پایتخت، با شتابی منظم بھبود می بھ مانندفھ در کالن شھرھا نیز شرایط زندگی ساکنان محلھ ھای مرّ 

ھ بوضع مردمی کھ در حاشیھ ھای شھر و یا در محلھ ھای فقیر نشین زندگی می کردند، شدیدا بحرانی باقی مانده بود. 

میلیون  ٧٫٢مجموع  ننمی توا، فقدان خدمات و تجھیزاتبھ خصوص بھ جھت دگی شھری، در زن ادغامعدم  دلیل ھمین

. د" بھ معنای کامل کلمھ، بھ حساب آور  جمعیت شھر نشین  بھ عنوان ") 1976( ١٣۵۵جمعیت شش کالن شھر را در سال 

زاین کالن شھرھا را ھر کدام اکل جمعیت  ٪۵٠تا  ٪٣٠ ،اگربپذیریم کھ جمعیت محروم از خدمات و تسھیالت شھری

برآورده شده بود، تجدید  ٪۴٧تشکیل می داده است، بایستی در نرخ واقعی و کلی شھرنشینی در ایران در این تاریخ کھ 

  دھیم.نظر کرده، آنرا کاھش 

وضع بسیار نامطلوب زندگی در شھرھای کوچک و متوسط دلیل مھاجرت بھ  )،1960( ١٣۴٠در پایان سال ھای دھھ 

رفتھ گ طرح توسعھ شھرھابھ تعدیل  تخت بود. برای مھار این مھاجرت تصمیمایشھرھا و بخصوص بھ سوی پسوی کالن 

کھ بر اساس آن می بایستی بویژه بھ شھرھای متوسط کشور امکان توسعھ خدمات ضروری شھری داده شود. این  شد

بود، سیاستی جدید دررابطھ با شھر  ی)میالد 1973-1977، ١٣۵۶-١٣۵٢برنامھ، کھ یکی از اھداف اصلی برنامھ پنجم (

. ود می شدھای شھری مناطق مرکزی محد ھتنھا بھ مجموعاما با این احوال، میدان عمل آن را، بھ مرحلھ اجرا درآورد؛ 

  شروع بھ پدیدار شدن نمود.عمالً بود کھ حداقل یک شھرسازی و شھرنشینی واقعی ھمین مناطق در اما 

                                                 
 .اجرا شد) 1969( ١٣۴٨تصویب، اما در سال ) 1966( ١٣۴۵این طرح در سال   138
139

ھران ومقاومت مردم موجب در گیري ھایی خوشونت آمیز وحتی مرگ گردید و تخریب مکرر خانھ ھا در خارج از محدوده مجاز جنوب ت  
اه، محمد رضاش"   غرور و خودخواھی "قویا بر افکار عمومی و بخصوص بر جنبش مخالفان سیاسی کھ از ساکنان این مناطق بھ عنوان قربانیان 

منتھی  1357بھ انقالب  اعتراضی کھ بروز جنبشن را عامل اصلی کھ آی، مارکسیستھای این حوادث در تحلیل . حمایت می کردند، تاثیر گذاشت
 .کرده استمی دانند، جای مھمی اشغال شد 
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آنان دارای برق  ٪٩٠وسکن ھای واقع در بخش شھری مجھز بھ لولھ کشی آب آشامیدنی م ٪٧٩ )،1976( ١٣۵۵در سال 

ھستند کھ بھ نحوی بھتری از این مواھب بھره مند وجنوبی بودند. با این وجود این شھرھای استان ھای مرکزی شمالی 

  ).6تا  1شدند (نقشھ ھای  می

  )١٣۵۵ی سھم مسکن ھای مجھز بھ آب آشامیدنی (مناطق شھر -١نقشھ 

 
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٩١؛ ٪٩٠تا  ٨١؛ از ٪٨٠تا  ٧١؛ از ٪٧٠تا  ۶٠از  ؛٪۶٠بھ ترتیب کمتر از  :مسکن ھای مجھز %عنوان مقایس ھا:  
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  ) ١٣۶۵سھم مسکن ھای مجھز بھ آب آشامیدنی  (مناطق شھری  -٢نقشھ 

 
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٩١؛ ٪٩٠تا  ٨١؛ از ٪٨٠تا  ٧١؛ از ٪٧٠ تا ۶٠؛ از٪۶٠بھ ترتیب کمتر از :مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقایس ھا: 

  )١٣٧۵سھم مسکن ھای مجھز بھ آب آشامیدنی (مناطق شھری   -٣نقشھ 

 
  وبیشتر ٪٩١ ؛٪٩٠تا  ٨١؛ از ٪٨٠تا  ٧١؛ از ٪٧٠ تا ۶٠؛ از ٪۶٠: بھ ترتیب کمتر از مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقایس ھا: 
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  )١٣۵۵ق ( مناطق شھری مجھز بھ بری سھم مسکن ھا  -۴نقشھ 

 
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٩۶؛ ٪٩۵ تا ٩١؛ از ٪٩٠ تا ٨٠؛ از ٪٨٠: بھ ترتیب کمتر از مسکن ھای مجھز ٪ :عنوان مقایس ھا

  )1365مجھز بھ برق ( مناطق شھری  ی سھم مسکن ھا -5نقشھ 

  
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٩۶؛ ٪٩۵ تا ٩١؛ از ٪٩٠ تا ٨٠؛ از ٪٨٠: بھ ترتیب کمتر از مسکن ھای مجھز ٪ :عنوان مقایس ھا
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  )١٣٧۵مجھز بھ برق ( مناطق شھری  یسھم مسکن ھا -۶نقشھ 

 
   ٪١٠٠ تا ٩٩؛ از ٪٩٨ تا ٩۵؛ از ٪٩۴تا  ٩٢: بھ ترتیب از مسکن ھای مجھز ٪ :عنوان مقایس ھا

سالھ را بدنبال  ١۴ـ۶، رشد نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان ١٣۵۵و ١٣۴۵سال ھای  وخصوصی بیندولتی  مدارستوسعھ 

پسر  ٪٩١( ٪٨٧نرخ متوسط اشتغال بھ تحصیل کودکان برای مجموع شھرھا بھ  ١٣۵۵داشت. یادآوری کنیم کھ در سال 

رخ ن، کمتر از حاشیھ ایشھری استانھای  مناطق نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان در معذلک،دختر) بالغ می شد.  ٪٨٣و

  بود.کل مناطق شھری متوسط 

در وحتی خدمات بھداشتی  وبی برنامھرا، بخاطر توسعھ بسیار نامورون  )1970( ١٣۵٠رھا طی دھھ پیشرفت جزئی شھ

بعضی مناطق بسیار ناچیز، بایستی ھنوز نسبی ارزیابی کرد. در واقع ھمانگونھ کھ در فصل چھارم توضیح داده شد، 

دھا ھ مراقبت ھای درمانی را برای صضعیف خدمات پیشگیری، دسترسی ب وسازماندھیگسترش نابرابرتاسیسات بھداشتی 

ھزار نفر ساکنان شھری، خصوصا ساکنان شھرھای کوچک و متوسط کھ کمتر از امراض عفونی در امان بودند، مشکل 

  می ساخت.

رواج معامالت  و خصوصا بادر مورد مسکن کھ مشکلی قدیمی بود، می توان آن را با فقدان طرح شھرسازی و اّما 

 :بوسیلھ بساز وبفروش ھا و بنگاه ھای معامالت ملکی توضیح داد، بھ خصوص در تھران، مسکنسوداگرانھ بر روی 

درصدی  ۴٫٨ابعاد فاجعھ آمیز وزیانبار این سوداگری آن زمان بھتر آشکار می شود کھ بیافزاییم کھ جمعیت شھرھا با رشد 

عدم تعادل بین عرضھ ناکافی ازار برآید. )، نمی توانست از پس قیمتھای ب1976و  1966( 1355و  1345در سال، بین 

ھ خانوارھای کم درآمد ب گزیریو نامناسب مسکن از یکسو و تقاضای شدید از سوی دیگر بھ صعود قیمت ھا ودر نتیجھ نا

یک  ٪٧۵ھای شھری،   میلیون مسکن واقع در مجموعھ ٢٫٣از  ١٣۵۵ھم زیستی در زیر یک سقف منجر شد. در سال 

می دادند. بھ عبارت دیگر در ھر مسکن بھ طور متوسط  یرا در خود جاوبیشتر سھ خانوار  ٪٨ووار دو خان ٪١٧خانوار، 
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از مساکن، در تھران، دو خانوار  ٪٣٠رسید، یعنی   خانوار می ١٫۵خانوار زندگی می کردند. این نسبت در تھران بھ  ١٫۴

  و بیشتر را در خود پناه می دادند.

و محلھ ھای مردمی کالن شھرھا، ھنوز برای دگرگونی  حاشیھ ایی در اغلب شھرھای با توجھ بھ این وضع، شرایط شھر

کودک برای ھر زن ٣٫۶کھ ) 1977( ١٣۵۶رفتار و سلوک جمعیتی، مساعد نبود. سطح باالی باروری درسال 
140
بود،  

واقعیت مادی جمعیتی را نشان می دھد، با  ٪۴٧، ١٣۵۵بر این امر شھادت می دھد. بنابراین نرخ شھرنشینی کھ در سال 

  کھ فقط نیمی از آن در محیطی شھری در خور این نام زندگی می کرد، تطبیق نمی کند.

  شھرنشینی در دوران جمھوری اسالمی - ۴

  انقالب حرک و لرزش ھا ناشی از اتفاقات پس ازت

جابجایی ) و باالخره ١٣۶۴-١٣۵٨(در استان کردستان ایران  مخاصمھ وجنگ، ورود سیل آسای افغان ھا، ١٣۵٧انقالب 

مناطق مرزی غرب کشور بدنبال جنگ ایران و عراق، ھمھ این عوامل بر توسعھ شھری در طی نیمھ اول دھھ  مردم

  اثر گذاشتند.) 1980( ١٣۶٠

درآمد نفتی شتاب گرفت اما خرید و فروش سوداگرانھ امالک و  برکتساختن مسکن بھ ) 1974( ١٣۵٣ھرچند در سال 

 ١٣۵۶در سال  درتھران، رم ناشی ازعملکرد منفی ھمین درآمد نفت مانع از حل مشکل مسکن شد.اراضی و نیز تو

شھرداری اجبارا تصمیم بھ باطل نمودن طرح محدوده پیش بینی شده در طرح شھرسازی گرفت. بدنبال این  )،1977(

سالھای نخستین انقالب این  تصمیم، روند خانھ سازی در دھات و قصبھ ھای اطراف تھران بھ سرعت باال گرفت. طی

روند در تمام شھرھای بزرگ نیز گسترش یافت. صدھا ھزار نفر از ساکنان محلھ ھای مردمی کالن شھرھا و ھمچنین در 

شھرھای کوچک و متوسط از فقدان نظارت و ھمچنین چشم پوشی مسئوالن جدید کھ خود را حافظان مستضعفین می 

دون مجوز، دست بھ ساختن خانھ خود بر روی زمین ھای غصبی و یا قاعدتا غیر قابل دانستند، بھره جستھ و با شتاب و ب

  ساخت، زدند.

رشد عظیم این مجموعھ ھا در عرض چند سال بھ پیدایش چندین حومھ شھری فاقد زیر بنا و تجھیزات شھری انجامید. با 

دند مسائل مربوط بھ اراضی غصبی مقامات جدید، سعی کر )،1982( ١٣۶١" در سال   اراضی شھری  تصویب قانون "

را حل کنند و باالخره بتدریج اقدام بھ تامین آب آشامیدنی، برق  ١٣۶١و  ١٣۵٨و مسکن ھای ساختھ شده در بین سال ھای 

  و خدمات تحصیلی و بھداشتی برای این مجموعھ ھا نمودند.

 ١٣۵٨ل آن بوسیلھ نیروھای شوروی در در افغانستان و اشغا 1978، بدنبال تشنجات سیاسی بعالوه شھر ھای ایران

تعداد زیادی مھاجرافغانی را در خود پذیرا شدند. از آنجا کھ غالب این مھاجران بدون اجازه اقامت بودند، و  )1979(

رستی ھا بد بواسطھ فارس زبان بودن میتوانستند بھ سھولت ملیت خویش را پنھان دارند، شمارش دقیق آنان در آمارگیری

                                                 
 )Agha, 1985، در چارچوب تحقیق جھانی درباره باروری در ایران (١٣۵۶میدانی درباره باروری در سال وبررسی بنا بر نتایج تحقیق   140
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نفرافغان را ثبت کرده، مورد  ٧۵۵٢۵٧کھ تنھا  ١٣۶۵شد. بھ ھمین خاطر است کھ نتایج سرشماری سال  منعکس نمی

قرارگرفت کردند  میلیون برآورد می ٢٫۵کھ تعداد آنان را  ووزارت کاراعتراض متخصصان وبخصوص وزارت کشور 

)Hedayat, 1993 ; Anonyme, 1992b( .  

در کھ تشکیل می دادند.این مھاجران ) 1986( ١٣۶۵کل جمعیت کشور را در  ٪۵با قبول رقم اخیر، مھاجران افغانی، 

-اکثرا برآمده از اقشار اجتماعیمستقرشدند،  استان ھای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، تھران، اصفھان و فارس،

اجران افغانی در بعضی .تمرکز مھمسکن گزیدندعموما در محلھ ھای مردمی شھرھا بودند و اقتصادی بسیار کم درآمد 

 نباالتری شھرھای حاشیھ ای شرق و محور داخلی کشور منجر بھ افزایش چشمگیر جمعیت این شھرھا شد، بگونھ ای کھ

 ٪٧٫٩در قم  ٪۶٫٧در بجنورد ، ٪٧٫٨در مشھد ، ٪١١نرخ رشد ساالنھ را برای شھرھای مزبور نشان می داد: در زاھدان 

و غیره در صورتیکھ این نرخ برای کل مجموعھ ھای شھری، بین  ٪۶در کرمان  ٪۶٫١در نیشابور   ٪۶٫٢در سبزواز 

  بود. ٪۵٫٣، ١٣۶۵و  ١٣۵۵سال ھای 

موجب نوع جدیدی از مھاجرت گردید. جمعیت مناطق جنگی نظیر ) 1980( ١٣۵٩عالوه بر این جنگ ایران و عراق در 

 اھندهپن بھ مناطق پشت جبھھبھ اجبار گردیده بودند،  شھرھای آبادان و خرمشھر کھ در نخستین حمالت عراق بکلی ویران

ین ابرای  ند.شدند. این پناھندگان کھ اکثرا برآمده از جامعھ شھری بودند نزدیک بھ یک میلیون نفر تخمین زده می شد

اسب نبھره مند می شدند، دولت و بنیادھای شبھ دولتی مسئولیت یافتن مسکن م "  جنگی انمھاجر  "از منزلت جمعیت کھ 

کل این پناھندگان برای  ٪٢۵و شغل در شھرھایی کھ بطور موقت زندگی می کردند را پذیرفتند. بدین ترتیب، نزدیک بھ 

اقامت خود بھ سوی شھرھای اراک، اصفھان و بخصوص شیراز روانھ شدند؛ بقیھ در شھرھای استان خوزستان چون 

در غرب کشور) چون شھرھای خرم آباد، ایالم، ی مجاور (دیمشک و یا در استان ھااھواز، شوشتر، بندرماھشھر، ان

 این استان ھا، شھرھای کرمانشاه و مالیرو یا شھرھای بوشھر و بندرعباس در استان ھای ساحلی جنوب پراکنده گشتند.

می بایستی چند صد ھزار پناھنده عراقی ایرانی تبار
خویش کھ از ابتدای مخاصمات بین دو کشور از بیم تعقیب و آزار 141

  می شدند. پذیرا، نیزرا ازعراق گریختھ بودند

مخاصمھ نیروھای استقالل  ، متاثرازجمعیت مناطق روستائی استان کردستان مھاجرتج مھاجرت باید امواباالخر بھ این 

اضافھ کرد. مسیر مھاجرت این دستھ بھ سوی را طلب یا خودمختاری طلب با حکومت جمھوری اسالمی در این منطقھ، 

  آذربایجان شرقی و غربی و شھر ھایی چون تبریز و ارومیھ بود.ھای  و حتی استان ھمین استانشھرھای  دیگر

کھ تا آن زمان رشد آنان  ،بھ سوی شھرھای حاشیھ ای کشوربھ ویژه این روند متوالی و شدید مھاجرت  خالصھ کالم،

داد.   د جمعیتی شھرھای مزبور را تشکیل میازرش ٪۵۵تا  ٪١۵بیشتر ناشی از مھاجرت جمعیت روستاھای اطراف بود، 

  بودند. ٪١۵تا  ٪۵٫۵دارای نرخ رشد ساالنھ ی چشمگیری، بین  ١٣۶۵و  ١٣۵۵این شھرھا بین سال ھای 

                                                 
141
راقی مقیم درایران را نشان میدھد، اما وزارت کشوربا بھ زیر سئوال بردن این عدد، تعداد ع 84109) حضور 1986( ١٣۶۵نتایج سرشماری  

 ھزار نفر ارزیابی می کند. 400000تا  300، ١٣۶۵آن ھا را برای سال 
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  توسعھ پیچیده شھری ایانھمدیریت عملگر

کھ شھرھای حاشیھ ای  نیز گسترش شھری در اطراف کالن شھرھا، بخصوص در اطراف تھران، و ھای پیدایش حومھ

دت و مساع اجماعمشخصھ توسعھ شھری در دوران بعد از انقالب بود، حاصل یک سیاست جدید شھری نبوده، بلکھ نتیجھ 

بود. در واقع در آغاز ھا متعاقب انقالب و جنگ  وقایع محنت باریک سری اوضاع و احوال آشفتھ ناشی از بحران ھا و 

طرح واقعی شھرنشینی را دنبال نمی کرد بلکھ نگرانی او  دولت جمھوری اسالمی یک )،1980( ١٣۶٠سال ھای دھھ 

را جذب جدید در این رابطھ بھ مھار مھاجرت بھ سوی پایتخت محدود می شد. در نتیجھ گسترش حومھ ھائی کھ مھاجران 

حرکت مھاجرت بھ سوی کھ می کردند و نیز گسترش شھرھای استان ھای خراسان، سیستان و بلوچستان، بھ این جھت 

در مقابل کار انجام شده قرار  حکومت اسالمی ان را منحرف می کردند، مورد توجھ خاص قرار گرفتند. بھ این ترتیبتھر

زیر بناھا و خدمات شھری کھ برای تثبیت اقامت این مھاجران در شھرھای مربوطھ ضروری  نمودگرفت و تدریجا سعی 

) مسئوالن جدید و با وعده ھایی کھ در دوران populismeم گرایی (اینکھ این عمل با عواعالوه بر . نمایدبودند، را فراھم 

  توسعھ مناطق محروم داده بودند، ھمخوان بود.  برتری دادن بھانقالب دایر بر 

ھ بود، شتاب گرفت ١٣۵٠رشد جمعیت آنان در سال ھای دھھ کھ و اما در مورد شھرھای واقع در مناطق غربی کشور، 

باعث پیشرفت سریع آنان گشت: در واقع، نیازھای جنگ باعث طرح و اجرای برنامھ  بود کھ آغاز درگیری با عراق این

کھ پایگاه ھای پشت جبھھ برای مجموعھ عملیات جنگی بودند. از آغاز دھھ شد توسعھ سریع زیر ساخت ھا در این مناطق 

ظرفیت وسایل ارتباطی واطالعاتی ساختن شبکھ راه ھای بین شھری توسعھ یافتھ، بگونھ ای قابل توجھ ) 1980( ١٣۶٠

بھبود یافت. موج ورود نظامیان وھمچنین غیرنظامیان کھ بھ موج مھاجران جنگی می پیوستند، بھ روند پویایی شھرھای 

این مناطق شتابی بیشتر داد. و باالخره، جمھوری اسالمی بھ دالیل سیاسی، اعتبارات قابل توجّھی بھ منظور بھبود شرایط 

  ر ھای استان کردستان اختصاص داد.زندگی بھ شھ

بنابراین، این بار، رشد جمعیتی شھرھا با توسعھ قابل توجھ وکافی شرایط شھری ھمراه بود. سیاست شھری مربوط بھ 

شروع گردید، در واقع ھمانطور کھ شاخص ھای ارزیابی سطح توسعھ  ١٣۵٠شھرھای فالت مرکزی، کھ در سالھای دھھ 

  نشان می دھند، رفتھ رفتھ بھ مناطق اطراف گسترش یافت.اقتصادی شھری  -اجتماعی

بھ برق مجھز بودند. این  ٪٩٨بھ آب آشامیدنی و  ٪٩١، ١٣۶۵میلیون مسکن شھری سرشماری شده در سال  ۴٫۶از 

پیشرفت قابل توجھ، بخصوص منعکس کننده پیشرفت شھرھای حاشیھ ای است کھ بھ این ترتیب فاصلھ خویش را با 

در ضمن این پیشرفت مبین تغییراتی در طرز  ).155و  156ص:  ؛۵و  ٢( نقشھ ھای ایران تقلیل دادند  شھرھای داخلی

دسترسی بھ آب آشامیدنی، بھداشت و آسایش بھتری در زندگی  تسھیل زندگی ساکنان این شھرھا نیز می باشد. در حالیکھ

استفاده از رادیو، تلویزیون،  داد کھ  می برق امکانروزمره را فراھم می آورد، مجھز نمودن تقریبا تمامی خانھ ھا بھ 

وسایل برقی خانگی و دیگر وسایل جدید گسترش یابد. بعالوه، بواسطھ لولھ کشی آب و ھمچنین تشدید اقدامات بھداشتی 

ا قپیشگیرانھ، می توان گفت کھ جمعیت این شھرھا در مقابل امراض عفونی بھ نحو بھتری حفاظت می شدند و این امر منط

  بھ کاھش مرگ ومیر در این شھرھا یاری رساند.

کن ااز مس ٪٨۶ )،1986( ١٣۶۵بھ کاھش ھمزیستی درون خانوارھا منتھی گردید. در سال ، فشرده زیسانتیجھ خانھ 

سھ خانوار و بیشتر را در خود جا میداد. بدین ترتیب شمار متوسط خانوار برای ھر  ٪٣وخانوار  دو ٪١١یک خانوار، 



 روستایی توسعھ شھری، توسعھ :فصل ششم –بخش دوم 

161 

کاھش یافت. این کاھش را می توان درکالن شھرھا و ھمچنین  ١٫٢برای مجموع کل شھرھا، بھ  ١٣۶۵سال مسکن در 

  مشاھده کرد. حاشیھ ایدر اکثریت قریب بھ اتفاق شھرھای ایران داخلی و 

سالھ شھری،  ١۴ـ۶، برای کودکان ١٣۶۵، نرخ اشتغال بھ تحصیل در سال مدارس وموسسات آموزشیو اما در مورد 

در  ١٣۶۵در سال  ٪٨٣( واحد نشان می دھد ۴، کاھشی برابر ١٣۵۵نطور کھ در فصل قبل دیدیم، نسبت بھ سال ھما

) بوده ١٣۵۵در  ٪٨٣( ٪٨٢) و برای دختران ١٣۵۵در  ٪٩١( %84). این نرخ برای پسران ١٣۵۵در سال  ٪٨٧مقابل 

نفری، کھ بدنبال تغییر تعریف ومعیار  ۵٠٠٠فقدان موسسات تحصیلی در مجموعھ ھای کمتر از این کاھش را است. 

کم شماری احتمالی دختران در ، واز یکسوھا قرارگرفتھ بودند شھر در گروهبندی   دستھ
142

توضیح از سوی دیگر،  ١٣۵۵

نرخ ضعیف اشتغال بھ تحصیل کودکان افغان، خصوصا پسران را کھ در ضمن تعدادشان  یبایستمی می دھند. بھ این دالیل 

در بازار  وعلیرغم سنشانبود)  ١١۵سالھ برابر با  ١۴ـ۵ی برای این کودکان یتجنس (نسبتن بیشتر بود نسبت بھ دخترا

) در ۵(فصل  ٢نیز اضافھ کرد. در عین حال، علیرغم کاھش مزبور، ھمانگونھ کھ نقشھ شماره  کار حضور داشتند را

ت و شدتی بیشتر و پر شتاب تر در بخش شھری با وسع مدرسھ سالھ نشان می دھد، ١۴ـ۶مورد اشتغال بھ تحصیل کودکان 

  اکثر شھرستان ھا اشاعھ یافت 

با شروع کاھش باروری،  است نشان می دھد، مصادف ١٣۶٠و باالخره این تحول کھ توسعھ شھری را در نیمھ اول دھھ 

این چھ اگر  می رسد. ١٣۶۵در سال  فرزند ۶٫۴بھ  ١٣۵۵برای ھر زن در سال  فرزند ٧٫٢کھ برای مجموع کشور از 

 شھرھا ،تعداد متوسط فرزند برای ھر زن برای کّل کشور است، اما اگر نظریھ عموما پذیرفتھ شده ای کھ بر اساس آن

 یبایستنیز را در ایران ل زنت، این مورد توجھ قرار دھیمبازی می کنند را نقش محرک اصلی در گذار جمعیتی کشور 

  بیشتر ناشی از نقش شھرھا دانست.

افراد را در چھار  ادغام، کھ ١٣۶٠کّلی شرایط شھر وشھرنشینی در بسیاری از شھرھای ایران در نیمھ اول دھھ بھبود 

برای سال  ٪۵۴، یعنی نرخ شھر نشینی بدست آمدهبتوان این بار زندگی شھری فراھم آورد، دلیلی است کھ  یک چوب

  نست.فرھنگی کشور دا - نرخی نزدیک تر بھ واقعیت اجتماعیرا  ،١٣۶۵

  بھ بعد شھر نشینی از پایان جنگ انکارناپذیرپیشرفت 

دولت جموری اسالمی، پس از جنگ با برگزیدن منطق برنامھ ریزی، در زمینھ سیاست شھری بھ دنبال کردن توسعھ 

ھای شھری بعنوان مرکز اداری کشور ویا حومھ  حاشیھ ایشھرھا پرداخت. در این روند، با ارتقاء موقعیت چندین شھر 

اختصاص داده بھ آنان را افزایش داد. این سیاست کھ ھدفش تعدیل روند مھاجرت بسوی شھرھای مالی ، اعتبارات استان

  بھ آن خواھیم پرداخت.  پایین تر کھ تکمیل شد بزرگ بود، با تشدید تالش در جھت توسعھ روستاھا

شھرھای کوچک و بزرگ را بھ  ساختھ شد کھ تعداد زیادی جاده ھای جدید بین شھری یا بین روستا و شھر برآنعالوه 

یکدیگر و یا روستا ھا را بھ شھرھا نزدیک کردند، و این امر درعدم جابجایی ساکنان مناطق مختلف وماندن آنان درمحل 

 در شھرھایبھ ویژه اقامتشان موثر واقع شد. باالخره و شاید، بخصوص، بحران اقتصادی و گرانی زندگی شھری نیز 

آنانی کھ قصد مھاجرت داشتند، عامل بازدارنده دیگری بود. بدین ترتیب، نرخ رشد جمعیت شھری بھ نحو  بزرگ، برای

                                                 
142

 بوده است. ١٠۶برابر با  ١٣۶۵و در سال  ١١٠با  برابر ١٣۵۵در سال  سالھ ١۴- ۶نسبت جنسی کودکان  
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بالغ گردید. این کنترل نسبی برپویایی  ١٣٧۵و ١٣۶۵در سال بین  ٪٣٫٢" بھ   تنھا  قابل مالحظھ ای کاھش یافت و "

  اخت. شھرھا، اداره بھتر و بھبود وسایل و خدمات شھری را ممکن س یجمعیت

از برق برخوردار بودند  ٪٩٩٫١از لولھ کشی آب آشامیدنی و  ٪٩۶٫۴میلیون مسکن آمارگیری شده،  ۶از  ١٣٧۵در 

 ٪٢٫٢دو خانوار و  ٪٩٫۶از مساکن یک خانوار،  ٪٨٨٫٢مالحظھ می کنیم کھ ھمچنین ). 155و  157؛ ص: ۶و  ٣(نقشھ 

عداد متوسط خانوار در ھر مسکن بازھم کاھش یافتھ و در سال سھ خانوار و بیشتر در خود جا می دادند؛ بدین ترتیب ت

  رسیده است. ١٫١ بھ ١٣٧۵

سالھ کھ در سال  ١۴ـ ۶کودکان  بھ تحصیل شھری و افزایش نرخ اشتغال مناطقکاھش مرگ ومیر در  از طرف دیگر،

. این نسبت زیاد کند تائید میرا دختر)، پیشرفت شرایط زندگی شھری  ٪٩۴پسر و  ٪٩۵(بالغ می شد  ٪٩٧بھ  ١٣٧۵

اشتغال بھ تحصیل کودکان  پنجم:در فصل  ٣(نقشھ  کودکان شاغل بھ تحصیل کھ تقریبا در تمامی شھرھا مشاھده می شود

  آشکار می سازد. ١٣٧۵و  ١٣۶۵اشاعھ بیش از پیش گسترده مدرسھ را بین سال ھای  سالھ)، ١۴-۶

کھ از یک طرف باعث  جھت توسعھ و پیشرفت شھرھای دیگر،مھار گسترش کالن شھرھا و توزیع منطقی تر منابع در 

ھ سایر شھرھا امکانات مالی ضروری ب برایپخش وعرضھ خدمات شھری بھتر برای کالن شھرھا شد واز طرف دیگر 

 هموجب تغییرات چشمگیری در شرایط زندگی مجموع ساکنان شد، اجرای طرح ھای زیر بنایی را فراھم ساخت منظور

 پایان یک دوره طوالنی گذار و ادغام کامل در زندگی شھری واقعی را رقم زد؛ یک زندگی شھری کھ اینو برای آنان 

  .ر بر می گرفت، د١٣٧۵در سال  ٪۶١بارحقیقتا اکثریت ایرانیان را با نرخ شھرنشینی 

 ،کشور کلر باروری دسقوط چشمگیر  میانبدیھی است کھ چنین تغییراتی بر روی رفتار و کردار جمعیتی نیز تاثیر دارد. 

و توسعھ واقعی شیوه زندگی شھری در  ،می رسد ١٣٧۵فرزند در  ٢٫٨بھ  ١٣۶۵فرزند برای ھر زن در  ۴٫۶کھ از 

، ھای ضروری  وابستگی متقابل و زمانی در بین متغییرھا وجود دارد. معھذا، در اثر فقدان داده یھمین دوره، دست کم نوع

ھمزمانی عملکرد این متغییرھا و پیوستگی علت و معلولی آنان بھ نظر مشکل می  ھنوز اندازه گیری درجھ وابستگی و

  آید.

  شھر نشینان دیروز و امروز – ۵

  ساختار سنی جمعیت شھری

بھ این دلیل کھ مرگ و  ھمچنینو ،ی نزدیک، کھ کاھش آن ھنوزبسیار تازه است بھ دلیل روند شدید باروری در گذشتھ

  ).۴( جدول ھرھا جوان می ماند و ساختار سنی آن تقریبا بدون تغییر باقی می ماندمیر کاھش می یابد، جمعیت ش
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  روھھای بزرگ سنیگ حسب) بردرصدبھ توزیع جمعیت شھری ( – ۴جدول 

 1375 1365 1355 گروه ھای سنی

 37.5 42.8 41.0 سالھ 0-14

 58.4 54.2 55.7 سالھ 15-64 

 4.1   3.0   3.3   سالھ وبیشتر 65

 100 100 100 جمع

  ، مرکز آمار ایران.1375و 1365، 1355منابع: نتایج سرشماری ھای 

ساختار سنی جمعیت تحت تاثیر حرکت مھاجرت روستائی بھ سوی شھرھا قرار داشت بھ طوری کھ نسبت  ١٣۵۵در سال 

ودر رسد   می )1976( ١٣۵۵در  ٪۴١بھ  )1966( ١٣۴۵در  ٪۴۴واز سال کمی کاھش یافتھ  ١۵کودکان کمتر از 

، باروری ھرچند رو بھ افول، اما کودکانکاھش مرگ ومیر ).١ (نمودارعوض، نسبت گروه ھای بینابینی رشد می کند 

جوانھنوز در سطحی باال و ورود انبوه پناھندگان افغانی و عراقی کھ جمعیتی 
143
سنی اربودند، باعث جوان شدن ساخت 

        ).٢ (نمودارد گردی )1980( ١٣۶٠ ساکنان شھرھا در سال ھای دھھ

و برآمده شدن  ١٣٧۵کوچک شدن قاعده ھرم سنی در  ١٣٧۵و  ١٣۶۵از آنجا کھ نتیجھ منطقی کاھش زیاد باروری بین 

شھری بر جمعیت  ار، ساختبود سالھ ١۴ـ١٠سالھ و  ٩ـ۵کودکان  کمترازسالھ  ۴ـ٠تعداد کودکان  :گروه ھای بعدی آن بود

. این تغییر آشکار از نقطھ نظر ودقبلی متمایز می ش دورهبوضوح از دو  ١٣٧۵در سال اساس گروه ھای بزرگ سنی 

ھمراه  ،ساخت  متمایز می١٣٧٠ زرا ا ١٣۵٠ای کھ جامعھ شھری سال ھای  جمعیت شناختی، با تغییرات قابل مالحظھ

  بود.

                                                 
143

 .وبیشتر داشتتدسال  ۶۵، ٪۵وسال  ۶۴تا  15از  ٪۵٢وسال  ١۵از  وعراقی کمترازاتباع افغانی  ٪۴٣، ١٣۶۵ی طبق نتایج سرشمار 
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  ١٣۵۵ھرم سنی جمعیت شھری در  -١نمودار

  

  ١٣۶۵ھرم سنی جمعیت شھری  –٢نمودار
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  ١٣٧۵ھرم سنی جمعیت سنی شھری  -٣نمودار

 

از دھھ در آغ آمد،شرایطی کھ بھ تفصیل در باال  در واقع مھاجران روستائی، کھ بتازگی در شھر مستقر شده بودند، تحت

ای از جمعیت شھری را تشکیل می دادند در حالیکھ ھنوز بطور واقعی در جامعھ  بخش قابل مالحظھ) 1970( ١٣۵٠

در حالیکھ جریان مھاجرت روستایی بھ سوی شھرھا رو بھ ) 1980( ١٣۶٠د. در نیمھ اول دھھ شھری ادغام نشده بودن

 بودند، وھمچنین ساکنان حومھ ھای ئیبار پناھندگان افغانی و عراقی کھ غالباً دارای منشاء روستا کندی نھاده بود، این

  جمعیت شھری درآمیختند. ، بھ شھرھا رو آوردند و با » غیر شھری «در نتیجھ  جدید بدون شھرسازی

بدنبال کاھش این جریان مھاجرت، خصوصا در پایان جنگ ایران وعراق، وھمچنین با بھ اجرا درآوردن یک سیاست 

بطور غالب، کسانی را در بر می گرفت کھ در  ١٣٧۵شھری، می توان مشاھده کرد کھ باالخره جمعیت شھرھا در سال 

، ما شاھد دوران گذار ١٣٧۵تا  ١٣۵۵ساکن بودند. بنابراین در فاصلھ زمانی  شھر زاده شده یا حداقل یک دھھ در شھر

  .نی بھ یک جامعھ واقعا شھری ھستیماز یک جامعھ در انتظار ادغام در شھرنشی

  از یک جمعیت شھری کم سواد بھ شھرنشینان ھرچھ بیشتر تحصیل کرده

ن فرھنگی و بویژه روابط بین ز-کھ شرایط اجتماعیاست پیشرفت سوادآموزی و تحصیالت نکتھ بدون شک مھم تر، این 

نرخ سوادآموزی جمعیت شھری بھیچوجھ باال  ١٣۵۵). در  ,1994Farguesو مرد و بین نسل ھا را دگرگون می سازد (

 ٪۵٨( ٪۴۵سالگان، یعنی سنینی کھ فرد مسئولیت ھای خانوادگی و اجتماعی بعھده می گیرد، تنھا  25-64نبود. در بین 

سال  ٣٫٨سال ( ٢٫٨) ازجمعیت با سواد بودند و میانگین دوره تحصیل برای ھمین دستھ سنی فقط انزن ٪٣٠و  انمرد

 نرخ ناچیز سوادآموزی و کوتاھی دوران تحصیل، نابرابری بین زنان و مردانورای برای زنان) بود.  ١٫٨برای مردان و 

 ١٣٣٠و ١٢٩١نسل ھای زاده شده بین میان واقع در  است. در بسیار شگفت انگیزدستیابی بھ امکانات کسب دانش  در
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قدرمطلق فاصلھ سطح سوادآموزی مردان  ھمانگونھ کھ در فصل مربوط بھ تحصیالت توضیح داده شد، )،1951و 1912(

و اما نابرابری بین دو جنس دررابطھ با ادامھ دوران تحصیل، در نسل ھای زاده شده  واحد بوده است. ٣١تا  ٢۶ از زنان

سال می رسید.  ٢٫۶سالھ بودند) بسیار باال بود کھ نقطھ اوج آن بھ  ٣۴تا  ٢۵، ١٣۵۵(آنانی کھ در  ١٣٣٠تا  ١٣٢١از 

رھنگی ھای اجتماعی و ف  آشکارا جنبھ، ازنقطھ نظر جنسیتی درارتباط با دوران تحصیل، نسل ھای کم سواد و نابرابرتفوق 

باال ). بھ عالوه، Fargues, 1995b( ه استتاثیر قرار می داد را تحت١٣۵٠و سیاسی جامعھ شھری در نیمھ اول دھھ 

  .کندتداوم رفتار و کردار سنتی در ایران این دوران است، این اثر را تائید می  کھ نشان دھنده بودن سطح باروری

رخ سوادآموزی سال، ن ۶۴ـ٢۵گروه سنی  بھده سال بعد، ورود نسل ھایی کھ بھ تازگی بھ امکانات تحصیل دست یافتھ بودند 

آن را تشکیل  ٪۴۵و زنان  ٪۶٩رساند، کھ مردان  ١٣۶۵جمعیت شھری در سال  ٪۵٧افزایش داده و بھ را در این گروه 

واحد افزایش یافتھ است کھ  ١۵، ١٣۶۵و  ١٣۵۵در بین سالھای  کھ نرخ آن سوادآموزی زنان، : بدین ترتیب ایندادند می

سالھ گان، افزایش  ۶۴-٢۵ترتیب نیزمتوسط سال ھای تحصیل برای دو جنس، برای بھ ھمین  منشاء چنین تحولی می باشد. 

سال برای زنان). اما با وجود این پیشرفت، تفاوت بین زنان و  ٣٫١وسال برای مردان  ۵٫٢( سال رسید ۴٫٢وبھ یافتھ 

  . رسید ١٣۶۵سال در  ٢٫١بھ  ١٣۵۵سال در سال  ٢مردان از نقطھ نظر مدت زمان تحصیل بازھم کمی بیشترشده و از 

سالھ چھ  ۶۴ـ٢۵سنین در سطح تحصیالت جمعیت شھری ) 1986( 1365در سال  با این ھمھ باید خاطرنشان کرد کھ

گروه  )1970( 1350برخالف دھھ  اینحال مشاھده می کنیم کھھنوزبسیار ناچیز بود. با  برای زنان و چھ برای مردان،

سالھ، کھ مدت بیشتری تحصیل کرده بودند، از ھمگونی کمتری  ٣۴ـ٢۵سالھ، بواسطھ ورود نسل ھای  ۶۴ـ٢۵سنی 

برخوردار است. این ناھمگونی جامعھ شھری را بھ سوی دوران گذاری سوق داد کھ در روند آن نسل ھای جوانی کھ بھ 

ر، ی مسن تتازگی انقالب کرده و از ارزشھای مدرن متاثر بودند، سعی در گسستن از سنت ھایی کھ مورد حمایت نسل ھا

سال ھنوز اکثریت را دارا بودند، قرار داشتند. نمود جمعیت شناختی این  ۶٧ـ٢۵نسل ھایی کھ در ھمین گروه سنی 

رودرویی نسل ھا را کھ در آن ھنوز نسل ھای مسن تر نقش مسلط را دارا ھستند، می توان در کاھش ناچیز باروری در 

  مشاھده کرد. ١٣۶۵و  ١٣۵۵بین سال ھای 

 انمرد ٪٨١( رسید ٪٧۴سالھ ھا باز ھم افزایش یافت و بھ  ۶۴ـ٢۵نرخ با سوادی در درون گروه  )1996( ١٣٧۵ در سال

برای سال  ۶٫۶(سال برای ھر دو جنس رسید  ۵٫٧بھ  ١٫۵مدت تحصیل نیزافزایش یافتھ، از میانگین ). انزن ٪۶۶و 

 ورود بھ سن بلوغ وپختگی  تحصیل جوانان وھمچنین بابرای زنان). این افزایش با طوالنی شدن دوران سال  ۴٫٧مردان و 

و طوالنی تر تحصیل کرده بودند، ارتباط  کھ بطور وسیع) ١٣۵٧سالھ در  ٢٩ـ٢۵( ١٣۵٠و  ١٣۴۶ھای متولد   نسل

. زنان نیز، خصوصا جوانترھا، ھمانطور کھ در فصل پیشین توضیح داده شد، با طوالنی تر کردن دوران تحصیل شتدا

  شروع بھ کاھش فاصلھ خود با مردان کردند. مورد ، در اینخود

سالھ را دانش آموختھ تر کرد، ھر چند کھ این  ۶۴ـ٢۵، گروه بنابراین افزایش قابل توجھ دوره ی تحصیل نسل ھای جوان

کی تم ناھمگونی در رودرویی بین دو نوع رفتار، یکی متمایل بھ تجدد و دیگریاین  گروه ھنوز ناھمگون باقی مانده بود.

ھای  نمایان می شد. اما بتدریج کھ سطح تحصیالت زنان بھ سطح مردان می رسید و سطح قابلیت ،سنت ھای قدیمی بھ

، عالوهبھ ). Fargues, 1995bتداوم سنت ھا دشوارمی گشت ( ایجوانان ازسطح مسن ترھا می گذشت، شرایط بر

یشتر ب د گرایانھدّ از گرایشات تج بھ نظر بود، شده در زندگی شھری ادغاموجمعیتی کھ وسیعا از تحصیالت بھره برده 
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بھ نحو  ١٣٧۵و  ١٣۶۵آغاز شده و دربین سال ھای  ١٣۶٠بود. بھ این ترتیب تحول باروری کھ کاھش آن در دھھ  متأثر

  ھی شتاب گرفت را می توان بعنوان نشانی از عقب نشینی رفتار سنتی در جامعھ شھری تحلیل کرد.قابل توجّ 

 اشاعھ تحصیل بھ یقین تحوالتی چشمگیر و سریع در جامعھ شھری پدید آورد. پیشرفت مھم در ١٣۶٠ای دھھ از سال ھ 

دوران تحصیل نسل ھای جوان، چھ مرد و چھ زن، بھ زیر سئوال رفتن ن تحصیل و سوادآموزی و بویژه طوالنی شد امر

ارای د ، منتھی گردید. بدین ترتیب جامعھ شھریاشدمی بتفوق سلسلھ مراتب سنی و جنسی  مبتنی بر پدر ساالرانھ کھ ظامن

 ی،این تحول اساس. می رفت کھ ھمچنان رو بھ تعادل ھرچھ بیشترشد در مورد روابط بین زن ومرد  دیدی بیشتر تجددگرا

بھ وقوع پیوستھ، بار دیگر گواھی است بر استقالل یک جامعھ کھ علیرغم ایدئولوژی  کھ در دوران جمھوری اسالمی

  االرانھ رھبران سیاسی، می تواند بھ سمت تجدد جھت گیری کند.پدرس

  جھاد سازندگی و نوسازی روستاھا –۶

ھ از نظر مکانی و از نظر بازیگران آن، انقالبی شھری بود، توجھی خاص بھ دھقانان کبالفاصلھ پس ازپیروزی انقالب 

ھای چپ کشور   گروه ھم از سوییاسی اسالمی رھبران و جریان ھای س کھ ھم از سویو عشایر معطوف شد. این واکنش 

از چپ گرفتھ تا راست، از الئیک گرفتھ تا ، ادامھ مخالفت سرسختانھ جنبش ھای سیاسی کشور در اصل نمودارشد،

  " بود. انقالب سفید یعنی بر علیھ "١٣۴٢اسالمی، بر علیھ اصالحات پیشنھادی محمد رضا شاه در سال 

اھا سوی روست برای مسائل کشاورزی بھبودند کھ با ھدف سازماندھی تظاھرات مطالباتی  ابتدا این گروه ھای سیاسی چپ

روانھ شدند. جریان ھای سیاسی ھم سو با جمھوری اسالمی نیز، بھ منظور باز داشتن گروه ھای چپ از بدست گرفتن 

ھا گردیده و در عین حال  وارد صحنھ روستابالفاصلھ جنبش دھقانی کھ ھر روز ابعاد وسیع تری بھ خود می گرفت، 

 )1979(ژوئن  ١٣۵٨رھبران جدید کشور را برای تعیین سریع یک سیاست روستایی تحت فشار قرار دادند. در خرداد 

عشایر، تشکیل سازمان جھاد  میانآیت هللا خمینی طی افشاء خرابی ھای بازمانده از رژیم سابق در روستاھا و در 

سازندگی
144
امی طبقات مردم دعوت کرد کھ در این جھاد شرکت کرده، بھ بازسازی کشور بپردازند. را اعالم نمود و از تم 

ند، بود هومطالبات روستائیان کرداسالمی این سازمان در ابتدا از جوانان داوطلبی کھ عمیقا و صادقانھ خود را وقف انقالب 

اما بزودی در مقابل ابعاد  .، آغاز کردو فعالیت ھای خود را بھ نحوی غیر رسمی براساس ابتکارات فردی هتشکیل شد

  بھ بازبینی و تعریف یک سازماندھی واقعی فعالیت پرداخت.  گسترده مطالبات بھ سرعت

آماده سازی زمینھ  –پیام اتقالب و اسالم بھ جمعیت روستائی؛ ب ـ ـ معرفی زمینھ تعریف می شد: آ ۴اھداف سازمان در 

تقدم دادن بھ روستا، بھ عنوان بنیان تولید کشور و زیر بنای  –د ادامھ انقالب؛ پ پیوستن وسیع و فعال روستائیان بھ رون

روستائیان مبارزه برعلیھ فقر، عرضھ خدمات بھداشتی، تحصیلی و امکانات رفاھی  ـتوسعھ؛ ت 
بھ این ترتیب سازمان  .145

اقتصادی روستاھا  –عھ اجتماعی مزبور در آن واحد، ھم عامل تبلیغات دولت جمھوری اسالمی وھم سازمان مسئول توس

                                                 
144

 1358خرداد  26رجوع کنید سخنرانی آیت هللا خمینی بھ تاریخ  
145
، جھاد سازندگی، دفتر ٧٠١٣: گزارش عملکرد جھاد سازندگی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ک گزارش منتشر نشده جھاد سازندگیبر اساس ی 

 استانھا.مجلس و امور 



 روستایی توسعھ شھری، توسعھ :فصل ششم –بخش دوم 

168 

ت بھ دو ھدف دیگر بود، دس تحققدر شدو ھدف اول در گرو موفقیتبرای تحقق بود. این سازمان با علم بر اینکھ موفقیتش 

یک تالش واقعی در جھت ایجاد زیر ساخت ھای روستائی زد. برای تبلیغات، با تمرکز خویش در عرصھ فرھنگی، 

ون ایجاد کتابخانھ و مسجد، جمع آوری کتاب ھای اھدائی، ترتیب دادن نماز جمعھ، نمایش فیلم ابتکاراتی چ مزبور سازمان

  و نمایشگاه و یا دوره ھای آموزش قرآن را دنبال کرد. 

  فعالیت ھای گوناگون جھاد سازندگی

 -اجتماعی طرح عظیم جمع آوری داده ھای اقتصادی و ،١٣۵٩سازمان جھاد سازندگی در آغاز فعالیت خود در سال 

فرھنگی روستاھای کشور را کھ تشخیص و ارزیابی نیازھا را ممکن می ساخت،  بھ انجام رساند. اعضای آن فعاالنھ در 

"  ھیات ھفت نفره  کنار "
146

، این سازمان، کھ مراقب بود اشتباھات هدر مصادره و تقسیم اراضی شرکت جستند. بعالو 

، نقش واسطھ را میان » ھئیت ھفت نفره «ر نگردد، ھمچنان با ھمکاری رژیم سابق در رابطھ با اصالحات اراضی تکرا

 ماشین ھای کشاورزی دست آوردن دھقانان و کمیسیون ھای گوناگون وزارت و بانک کشاورزی، برای گرفتن اعتباروبھ

ئیان بھ آنان ویا خدمات دیگر، بازی کرد. بھ موازات این فعالیت ھا، سازمان جھاد در تشکیل شوراھای اسالمی روستا

از جانب دولت بھ عنوان تشکیالت محلی کھ از طریق آن اھالی می ) 1982( ١٣۶١یاری رساند. این شوراھا در آذر 

) بھ Khosravi, 1990توانستند در اخذ تصمیمات مربوط بھ زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی روستا شرکت کنند (

ست بھ ساختن جاده، پل، فاضالب برای روستاھا و ھمچنین تجھیزآنان رسمیت شناختھ شد. از سوی دیگر سازمان جھاد د

  بھ آب لولھ کشی و برق نمود. 

 ت توسعھ روستاھا و امور عشایریمسئولّی ارتقاء یافت و بویژه این سازمان بھ مقام وزارتخانھ  )،1983( ١٣۶٢ سال در

را از نظر اداری و مالی تحکیم می نمود، دفتری کھ قدرت او  یوزارت جھاد سازندگی، با موقعیت جدید بھ عھده گرفت.

 مرکز روستائی تشکیل داد. فعالیت ھا وزارت جھاد ۶٠٠مرکزی در مرکز ھر استان، شعبھ ای درتمامی شھرستان ھا و 

ترین   بھ کمک وزارت نیرو، کار برق رسانی و احداث لولھ کشی برای آب آشامیدنی را بھ دورافتادهتوانست و  شدت گرفت

 ٪١٠روستائی فقط  مسکنمیلیون  ٢٫٩از ) 1976( ١٣۵۵گسترش دھد. نتیجھ شگفت آور بود: در حالیکھ در سال  دھات

، مسکن روستاییمیلیون  ٣٫۵از ) 1986( ١٣۶۵از برق برخوردار بودند، ده سال بعد، در  ٪١۴ از آب آشامیدنی و تنھا

 دارای ٪٧١، مسکنمیلیون  ٣٫٨از  )1996( ١٣٧۵ل از برق و باالخره در سا ٪۶۶ کشی آب آشامیدنی و  از لولھ ٪۵٣

دارای برق بودند. معمول شدن امکانات جدید زندگی در بیش از نیمی از خانھ ھای روستایی باعث  ٪٨٨آب لولھ کشی و 

در  ١٢ تا ٧نقشھ ھای (کشور گردید  حاشیھ ایتغییر روش و طرز زندگی ھم در استان ھای مرکزی و ھم در استان ھای 

  ).بعد صفحات
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 . بھ فصل سوم، بخش اول مراجعھ شود. بھ وظیفھ تقسیم اراضی می پردازدبھ بعد انقالب از کمیسیونی کھ  
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  )١٣۵۵ روستایی، (مناطقسھم مسکن ھای مجھز بھ آب آشامیدنی  –٧-نقشھ 

 
  فاقد داده ؛٪٨٠ تا ۶١؛ از ٪۶٠ تا ۴١؛ از ٪۴٠ تا ٢٠؛ از ٪٢٠از کمتر :مسکن ھای مجھز %عنوان مقیاس ھا: 

  )١٣۶۵مسکن ھای مجھز بھ آب آشامیدنی (مناطق روستایی  سھم -٨-نقشھ 

 
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٨١؛٪٨٠تا  ۶١؛ از ٪۶٠تا  ۴١؛ از ٪۴٠ تا ٢٠؛ از ٪٢٠از کمتر :کن ھای مجھزمس %عنوان مقیاس ھا: 
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  )١٣٧۵مناطق روستایی،آشامیدنی (سھم مسکن ھای مجھز بھ آب  –٩نقشھ 

 
 وبیشتر ٪٨١؛ ٪٨٠ تا ۶١از  ؛٪۶٠ تا ۴١؛ از ٪۴٠تا  ٢٠؛ از ٪٢٠: کمتر از مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقیاس ھا: 

  )١٣۵۵سھم مسکن ھای مجھز بھ برق (مناطق روستایی،  –١٠-نقشھ

 
  ؛ فاقد داده٪٨٠ تا ۶۶؛ از ٪۶۵ تا ۵١؛ از ٪۵٠تا  ٣۵؛ از٪٣۵: کمتر از مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقیاس ھا: 
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  )١٣۶۵سھم مسکن ھای مجھز بھ برق (مناطق روستایی، –١١-نقشھ 

 
 ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪٨١ ؛٪٨٠تا  ۶۶؛ از ٪۶۵ تا ۵١؛ از ٪۵٠تا  ٣۵ز ؛ ا٪٣۵: کمتر از مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقیاس ھا: 

  )١٣٧۵سھم مسکن ھای مجھز بھ برق (مناطق روستایی،  – ١٢- نقشھ

 
  وبیشتر ٪٨١ ؛٪٨٠ تا ۶۶؛ از ٪۶۵ تا ۵١؛ از ٪۵٠تا  ٣۵: از مسکن ھای مجھز ٪عنوان مقیاس ھا: 
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زمان جھاد سازندگی اتخاذ شده بود، پس از تبدیل این سازمان بھ روستاھا کھ از بدو تشکیل ساوآمایش توسعھ  طرح ھای

وزارتخانھ، ھمچنان بشدت دنبال شد. بنا بر یک بررسی انجام گرفتھ بوسیلھ خود وزارتخانھ، نتایج فعالیت ھای صورت 

شت سر گذاشتھ نتایج اقدامات چندین دھھ در رژیم قدیم را پ در غالب زمینھ ھا، گرفتھ در عرض ده سال بوسیلھ جھاد،

  ).۵ (جدولاست 

، وزارت جھاد سازندگی طرح ھای مختلفی را نیز بھ یبھ منظور افزایش بازدھی و بررسی و یافتن تمامی امکانات تولید

مرحلھ عمل گذاشت و بھ طور منظم دوره ھای آموزشی در عرصھ کشاورزی، دام داری و صید ماھی ترتیب داد، تا بھ 

را معرفی و آموزش دھد. جھاد ھمچنین روستائیان را بھ تشکیل  تازه استفاده از ماشین آالت روستائیان روش ھای جدید و

کارگاه ھای تولیدات دستی و تعاونی ھای تولیدات صنعتی کارگاھی تشویق نمود. براین فعالیت ھا باید فعالیت ھای گوناگون 

و یا  بھداشت، درمان و آموزش پزشکیھای آموزش و تحصیل کھ با ھمکاری وزارت  وزارت جھاد در زمینھ بھداشت،

آموزش و پرورش انجام گرفت را نیز افزود. اقدامات آنان بنا بر نیازھای محلی ھر روستا تغییر کرده و شامل ھمھ نوع 

، تشخیص و (واکسیناسیون) فعالیت چون بنای مدرسھ، آموزش بھداشت، پاکسازی و ضد عفونی اماکن، مایھ کوبی

 ).١٣٧٠تا  ١٣۵۵آماری استان ھا از  (سالنامھری، ارائھ کمک ھای اولیھ بھداشتی وغیره می شد پیشگیری امراض مس

  *١٣٧٠انقالب تا پایان  وپس ازبھسازی روستا ھا پیش  – ۵جدول 

 سھم وزارت جھاد بعد از انقالب قبل از انقالب واحد سنجش نوع عملیات

 25000 43000 8000  کیلومتر احداث جاده ھا

ی جاد ه ھا خاکریز  110000 110000 - کیلومتر 

 968 968 - متر احداث پل

 7200 17277 10077 واحد بنای حمام عمومی

 1200 6975 5775 واحد احداث تاسیسات مرده شوی خانھ

 26000 26000 - مسکن احداث تاسیسات بھداشتی

وتخریب زبالھتخلیھ   100000 100000  - مترمکعب  

المزھکشی مرداب ھای ناس  50 50  - مورد 

  جھاد سازندگی. ١٣٧٠منابع: گزارش عملکرد جھاد سازندگی از ابتدای تاسیس تا پایان سال
، ١٣٧٠ ـ١٣۶۵کنید بھ سالنامھ آماری ایران  عشھرستان، رجو وبر حسب* برای تفصیل فعالیت ھای وزارت جھاد سازندگی بر حسب استان 

  مرکزآمار ایران. واطالعات،ره آمار ، اداوبودجھبر حسب استان، سازمان برنامھ 

ان در آمال آن وباعث تحولبھبود محسوس شرایط زندگی روستائیان بھ تدریج آنان را بھ ترک گرایشات سنتی سوق داده 

، فاصلھ زمانی شھرو روستا را کوتاه کرد، برق ونقل وتوسعھ حملتعداد بسیارزیاد جاده  ساخت زندگی گردید. در حالیکھ

ا بھ بدنبال داشت کھ بھ گشایش روست وتلویزیون رارواج ھر چھ بیشتر استفاده از رادیو  نیز ده بھ روستاھا،رسانی گستر

آموزش ھای حرفھ ای ضروری، نیز موجب نفوذ افکارو وتحصیلی وھمچنین خارج منجر شد. خدمات بھداشتی  دنیای

داده شد، حضور محسوس نمایندگان وزارت  آرای جدید در جامعھ روستایی گردید. ھمانطور کھ در فصل سوم توضیح

ھا، امکان پذیر ساخت   جھاد سازندگی و سایر سازمان ھای دولتی، استقرار واقعی دولت را حتی در کوچک ترین مجموعھ
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و بدین ترتیب سازمان سنتی قدرت، کھ تا آن زمان تحت تسلط گروه ھای محلی بود را دگرگون نمود. بدین ترتیب در طی 

  و سیاسی روستا ھا را بھ سوی تجدد سوق داد. اقتصادی-اجتماعی، بافت وھمزمانییرات شدید چند سال تغ

  چادر نشین برنامھ ھای ویژه برای عشایر 

ھر کدام  وبالفاصلھ بھ" را بدست گرفت  سازمان امور عشایری  مسئولیت " ١٣۶٢وزارت جھاد سازندگی از ھمان سال 

. بھ یاری رساند وفرھنگی آنانرسیدگی بھ امور اجتماعی، اقتصادی  رایی برایوشواز ایالت در تشکیل نھادی انتخابی 

" را مرکب   شورای عالی ایالت ، وزارت جھاد، تشکیل "١٣۶۵ه بھتر تھّیھ واجرای برنامھ ھای توسعھ، در منظور ادار

وبودجھ زمان برنامھ پزشکی کشور، ساودرمان وآموزش ، بھداشت وپرورشاز نمایندگان وزارت جھاد سازندگی، آموزش 

از  نمود:را بھ تصویب رساند. این شورا دو راھبرد اساسی برای خود مشخص  یھمچنین دو متخصص در امورعشایرو

 متناسب با موقعیتھای اجرا درآوردن طرح ھای متعدّد توسعھبھ دیگر، ازطریق  واز سویبھ داوطلبان اسکان کمک  ویک س

  . یاری رساندادامھ دھند،  کوچ کھ مایل بودند بھکسانی  زندگی بھ بھبود شرایط ،گوناگون

از نظر اقتصادی
147

کاستن خطرحوادث  کوچ وو برای تسھیل ارزشمند شد ، دامداری یعنی فعالیت اصلی عشایر، دوباره 

ھا   راگاهداده شد. حفظ و نوسازی چ تقدمچندین برنامھ جاده سازی و ترمیم جاده ھای مربوطھ بھ و مرگ ومیر دامھای آنان، 

آغل ھا و مبارزه با انگل ھای دامی و باالخره  ھا، بھداشتو مراتع، احداث آبشخور، آموزش دامداران برای مایھ کوبی دام 

اجرای وسیع مایھ کوبی گلھ ھا از فعالیت ھایی بودند کھ وزارت جھاد سازندگی بھ انجام رساند. بھ عالوه جھت انبار کردن 

د سیلو دست زده، و انبارھایی برای حفظ و نگھداری فرآورده ھای غذایی و مواد سوختی در علوفھ، وزارت جھاد بھ ایجا

جھاد، آنان را بھ ایجاد تعاونی ھای وزارت مناطق پر جمعیت عشایری تاسیس کرد. در رابطھ با حفظ سطح درآمد عشایر، 

ولیدی و ند. بدین ترتیب چند صد تعاونی تتولیدی و مصرفی تشویق کرد و بھ توسعھ کمی و کیفی این تعاونی ھا یاری رسا

مصرفی، ثابت  یا سیار، در رابطھ با بخش عمده ای ازخانوارھای عشایری، ایجاد گردید، کھ برای آنان امکان تھیھ آسان 

ی کھ دسترسی بھ آن مشکل بود را فراھم ساختمایحتاج تولیدی و مصرفی، حتی در مناطق
148
.  

یھ بھ لولھ کشی و تصف آنان را ، بعضی مناطق مستعد جذب عشایر برای اسکان قطعیعالوه بر این وزارت جھاد سازندگی

خانھ آب آشامیدنی مجھز نمود
149

منابع ذخیره آب تعبیھ کرد و یا بھ بوسیلھ تانکرھای آبرسانی، آب  ،. در مناطق خشک

بھداشت و مایھ کوبی  احداث گردید و در آموزش مصرفی آنان را تأمین کرد. توالت ھا و حمام ھای ثابت و سیار

عشایر، وزارت جھاد سازندگی با ھمکاری وزارت  کودکاناھالی نیز شرکت کرد. در مورد تحصیالت (واکسیناسیون) 

یر وسیلھ فرزندان عشا زد تا بدیندست  آموزش و پرورش، بھ ایجاد چند مدرسھ، در مناطقی کھ آمد وشد عشایر بیشتربود،

  پوشش قرار دھد.کوچنده را بطور شبانھ روزی تحت 

 کھ، ایجاد شوراھای عشایر تمام این اقدامات باعث تغییرات قابل مالحظھ ای در زندگی ایالت و عشایر شدند. نخست این

ی بود کّ تنظم اجتماعی سیاسی ایالت کھ بشدّت بر سلسلھ مراتب م شد،از روسای قبایل و از توده ھای ساده تشکیل می کھ 

ایندگان ساده ای را در تصمیم گیری شرکت می داد کھ غالبا جوان بوده و تا آن زمان در را دچار تزلزل کرد. زیرا نم
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 .، پیش از این ذکر شده١٣٧٠ عملکرد جھاد سازندگی از ابتدا تاسیس تا پایان سال گزارش 
 ھمانجا  148
 ھمانجا 149
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کھ برقراری خدمات گوناگون ومعمول کردن نظام تعاونی ھا کھ امکان دستیابی  دیگرآن سازمان سنتی قدرت نقشی نداشتند،

 .)Digard et al., 1996برانگیخت ( سریع بھ کاال ھای مصرفی را ممکن ساخت، نزد عشایر کوچنده میل بھ اسکان را

این نتایج کھ مشخصا در بنیاد جامعھ قبیلھ ای عشایر و در روش زندگی آنان تاثیر گذاشت، بنظر در تحول سازمان اجتماعی 

  . می رسد عشایرو در نتیجھ در روند اسکان آنان، تعیین کننده

ھای   غییر و تحوالت قابل مالحظھ ای بوده است. اجراء طرحقالب، شاھد تندنیای روستایی ایران بدون ھیچ شکی، از آغاز ا

گوناگون توسعھ بوسیلھ وزارت جھاد سازندگی، ھر چند ناتوان از حل تمامی مشکالت بود، اما موجب عقب راندن تدریجی 

ستایی رو بھ جامعھ آغاز بھ راه یافتن شالوده سنتی شد. بدین ترتیب بعد از چندین دھھ سکون، تجدد، بھ اشکال مختلف،

شکار کننده موفقیت غیر منتظره حکومت اسالمی است، آ، ١٣۶٠کرد. نوگرایی قابل لمس در بخش روستایی، در دھھ 

حکومت جمھوری اسالمی علیرغم ایدئولوژی سنتی خود، در امری موفق گشت کھ رژیم سابق با تمامی  زیرا غیرمنتظره

  . ه بودادعاھای تجددگرایانھ اش درآن ناکام ماند

  جامعھ روستایی پیش و پس از انقالب – ٧

  ساختار سنی جمعیت روستایی

و ١٣۵۵جمعیت روستا ھای ایران اساسا از یک جمعیت جوان تشکیل شده کھ ساختار سنی آن تقریبا در بین سال ھای 

  ).۶بدون تغییر باقی ماند (جدول  ١٣۶۵

  ھای بزرگ سنیگروه ) برحسب جنس ودرصد توزیع جمعیت ساکن روستایی (بھ –۶جدول 

 1375 1365 1355 گروھھای سنی

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد  

 42.6 42 43.1 48.5 48.3 48.8 47.7 46.3 49.0 سالھ 0-14

 52.6 53.7 51.5 48.3 48.7 47.8 48.6 50.4 47.0 سالھ 15-64 

 4.9   4.3   5.4   3.2   3.0   3.4   3.7   3.4   4.0   سالھ وبیشتر 65

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 .، مرکزآمارایران١٣٧٠و ١٣۶۵، ١٣۵۵ منابع: سرشماری ھای

، باشدرا مخدوش کرده ) در بخش روستائی 1976( ١٣۵۵نتایج سرشماری سال بنظر می رسد بھ دلیل اشتباھاتی کھ 

ز مورد توجھ قرار گیرد. در واقع بنظر می رسد ترجیح داده می شود کھ در نمایش ساختار سنی جمعیت، عامل جنسیت نی

یا اینکھ بھ دلیل اعالم اشتباه سن خود، احتماال در  شده، سال کم شماری ١۵کھ در این سرشماری، دختران جوان کمتر از

 ١۵سالھ، مالحظھ می شود کھ کودکان کمتر از  ١۴ـ٠گروه بعدی شمارش شده باشند. با صحیح فرض کردن نسبت پسران 

میلیون نفری را تشکیل می داده اند کھ در بخش روستایی  ١٧٫٨باروری، تقریبا نیمی از  بسیار باالی سطحبھ جھت  سال،
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جمعیت کل را تشکیل  ٪۴٨نزدیک بھ  ،سالھ ۶۴ـ١۵ در سنین فعالیت اقتصادی، سرشماری شده اند. جمعیت ١٣۵۵در سال 

کھ در  ،عامل مھاجرتآن را، مشاھده می شود کھ یسن گروهاین اختالف کمی بین نسبت زنان و مردان،  است؛می داده 

سالھ  ٣٩ـ١۵. عدم تعادل بسیار روشن در ھرم سنی بین جمعیت مرد و زن می دھد، توضیح می باشدنزد مردان بیشتر 

 و بیشتر ھسال 40). در عوض، عدم تعادل بین زنان و مردان سنین ۴بخوبی اثر این مھاجرت را نشان می دھد ( نمودار 

  بھ اعالم نادرست سن زنان و یا فراموش کردن آنان در سرشماری برمی گردد. 

. سھم ه استمشاھده شد) 1976( ١٣۵۵توزیع سنی جمعیت عمال شبیھ توزیعی است کھ در سال  )،1986(١٣۶۵در سال 

 دھدنشان می طق منامیلیون روستایی، سطح باالی باروری را در این  ٢٢٫۴از  ٪۴٨٫۵سال، یعنی  ١۵کودکان کمتر از 

اما برخالف دوره پیشین نسبت دو جنس در جمعیت،  است. ھمچنان ثابت مانده ١٣۶۵و  ١٣۵۵بین سال ھای  بھ نظردرکھ 

شاخصی بر تحول ذھنیت روستائیان دررابطھ  ،. این امر نشانھ ای بر شمارش بھتر دختران خردسالاستمتعادل تر شده 

کل جمعیت را تشکیل  ٪۴٨سالھ برای دو جنس،  ۶۴ـ١۵ ینی فعالیت اقتصادیدر سنبا دختران می باشد. نسبت جمعیت 

سنی، نشانھ کند شدن آھنگ شتاب مھاجرت مردان بسوی شھرھا  گروهنسبت مردان و زنان در این  بینمیدھد. فاصلھ کم 

کمی بیشتر و در سالھ، مردان را  ٢۴ـ١۵است. در واقع مقایسھ جمعیت مردان با زنان در سنین ) 1980( ١٣۶٠در دھھ 

در نتیجھ می توان گفت کھ مھاجرت مردان، اصوال سنین  )،۵سالھ مردان را کمتر نشان می دھد (نمودار  ۴۴ـ٢۵ین سن

سالگان را شامل می شده و آن ھم بدلیل مھاجرت ھایی بوده کھ در دھھ ھای پیشین صورت گرفنھ بوده است. سر  ۴۴ـ٢۵

 -مردان نسل جوان را می باید در تغییرات صورت گرفتھ در زمینھ اجتماعی منشاء نیروی بازدارنده درروند مھاجرت

در مورد عدم تعادل بین جمعیت مردان با زنان در سنین  وامااقتصادی در روستاھا و بخصوص در شھرھا جستجو نمود. 

 (نمودار ١٣۶۵مالحظھ می گردید، باید خاطر نشان کرد کھ روی ھرم سنی  ١٣۵۵سال و بیشتر کھ روی ھرم سنی  ۴٠

 ۵٠بار در تطابق با ھمان نسل و بھ ھمان دالیل ذکر شده، در جمعیت  ) دوباره این عدم تعادل نمایان می گردد، اما این۵

  سالھ و بیشتر خود را نمایان می نماید.

 سال، ١۵بھ روشنی باعث کاھش نسبت کودکان کمتر از) 1980( ١٣۶٠گرایش بھ کاھش باروری در نیمھ دوم دھھ 

می رسد. بھ نحوی کھ ) 1996( ١٣٧۵میلیون جمعیت سرشماری شده روستایی در سال  ٢٣ از ٪۴٢٫۶گردد. کھ بھ   یم

برآمدگی را تشکیل ویک سالھ بیشتر بوده  ۴ـ٠سالھ از  ١۴-١٠وسالھ  ٩ـ۵، جمعیت ١٣٧۵در قاعده ھرم سنی در سال 

را جمعیت کل  ٪۵٢٫۶سالھ) کھ -۶۴ـ١۵( قتصادیدر سن فعالیت اجمعیت میان ). نسبت دو جنس در۶ (نمودارمی دھد 

سالھ، بدنبال ضعیف  ٢٩ـ١۵محسوس متمایز نمی گردد. این امر موید آن است کھ مردان جوان  یبھ نحو تشکیل می داده،

  ند.ا  در روستاھا، ھر چھ کمتر دست بھ مھاجرت می زده وکاربھ سبب باال رفتن فعالیت واحتماال شدن امکانات در شھرھا 
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  ١٣۵۵ھرم سنی جمعیت روستائی در  – ۴ودار نم

 

  ١٣۶۵ھرم سنی جمعیت روستائی در – ۵نمودار 
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  ١٣٧۵سنی جمعیت روستائی در ھرم -۶نمودار 

  

داشتند، بازیافتھ سال  ۵۴ـ۴٠ کھنسل ھای مسن تر ، تاثیر مھاجرت مردان برروی 1375در سال  بھ طور مشخص،

کل جمعیت  ٪۵٫۴سنی  گروهسھم مردان این  مشاھده می شود؛ سالھ ھا وبیشتر ۶۵در سنین  نیز . افزایش مھمیشود  می

 سالھ و بیشتر ۵۵ گروه سنیمردان است.  باالخره ھرم سنی، یک تعادل کمیتی بین جمعیت مردان و زنان، البتھ بھ استثناء 

ل محسوس در ذھنیت روستائیان دھنده کیفیت بھترشمارش زنان و در نتیجھ، نشانھ تحو نشان می دھد. این تعادل نشان را

  است کھ از این بھ بعد زنان را بھ حساب می آوردند. 

  تحصیالت مھم توسعھ در اثر بھ جلو گامی بزرگ

توان قبل از ھر چیز از طریق توسعھ سوادآموزی و آموزش تحصیلی، کھ زنان شروع بھ   گشایش جامعھ روستائی را می

 ٪۶٨( ٪۵۴سالھ از  ١۴ـ۶اد آوری می شود کھ نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان بھرمند شدن ازآن می کنند، توضیح داد. ی

 ٪٨٩پسر و  ٪٩۴( ٪٩١و بعد بھ  ١٣۶۵دختر) در سال  ٪۵١وپسر  ٪٧۶( ٪۶۴، بھ ١٣۵۵دختر) در سال  ٪٣٧و پسر

  رسید. ١٣٧۵در سال  دختر)

بھ  ١٣۶۵زن) بود، در سال  ٪٢رد و م ٪١٩( ٪١١تنھا  ١٣۵۵سالھ کھ در  ۶۴ـ٢۵بزرگساالن سنین  نرخ باسوادی و اما

این تحول کھ نتیجھ ورود نسل ھای د. یزن) رس ٪٣١مرد و  ٪۵۴( ٪٣۴بھ  ١٣٧۵زن) و در سال  ٪٩مرد و  ٣۴٪( ٪٢٢

سالھ ھا می باشد، نشانگر آن است کھ بزرگساالنی کھ در سنین قبول  ۶۴-٢۵، در گروه سنی بیشتر تحصیل کردهجوانتر 

وه گربودند، حداقل از بی سوادی مطلق بیرون آمده اند. مدت متوسط تحصیالت این واجتماعی مسئولیت ھای خانوادگی 

سال برای زنان) بود، بعد از ورود نسل ھای جوان  ٠٫٢وسال برای مردان  ٠٫٩(سال  ٠٫۵فقط  ١٣۵۵سنی کھ در سال 

سال  ٣٫١(سال  ٢٫٢بھ  ١٣٧۵سال ودر سال برای زنان)  ٠٫۴وسال برای مردان  ١٫۶سال ( ١بھ  ١٣۶۵تر در سال 

سال شامل  ۶۴ـ٢۵وگروه  می باشدسال برای زنان) رسید. مسلما، سطح تحصیالت ھنوز بسیار پایین  ١٫٣برای مردان و 
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، با این حال ورود زنان جوان تر و باسواد کھ جانشین بی سوادان می شدند برای باشد مجموعھ ای از نسل ھای نابرابر می

، ١٣۵۵در سال  باید فھمید کھ. در واقع ھدمی د یزنان را تغییر داده، بھ این وضعیت معنای دیگر اّولین بارترکیب گروه

تقریبا انحصاری از تحصیالت مدرسھ ای از  برخورداری بواسطھ امکان ،١٣٣٠و ١٢٩١سالھ، متوّلد بین  ۶۴ـ٢۵مردان 

بھ این گروه  ١٣۴٠-١٣٣۶آمده از نسل ھای ورود زنان جوان تر بر ١٣۶۵زنان ھم نسل خویش متمایز می شدند. در سال 

کھ،  بالغ می شد، بھ این انحصار مردان پایان داد.  اما از ھمھ مھمتر این ٪٢٢کھ نرخ باسوادی آنان بھ  سالھ ھا، ۶۴ـ٢۵

 ٪۶۵، کھ نرخ باسوادی شان بالغ بر ١٣۵٠تا  ١٣۴۶، با پیوستن نسل ھای زنان جوانتر، متولدین سال ھای ١٣٧۵در سال 

واحد رسیده بود، تغییراتی اساسی در این گروه  ٢٠د، یعنی فاصلھ آنان با مردان در رابطھ با دستیابی بھ دانش، تنھا بھ بو

  ظاھر گردید. 

سالھ ھنوز نابرابر ھستند، اما از آنجا کھ گروه زنان، از این  ۶۴ـ٢۵درست است کھ علیرغم تغییرات ذکر شده، نسل ھای

اقتصادی درحال تغییر و تحول سریع، این گروه  -بر می گرفت، لذا در یک شرایط اجتماعی پس، زنان باسواد را نیز در

ا نمایند. زیر  زنان قادربودند کھ رابطھ دو جنس را دگرگون سازند. بھ این خاطر، این تغییرات بسیارمھم وپرمعنی می

ھای متولد پایان دھھ   عت با ورود نسلکھ بھ سر ، جامعھ ایمی دھدرا جاری جامعھ روستایی  امکان پیش بینی دگرگونی

  کھ بھ سن قبول مسئولیت رسیده اند و ھر چھ بیشتر برابر ھستند  بھ سرعت تحقق خواھد یافت .  ١٣۵٠

پیشرفت قابل مالحظھ وسایل ارتباطی و اطالعاتی و کوشش خاص حکومت جمھوری یادآوری این نکتھ نیز اھمیت دارد کھ 

، بھ انزوای ناشی می شد اتی جنگ و با ھدف پوشش دادن بھ مجموع مناطق روستاییاسالمی، کھ از ضروریات تبلیغ

توانستند با سھولت و بھ دفعات بیشتری بھ شھر بروند، روش  جمعیت روستایی کشور پایان داد. روستائیان از این پس می

اسی از رادیو و تلویزیون امکان تمزندگی شھری را کشف کنند و از آن الھام بگیرند. استفاده بیش از پیش عمومیت یافتھ 

منظم را با دنیای خارج از روستا فراھم می آورد. این گشایش ارتباطی و اطالعاتی بی شک باعث شدت شتاب تحوالت 

  در جامعھ روستائی گردید.

کھ در مرحلھ ای بود  ١٣۶٠جامعھ روستایی مدت ھای مدیدی دور از پیشرفت و تجدد می زیست. بگونھ ای کھ در دھھ 

اجتماعی مناطق  -جامعھ شھری بیست سال قبل از آن در آن قرار داشت.اما اجرای طرح ویژه در جھت توسعھ اقتصادی

افتادگی   امکان را فراھم آورد کھ عقب این روستائی و بخصوص افزایش امکانات دستیابی و تماس با دنیای خارج از روستا

این شرایط کھ بھ اشاعھ ھرچھ گسترده تر افکارو آراء وھمچنین عادات زیاد جبران شود.  ینسبت بھ مناطق شھری با سرعت

و رفتار جدید شھری در بین روستائیان کمک کرد، تجدد و نوگرایی رفتاری آنان را، علیرغم تاخیر در برنامھ ی اقتصادی 

د، شاھدی بر این یمشاھده گرد ١٣۶٠و آموزش تحصیلی روستا تسریع نمود. آغاز کاھش باروری کھ در نیمھ دوم دھھ 

  تحول برجستھ در جامعھ روستایی است.

  مشخصھ ھای اصلی جمعیت عشایری

نتیجھ دو  . خیلی جدید وتنھا آمار موجود کھ شناخت برخی خصوصیات اجتماعی ـ جمعیتی عشایر را بھ دست می دھند

ج این آمار، کم و بیش، انجام گرفتھ است. نتای )،1998( ١٣٧٧و ) 1987( ١٣۶۶سرشماری مختص عشایر است کھ در 

  دھھ است. منعکس کننده وضعیت عشایر در طول این دو
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میلیون بالغ می گشت و  ١٫١بھ  ١٣۶۶حداقل ثبت شده پراکنده ھستند، در ویا طایفھ شناختھ شده  ٩۶تعداد عشایری کھ در 

  .میلیون رسید ١٫٣بھ  1377تعداد در ، این ٪١٫١متعادلی برابر با ساالنھ با نرخ رشد 

 ۶۴ـ١۵، بزرگساالن ٪۵١سالھ  ١۴ـ٠). کودکان ٧ (جدول، جمعیت عشایری اساسا از جوانان تشکیل می شد ١٣۶۶در 

  جمعیت را تشکیل می دادند.  کل ٪٣وبیشتر سالھ  ۶۵وافراد  ٪۴۶سالھ، 

  ھای بزرگ سنیگروه وحسب جنس توزیع جمعیت عشایری بر  – ٧جدول 

 1998 1366 گروھھای سنی

 جمع زن مرد جمع زن مرد  

 42.2 42.4 42.1 51.3 51.9 50.8 سالھ 0-14

 53 53.8 52.3 45.8 45.7 45.9 سالھ 15-64 

 4.4 3.1 4.9 2.9 2.4 3.3 سالھ وبیشتر 65

 100 100 100 100 100 100 جمع

 .مرکز آمار ایران ،١٣٧٧و ١٣۶۶وعشایرمنابع: نتایج سرشماری ایالت 

جنسیت در مورد دو گروه اول سنی قابل قبول است، در مورد گروه سوم سئوال در حالی کھ توزیع جمعیت بر حسب 

جواب بھ آمارگران سن زنان بھ اشتباه اعالم شده  یا دربرانگیز است. می توان سئوال کرد کھ آیا زنان کم شماری شده و 

لبتھ بھ استثنای روه سنی، ا)، در ھر گ٧ (نموداراست؟ در واقع بر اساس نسبت جنسی، چنانکھ در ھرم سنی مشھود است 

  .ن می باشدسال، تعداد مردان بیشتر از زنا ٣۴ـ ٢٠سال و  ١۴ـ٠گروه سنی 

کل جمعیت  ٪۴٢٫٢ تنھاو یافتسال بھ نحوی قابل مالحظھ کاھش  ١۵سھم کودکان کمتر از  ١٣٧٧یازده سال بعد در سال 

ی بر عمومیت یافتن روند کاھش باروری، حتی در میان . ھر چند کھ این نرخ ھنوز ھم باال بود اما نشانادرا تشکیل می د

، دارای یک برجستگی است کھ حاصل تعداد کمتر کودکان ١٣٧٧عشایر نیز می باشد. بدانگونھ کھ قاعده ھرم سنی در سال 

 یعنی در سنین فعالیت اقتصادی،). بھ موازات این، نسبت جمعیت ٨ (نمودارسالھ می باشد  ٩ـ۵سالھ نسبت بھ کودکان  ۴ـ٠

می رسد کھ بھ این ترتیب تحولی در ساختار سنی عشایرنشان می دھد. مشکل مربوط بھ اعالم  ٪۵٣بھ  سال، ۶۴ـ١۵

 ۶۵نیز ھمچنان باقیست و اختالفی واضح در نسبت زنان و مردان  ١٣٧٧نادرست سن زنان و یا کم شماری آنان، در سال 

، باال سال ۵۴ـ٣٠کھ برای تمام سنین، بھ استثناء گروه سنی  سالھ و بیشتر دیده می شود. ھمچنین بررسی نسبت جنسی

  کند.  است، نیزاین ناھنجاری را تائید می
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  ١٣۶۶ھرم سنی جمعیت عشایری در سال  -٧نمودار 

  
  

  ١٣٧٧ھرم سنی جمعیت عشایری در سال  - ٨نمودار

  

ای   وادی در بین مردان و زنان عشایر، بگونھاز آنجا کھ غالب طوایف، فارسی زبان نبودند، بیس )،1987( ١٣۶۶در سال 

زنان باسواد بودند.نرخ اشتغال بھ  ٪١٫٨ومردان  ٪١٧سالھ تنھا  ۶۴ـ٢۵ھمھ گیر و گسترده بود. در میان افراد  برابر،

دختران این گروه سنی را در بر می گرفت.بھ  ٪٢٢وسران پ ٪۵٠وفقط بسیار ناچیز بود نیز سالھ  ١۴ـ۶تحصیل کودکان 
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این وضعیت ) 1998( ١٣٧٧در سال  چرا کھ باشدی رسد کھ باالخره فعالیت ھای وزارت جھاد سازندگی موثر افتاده نظر م

سال، با توجھ بھ ورود جوانترھایی کھ ازنتایج طرح آموزش  ۶۴ـ٢۵بطور اساسی تغییر یافت.  نرخ با سوادی گروه 

برای زنان رسید. با زھم جالب  ٪١١٫۵وبرای مردان  ٪٣٧وزارت جھاد بھره برده بودند، بھ این گروه، بھ  وسوادآموزی

از دختران را شامل  ٪۶٣٫٢واز پسران  ٪٧٧٫۵سالھ است کھ بھ ترتیب  ١۴ـ۶توجھ تر، نرخ اشتغال بھ تحصیل کودکان 

 از باب مرکای نزدیک بیشتر جمعیت در سنین مسئولیت،  اجازه میدھد کھ در آینده این حدس را می شود. چنین پیشرفتی

  سوادان خواھد بود. امری کھ بدون شک تغییرات قابل مالحظھ ای در جامعھ عشایری کوچنده بھ دنبال خواھد داشت.

  نتیجھ گیری

در پی در رژیم سابق می خواستند متجدد باشند، اما بھ علت دنبال کردن سیاست ھای نامتناسب  در حالی کھ دولت ھای پی

برسند. در آغاز سال ھای وروستایی ند بھ اھداف خویش در زمینھ توسعھ شھری آمیز، نتوانستوتبغیض ھای آمرانھ وروش 

ضروری برای تحول و  اغلب شھرھا ھنوز فاقد طرح شھرسازی و تجھیزات زیربنایی و روبنایی) 1970( ١٣۵٠دھھ 

ث تسلط نسل اعآموزش بزرگساالن بالوه نتیجھ پیشرفت ناچیز تحصیل واقتصادی خود بودند. بع -نوسازی شرایط اجتماعی

رد، بلکھ ک نمی کمکی ھانھ تنھا بھ تحول رفتار کھ مبتنی بر نابرابری بودھ شھری آن سالھا شد کھ کم سواد وھایی در جامع

  موثر بود.ی پدر ساالر امبرعکس در جھت حفظ سنت ھا و نظ

کھ  شرایطی ابتدایی و سخت منزوی، روستا بجزوبسیار ، وتجدددر روستا ھا، وضعیت با زھم بدتر بود. دور از پیشرفت 

می کرد.نتیجھ این تاخیر در توسعھ شھرھا و روستا نبرای زندگی ارائھ  امکان دیگری ،با آھنگ سنت ھا تنظیم شده بود

  ھا، استمرار رفتار و کرداری سنتی و در نتیجھ تاخیر در رسیدن بھ دوران گذار باروری بود.

مطالبات مصرانھ مردمی، کھ بدنبال پیروزی در انقالب شان خصوص وبجمھوری اسالمی  عوام گراییپس از اتقالب، 

ای   یک سیاست جدید شھری و روستایی شد. حکومت جمھوری اسالمی بھ شیوه تعیین وتعریف باعث بسیار مصمم بودند،

 ھا وتجربی، از شرایط خاصی کھ در نتیجھ رویدادھای داخلی و خارجی پیش آمده بود، بھره جست و برنامھ توسعھ شھر

مناطق فقیر و خصوصا مناطق حاشیھ ای، بھ اجرا گذاشت. با این کار، جمھوری اسالمی بھ روستا ھا را با ارجحیت دادن 

افزایش مدت تحصیل مردان  ایاقتصادی شھر و روستا کمک کرد و شرایطی مساعد بر -بھ مدرنیزاسیون بافت اجتماعی

رابر ھایی ھر چھ بیشتر ب  انقالب، از شھرنشینانی ترکیب شد کھ نسل جامعھ شھری پس ازبدین ترتیب و زنان پدید آورد. 

  دد بودند. تجّ ا آماده ی پذیرش گرفت کھ آشکار گرا و تحصیلکرده را در بر می

، یساالر  پدر اماستقرار روابطی برابرگرا تر بین زن ومرد و بین نسل ھا رھنمون می شد، نظ بھ این تحول قابل مالحظھ کھ

مسلط بود را بھ لرزه انداخت.  جامعھ روستائی نیز از این تحوالت برکنار نماند. اشاعھ افکار و گرایش  کھ تا آن زمان

آسان شده و تغییر و تحول جامعھ روستایی را شتاب بخشید. بدین  ،ھای جدید، بدنبال توسعھ وسایل ارتباطی و اطالعاتی

تی بسیار کوتاه دو جامعھ شھری و روستائی را بسوی ترتیب جمھوری اسالمی بدون ھیچگونھ ادعای تجددطلبی در مد

شرایطی فوق العاده )، 1980( ١٣۶٠موجھ می توان تائید کرد کھ در نیمھ دوم دھھ  بھ گونھ ایداد. بنابراین،  سوقتجدد 

مساعد برای کاھش باروری فراھم آمد.
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  فصل ھفتم

  وگذارجمعیتیاقتصاد رانتی (بھره خوار) 

 رشد صنعتی و ارتقاء است کھ نظریھ دوران گذار، تقدم قائل شدن برای توسعھ اقتصادیی ره اجشیکی از نکات مورد م

تجربھ کشورھای پیشاھنگ  ازطریقھم  این موضوع شمارد.در بھ راه اندختن افت باروری ضروری می  را گی  سطح زند

 ؛ی در حال توسعھ تکذیب شده استتجربھ تعداد زیادی از کشورھا بوسیلھ وھمدر زمینھ گذار باروری در اروپای غربی 

وارتقاء رشد صنعتی  یعنی ھنگامی کھ باروری طی سھ دھھ اخیر شروع بھ کاھش کرد این دو شرط، در این کشورھا

ندفراھم نبود یسطح زندگی، بھ ھیچ رو
150
قدرت خرید وکاھش کاھش شدید باروری در ایران، درشرایط بحران اقتصادی  

  بار چنین اصلی را در نظریھ دوران گذار جمعیتی زیر سوال می برد.مردم، مثال دیگری است کھ اعت

کشاورزی بود؛ کشاورزی معیشتی کھ زیرسلطھ  پیش از ھرچیزدرواقع، ایران تا آغاز نیمھ دوم قرن بیستم، کشوری 

مالکان بزرگ ارضی قرار داشت. با ملی شدن صنعت نفت در اسفند
151

رفت ، این کشور باالخره در وضعیتی قرارگ١٣٢٩

 کھ بتواند درآمدھای الزم را برای توسعھ اقتصادی خویش فراھم نماید. اما بالفاصلھ بھ اقتصادی تغییر جھت داد کھ تنھا

 متکی بر رانت نفتی بود کھ مدیریت و توزیع آن ی، اقتصادصدور نفت بود. آشکارا این اقتصادمتکی بر بھره برداری و 

 ع تولیدی رشد بسیارایالھای مصرفی و مولد شغل نبود. بھ این ترتیب، صندرجھت سرمایھ گذاری دربخش ھای مولد کا

 کندی داشت و در حالتی بسیار ابتدایی باقی ماند؛ و با توّجھ بھ نیازھای جدیدی کھ در اثر فشار جمعیتی پدید آمد ه بودند،

ام محصوالت و خدمات مصرفی ناکافی باقی ماند. این وضعیت، دولت سلطنتی را وادار ساخت کھ بھ تم اشتغالایجاد 

 ی، بتواند سطح زندگی حداقلبود یارانھ تخصیص دھد تا در ھر خانواده، در آمد یک نفرکھ اغلب اوقات سرپرست خانواده

جھش اقتصادی ایران شد، روابط سنتی کھ مبتنی نفتی، مانع خیزش و رانترا تأمین نماید. در مجموع این شکل مدیریت 

از آنجا کھ بدلیل بارآوری ضعیف اقتصاد رانتی در وست در کانون خانواده بود را تقویت کرد، اقتدار سرپربرتری وبر 

ایجاد اشتغال، زنان بھ ھیچ وجھ بھ ورود بھ زندگی فّعال تشویق نمی شدند، بویژه، در نگاه داشتن زنان در نقش اکیداً 

  خانگی شان مشارکت کرد. 
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مثال بارزی است. بھ عالوه، مطالعات باروری وانگلستان ھ کشورھای اروپای غربی مربوط می شود، تجربھ کشورھای فرانسھ . تا آنجا کھ ب
) بھ خوبی نشان می دھد کھ در این کشورھا زمانی گذار باروری آغاز شد Princeton University Projectاروپایی (طرح دانشگاه پرینستون 

راحل کامال متفاوتی نسبت بھ یکدیگر قرار داشتند. از طرف دیگر مولفان مطالعات مزبوربرآنند کھ کاھش باروری کھ از نظرتوسعھ صنعتی در م
نوع تجربیات آن ھا، در این کشورھا را با اولویت دادن بھ شاخص ھای فرھنگی وسیاسی توضیح دھند. اما در مورد کشورھای در حال توسعھ، ت

بھ طور کلی، در این کشورھا کھ توسعھ اقتصادی شان مسلما ضعیف می باشد، کاھش  سازد.ھا را ضروری می جداگانھ ھر یک از آنتحلیل ویژه و
 در گاھی مواقع، بحران اقتصادی و حتی فقر توضیح می دھد. وسیاسی و اجتماعی فرھنگیباروری را تحول 

151
حکومت بریتانیا، کھ انحصار بھره برداری ومالی اقتصادی  ) در تمام طول نیمھ اول قرن بیستم بھ ثروتمند شدن1908( ١٢٨٧. کشف نفت در 

 ١٢٨٠سال بدست آورده بود، انجامید. دقیق تر بگوییم، این انحصار، کھ پنج ششم کشوررا دربرمی گرفت در سال  ۶٠از نقت را برای مدت 
 ١٢٩٣یایی داده شده بود؛ ولی از سال ) یک تاجربریتانWilliam Knox D’Arcy) توسط مظفرالدین شاه بھ ویلیام نوکس دارسی (1901(
) Anglo-Persian Oil Company» (  شرکت نفت ایران و انگلیس  «میلیون پوند سرمایھ اضافی برای  ٢٫٣) دولت بریتانیا، با آوردن 1914(

 Digardدست گرفت ( ) ایجاد کرده بود، عمال بھ سھامداراصلی شرکت تبدیل شده و انحصار بھره برداری را در1909(١٢٨٨کھ دارسی در 
and al., 1996.( 
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رکودی کھ با ادامھ  )،1973( ١٣۵٢نخستین افزایش قیمت نفت در ناشی از اقتصادیورکود ولی این تعادل شکننده بود 

 ھنگام بود، در حالی کھدراین  مدیریت ناسالم درآمد ھا شدت گرفتھ بود، کشوررا بھ یک بحران وخیم اقتصادی کشاند.

یاسی خود را س-ب اجتماعیانقالموفق شده بودند ومردم اقتصاد کم توسعھ یافتھ ایران با بحرانی بی سابقھ متزلزل شده بود 

  کاھش مھم باروری درکشورآغاز شد. کھ  برسانند،با پیروزی بھ انجام 

بنابراین ابتدا باید بکوشیم کارکرد اقتصاد رانتی و مشکالت آن را در پیشرفت صنعتی وایجاد شغل تشریح نمائیم تا نشان 

طورکھ عموما در نظریھ کالسیک دوران گذارجمعیتی دھیم کھ ایران ازاین نقطھ نظربا شرایط مساعد افول باروری، آن 

فاصلھ داشتھ است. سپس بھ بررسی بحران اقتصادی وابعاد و نتایج آن روی کاھش قدرت خرید بسیار مطرح می شود، 

خانوارکھ آن ھا را در وضعیت بسیار بی ثبات اقتصادی قرار می دھد، خواھیم پرداخت. پس از آن باالخره می توان بھ 

  ال پرداخت کھ بدانیم تا چھ اندازه رکود اقتصادی بھ افول باروری در ایران کمک کرده است.این سو

  اقتصادی بنا شده بر رانت نفتی -١

نفت ایران )،1951( ١٣٣٠در اردیبھشت 
152

سال پس از کشف آن، عاقبت ملی گردید. این ثروت طبیعی کھ  چھل وشش، 

اول قرن بیستم بھ شکوفایی و توسعھ اقتصادی کشور کمک کند، نسبت بھ ھ یمطی نمی بایستی قاعدتا آن ازبھره برداری 

حق سھم پرداختی بھ ایران، کھ مبلغ آن بھ سخاوتمندی شرکت نفت بستگی داشت، سال در واقع، . مانده بودآن کامال بیگانھ 

یز نزود کھ بخش عمده این سھم باید افواقعیت،  عالوه بر این گز در آمدی کافی را تشکیل نمی داد؛رھو کردهبھ سال تغییر 

این  ؛دھد توضیح می، در پی ملی شدن نفت پدید آمدکھ بھ بخش غیر مولد اختصاص داده شده بود. این امرامید بزرگی را 

یک سیاست جدید اقتصادی  برای اجرای توانست باالخره ظرفیت مالی الزم را  می نفت از امید کھ تولید وبھره برداری

ای قرار گرفت ورد. این سیاست در چھارچوب برنامھ ھای توسعھتوسط دولت فراھم آ
153
کھ از گرایشات اقتصاد لیبرالی،  

گرفت. براین   پیشنھاد کرده بودند، الھام میتھیھ و) 1946( ١٣٢۵ از ی حکومت محمد رضا شاهئکھ مشاوران آمریکا

دف قراردارد. درآمدھای مالیاتی دولت تسھیل سرمایھ گذاری خصوصی را بویژه در بخش ھای صنعت مولد ھ ،زمینھ

، چاره ای برای این آفت باشدو دولت بھ جای آن کھ درصدد  - اقتصاد ایران مضر بھ ویژه مشخصھ -ناچیزبودندبسیار 

ین ا تا بھگذاری نموده   وغیره، سرمایھ ساختمان، نیرو دربخش ھای مالی، دید کھ با تکیھ بر درآمدھای نفتی خود بھتر

ومند با تولید یک نظام اقتصادی نیرر را تدارک ببیند. بنابراین تا استقرا یتجھیزات الزم برای خیز اقتصادترتیب زیربنا و 

ریزی، آھنگ پیشروی طرح ھا و پیشرفت اقتصادی را تعیین  وبرنامھورای ھرگونھ تصمیم ، متنوع، نوسانات قیمت نفت

زیادی طول نکشد و توزیع منطقی بھره نفتی مجموعھ کھ این وابستگی مدت حال آن کھ امید بھ آن می رفت کرد.   می

  اقتصاد ایران را بھ حرکت اندازد و آن را بسوی استقالل وسیع تری سوق دھد.

                                                 
152

بھره برداری نفت کھ بھ دنبال اختالف با شرکت نفتی مورد حمایت دولت بریتانیا بھ بود کھ تولید و) 1954( ١٣٣٣. با این حال تنھا از سال 
 ھنگام مذاکرات معلق مانده بود، دوباره از سر گرفتھ شد.

153
تامین را بانک جھانی و بانک ملی  ١٣٣۴-١٣٢٨توسعھ تدوین واجرا گردید. فقط برنامھ اول  برنامھ 5در زمان محمد رضا شاه، در مجموع  

مالی کردند، ھمین برنامھ بھ جھت حوادث سیاسی و جریان ملی کردن نفت دچار اختالل گردید. رانت نفتی اعتبار مالی چھار برنامھ دیگر کھ 
 بود، را تامین کرد.بھره مند شده ت نفت بود و وسیعا از افزایش قیم ١٣۵۶-١٣۵٢آخرینش برنامھ 
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تکذیب کرد. فراوانی سرمایھ ھای آسان، سھل انگاری و فساد را بھ دنبال آورد و طریقھ توزیع  بشدّت واقعیت این امید را

  شد کھ امروزه ھنوز اقتصاد ایران بھ آن مبتال ست.مشکالت ساختاری  موجد رانت نفتی

فقدان یک  -می توان از جملھ این مشکالت چھار مورد را برشمرد: فقدان یک سیاست مالیاتی واقعی [...] ؛  «

»  کم رشدی نظام مالی [...] -و خارج از قاعده رقابتی [...]؛ »   وابستھ  «صنعت  -[...]؛  تیعواقعی صن یبورژواز

)1994 Coville,(.  

حاصلھ از صدور آن بھ تنھا منبع سرمایھ برای اقتصاد  ودرآمدھایدر نتیجھ، نفت بھ تنھا تولید واقعی کشور تبدیل شد 

  ایران درآمد.

بخش وتوسعھ رانت نفتی در سرمایھ گذاری ھای مستقیم دولت در طرح ھای صنعتی  )،1960( ١٣۴٠در سال ھای 

، مصرف شد واین سرمایھ گذاری ھا را از طریق یارانھ ھا و سیاست گمرگی خصوصی، از راه تخصیص وام ھای ویژه

 1994(. ھرچند طی سال ھای مزبور، این سیاست بھ یک توسعھ سریع، ولی مصنوعی و شکننده میشد تضمین یحمایت

Coville,(،مان پایان دھھ اما از ھ منتھی شد ، کھ ھنوزحفظ تعادل بین رشد جمعیتی و اقتصادی را امکان پذیر می ساخت

ناچیز خو درا نشان داد. نیاز ھای جمعیت از نظر مسکن، آموزش، بھداشت و اشتغال، شروع بھ )، کارآیی 1960(١٣۴٠

عا شھرنشین سرین بھ بعد در نقاط معینی متراکم ومشکالت واقعی برای دولت کردند. در واقع کشوربا جمعیتی کھ از ای ایجاد

  . د، بھ مرحلھ ای بحرانی رسیده بودغییر و پویا سازی ساختاراقتصادی بودناین جھت خواستار توبھ می شدند 

 [...]  «وانگھی متخصصان بین اللملی از تاکید واصرار بر روی این مشکالت و اخطار بھ مسئوالن دریغ نمی ورزیدند: 

 می باشد تا استاندارداھای درآمد ملی ٪ ٩در سال، نیازبھ یک سرمایھ گذاری معادل  ٪ ٣نرخ رشد جمعیتی معادل با یک 

 1993» (؛ تحقق این امر مستلزم آن است کھ ھر سھ دالر سرمایھ گذاری شده ضرورتا یک دالر عاید کندحفظ شودزندگی 

Frisen & Moore,چنین تحلیل ھایی راھی برای خروج از مشکالت ارائھ نمی کردند و تنھا موجب واکنش چھ  )، اگر

  می شدند. لتوسیامھای 

محمد رضا شاهایراد قابل تردید و، بلند پروازی ھایوجود اینبا 
154

اقتصاد از ھم گسیختگی عملکرد ھای اشتباه دولت، و 

افزایش قیمت نفت برای دولت فرصتی را فراھم آورد، ولی  )،1973( ١٣۵٢ایران را ھرچھ بیشتر تعمیق کرد. معھذا، در 

و با دنبال کردن ھما ن روش  افزایش داد را نواع محصوالت، واردات اسرمایھ گذاری ھای مولد دولت با زھم بھ زیان

افزود. دولت حتی تصمیم گرفت در شرکت ھای اروپایی سرمایھ گذاری  احتکار فساد، ارتشاء وحجم  بھ رانت نفتی، توزیع

 ر مدارسدیت یکند در حالی کھ اشتغال خاطرش در ارتباط با مسائل اجتماعی داخلی بھ توزیع روزانھ میوه، شیرو بیسکو

  می شد. محدود

این سرخوشی دوام زیادی نداشت و بزودی نتایج فاجعھ بار تورم و بھ دنبال آن کاھش درآمد دولت بھ جھت کاھش تقاضای 

افزایش قیمت ھا حکومت را وادار بھ برقراری  )،1975( 1354بین الملی برای نفت، شرایط را کامال دگرگون کرد. در

  و خدمات کرد. قلم کاال ١۴٠٠٠کنترل قیمت 

                                                 
از آن میان، دو مورد از ھمھ عجیب تر را ذکر می کنیم: طرح این کھ از ایران قدرت نظامی بزرگ در منطقھ بسازد، این طرح رادر منطق  .154

گردید وحکومت مجبور بود  ھرچھ پیشرفتھ ترمیومھمات جنگ سرد، بھ خصوص آمریکایی ھا تشویق می کردند کھ منجر بھ خرید ھای اسلحھ 
بود با این  قصد کھ ریشھ ھای قدرت شخصی محمد »  تمدن بزرگ «ساالنھ خود را بھ آن اختصاص دھد. سپس راه اندازی  بودجھ ٪٣٠رسما 

ھا   د کھ میلیون) منجر ش1971( ١٣۵٠رضا شاه را با امپراطوری باستانی ایران پیوند دھد، این داعیھ بھ برگزاری جشن بزرگ در تخت جمشید در 
 دالر ھزینھ داشت.
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ای   بھ عالوه، قدرت خرید روستائیان کھ بین محدود کردن قیمت تولیدات کشاورزی و گران شدن محصوالت کارخانھ « 

شتاب  ١٣۵٧ـ١٣۵۶. [...] مھاجرت بسوی شھرھا درگذاشترو بھ وخامت ای گیرکرده بودند، بھ نحو قابل مالحظھ 

 ه درکشورھای خارج شدت یافت [...]. ایجاد بیست قطب توسعھ،گرفت [...]. وابستگی بھ مواد خوراکی تولید شد

جمعیتی  .ندمی باشند بھ حال خود رھا گرد»   خارج از قطب  «جھت کھ مناطق  این روستا بھ ۶٠٠٠٠ موجب شد کھ

چرا کھ صنایع کارخانھ ای کاری پیدا کنند رشتھ ساختمان  تنھا درکھ در شھرھا مستقر می شد، اساسا می توانستند 

  ) Chevalier, 1982» ( کردعداد بسیار کمی شغل بھ مردم ایران عرضھ می ت

مبارزه بر ضد سودجویان ومحتکران، کھ بیشتر شامل حال کسبھ کوچک می شد تا سودجویان و محتکران واقعی، و سایر 

ھ مدتی بسیار کوتاه و ببرای مھار بازار، نزد کسانی کھ از این وضعیت وسیعا بھره مند شده بودند و در  تحمیلیاقدامات 

 )،1976( ١٣۵۵دامن زد. از ھمان سال را  افزایش داده بودند، نگرانی ھای بسیاری ثروت خود را نحو شگفت انگیزی

نماد آشکار شدن دردناک مشکالت عمیق  ،فرار سرمایھ ھا بھ طرز قابل مالحظھ ای توسعھ یافت. در مجموع، این سال ھا

) 1970( ١٣۵٠صاد کھ با فشار جمعیتی فوق العاده ای روبرو شده بود، دیگر از ابتدای دھھ اقتصاد ایران بودند. این اقت

در موقعیتی نبود کھ بتواند حداقل سطح معیشت را برای خانوارھا حفظ نماید. بحران فقط بھ وخامت وضعی انجامید کھ تا 

سختی و مشکالتش  رای جوانان،آن زمان، بھ خصوص بھ جھت تقاضای روزافزون نیازھای اجتماعی و اشتغال ب

آشکارشده بود. بھ این ترتیب یک دوره حساس و تعیین کننده در تاریخ کشور، کھ انتخاب سیاسی و اقتصادی پیچیده ای را 

  ، آغازشد.دضروری می ساخت و موجد جھش ژرف جامعھ می گردی

  نظام اقتصادی اعتقادی ولی پابرجایی-دگرگونی سیاسی

در زندگی روزمره مردم مصادف گردید. طی ماه ھای  ینفت دوره فاجعھ بار شوکظھور نخستین ، با ١٣۵٧بروزانقالب 

 نگامتا آن ھ کھ بھ جھت خروج پرشتاب سرمایھ ھاگشت اقتصادی  موجب فلج شدن پیش از انقالب، اعتصابات پی در پی

ضعیف شده بود. بالفاصلھ پس از انقالب، رھبران جدید تصمیم بھ ملی کردندیگر
155
انک ھا، شرکت ھای بیمھ، موسسات ب 

ضبط و مصادره اموال اعضای خانواده سلطنتی و نزدیکان آنھا گرفتند. این سیاست بزرگ ویا کارخانجات بزرگ صنعتی و

 الھامات سیاسی خود را گرفت: دولت جدید کھ  دروھلھ اول در چھارچوب منطق توزیع مجدد ثروت ملی صورت می

سنت مسلمانی بوده است. وبرابرگرایی دعی بود کھ این اقدامات مطابق آرمان عدالت مستقیما از اسالم می گرفت، م

تنھا راه لغو بدھی ھای  این اقدام مقروض بودن قابل مالحظھ برخی موسسات، دلیل دیگری بر ملی کردن آنھا بود، چرا کھ

  آن ھا بھ بانک ھا کھ خود نیز دولتی شده بودند، بھ شمار می رفت.

غیرمنقولی کھ از اعضای خانواده سلطنتی، نزدیکان آنھا و افراد فراری انقالب برای اداره اموال منقول وی ھمچنین، شورا

د سیاست اجتماعی بلن با بھ اجرا گذاشتن مصادره گرفتھ شده بود، بنیادھای متعددی ایجاد کرد. جمھوری اسالمی، کھ بھ

کھ در متن قانون اساسی ای  پروازانھ
156
دفعات مکرردر سخنرانی ھای سیاسی رھبران توجیھ شده بود،  نگاشتھ شده، و بھ 

از محل در آمد ھای این بنیادھا تامین نماید. این بنیادھا کھ از بخشا اعتبار مالی اجرای سیاست مزبور را  کھرنظر داشت د

                                                 
ی بخش دولت وبانکداری جزءاساسی جمھوری اسالمی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، تامین نیرو، بازرگانی خارجی  قانون ۴۵و ۴۴بنابر مواد .  155

 .دادتعریف، بخش خصوصی را تشکیل می ھ این بنا ب وتعاونی ھا،بخش مکمل فعالیت ھای اقتصادی دولت . محسوب می شدند
156

 اساسی جمھوری اسالمی ایران. قانون ۴٣و ٣١، ٢٩ ،٢٨ماده ھای  
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ی شدند، وظیفھ حسابرسی عمومی وپرداخت مالیات معاف بودند ودر عین حال از وام ھای بدون بھره بانکی برخوردار م

کار مردم ب اقشار ھای عاید شده را برای بھبود شرایط زندگی محرومترینوسودبھره برداری کرده این اموال از داشتند کھ 

چند بنیادگیرند. از بین آن ھا 
157
تشکیالت واقعی خدمات اجتماعی سازماندھی کرده تا کمک  بالفاصلھ خود را بھ صورت 

  قشاربسیارمحروم، بھ ویژه در روستاھا، عرضھ کنند.خود را بھ اوخدماتی لی اھای م

، وبنیادھا را در دست گرفت دستگاه صنعت ٪٧۵دولت اسالمی کنترل نزدیک بھ  نگذشتھ بود کھ ی بیشترچند ماھ ازانقالب

 د، جمھوری اسالمی ادعا می کردگرگونیھا را در اختیار گرفتند. با این وشرکت اداره بخش مھمی ازمولدترین موسسات 

نیازھای ورشد اقتصادی شده  موجب کھ اقتصاد ایران را بسوی استقالل نسبت بھ بخش نفت ھدایت کرده، بھ این ترتیب

نھ، ااجتماعی را برآورده می سازد. ولی در عمل، با ارتکاب ھمان اشتباھات رژیم سابق، حمایت از صنایع بھ کمک یار

زبا نرخ بسیار ارزان کھ قابلیت واقعی کارکرد موسسات را پرده پوشی اختصاص اعتبار با نرخ بھره ھای بسیار پایئن و ار

، جمھوری اسالمی وابستگی اقتصادی را بھ بھره نفتی شدت بخشید و درنتیجھ مشکالت ),Coville 1994(می کرد 

  .ساختوخیم تررا ساختاری اقتصاد ایران 

اگرکاھش تولید نفت از زمان انقالب
158
ودر جبران شد ) 1980( ١٣۶٠نفت در آغاز دھھ  موقتا با صعود چشمگیر قیمت 

ھانی از سال ر جمیلیارد دالر درآمد برای کشور آورد، پس از آن با سقوط قیمت نفت در بازا ٢٠بیش از  ١٣۶٢ـ١٣۶١

دست کم بسیار مشکل شده ، موجب کاھش قابل مالحظھ درآمد دولت گردید. بنابراین وضعیت پیش آمده )،1983( ١٣۶٢

ال ھر س ومی بایستیسالمی کھ در عرصھ بین المللی منزوی شده بود، از یکسو درگیر جنگ با عراق بود بود. دولت ا

قسمت مھمی از بودجھ خود را بھ آن اختصاص می داد
159

ناگزیر بھ حفظ مردم،  مدامضاھای اسوی دیگر، بھ سبب تقواز ، 

. دراین کرد میرآمدھای خود را صرف آن بخش ھرچھ بیشتری از دودرنتیجھ شده سیاست اجتماعی خود  وحتی گسترش

  شرایط بود کھ از ھم گسیختگی اقتصاد رانتی بھ مرحلھ بحرانی خود رسید.

ض ااز آنجا کھ ھم درآمد نفتی و ھم درآمدھای حاصل ازمالیات ھا پائین بود، ایران ناگزیرشد بھ مقدارزیادی بھ استقر  «

»   بھ معنی چاپ اسکناس برای پرداخت ھزینھ ھا بود دولتی از بانک ھای داخلی روی آورد. این نوع قرض

)Clawson, 1990.(  

خود ھمچنین در حال افزایش سریع بودجمعیت کھ گشت، درحالی تورمی پرشتاب سرآغاز کاھش قدرت خرید مردم
160
. 

ی مواد ھزینھ ھای خود رابھ حداقل ضروری پایئن آورد. سھمیھ بند ،با کاھش واردات ودولتاقتصاد جنگی برقرار شد 

حوائج اساسی مردم را برآورده سازد. پائین، نیازھای اولیھ بھ اجرا درآمد تا بھ قیمت ھای  مورد غذایی وسایر محصوالت

                                                 
157

 برای اھداف وفعالیت ھای این بنیاد ھا رجوع کنید بھ فصل سوم. 
158

میلیون در روز در  0.7بھ  ١٣۵٧میلیون بشکھ در روز درسال  5.7تولید نفت بھ علت اعتصابات پیش از انقالب کاھش یافتھ وتا آن زمان از  
میلیون بشکھ در روز عمال ثابت ماند. این امررا ھزینھ باالی تولید ناشی از نگھداری  2رسیده بود. درطول ده سال، تولید بھ میزان  1358ن فروردی

 1996Digardمیدان ھای نفتی، تزریق گاز وغیره توضیح می دھد. از آن زمان تا بحال، تولید ایران ھزگز بھ سطح پیش از انقالب نرسیده است (
and al., ( 

اقتصاد دان فکر می کند کھ ھزینھ ھای نظامی جمھوری اسالمی برای واردات اسلحھ ومھمات طی  Patrick Clawsonپاتریک کالوسون   159
 جنگ ایران وعراق، بھ جھت خرید فراوان مھمات و اسلحھ از طرف محمد رضا شاه کھ ارتش را بیش از اندازه مجھز کرده بود، زیاد باال نبود.

توانست   عالوه، محاصره اقتصادی ایران نیز بھ محدود کردن خریدھای خارجی کمک کرد. باالخره پاره ای از نیازھا را تولید ات محلی میبھ 
 ).Clawson, 1990 and 1994تامین کند. (

160
 ١٠۴٠٢د، در آمد سرانھ از ) بھ افزایش خود ادامھ می دا1992( ١٣٧١) و 1978( ١٣۵٧در سال بین  ٫٢٪١در حالی کھ جمعیت با نرخ رشد  

 ),Behdad 1994کاھش یافت ( 1371لایر در ۶۴٠٠٠بھ  ١٣۵٧لایر در 
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 از مردم خواستھ شد کھ ایثار کرده و سطح زندگی بیش از بیش نازلی را بپذیرند. این وضعیت بھ بحران اقتصادی شدت

  اد غیر رسمی کھ ازھما ن بدو انقالب رونق یافتھ بود، عمومیت داد. بیشتری بخسشید و بھ فساد و توسعھ اقتص

سال ایثار  8دیگر ھمانطور باقی نمانده بود. پس از  مردم) وضعیت اجتماعی و روحی ١٣۶٧در پایان جنگ (مرداد 

اسی و ھم بھ جھت سی –، مردم امید بھ بھبود واقعی داشتند. دراین احوال جمھوری اسالمی ھم بھ دالیل اجتماعی وفداکاری

تصمیم بھ اجرای اولین برنامھ ) 1989( ١٣۶٨ضرورت ھای اقتصادی دست بھ کار برنامھ بازسازی و توسعھ گردید و در 

و  عادالنھ یک سیاست اجتماعیوتحقق ) گرفت. دراین برنامھ، اصالح وضعیت اقتصادی ١٣٧۴ـ١٣۶٩توسعھ خود (

اجرای این برنامھ با کسر بودجھ قابل مالحظھ ای مواجھ شد. در واقع در منصفانھ بھ عنوان اولویت ھا تعریف گردیدند. 

ال المللی، از س  آمدھای نفتی بھ دلیل وضع نامطلوب تولید آن درایران و بھ ویژه تنزل دوباره قیمت آن در بازارھای بین

ی واردات، بالفاصلھ بعد از دالر برای ھر بشکھ)، از کاھش باز نایستاده بود. بھ عالوه آزاد ساز ١٠حدود  (در ١٣۶۵

 ١٣٧٢و ١٣۶٨نرخ ھای ترجیحی ارزی عرضھ شده از سوی دولت، بین سال ھای  شکرانھپایان جنگ، وبھ خصوص بھ 

موجب غرق شدن بازار، بھ ویژه بازار سیاه، از انواع اجناس گردید کھ نفعی جز باز ھم تسریع بیشتر ) 1993-1989(

ھ منظور کاھش کسری بودجھ از رو آوردن بھ اقتصاد غیر رسمی و تبدیل صدھا کسر بودجھ نداشت. جمھوری اسالمی ب

خوانده  »  بازار آزاد  «وبانھ جدر بازار سیاه کھ مح ، با نرخ بسیار باالکھ از فروش نفت عایدش شده بودارز، میلیون دالر 

  ).Rashidi, 1994 ; Clawson, 1990 ; Sadeghi, 1998می شد، تردیدی بھ خود راه نداد (

در عمل، اھداف برنامھ مزبور کھ بھ تصویت مجلس رسید ه بود، رعایت نگردید. از زمان راه اندازی نخستین برنامھ 

 ٪١٠در کشورھای توسعھ یافتھ،  ٪ ٣٠مقابل  (در ٪ ۵توسعھ، سھم مالیات ھای دریافتی در تولید ناخالص ملی در حدود 

ریبا ثابت ماند، در حالی کھ اخذ مالیات بھ ویژه در بخش غیرمولد تق در مصر) ٪ ٢۴ودر پاکستان  ٪ ١٢٫٧ ،در ترکیھ

بایستی یکی از اولویت ھا برای تقلیل کسربودجھ را تشکیل می داد. بھ عالوه، دولت با پایان بخشیدن بھ نظام چند   می

 باعثکرد  قابل تبدیللایر  ١۴۵٠، کھ آن را بھ نرخ دالری ٪٢٠٠٠نرخی تبدیل ارز پس ازکاھش ارزش لایر تا 

ض ھای دولت از بانک ھای خارجی بھ اقراست بھ این ترتیب، .),.Digard and al 1996( ھا از کشورشد  فرارسرمایھ

)١٣٧٢ ـ ١٣۶٩میلیارد دالر بدھی بین  ۵٠(تنابھی افزایش یافت عمقدارم
و کسری بودجھ بدون وقفھ بیشتر و بیشتر  161

  می شد.

ر نیل بھ ھدفھای اقتصادی ای کھ بھ ھنگام استقرارخود اعالم کرده بود، خالصھ می توان گفت، کھ جمھوری اسالمی د

نمود،   می قلمداد ناکام ماند. سیاست دولتی کردن اقتصاد، بھ دولت، کھ با ایدئولوژی اسالمی خود را عادل و منصفکامالً 

وری اسالمی اززمان پایان جنگ بھ اجازه نداد تا اقتصاد ایران را بھ یک اقتصاد سالم و مولد مبدل سازد. تغییر جھت جمھ

، نفتی رانتسوی خصوصی کردن بخش مولد، خود اقرار بھ شکست است. درھرحال، با اتخاذ ھمان شیوه سابق توزیع 

دولت بیشتر بھ توسعھ بخش خصوصی انگلی، کھ بھ ویژه از تجارت رونق گرفتھ بود، و نھ بخش مولد کمک کرد. بھ این 

آغازشده بود ھمچنان شدت یافت بدون این کھ جمھوری ) 1970( ١٣۵٠از پایان سال ھای دھھ ترتیب، بحران اقتصادی کھ 

فت، از آن بھره می گر نیز ند. اقتصاد غیررسمی، با استفاده از چشم پوشی دولت کھ خودکبتواند آن را مھار  اسالمی ھرگز

ت تھ ماند و بھ این ترتیب ھرسال بیشتر مشکالھمچنان گسترش پیدا کرد. دراین شرایط، اقتصاد ایران بھ بھره نفتی وابس

ساختاری آن دوام یافتھ، ریشھ دارتر شد. درعین حال باید بھ خاطر داشت کھ ورای استمرار نظام اقتصادی، سیاست 

                                                 
 .تا پایان جنگ بھ علت محاصره اقتصادی ھیچ گونھ قرض خارجی نداشت ١٣۵٧شایان ذکر است کھ ایران از زمان انقالب   161
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اجتماعی وسیعا تغییر کرده بود. درواقع در طی ھمین دوره و علیرغم بحران اقتصادی و جنگ، جمھوری اسالمی بنا بر 

ھ ک ، اقشاریکرد تا آنجا کھ می تواند بھ تعھدات اجتماعی خود در قبال محروم ترین اقشار جامعھ تالشسیاسی، الزامات 

سازمان ھای دولتی فعالیت ھای وھم ھا   مردمی بھ قدرت رسیده بود، احترام گذارد. ھم بنیاد یبرای آنھا و ازطریق انقالب

 ھمانطور کھ در فصل سوم آن را توضیح دادیم گستراندند تاخود را در سراسر کشور بھ خصوص در مناطق روستایی 

رسد کھ سیاست اجتماعی مزبور در تغییر   ، بھ نظر میسخن کوتاهحداقل رفاه را بھ اکثریتی از مردم اعطا کنند.  

  بسیار تعیین کننده بوده است. راھبردھای خانوادگی از نقطھ نظر مھارھرچھ بیشترباروری

  رابطھ اقتصاد رانتی (بھره خوار) با اشتغال )مسندر( وآثارعالئم  – ٢

صنعتی نشدن
162 )désindustrialisation ،(درواقع وفور دالرھای است با اقتصاد نفتی یئیکی از مشکالت کشورھا .

نادرست رانت نفتی از طرف دولت ھا، در غالب اوقات بھ گسترش بسیار سریع بخش خدمات بھ زیان بخش ومدیریت نفتی 

ن نیازھای روزافزو بھ گردد. ولی این روند تحول اقتصادی ھرگز نمی تواند بھ اندازه کافی برای پاسخ  یم منجر صنعت

دو  زایی ضعیف،واشتغال ناچیزبخش صنعتی وتوسعھ بنابراین رشد  .اشتغال ایجاد کند ،جمعیتی درحال رشد سریع

یران این خصوصیات بھ علت وزن جمعیتی در ا (بھره خوار) نفتی را تشکیل می دھند. خوار خصوصیت کشورھای رانت

بھ وضعیتی بحرانی کشانده است. برای درک ) 1970( ١٣۵٠کشور بھ دو معضل عمده تبدیل شد کھ کشور را از دھھ 

وضعیت، بھ نظر مھم می رسد کھ ابتدا تا آنجا کھ آمار اجازه می دھد ساختاراقتصادی ایران را مرور کنیم  ودریافت این

از آنجا کھ اشتغال زنان یکی از شاخص ھای تعیین کننده باروری را و پردازیم، باشتغال و بیکاری  تا سپس بھ مسئلھ

  داریم.توجھی خاص نیز بھ فعالیت اقتصادی زنان، معطوف  تشکیل می دھد،

  ساختار اقتصادی ایران

ردید، بخش خدمات از گنیز افول تدریحی کشاورزی وموجب پیش از انقالب، علیرغم اولویتی کھ بھ صنعت داده شد 

وبخش  ٪۵۶در مناطق شھری، بخش خدمات ) 1976( ١٣۵۵). بھ این ترتیب در ١سایربخش ھا بیشتر ترقی کرد (جدول 

   شتند.ع تولیدی اشتغال داایدر بخش صن ٪ ٢١شاغلین را در بر میگیرد کھ از آن میان  ٪٣٧صنعت 

  

                                                 
162
Dutch-یک ا لگوی نظری تدوین کرده اند کھ نام عارضھ ھلندی ( اقتصاد دانان، با بررسی مسئلھ صنعتی نشدن کشورھای صادر کننده نفت، 

Disease گذاری در بخش   ای در سرمایھوانگیزه ارز بھ کشورھای نفتی، تمایل  وسھولت ورود) بھ آن داده اند. طبق این الگو وفور درآمدھا
 ).Coville, 1994 ; Khalatbari, 1994صنعت ایجاد نمی کند (
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  ، جنس و مناطق شھری و روستاییتر بر حسب بخش ھای فعالیتو بیش  سالھ ١۵) جمعیت فعال درصدتوزیع ( بھ   ١ول جد

 مناطق شھری بخش ھای فعالیت
 1355 1365 1375 

 جمع زنان مردان جمع زنان مردان جمع زنان مردان  

 5.2 2.1 5.6 5.2 2.4 5.5 5.6 2.2 6.0 کشاورزی، جنگلداری، دامداری
 1.0 0.4 1.1 0.2 0.1 0.2 1.3 0.7 1.4 استخراج معادن

 18.9 18.1 19.0 16.0 10.6 16.5 20.6 27.1 19.9 )  ساخت صنعت (
 11.8 1.1 13.2 1.2 0.4 1.3 13.8 1.1 15.3 ساختمان 

 1.4 0.5 1.5 11.9 1.1 12.9 1.3 0.4 1.4 تامین برق، گاز وآب
 18.7 3.5 20.6 12.5 2.4 13.5 13.4 2.3 14.7 خرده فروشیفروشی و عمده

 8.3 1.5 9.2 7.9 1.5 8.5 8.2 2.0 8.9 اریحمل و نقل و انبارد
 3.1 2.5 3.2 1.8 2.0 1.8 2.4 2.2 2.4 واسطھ گریھای مالی 

 29.5 67.2 24.8 39.2 73.4 35.9 32.1 59.9 28.9 شخصیالیت ھای خدمات عمومی، اجتماعی وسایرفع
 2.0 3.0 1.9 4.0 6.2 3.8 1.2 2.0 1.1 فعالیت ھای نامشخص

 100 100 100.0 100 100 100 100 100 100 جمع

 مناطق روستایی بخش ھای فعالیت

 49.8 36.7 51.6 56.6 58.1 56.5 59.7 30.7 64.4 کشاورزی، جنگلداری، دامداری
 0.5 0.1 0.6 0.4 0.0 0.4 0.8 0.1 0.9 استخراج معادن

 14.3 48.1 9.4 8.8 28.3 7.1 14.5 63.0 6.7 )  ساخت صنعت (
 10.9 0.7 12.4 0.4 0.0 0.5 13.8 0.4 16.0 ساختمان

 0.5 0.0 0.6 10.1 0.8 10.9 0.2 0.0 0.3 تامین برق، گاز وآب
 5.0 0.9 5.5 2.7 0.5 2.9 3.0 0.4 3.4 عمده فروشی و خرده فروشی

 4.5 0.4 5.1 3.4 0.2 3.7 2.3 0.1 2.7 حمل و نقل و انبارداری
 0.5 0.1 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 واسطھ گریھای مالی 

 12.7 10.1 13.1 15.1 9.5 15.6 5.0 4.5 5.1 سایرفعالیت ھای خدمات عمومی، اجتماعی وشخصی
 1.4 2.9 1.2 2.3 2.4 2.3 0.6 0.8 0.5 فعالیت ھای نامشخص

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 .1375و 1365، 1355منابع: نتایج سرشماری ھای 
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ھای دارای کمتر   کارخانھھا و یگر، از تعداد زیادی کارگاهسوی دواز چند کارخانھ بزرگ  بخش صنعت، از یک سو، از 

حقوق و مزدبگیر، تشکیل شده بود. در میان دستھ اول، بھ ویژه کارخانھ  نفر ١٠حقوق و مزدبگیر، اکثراً کمتر از  ۵٠از 

وجود داشت. این صنایع مونتاژ، توموبیل ومونتاژ اھای محصوالت برقی خانگی، مواد دارویی، مواد غذایی، منسوجات 

ا یگمرکی دولت بھ وجود آمده بودند، عمدتا متکی بھ کاردانی غربیان وحمایت کھ بھ برکت کمک مالی سخاوتمندانھ 

در غالب قراردادھای شراکتی نابرابر بوده کھ ازھرگونھ توسعھ و رشد یک صنعت  و ابتکارات ثبت شده آنھا، اختراعات

ی جلوگیری می کردندمستقل و داخل
163

 . اما کارگاه ھای کوچک قادر نبودند بافت صنعتی منسجم و پویایی را تشکیل دھند

کارخانجاتی مثل کبریت سازی، مبل سازی، پارچھ بافی، لباس دوزی  دارای کارائی ضعف و اشتغال زائی ناچیز بودند. و

طرف می ساختند ولی نھ با کاالھای وارداتی توان وساخت اجناس مصرفی گوناگون، نیازھای مردم را از بعضی جھات بر

  دادند.  رقابت داشتند و نھ بازار داخلی را بھ جلو سوق می

ع تولیدی کار می کردند. این ایدر صن ٪ ١۵جمعیت فعال در بخش صنعت، نزدیک بھ  ٪٢٩در مناطق روستایی، از 

  بھ بافتن قالی مشغول بودند. وکودکان ن زنان شد کھ در آمی صنایع عمدتا از کارگاه ھای کوچک خانوادگی تشکیل 

ند کھ ست، عواملی ھگآغاز شد، فرارسرمایھ ھا، انقالب و باالخره جن) 1970( ١٣۵٠بحران اقتصادی کھ در پایان دھھ 

ھای   بھ خوبی توضیح می دھند. عناصر تشکیل دھنده شاخھ ) را1986( ١٣۶۵رتنزل سھم جمعیت فعال در بخش صنعت د

در تجھیز نیروی کار داشتند. در حالی کھ سھم نیروی فعال بھ ویژه در شاخھ تحوالتی کامالً متفاوت صنعت، مختلف بخش 

 وراھسازیدر ساختمان  ،١٣۶۵در  ٪٠٫٢بھ  ١٣۵۵در  ٪١٫٣کاھش یافت واز  بشدّت از جملھ نفت،»   استخراج معادن  «

رسید، در عوض و  ١٣۶۵در ٪١۶بھ  ١٣۵۵در ٪٢٠٫۶و در صنایع تولیدی از  ١٣۶۵در  ٪١٫٢بھ  ١٣۵۵در  ٪١۴از 

در  ٪١٢بھ نزدیک بھ  ١٣۵۵در  ٪١٫٣افزایش یافت و از »   تامین آب، برق و گاز  «بھ نحوی قابل مالحظھ در بخش 

درواکنش  در فراھم آوردن تسھیالت است کھ جمھوری اسالمی مھمی جھت گیریتغییر  رسید، امری کھ گواه بر ١٣۶۵

نا کھ ب ،باید اشاره کرد با این ھمھ .و مستغالت در سال ھای واپسین رژیم سابق بھ عھده گرفت علیھ موج احتکار امالک

از کارگاه ھا، ھر  ٪٩٧ ،»  ع تولیدیایصن  «در شاخھ ) 1988( ١٣۶٧در  بر نتایج یک آمارگیری از موسسات صنعتی

ر این شاخھ داشتغال  ٪۵١جمعا  یول ،)١٣۶٩( سالنامھ آماری ایران  مزد و حقوق بگیردر استخدام داشتھ ١٠یک کمتر از 

  می باشد. صنعتیو تجمع کھ این خود شاھدی بر عدم تمرکز  شامل می شده اندرا 

 جمعیتکاھش شدید نرخ منجر بھ  مالحظھ می کنیم کھمزبور فعالیت  در مناطق روستایی، ھمین تحول را در شاخھ ھای 

  می شود.شاغل در بخش صنعت 

بخش صنعت و ظرفیت بسیار محدود آن در بھ کارگیری نیروی عظیم و موجود کار، با توجھ بھ  کاھش سرمایھ گذاری در

رسید.  ١٣۶۵در ٪۶١٫۵بھ  ١٣۵۵در  ٪۵۶٫١رشد باالی جمعیتی سال ھای پیشین، بھ گسترش بخش خدمات انجامید و از 

گرفت کھ   را در بر می »  سایر فعالیت ھای خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و شخصی  «این گسترش خصوصا شاخھ 

) 1986( ١٣۶۵میلیون نفر در  ٣بھ  ١٣۵۵میلیون نفر در  ١٫۵سال دو برابر شده و از   ١٠تعداد کارکنان آن در فاصلھ 

                                                 
)، تولید  Leyland-British، با قراردادی با شرکت بریتش لی الند (»  ایران ناسیونال  «تاژ اتوموبیل در ایران با نام نخستین کارخانھ مون 163

، یکی از محصوالت کارخانھ »ھیلمن«) آغاز کرد. بریتش لی الند، مستقیما موتور اتوموبیل 1968( ١٣۴٧را در » پیکان« اتوموبیل سواری 
می فروخت تا این کارخانھ بدنھ اتوموبیل پیکان را کھ خود تولید می کرد بر آن سوار کند. کارخانجات جدید التاسیس خود را بھ ایران ناسیونال 

بوس مرسدس بنز را در ومینی ، جیپ، اتوبوس 5از ھمین روش، اتوموبیل سواری شورولت، رنو  وبا پیرویدیگری این تجربھ را دنبال کرده 
 ایران تولید کردند.
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می باشد وضع دشوار جمھوری اسالمی در ودفاع رسید. این شاخھ کھ بویژه شامل اموراجتماعی، محیط زیستی، فرھنگی 

ش تعداد بسیار زیادی شغل در بخ کرد ا واقعا ناگزیرریکاری را آشکارمی سازد کھ دولت برابر مشکل ھر چھ سنگین تر ب

دولتی ایجاد کند. در واقع بالفاصلھ پس از انقالب، ایجاد دو سازمان شبھ نظامی
164
بھ دولت امکان داد کھ چند صد ھزار  

آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی  مؤّسسات ی افزوده شدند کھ در اثر رشد سریعکارکنان ان،نفر را استخدام کند. بھ این

و خدمات درمانی و بھداشتی بھ این سازمانھا وارد شدند؛ و باالخره باید بھ این شاغلین، حقوق بگیران بانک ھای مّلی شده 

  بخش خدمات می شدند را نیز افزود. »  شاخھ واسطھ گری مالی « را کھ مشمول

جمعیت سھم ، ١٣۵۵از جمعیت فعال را دربرمی گرفت (در سال  ٪٢١٫۴ھ ک ئیپیشرفت مھم این بخش در مناطق روستا

سایر فعالیت ھای خدمات عمومی،   «شاغلین در  بیش از حدبالغ می شد)، ھمچنان با حضور  ٪١٠٫۴بخش بھ  ندرای فعال

  ، این استدالل را تقویت می کند.» خدمات اجتماعی و شخصی

در مناطق روستایی، را وھم در بخش خدمات، ھم در مناطق شھری  پیشرفت اندک نسبت شاغلین)، 1996(١٣٧۵د ر 

 ٪٣٣٫١سھم کارکنان شاغل در بخش صنعت، بھ ترتیب  مقابل،می توان بھ صورت نوعی اشباع این بخش تفسیر کرد. در 

م آرا اربسیکھ بھ ویژه مبّین از سرگیری افزایش کمی را نشان می دھد. در مناطق روستایی،  ٪٢۶٫٢ودر مناطق شھری 

است. بھ ھر حال در وضعیت رکود اقتصادی، بسیار مشکل است کھ تنھا از ورای این ارقام »   ع تولیدیایصن  «شاخھ 

ت وامکانابازخوانی کنیم: در واقع جمعیت گرایش دارد کھ خود را روز بھ روز بھ فشار قیمت ھا  را ول اقتصاد ایرانتحّ 

ی کھ شده، برای مثال با ایجاد یک کارگاه کوچک و یا ارائھ خدمات ناچیز، موقت بازار کار تطبیق داده تا بھ ھروسیلھ ا

  درآمدی کسب نماید.

تاه صرف مزایای کو توزیع تنھااز حقیقت این است کھ دولت ھای متوالی، بھ جھت فقدان یک سیاست واقعی صنعتی کھ

صوصی را در این بخش تشویق کنند. نتوانستند سرمایھ گذاری ھای بزرگ خ علنا فراتر رود، برای جلب طرفدار مدت

پیش از انقالب، سرمایھ گذاران بالقوه کھ درآن زمان نیز معدود بودند، نگاھشان بھ تجارت و فعالیت ھای مالی خیره شده 

سانند. شاخھ فعالیتی کھ در بخش صنعت بیش ر یبود کھ بھ آن ھا اجازه می داد سرمایھ ھای خود را بھ سرعت بھ سود دھ

برایشان در کوتاه مدت  مختلفاحتکاری کھ بھ ھمراه عملیات  سازی بود جلب می کرد، راه و ساختمان آنان را نظر ازھمھ

ھا بھ توسعھ صنعت تولید کاالھای   آسانی بھ بار می آورد. ولی بدیھی است کھ این قبیل سرمایھ گذاریسھل درآمدھای 

  الت قانونی بھ کشور وارد می شد. ضروری منجر نمی شد.  بخش عمده این کاال ھا بھ برکت تسیھ

ایران و عراق، سرمایھ داران را باز وجنگ کردن تعداد زیادی از موسسات صنعتی، تداوم بحران  دولتی پس از انقالب،

صی نیز با موج خصو مستقر شوند. پایان جنگ و بازگشت بھ اقتصاد مختلط تا در بخش خدمات ھم بیشتر ترغیب کرد

  ھیجانی نزد آنان برنیانگیخت، امری کھ خود مؤّید ساختاری بودن مسئلھ اقتصاد ایران است.سازی، ھیچگونھ شور و 

ک ی را نیز محدود ساخت. ادامھ مطلق»   مفید  «توسعھ ناچیز بخش صنعتی، پویایی و حدّ مانور بخش خدمات  ترتیب بدین

ون ارت بود از پاسخگویی بھ تقاضای روزافزپیش و پس از انقالب، کھ رانت نفتی مّحرک آن بود و عب سیاست کوتھ نظرانھ

کار از طریق بسط بخش خدمات، باعث شد کھ کشور ھرگز بھ طور جدی بھ مشکالت کم رشدی صنعت و عواقب میان و 

                                                 
164

اسالمی کھ نقش بزرگی در جنگ بازی کردند  وکمیتھ انقالبداران انقالب اسالمی کھ بعد ھا بھ دومین ارتش منظم کشور تبدیل شد سپاه پاس 
 نیروھای ژاندارمری و پلیس ادغام شدند. وعراق درپس از جنگ ایران  واعضای آن
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بلند مدت آن نپردازد. جذب بخش اعظم جمعیت شاغل از سوی بخش خدمات در ایران، بی آن کھ نشانی از پیشرفت 

   اشتغال ناقص بھ حساب آید.مثابھ شاخص  تربھبایستی بیشاقتصادی باشد 

  اشتغال و بیکاری

تنھا می توان براساس نتایج سرشماری ھا مورد بررسی قرارداد. ھر شتغال و بیکاری را صی، اخصّ تبھ جھت فقدان آمار

ت روز در طول ھف کسی کھشاغل بھ کار، یاوبیشتر سالھ  ١٠ھرفرد   "تعریف جمعیت فعال در سرشماری ھا ـ  چند کھ

، کارگر فصلی و یا مشغول انجام خدمت باشدساعت کارکرده و یا در جستجوی کار  ٨قبل از انجام سرشماری حداقل 

تغال مسئلھ اش، ـ تنھا امکان می دھد بھ نحوی تقریبی شمار بیکاران را برآورد کرده "  محسوب می شود شاغلوظیفھ باشد، 

  ناقص را پی جویی کنیم.

 ٪٨۵سال،  ۶۴ـ١۵بھ حساب آوردن تنھا جمعیت در سن اشتغال بھ کاروبا طبق این تعریف  )،1976( ١٣۵۵در سال 

). اولین مالحظھ این کھ اشتغال در ایران تقریبا منحصر ٢(جدولزنان، از نظر اقتصادی فعال بود ند  ٪١۴مردان در مقابل 

 برای مردان فراھم شغل ت شمار عظیمیبھ مردان بوده است. این توزیع بسیار نابرابر بر حسب جنس، منطقا می بایس

در کل  ٪٨٫٢مردان،  جمعیّت از نقطھ نظر اقتصادی فّعال ساخت. با این حال سھم نسبتا مھم جویندگان کار در بین  می

ی برای جذب ئمشکالت اقتصاد رانت خوار را بویژه در مناطق روستا ،در روستاھا) ٪١١٫۵ودر شھرھا  ٪۴٫۶کشور (

یف بسیارضع فعالیت اقتصادیشانوی کار موجود نشان می دھد. بعالوه این سھم در نزد زنان کھ نرخ سھم مھم تری از نیر

)٢ (جدول در مناطق روستایی ٪٢۴ودر مناطق شھری  ٪۶در کل کشور،  ٪١۶ بود، بازھم باالتر است:
165
.  

جنس و سالھ بر حسب  ۶۴ـ١۵) فعالیت اقتصادی و بیکاری جمعیت درصدنرخ تخمینی ( بھ  - ٢جدول 

  مناطق شھری و روستایی

 ) فعالیت اقتصادیدرصدنرخ تخمینی (بھ   

 زنان  مردان سال

 کل کشور روستایی شھری کل کشور روستایی شھری  

1355 78.4 92.3 85.0 10.6 17.2 13.9 

1365 80.1 86.1 82.7 10.0 8.5 9.3 

1375 73.8 81.1 76.4 10.4 12.5 11.2 

 بیکاری) در صدنرخ تخمینی (بھ  

1355 4.6 11.5 8.2 6.0 23.5 16.4 

1365 12.8 10.8 11.9 27.8 16.4 23.3 

1375 7.9 8.2 8.0 12.1 12.9 12.4 

  مرکز آمار ایران. ١٣٧۵، ١٣۶۵، ١٣۵۵منابع: نتایج سرشماری 

                                                 
زنان را ناگزیر بھ جستجوی یک شغل حقوق بگیری کرده تا این درصد مھم، احتماال مربوط بھ شرایط سخت خانوارھای روستایی بوده کھ  165

 آن را کامل کنند.ویا درآمد خانوادگی را تامین 
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ش ای درپیکمی تغییرکرد. بھ گروه بندیھاز نقطھ نظر اقتصادی تعریف جمعیت فعال  )،1986( ١٣۶۵برای سرشماری 

اشتند ی کھ کار ثابتی ندئدوره آموزشی می دیدند و آنھا ،کھ در موسسات تخصصی یا دانشگاه نظام نیز تعریف شده، افرادی

ساعت  ٨این زمان محدود بھ  ١٣۵۵ در(روز  ٢ولی اعالم کرده بودند کھ طی ھفت روزپیش از تاریخ سرشماری بھ مدت 

برای  ٪٨٣سالھ بھ  ۶۴ـ١۵ جمعیتفعالیت اقتصادی شدند. بھ این ترتیب، نرخ بود) بھ کاری مشغول بوده اند، افزوده 

) رسید. طوالنی ترشدن تحصیالت جمعیت جوان در دو منطقھ شھری و روستایی، ٢ (جدولبرای زنان  ٪٩٫٣ومردان 

    جمعیت را در مقایسھ با دوره پیشین توضیح دھد.اشتغال می تواند کاھش جزئی نرخ کلی 

ھزینھ مالی جنگ دی،بحران اقتصا
166
ً  جمعیت فعالبھ وضوح سھم  ١٣۶۵در و تنزل پی درپی سرمایھ گذاری ھا    واقعا

در شھرھا  ٪٢٨( زنان فعال ٪٢٣درروستاھا) و  ٪١١در شھرھا و  ٪١٣مردان فعال ( ٪١٢مشغول بھ کاررا کاھش داد: 

). بھ این نسبت ھا کھ در آن زمان باال ٢ول (جد در روستاھا) بھ عنوان بیکاران جویای کار سرشماری شده بودند ٪١۶و 

»   سایر  «نشان می داد، بایستی سھم فعاالن در گروه ھای  ١٣۵٠وضع اقتصادی را از پایان سال ھای دھھ  د و بدتر شدنبو

، تعداد نسبتا مھمی را ١٣۵۵برخالف  ١٣۶۵اضافھ کرد.  دو گروه اخیردرسال  نیز را» نا مشخص و یا اعالم نشده« و 

 ٪٢٫٣زنان ( ٪ ٣٫٨ودر مناطق روستایی)  ٪۴٫۶ودر مناطق شھری  ٪٣٫۶سالھ ( ۶۴ـ١۵مردان  ٪۴٫٠ن می دادند: نشا

در روستاھا) در این دو گروه دستھ بندی شده بودند. بنا بر تعریف سرشماری، گروھھای مزبورافرادی  ٪ ۵٫٣ودر شھرھا 

ال حرشماری با ھیچ گروه دیگری مطابقت نمی کرده است. را در بر می گرفتند کھ فعالیت آن ھا طی ھفت روز پیش از س

باید فرض کرد کھ افراد مزبور درواقع جمعیت بالقوه فعالی را تشکیل می دادند کھ شمار آن ھا را بایستی منطقا در  آن کھ

ھان، کار پنبیویا فعال در بخش غیر رسمی اقتصاد خواه  گنجاند. وضع واقعی آنھا ھرچھ باشد،»   جویندگان کار  «گروه 

سالھ را تشکیل می دادند. این امر فقط قسمتی از  ۶۴ـ١۵جمعیت  ٪٧ویا میلیون نفری  ١٫٧گروه  یک این افراد بھ روشنی

مشکل ساختاری اقتصاد بھره خوارو ناتوانی آن را در ایجاد اشتغال کافی نشان می دھد کھ بھ این ترتیب بخشی از جمعیت 

غیررسمیدر سن اشتغال را بھ سوی اقتصاد 
167

  ، کھ در آمارھای موجود غایب است، سوق داده بود.

محدودیت ھای بازار کار  ،حرفھ ای نشان می دھد فعالیترا بھ  نبھ عالوه، نرخ باالی زنان جویای کار، کھ آرزومندی آنا

  آشکار می سازد. را نیز کھ تا کنون در جذب تمام مردان در سن اشتغال ناتوان بوده است،

میرسد،  ٪٧۴ وبھ سالھ بھ طور محسوسی کاھش می یابد ۶۴ـ١۵ فعال از نظر اقتصادیسھم مردان  )،1996( ١٣٧۵در 

افتھ یسھم زنان کمی افزایش  ،. بر عکسمردان جوان می باشد بھ جھت طوالنی شدن مدت تحصیالتبی تردید  کاھشاین 

 د فعالیتھای اقتصادی، بھ تنزل سھمسر گیری محدوواز پایان جنگ بنظر می رسد کھ ). ٢(جدول رسد می ٪١١٫٢وبھ 

رسید ه است. این امر  ٪١٢و ٪٨ھ بھ ترتیب ب باشد کھھم در نزد زنان فعال کمک کرده جویندگان کار ھم در نزد مردان و

 »  سایر  «تفسیر کرد، زیرا تعداد شاغلینی کھ گروھھای  ١٣٧۵را با این حال نباید بھ عنوان بھبود وضع اقتصادی در سال 

 ٪۴٫۵میلیون نفر یعنی  ١٫۵را تشکیل می دھند ھمچنان تقریبا ثابت مانده است: عمال »   مشخص و یا اعالم نشدهنا   «و 

. یادآوری کنیم کھ دو گروه مزبور تنھا جزء کوچکی از مشکالت مربوط بھ دستیابی بھ ١٣٧۵سالھ در ۶۴ـ١۵کل جمعیت 

  کار را منعکس می سازد.

                                                 
166

طی مدت جنگ، دولت ھرگزفرمان بسیج عمومی را نداد. رزمندگان فقط از سربازان وظیفھ و اعضای دو سازمان بزرگ شبھ نظامی یعنی  
 تشکیل شده بودند.»  نقالب اسالمیپاه پاسداران ا « و »  کمیتھ انقالب اسالمی «

غالبا برای نپرداختن مالیات است کھ افراد شاغل در بخش غیر رسمی شغل خود را اعالم نمی کنند. برای توضیح بیشتر مربوط بھ توسعھ   167
 ).Khalatbari, 1994( 1994بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران، رجوع کنید بھ خلعتبری 



 فصل ھفتم: اقتصاد رانتی و گذار جمعیتی -  2بخش 

194 

گنجانده شده ولی کارآموز، سرباز »   فعاالن شاغل  «تمام افرادی کھ در گروه گروه اخیر،  بھ ھمراه این دودر واقع، بایستی 

کھ درھرحال، نمی توان آن ھا را کامال با فعاالن  اند وظیفھ و یا کارمند موقت بوده و بنا براین وضعیت ناروشنی داشتھ

 دھد تعداد این قبیل کارکنان را تشخیص دھیم، حساب آورد. ھر چند کھ آمارسرشماری اجازه نمی بھرا  ،شاغل یکی دانست

ز ی بخش عظیمی ابا توجھ بھ نسبت احتماال قوی جوانان در میان آنان، جوانانی کھ از لحاظ کمّ  کھ آنان، باید فرض کنیم

  ند.را تشکیل می دھ ی، گروه بسیارمھمرا تشکیل می دھندجمعیت ایران 

 پاست،دیر اختاری بسیار محدود بوده وعالوه بر آن غرق در رکودی بدیھی است اقتصادی کھ بخش مولد آن از حیث س

 . درنتیجھ سطح بیکاری حاصل از نتایج سرشماریایجاد می کندبرای دستیابی بھ اشتغال جمعیتی در حال رشد مشکل جدی 

ارھای ات، در کاین مشکالت در مطبوع فراگیر نمی تواند با نرخ ھای واقعی مطابقت داشتھ باشد. اضافھ کنیم کھ حضور

  علمی و یا در سخنرانی ھای سیاسی، خصلت عمیق بحران را ملموس ترمی گرداند.

دوره مورد توجھ ما، بازارکار ایران کھ حتی قادر نبود بھ اندازه کافی برای نیمھ مذکر جمعیت  مبھ این ترتیب، طی تما

  شود. شغل ایجاد کند محققا نمی توانست بھ صورتی مساعد بھ روی زنان گشوده

  اشتغال زنان

طی مدت زمانی طوالنی از  زنانھ، دردر کشورھای مسلمان، تقسیم سنتی بین قلمرو اجتماعی مردانھ و قلمرو خانوادگی 

مشارکت زنان در زندگی فعال اقتصادی جلوگیری کرد. ولی درطول چند دھھ اخیر، دستیابی بھ مدرسھ و طوالنی شدن 

بھ فعالیت حرفھ ای منجر شد. در این زمینھ، نرخ  آنان تدریج عقب راند، بھ اشتغال این سنت را بھ ھزنان، کمدت تحصیل 

اقتصادی و امکانات بازار کارھریک از این کشورھا، کھ تعیین کننده شدت  –فعالیت زنان متناسب با پیشرفت اجتماعی 

 ١٣۵٠عالیت زنان از سال ھای دھھ برای مثال در ترکیھ، نرخ ف کند.مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی است، تفاوت می 

رسید و باالخره در مراکش نرخ  ١٣۶٩ در ٪٢۴بھ  ١٣۵۴ در ٪١۶قراردارد، در تونس این نرخ از  ٪٣۵ در حدود

  ). ,World Tables 1993(رسیده است  ١٣۶٩در  ٪٢١بھ  ١٣۵۴در  ٪١۶٫۵مزبور از 

ی کھ در باال بھ تقصیل توضیح داده شد بھ اندازه کافی بھ علت مشکالت ساختار کھ در ایران، اقتصاد رانتی (بھره خوار)

ترغیب نمی کرد بھ نحوی کھ سھم زنانی کھ از حیث  یک فعالیت حرفھ ای در غالتشغل ایجاد نمی کند، زنا ن را بھ اش

در  زنان ٪١٠٫۶تنھا  )،1976(١٣۵۵اقتصادی فعال بودند در پایئن ترین حد در میان کشورھای مسلمان باقی ماند.  در 

  زنان شاغل، اکثریت را کارکنان خانوادگی تشکیل می دادند.  ٪١٧مناطق شھری فعال بودند و در روستاھا از 

در مناطق روستایی تنزل کرد.  ٪٨٫۵ودر مناطق شھری  ٪١٠وبھ بعد از انقالب، نرخ اشتغال زنان بازھم کاھش یافت 

دئولوژی دولت جدید و پیشرفت اسالم در صحنھ سیاسی کھ بھ بھ ای ،غالبا بھ صورتی بسیار شتاب زده، این سیرنزولی را

نسبت داده اند. این امر حقیقت دارد کھ پس از  شد،مثابھ بازگشت سنن ناظر برنگھداری زنان در دنیای خانگی تلقی می 

طلبانھ آن خالف با جھت گیری ھای مذھبی دولت، مجبو ر بھ ترک کار خود شدند و یا دوامانقالب پاره ای اززنان شاغل 

مشاغل آن ھا را بالفاصلھ زنان دیگری بھ عھده گرفتند کھ غالبا از خانواده ھای سنتی برخاستھ بودند  امارا ترک کردند. 

وارد بازار کار نمی شدند. با این ھمھ باید در نظر داشت کھ نرخ فعالیت زنان در شھرھا  ھرگز و اگر دولت اسالمی نبود

در  ٪۵۴مانده است. این وضع با افزایش مھم سھم زنان حقوق بگیردربخش دولتی کھ از  بتتقریبا ثا ١٣۵۵نسبت بھ سال 

پیوند دارد. افزایشی کھ بھ جھت وضعیت نا مساعد بخش خصوصی و بھ علت ایجاد  رسید، ١٣۶۵در  ٪٧٢بھ  1355
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ل ین کارفرمای زنان شاغمشاغل در بخش دولتی و دولتی کردن اقتصاد ایران بھ نحوی متناقض از دولت اسالمی بزرگتر

  ). ٣ (جدولرا می سازد 

  سالھ بر حسب وضعیت شعلی و مناطق شھری و روستایی- ۶۴ـ١۵زنان شاغل  درصد) (بھتوزیع  – ٣جدول 

 مناطق شھری

 جمع نامشخص کارکنان  حقوق بگیران حقوق بگیران  کارکنان مستقل کارفرمایان سال
     خانوادگی بخش خصوصی بخش دولتی        

1335 0.6 8.5 53.7 26.7 9.2 1.3 100.0 

1365 1.0 8.5 72.3 7.2 2.1 8.8 100.0 

1375 0.9 12.2 65.0 12.8 4.0 5.1 100.0 

 مناطق روستایی

 جمع نامشخص کارکنان  حقوق بگیران حقوق بگیران  کارکنان مستقل کارفرمایان سال
     خانوادگی بخش خصوصی بخش دولتی        

1335 0.4 13.6 3.7 22.9 58.6 0.8 100.0 

1365 1.9 28.7 9.9 11.4 44.3 3.9 100.0 

1375 0.9 29.3 10.8 15.2 40.3 3.5 100.0 

 کل کشور

 جمع نامشخص کارکنان  حقوق بگیران حقوق بگیران  کارکنان مستقل کارفرمایان سال
     خانوادگی بخش خصوصی بخش دولتی        

1335 0.5 11.5 24.5 24.5 38.0 1.0 100.0 

1365 1.4 17.2 45.5 9.0 20.2 6.7 100.0 

1375 0.9 19.3 42.7 13.7 19.0 4.4 100.0 

کاھش یافتھ، آشکارا  ١٣۶۵در  ،بسیار مھم بود ١٣۵۵کھ در »   کارکنان خانوادگی  «تعداد زنان شاغل گروه  برعکس،

، بحران اقتصادی کھ در اثرمحاصره اقتصادی کھ د. مھم تر آنافت نرخ اشتغال زنان را در نواحی روستایی بھ دنبال دار

زنان وسرمایھ ھا کھ بھ خصوص بھ بخش خصوصی صدمھ زد، باعث کاھش کلی اشتغال شد وفرار ایران شدت یافتھ بود، 

نخستین کسانی بودند کھ ھزینھ آن را پرداختند
168

دوره  . با توجھ بھ این وضعیت نا مساعد اقتصادی، نرخ اشتغال در این

جمعیت زنان متقاضی کار بھ خوبی وخامت وضعیت نسبت نمی توانست افزایش یابد. از سوی دیگر افزایش قابل مالحظھ 

  را آشکار می سازد.

زنان، علیرغم طوالنی شدن مدت تحصلیشان کمی  فعالیت اقتصادی، نرخ خیزش محدود اقتصادیوبا در پایان جنگ 

 ایدئولوژی دولت ). این تمایل بھ افزایش، استدالالتی را کھ بیشتر٢رسید (جدول  لھسا ۶۴ـ١۵زنان  ٪١١ وبھافزایش یافت 

                                                 
این  .برخالف دو جنگ جھانی بھ زنانھ کردن فعالیت اقتصادی در ایران نیانجامیدوعراق ر مھم است کھ جنگ ایران یاد آوری این نکتھ بسیا  168

مضافا این کھ بحران بی سابقھ ومحاصره اقتصادی ایران، کامال اقتصاد . جنگ از لحاظ جغرافیایی محدود بھ مناطق مرزی مشترک دو کشوربود
 .زایش تعداد بیکاران را بھ دنبال داشتافوبیشتر این کشور رافلج ساختھ 
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 این کھ در غالب کشورھایبر و نھ مشکالت ساختاری اقتصاد کشور را مقصرمی دانستند، مورد تردید قرار می دھد. عالوه 

ً امسلمان با اقتصادی رانت خوارو یا   اسی و ایدئولوژیک متفاوتی ھستند، سھممبتنی بر بھره، کھ تحت رژیم ھای سی ساسا

). باالخره خالی از فایده ١٣۶۵( در مصر ٪٩٫۵) و ١٣۶۵( در الجزایر ٪٩٫١زنان شاغل بھ طول کلی خیلی نازل است: 

نیست یاد آوری کنیم دروضعیتی کھ، بھ دلیل رشد شدید جمعیتی سال ھای پیشین، تعداد کثیری وارد بازار کار می شوند، 

  الیت در عین حال مترادف با افزایش قدر مطلق تعداد کارکنان است. حفظ نرخ فع

در واقع مشارکت ضعیف زنان در زندگی اجتماعی، بھ خصوص در ارتباط با نظام اقتصادی بھره خواراست کھ ظرفیت 

 نرخ بسیار مھممنجربھ کنارگذاشتن نیمھ مونث نیروی کارمی شود. این امر را  محدود آن در تولید اشتغال، در وھلھ اول،

تا کنون می تواند تایید کند. از سوی دیگر، این نرخ، تغییر رفتار زنان  ١٣۵۵جویندگان کار در میان زنان فعال از سال 

نسبت بھ نقشی کھ از این پس در نظر دارند برای خود قائل شوند را آشکار می سازد. در واقع طوالنی کردن مدت اشتغال 

برای مشغول شدن بھ حرفھ و شغل را  نآناوتمایالت الت زنان وسیعا آرزومندی ھا سطح تحصیوافزایش بھ تحصیل 

تمایالت ھمچنین با وخیم شدن بحران اقتصادی و تورم پرشتاب و از آنجا ضعیف شدن بودجھ خانوار   افزایش داده است. این

   .ه بودندکھ منابع درآمد متعددی را برای حفظ سطح زندگی ضروری می ساخت، تقویت شد

). ھر چند کھ نرخ ١نرخ اشتغال زنان شھرنشین برحسب نسل می تواند بخوبی این وضعیت تازه را نمایش دھد (نمودار

ھمان نسل ھایی کھ شروع بھ کاھش ) 1952-1962( ١٣۴١ـ١٣٣١اشتغال زنان ضعیف است، زنان متعلق بھ نسل ھای 

و در سالھ  ٣۴-٢۴، ١٣۶۵کھ در  –می کنند حصیالت وتدادن فاصلھ شان با مردان ھم نسل خود در دستیابی بھ دانش 

سالھ بودند، بھ ھمان نسبت فعال باقی مانده و شغل خود را حفظ می کنند؛ حال آن کھ بنا بھ قاعده رایج در  ۴۴ـ٣۴، ١٣٧۵

آن را نشان می دھد بایستی بھ جھت  ١٣۵۵ھمانطور کھ منحنی سال  سرزمین اسالم، نرخ اشتغال زنان دراین سنین

 ھدشان بھ عنوان ھمسر و مادرکاھش می یافت. این نکتھ کھ تحول رفتاری زنان جوان را آشکار می سازد، می تواندتع

وه، ند. بھ عالکنزنان شاغل را بھ ترک شغلشان ترغیب نمی  یمشکالت مالی خانواده ھا نیز باشد کھ بھ ھیچ رو بازگوی

ل موجود در بازار رسمی کار، مسلما بخش عمده ای از زنان، کھ تعداد شغبودن با توجھ بھ وخامت بحران اقتصادی و کم 

 ; Khalatbari, 1994موجود تعدادشان را منعکس نمی کند، بھ واقع در بازار غیر رسمی بھ کار اشتغال دارند ( ھایآمار

مشکل، بھ  درآمد خانواده درشرائط تأمین اراده زنان در کمک فعال بھ ،). حتی می توان گفت کھ بطورمتناقضی1998

بھ نظر می رسد کھ اوضاع  روشنی ناتوانی نظام اقتصاد بھره خوار را در پاسخ بھ نیازھای جمعیت آشکار می سازد.

با وادارساختن تعداد ھر چھ بیشتر زنان بھ اشتغال و فعالیتی حرفھ ای و بنا برآن بھ تقبل ، نا مساعد اقتصادیواحوال 

ن مدت دکھ با تحول بافت اجتماعی ـ فرھنگی، بھ ویژه با طوالنی شرارھایی آن ھا  روند خانواده،مسئولیتی جدید در بستر 

ند، ک اساسی، کھ نقش جدیدی را برای زنان تعریف میوتحول می بخشد. این تغییر  ببود، شتاتحصیالتشان، آغاز شده 

ل و مھار  انگیزه نزد زنان برای کنترتاثیر گذاشتھ، در نتیجھ بھ عاملی مھم درایجاد  نبی تردید بر روی رفتار باروری آنا

  باروریشان تبدیل می شود.  
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  مناطق شھری)نرخ اشتغال زنان بر حسب نسل ( – ١نمودار 

  

  اقتصادی یک بحران حاد شرح ـ ٣

  صعود سرگیجھ آور قیمت ھا

کردند.  استفاده می نفتیرانت ھم برای مصرف، از ی، ھم برای تولید در بخش دولتی وخصوصی واز ابتدا، دولت ھای متوال

گذاری داخلی  ، بھ منظورحمایت از سرمایھاشتخدمات در داخل کشورھزینھ باالیی دویا از آنجا کھ تولید برخی کاالھا 

ز این بخشی ادولت برای توده مصرف کنندگان قابل پرداخت باشند،  ی کھئبھ قیمت ھا محصوالت در بازارداخلیوعرضھ 

با این وجود، دولت ھا غالبا مجبور بودند بھ واردات کاال متوسل شوند. از آنجا کھ ارزش  ھزینھ ھا را خود تقبل می کرد.

پولی این کاالھا در بازار بین المللی نسبت بھ قدرت خرید ایرانیان بسیارباالتر بود، دولت آن ھا را با زیان عرضھ می 

در داخل تولید شود، این فکر را تقویت کرد کھ د یا نمی خواستن وارد کردن کاالھایی کھ نمی شدبھ کرد. ولی این عادت 

ن گذاران بالقوه دورنمایی جز تجارت بی  بدین ترتیب سرمایھبرای تولید کاال چشم پوشی کند، وایران می تواند از تالش 

  المللی نداشتند.

درآمد یک فرد در خانواده،  اتنھ ان داد تا طی سالیان زیاد، تعادلی را برقرارسازد بھ نحوی کھکاین یارانھ ھا، بھ دولت ام

سطح نازل مصرف تا آغاز دھھ  عالوه،، برای حفظ حداقل سطح زندگی کفایت می کرد. بھ بود معموال سرپرست آنکھ 

ھ رسید ک  را قابل تحّمل می ساخت. سیاست مزبور ھمان قدر بھ نظر اجتناب ناپذیر می یچنین سیاست )،1970( ١٣۵٠

بسیج  قابل نمی تواند، انبوه عظیم جمعیت درحال رشد سریع کھ بالقوه در بازارکار وز ھموھناقتصاد ایران نمی توانست، 

مھم بھای  افزایشخوب یا بد عمل کرد.  ولی ) 1970( ١٣۵٠می باشند، را جذب نماید. این مکانیسم شکننده، تا آغاز دھھ 
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ید را بھ دنبال آورد. بازار شدیدا دچار افزایش قیمت کاالھای وارداتی و بنابر این تورمی شد )،1973( ١٣۵٢نفت در

) 1975( ١٣۵۴اختالل گردید، احتکارگسترشی نگران کننده یافت و کمبود پاره ای از محصوالت از ھمان پایان سال 

  .ھ بعد)صفح ۴(جدولاحساس گردید 

ھا   بخش اعظم آنشاخص بھای مجموعھ کاالھا و خدمات، کھ  ١٣۵٧ھای ناشی از افزایش بھای نفت، در ر آشفتگی در اث

رسید. در واقع،  ١٧۶٫٢ بھ )١٠٠(برابر ١٣۵٣بطورمستقیم یا غیر مستقیم از یارانھ استفاده می کردند، بر اساس سال پایھ 

افزایش بھای نفت، با کاھش خرید نفت از طرف کشورھا ی صنعتی و افزایش شدید قیمت کاالھای تولید شده بوسیلھ آنان، 

کشورھای تولید کننده نفت در نھایت بازنده بودند. بعد از انقالب، وضعیت بدترشد. کشوری  جبران شده بود، بھ نحوی کھ

کھ تا آن وقت در اثر بحران اقتصادی بھ نفس تنگی افتاده بود و در اثر اعتصابات متوالی و جنبش انقالبی فلج شده بود، 

  .توسعھ بازار سیاه تجربھ کند را با اینک می رفت تا کمبود و احتکار

بھای اجناس مصرفی در بازار سیاه را  محاسبھ شده است کھ توسط  بانک مرکزی ھا می دانیم کھ این شاخص ھای قیمت

د دھ  افزایش قیمت ھا را کمتر از واقع نشان دھند، با این ھمھ بررسی آن ھا اجازه می مایلند مورد توجھ قرارنداده و احتماالً 

 ١٣۵٩و ) 1978( ١٣۵٧در عرض دو سال بین  بھ این ترتیب زنیم .بعد حدس کھ آھنگ رشد قیمت ھا را از انقالب بھ ب

عظیم دولت از افزایش بھای نفت در اوایل  یبرابرشد. درآمدھا ١٫۶مردم شاھد بودند کھ قیمت کاالھای خوراکی  )،1980(

کھ غالب  موسساتی،، دولتی کردن بانک ھا واد وضعیت را بھبود بخشد. در واقعبھ وی امکان ند )،1980( ١٣۶٠سال 

در ھمان  بھ دلیل فرار با شتاب سرمایھ ھا ض بودند، برای دولت کھوقرمآن ھا بھ بانک مرکزی و بانک ھای خارجی 

) و تنزل ١٣۵٩زمان با کاھش قابل مالحظھ ارزھای خارجی روبرو بود، بسیار گران تمام شد. شروع جنگ (شھریور

ھای دولت را بھ دنبال داشت، بازھم وضعیت را وخیم ترکرد. در   رآمدکھ کاھش د )،1983( ١٣۶٢بھای نفت، از سال 

رم توساخت، می ، بدون آن کھ ھرگز باز پرداخت شوند، ضروری را قراض مکرر ازبانک مرکزیاستکسربودجھ کھ  اثر

 دھیوسازماناستقرارسیاست مھار ارزھا  واردات،این محدود کردن  بربھ اوج خود رسید و پول ملی بی اعتبارشد. عالوه 

آن محتکران بودند، منجرگردید و دوباره بھ محّرک بندی کاالھای مورد نیاز اولیھ بھ یک کمبود مصنوعی، کھ   سھمیھ

درحالی کھ شاخص بھای مجموع کاالھا و خدمات، بر اساس سال  )،1987( ١٣۶۶تسریع صعود قیمت ھا کمک کرد. در 

، شاخص مبلمان، اثاثھ خانھ و ٨٠٨٫١ھای کاالھای خوراکی بھ رسید، شاخص ب ٧۴٧٫٢بھ  )،١٠٠برابر( ١٣۵٣پایھ 

سرگیجھ آورقیمت  افزایشرسید. این  ١١٠۵٫٧و باالخره شاخص بھای حمل و نقل و ارتباطات بھ  ٩٢٩٫٧وسایل برقی بھ 

  پرشتاب اقتصاد ایران گردید.»  دالری شدن «ھا موجب ھجوم بھ سوی ارزھا و پدیده واقعی 
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  ای ساالنھ بھای کاال ھا و خدمات مصرفیشاخص ھ –۴جدول 

 مناطق شھری

1353=100 1354 1355 1357 1359 1360 1361 1364 1366 

 747.2 480.9 355.2 297.9 242.5 176.2 128.1 109.9 جمع

 801.1 532.2 404.4 342.2 272.5 168.8 118.6 105.7 مواد خوراکی

 744.4 501.5 351.8 282.1 232.1 163.6 121.1 108.9 پوشاک

 501.7 379.1 271.3 241.9 220.4 216.7 159.2 118.9 سوخت و روشنایی آب،مسکن، 

 929.7 480.7 409.0 321.1 229.7 156.7 128.3 115.3 و وسایل برقی واثاثھ منزلمبلمان، لوازم 

 1105.7 627.3 422.7 328.7 249.1 176.6 123.0 108.3 حمل و نقل وارتباطات

 299.1 266.9 205.6 198.9 193.2 170.0 122.4 113.6 انبھداشت و درم

 647.9 269.1 172.4 144.7 127.0 99.7 82.4 88.0 تفریحات و آموزش

 1086.7 608.5 425.0 360.6 276.6 165.0 110.2 106.3 سایر

 مناطق شھری

1361=100 1364 1365 1367 1368 1369 1370 1372   

   628.7 421.9 352.8 323.8 275.7 167.5 135.4 جمع

   594.6 374.8 293.2 281.2 243.8 172.2 134.0 مواد خوراکی

   793.8 610.0 538.6 441.0 322.0 146.5 135.1 پوشاک

   573.1 389.0 323.3 300.5 256.5 163.3 136.3 مسکن، آب، سوخت و روشنایی

   685.7 546.9 527.8 512.2 242.3 172.9 130.2 مبلمان، لوازم و اثاثھ منزل و وسایل برقی

   805.7 555.3 449.4 368.0 331.6 168.4 144.4 حمل و نقل وارتباطات

   569.5 250.1 196.0 171.0 145.9 135.2 126.5 بھداشت و درمان

   685.7 533.9 562.4 607.7 609.2 298.0 160.3 تفریحات و آموزش

   581.7 366.1 330.2 280.8 245.9 160.5 133.3 سایر
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  شاخص ھای ساالنھ بھای کاال ھا و خدمات مصرفی (ادامھ) – ۴جدول 

 مناطق شھری

1369=100* 1369 1373 1374 1375 1376 1377     

     645.6 538.2 458.8 372.4 249.3 120.7 جمع
     709.6 568.4 499.2 434.0 270.7 124.4 مواد خوراکی

     521.8 487.8 431.0 320.0 198.2 112.3 پوشاک
     589.4 489.5 375.4 278.0 215.6 119.7 ، آب ، سوخت و روشناییمسکن

     435.0 405.8 377.5 319.1 205.9 106.2 مبلمان، لوازم و اثاثھ منزل و وسایل برقی
     657.4 548.3 480.9 413.3 285.6 133.6 حمل و نقل وارتباطات

     1141.8 914.0 721.5 536.5 404.2 130.2 بھداشت و درمان
     568.1 522.5 477.2 379.3 234.3 107.5 تفریحات و آموزش

     649.0 552.6 504.2 382.4 260.2 115.2 سایر

 مناطق روستایی

1361=100 1364 1365 1367 1368 1369 1370 1372 1374 

 1110.7 503.3 334.3 290.3 267.2 228.6 147.0 125.2 جمع
 1100.5 495.2 338.8 297.3 274.0 226.4 155.3 129.6 اکیمواد خور

 1161.3 434.2 318.4 287.7 254.6 206.2 115.1 112.2 پوشاک
 865.8 534.6 337.8 256.9 234.6 216.4 137.3 131.0 مسکن، آب ، سوخت و روشنایی

 1196.2 489.8 360.1 347.0 328.6 286.4 136.9 106.2 مبلمان، لوازم و اثاثھ منزل و وسایل برقی
 1431.8 566.6 326.5 257.8 233.7 213.3 130.7 114.0 حمل و نقل وارتباطات

 1118.3 609.2 259.6 214.6 204.7 196.3 169.7 136.1 بھداشت و درمان
 1555.5 552.6 445.0 460.2 478.5 456.6 262.9 120.9 تفریحات و آموزش

 1161.5 541.4 322.5 278.2 254.1 242.0 149.3 128.7 سایر

  ، مرکز آمار ایران.١٣٧٨- ١٣۵٩منابع: سالنامھ ھا ی آماری ایران 
 مولف کتاب)کرد ( ، بار دیگرسال پایھ را اصال حنتیجھ آزاد سازی واردات وصادرات*بانک مرکزی، با توجھ بھ تغییر مھم قیمت ھا در 



  

201 

کھ  کسانی با موافقت دولت در اختیار رجیحی ارزھا کھ، بھ برکت نرخ تبدیل تاز جنگ، سیاست آزاد سازی واردات پس

د. باعث شکوفایی بازار سیاه شه کرد شرکتحفظ افزایش قیمت ھا در، قرارمی گرفتکنترل تجارت را دراختیار داشتند 

گرچھ تغییرسال پایھ
169
متوقف می سازد، ) بھ بعد 1974( ١٣۵٣برای مناطق شھری، بررسی تحول قیمت ھا را از سال  

بھ خوبی تداوم مشکل مزبوررا نشان ) 1991( ١٣٧٠آخرین سال جنگ، و )،1988( ١٣۶٧ ی قیمت ھا بینترّق ولی 

-1367رشد قیمت ھا در طی دوره  تصور کرد کھ با توجھ بھ افزایش قیمت ھا طی سال ھای پیشین، می توان دھد.  می

و  1991( ١٣٧٣و ١٣٧٠ھ می کرد. بین بسیار باالتر از آن بود کھ شاخص بھای کاالھا ارائ )،1991-1988( 1370

برقراری نظام مبادالت ارزی  )،1993( ١٣٧٢در سال  می شوند. برابر ١٫٣ دامھ داده،خود را مسابقھ  قیمت ھا )1994

 آن ھنگام گردید، ارزشی کھ در چھار برابر ارزش دالر ، زیرابھ بازار سیاه وارد کرد یشدید تکان و لرزهبا نرخ واحد، 

اجازه  بار نیز این  بسیار باال بود. بالفاصلھ قیمت کاالھای مصرفی شروع بھ افزایش کرد. تغییر سال پایھنسبت بھ لایر

ارزیابی کنیم. در واقع بھ نظر ) 1982( ١٣۶١نمی دھد کھ تاثیر واقعی واکنش بازار را روی قیمت ھا نسبت بھ سال پایھ 

ھ عنوان سال پایھ جدید، قصد داشتھ کھ اثرافزایش قیمت ھا، ب) 1990( ١٣۶٩می رسد کھ بانک مرکزی با انتخاب سال 

بسیار مھم بوده است، را تعدیل نماید. علیرغم این دست کاری ھا، شاخص ) 1993( ١٣٧٢کھ بدون شک پس از سال 

  است.  بوده ۶۴۵٫۶برابر  )،1990( ١٣۶٩بر اساس سال پایھ ) 1998( ١٣٧٧بھای مجموع کاالھا و خدمات در 

روستایی، کھ شاخص قیمت ھا فقط مربوط بھ پس از انقالب استدر مناطق 
170
ھای   سال وخدمات بینقیمت مجموع کاالھا  

برابر  ۴٫٩تا ) 1995و  1988( ١٣٧۴ و ١٣۶٧برابر ولی بین سال ھای  ١٫٨تا  )،1988و  1983(١٣۶٧و ١٣۶٢

رمان، از جملھ باالترین رشد ھا را داشتھ ، حمل و نقل و ارتباطات و بھداشت و دند.  بھای کاالھای خوراکی، پوشاکرسید

کھ برای مناطق روستایی دردست ھست، در فاصلھ ) 1982( ١٣۶١بر اساس سال پایھ  ١٣٧۴اند. شاخص بھای کاالھا در 

قیمت ھا در مناطق  این کھ افزایشرا نشان می دھند؛ این ضریب فرض ما مبنی بر  11سالھ، ضریب افزایشی  ١٣ای 

   نماید.تقویت می  را کھ ازارقام موجود استنباط می شود، ستتر از آنشھری، بسیار مھم 

میلیارد  ۴٫۵کھ از  –با تّورم حجم پول  ،در ارتباط با کسر بودجھ پرشتابابعاد وسیعی است. تورم  دارای بنابراین، بحران

شور اقتصاد ک جمعیت،در اثر رشد  نظام مبادالت ارزی و با افزایش تقاضا رسید! ـ بامیلیارد لایر  ٣۵٫۶بھ  ١٣۵٩لایر در 

 معشتشانقدرت خرید خانوارھا را کھ سطح  ،افزایش شدید قیمت ھا )،1970( ١٣۵٠ را بھ کلی فلج ساخت. از پایان دھھ

  دائما تّنزل می کرد، درھم شکست.

مردم، ھم در کھ در چنین وضعیت مصیبت باری کھ قیمت کاالھای اولیھ دائما در حال افزایش بود،  دبھ نظر می رس 

ارضای حوائج بسیار ضروری خود کنند.  را صرفشھرھا وھم درروستاھا، ضرورتا ناگزیر بودند کھ تمام تالش خود 

                                                 
رد، ک کھ در برآورد خود منظورمی وتعداد کاالھاییدر چھارچوب تھیھ اولین برنامھ توسعھ، بانک مرکزی ناگزیر بھ تغییر روش جمع آوری  169

تھ ین برنامھ توسعھ درنظر گرفناظربھ ترغیب جمعیت روستایی بھ عدم ترک روستاھا، کھ در اولوسیاست شد. بھ عالوه، توسعھ بخش کشاورزی 
 قشده بود، شناخت بھتر از تحول قیمت ھا در مناطق روستایی را ضروری ساختھ بود. درحالیکھ، فراوانی مھم روابط اقتصادی غیر پولی در مناط

سبھ شاخص بھای کاالھا در شاخص بھای کاالھا برای این مناطق شده بود. بھ منظور محاوبرآورد ، مانع محاسبھ ١٣۵٠روستایی، تا پایان دھھ 
وروستایی ، براساس یک سال پایھ واحد بھ عنوان مرجع، بانک مرکزی برآوردھای خود را برای دو منطقھ شھری وروستاییدو منطقھ شھری 

نظردر سال  ، باردیگر بانک مرکزی را بھ تجدید١٣٧٠، قرارداد. تحول قابل مالحظھ قیمت ھا از آغاز سال ھای دھھ ١٣۶١اساس سال پایھ  بر
 ناگزیرکرد.سال پایھ برای شاخص بھای کاالھا بھ عنوان  ١٣۶٩ وتعیین سالپایھ 

 170
، مانع ارزیابی شاخص معنا دار قیمت ھا برای مناطق روستایی ١٣۵٠. بنا بھ مرکزآمارایران، عمومیت داشتن نظام غیر پولی تا پایان دھھ 

از تعیین یک نمونھ بھ منظوربررسی تحوالت قیمت ھا، مرکز آمار ایران بھ وپس انقالب گردید. با توجھ بھ پولی شدن روابط تجاری از زمان 
 را بھ عنوان سال پایھ انتخاب کرد. ١٣۶١ روستایی سالمنظور محاسبھ شاخص قیمت ھا در مناطق 
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ھر چھ بیشتر ظاھرا ، نامطمئن بودند از توانایی خود برای حفظ حداقل ثبات در وضعیت اقتصادیشان ئی کھخانوادھا

خود می شدندباروری  خواستار مھار
171

توسعھ سیاست اجتماعی جمھوری اسالمی، بھ ویژه در ارتباط با  ،ن. مضاف برای

، بھداشت و پیشگیری بھ خصوص در مناطق روستایی کھ کاھش مرگ و میر کودکان را شتاب بخشید، وپرورشآموزش 

رای ب گرایش آنان ،ھا  شرایط را برای کنترل موالید آماده ساختھ بود. بھ نظر می رسد کھ شرایط سخت اقتصادی خانواده

باروری  د گزینش رفتارمستّع  و بی شک درشھرھا، بھ واسطھ دستیابی شھرنشینان بھ طرز زندگی جدید کھ کنترل باروری،

 . بھ این ترتیب، آھنگ افول باروری کھ دربھ تازگی آغاز شده بود، را تقویت می کندو در روستا ھا  بودپیش رفتھ  ،نوین

روع شده بود، با وخامت بحران اقتصادی و تنزل منظم سطح زندگی خانواده در شھرھا ش )1970(١٣۵٠پایان سال ھای 

  ھا، شتاب می گیرد.

  عدم تعادل بودجھ خانوار 

منجر بھ  ، برروی قدرت خرید مردم کھدامھ یافتھا ١٣۵٠، کھ از پایان دھھ یبھ منظوردرک بھتراثراین وضعیت بحران

ضروری بھ نظر می  بخشیده،جمعیتی جامعھ را شتاب  –اجتماعی  دررفتار آنان شده و از آن جا تحول مھمی جھش ھای

(درآمد و ھزینھ) را مورد بررسی قرار دھیم. نتایج آمارگیری ھای منظم ھزینھ و درآمد خانوار کھ  رسد کھ بودجھ خانوار

بھ دست می  را ھمناسب موجود برای این مطالع ھایمرکز آمار ایران مشترکا با بانک مرکزی انجام می دھند، تنھا آمار

  دھند.

  توزیع ھزینه ھای خانوارھای شھری

ط بلکھ مشکالت مربو نیست مصرف خانوار بھبود الگویبھ مفھوم تنھا ساالنھ خانوارنھ  رشد متوسط ھزینھ ھای ناخالص

بعد متوسط خانوارھای آمارگیری شده،  )،1988و 1974( ١٣۶٧و  ١٣۵٣). بین ۵بھ تورم را منعکس می سازد (جدول 

) از ھزینھ ھای آن ھا بھ کاالھای خوراکی اختصاص داده شده است. بھ ٪۴۵تا  ٪٣٩نفر بوده و سھم نسبتا مھمی (بین  ۵

شود، کھ طی جنگ، در حالی کھ سیاست سھمیھ بندی محصوالت اولیھ ضروری، بھ ویژه کاالھای   خصوص مالحظھ می

افزایش  یھا در میان خانوارھای شھری بھ طور محسوس مربوط بھ این کاالبھ اجرا درآمده بود، ھزینھ ھای  خوراکی،

طی این مدت، بھای کاالھای خوراکی سھ برابر شده بود. بھ جھت فقدان آمار، نمی توان معلوم کرد  واقع،یافتھ است. در 

  .بھ رفع نیازھای خود موفق شوند ، تا چھ حدی خانواده ھا توانستھ اندکھ با چنین افزایشی در ھزینھ ھای مزبور

در پایان جنگ، آزاد سازی واردات، مھار نھ چندان سخت گیرانھ قیمت ھا و کم کردن تدریجی یارانھ ھا، منجر بھ توزیع 

خانوارھای شھری از بودجھ مربوط بھ ھزینھ  )،1998و  1989(١٣٧٧و ١٣۶٨جدید ھزینھ ھای خوراک خانوارشد. بین 

د تا برای خری اند ت (درمورد حاضر، نان و برنج) مصرف کردهنسبتا بیشتری را برای خرید غال سھم ھای خوارکی خود،

  گوشت، لبنیات، میوه وسبزیجات و غیره.

بھ برکت یارانھ ھای مھمی کھ بھ برابر شده بود. اما ازآنجا کھ  ٧٫٧ ھزینھ غالت در واقع، طی این مدت، برای خانوار

رای با صرف ھزینھ بیشترب ھاخانوارکھ بدیھی است د، بوبھای آن ھا نسبتا پایین ترمزبورتعلق می گرفت مواد خوراکی 

                                                 
171
شده  هی آمریکای التین نیز مشاھدکشورھااین واکنش خانواده ھا در شرایط بحران اقتصادی در کشورھای جنوب صحرای افریقا و بسیاری از  

 ).Cosio-Zaval, 1998و   ,1985Boserupاست (
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ا این کار مصرف خوراکی خود را، از نقطھ می داده اند و بدر واقع حجم مصرف غالت خود را افرایش  این موادخرید

مشاھده ) 1990( ١٣۶٩. بھ این ترتیب، تنزل سھم ھزینھ ھای خوراکی کھ از سال ه اندکردمی نظر کیفیت و تنوع، فقیر 

مواد خوراکی است کھ کمتر از یارانھ برخوردار بوده ا ند. بنابراین تورم  آن بخش از ی گردد، ترجمان کاھش مصرفم

  زندگی و مصرف خوراکی خانوار است. شدن شرایطبطور مستقیم مسئول تنزل و بدتر 

ای خوراکی خود را را وادار کرد تا نسبتا ھزینھ ھخانوارھا  ،رشد بھای محصوالت غیرخوراکی موردنیاز ضروری

. درواقع، ھزینھ مسکن، کرایھ یا بازپرداخت وام برای مالکان خانھ، سھم مھمی را در بودجھ خانوارھای ندکاھش دھ

شھری بھ خود اختصاص می دھد. بخش مسکن کھ بھ نوسانات بازار بسیار حساس است در شرائط توسعھ ی سریع شھری 

و بفروش ھا بود. بھ این ترتیب، پس از اولین افزایش بھای نفت، ھزینھ ساز وبسوداگری مالکان  گانبھ طور مستقیم گرو

  سھ برابر شد.  )1977و 1974( ١٣۵۶و ١٣۵٣مسکن خانوارھا، بین سال ھای 
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  متوسط بودجھ ساالنھ خانوار مناطق شھری (بھ لایر) –۵جدول 

 1377 1374 1371 1369 1367 1365 1361 1359 1356 1353 متوسط بودجھ ساالنھ خانوار

متوسط ھزینھ ساالنھ   234565 438204 545544 883469 1314576 1800328 2293779 3795752 8879638 16669643 

 5175650 3050329 1171953 748398 802945 546666 355073 207472 145704 91981 ھزینھ ھای خوراکی

 11493993 5829309 2623799 1545381 997383 767910 528396 338072,4 292500 142584 ھزینھ ھای غیر خوراکی

)درصد (بھھزینھ ھای خوراکی   39.2 33.3 38.0 40.2 41.6 44.6 32.6 30.9 34.4 31.0 

) شامل:درصد (بھھزینھ ھای غیر خوراکی                   

 8.9 9.8 11.9 13.1 10.0 7.4 8.5 6.1 7.3 9.5 پوشاک

 30.5 27.8 30.5 32.2 24.6 27.7 25.8 28.3 28.9 18.0 مسکن

وروشناییسوخت  آب،،   3.8 3.0 2.2 2.1 2.6 2.5 2.3 3.2 2.7 3.2 

منزل و وسایل برقیواثاثھ مبلمان، لوازم   6.8 6.5 4.5 6.7 4.7 4.2 6.1 6.3 6.5 5.9 

 5.2 5.1 5.5 4.0 4.3 3.9 4.1 4.2 2.7 4.1 بھداشت و درمان

 7.9 7.2 5.9 4.5 5.3 6.5 6.0 7.4 8.0 6.1 حمل و نقل وارتباطات

، خدمات فرھنگیتفریحات  2.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.5 0.9 1.3 0.9 1.2 

 2.2 2.4 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.8 تحصیل و آموزش

 3.9 3.4 3.1 3.1 3.0 3.9 5.1 7.7 8.9 8.3 سایر

 69.0 65.6 69.1 67.4 55.4 58.4 59.8 62.0 66.7 60.8 جمع ھزینھ ھای غیر خوراکی

 15151894 7368243 3541277 2010547 1339770 1126639 709600 608849 448729 186698 متوسط درآمد ساالنھ

 1.1 1.2 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 0.9 1.0 1.3 نسبت ھزینھ بھ درآمد

 مرکز آمار ایران. ایران،منابع: سالنامھ ھا ی آماری 
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سھم ھزینھ  ت طاقت فرسا برای خانوارھا ی کم درآمد، نمایانگر باالرفتناین افزایش مھم، ضمن بوجود آوردن مشکال

  در کل ھزینھ ھای خانوارمی باشد. واحد ١٠اندازه  مسکن بھ

بھ نسبت آرام گشتھ و ) 1988و 1980(١٣۶٧و ١٣۵٩پس از انقالب، رشد ھزینھ ھای مربوط بھ مسکن بین سال ھای 

افت. این وضع ناشی از دخالت دولت است کھ بھ منظورتسھیل دستیابی اقشار سھم آن در ھزینھ ھای خانوار، کمی کاھش ی

بسیار تھی دست بھ مسکن از طریق وزارت مسکن و شھرسازی، سازمان اراضی شھری و بنیاد مسکن، بھ آنان کمک 

جنگ، دولت  روی بازارمسکن داشت. اما پس ازپایان ی واقعیاین سیاست، در طی سال ھای اول پس از انقالب، اثر کرد.

بخش خصوصی را آزاد گذاشت تا درشرایط لیبرالی گسترش یابد و درنتیجھ قیمت و اجاره مسکن بھ سرعت افزایش یافت. 

جمعیت، علت دیگرانفجار قیمت ھاست. سریع افزایش مداوم تقاضای مسکن، بھ خصوص در کالن شھرھا، ھمراه با رشد 

از کل ھزینھ  ٪٣٠حدود ) 1998و 1990(١٣٧٧و١٣۶٩بین سال ھای بھ این ترتیب مالحظھ می شود ھزینھ مسکن کھ، 

داشتھ است. با این وجود، بھ نظر نمی رسد  یھای خانوار را تشکیل می داده، نسبت بھ سال ھای پیشین رشد بسیارمحسوس

در  )،1998و 1989(١٣٧٧و ١٣۶٨را منعکس سازد. درحقیقت، بین  ھاافزایش این ھزینھ مشکالت جدی خانوار کھ

برابر شده است. نتیجھ  ١٠ھزینھ ای کھ بھ مسکن اختصاص داده شده است  چھارچوب ھزینھ ھای غیرخوراکی خانوار،

  مستقیم این افزایش بسیار شدید، طوالنی شدن دوره تجرد جوانان و از آنجا ھمزیستی اعضای خانواده می باشد.

شوند، بھ مقدار زیادی از اعتبارات دولتی  میتلّقی  آموزش، کھ خدمات عمومیآب، سوخت، روشنایی، بھداشت و

ولی با کاھش. برخوردارند
172

بھ علت کاھش مزمن  )،1998-1977(١٣۶٧ـ١٣۵۶تدریجی این اعتبارات، طی دوره  

شھری فوق العاده افزایش یافت. بھ این  ھایدرآمد ھای نفتی و ھمچنین رشد جمعیت، ھزینھ این محصوالت برای خانوار

و  ١٣۵٩بین سال ھای  می کردندشھرنشین برای آب، سوخت و روشنایی ھزینھ  ھایخانوارترتیب مبلغ پولی کھ 

 برابر شد. با این وجود، ١١٫٧ )،1998و  1989(١٣٧٧و  ١٣۶٨برابر و بین سال ھای  ٣٫٧ )،1988و  1980(١٣۶٧

، پنھان ١٣٧٧و ١٣۵٩ھا را بین ، در واقع افزایش آن هسھم ھزینھ این اقالم کھ در کل ھزینھ ھای خانوار تقریبا ثابت ماند

می کند. بھ ھمین روال، ھزینھ ھای مربوط بھ بھداشت و آموزش
173

 ٨٫٣و  ٣٫٣ ،١٣۶٧-١٣۵٩سال ھای  ترتیب، بین، بھ 

این خدمات بھ نسبت سھم کوچکی از ھزینھ ھای  چھبرابر شدند، گر ١٩٫٠و ١١٫٨، ١٣٧٧ـ١٣۶٨برابر و بین سال ھای 

حمل و نقل از یارانھ برای بنزین استفاده می کند) ن، مخارج حمل و نقل و ارتباطات (چنیخانوار را تشکیل می دھند. ھم

برابر شده کھ دراین جا ھم مخارج  ١٣٫۵، ١٣٧٧و  ١٣۶٨برابر و بین سال ھای  ٢٫۴، ١٣۶٧و  ١٣۵٩بین سال ھای 

 ھاینھ ھزینھ ھای خانواررا تشکیل می دھند. در حقیقت، افزایش متوسط ساال رھامزبور سھم کمی از بودجھ خانوا

شھرنشین، سھم ھزینھ ھای مختص این اقالم و خدمات را کم اھمّیت جلوه می دھد. تأثیر رشد قیمت کاالھا و خدمات، کھ 

جم را وادارکرد تا دائما ح نبسیار وخیم بود، آنا بویژه برای خانوارھایی کھ از لحاظ اقتصادی وضعی بسیار متزلزل دارند

  د را تغییردھند.و محتوای مصرف خو

  

                                                 
172

نکتھ ضروری است کھ علیرغم کاھش اعتبارات تخصیص داده شده بھ ویژه بھ سوخت و روشنایی، دولت این اقالم را معذلک اشاره بھ این   
 ت آن ھا ھزینھ می کند، عرضھ می کند.ھمچنان بھ بھای بسیار پایین تر از آنچھ کھ خود برای تولید و واردا

173
مخارج آموزش و پرورش کھ ھمچنین شامل کتاب و لوازم التحریرمی باشد. افزایش بھای این اقالم، بعضا، باال رفتن ھزینھ ھای خانواررا  

با کیفیت بھتر عرضھ برای آموزش و تحصیل توضیح می دھد. این امررا بھ عالوه می توان با رشد و توسعھ مدارس خصوصی کھ آموزشی 
 شھرھای برزگ توفیق زیادی یافتھ بودند، توضیح داد.زد ساکنان با وضع اقتصادی متوسط کردند و در ن می
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  توزیع ھزینه ھای خانوا رھای روستایی

ھای   بخش مھمی از ھزینھ کھ نفربود، ۵٫٧برابر ی آمارگیری شده)، بعد متوسط خانوارھا۶ (جدولدر مناطق روستایی 

در سبد خوراکی  صرف خرید محصوالت خوراکی می شد. در آغازاین دوره، آنھا) ٪۵٠بھ طور کلّی نزدیک بھ ( آن ھا،

. در زمان جنگ، این خانوارھا، ضمن اشتندمواد خوراکی سھم کمتری دوسایر نھا، سھم عمده را غالت تشکیل می داد آ

ھزینھ ھای خود برای غالت، ناگزیر شدند مبلغ ھرچھ بیشتری پول صرف خرید سایر مواد  از حفظ کامل ھمین نسبت

  خوراکی کنند.

خانوارھای مناطق روستایی بھ خوراکی ھزینھ ھای  ،برخوردار بودندی کمتراز آنجا کھ این اقالم خوراکی از یارانھ 

نحوقابل مالحظھ ای افزایش یافت. دراثرفقدان آمار، تعیین اینکھ این افزایش سھم ھزینھ ھای خوراکی برای بھبود محتوای 

ود ه است، امکان پذیر بھ منظور حفظ حداقل تنوع غذایی ب ھا،، علیرغم افزایش قیمت ویاسبد خوراکی خانوارھا بوده 

  نیست. 

 ١٣٧٧و ١٣۶٨بودجھ خانوارھای روستایی را نیز تحت تاثیر قرارداد. بین سال ھای  اپس از جنگ، رشد بیش از حد قیمتھ

برابر شد.  این خانوارھا ضمن حفظ سھم ھزینھ ھای مربوط بھ  ٩٫٧مخارج غالت برای خانوارھا  )،1998و 1989(

در عوض، سھم ھزینھ ھا برای رید گوشت ولبنیات را کاھش داده وھزینھ ھای مختص بھ خ خرید این مواد خوراکی، سھم

  ، اندکی افزایش یافتھ است.حبوباتیا  جاتخرید سایر اقالم، مثل میوه، سبزی

و سھمی بسیار کمتر در ھزینھ ھای خانوار بھ  ،مسکن ھمان اھمیتی را ندارد کھ در شھرھاھزینھ ی در مناطق روستایی، 

، بموازات توسعھ مناطق روستایی، مخارج مسکن در ھزینھ ھای غیر خوراکی خانوار این ھمھتخصیص می دھد. با  خود

کشی بھ روستاھا و   برابر گردید. برق ٨٫٩، ١٣٧٧و  ١٣۶٨برابر و بین سال ھای  ٢٫٩، ١٣۶٨و ١٣۵٩بین سال ھای 

اری نزدیک وزارت جھاد سازندگی بھ انجام رسید، یا لولھ کشی آب آشامیدنی کھ با جدّیت از طرف وزارت نیرو باھمک

ھزینھ ھای تکمیلی برای تجھیز مساکن بود. اقدامات گوناگون تشویقی برای تخفیف مھاجرت بھ شھرھا نیز می نیازمند 

توانند تا اندازه ای این ترقی مھم ھزینھ مسکن را از زمان انقالب بھ بعد توضیح دھند. درھرحال، سھم ھزینھ مسکن کھ 

  ھمچنان ناچیز باقی می ماند. ،ھزینھ ھا را تشکیل می داد کل ٪١٠حدود 

 ١٫٣، ١٣۵٨و  ١٣۵٣خرج آب، روشنایی و سوخت، بین سال ھای ، برای خانواده ھایی کھ در روستاھا زندگی می کنند

این است. با برابر شده  ٩٫٣، ١٣٧٧و  ١٣۶٨برابر وباالخره بین سال ھای  ۴٫٨، ١٣۶٧و  ١٣۵٨برابر و بین سال ھای 

  ماند.  نصورت تغییرنکرده و تقریبا ثابت میآ، می بینیم کھ سھم ھزینھ ھای مختص این اقالم در مجموع ھزینھ ھا بھ وجود

، با این کھ سھم آن ھا بھ نسبت تقریبا ثابت می ماند، مخارج یدر ارتباط با اقالم و خدمات بھداشتی و مراقبت ھای درمان

 ٣٫۶، ١٣۶٨ و ١٣۵٨برابر و بین  ١٫۵ ،١٣۵۶و  ١٣۵٣یر خوراکی خانوار بین سال ھای آن ھا روی کل ھزینھ ھای غ

  برابر گشتھ است.  ١٠٫٣، ١٣٧٧و  ١٣۶٨برابر و باالخره بین سال ھای 
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  متوسط بودجھ ساالنھ خانوار در مناطق روستایی ( بھ لایر) – ۶جدول 

6713 1365 1361 1358 1356 1353 متوسط بودجھ ساالنھ خانوار  1369 1371 1374 1377 

متوسط ھزینھ ساالنھ   132532 207200 288434 505385 761593 1058423 1627275 2309904 5954870 10803836 

 5131586 2966541 1072378 792097 553157 426505 271850 132972 102044 72880 ھزینھ ھای خوراکی

 5672250 2988329 1237526 835178 505266 335088 233535 155462 105156 59652 ھزینھ ھای غیر خوراکی

)درصد (بھھزینھ ھای خوراکی   55.0 49.2 46.1 53.8 56.0 52.3 48.7 46.4 49.8 47.5 

) شامل:درصد (بھھزینھ ھای غیر خوراکی                   

 12.1 13.4 14.9 16.4 13.6 9.7 12.1 9.1 11.7 12.2 پوشاک

 10.7 9.3 10.9 10.2 10.9 9.7 8.9 8.7 7.3 5.5 مسکن

، سوخت و روشنایی، آب  3.6 3.6 3.4 3.5 3.7 4.5 3.2 4.6 3.2 4.3 

و وسایل برقی مبلمان، لوازم و اثاثھ منزل  5.8 9.3 7.2 7.3 6.4 5.6 7.1 7.4 8.2 7.6 

 4.9 4.9 4.4 4.3 3.8 4.0 4.0 3.9 3.6 4.3 بھداشت و درمان

 5.8 5.0 5.2 4.5 4.2 4.5 4.2 5.5 5.3 3.2 حمل و نقل وارتباطات

، خدمات فرھنگیتفریحات  1.3 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 1.0 0.6 1.2 

 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.9 0.5 0.5 تحصیل و آموزش

 4.8 4.2 4.5 4.3 3.9 4.8 5.3 14.8 9.0 8.6 سایر

 52.5 50.2 53.6 51.3 47.7 44.0 46.2 53.9 50.8 45.0 جمع ھزینھ ھای غیر خوراکی

 nd 166308 213285 391825 568558 908627 1251067 1973838 4561348 9367760 متوسط درآمد ساالنھ 

 nd 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 نسبت ھزینھ بھ درآمد
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، با این وجودخانواررا جذب می کند. ھزینھ ھای غیرخوراکی  ٪۶تا  ٪۴نھ حمل ونقل وارتباطات بین ، ھزیترتیببھ 

، مرتب افزایش یافتھ است و بین ١٣٧٧و ١٣۵٣مالحظھ می شود کھ سھم ھزینھ مزبورروی کل ھزینھ ھا، بین سالھای 

برابرشده است.  ١٠٫٧، ١٣٧٧ـ١٣۶٨برابر و بین  ٢٫٩، ١٣۶٨ ـ١٣۵٨برابر، بین  ١٫۴، ١٣۵٨و  ١٣۵٣سال ھای 

 ،برابر شده ٣٫۴، ١٣۶٧ـ١٣۵٨برابروبین سال ھای  ٢٫۶، ١٣۵۶و  ١٣۵٣مخارج آموزش و تحصیل نیز بین سال ھای 

آموزش و تحصیل  ھ بھاص یافتبرابر شده است.حتی اگر ھزینھ ھای اختص ١۴٫۵، ١٣٧٧و  ١٣۶٨ولی بین سال ھای 

مشاھده می کنیم کھ خانوار  وعلیرغم شرائط سخت ھنوز سھم ناچیزی را در مجموع ھزینھ ھا تشکیل می دھند، با این حال

روستایی در این زمینھ تالش خاصی بھ عمل می آورد کھ خود گواه توجھ و عالقھ مدام آنان بھ امر تحصیالت و آموزش 

، ولی آن ھا را ازاین کھ بھ شیوه زندگی شھری نزدیک شوند منصرف می شوداین خانوارھا ، بحران باعث فقر مسلمااست. 

نکتھ  اینبر . باالخره تاکید فراھم می سازدنوگرایی کشور را  امکان دنبال کردنعلیرغم ھمھ مشکالت  ، امری کھنساختھ

 اثاث منزل و وسایل برقی مبلمان، مھم است کھ خانوارھای روستایی، سھم مھمی از ھزینھ ھای خود را صرف پوشاک،

 ،می کنند و از این بابت با خانوارھای شھری تفاوت دارند. این امر را شاید بتوان با بعد خانواردر منطقھ روستایی و غیره

ای کھ از یارانھ   قیمت گرانتر برخی کاالھای کارخانھ ھمچنین باو  کھ از بعد خانواردرشھرھا بزرگ تراست،

  توضیح داد. ،برخوردارنیستند

  جمعیتی  - اجتماعیھای بحران اقتصادی و رفتار

افزایش متوسط ھزینھ ھای ساالنھ خانوار، کھ در طی دوره مورد بررسی نوعی توزیع کم و بیش ثابت ھزینھ ھای مختلف 

ن اپنھصورت گرفتھ است را  شھری و روستایی ھایمصرف خانوار الگویرا نشان می دھد، اثر تورم و تغییری کھ در

صرف کسب کاالھا و خدمات  خانوار اصلی داد، توانستیم مشاھد ه کنیم کھ ھزینھ ھای می می سازد. تا آنجا کھ آماراجازه

بسیار ضروری گشتھ است. کیفیت و کمیت مواد خوراکی خانوار ھم درشھرھا و ھم در روستاھا بھ تدریج فقیر شده تا 

  بوده اند، ممکن شود. ھمان اندازه ضروریبھ  کھ حوائج، برآوردن سایر

بحرانی می رسد اگر بیافزاییم کھ در تمام دوره مورد بررسی بھ استثنای سال ھای بھ نظر بیشتر ،این وضعیت مشکل

از سطح متوسط ھزینھ ھای سالیانھ  ھادر مناطق شھری، متوسط درآمد سالیانھ خانوار)، 1980و 1977( ١٣۵٩و ١٣۵۶

ژه بھ خانوارھای بسیار کم درآمد توجھ کنیم، مشاھده می کنیم کھ حتی نسبت بین درآمد بوی پایین تربوده است. و اگر ھا آن

): دراینجا بھ 4Khalatbari,199رسیده است ( ١٣۶٨در  ٨٫١بھ  ١تا و ١٣۶٢در ٣٫۵بھ ١ ھا از  اعالم شده وھزینھ

وسیع بحران ساختاری کھ طی  رسیم. این امر بھ وضوح ابعاد محدوده این روش برای برآورد درآمد واقعی خانوارھا می

بیست سال بھ حیات اقتصادی مردم آسیب رسانده است را آشکار می سازد. امروزه، ھر خانوار با توجھ بھ وخامت اوضاع 

دارد تا حوائج بسیار ابتدایی خود را برآورده سازد. ولی ناتوانی سیاست اقتصادی جمھوری اسالمی  نیاز بھ چندین درآمد

ار کار موجب می شود کھ چند صد ھزارنفر، برای مقابلھ با مشکالت مالی روزمره خود، بھ اقتصاد در فعال کردن باز

کھ گاھی بھ قدرت  زیرزمینی روی آورند. این اقتصاد درحال گسترش تمام و کمال کھ برای محتکران و سوداگران،

ی فراھم مایداری را برای کسب کمی درآمد، نزدیکند، سودھای فوق العاده ای ببار می آورد، تنھا موقعیت ھای موقت و ناپ



 فصل ھفتم: اقتصاد رانتی و گذار جمعیتی -  2بخش 

209 

دکھ برای برخی حیاتی وبرای برخی دیگر جنبھ تکمیلی دارسازد 
174
 غیررسمی،این نوع درآمدھای ناشی از بخش اقتصاد  

  ن می دھند تا بودجھ خود را متعادل سازند.ررسمی غایب است بھ خانوارھا امکاکھ بھ یقین درآما

درآمد را تامین نمی کند. از این رو  ثبات واقعیتامنیت شغلی و در نتیجھ ھرگزثبات و، اقتصاد غیررسمی، اینحالبا 

نگرانی و عدم اطمینان، فکرو خیال صد ھا ھزار مرد و زنی کھ، در فقدان وضعی بھتر، برای خود در این بخش شغل با 

ت ھای کاالھای مصرفی بسیار ضروری و درآمدی یافتھ اند را دائما آزار می ھد. با توجھ بھ افزایش بی اندازه سریع قیم

ند، بخش بیش از پیش بزرگتری از مردم بھ این احساس ناامنی کمی  نیز تھدید تشدید بحران کھ اشتغال را در بخش قانونی

  دائما در پی امکانات مالی باشند. ،دچار می شوند زیرا خود را ناگزیر می بینند برای تامین حداقل قدرت خرید

شرایط زندگی را بطور ریشھ ای تغییرداد بھ نظر می رسد کھ تحول رفتار اجتماعی ـ جمعیتی کھ از قبل چنین وضعی کھ 

تر رشتاب بخشیده باشد. در حالی کھ جوانان بھ جھت طوالنی شدن تحصیالت، مجبورشده بودند دی را نیز آغاز شده بود

یک شغل ثابت بادرآمد کافی کھ امکان تشکیل  ، بخاطر مشکالت روزافزون پیدا کردنازدواج کنند، اینک می بایستی

ین ھمزیستی با والدبھ اندازند. درنتیجھ جوانان بیکارو مجرد  بھ تاخیربیشتر خانواده را فراھم آورد، بازھم ازدواج خود را 

 ھخود ادامھ می دھند. ولی این تحول ترکیب خانواده ھا از حیث ساختار سنی وسطح تحصیالت باالی فرزندان نسبت ب

ابرگرا بیشتربر آن را والدین، روابط بین نسلی را از ریشھ متاثرساختھ و ھمانطور کھ مثال خانواده در شیراز نشان می دھد،

  می سازد.

از سوی دیگر، ھزینھ باالی مسکن در شھرھا می تواند باعث ھمزیستی فرزندان غیر مجرد نیز با والدینشان گردد، گر 

طح و اندازه آن ھا، کھ با توجھ بھ رشد جمعیت و گرایش خانواده ھای شھری نسبت بھ چھ تغییر نوع مساکن و تقلیل س

زندگی مستقل از چند دھھ پیش در برنامھ ھای شھرسازی، محسوس بوده، این ھمزیستی را بسیار مشکل می سازد. شرایط 

 یبترت میاری مالی است، کھ بھ اینیکی از علل کاھش ھ اقتصادی متزلزل خانواده ھا کھ مثال خانواده درشیراز نشان داد،

دگرگونی  ،نظارت والدین را بر روی خانواد ھای تازه تشکیل شده فرزندانشان محدود می سازد. باالخره، بحران

زندگی نوین کھ در آن ھزینھ آموزش  ی کھ تا آن زمان با معمول شدن شیوهرا تسریع کرد، ارزشھائی ھای اجتماعی   ارزش

 ان بسیار دیگر نشان ثروتداالتر از سود آن است، متحول شده بود. بھ این ترتیب داشتن فرزنو بھداشت یک فرزند ب

بلکھ عالمت فقر و جھل است. از این رو، برای پدران و مادران، جوان و کمترجوان، مھار کردن باروری شان بھ  نیست،

  مثابھ الویت مطلق آشکار می گردد.

گی و زند ی اروری را، بھ جھت ارتقای سطح تحصیالت، نوگرایی و تجدد شیوهفکر مھارب چنین است مردمی کھ تا کنون

اشتغال خاطرفزاینده برای تعلیم و تربیت خوب بھ فرزندان خود، پذیرفتھ بودند، اینک تصمیم می گیرند کھ بھ طورموثر 

ن اقتصادی منشاء این اجتماعی بسیارنامساعد، محدود سازند. بحرا –تعداد فرزندان خود را، بھ علت وضع اقتصادی 

کھ  الگویی سنتی ایران، گذارازدوران گذار نیست بلکھ شتاب دھنده و آشکارکننده آن است، بھ این مفھوم کھ برای مردم 

، آنھا را نسبت بھ شرایط و اوضاع و احوال بسیار حساس تر کرده و بھ است ھرگونھ باروری مھار شده را منع می کرده

  ا در نظر گرفتن امکانات مادی و در شرایط مناسب بسیار مستعدتر ساختھ است.تشکیل نسب و اوالد خود ب

                                                 
 دریافت و بررسی این اقتصاد کھ شامل فعالیت ھای منظم وغیر منظم، قانونی یا غیرقانونی، می شود بسیار پیچیده می باشد. بھ عنوان مثال،  174

الیت از معمولی ترین آن ھا را ذکر می کنیم: مسافرکشی با ماشین شخصی، دایرکردن یک کارگاه کوچک خیاطی در محل زندگی دراینجا چند فع
کالس آمادگی برای کنکورورودی دانشگاه، فروش ویا با ھمکاری اعضای خانواده، یا شیرینی پزی برحسب سفارش، تدریس زبان خارجی 

 دست دوم و یا کوپن ھای سھمیھ بندی، وغیره.ی وکاالھاارزھای خارجی، فروش اجناس 
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  نتیجھ گیری

جربھ در این ت ایران،رشد اقتصادی ایران را بسیار کند کرد. ولی  ،از زمان ملی شدن نفت، مدیریت نادرست رانت نفتی

، ند. درحقیقته ان مشکالت روبرو بودھمی وبیش باکشورھای مبتنی بر اقتصاد بھره خوار کم وتمام  است تنھا نبوده

وابستگی اقتصاد بھ رانت مشکالت ساختاری برای ھمھ این کشورھا ایجاد کرده است. این مشکالت بھ ویژه با گسترش 

  ضعف بازار کار و ارزش تولیدات داخلی مشخص می شوند. و  صنعت،محدود 

د بیمار، ی دردھای یک اقتصاتوانی بھره نفتی در تسکین کّل در ایران، این مشکالت، بویژه در اثر وزنھ جمعیتی کشور و نا

نس. در حالی رحسب جحدت خاصی یافتند. یکی از نتا یج بسیار آشکار آن عبارت بود از توزیع نابرابر فعالیت اقتصادی ب

ه خوار، اقتصاد بھرخانوادگی بسپارد،  یمی داد کھ زنان را در دنیای خانگی نگاه داشتھ و تنھا بھ آن ھا نقشکھ سنت ترجیح 

از آنجا کھ بھ جھت فقدان مشاغل کافی زنان را ھرگز بھ اشتغال بھ فعالیت اقتصادی تشویق نکرد، بھ نوعی این سنت را 

تقویت کرد. علیرغم این سیاست، اقتصاد بھره خوار نتوانست شغل کافی برای نیمھ مذکر نیروی کار ایجاد کند. اقتصاد 

بر بھره نفتی است، از زمان اولین افزایش بھای نفت، وارد بحرانی بی سابقھ گردید. تورم  یمتکّ  ایران کھ بھ طور کامل

اقتصادی کھ بطور متوالی دریک برھھ زمانی بسیارکوتاه رخ داد، ومحاصره پرشتاب، فرارسرمایھ ھا، انقالب، جنگ، 

تولید آن، آشکارا وکاھش ، 1362ال کھ سقوط بھای نفت ار س. در حا لی فراتر رفت از نیروی مقاومت اقتصادی کشور

درآمدھای دولت را کاھش داده بود، ھزینھ ھای آن با مخارج مالی جنگ وبھ ویژه رشد جمعیت و از آن جا رشد نیازھای 

اجتماعی، دائما افزایش یافت. رھبران اسالم گرا کھ در عمل ھمان سیاست یارانھ و توزیع بھره نفتی پیشینیان خود را دنبال 

ند، تنھا وابستگی بھ اقتصاد بھره خواررا تشدید کرده و بھ این ترتیب بحران را بسط و گسترش دادند. برخی معتقدند می کرد

ط ل. ولی تجربھ اقتصاد مختاست کھ دولتی کردن اقتصاد توسط جمھوری اسالمی، منشاء وخیم شدن وضعیت اقتصادی

اقتصاد ایران را سالم و مولد سازد، نداشت. از سوی دیگر،  فایده ای برای آن کھیم سابق نشان داد کھ این اختالط رژ

بازگشت بھ اقتصاد مختلط از پایان جنگ و گرایش روشن بھ سوی لیبرالیسم اقتصادی، بھ بھبود وضعیت نیانجامیده است. 

قتصاد کشور ا در حقیقت، تمامی مسئلھ ھنوز در وسایل خروج از وابستگی بھ بھره نفتی نھفتھ است، وابستگی ای کھ تمامی

  را بھ بی حسی کشانده است.

افزایش قیمت ھا آشکارابھ تنزل قدرت خرید خانوارھا انجامید. درآمد خانوارھا  )،1980(١٣۶٠طی سال ھای دھھ 

با چنین نا امنی و ناپایداری وضعیت اقتصادی روبرو نشده بودند. درحالی کھ تعداد  ھایشان کمترشد. مردم ھرگز ازھزینھ

دولت خارج  دستامورازمھار ھ آماردقیقی ازآن وجود ندارد، بھ سرعت افزایش می یابد، چنین می نماید کھ ن، کابیکار

شده است. بخش خدمات اشباع شده و سیاست ھای متنوع اقتصادی، دولتی شده ویا مختلط با برنامھ ریزی، نتوانستند، بخش 

دگان کاریا غیرآن بھ اقتصاد زیرزمینی پیوستند. گسترش صنعت را ترمیم و برپا سازند. چند صد ھزار مرد و زن، جوین

این اقتصاد کھ ناتوانی اقتصاد رانت خوار و مشکالت ساختاری چنین اقتصادی را آشکار می سازد امکان می دھد کھ 

یروی ن تمامی توان و روز بھ روز حدس بزنیم. این مردم از این پس ناگزیرندنیز وضع شکننده و ناپایداراقتصادی مردم را 

خود را صرف انتخاب راھبردی مناسب برای تأمین حداقل سطح زندگی خود نمایند. چنین وضعیتی، منطقا موجب تحول 

و کاھش  گردید،آغاز  از زمان انقالب بھ دنبال توسعھ مھم سیاست اجتماعی ، تحولی کھاست رفتار جمعیتی آنھا شده

د.یباروری را شتاب بخش
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  صل ھشتمف

  سیاست جمعیتی

) 1966) و باالخره مراکش (1965( )، ترکیھ و پاکستان1964(وتونس پس از مصر  إیران)، 1967( ١٣۴۶ در سال

ن نخستیموفقیت ایران، کھ در میان رسما برنامھ ای برای تنظیم خانواده تصویب کرد. برای سازمان ھای بین المللی 

کشورھای در حال توسعھ
175

، از آن جھت )Anonyme, 1971گرفت (  را پیش می مھار رشد جمعیت بود کھ سیاست 

ھای   تشویق کند. در نتیجھ، سازمان اجرای تنظیم خانوادهکشورھا را بھ رو آوردن بھ  توانست دیگریافت کھ می   اھمیت می

نھ پیشنھاد ھمکاری دادند. بھ این مزبور از ھمان آغاز بھ دولت ایران برای کمک بھ انجام تعھدات و توفیق در این زمی

المللی   سازمان ھای بینومالی ز ھمکاری علمی، فنی ) ا1977تا  1967( 1356تا  1346از سال  إیرانترتیب دولت 

  ) برخوردار گردید.Population Council("  شورای جمعیت ھمراھی " گوناگون، وبخصوص از

ب وبا پیروزی انقالب قطع شد. ورود اسالم بھ صحنھ سیاسی کشور با این وجود، این ھمکاری ھا در طول روزھای انقال

کھ اسالم اجازه می داد از تمامی ابزارھای قدرت برای اعمال نفوذ خود بھره گیرد، با توجھ بھ موضع گیری آن کھ بھ 

ت ند تحول جمعی) ونیز در جھت مخالف منافع زنان بود، در مورد روافزایش جمعیت(طرفدارتولید مثل زیاد وناتالیستی 

ھائی دامن زد. جمھوری اسالمی نیز، از ھمان بدو بھ قدرت رسیدن خود، با پایان بخشیدن بھ تبلیغات  در ایران بھ نگرانی

. برای متخصصان، افزایش نرخ رشد جمعیت بین ھا افزودطرح کنترل موالید، باز ھم بیشتر بھ این نگرانی واجراء 

افزایش سطح باروری در وھمچنین در مقایسھ با نرخ رشد دھھ قبل  )1986و 1976( ١٣۶۵و ١٣۵۵سرشماری 

 ١٣۵۵و ١٣۴۵، در مقایسھ با سطح باروری در سال ھای بود با روش ھای غیر مستقیم برآورد شدهکھ  )،1986(١٣۶۵

دیگری  ، در حالیکھ ھر کدام از این برآورد ھا با روشی متفاوت ازبر بھ حق بودن این نگرانی ھا بودوتائیدی  شاھد

نظیم برنامھ توفقدان اسالم صورت گرفتھ بودند. بنا بر این استدالل، فرض می شد کھ کاربرد قوانین ملھم از شریعت 

   است. دادهمی خانواده، دالیل اصلی این افزایش و رشد جمعیتی را در ایران پس از انقالب تشکیل 

                                                 
175

 ).Watson, 1977کشور در حال توسعھ، سیاست تنظیم خانواده را پذیرفتھ بودند ( ٣۴) در مجموع، 1967تا  1952(١٣۴۶تا  ١٣٣١از  
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تنظیم خانواده ومؤثر اجرا گذاردن یک سیاست جدی وبھ ) 1980( ١٣۶٠اما کاھش بسیار سریع باروری از نیمھ دوم دھھ 

  درستی تمامی این تصّورات را مورد تردید قرار داد. )1989 دسامبر( ١٣۶٨ دی -آذرتوسط جمھوری اسالمی، در 

سیاست مھار موالید از  اتخاذکھ چھار سال پیش از درایران کاھش مھم باروریدر فصل نخست بھ تفصیل تحول عملی و

تناقض موجود ابتدا برای درک مناسب است کھ مورد بررسی قرارداده شد. در این فصل ، دادری اسالمی رخ طرف جمھو

ررسی ب ، سپس بھقرارگیرد مطالعھ موضع اسالم نسبت بھ جلوگیری از بارداری مورد، در رفتار و کردار حکومت اسالمی

خاص  فرھنگی و اقتصادی -شرایط اجتماعی بستران درایر سیاسی رژیم قدیم و جدید دو عمیقترسیاست ھای تنظیم خانواده

  اثرات و نتایج واقعی ھر یک تدقیق گردد. پرداختھ تاھر کدام 

  اسالم و جلوگیری از بارداری -. ١

  (عقب کشی) قبول عمل عزل

 هبھ ھمرابدنیا آوردن ھر چھ بیشتر فرزند بھ منظور افزودن بر پیروانی کھ در در روز قیامت در مقابل امت ھای دیگر 

است کھ ھمین امر بنا بھ ) و ,1986Bianquis,  1953 ; Bousquet( است مسلمانانپیامبر خواھند بود، یکی از تکالیف 

حدیث ، ھمانطور کھ چندینعمل عزل منع نشده استاسالم،  . علیرغم این توصیھقلمداد می شودتالیست اناسالم 
176
نشان  

یکی از یاران پیامبر،  جبیر ابن عبداüّ، ر دارند. مھمترین این حدیث ھا بھاز وجود عملی این روش در زمان خود پیامب

  نسبت داده می شود: 

ن آن را رسما منع آپس از نزول قرآن، ما بھ عمل عزل ادامھ می دھیم زیرا کھ اگر این عمل نامشروع بود، قر  "

  ).Omran, 1992 ; Bousquet, 1953( " کرد می

برای تشویق بھ آن، سخنی بھ میان نیامده است واین سکوت بعنوان ونھ عزل، نھ برای منع آن  ازھیچگاه در واقع درقرآن 

اجازه ای بر این عمل تعبیر شده است. بدین ترتیب علمای شیعھ واھل سنت، کھ برای اظھار نظر درباره مسائلی کھ مومنان 

اسالمیانین وقودر زندگی روزمره با آنان برخورد میکنند، متکی بھ سھ مرجع حقوق 
177

ھستند، با معتبر دانستن این  

  احادیث، قبول دارند کھ یک مسلمان، البتھ در شرایطی تعریف شده بوسیلھ علما، می توانند بھ این عمل مبادرت ورزند.

                                                 
176
 تاریخ جمع آوری شده اند. احادیث " در طول  سلسھ اسناد  از راویان " وتائید شماریھای پیغمبراست کھ بھ برکت تصدیق   منظور، اعمال وگفتھ 

 ).  ,1986Bianquisالعمل و یا پاسخ ھای پیغمبر بھ یک وضع و یا بھ یک مسئلھ خاص می باشند ( بیانگرعکس
177

ن، سنت (مجموع احادیث) و سیره (روایت زندگی پیامبر) سھ منشاء حقوق و قانون اسالمی را تشکیل می دھند و ھیچ اصل علت و قرآ  " 
وی ممی تواند این قوانین را تغییر دھد ( ....). شیعیان عالوه بر این ھا، روایات مربوط بھ خانواده پیامبر، خانواده معصومین، علی، پسر عمعلولی ن

 ,Bianquis"(  .گیرند  پیغمبر، ھمسرش فاطمھ ودوپسرشان حسن وحسین، ھمچنین اخالف آنان، امامان، شریفان ویا سادات را نیز در نظر می
1983: p. 393 .( 
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 مالکی، شافعی : حنفی،سنتاھل مکاتب حقوقی در عمل  اکثریت عظیم علمای سنی این عمل را مجاز می دانند اماھر چند 

می گردند، با مطرح کردن شروطی بر آن از یکدیگر متمایز لیحنبو
178

ترین شاخھ  شماروپر . برای حنفیان کھ قدیم ترین 

 ساد(فبنا بر نظر علمای معاصر این مکتب، در دوره رکود مذھب  این حالھستند، عزل بدون رضایت زن جایز نیست. با 

می توان صرفنظر کرد. نزد بخش  از این شرط ار وجود دارد،الزمان) ویا زمانی کھ بیم بدنیا آوردن یک فرزند خالفک

مھمی از مالکی ھا، نیز توسل بھ عزل بدون رضایت زن مجاز نبوده و حتی بعضی از آنان صحبت از پرداخت غرامت 

ازه جبھ زن در مقابل موافقتش بھ این امر، کرده اند. موضع مسلط در نزد شافعیان این است کھ فرد می تواند حتی بدون ا

قاضای موافقت زن را نیز بعنوان شرط مطرح می تزن بھ عمل عزل دست زند. با اینحال بعضی از آنان توافق کلی و 

حنبلیان این عمل را بھ شرط موافقت زن، جایز می دانند، با این  اکثر کنند؛ و معدودی از آنان نیز عزل را حرام می دانند.

  بویژه در سرزمین دشمن کھ عزل اجباری است.این شرط صرفنظر نموده،  توان از حال نزد آنان نیز در شرایطی می

آنھا در مورد رضایت  آراء مذھب بر روی مجاز بودن این عمل اتفاق نظر دارند ولیومتخصصین علماء  ،در نزد شیعیان 

دانند  می زن از یکدیگر متفاوت است. بعضی با رجوع بھ ششمین امام، امام جعفر صادق، این موافقت را ضروری

، غیر این صورتدیگر با در نظر گرفتن نظر پنجمین امام، امام محمد باقر، موافقت زن را مطلوب می دانند، در وبعضی 

بوسیلھ متخصصان ذکر شده  بھ کراتدر این زمینھ  ی کھ. دو روایتشودمکروه اعالم می  ل ممنوع نبوده ولیعزمل ع

  زیر می آیند: است در

صادق درباره "عزل"سئوال کردم؟ حضرت فرمودند: این مربوط بھ مرد است،  از امام  گویدمی محمد بن مسلم    "

  ): 49Ayazi, 1994ص "( ھرگونھ کھ می خواھد، می تواند انجام دھد

محمد بن مسلم از حضرت سئوال کرد، نظر شما درباره عزل چیست؟ حضرت فرمودند: اگر زن آزاده باشد، من   "

کھ در ھنگام ازدواج، با آن زن شرط کرده باشم کھ من می خواھم عزل  انجام شود؛ مگر اینکراھت دارم کھ این کار 

  ): 53Ayazi, 1994ص کنم." (

نیان بزیرا چنین واژه ای کامالً بجاست، گردد، تلّقی می در نتیجھ مجاز شمردن این عمل کھ درواقعیت، عملی ضدّ بارداری

 اروری آنان، از جانب علمایبومھار یل جلوگیری از بارداری بوسیلھ مسلمانان قبول استفاده از دیگر وسا مورداستدالل در

علما کھ در فتواھای گوناگونمی آید. پاسخھای  شیعھ، بحسابسنی و
179

مختلف منعکس شده، بنا بر تعلق آنان بھ شاخھ  

بنابراین  شوند. متمایز میشیعھ و بنا بر دوره زمانی و روش ھای جلوگیری پیشنھادی، از یکدیگر ویا ھای متفاوت سنی 

  باره بھ چند نمونھ اشاره شود. در اینوشیعیان ضروریست برای درک بھتر نقطھ نظر ھای مختلف اھل سنت 

                                                 
 نزد اھل سنت، این چھار مکتب حقوقی بواسطھ اختالفاتی کوچک در تفسیر و تعبیر متون مذھبی و حقوقی از یکدیگر متمایز می شوند. 178

)Omran, 1992.( 
179
با یک  )، در رابطھاز یک مفتی و یا از یک عالم مذھبی (در نزد سنی ھاویا فتواپاسخ بھ سئوالی است کھ از یک مرجع تقلید (در نزد شیعیان)  

 شده است. مذھبی مطرحمسئلھ حقوقی، اخالقی و یا علوم 
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  نظر علمای سنی و شیعھ درباره استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و سقط جنین

) ایراد کرده است ١٣١۶( ١٩٣٧کھ آنرا درسال یکی از فتواھای قدیمی متعلق بھ شیخ عبدالمجید سالم، مفتی مصر است 

)1992 Omran,:(  

  پرسش این است:

مردی ازدواج کرده، یک فرزند دارد. می ترسد کھ اگر فرزندان زیادی داشتھ باشد نتواند آنان را بزرگ کند و بھ   "

 ززندان تاب نیاورد و اش در مقابل فرھای آنان برسد و یا می ترسد کھ بھ جھت ناتوانی در اجرای وظائف و مسئولیت

لحاظ عصبی دچار بیماری شود؛ بعالوه می ترسد کھ سالمتی ھمسرش کھ در اثر حاملگی مکرر و بدون فاصلھ، 

فرصت استراحت کافی وجبران انرژی از دست رفتھ در زایمان را نمی یابد، بھ خطر افتد. آیا در این صورت یک 

بھ  بارداری ھابھ روش ھایی علمی برای فاصلھ انداختن در بین  مرد و یا ھمسرش اجازه دارند کھ تحت نظر پزشک

-متوسل شوند، تا بدینگونھ زن امکان استراحت و بازیافتن سالمتی خود را یافتھ و پدر شرایط فشار اجتماعیعزل 

  " اقتصادی را کمتر متحمل شود؟

  پاسخ مفتی:

بارداری در شرایط مذکور، خواه از طریق دفع  مطابق مکتب حقوقی حنفی، اتخاذ اقداماتی در جھت جلوگیری از  "

شود،   منی در خارج از فرج، خواه از طریق استفاده وسیلھ ای از جانب زن کھ دھانھ رحم را بستھ و مانع ورود منی می

جایز است. موضع اساسی و بنیادین این مکتب این است کھ مرد اجازه ندارد بدون اجازه ھمسرش خارج از فرج او 

ند و زن ھم نمی تواند بدون اجازه شوھرش، دھانھ رحم خود را ببندد. ولی طبق نظر علمای معاصر حنفی، دفع منی ک

، مثال در دوران رکود مذھبی و فساد اخالقی، بیم دارد، میتواند بدون اجازه ھمسر طبیعیاگر مرد از تولد فرزندی غیر 

توانند این عمل را   شاره دارد کھ دالیل دیگری نیز میخود، منی را در خارج از فرج دفع کند. نویسنده "الموغنی" ا

توجیح کنند، مثال ھنگامی کھ شوھر سفری طوالنی در پیش دارد و برای بچھ احتمالی نگران است. بر اساس قیاس، 

 کھ: مرد زن نیز، بھ شرط وجود دالیل کافی، جایز است کھ بدون اجازه شوھر دھانھ رحم خویش را ببندد. خالصھ این

شوند، برای مھار موالید،   زن با اجازه ھمسر خویش، اجازه دارد کھ از وسایلی کھ ورود منی را بھ رحم مانع مییا 

استفاده کند؛ و حتی ھر کدام از آنان می تواند بدون اجازه دیگری، بھ دالیل ذکر شده در باال و یا مبتنی بر دالیل مشابھ 

  " آنان، بھ این وسایل متوسل شود.

  ):,Omran 1992(فتوای زیر را صادر کرد  ،در پاسخ بھ ھمین سئوال (مصر)، کمیتھ االظھر1953 الدر س

اساس نظر مکتب حقوقی شافعی کھ کمیتھ  (برمنع مذھبی ندارد  یاز دارو برای احتراز از باردارموقت استفاده   "

قوا  وتجدیدفرصت استراحت مزبور تابع آن است)، بخصوص اگر حاملگی ھای مکرر بھ خاطر فاصلھ کم آنان بھ زن 

"   رنج شما نیستوخواستار خداوند خواھان آرامش شماست   را نداده و باعث ضعف او گردند. قرآن می گوید: "

). اما استفاده از دارو برای احتراز ٢٢ :٧٨" (  خداوند در مذھب ھیچ رنجی را بر شما روا نداشتھ است  )، "٢:  ١٨۵(

  " نع مذھبی دارد.م ،ودائمیاز بارداری بنحوی قطعی 
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، شیخ سعید تانتعاوی، مفتی مصر، فتوایی درباره برنامھ تنظیم خانواده صادر کرد 1980، در سال در گذشتھ نھ چندان دور

  ):,Omran 1992( ی آن از این قراراستکھ خالصھ 

 ن تولدھا یا برایمعنای تنظیم خانواده آن است کھ زوجین با رضایت متقابل، روشی را برای فاصلھ اندازی در بی  "

افراد خانواده خود، بتوانند بدون رنج بدنی و فشار اقتصادی  دتوقف موقت بارداری استفاده کنند تا بوسیلھ کاھش تعدا

این  .سقط جنین کھ ھیچ کدام جایز نیستند، فرق می کندویا بھ پرورش فرزندان خود بپردازند. این امر با عقیم سازی 

) 1959)، شیخ شالتو (1953االظھر()، کمیتھ 1937شیخ سلیم (قدیمی تر می باشد کھ توسط فتوا، کامل کننده فتواھای 

. اسالم تمام روش ھای جلوگیری از بارداری مشروط بر اینکھ بدون خطر، صادر شدند) 1980و شیخ جدالحق (

اده می بدو اسالم استفمشروع و بوسیلھ یک پزشک مسلمان تائید شده باشند، را قبول می کند. عزل روشی بوده کھ در 

شده است، امروزه ما قرص ضد بارداری، آی.یو.دی و سایر روش ھای کشف شده بوسیلھ پزشکی نوین را در اختیار 

  "داریم.

 1992صادر می کند ( ی زیر راباره فتوا در این 1960این شورای مشورتی امور مذھبی است کھ در  ،در ترکیھ

Omran,:(  

رده ک  وسیلھ مھار موالید از جانب بعضی از مریدان پیامبر و علمایی کھ از آنان پیروی می ھر چند کھ عزل بھ عنوان  "

اند، محکوم شده است، با اینحال از طرف جمعی دیگر از مریدان و علما ی آن زمان (نظیر حضرت علی، سعد بن ابن 

عالم اند، جایز ا نان کھ بعد ازآنھا آمدهوقاص، زید بن تابیت، ابوایوب االنصاری و عبدهللا ابن مسعود) و علمای پیرو آ

شده است. ما می توانیم حتی جلو تر از این ھم برویم و اعالم کنیم کھ گر چھ رضایت زن معموال شرط ضروری براین 

امر است، اما اگر بزرگ کردن فرزندان بھ خاطر شرایط زمانی، چون جنگ و آشوب و یا شرایطی مشابھ آنان غیر 

  " این رضایت ھم ضروری نخواھد بود.ممکن گردید، حتی 

پیش و یا در ابتدای بھ اجراء درآوردن برنامھ ھای تنظیم خانواده در  یا کھ ، بھ جز فتوای آخر مربوط بھ مصر،این فتواھا

روش ھای جلوگیری از بارداریی کھ در آن  کشورھای مختلف در حال توسعھ صادر شده، عمدتا بھ عزل و یک سری از

ھ یافتھ بود مربوط می شوند. بنابراین، علمای سنی توسل بھ روش ھای جلوگیری از بارداری را پذیرفتھ زمان کم توسع

قبول می کنند کھ در بعضی از شرایط، رضایت طرف دیگر ضرورتی ندارد. با توجھ بھ آخرین فتوای صادره از وحتی 

سقط جنین را جایز نمی دانند. ھر چند کھ و ھ حداقل در مصر علما عقیم سازیجانب مفتی مصر می توان نتیجھ گرفت ک

در صورت بھ خطر افتادن زندگی مادر می توان بھ آن متوسل شد
180

حال باید تأکید کرد کھ در نزد چھار مکتب این. با 

  بھ آن خواھیم پرداخت.  پائین ترحقوقی سنی در رابطھ با سقط جنین نظری مشترکی وجود ندارد کھ 

                                                 
180

، سقط جنین را در ھر شرایطی جزء در مواردی کھ دالیل موجھ دال برضرورت آن )٢۶۴ـ٢۶٠ (بخش ١٩٣٧قانون جزایی مصر در سال  
شخصی کھ بھ ضرورت برای احتراز از خطری   می کند کھ "قوانین جزا قید  61برای نجات زندگی مادر وجود داشتھ باشد، ممنوع می کند. ماده 

کھ وی و یا شخص دیگری را تھدید میکند، مرتکب جنایتی شود، مشمول تنبیھ نخواھد شد، بھ شرط آنکھ این خطر بھ اراده و یا ومشرفی بزرگ 
 توان آن را بھ امر  " کھ می  توجیھ ضرورت  ز"" مطابق این مواد از قوانین جزائی، خصوصا بر اساس تعریف ا  تحت تاثیر او سبب نشده باشد.

نجات یک شخص تفسیر نمود، زمانی کھ زندگی زن بھ آن وابستھ است، می توان بھ سقط جنین متوسل شد. در این صورت، کمیتھ ای از پزشکان 
 ت شوھر نیز ضروری می باشد.زن باردار پدید می آورد. در عین حال رضایوجان باید تصدیق کند کھ بارداری مشکالت جدی برای سالمتی 
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ارند. بھ سقط جنین اشاره دوھم بھ عقیم کردن وھم فتوا ھا از نظر زمانی تقریبا جدیدتر ھستند  باید گفت کھ إیراندر مورد 

یت هللا حاج شیخ بھاء الدین محالتی) آ1964( 1343در سال 
181
   کھ:پرسش این  بھ 

ت بھ دس ،آیا بھ حکم مذھب جایز است کھ پزشکی برای مھار موقت تولد ھای بیش از حدآیا شما جایز می دانید و  "

  " تجویز دارو ویا وسایل جلوگیری از بارداری بزند؟

  ند:کی بھ این مضمون صادر می ئفتوا

"بسم هللا الرحمن الرحیم؛ از نظر قانون الھی، استفاده از دارو و وسایل جلوگیری از بارداری، بخصوص ھنگامی کھ 

رسد، بھ شرط آنکھ این عمل لطمھ ای بھ جنبھ موقتی دارد و برای مھار موالید صورت می گیرد، بنظر نامشروع نمی 

  ),Omran 1992باروری زن وارد نیاورده و وی را عقیم نسازد." (

از بارداری فتوای زیر را  پیشگیریآیت هللا خمینی در پاسخ بھ وزارت بھداری درباره  )1979( ١٣۵٨درشھریور سال 

  صادر کرد:

سانی انواندام ی از بارداری مجاز می باشد مشروط بر آن کھ آلت از وسایل جلوگیر هالرحیم، استفادبسم هللا الرحمن  "

  ". موافقت ھمسر خویش را کسب کنند کنند بایستیکھ مایلند از این وسایل استفاده وزنانی را را ضایع نسازند 

آیت هللا منتظری )،1980( ١٣۶٠در آغاز سال ھای دھھ باالخره، 
182

طھ با در این مورد فتوایی صادر نمود کھ در راب 

  کھ:روش ھای جلوگیری از بارداری بھ حد کافی روشن نبود. ایشان در مقابل این سئوال 

  ت؟"جایز اس باشد، پیش از انعقاد نطفھ باشد، ضرر نداشتھ متخصصانھر روشی کھ بھ نظراز  یا استفادهآیا عزل  "

  ایشان در پاسخ می نویسد:

نیست و دیھ ھم دارد، ولی جلوگیری از استقرار آن در رحم بھر " بعد از قرارگرفتن نطفھ در رحم، اسقاط آن جایز 

 )Ayazi, 1994: 185(ص  نحو ممکن با رضایت طرفین مانعی ندارد."

ھم سنی استفاده از وسایل چلوگیری از بارداری را مجاز می دانند. با اینحال بھ نظر می رسد بنابراین ھم علمای شیعھ و

ایل مزبور باید موقت باشد، حال آنکھ برای علمای شیعھ تا زمانی کھ این شرط در کھ برای علمای سنی استفاده از وس

جدیدی منتھی می شود کھ بنابرآن  رسئوال مطروحھ ذکر نشده باشد، در جواب بھ آن اشاره ای ھم نمی شود. این امر بھ تفسی

فاده قراردھند. بھ ھر صورت این مومنان می توانند بدون محدودیت زمانی وسایل جلوگیری از بارداری را مورد است

" در نزد علمای سنی بھ صراحت تعریف نشده و می توان آن را چند ماه و یا چند سال تفسیر نمود. بھ نظر   زمان موقت  "

 ـ اجتماعی موقع مقتضی برحسب شرائط می رسد علمای سنی و شیعھ عمدا این موضوع را در ابھام گذاشتھ اند تا در

  داشتھ باشند کھ نسبت بھ آن اظھار عقیده کنند.سیاسی، فرصت آن را 

"   موقت  درباره طرح تنظیم خانواده نیز مقامات، نفعی در تدقیق بیشتر موضوع ندارند. و بھ این نحو ھرکس می تواند واژه "

  ند.کفسیر ترا بدانگونھ کھ میل دارد، 

                                                 
181

ھ مراجع تقلید یکی را کھ بد شیعھ می باید از بین مجتھدان وتقلید بود. یک فرومرجع در آن زمان، آیت هللا محالتی یکی از مجتھدان بزرگ  
تھ ھ نمی توان از مجتھدان درگذشآنجا کواز را با نظریات حقوقی او وفق دھد. وخود می باشد را برگزیند وپرھیزکارتر نظر او عالم تر، شریف تر، 

 تقلید کرد، اگر این مرجع تقلید فوت کند، می باید بالفاصلھ مرجعی دیگر برگزید.
 رسما بعنوان جانشین آیت هللا خمینی شناختھ می شد.نتظری یکی از مراجع تقلید بوده و) آیت هللا م1980( ١٣۶٠در آغاز سال ھای دھھ  182
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شرط می تواند از ھردو طرف ندیده رضایت متقابل زوجین برای اھل سنت ضروری است، اما در شرایط خاص این 

گرفتھ شود. موضع شیعیان نیز در این مورد بھ حد کافی روشن نیست. بھ جز فتوای آیت هللا منتظری کھ رضایت متقابل 

نھ فتوای علمای دیگری کھ دراینجا ذکر نشده، بھ این موضوع و در باال را ضروری می داند، دیگرنھ فتواھای ذکر شده

  .اشاره ای ندارند

را قویا محکوم می کنند. با اینحال مجتھدان شیعھ کھ وآن در رابطھ با عقیم سازی قطعی، ھر دو مذھب متفق القول ھستند 

بستن مجاری تناسلی مرد، سئوال شده بود، بدون در رابطھ با بستن لولھ ھای رحم واز آنان ) 1980( ١٣۶٠در اواخر دھھ 

اشاره ای شده باشد، این دو روش را جایز دانستھ اند. آیت هللا اراکی یناینکھ بھ مسئلھ رضایت متقابل یکی از زوج
183
در  

  :)Ayazi, 1994: 205( پاسخ بھ سئوال

  حکمی دارد؟"چھ " بستن لولھ ھای رحم، بطور موقت برای پیشگیری از بّچھ دار شدن، 

  فتوای زیرین را صادر نمود.

  .""بسمھ تعالی، اگر موجب عقیم شدن نشود، اشکال ندارد

  :)Ayazi, 1994: 207( آیت هللا منتظری نیز در پاسخ بھ سئوال

  شدن جایز است؟" فرزند دار" آیا عقیم کردن موقت پدر یا مادر برای پیشگیری از 

  فتوای زیر را صادر کرد:

حرامی نباشدارتکاب امر  مالزم بھ" بسمھ تعالی، اگر 
184

  ، مانعی ندارد."

مجاری تناسلی مرد، بطور موقت کھ بھ عنوان روش ھای ویا لولھ ھای رحم  در نزد سنی ھا نیز عقیم کردن، بستن

  ).,Omran 1992(جلوگیری از بارداری قلمداد می شوند، جایز شمرده شده اند. 

ھار چ ھر یک از آنرا از بدو تشکیل نطفھ ممنوع می دانند، در حالیکھ موضع قطعیدر مورد سقط جنین، شیعیان بسیار 

روز  ١٢٠باره نسبت بھ دیگری متفاوت است.  بطور کلی برای حنفی ھا سقط جنین در  نت در اینساھل مکتب حقوقی 

کھ بعضی علمای این مکتب آن را ممنوع می دانند کما این است،نخستین بارداری جایز اعالم شده 
185

.  بر حسب قوانین 

آن را قبل از چھلمین روز جایز می داند. ال لخمی، کھ  آنان،مالکی، سقط جایز نیست، مگر بنا بر نظر یکی از علمای 

غزالی آن را اکیدا محکوم می کنند، برخی وآل علمای شافعی بر سر این موضوع اختالف دارند. بعضی چون ابن العماد 

دانند.   نظیر ابن ابی سعید آن را قبل از پایان ھشتادمین روز حاملگی و برخی دیگرقبل از پایان صد و بیستمین روز جایز می

  ).,Omran 1992(روز نخستین حاملگی جایز است  ۴٠االخره برای حنبلی ھا سقط جنین در ب

بر سر سقط جنین از روش تفسیر متون از سوی دیگر و بین آنان و شیعھ ھا از یکسو این اختالف بین خود سنی ھا وجود 

ھا براین عقیده اند کھ جنین از  لکی و بخشی از شافعیاصات جنین، ناشی می شود. شیعیان، سنی ھای مدر تعیین مشخّ 

                                                 
183

جانب جمھوری اسالمی، بعنوان معتبرترین مرجع تقلید معرفی  خمینی ازبزرگ کھ پس از درگذشت آیت هللا  دومراجع تقلییکی از مجتھدان  
 گردید.

184
 بنا بر احکام مذھبی پزشک نباید عورت شخص را ببیند. 
  را تھدید کند. وجان مادرتوجیھ معقول ذکر شده برای این عمل، مستدل بر خطر احتمالی است کھ ممکن است سالمتی  185
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روز نخستین گناه  ١٢٠در نتیجھ سقط جنین برای آنان حتی در طول  است.بدوبستن نطفھ، نقطھ شروع حیات انسانی 

روز  ١٢٠پرداخت خون بھائی را ضروری می دانند. مکتب ھای دیگر سنی این  وشیعیان حتیبزرگی محسوب می شود 

تی بر اساس تحلیل واھمی وھر مکتبچھل روزه شکل گیری حیات انسانی تقسیم می کنند نخستین حاملگی را بھ سھ دوره 

منع می کند. بھ ھر حال ھمھ این مکاتیب سقط جنین را ویا کھ برای ھر کدام از این مراحل قائل است، سقط جنین را جایز 

  یکی می دانند.) و شیعیان حتی آن را با قتل نفس ,Omran 1992(روز محکوم می کنند  ١٢٠پس از 

وط با اتکاء بر احادیث مربوسنی بنابراین اسالم در اکثریت غالب خود مخالف جلوگیری از بارداری نیست. علمای شیعھ 

 پذیرند. ھر  بھ دوران پیامبر در رابطھ با عمل عزل، از طریق علم قیاس، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را می

تی است کھ امکان اباره شرط و شروطی را ضروری می داند، اما در عین حال دارای ابھام چند کھ فتوا ھای علما در این

متنّوع توانند بھ روش ھای   تفسیری آزاد را نیز فراھم می آورد. بدانگونھ کھ امروزه مسلمانان سنی و شیعھ، ھر دو می

  شوند. جلوگیری از بارداری چون بستن لولھ ھای رحم و یا مجاری تناسلی مردان متوسل

خانوادهتنظیم  برنامھنخستین  - .٢
186
  در ایران 

  حکومت سلطنتی بلند پروازی ھای بی حدّ و مرز

تشویق تنظیم موالید در )، 1957( ١٣٣۶ بدواز )،Friesen, 1970در حالیکھ فدراسیون بین المللی برای تنظیم خانواده (

واردات داروی خوراکی برای جلوگیری از بارداری را دولت  )،1961(١٣۴٠کرد، و بھ دنبال آن در سال  را آغازایران 

نرخ ساالنھ رشد جمعیت بین سرشماری آگاھی از بعد از)، 1967( ١٣۴۶، دولت شاھنشاھی تنھا در سال مجاز نمود

) درباره Population Council" (  شورای جمعیت گزارش " مشاھده ود، و بعد ازب ٪٣٫١کھ بالغ بر ، ١٣۴۵و  ١٣٣۵

  کشور، تصمیم بھ اجرای طرح تنظیم خانواده گرفت.وضع جمعیتی 

بودجھ  از معاونت در وزارت بھداری ایجاد شد و چند ماه بعد طرح ویژه ای بھ ھمراه یک ارزیابی ، یکمنظوربدین 

تسلیم دولت گردید. بیمارستان ھا و مراکز بھداشتی موجود، کھ تقریبا تماما در مناطق شھری قرارداشتند، در مورد نیاز 

  رابطھ با طرح تنظیم خانواده بسیج شدند.

در مورد روستاھا، سازمان شاھنشاھی خدمات اجتماعی، با ھمکاری با وزارت بھداری مسئول تھیھ و تدارک برنامھ ای 

در جھت تشویق مردم، فرستادن داوطلبان بھ مراکز تنظیم خانواده در شھرھا وھمچنین ھماھنگ سازی گروه ھای سیار 

سپاھیان  ،). عالوه بر اینSardari & Keyhan, 1977(ھ در بین شھرھا و روستاھا در حرکت بودند، شد سپاه بھداشت ک

                                                 
186

ھای  وگزارشبسیارکم است. انتشار متون  إیراناشاره بھ این نکتھ مھم است کھ منابع دست اول در رابطھ با نخستین طرح تنظیم خانواده در  
تنھا در اختیار متخصصان قرارمی گرفتھ است. از طرف دیگر از آنجا کھ مدیریت برنامھ ھای تنظیم ی در این مورد بسیارمحدود بوده ورسم
ده و پیشرفت آنان  برای وزارت و ادارات مربوطھ بطور فوق العاده ای دارای اھمیت سیاسی بود، این ادارات در انتقال اطالعات و اخبار خانوا

 در این رابطھ سعی در کلی گویی و عدم تدقیق داشتھ و گزارشات خود را بگونھ ای تنظیم می کردند کھ پیشرفت کار را بیشترمدیون زحمات خود
ھند.از این رو برای ترسیم فعالیت ھای طرح تنظیم خانواده در این دوران، می باید بھ نتیجھ یک سری بررسی ھای انجام شده، کھ در ضمن نشان د

 ربسیار نادر ھستند، بوسیلھ متخصصین نزدیک بھ دستگاه اداری و دولتی بسنده کرد کھ بھ دلیل ھمین نزدیکی توانستند ضروری ترین اطالعات د
 ینھ را گردآوری کنند.این زم
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دانش موظف بودند کھ در دروس سوادآموزی خود برای بزرگساالن روستایی، برنامھ ای نیز برای آشنا سازی آنان با 

  طرح تنظیم خانواده بگنجانند.

روش ھای جلوگیری  )،1964( ١٣۴٣بنا بر نخستین فتوای ذکر شده در باال، مورخ جنین وسقط با توجھ بھ منع عقیم سازی 

از بارداری عرضھ شده بوسیلھ درمانگاه در رابطھ با طرح تنظیم خانواده، محدود بھ قرص ضد بارداری، ای.یو.دی، 

ود، امکان توسل بھ سقط مادر در خطر بوجان می شد، ضمن اینکھ ھنگامی کھ سالمتی اسپرم کش وژلھ کاندوم، دیافراگم 

جنین وجود داشت
187
.  

برنامھ ای اضطراری را توصیھ نکرده بلکھ  استقرار ،)Population Council( "  شورای جمعیت  از آنجا کھ گزارش "

کھ بر  درا برای خود تعیین کر ی، طرح تنظیم خانواده ھدف متوسطمد نظرقرارداده بودتنھا اتخاذ یک سیاست جمعیتی را 

دنبال  )1972و 1968( ١٣۵١و ١٣۴٧ھزار زن بطور مستمر کنترل بارداری را، در بین سال ھای  ۵٠٠داقل اساس آن ح

بدنبال انتشار نتایج یک آمار جدید از وضعیت جمعیت کھ نشان می داد تعداد متوسط فرزند برای  ١٣۴٩. اما در سال کنند

 Moore, Asayeshرسیده است ( ١٠٠٠در  ١۶ و نرخ مرگ و میر بھ ١٠٠٠برای  ۴٨، نرخ موالید بھ ٧ھر زن بھ 

& Montagne, 1977کارگیریبا ب اش گرفت تا  تصمیم بھ چرخش وتغییر اساسی در سیاست جمعیتی ی)، حکومت سلطنت 

  .برساند %1گرایانھ نرخ رشد سالیانھ جمعیت را در عرض بیست سال بھ برنامھ ای اراده  یک

فرھنگی و جمعیتی و اقتصادی کشور را در این دوره در  -جھ وضعیت اجتماعیمتاسفانھ بھیچو ،این سیاست بلندپروازانھ

نظر نمی گرفت. گزارش ھیأت متشکل از متخصصان سازمان ملل، سازمان بھداشت جھانی و یونسکو، کھ بھ تقاضای 

ر بود، تائیدی ب پرداختھدولت ایران بھ بررسی مسئلھ جمعیت در ایران و امکانات واقعی و عملی تحقق این اھداف جدید 

این ھیات در گزارش خود، ضمن تقدیر از کوشش ھای دولت شاھنشاھی در زمینھ  ).,Anonyme 1971(این امر است 

دختر برای ھر زن، سطح  3.3تنظیم خانواده، بھ موانعی پر شمار نظیر باروری باالی زنان، نرخ خام تولید مثل برابر 

فقدان نیروی انسانی کارآزموده در تمام عرصھ ھا، اشاره وباالخره معیت نازل باسوادی زنان، ساختار بسیار جوان ج

 1971(، در عرض بیست سال غیر ممکن می نمود ٪١ سالیانھنرخ رشد  دستیابی بھکرد. در نتیجھ ھدفی مبنی بر  می

Anonyme,(،1963ال س کھ در ، سازمان ملل بود،»  فرضیھ ضعیف  « . در واقع معیار این ھیات یک پیش بینی جمعیتی 

پیش بینی ) 2010( ١٣٨٩برای جمعیت ایران، تنھا برای سال  ٪١برابربا  ای نجام گرفتھ و بر اساس آن نرخ رشد ساالنھا

ساالنھ ) 1975( ١٣۵۴، می بایستی کھ از ھمان سال ١٣٨٩می شد. بنابر برآورد این ھیات، برای نیل بھ چنین نرخی در 

تولد جلوگیری می شد. بھ  ٧۵٠٠٠٠از ) 1985( ١٣۶۴تولد و در  ۵٠٠٠٠٠ز ا) 1980( ١٣۵٩تولد و در  ٢۵٠٠٠٠از 

امر متضمن آن بود کھ ھر سالھ  واین تولد اضافھ جلوگیری بھ عمل می آمد  ۵٠٠٠٠عبارت دیگر می بایستی ھر سال از 

شاھنشاھی برای زن بھ جمع استفاده کنند گان از وسایل جلوگیری از بارداری اضافھ شوند. در نتیجھ دولت  ١۵٠٠٠٠

"،   کنترل کنندگان بارداری  زنان اضافھ شده بھ جمع "تعداد نھ تنھا ، می بایستی ١٣۶٩، آنھم در سال ٪١رسیدن بھ این نرخ 

با علم بر اینکھ شرایط  .),Anonyme 1971(ممانعت شده را دو برابر می کرد اضافی  تعداد تولدھای سالیانھبلکھ 

ساخت، اما نظر بھ اراده قوی دولت ایران   ور اجرای این طرح را با اشکال مواجھ میاقتصادی و جمعیتی کش -اجتماعی

ر ب بویژه ،در اجرای آن، ھیأت مزبور پیشنھادات مختلفی در جھت اجرای تدریجی یک سیاست جمعیتی ارائھ کرد. ھیأت

                                                 
 .با رجوع بھ اصول کلی ، قوانین جنحھ و حقوق جزا، مانند مورد مصر، توسل بھ سقط جنین با توجیھ ضرورت آن ممکن است 187
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ظر بھ ن مردم در این باره انگیزه اینکھاقدامات معطوف بھ تشدید روند برنامھ ھای تنظیم خانواده تاکید ورزید، مضافا 

  :رضایت بخش می رسید اعضای ھیأت

در این رابطھ، مشکل سخت و الینحلی وتوجیھ انگیزه  ،برای اکثریّت مردمکھ  دالیل خوبی وجود دارد کھ فکر کنیم "

 ییر در میزانشدن خانواده، از تغوبزرگ نداشتھ اند عادت  . تا کنون والدین ایرانی بھ داشتن خانواده بزرگنیست

 ۵تا  ٣باروری آنھا ناشی نشده بلکھ بیش از ھر چیز، نتیجھ کاھش مرگ ومیرکودکان است. امتیازات خانواده ای با 

فرزند دارد، آشکار است، مگر در روستاھا کھ متاسفاتھ ھنوز تعداد فرزندان  ٨تا  ۵فرزند، در مقایسھ با خانواده ای کھ 

اندگی، فرزندان زیاد داشتن مزیتی اقتصادی است.  نتیجھ این کھ در شھرھای بسیارزیاد است، ودر شرایط عقب م

راده ایجاد انگیزه باید در جھت ا جنبھ فردی دارد تا جنبھ جمعی و اجتماعی.استان ھای پیشرفتھ، مسئلھ انگیزه بیشتر 

و اثرات جانبی کھ می شخصی زن باشد تا وی روش و عمل جلوگیری از بارداری را بپذیرد و آنرا علیرغم مشکالت 

 ,Anonyme("   توانند احتماال افزایش یابند، و علیرغم شایعات درباره ناموفقیت و بی اثر بودن این داروھا، ادامھ دھد

1971.(  

 ،کافی وجود دارد، و با توجھ بھ مشکالتی کھ در گزارش ارائھ شدهوانگیزه بنابراین با قبول این فرض کھ در مردم میل 

 ٪٣٫٢بالغ بر  ١٣۵١ھدف کوتاه مدتی مبنی بر اینکھ نرخ ساالنھ رشد کھ در سال  ١٣۵٧-١٣۵١ای سال ھای بود، بر آمده

. بدین منظور برنامھ ھای تنظیم خانواده می بایستی، بنا بر برآورد د، تعیین گردیدکاھش یاب ٪٢٫۴بھ  ١٣۵٧بود، در سال 

 ی جلوگیری از بارداری متقاعد کرده، از یک میلیون تولدبھ استفاده از یکی از روش ھا را میلیون زن ٣٫۶متخصصین، 

گیر کردن میل و اشتیاق ھ ). مطابق توصیھ ھای ھیأت مذکور، برای ھم,Friesen & Moore 1973می کردند ( جلوگیری

تشدید  زو فعالیت برنامھ تنظیم خانواده نیافزایشی چشم گیر یافتھ زنان بھ این امر، می بایستی امکانات و شرایط موجود 

  .می شد

  موانع در راه تحقق ھدف ھای برنامھ تنظیم خانواده

یر غ باعث ، تعیین شده بود، باالخرهو امکانات مادی جامعھبدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کھ ھدف  ایناما بار دیگر 

رابطھ با این ھدف جدید تنظیم خانواده، در در آن زمان ابزار و وسائل برنامھ کھ  د. نخست اینیگرد حصول شدن آنقابل 

بود،  آنھامبنی برایجاد میل و اشتیاق بطور فردی در زنان کھ مستلزم مراجعھ بھ خانھ آنھا و دنبال و ھمراھی مستمر

" مقیم   شورای جمعیت  مشاوران " )،1970( ١٣۵٠ناکافی بود. بھ ھمین دلیل در آغاز دھھ  حال سازگار و در عیننا

یوه پیشبرد برنامھ ھای تنظیم خانواده از طریق مراکز بھداشتی و درمانی، درمانگاه ھا، کھ این ش کردندایران، اظھار 

. ),1973Friesen & Mooreاین برنامھ را بھ زیر سئوال خواھد برد ( سرانجامبیمارستان ھا و واحد ھای سیار موجود، 

و خارج از این موسسات، خود بھ مالقات زنان بھ نظر آنان فعالین برنامھ تنظیم خانواده مسئولیت ھای دیگری نیز داشتند، 

داشت نمی رفتند و تنھا بھ کسانی می توانستند خدمات خود را عرضھ کنند کھ بیشتری در محالت و مناطقی کھ ضرورت 

 ناکافی بوده ونظارت آشکارادر محدوده این موسسات بھ آنان رجوع می کردند. بدین ترتیب، بھ نظر این مشاوران، عرضھ 

انی کھ استفاده از یکی از روش ھای جلوگیری از بارداری را پذیرفتھ بودند، بیشتر بھ اراده شخصی و ظرفیت آنان بر زن

کھ شبکھ ارتباطی  کرده بودنداضافھ  مزبور متخصصان بر آن در مراجعھ منظم بھ این موسسات بستگی داشت. عالوه

 بنابر این،. ه استداد  ز را کھ منحصرا شھری بودند، نمیناچیز بوده و بھ زنان روستایی امکان دسترسی بھ این مراک
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یشنھاد پ ،استفاده کنندگان زن ازخدمات بھداشتی و برنامھ تنظیم خانواده تعداد برای افزایش، "   شورای جمعیت  مشاوران "

 تعریف کھ بر توسعھ خدمات آموزشی تاکید شده و مستقیما در محل و خصوصا در مناطق روستایی بھ آموزش و کردند

). بھ عبارتی دیگر، ,Friesen & Moore 1973( شودساده از مسائل تنظیم خانواده و ایجاد میل و انگیزه در زنان اقدام 

 برنامھ ،با مراجعھ بھ خانھ ھا تاپیشنھاد ایجاد واحد ھایی را کردند کھ مسئول مالقات منظم و مستمر با زنان بودند آنھا 

  .مایندنعرضھ کرده و آنان را بھ استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و قبول آن، ترغیب  ھای تنظیم خانواده را بھ زنان

عدم شناخت روش ھای پزشکی برای جلوگیری از بارداری و استفاده نامطلوب آنان از سوی زنان ایرانی یکی دیگر از  

ک سری مشاھدات و بررسی ھای بالینی، مشکالتی بود کھ روند پیشبرد این برنامھ را دچار وقفھ می کرد. بر اساس ی

از سال  قرص و داروھای ضد بارداری در کشور در دسترس بودنعلیرغم کھ " نشان دادند   شورای جمعیت  مشاوران "

جلوگیری از بارداری مورد ی  ھا روشبیشتر از سایر ھنوز روش عزل )، 1970( ١٣۵٠، در آغاز دھھ )1961( ١٣۴٠

 ,Friesen, Moore, 1973 ; Mooreس از آن استفاده از کاندوم در مقام دوم قرار داشتھ است (و پ ھاستفاده قرار می گرفت

Asayesh et Montagne, 1977ھای پزشکی   ). از جانب دیگر زنان نادری کھ برای جلوگیری از بارداری از روش

ا بدرستی مصرف نمی کردند. در و دارویی استفاده می کردند، قرص ضد حاملگی را بھ آی.یو.دی ترجیح داده، اما آن ر

نتیجھ مشاوران استفاده ازروش آی.یو.دی و حتی روش بستن لولھ ھای رحم را مصرانھ توصیھ کرده امیدوار بودند کھ 

  ). Friesen, Moore, 1973 ; Moore, Asayesh & Montagne, 1977سقط جنین بزودی قانونی شود (

ی استفاده از آن ه ح شناخت از روش ھای جلوگیری از بارداری و نحویک سری نمونھ گیری درباره سط دیگر،از سوی 

کھ اکثریت قریب بھ اتفاق زنان تنھا در صورتی  می داد) نشان Liberman, 1977(بود  اجرا شده کھ، در استان اصفھان

بھ  .افتھ بودندمطلوب فرزند دست ی کھ بھ تعداد حاضر بھ استفاده از یکی از روش ھای جلوگیری از بارداری می شدند

و ھمیشگی از بارداری بود. این نمونھ گیری نشان می داد  ی، جھت جلوگیری دائمی آنھا، وسیلھ مورد تقاضاھمین دلیل

یک از آنان بطور متوسط، تا آن وھر سال  32کھ سن متوسط زنانی کھ بھ این مراکز تنظیم خانواده مراجعھ می کردند 

، مشکل عمده نویسنده این نمونھ گیریبھ نظر ).فرزند بود 4تعداد مطلوب  برای آنھاحالیکھ  (درفرزند داشتند  5زمان، 

نزد جھل و تقدیر گرایی از و ، از روش ھای جلوگیری از بارداریاز شناخت ناکافی  در مھار موالید نزد زنان با سواد

ورت افزایش تعداد مسئوالن روستائیان و زنان بی سواد ناشی می شد. در این مورد نیز، متخصصین، بازھم بر ضر

ز درمانگاه ھا و مراک بر ازدیاد و ھمچنین نمایندآموزشی کھ می بایستی انگیزه جلوگیری از بارداری را در زنان تقویت 

بھداشتی تاکید کرده و برنامھ ای جدی در زمینھ ھر چھ بیشتر فعال نمودن آموزش و ھمچنین تبلیغات درباره تنظیم موالید، 

  ).Friesen, Moore, 1973( ردندمی ک پیشنھاد را

دولت بدون وقفھ بھ ایجاد درمانگاه، استخدام مامورین و پخش وسیع وسایل جلوگیری از بارداری پرداخت. بودجھ مربوط 

رسید.علیرغم این ) 1974( ١٣۵٣میلیون در سال  ١۵بھ ) 1968( ١٣۴٧بھ تنظیم خانواده از نیم میلیون دالر در سال 

 ,.Moore, Rي اصال رضایت بخش نبود (ئخصوصا در رابطھ با مناطق روستا خانواده،برنامھ تنظیم  کوشش ھا، نتایج

Asayesh, K. et Montagne, 1977١٣۵۵دولت سلطنتی، با وجود مخالفت رھبران مذھبی، در سال ، ). در این شرایط 

تصمیم بھ قانونی کردن سقط جنین گرفت) 1976(
188

 سقط جنین حفظ سالمتی و جان مادر، . و این در حالی بود کھ برای

در بزرگترین زایشگاه ) 1967و  1960( ١٣۴۶و  ١٣٣٩از زنانی کھ بین سال ھای  ٪١٧تا  ٪١١در آن زمان مجاز بود و 

                                                 
188

 .1355آبان  6، 9272روزنامھ رسمی ایران، شماره  
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). می توان فکر کرد کھ قانونی Jalali, Payman, et Majd, 1977سقط جنین بود (بھ منظور تھران پذیرفتھ شده بودند، 

، ردندکبایست مجوزی پزشکی تھیھ می   کھ تا آن زمان می ی شدموجب تسھیل روند سقط جنین برای زنانکردن سقط جنین 

گرفت، کاھش داد. اما بھ جھت فقدان آمار، نمی توان   کھ بھ روش سنتی صورت میرا و بدین وسیلھ شمارسقط جنین ھایی 

 ده و در نتیجھ بھ احتراز از تولد و در نھایت در کنترلسقط جنین ش دثابت کرد کھ آیا این قانونی نمودن، باعث افزایش تعدا

، ١٣۵٧ال در س ، یعنی. تنھا می توان گفت کھ در آخرین سال قبل از ممنوع نمودن سقط جنینخیر موالید تاثیری گذاشتھ یا

  ند. ه بودن کرد" پذیرفتھ شده بودند، سقط جنی ونوزادانبنگاه حمایت از مادران  کھ در زایشگاه " یاز زنان باردار ٪١٨

ت بیشتر می توانس قانونی کردن سقط جنینھنگامی کھ برنامھ تنظیم خانواده دھمین سال فعالیت خود را آغاز می کرد، 

ھمچون اعتراف بھ شکست در برنامھ ھایی کھ تا آن زمان برای جلوگیری از موالید ناخواستھ اعمال شده بود، قلمداد شود. 

نامھ تنظیم خانواده در نیل بھ ھدف کوتاه مدت خود کھ عبارت بود از عرضھ ی وسایل در واقع مشاھده می شود کھ بر

ق نیافت. ی، توف٪٢٫۴بھ  ١٣۵٧میلیون زن بھ منظور کاھش نرخ ساالنھ رشد در پایان سال  ٣٫۶جلوگیری از بارداری بھ 

بطور فاحشی با نتایج  دادواین تعسالھ برنامھ مزبور را پذیرفتھ بودند  ۴۴-١۵زن  ۶٢١٠٠٠تنھا  ١٣۵۶در سال 

منتظره
189

ت ھمچنین در ارزیابی نادرسوامکانات واقعی وبود.  توضیح این امر در نادرستی تحلیل دولت از شرایط  متفاوت

  است. نھفتھ خود در عرصھ اجتماعی و اقتصادی کشوروعملی ھای واقعی وفعالیت از اقدامات  آن

  مثبت ا ھرظ در کارنامھ ای

ھ بیشتر ھرچواستخدام اده، براساس انگیزه فردی زنان، مستلزم ایجاد موسسات ویژه برای تنظیم خانواده راھبرد تنظیم خانو

کارکنان کارآزموده بود. در حالی کھ اکثریت عظیمی از جمعیت کشور، بخصوص در نواحی فقیر و روستایی، حتی بھ 

ھای تنظیم خانواده سیار یا ثابت، بدون ایجاد مراکز  مراقبت ھای درمانی بسیار ابتدایی دسترسی نداشتند، ایجاد درمانگاه

  معمولی مراقبت ھای درمانی، فعالیت ھای تنظیم خانواده را منطقا محکوم بھ شکست می ساخت. 

باید توسعھ و پیشرفت تشکیالت و سازماندھی تنظیم ویا در زمینھ بھداشت و درمان کھ دولت می بایست سیاستی فعال و پ

ن آاز سوی دیگر سیاست اجتماعی بسیار محدود و تبعیض آمیز  .کرد، کھ چنین نکرد  اتخاذ می ی کندخانواده را ھمراھ

فرھنگی و اقتصادی را کند ساخت. بخاطر داشتھ  -نسبت بھ مناطق حاشیھ ای و بخش روستایی، تحول شرایط اجتماعی

متی از جمعیت شھری را تحت پوشش داشت، بیمھ درمانی نابرابرو ناعادالنھ، تنھا قس )،1976( ١٣۵۵باشیم کھ در سال 

از  ٪٧١وبود، بیش از دوسوم زنانی کھ در سن باروری بودند  نطفھ ایسیاست خدمات اجتماعی ھنوز در مرحلھ ای 

و وسایل دسترسی  وباالخره امکاناتسالھ) بودند، سواد نداشتند  ۶۴-٢۵(دوجنس، کھ در سن قبول مسئولیت  ھر جمعیت، از

  بسیار بھ کندی پبشرفت می کرد. بھ خدمات شھری 

ال چند سوحتی بھ قبول شکست تنظیم خانواده نشدند  خارجی، حاضر ونھ ناظراننھ متخصصان داخلی  است کھآشکار 

، کاھش باروری و تقلیل نرخ ١٣۶٠و ١٣۵٠ ھای بین دھھ إیرانبعد در تحلیل ھای مقایسھ ای خود از وضعیت جمعیتی 

دانستندخانواده می توفیق دیر ھنگام ھمان نخستین برنامھ تنظیم رشد جمعیتی حاصلھ را نتیجھ 
در صورتیکھ تا پایان .190

                                                 
189

 نخستین فصل از بخش اول در ۶نگاه کنید بھ جدول شماره  
  با مقالھ مشھور خود  ا. آقاجانیان ،ست. این نگرش رامسئلھ بسیار حائز اھمیت ا 190

A. Aghajanian “Population change in Iran, ١٩۶۶-١٩٨۶:  A Stalled Demographic Transition?” in: Population and 
Development Review, ١٧, n° ۴, December, p. ٧١۴٧٠٣ـ بعد)پانوشت صفحھ  (بقیھ      
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سازمان ھای زیربط ھیچگاه آماری کھ بتوانند رابطھ ای علت و  )،1977( ١٣۵۶فعالیت ھای تنظیم خانواده در سال 

ارائھ نکردند. از جانب دیگر، بنا معلولی بین این سیاست ھا و کاھش باروری حاصلھ در چند سال بعد را توضیح دھند، 

آنانی کھ معتقدند روند گذار  یکھحال در آغاز میشود؛ ١٣۶٠بر برآوردھای ما، کاھش باروری تنھا در نیمھ دوم دھھ 

باروری در دوران رژیم سابق آغاز شده، استدالل خود را بر روی نتایج برآوردھایی استوار می کنند کھ از طریق 

  دست آمده اند.نامناسب بھ  یھا روش

 ١٣۵۵ـ١٣۴۵در  ٪٢٫٧بھ  ١٣۴۵ـ١٣٣۵در  ٪٣٫١لھ، نرخ ساالنھ رشد طبیعی جمعیت از اطبق نتایج سرشماری ھای دھس

، زیرا با نتایج یک سری نمونھ گیری در رابطھ با رشد جمعیتی کشور کھ اخیر مورد مجادلھ است رسید. اما سرشماری

 ,Zandjaniبعمل آمده اند تطبیق نمی کند (بخش دوم)  ،نید بھ فصل چھارمارج: نگاه ک (طرح ١٣۵۵و  ١٣۵٢بین سال ھای 

میم بھ مجموعھ عجامعھ آماری وسیع و قابل تیک ماه یکبار بر روی  ۶گیری ھا، کھ بھ فاصلھ ھر   ) . نتایج این نمونھ1977

برآورد می کردند ) 1973-1976( ١٣۵۵-١٣۵٢برای دوره  ٪٣کشور، تکرار شده بودند، نرخ رشد ساالنھ ای برابر با 

)Anonyme, 1978  ٣٫٢نرخ رشد طبیعی ) 1970( ١٣۵٠کھ، در آغاز دھھ  کردیادآوری  ددیگر، بای). از طرف٪ 

بالغ  ١٣۵٧و در سال  ١٠٠٠در  ۴٩بالغ بر  ١٣۴۶برآورد شده بود. بعالوه بر پایھ برآوردھای ما، نرخ موالید در سال 

-1349در  ١٠٠٠در  ١٧نرخ مرگ و میر را کھ  ل برآورد ھای سازمان مللبوده است، حال با قبو ١٠٠٠در  ۴۵بر 

ما دقیقا ھمان نرخ رشد  کند،  ) اعالم می1970-1980( 1359-1349در  1000در  8/11) و 1970-1965( 1345

 ١٣۴۵با توجھ بھ این نتایج، اینکھ نرخ رشد ساالنھ جمعیت بین سرشماری ھای . را بدست می آوریم %3.2طبیعی 

  و یا در حدوداین رقم باشد، نامحتمل بنظر می رسد. ٪٢٫٧بتواند  ١٣۵۵و

رند. دیده بگیارا نوسواالت م شاه بودند، ترجیح می دھند کھ این واقعیت یرژدر اما آنانی کھ مدعی موفقیت تنظیم خانواده 

 ز دوران گذار باروری دارند، ازآنان دراصل با اعتقاد بھ اینکھ سیاست ھای جمعیتی نقش اساسی و تعیین کننده را در آغا

                                                 
تحلیل ھای مربوط بھ تحول جمعیتی ایران پس از انقالب را کھ برخی از آن ھا در کشورھای ومجموع ورطنین کلی یافت مقالھ مزب معمول ساخت.

   :خارج تحقق یافتھ بودند، تحت تاثیر قرارداد. بطور مثال
Makhoulf Obermayer, C., “Reproductive Choice in Islam: Gender and State in Iran and Tunisis”, Studies in Family 
Planning, Vol. 25, N° 1, Jan/Fev 1994, pp. 51-41 ; Omran, A., R., and Roudi, F., “The Middle East Population 
Puzzle”, Population Bulletin, n° 1, 1993, 40 p. ; Hoodfar, H., and Roshan, A., (Concordia University) State Policy 
and Gender Equality in Post-revolutionary Iran, paper prepared for the Population Council Symposium on Family, 
Gender, and Population Policy: International Debates and Middle Eastern Realities, Cairo, 7-9 February 1994 ; 
Mehryar, A. H., Repression and Revival of family planning in post-revolutionary Iran 1979-1994, Research Group 
on Population and Social Policy, Working paper n° 2, Institute for Research in Planning & Development, Tehran, 
Iran. Serial report n° Po 7401246 ; 

ریزی اقتصاد وطرح ، مجلھ سھ ماھھ مرکزمطالعات وتوسعھاقتصاد کشاورزی ، »انموالید در ایر وتعدادسطح باروری  تغییرات«ح. نجاتیان، 
 ؛ بھ کارھای آقاجانیان اشاره میکند.۵٢-٣٨، جلد دوم، ص. ١٣٧٣روستایی، زمستان 

بر کاھش  خانوادهطور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر مثبت برنامھ تنظیم وبھ سپس آنھایی مطرح می شوند کھ تحقیقات خاص خودشان را انجام داده 
  را برقرار سازند: لی بین این برنامھ و کاھش باروریباروری طی سال ھای آخرپیش از انقالب را تائید کرده بی آنکھ رابطھ علت و معلو

 لیفرجمعی کھ میرمطھری عھده دارتا، کا١٩٩٣ تھران،میرمطھری، تحلیلی از وضعیت جمعیت در جمھوری اسالمی ایران، یو. ان. اف. پی. ا، 
  آن بوده است؛ از سھ فصل

Mir-Motahari, M., An Analysis of Population Situation in the Islamic Republic of Iran, UNFPA - Tehran, 1993; 
Mossavar-Rahmani Y., L., “Family Planning in Post-Revolutionary Iran”, Nashat Guity (ed.) Women and 
Revolution in Iran, West view Press, Boulder, Colorado, 1983, pp. 253-262; Paydarfar, A., A., (School of Public 
Health ; University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina) & Moini, R. (Statistical Centre of Iran) 
“ Modernization process and fertility change in pre- and post-Islamic Revolution of Iran, A cross-provincial 
analysis, 1966-1986 ”, in : Population Research and Policy Review 14, 1995, pp. 71-90 ; 

سازمان  نامھ، فصلجمعیت "در نگرش تاریخی بھ روند میزان ھای موالید و مرگ وشناخت مراحل انتقالی جمعیتی درایران کوششی"م. امانی، 
 نامھفصل جمعیت،، »ھای جمعیت و وضعیت کمیسیون سیاست ھا ی جمعیتی سیاست«؛ ی. فرھادی، ٩١-٧١، ص. ١۴ـ١٣ثبت احوال کشور، ش. 

نامھ ، فصلجمعیت، »١٣٧٣محاسبھ نرخ باروری کلی سال «؛ ا. امیرخسروی، ٩٢-٧٧، ص. ١٣٧٣پائیز و زمستان  ،۶ـ۵سازمان ثبت احوال، ش. 
 .٣٣-١، ص. ١٣٧۶زمستان -، پائیز٢٢-٢١وال، ش. سازمان ثبت اح
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دیدن آنچھ کھ این الگو را مورد سئوال قرار می دھد، امتناع می ورزند. در صورتیکھ امروزه دیگر این واقعیت کامال 

 2000نتایج موفقیت آمیز بھ بار میآورد کھ انگیزه مردم بسیار قوی باشد. ( آنجاییپذیرفتھ شده است کھ سیاست مھار موالید 

Fargues,.( ل وعقآگاھانھ  وھیچ تالشب بود، یدر دوران رژیم شاه، شدیدا غاقوی، انگیزه  حال آن کھ چنین عاملی، یعنی

  آن صورت نگرفت. ایو یافتن راه حلی بر غیبتای نیز درجھت تشیخص دالیل این  گرایانھ

  توقف برنامھ تنظیم خانواده از جانب جمھوری اسالمی - ٣

مھوری اسالمی بھ سرعت قانون سقط جنین را بدالیل مذھبی کھ در باال ذکر شد، لغو کرد ، دولت ج١٣۵٧پس از انقالب 

و برنامھ تنظیم خانواده را نیز بویژه بھ دالیل سیاسی متوقف نمود. در واقع رھبران جدید کشور، برنامھ تنظیم خانواده را 

ویایی کشور ھای در حال رشد، در جھت منافع کنترل پ بھ منظور"،  امپریالیست ھا برنامھ ای طرحریزی شده بوسیلھ "

ھار چوب برنامھ ھای تنظیم چدانستند. در ھمین رابطھ، اینگونھ استدالل می شد کھ حکومت محمد رضا شاه، در  خود، می

خانواده، با قانونی نمودن سقط جنین و باال بردن سن قانونی ازدواج از قوانین اسالمی تخطی کرده است. باالخره بھ این 

بھ سازمان ھای نیمھ دولتی وابستھ بھ برنامھ تنظیم خانواده وجود داشت،  نسبت موارد باید اضافھ کرد کھ سوء ظنی کھ

  ناشی ازنقشی بود کھ بعضی از اعضای خانواده محمد رضا شاه دراین سازمان ھا ایفا کرده بودند.

تبلیغاتی برای کنترل موالید کشاند، بدون اینکھ این مخالفت صرفا ایدئولوژیک، دولت اسالمی را بھ توقف برنامھ ھای 

، از طریق یک فتوا، آشکارا مجاز شمرده ١٣۵٨استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را کھ آیت اüّ خمینی در سال 

 یع وبود، ممنوع نماید. بھ دنبال فتوای مزبور، درمانگاه ھا و مراکز بھداشتی دوباره خود را سازماندھی کرده و بھ توز

کھ در اثر محاصره اقتصادی کشور و ھزینھ ھای سنگین  ھرچند ،ادامھ دادند پخش رایگان وسایل جلوگیری از بارداری

 . ھمانطور کھ در فصل اول ازمتنوع نبودندآنچنان کھ باید  این وسائل جویانھ در آنزمان،ھ جنگ و در نتیجھ اقتصاد صرف

سیدند. ر  ی از بارداری در داروخانھ ھا نیز بھ قیمتی مناسب بھ فروش مینخستین بخش این کتاب، دیدیم، وسایل جوگیر

بر اساس تنھا آمار موجود از برنامھ تنظیم خانواده
191

، کھ رشد تعداد متقاضیان وسایل جلوگیری از بارداری را از سال 

فاده ل موالید، بھ توقف استبھ بعد، نشان می دھد، می توان حداقل مشاھده کرد کھ توقف تبلیغات برای کنتر) 1978( ١٣۵۶

  از وسایل جلوگیری از بارداری منجر نشده است.

  در غیبت برنامھ تنظیم خانواده تیل جمعیتحو

نکتھ  د،موالید را متوقف کرده بو کنترل عدم توقف استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، در حالیکھ دولت تبلیغات برای

در تفسیر ھای مربوط بھ تحول جمعیتی ایران بعد از انقالب، بوسیلھ مفسرانی کھ کھ در اغلب اوقات،  است بسیار مھمای 

شار . غالب این بررسی ھا کھ پس از انته استبویژه بر گرایشات ناتالیستی جمھوری اسالمی تاکید دارند، ندیده گرفتھ شد

حاصلھ در بین دو سرشماری  صورت گرفتھ، با اتکاء بر روی نرخ رشد) 1988( ١٣۶٧ سالدر، ١٣۶۵نتایج سر شماری 

                                                 
191

 .در فصل اول از بخش نخست ٧نگاه کنید بھ جدول  
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کھ افزایشی را در مقایسھ با دوره قبل نشان می داد، و ھمچنین با اتکاء بر برآورد ھای بدست آمده بوسیلھ  ١٣۶۵- ١٣۵۵

ھای محاسباتی غیر مستقیم باروری، کھ آنان ھم افزایشی را نشان می دادند، بگونھ ای شتابزده، چرخش وتغییر   روش

). ,Aghajanian 1992( ، را نتیجھ گرفتندھ بنا بھ نظر آنان در دوران رژیم سابق آغاز شده بودروند گذار باروری، ک

 بھمنجرند، دقش تعیین کننده در روند کاھش باروری می دانبار دیگر پیش داوری ھایی کھ بھ جھت گیری ھای سیاسی 

  نتیجھ گیری منفی و بی پایھ شد.

 رازسال بوده است. اما این افزایش وسیعا بھ ت در ٪٣٫٨، ١٣۶۵و  ١٣۵۵جمعیت بین  این درست است کھ نرخ رشد

مھاجرتی مثبت بستگی داشتھ و بھ ورود انبوه مھاجران افغانی و عراقی مربوط می شد. آمار دقیقی در رابطھ با شمار این 

ت شمارش شده، برآورد کل جمعی ٪۵٫۶میلیون نفر، یعنی  3مھاجران در دست نیست ولی تعداد آنان را می توان نزدیک بھ 

کھ این رقم را، بھ علت کم  ،می رسد ٪٣٫٢ بھ ١٣۶۵و ١٣۵۵با کاھش تعداد مھاجران، نرخ ساالنھ رشد طبیعی بین . کرد

این پیشرفت سوادآموزی و تحصیالت  بر، باید بازھم کمتر فرض کرد. عالوه ١٣۵۵شماری احتمالی جمعیت در سرشماری 

از آغاز جنگ، بدون شک موجب کاھش کم شماری جمعیت، خصوصا کودکان و  و بویژه سھمیھ بندی مواد غذایی

بوده است.  ١٣۵۵کاملتر از سرشماری  ١٣۶۵خردساالن کم سن، گردید بھ گونھ ای کھ می توان فکر کرد کھ سرشماری 

را در اطراف توان آن ومی ، بر خالف آنچھ کھ ادعا می شود، افزایش نیافتھ ١٣۶۵و ١٣۵۵آھنگ رشد طبیعی جمعیت بین 

 ی کھبرآورد ھای در سال ثابت فرض کرد.  واما در باره باروری ھمانگونھ کھ بھ تفصیل توضیح داده شد، روش ٪٣

  بکار رفتھ موجب برآورد نرخ باروری باالتر از حدّ واقعی شده است.

ین و یا در رشد باروری در بدر نرخ رشد طبیعی جمعیت  ھیچگونھ افزایشی موجب فقدان برنامھ تنظیم خانواده ،بنا براین

نشد. در عین حال می توان فکر کرد کھ اگر جمھوری اسالمی یک سیاست جمعیتی اتخاذ کرده  ١٣۶۵و  ١٣۵۵سال ھای 

. اما تجربھ رژیم سابق بخوبی ودبود، می توانست احتماال در بھ جلو انداختن و تسھیل دوران گذار باروری موثر واقع ش

اند تو  راء یک برنامھ تنظیم خانواده و تبلیغات شدید در جھت کنترل موالید، بھ خودی خود، نمینشان داد کھ اتخاذ و اج

 موفق برای آنکھ برنامھ تنظیم خانواده باعث کاھش باروری شود. گذار باروری در گذار کلی یک جامعھ ادغام می شود.

ھ نطفھ کعواملی ، و خصوصا تغییر و تحوالتفرھنگی و اقتصادی کھ -شود می بایست قبل از ھرچیز، آن عوامل اجتماعی

شان را باعث   تغییر و تحول شرایط زنان در اجتماع را در خود می پرورانند وایجاد میل و انگیزه بھ مھار باروری

شرایطی کھ دولت جمھوری اسالمی  لذا، در ابتداشوند، نقش خود را ایفاء کرده و اجتماع را آماده پذیرش کرده باشند.  می

آمد، اما این شرایط بھ سرعت، بدنبال   ژیم سابق بھ ارث برده بود، چندان مساعد محدود ساختن باروری بھ نظر نمیاز ر

بسیج شدید و بکار گیری امکانات عظیم، در جھت بھبود وضع بھداشتی و خدمات اجتماعی، توسعھ سوادآموزی و اشتغال 

ا آماده ر این امر ایات شھری، تغییر کرد و شرایط مناسب بربھ تحصیل کودکان، و تھیھ امکانات برای دسترسی بھ خدم

ساخت. چنین بود کھ زنان دیگر بدون اینکھ منتظر یک برنامھ تنظیم خانواده و تبلیغات آن شوند، خود بگونھ ای روز 

  آوردند. روی افزون بھ مھار باروری

، باعث ارزیابی اشتباه نمی دادر در آن زمان را ارزیابی این تحول چشمگیامکان کمبود و نارسایی داده ھای مناسب، کھ 

از سال ھای نخستین جمھوری اسالمی گردید. بدین ترتیب جمھوری اسالمی بھ در این مورد منفی  کارنامھ ایو تولید 

و نگران کننده قلمداد ه میلیون جمعیتش، ھشدار دھند ۴٩عنوان مسئول اصلی وضعیت جمعیتی ایران، کھ با توجھ بھ 

 معرفی گردید.  شد، می
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  لتوسی جمعیتااتخاذ سیاست م - ۴

زمانی دوباره مطرح شد کھ در پایان جنگ ایران وعراق در مرداد  ،مسئلھ جمعیت در دوران جمھوری اسالمی
192

١٣۶٧ 

 اقتصادی کشور بود. -دولت اسالمی در حال طرح و تنظیم نخستین برنامھ پنجسالھ اش در جھت توسعھ اجتماعی )1988(

، یک ماه پس از آتش بس، سازمان برنامھ و بودجھ در دانشگاه مشھد اولین ھمایش علمی درباره ١٣۶٧ر در شھریو

جمعیت و توسعھ کھ در آن بسیاری از پژوھشگران، متخصصان و مسئوالن سیاسی شرکت داشتند را تشکیل داد. نتیجھ 

ھار رشد جمعیت کشور تاکید کرد.در گیری اصلی این ھمایش بر ضرورت تدوین اضطراری یک سیاست جمعیتی برای م

"  منشور برادری  ، آیت اüّ خمینی در "١٣۶٧آغاز آبان 
193
درباره مسائل بھ ضرورت مباحثھ درباره اتخاذ موضع خویش  

" موالید بینفواصل  ویا تعیینجلوگیری از موالید در صورت ضرورت  از جملھ بھ "مختلف تاکید دارد و
194
اشاره دارد.  

طریق وسایل ارتباط جمعی وترویجی ازک فعالیت تبلیغی از این تاریخ ی
195

در جھت توضیح دالیل ضرورت اجرای  ،

فقھای مذھبی نیز مورد سئوال قرار گرفتھ، نظرات موافق و یا مخالف برخی از  برنامھ تنظیم خانواده آغاز شد. رھبران و

افتباروری و موالید، وسیعا در مطبوعات انتشار ی با مھارآنان در رابطھ 
196

. زیر پرچم آیت اüّ خمینی کھ با مصرف 

وسایل جلوگیری از بارداری مخالفتی نداشت، بخش عظیمی از فقھا و متخصصین علوم دینی تائید خود را بر محدود کردن 

، حجت االسالم مقتدایی، سخنگوی شورای ١٣۶٧تعداد فرزندان و کنترل رشد جمعیت کشور اظھار کردند. در آذر ماه 

یی و یکی از مدرسان علوم الھی در قم، رسما اعالم داشت کھ از نظر اسالم مانعی در اجرای برنامھ تنظیم عالی قضا

خانواده وجود ندارد
197
. 

وزیر بھداری، بھداشت و آموزش پزشکی، مسئول آن شد کھ با فعال سازی دوباره معاونت تنظیم  )،1989( ١٣۶٨در سال 

 ٢٠در عرض  ٫٢٪٣معیتی دولت اسالمی را کھ ھدفش کاھش رشد جمعیت، بھ خانواده این وزارتخانھ، ھدایت سیاست ج

سال  بود
198

" نقاضای کمک نمود تا بتواند در رابطھ با   صندوق بین المللی جمعیت  ، را بدست گیرد. دولت ھمچنین از "

 ).Anonyme 1993(خدمات بھداشتی و درمانی  برای مادران و کودکان و ھمچنین تنظیم خانواده جوابگوی نیازھا باشد 

بھ منظور ارزیابی میزان استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری وزارت بھداری یک آمارگیری از نوع " شناخت، رفتار 

از زنان ازدواج کرده کھ در سنین  ٪۵٠)، کھ در فصل اول ذکرشد، انجام داد. طبق نتایج این نمونھ گیری KAPو عمل"( 

درروستاھا)  ٪٢١در شھرھا و  ٪٣١از این زنان (  ٪٢٨ازبارداری متوسل می شدند؛  بودند بھ وسایل جلوگیری ۴۴ـ١۵

                                                 
192
کنند  تدقیق این مطلب ضروریست کھ این جنگ باعث اتخاذ ھیج برنامھ و سیاستی کھ بتواند بر روی جمعیت تاثیر بگذارد، نشد. برخی فکر می 

نوار سھمیھ خا سھمی بھنوار، می توانستھ باعث افزایش باروری گردد، زیرا کھ سھم غذایی نوزاد، کھ سھمیھ بندی مواد غذایی، مبتنی بر بعد خا
بر صحت آن وجود ندارد. وانگھی کاھش چشم گیر باروری  دلیلی مستدلاضافھ می کرد. اما این نظر تنھا بر یک فرضیھ استوار بوده و ھیچ نوع 

تعرضی وسیعی را بر ضد عراق تدارک می دید، با زھم اعتبار این نظر و این فرضیھ را بھ کھ ایران مرحلھ  ، درست در زماني١٣۶۵در سال 
 زیر سئوال می برد.

193
بھ مباحثھ ای سازنده درباره تمام مسائل سیاسی کھ در آن  ویودعوت منظور نا مھ ای است از آیت اüّ خمینی خطاب بھ مجموع روحانیون  

، ھمچنین نگاه کنید 1367آبان ماه  10روزنامھ کیھان بھ تاریخ : خانوادهداشت، از جملھ برنامھ تنظیم  زمان رو در روی جمھوری اسالمی وجود
 . 3بھ ضمیمھ 

194
 ١٣۶٧ آبان ١٧روزنامھ کیھان یکشنبھ  
 .3برای منابع نگاه کنید بھ ضمیمھ  195
196

  3ی را منعکس کرده اند رجوع کنید بھ ضمیمھ برای شماره ھا ی روزنامھ کیھان کھ اظھارات علماء بدنبال تقاضای آیت اüّ خمین 
 .١٣۶٨آذر  ٢۴روزنامھ کیھان  197
198

 )١٣٧٠شھریور  ١٩، (کیھان. یل بھ این ھدف تعیین کرد اما کمی بعد، این مدت را بھ نصف تقلیل دادنسال را برای  ٢٠ دولت،در ابتدا  
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از  ٪٢٢از وسایل جلوگیری از بارداری نظیر قرص ضد بارداری، آ.یو.دی و یا کاندوم استفاده می کردند، در حالیکھ 

  در روستاھا) از روش ھای سنتی بھره می گرفتند.  ٪١٠در شھر ھا و  ٪٣١آنان (

تائیدی است بر اینکھ توقف تبلیغات در جھت مھار موالید، باعث توقف استفاده از وسایل ضد بارداری توسط زنان این امر

فرزند  ١٫١، کھ ازآن میان ١٣۶٨و  ١٣۵٨فرزند برای ھرزن بین سال ھای  ١٫۶نشده بود، و نیز اجازه می دھد کھ کاھش 

ھیم. بنا براین انگیزه زنان برای کنترل باروری خویش، حتی کاھش یافتھ بود، را توضیح د ١٣۶٨و  ١٣۶۵بین سال ھای 

قبل ازاینکھ معاونت برنامھ تنطیم خانواده متعلق بھ وزارت بھداشت، دست بھ سازماندھی خویش جھت طرح و اجرای 

شکی بزند، ازسطحی قابل توجھ برخوردار بود. وزارت بھداشت، درمان و آموزش پز ١٣۶٨برنامھ تنظیم خانواده در آذر 

با بھره جویی از خانھ ھای بھداشت در نواحی روستایی توانست با شتابی نسبتا سریع فعالیت ھای این برنامھ جدید تنظیم 

خانواده را توسعھ دھد. برنامھ ھای اطالعاتی و ترویجی نیز بھ برکت وسایل ارتباط جمعی توسعھ یافت. از رادیو و 

ھایی کھ بھ ترویج تنظیم خانواده می پرداخت و مردم را در این رابطھ حساس  تلویزیون نیز دعوت شد کھ با ارائھ برنامھ

نمود، دراین امر شرکت جویند. چندین موضوع و درس در رابطھ با تنظیم خانواده، وسایل جلوگیری از بارداری،  می

 کنترل باروری و خطرات جمعیت زیاد و غیره نیز در کتاب ھای درسی دبیرستان ھا وارد شد.

فعالیت تبلیغی و ترویجی برخالف تبلیغات نخستین برنامھ تنظیم خانواده، کھ تاکید خود را بویژه بر روی مصرف  این

وسایل ضد بارداری متمرکزمی کرد، بیشتر در صدد بود کھ شناخت و فھم مردم را در رابطھ با اھمیت مسئلھ جمعیت 

این تبلیغات فراخوانی بود بھ  ،ایران ھشدار دھد. بنابراین  یاد جمعیت در جامعھدزا افزایش دھد وبھ آنان در مورد خطر

جمعیت. برنامھ تنظیم خانواده، بعالوه، از طریق روش ھای مختلف  ازدیادحس مسئولیت جمعی جامعھ در رابطھ با خطر 

ابق تمایز س تبلیغاتی بر روی حفظ سالمتی مادران و کودکان تاکید می کردو مشخصا در این مورد با سیاست جمعیتی رژیم

آنان برای یک زندگی بھترمی  آرزوھای آشکاری داشت. این تبلیغات جدید سعی در حساس نمودن مادران و بیدار کردن

  کرد.

وسایل جلوگیری از بارداری کھ برنامھ تنظیم خانواده جمھوری اسالمی، در مراکزش عرضھ می کرد شامل قرص ضد 

ی رحم و بستن مجاری تناسلی مردان بود.  در مورد بستن مجاری تناسلی بارداری، آی.یو.دی. کاندوم، بستن لولھ ھا

تناقض نکتھ مده می گرفت. ھمردان، این عمل درمراکز تنظیم خانواده صورت می گرفت و دولت تمامی ھزینھ آن را بع

م و ھزینھ اش ک آنکھ، مسئوالن برنامھ تنظیم خانواده بستن مجاری تناسلی مردان را از آنجا کھ سریع صورت می گرفت

) قابل برگشت بود، بھ دیگر روش ھای جلوگیری ترجیح می دادند. قابل توجھ است کھ ینظرطور بھ  ( بود و در ضمن

در ی "شناخت، رفتارو عمل"، افزایش قابل توجھ KAPنتایج یک نمونھ گیری جدید از نوع  )،1991( ١٣٧٠در سال 

زنان ازدواج کرده  ٪۶۵بویژه در روستا ھا نشان می داد: از مجموع  نسبت استفاده روش ھای جلوگیری از بارداری را

در  ٪۴٢در شھر ھا و  ٪۴٧(  ٪۴۵سال داشتند و ازیکی از روش ھای ضد بارداری استفاده می کردند،  ۴۴تا  ١۵کھ 

در   ٪٩٫۴در شھر ھا و  ٪٢٧(  ٪٢١٫۶روستاھا) از روش ھای جدید جلوگیری ( قرص، کاندوم، بستن لولھ ھای رحم) و 

  روستاھا) از روش ھای سنتی استفاده می کردند. 

، دولت اسالمی بھ منظور تشدید سیاست محدود کردن موالید، بخشنامھ ای صادر کرد کھ طبق آن ١٣٧٠در اردیبھشت 

فرزند چھارم و فرزندان بعد از او کھ بعد از یک سال پس از انتشار این بخشنامھ متولد می شوند، از ھر گونھ کمک 
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دولتی
199
. در ضمن این بخشنامھ می افزود کھ دیگر از این می شدندکھ اصوال بھ ھمھ خانواده ھا تعلّق می گرفت، محروم  

فرزند چھارم، حق مرخصی باحقوق برای بارداری  وفرزندان بعدازبھ بعد مادران شاغل برای تولد چھارمین فرزند 

واده ھایی کھ میل داشتند با تولد فرزند چھارم و یا بیشتر، خانواده داشت. بدین ترتیب از این تاریخ خان وزایمان نخواھند

  خود را گسترش دھند، می بایستی بھ تنھایی متقبل مخارج آن می شدند. 

جمھوری اسالمی با تصویب این بخشنامھ کھ اقدامی تعرضی بود و بھ برنامھ ھای تنظیم خانواده و بھ روش ھای جلوگیری 

 را بھ ناتالیستآن" نمود و تمامی پیش قضاوت ھایی کھ   لتوسیام  ، بوضوح یک جھت گیری "از بارداری اضافھ می شد

حتی فکرش را ھم نمی کرد،  گرایش،بھ زیر سئوال برد. آنچھ را کھ رژیم سابق، علیرغم اراده را بودن متھم می کردند 

اوضاع، این بار، کامال مساعد بود.البتھ زیرا کھ شرایط و  ،دولت اسالمی می توانست با کمال آرامش بھ خود اجازه دھد

بھ علت فقدان داده ھای مقتضی، ارزیابی تاثیرات این بخشنامھ بر روی روند کاھش باروری ممکن نیست. اما از آنجا کھ 

وده بمزبور از صدور آن آغاز شده بوده، ضرورتا اثرات این بخشنامھ می باید در جھت گرایش  پیشگرایش بھ کاھش از 

  باشد.

کھ بنا بر برآورد ھای ما کاھش سریع باروری، چھار سال پیش از بھ اجرا در آمدن برنامھ تنظیم خانواده جمھوری  ر حاليد

بین کاھش  ینمی توان یک رابطھ علت و معلول ،در وضعیت کنونی داده ھای موجود آماریواسالمی، آغاز شده بود، 

ی کھ ھای  نمود؛ در این میان ھستند کسانی کھ براساس ھمان تحلیلی لتوسی دولت اسالمی برقراراباروری و این اقدامات م

پایھ استدالل شان برتاثیر اراده گرایی سیاست ھای رژیم سابق استوار بود، تردیدی  بھ خود راه ندادند کھ با ھمان روش، 

زند بسا مسلمان یبرای دنیااقدامات جمھوری اسالمی را ارزیابی کرده و تا آنجا پیش روند کھ از جمھوری اسالمی الگویی 

)Anonyme, 1995ساختند کھ بھ واسطھ   ). در حالیکھ چند سال پیش، ھمین ناظران، جمھوری اسالمی را متھم می

قوانین اسالمی خویش و در اثر فقدان برنامھ تنظیم خانواده، باعث افزایش سطح باروری درایران شده است. از آنجا یی 

فقدان برنامھ تنظیم خانواده بوده کھ بھ  ، بھ زعم آنان، ایناء می گردند، پس باید فھمید کھکھ قوانین اسالمی ھمچنان اجر

، کمک کرده است. چنین استداللی در واقع متضمن آنست کھ برقراری برنامھ ١٣۶٠نوعی بھ صعود باروری در دھھ 

عات مربوط بھ تحول جمعیت شناختی تنظیم خانواده لزوما منجر بھ کاھش باروری می شود. این نوع بینش ھنوز برمطال

بر روی علل واقعی ای کھ این گذار باروری را باعث  بطور مؤثرمی شود کھ پژوھش  ومانع آندر ایران غالب است 

  متمرکزگردد. شدند،

  نتیجھ گیری

تنظیم نزد اھل سنت ممنوع نیست. برنامھ  ونھ دربرخالف تصور رایج، عمل جلوگیری از بارداری، نھ در مذھب شیعھ 

خانواده ونحوۀ پیشبرد آن، بخوبی نرمش موضع گیری جمھوری اسالمی در مورد روش ھای جلوگیری از بارداری و 

                                                 
میھ بندی مواد غذایی و سایر مایحتاج اولیھ، کھ ھنوز ھم بھ جھت بحران کوپن ھای سھ: در بین کمک ھای دولت مھمترین آنان عبارت بودند از 199

دولت بعالوه ھزینھ اشتغال بھ . ارزانتر کاال ھا را می دھد وامکان خریداین کوپن ھا بر اساس بعد خانوار توزیع می شود  دارد.اقتصادی اعتبار 
یگر د درمانی واکثریت حقوق بگیران کشور را تشکیل می دھند، از بیمھ ھای دولت، کھ  بعالوه کارمندان. تحصیل کودکان را بھ عھده می گیرد

 .وانند بھرمند شوندتکمک ھایی کھ بر اساس بعد خانوار تعیین می گردند، می 
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لتوسی از طرف دولت اسالمی و بھ کار گرفتن امکانات وسیع برای ااتخاذ سیاست آشکارا م و ولد را نشان داد. تنظیم زاد

نھ تنھا بر رضایت  گواھی است ری، خصوصا در مناطق روستایی،و توزیع روش ھا و وسایل جلوگیری از باردا آموزش

 بر استفاده از روش ھای جلوگیری از بارداری، بلکھ نشانھ ی عملگرایی سیاسی این حکومت در مقابل مشکالت کشورآن 

ً  تبلیغ و تشویق مردان بھ بستن مجاری تناسلی خود، با وضع . جمھوری اسالمی بانیز ھست بھ منظور  ن،آمرانھ قانو نسبتا

در اقدامات خود از رژیم سابق، کھ علیرغم اراده گرایی غیر قابل  )بھ سھ فرزند (محدودتحمیل اندازه محدود بھ خانواده ھا 

  .گرفتپروازانھ اش، ھرگز چنین ابتکاراتی را نداشت، پیشی  انکارش و علیرغم اھداف بلند

رابطھ با تنظیم خانواده در ایران، کھ فھم دالیل شکست تجربھ اول و این امرمارا بھ نکتھ بسیار آموزنده این دو تجربھ در 

کامیابی نسبی تجربھ دوم را ممکن می سازد، رھنمون می گردد. در واقع در رژیم سابق، برنامھ ھای تنظیم خانواده با 

ھای   سوی دولت شده از واقدامات اتخاذناسازگار بود، بطوری کھ تصمیمات  واقتصادی کشورتوسعھ اجتماعی فرھنگی 

ھ حرکت، پیشبرد موفقیت برنام ، بطور دائمیکرد و یک نیروی بازدارنده  متوالی، منظما با مشکالت عدیده ای برخورد می

تنظیم خانواده را مانع می شد.  در صورتی کھ برعکس در رژیم جمھوری اسالمی، از آنجا کھ برنامھ توسعھ ویژه در 

ل از آن شروع شده بود، سیاست تنظیم خانواده در شرایط و زمینھ ای مناسب تحوّ مناطق بسیار محروم از ده سال قبل 

بنا کنیم کھ بر اساس آن موفقیت سیاست تنظیم خانواده  را فرضیھ قوی و استواراین یافت.  از ورای مثال ایران، می توانیم 

نگیزه بھ نحوی مساعد در نزد زنان ا فرھنگی و اقتصادی بستگی دارد، پیشرفتی کھ-پیش از ھر چیز بھ پیشرفت اجتماعی

کنترل باروری شان را ایجاد می کند و آنان را آماده پذیرش و استفاده از یکی از روش ھای جلوگیری از باروری میکند. 

ی آورد، بھ طریق اول  باید اضافھ کرد کھ برنامھ تنظیم خانواده با دخالتی کھ در قلمرو زندگی خصوصی افراد بعمل می

حساس در روابط بین قدرت سیاسی و مردم محسوب می گردد، و از این رو میتوان شکست تجربھ رژیم سابق و نکتھ ای 

  رژیم اسالمی را از این زاویھ نیز بررسی نمود. موفقیت نسبی
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  فصل نھم

  و قدرت سیاسی شناختیھای جمعیت آمار 

کھ »  واقعیتی  «رسی، کھ می تواند بھ ھمان اندازه ی است درباره کشور مورد براتتولید آمار در نفس خود اطالع ی شیوه

توان از خود پرسید کھ توجھ   ماست، میدر موردی کھ مشغلھ از ورای ارقام مورد پژوھش قرار می گیرد، جالب باشد. 

چھ نظر فاش کننده آرمان سیاسی  دارند، ازمعطوف می  کھ رژیم ھای پیاپی بھ شناخت آماری جمعیت شان مشخصی

برای ای کھ  انتشار یافتھ باشند یا نھ، بر پدیده مثالً  ، برحسب این کھھاچگونگی تولید آمار نظرھمچنین ازچھ  یا آنھاست و

ربوط ھای م  . بھ عبارت دیگر، آیا می توان تصور کرد کھ بررسیگذار استاثر ،دنمورد استفاده قرار می گیرتشریح آن 

انتشار موجب از تواند پس   ش دھنده آمارھا از مشکالت می شود، میبھ مسائل جمعیتی، کھ ابتدا موجب آگاھی دولت سفار

  آگاھی مشابھ درنزد خود جامعھ گردیده تا آنجا کھ رفتارآن را تغییر دھد؟

فرانسھ، می نویسد کھ در دموکراسی  تجربھ) با اندیشیدن بھ این سوال، بنا بر Rosanvallon, 1990پیرروزن ولن (

  مدرن:

در فرایند نمایندگی عمومی،  است کھ عملکردی مانند آینھ داشتھ باشند. با ورود بھ عرصھآمارھا این  سرنوشت  «

 بھ وظیفھ تولید وآمارھا جامعھ کھ در ھمراھی و تداوم مکانیسم نمایندگی سیاسی است، مشارکت می کند. بھ این معنا 

   (Rosanvallon, 1990 : 45)[...]») مربوط می شوند Nationنھاد ملت ( 

نماید،  م مییرستھای گردآوری ارقام را  آمارکھ روند پیشرفت روش»  فن «تاریخ  نابراین ضروری است درکنارب« 

از نو تعریف  حوزه وعرصھ عمومیآن نیز برای فھم شرایطی کھ در آن دولت، در اثر انقالب »   سیاسی  «تاریخ 

   (Rosanvallon, 1990 : 48)»شود، تدوین گردد. می

شبیھ بسیاری از کشورھای درحال توسعھ است)، مسئلھ حائز اھمیت بیشتری است زیرا  (کھیر ایران درمورد کشوری نظ

 ردتولید آمار، ھمانق خودکفاییکھ نگرش آماری ابتدا از روی الگوی ھای خارجی وارد شده است: پیشرفت تدریجی بسوی 

باشد.   کشور و رابطھ دولت با جامعھ می ورشد سیاسیاز لحاط فنی کھ از حیث ھدف آن، در نفس خود نشانگر بلوغ 

  پیرروزن ولن می نویسد:

رابطھ دولت / جامعھ شکل  ھای (فیگورھا) کھ در آن ھا قالباست تدوین تاریخ دولت عبارت از تحلیل شرایطی  «

 دیتوجود ندارد: دولت تنھا در رابطھ با جامعھ موجو رابطھاین گرفتھ است. زیرا تاریخ دولت بدون دریافت و درک 

تاریخی کھ نھ ازبرش بخش ھای مختلف و نھ از  ریخت،می یابد. با این فکرمی توان طرح تدوین تاریخ دولت را 

تاریخ دولت بایستی براساس تحلیل شکل بندی و تحول تعداد معینی از  کند.عزیمت می  رانھنگا ھقعاتوصیف ساده و

ل کھ این قالب ھا را بایستی در ویژگی ملی حرکت د، در عین حادقالب ھای کلیدی رابطھ دولت /جامعھ، بنا گر

  (Rosenvallon, 1990 : 15)  » .نوگرایی فھمیدضمن درک رابطھ آنان با توسعھ تجدد و  خاصشان،
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اش  در چھارچوب این فکر است کھ ما سعی می کنیم، خیلی متواضعانھ، بھ بررسی خالصھ نگاه دولت ایران بر روی جامعھ

، و اندازه گیری 1357 برش ووقفھ واثربرد  ھ تکرارمی کنیم کھ دراینجا نیز قصدما ن فھم معنا،بپردازیم، ضمن این ک

  درجھ بلوغی کھ تا بھ امروز حاصل شده، می باشد.

آماری، خصوصا داده ھای آمار  یدر ایران، ھمچون اکثریت قریب بھ اتفاق کشورھای در حال توسعھ، گردآوری داده ھا

نگ دوم جھانی آغاز شده است. از آنجا کھ غالب این کشورھا، کارکنان با صالحیت و امکانات جمعیت شناختی، پس از ج

مادی مناسبی دراختیار نداشتند، سازمان ھای بین الملی، بھ ویژه سازمان ملل، پیشنھاد تربیت کادرھای محلی را داد تا بھ 

دھند و بھ این دولت ھا کمک کنند تا ابزار و وسایل آن ھا آخرین روش ھای گرد آوری و تحلیل داده ھای آماری را آموزش 

سودمند بود و بھ تولید  ،ضروری چنین عملیاتی را فراھم سازند. ھر چند این ھمکاری ھا و گسترش مھم وسایل مناسب

گردید، ولی در اکثریت قریب بھ اتفاق این کشورھا طی سال ھای طوالنی داده ھای بدست  منجر نخسین آمارھای جمعیتی

  . ندمده ھمچنان ناکامل بود و بھ اندازه کافی قابل اعتماد نبودآ

توسعھ اجتماعی ـ اقتصادی کشورھای مربوطھ است. تولد علم  ی ارزیابیرابشاخصی  ،این کسری آمار جمعیت شناختی

 یش مدرننسیاست بود کھ بھ بی ی ازسده ھفدھم، در رابطھ تنگاتنگ با دگرگونی قدرت و ظھور شکل جدید جمعیت درمیانھ

 ).Le Bras, 1993از مدیریت کشور مجّھز شد کھ مفید بودن آمار ھای جمیعتی درغرب را وسیعا توجیھ می کرد (

ق ی دقیئداخل مرزھا نی درتجربھ این دولت ھای پیشگام نشان می دھد کھ سرشماری جمعیتی مستقر در سرزمی ھمچنین

 ,Blumتمرکز و بینشی ھمگون از جامعھ است (مزم امکانات اداری کھ در آن دولت ھا قدرت خود را اعمال می کنند، مستل

1996.(  

و آمار اجازه نمی دھد کھ بھ ھیچ شکلی، اولی را بدون دومی تصور نماییم. در این  *ملت –بنابراین پیوند نزدیک دولت 

 بنظر می رسدند،   ه بودارتباط، در کشورھای در حال توسعھ، کھ اکثریت قریب بھ اتفاق آن ھا مدت ھای مدیدی مستعمر

 ,Rosanvallon» (  سیاسی حوزهکامل  ییخود کفایی و جداتوانمند سازی، حول   «دولت ھای جوانی کھ بھ استقالل رسیدند 

اوج خود بود. دولت ھای این کشورھا غالب اوقات چشم  یّت درعدم شفاف ،) شکل گرفتند. در این شکل سیاسی15: 1990

سلطھ خود از طریق منطق ابتدایی کنترل قدرت نداشتھ، عالقھ و توجھی بھ جامعھ و امکانات اندازی جز دوام بخشیدن بھ 

ھا با   نشان نمی دادند. چند آمارپراکنده ای کھ این دولت جامعھبا آرزومندی ھای  از راه سازگارشدنحفظ قدرت خود 

 آنای »  آیینھ «اجرای عملکرد منظور  ھمکاری سازمان ھای بین الملی، بھ خصوص سازمان ملل، تولید کرده بودند، بھ

 وربھ منظدر عرصھ روابط بین المللی،  ھا نبوده، بلکھ بیشتر، برای تھیھ حد اقل داده ھای اجتماعی ـ جمعیتی ضروری

برقراری روابط اقتصادی و خصوصا مالی با کشورھای توسعھ یافتھ صورت گرفتھ اند. در این شکل بندی، سیاست 

  تأخیرافتاد.ملت بھ ـ ر خود را حفظ کرده و روند تشکیل دولت ھر یک اسراوجامعھ 

، طی دھھ ھای اخیر، تحول چشمگیر برخی از این کشورھا را می توان ھم در روابط بین سیاست و جامعھ و این ھمھبا 

در مضمون و ھم در تولید منظم و ھرچھ کاملتر آمار مشاھده کرد. این تغییر، ناشی از نگرش واقعا جدیدی از قدرت، ھم 

توان مستعمرات سابق اسپانیا،  ھم در شکل می باشد کھ بھ الگوی دولت غربی نزدیک می شود. ازجملھ این کشورھا، می

                                                 
 .  Nation -Stateو بھ انگلیسی   nation -tatÉبھ فرانسھ . * 
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عداد آن ھا تو ـ  بریتانیای کبیر، بعضی از کشورھای تحت الحمایھ سابق و باالخره چند کشوری کھ ھرگز مستعمره نشدند

  زیاد نیست ـ مثل ایران را بر شمرد.

ایران، تا پایان قرن نوزدھم، امپراطوری بزرگی را تشکیل می داد کھ ھمواره حاکمیّت خود را، علیرغم مداخالت مکرر 

دو قدرت روس و بریتانیا و اشغال سرزمین ھای آن طی دو جنگ جھانی، حفظ کرده بود. تا این دو دھھ آخر، ایران در 

شناختھ بود: تا اولین سال ھای قرن بیستم، سلطنت استبدادی وسپس واقع بھ عنوان رژیم سیاسی جز سلطنت رژیم دیگری ن

ی کھ تشریح جامعھ را امکان پذیر سازد، بطور قابل ھائتنھا در ظاھر مشروطھ شد. بھ این ترتیب کشور در تولید آمار

جمعیت  ھایمالحظھ ای تأخیر داشت. در چھارچوب پرسش ھا و نقطھ نظرات طرح شده در باال، بررسی تولید آمار

  ر می رسد.نظبھ پیوند مستقیم با تحول سیاسی و ساختاریابی دولت ـ ملت دراین کشور، واجد اھمیّت  ایران، درشناختی در 

  در رژیم سلطنتی جمعیت شناختی ھایآمار. -.١

  قاجارھا تفاوتی بیسستی و 

، امری کھ افتادده ھای آماری را دا فکر گردآوریا سستی وبھ ب ایران تنھا از اواسط قرن نوزدھم است کھ امپراطوری

رکت بکھ در آمارگیری بھ ، نسبت بھ ھمسایھ قدرتمند خود، امپراطوری عثمانی در این زمینھ این کشور را عقب افتادگی

وحتی نسبت بھ مصر کھ اولین سرشماری عمومی جمعیت خود را  ،بود بزرگ شدهمتخصصی تبدیل بھ چند قرن تجربھ 

-١١۵٨سلطنت قاجار ( دوران) بھ انجام رساند، نشان می دھد. در Alleaume & Fargues, 1996() 1846( ١٢٢۵در 

سلطنت استبدادی بود، شاه بھ  )1906( ١٢٨۵تا انقالب مشروطھ در  )، کھمیالدی 1797-1925، ھجری ش. ١٣٠۴

عالقھ وتوجھ بیش از آن عدم  رعایای خود بود؛ این امر تا حد زیادی فقدان اراده یاومال عنوان ظل هللا، مالک کشور، جان 

قدرت مطلق بود و برای اعمال آن، سازمان سیاسی خاصی تجّسم بھ تولید آمار را توضیح می دھد. در این دوران، شاه 

 ,Avery, Hambly & Melvilleمتشکل از دربارو دیوان کھ از یکدیگرغیرقابل تفکیک بودند را در اختیار داشت. (

1991 ; Varham, 1988 ; Khalili Khou, 1994 ; بنابراین ساختار اداری بسیار ابتدایی بوده و در درجھ اول در .(

از آنجا کھ  قدرت بھ آناداری و واگذاری نوعی  سازمان ھرگونھ اصالحی برای توسعھ خدمت شخص شاه قرار داشت.

ن نوزدھم، وزارت خانھ ھای موجود، . بھ این ترتیب در پایان قرمی رسیدبھ نظر کامال منتفی  شاه را کاھش می داد، اقتدار

 Khalili( بودندبرقرای یک رابطھ بین جامعھ و دولت نھ جامعھ و بھ خدمت شان نھ بھ دنبال اجرای عملکرد اداری در

Khou, 1994.(  

تنھا وزارت مالیھ، مسئول گردآوری مالیات برای تامین نیاز ھزینھ ھای شخصی شاه ودرباربود کھ ظاھرا ماموریت خود 

). با توجھ بھ وضعیت اقتصادی کم توسعھ یافتھ کشور دراین زمان، مالیات Khalili Khou, 1994انجام می داد ( را

ارضی درآمد اصلی دربار ودولت را تشکیل می داد. ولی سیستم مالیات گیری یکسان و واحد نبود وبنا بر مناطق مختلف 

کرد. بھ این   ز جملھ اعضای خانواده خود او بودند، تغییر میو اراده فرمانداران محلی، کھ ازطرف شاه منصوب شده و ا

یا از ھر دو مالیات گرفتھ می شد.  ازاحشام،ترتیب در برخی مناطق، صرفھ نظر از زمین، از محصوالت کشاورزی و یا 

). Varham, 1988 ; Khalili Khou, 1994گاھی ساکنان بعضی از روستاھا بایستی نوعی مالیات سرانھ می پرداختند (
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وجود این نوع اخیر مالیات، این فکر را ایجاد می کند کھ دست کم در بخشی از کشور، مقامات محلی مجبوربودند جمعیت 

ولی، از آنجا کھ وقایع نویسان آن ھا را  ،را شمارش کنند. ھرچند کھ اسناد اصلی این برآوردھای جمعیت در اختیارنیست

ا ر از جملھ جمعیت ساکن و عشایری سھ استان کردستان، کھگیلویھ و یا کرماندر شرح وقایع خود بازگو کرده وجمعیت، 

ا داده ھا راین  بنا بر مشاھدات شخصی خود و یا با استفاده از اسناد مزبور ارزیابی می کنند، مورخان واقعیت گردآوری

سفرنامھ ھای خود بھ این نوع  ). برخی شرق شناسان نیز بھ نوبھ خود درSafi Nejad, 1988مورد تائید قرار می دھند (

اقدامات اخذ مالیات در بعضی مناطق ایران، مثل لرستان، اشاره دارند. این کار، روسای ایالت را مجبور بھ برآورد کلی 

)Joubert, 1968 Rawlinson, 1977 ;جمعیت می کرده است (
200
ولی در فقدان نظام نظارت بر کار حکام یا مباشران،  

ن شد منجر بھ ای، ند. بدون شک، فقدان منبع واقعی و مناسب ا یار قوی کارواقعا وسیعی انجام نمی دادهاینان بھ احتمال بس

ھایی از جمعیت   برآوردخود اقامت داشتند ) 1891و  1884( ١٢٧٠و  ١٢۶٣کھ شرق شناسانی کھ درایران بین سال ھای 

 در ) برای ایرانHoutoum Schindler( شیندلرارائھ دھند کھ کامال با ھم در تضادند: در حالی کھ ھوتوم 

 )،1888(١٢۶٧) جمعیت ایران را در Zoltotarovمیلیون نفر سکنھ برآورد می کرد، زولتوتارف ( ٧٫۶ )،1884(١٢۶٣

 ,Curzon 1969; Issawiد (نمیلیون نفر برآورد می کن ٩ )،1891( ١٢٧٠) درCurzonمیلیون و کرزن ( ۶

1971;Varham 1988.(  

  گرد آوری آمار در عصر قاجار یبرااقداماتی 

. بین این تاریخ تا آغاز گشت آمارگیری جمعیت کھ جنبھ منطقھ ای داشت، )، اقدامات معدودی برای1852( ١٣٢١از 

در محدوده شھرتھران، پایتخت ایران، دو شمارش مسکن )،1925( ١٣٠۴
201
و چھار سرشماری جمعیت صورت ، و کسب 

ای مختص انجام این گونھ عملیات بود، آنرا بھ اشخاصی واگذار کرد کھ بھ  یا داره گرفتھ است. دولت کھ فاقد تشکیالت

سب توزیع محالت تھران برح و صالحیت در این کارشھرت داشتند. نتایج این سرشماری ھا کھ تعداد تقریبی ساکنان شھر،

را  قومیی ھودی ھا) یا اقلیت ھاشغلی ساکنان مساکن، اقلیت ھای مذھبی (مسیحیان و ی –نوع کسب یا موقعیت اجتماعی 

ھدف این عملیات کھ مطلقاً منطقھ ای بنظر می رسد ارائھ می کردند، بھ مقامات گزارش شدند ولی ھرگز منتشر نشدند. 

. ه باشدجلوگیری از گسترش شھر بود بھ منظور یدرجھ کم اھمیت تر و دره می شد ات مربوطبویژه بھ مسألھ مالی ه،بود

)Etehâdieh, 1995, Takmil Homayoun, 1998.(  

نگاران محلی و شرق شناسان مورد اشاره قرار گرفتھ،   چند سرشماری دیگر شھری، ھمانطور کھ در روایات وقایعاحتماالً 

نظیر اصفھان ،بدون شک در سایرشھرھای بزرگ
202

قدرت  بھ نظر نمی رسد کھ این آمارھا توسطولی  ؛، انجام شده است

                                                 
200
ول آن درایران اقامت داشتھ، و مشاھدات ژوبر بھ دوره کوتاه اقامت )، کھ وی درط1839-1833( ١٢١٨ـ ١٢١٢مشاھدات رالینسون بھ دوره  

 )، مربوط می شود.1807-1806( ١١٨۶ـ١١٨۵وی درایران بین 
201
 میالدی)، 1848-1896، ١٢٧٧ـ١٢٧۵چنین تصور می شود کھ محرک اصلی این عملیات امیرکبیروزیر بزرگ اصالح طلب ناصرالدین شاه ( 

بود، طی مدت اقامت طوالنی خود با نظام میالدی)  1847-1843، ١٢٢۶-١٢٢٢نمایند ه ایران در کنفرانس ارزوم ( بوده است. امیر کبیرکھ قبال
صدارت عظمی منصوب شد، بھ منظور  ) بھ1844( ١٢٢٧اصالحات محمد علی در مصر آشنا گردید. ھنگامی کھ در  وھمچنین باادرای عثمانی 

رتش، آموزش و پرورش وغیره دست بھ اصالحات بزرگی زد و بھ شدت بر ضد فساد و رشوه خواری از نو سازمان دادن اداره کشور، مالیھ، ا
 ) از صدارت عظمی خلع شده و چند ماه بعد بھ قتل رسید. 1851( ١٢٣٠مبارزه کرد. در 

202
بر می دھند. ولی تا کنون غیر و یا در اسناد و مدارک شخصیت ھای محلی خ ،برخی ازمورخان از وجود این آمار یا در اسناد سلطنتی قاجار 

 ازمورد تھران، ھیچ کدام از آنھا انتشارعام نیافتھ است.
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، شاھان با انتصاب یا خلع مکرر وزیران، فرمانداران یا حاکمان محلی و مظافا بھ این کھ .باشد شده گردآوریمرکزی 

ع را مستعد توطئھ و فساد و اوضا سایر مدیران، مانع ایجاد فرایند منظم در اداره ی امور کشور می شدند و بھ این ترتیب

صالحیت  با یکارمندان دولت نبود عقول وھمچنینفقدان یک دستگاه اداری قوی و م نتیجھ مستقیم رشوه خواری می ساختند.

  نارسائی و فقر آمارمحلی و ملی بود. و ثابت،

پیش آمد، و سپس بروز نخستین جنگ جھانی کھ اشغال  ١٢٨۵بحران بسیار خطیر سیاسی کھ بھ دنبال انقالب مشروطھ 

بایجان و گیالن)، ھرگز بھ مشروطھ ویژه در آذر (بھی نظامی کشور را در پی داشت و باالخره بروز کشمکش ھای محّل 

جمع آوری داده ھای آماری بیاندیشند. برای این بھ خواھان فرصت نداد کھ دست بھ اصالحات اداری بزنند ویا بھ نوعی 

  بایستی منتظر پایان مخاصمات، خلع قاجار از سلطنت و ظھور رضا شاه در صحنھ سیاسی شد.  کار، می

  ی سربازگیریمحد ود رضا شاه: شمردن برا ھدف

توجھ و اراده بروز کرد. رضا شاه بھ ویژه  ای از )، نشانھ ھای تازه١٣٢٠-١٣٠۴با بنیان گذار سلسلھ پھلوی، رضا شاه (

کشور »   غربی کردن  «با الھام از اقدامات مصطفی کمال آتاتورک، دست بھ کار ایجاد یک دستگاه اداری مدرن و روند 

و با یک کودتای نظامی نیز بھ قدرت بود ھای برنامھ ھای رضا شاه، کھ خود نظامی  شد. ایجاد ارتش منظم یکی از الویت

بھ تصویب رسید. ) 1925( ١٣٠۴را تشکیل می داد. چنین بود کھ قانون خدمت نظام اجباری از ھمان خرداد  ،رسیده بود

نخواھیم بگوئیم غیر ممکن، کاری، اگر سربازگیری،  اما از آنجا کھ ھیچگونھ اطالعی در مورد جمعیت وجود نداشت،

تدوین فھرست حوزه ھای سربازگیری، شاه در ھمان سال، ثبت احوال را ایجاد کرد و  برای بسیار دشوار بود. بنابراین

مدیریت آن را بھ اداره کامال جدید التاسیس آمار و ثبت احوال وزارت کشور سپرد. از آنجا کھ ایرانیان نام خانوادگی 

ت و یا اصطالحات وابستگی بھ تبارخود و بھ محل تولد خودو یا حتی گروه اجتماعی محلی خود استفاده نداشتند و از عبارا

اجباری ساخت. با این حال سلطھ بیسوادی وساختار  ،می کردند، قانون استفاده از نام خانوادگی را برای تسھیل عمل ثبت

 ١٣١٠ھای دھھ   . باالخره در سالتھدید می کرداقدام را این  اقبالاداره جدید کھ کل کشور را پوشش نمی داد،  نطفھ ای

با تقلید از نمونھ ترکیھ و احتماال در اثر پیشنھادات مشاوران غربی کھ درخدمت دولت بودند، تصمیم گرفتھ شد  )،1930(

 کھ بھ سرشماری منظم جمعیت اقدام شود.

آمار و ثبت احوال تصمیم گرفت از سرشماری مجلس بھ قانون سرشماری عمومی رای داد. دفترکل  )،1939( ١٣١٨ در

). بھ این ترتیب بھ خوبی Pakdaman, 1965شھر بعضا سرشماری شدند ( ٣۵، ١٣٢٠تا  ١٣١٨در شھرھا آغاز کند. از 

 دیده می شود کھ سازماندھندگان برای انجام سرشماری ھمزمان، حتی وقتی تنھا بھ جمعیت شھری ھم بسنده شده بود، با

مواجھ بودند. این امرگواه آن است کھ دراین دوره، ھنوز دستگاه اداری متمرکزی کھ بتواند عملیات  مشکالت عظیمی

سازمان ھای منطقھ ای موجود را ھماھنگ سازد، وجود نداشت. بھ سخن دیگر، سازمان ادرای مدرن و نوینی کھ رضا 

واقعیت ھنوز قادر نبود کھ افراد واشیاء و یا شاه مستقرکرده بود، شاید از لحاظ ظاھر بھ نوع غربی نزدیک بود ولی در

 ،. عالوه براینشمارش کندشاخص ھای ضروری مھم برای عملکرد یک دولت مدرن است، راکھ حتی ثروت کشور، 

 ھدف دولت برای گرد آوری داده ھای آماری بھ ویژه شناسایی افراد سالم و تندرست در سنینی بود کھ دو سال عمرخود

 ،و این ھدفبود.  و سازمان ھنوز برای مردم ایران غیرملموس نھادکھ خود بھ عنوان یک  ـ ارتشنند در ارتش بگذرا را

ھای خود و معرفی   درمقایسھ با کشورھای غربی کھ از قرن نوزدھم، از طریق عملیات سرشماری درصدد شناخت جامعھ

  رسید. آن بھ خودشان بودند، بسیار محدود بھ نظر می
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ومت، خصن ملتی کھ ھنوز کامال شکل نگرفتھ، ھدف رضا شاه دست کم بدبینی مردم، اگر نگوئیم از طرف دیگر، درمیا

عروف رضا شاه، با توجھ بھ شرایط سیاسی کھ درآن قدرت را بد ست م (ناسیونالیسم) ھا را برانگیخت. ملت گرایی نآ

منظم، بھ ویژه با اراده او برای  او برای ایجاد یک ارتش وآرزوی شدیدگرفت، در حد وحدت سیاسی متوقف شد. میل 

 شود. رضا  سرکوب نیروھای محلی و سرکش بھ منظور وحدت بخشیدن بھ قدرت و متمرکز ساختن آن، توضیح داده می

ئل شد و قدرت مطلقھ خود را علیرغم قانون اساسی ومجلس شورای ملی اشاه با روش مستبدانھ و خشن بھ اھداف خود ن

بھ شمار می رفت، تحمیل نمود. با متمرکز کردن قدرت، پادشاه جدید، قطعا آن را مدرن  ١٢٨۵کھ میراث انقالب مشروطھ 

  ، توفیق نیافت.استذاتی چنین الگویی  کھ یئساخت ولی بھ تشکیل دولت ـ ملت و پذیرش مسئولیت ھا

  دو سرشماری نخسین کشوردرزمان محمد رضا شاه

ن تولید آمار پایااقدام برای فقین و تبیعد رضا شاه، بھ دومین اشغال نظامی کشور توسط مت )،1941( ١٣٢٠در شھریور

)، کھ متخصصان آمریکایی ١٣٣۴-١٣٢٨بایستی منتظر پایان جنگ و اجرای اولین برنامھ ھفت سالھ توسعھ ( داد.

 بار ضرورت تولید آمارھای جمعیت شناختی و اقتصادی ـ اجتماعی آشکار گردد.طرحریزی کرده بودند، می شدیم تا 

دیگر، نبود دستگاه اداری و کارکنا ن با صالحیت و نیز فقدان داده ھای اولیھ، اجرای اولین برنامھ توسعھ را غیرقابل 

) 1952( ١٣٣١در  ،با کمک مالی و فنی آمریکایی ھا ،»  سازمان ھمکاری برای آمارعمومی  «تحقق ساخت و بھ ایجاد 

  منتھی گردید.

نی آمریکایی ھا و کمک بھ محمد رضا شاه برای تسخیر مجدد قدرت، دولت بھ پشتیبا) 1953( ١٣٣٢پس ازکودتای 

سلطنتی منطق توسعھ، مطابق الگویی کھ متخصصان آمریکایی طرح ریزی کرده بودند، را پذیرفت و از مجلس خواست 

  تا قانون مربوط بھ سرشماری ھای ده سالھ را تصویب کند.

مار و ثبت احوال، بھ سازمان ھمکاری برای آمار عمومی پیوست تا نخستین بالفاصلھ بعد ازآن، معاونت سرشماری اداره آ

سازمان مسئول ویژه جمع آوری و تولید آمار در ایران را تشکیل دھند. سازمان ھمکاری برای آمار عمومی بھ سرعت 

وزارت کشور این سازمان بھ  )،1955( ١٣٣۴امور تدارکاتی نخستین سرشماری را بھ عھده گرفت. دو سال بعد، در 

ملحق گردید و نام اداره مرکزی آمار عمومی را بھ خود گرفت و باالخره برای انجام نخستین سرشماری عمومی نفوس 

مامورسرشماری، شامل  ٢٧٠٠٠پیش بینی شده بود، آماده گردید. ھیاتی مرکب از ) 1955( ١٣٣۵ومسکن کھ برای آبان 

ثبت احوال، کھ بعضی شان حتی تصدیق تحصیالت ابتدایی نیز نداشتند  معلمان، شاگردان دبیرستان ھا وکارکنان اداره

)Amani, 1994 شرکت جستند.بین باز ١١٣روز طول کشید،  ١۵)، بر پا گردید. در این عملیات کھ  

بررسی وضع جمعیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاھا ھدف دوگانھ این سرشماری را تشکیل می داد 

)Pakdaman, 1965ھایی در  نخستین قسمت پرسشنامھ خانوار، شامل پرسش ھای جمعیتی، پرسش ،این ترتیب ). بھ 

ه قسمت دوم بھ فعالیت کشاورزی اختصاص داده شده بودو  ارتباط با مسکن و یا صنایع دستی خانگی می شد، حال آنک

ل کشت و زرع، اراضی قاب (اراضیپرسش ھای متعددی را در مورد، دامداری انواع حیوانات، اراضی تحت مالکیت 

سرشماری، قطعھ زمینی را  ازسال پیش یکآیا خانوار طی  این کھ آیشی، باغات، مراتع و یا اراضی غیر قابل کشت) و

کشت کرده (زمین خود یا زمین دیگری)، مطرح می کرد. سازمان دھندگان سرشماری، در صدد بودند در مورد روستاھا 

جمع آوری کنند بھ نحوی کھ ھر مامور سرشماری، می بایستی بھ عالوه ات ھر چھ بیشتر اطالعی ئو مناطق روستا
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جغرافیایی، تشکیل شورای ده، وجود حمام  یتپرسشنامھ ای را برای ھر روستا پر می کرد تا اطالعات مربوط بھ وضع

محصوالت شکارو وسایل آبیاری،  آب،ھای عمومی، تعداد مساجد، تعداد دستگاه ھای رادیو، اشکال مالکیت، چشمھ ھای 

  ). Pakdaman, 1965آوری شوند ( غیره گردکشاورزی، موسسات آموزشی و بھداشتی و 

جمعیت شناختی و کشاورزی. طرح پرسش  شد:دو سرشماری می  حقیقت شامل ومسکن دراولین سرشماری عمومی نفوس 

نداشت، نھ تنھا جمع آوری داده ھا ھایی با مضامین مختلف، کھ بھ خوبی روشن می کند کھ دراین دو عرصھ آماری وجود 

این سرشماری نخستین تجربھ برای  ،را بسیار دشوار ساخت، بلکھ پردازش آن ھا را نیزمشکل نمود. مضافا این کھ

بھ این نوع عملیات عادت نداشتھ و آن را در رابطھ با  زآن بود. از سوی دیگرمردم نی وکارکنان فنیماموران سرشماری 

 ,Pakdamanنسبت بھ آن واکنش منفی نشان دادند ( اشتباه،ربازگیری تعبیر می کردند و با دادن اطالعات اخذ مالیات و یا س

1965, Firoozi, 1970 ،بھ ) 1953( 1342در تنھا ). استخراج اطالعات پرسشنامھ ھا، کھ شامل اشتباھات آشکار بودند

پایان رسید
203

 ) بھ اجرا گذاشتھ بود.١٣۴٧-١٣۴١( ، یعنی ھنگامی کھ دولت سومین برنامھ توسعھ خود را

نتایج اولین سرشماری عمال مورد استفاده دولت  ھا،با توجھ بھ این معضالت، بویژه تاخیر قابل مالحظھ در بررسی داده 

 ١٣٣٨بھ نتایج مطالعات موضعی مانند دو سرشماری جمعیت کھ از طریق نمونھ گیری در  وناگزیر شدقرارنگرفت 

) Amani, 1994( ١٣٣٩صورت گرفت ویا سرشماری کشاورزی و سرشماری صنعتی در) 1963( ١٣۴٢و ) 1959(

استوارسازد. بنابراین، تا آغازسال ھای دھھ را بر آن کھ برنامھ ھای مدیریت  درست کند، آماریای تا پایھ  شود،توسل م

یر سرشماری جمعیت بود، ، نظای دولت فاقد دستگاه اداری با صالحیت برای اجرای عملیات گسترده )،1960( ١٣۴٠

توصیفی ھمگون از جامعھ ای را کھ بر آن حکومت  تاجمعیت شناختی تولید کند  یدرنتیجھ در وضعیتی قرارنداشت کھ آمار

  می کند ممکن سازد. 

قرار  نطفھ ایدر عوض تجربھ حاصلھ از این سرشماری برای اداره جدید التاسیس مرکز آمار عمومی کھ ھنوز در حالت 

نگی بھتر این فعالیت ھا با ارگان برنامھ ریزی و توسعھ، اداره ھبھ منظور ھما )،1965( ١٣۴۴بسیار مفید بود. در داشت، 

پیوست و نام خود را بھ این مناسبت بھ »   سازمان برنامھ و بودجھ  «ور از وزارت کشور جدا شده و بھ مزب

  تغییرداد.»  مرکزآمارایران «

) 1966( ١٣۴۵ارت بود از برگزاری دومین سرشماری نفوس و مسکن، کھ در آبان نخستین اشتغال فکری این مرکزعب

روز طول کشید. با  ٢٠مامور سرشماری شرکت جستند،  ١٣٠٠٠صورت گرفت. عملیات میدانی، کھ درآن نزدیک بھ 

 بھ کمک تخصصان ١٣۴۵، پرسشنامھ سرشماری ١٣٣۵درس گرفتن از اشتباھات صورت گرفتھ در تدوین پرسشنامھ 

شکل قاعده رایج کھ تنھا شامل پرسش ھای مربوط بھ وضعیت جمعیت و مسکن  یعنی بھ، بھ شکل استاندارد سازمان ملل

نتظار برگزارکنندگان سرشماری ا ،. با بھره مندی ازآخرین فنون و با صالحدید متخصصان بین المللیتدوین شد ،می گردید

ری پیشین اجرا شود. ولی از ھمان روز سوم، با کشف دھکده داشتند کھ این سرشماری در شرایطی بھتر از سرشما

)، جمع Mahbubi Ardakani, 1978ھای جدیدی کھ روی نقشھ ھای مرکزآمارایران نشانھ ای از آنان نبود (  وقریھ

نشانھ، ھم در مناطق  وآبادی بیآوری داده ھا دچار اختالل گردید. ماموران سرشماری طی روزھای بعد، صد ھا دھکده 

). ھر چند کھ مرکز آمار Mahbubi Ardakani, 1978وھستانی و ھم در دشت ھا یا مناطق کویری، کشف کردند (ک

ایران، کوشید کھ این اشتباھات را با عکس العمل کم و بیش فوری و حتی با تخصیص جایزه برای کشف ھر دھکده محدود 

                                                 
 ) منتشر شد.1960( 1339نتایج مقدماتی این سرشماری در  203
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را نیز مورد  ١٣٣۵، بلکھ نتایج سرشماری ١٣۴۵اری نھ تنھا کیفیت و جامعیت سرشم اتفاشتکاسازد، با این حال این 

  .تردید قرار داد

دیگری بود: بی مایگی شگفت آور شناخت دولت از سرزمینی کھ برآن حکومت معنی دار کشف این دھکده ھا نشان واقعیت 

 ستان ھا و فرمانداریری و بی لیاقتی فرمانداران واستاندارانی بود کھ در راس ااکرد ناقص اد گواه کار امرمی کرد. این 

ن مسئوال داد کھھا ازوجود شمار زیادی از آبادی و دھکده کھ در حوزه مسئولیتشان بود خبر نداشتند.  و باالخره نشان می 

ولت مدرن کھ نخستین الزام دآنسیاسی رفتاری تبعیض آمیزو یا دست کم سھل انگار نسبت بھ بخش روستایی داشتند. حال 

ه ی ادارتواند ادعا  بدون آن نمیکھ و بینش یکسان از سرزمینی است کھ برآن حکومت می کند؛ عبارت از شناخت جامع 

. بھ این ترتیب بھ نظر می رسد کھ دولت محمد رضا شاه از چنین الزامی غفلت داشتھ باشدآن سرزمین را بطور منسجم 

  بی مورد پذیرش وی، عقب بود.کرده و دستگاه اداری وی ھنوز از بلوغ، نفوذ وتسلط و کارآیی الگوی ھای غر

ای بھینھ عملیاتی پیچیده، ھمچون سرشماری نفوس در سطح ملی، ابتدا مستلزم کارتدارکاتی دقیق رآشکار است کھ اج

سپس، مقام ھماھنگ  محّلی است.ھای موجود در سرزمین مورد نظر، توسط مقامات صالحیت دار  شناسایی تمامی مکان

کلی مراحل جمع آوری داده ھا را تدوین  کرده، برنامھھ اطالعاتی کھ در اختیار دارد اضافھ کننده باید این اطالعات را ب

تکیھ زدن  وعاقبتروند کار را بھ خطا آلوده ساختھ  کھ تمام، ١٣۴۵ کند. نبودن جدیت در کارتدارکاتی انجام شده در

اقعی ھای و  نادرست دستگاه اداری کھ ظرفیت، مثال با رزی است از کارکرد را نھی کرد سرشماری این نتایجواستفاده از

  .آن نبودتوقعات و بلند پروازی ھای  آن ھنوز در حد

پردازش داده ھا کھ متخصصان بین المللی، خصوصا آمریکایی، دراختیار مرکز آمار ایران آمایش و درعوض، روش ھای 

ممکن ساخت.  )،1968( ١٣۴۶ی را در ماه اسفند قرارداده بودند، استخراج کم و بیش سریع پرسشنامھ ھا و انتشار نتایج کل

مرکزآمار ایران، بالفاصلھ در ھمان سال، بھ آمارگیری جمعیت از طریق نمونھ گیری دست زد، کھ این خود نشانی از 

ی نیرو  « کھ خود انجام داده بود، وھمچنین چھار آمارگیری درباره است تردید ھای آن مرکز نسبت بھ نتایج سرشماری ای

بھ عمل آورد و باالخره  ١٣۵٠و  ١٣۴٩، ١٣۴٨، ١٣۴٧با ھمکاری ومشارکت وزارت کار و امور اجتماعی در »   کار

کھ نتایج ھمھ آنھا برای  یک آمارگیری دست زد بھ) 1971( ١٣۵٠درباره خصوصیات جمعیت شھری و روستایی در

  استفاده داخلی درادارات باقی ماند.

شناختی در نھایت ھنوز بسیار محدود بود. این آمارھا بسادگی می بایست برای  ھدف دولت ایران در تولید آمارجمعیت

  برای مدیریت کشور بھ آن ھا نیاز داشت. کھ دولتتولید چندین شاخص مورد استفاده قرار گیرد 

  تیاف محدود آمارگیری ھای جمعیاھد

د کھ درصد استان بین المللی وقت توجھ سازمان ھا و متخصص ی ازتوجھ انحصاری قدرت بھ پویایی جمعیت، بازتاب

کار بست آن ھا بھ عنوان بھترین وسیلھ کنترل رشد جمعیت در کشورھای  بودند، کھپیشبرد برنامھ ھای تنظیم خانواده 

را  ومرگ ومیراز آنجا کھ آمارھای موجود در ایران، امکان ارزیابی سطح باروری  درحال توسعھ معرفی شده بود.

ً  جداً ، المللی با پیشنھاد کمک بھ دولت داد، متخصصان بین  نمی  توصیھ کردند کھ آمارگیری ھای ویژه ای در سطح نسبتا

وسیع بھ عمل آورد. اولین بررسی، بھ ترتیب تاریخ و بخصوص از نظر اھمیت، آمارگیری ھای مربوط بھ باروری زنان 
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ھمسردار
204
مطالعات و تحقیقات اجتماعی با ھمکاری درچھار منطقھ روستایی و در شھر تھران بود کھ بھ وسیلھ موسسھ  

انجام گرفت. نتایج این آمارگیری ھا بھ زبان فرانسھ انتشاریافت  ١٣۴۴-١٣۴٣و مشارکت  یک متخصص سازمان ملل در 

)Chasteland & al., 1968 ًگران و اساتید دانشگاھھا و بھ ویژه   بستھ پژوھش ). این آمارگیری ھا برای محفل نسبتا

بود کھ توانستند برای تشکیل اولین پایھ بررسی و مطالعھ باروری و مرگ و میردرایران  تھیھ شده ن المللیسازمان ھای بی

  مورد استفاده قرار دھند.

فکریک آمارگیری کھ معرف کل  ،توصیھ سازمان ملل برای اندازه گیری رشد جمعیت )، بنا بھ1971( ١٣۵٠در

ایی آن اجرومسئولیت متحد طرح مشترکی تدوین کرده  وسازمان مللان دولت ایر ،کشورباشد، قوت گرفت. بھ این منظور

ھ با ک را بھ مرکز آمار ایران سپردند کھ می بایستی از کمک متخصصان سازمان ملل نیز بھره مند می شد. این آمارگیری

امعھ آماری کھ برروی یک ج معرفی کردیم، آنرا ھمراه بود و قبال در فصل اول بخش دوم وپیگیری جدیمراجعھ مکرر 

آغاز شد و ) 1973( ١٣۵٢نفر را در دو منطقھ شھری و روستایی در بر می گرفت، در ١٠٠٠٠٠شامل کمی بیش از 

بھ پایان رسید) 1976( ١٣۵۵در
205
نتایج این آمارگیری، در سھ نوبت، بر حسب سال بررسی، انتشار یافت و آخرین آن  .

حدود بود م وفارسی نیزبھ دو زبان انگلیسی آن می رفت. انتشار نتایج ، گزارشی ترکیبی بھ شمارمنتشر شده  ١٣۵٧کھ در 

و فقط در دسترس جماعت کوچکی از متخصصان ایرانی و بین المللی قرارگرفت. متخصصان بین المللی از نتایج مزبور 

ھ در نبش انقالبی کبرای تدوین جدول مرگ و میر و چشم اندازھای آینده استفاده کردند ولی متخصصان ایرانی، بھ دلیل ج

) بود کھ شروع بھ بھره گیری 1980( ١٣۶٠ ھو تنھا در دھ کنندآغاز شده بود نتوانستند بالفاصلھ از آن ھا استفاده  1357

  .و استفاده از نتایج این نمونھ گیری کردند

  ١٣۵۵سرشماری 

آمار ایران، کھ این باراز تجربھ پایان این آمارگیری با آغاز سومین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مصادف شد. مرکز 

بیشتری برخورداربود، پرسشنامھ ای تھیھ کرد کھ بھ مسئلھ مھاجرت نیز می پرداخت و درآن آخرین طبقھ بندی بین المللی 

) 1976 نوامبر( ١٣۵۵در آذر ماه گیری مامورآمار ٣٠٠٠٠فعالیت اقتصادی نیز منظور شده بود. این سرشماری با شرکت 

مقدماتی ای، بازھم برای استفاده داخلی ادارات،  ایران، نتایج، مرکز آمار ١٣۵٧-١٣۵۶در  انجام گرفت. زرو ٢٠در مدّت 

استان، شھر تھران ومجموع کشور انتشار داد. ولی قطع  ٢٣) از نتایج ھر یک از ٢٠/١براساس یک نمونھ یک بیستمی (

ب تنھا پس از انقال انقالب،بھ جھت اعتصابات ایام  ایجوانتشار نتمنظم برق، استخراج جامع پرسشنامھ ھا را کند ساخت 

  میسر گردید.) 1981(ژانویھ  ١٣۶٠در دیماه 

 یبنابراین دولت سلطنتی، در نھایت فرصت نکرد از ثمرات این کوشش ھا بھره مند شود. درزمان انتشار نتایج مقدمات

حتی اگر فرض کنیم کھ این بار دولت محمد  آشکار شده بود. وقدرت سیاسی، دیگر جدایی بین جامعھ ١٣۵۵سرشماری 

رضا شاه سر آن داشت کھ از ورای این آمار، جامعھ ایران را بشناسد، جامعھ ھرگونھ نمایند گی دولت از سوی خود را 

  انکار کرده بود. 

                                                 
 بررسی«و » ١٣۴۴ ـ١٣۴٣نمونھ گیری درباره باروری در چھار منطقھ روستایی ایران بررسی«: عناوین دقیق این آمارگیری ھا عبارتند از 204

 دانشگاه تھران. وتحقیقات اجتماعی،، موسسھ مطالعات »١٣۴۴  تھران،نمونھ گیری درباره باروری در 
205

 ". ارج ، معروف بھ طرح "» اندازه گیری رشد جمعیت ایران «عنوان بررسی عبارت بود از 
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جربھ لمللی، تھای بین ا ومنظم سازمانمرکز آمار ایران، بھ برکت پیشرفت در تولید آمار با ھمکاری نزدیک  تردیدبدون 

ای سودمند کسب کرده بود وسرشماری ھا را بھ بر حسب آخرین روش ھایی کھ در کشورھای غربی اجرا می شد تھیھ 

 ه بود. ولی شکست نسبی این عملیات ناشی ازدتدوین کرشده  ھا را بر اساس الگوھای قبال تجربھ وتنظیم نموده، پرسشنامھ

در واقع ھمانطور کھ گفتھ  رود. بھ شمار وبنیاد آناساس می بایست کھ قاعدتا عدم تناسب آن ھا با طرح سیاسی ای بود 

 یاند، امر  نشانھ آرمان برابری ساکنانی ھستند کھ در یک سرزمین گرد آمده سرشماری ھا، شد، در دموکراسی ھای غربی

خود را با قواعد بین المللی قدرت سلطنتی در ایران قادر نبود آنرا از آن خود سازد. مرکز آمار ایران، بدون شک  کھ

سازگارساختھ بود و تمام مقررات را در تدوین و تعریف پرسشنامھ ھا برای سرشماری تمامی ساکنان بدون استثناء رعایت 

اداره کردن و  برایمی کرد، ولی سفارش دھنده سرشماری، یعنی دولت، در نھایت آمادگی نداشت کھ از حدّ حداقل الزم 

ویایی پ آن، برای با منطق تخاصم و تضاد بین خود و جامعھ عملی می کندھنگامی یک  قدرت سیاسی د .وکنترل فراتر ر

را  شسمت گیری ایجھت ودارد کھ بھ طور یک طرفھ،  نیازبھ آن اھمیت است، و تنھا  را در می نوردد فاقدجامعھ  ای کھ

رتیب، بھ نظر می رسد کھ سرشماری ھا بھ ویژه بھ رلھ بسازد. بدین توسیلھ ارتباطی یا تعریف کرده و از سازمان اداری 

ھا نبوده است. عدم انتشار   منظور گرد آوری اطالعاتی بوده کھ سازمان اداری کشوربھ طور معمول قادر بھ تولید آن

ریخ خالف جریان تا ومطلق گرای وشق استبدادیھست کھ سلطنت پھلوی کھ جذب یک شکل  نیز بھ نوعی گواه آن ،نتایج

  ھیچ گشایشی بسوی جامعھ نداشتھ است.  ،دشده بو

  نوینجدید، آمارھای سیاسی  رژیم. -.٢

  مفید برای جامعھھای تولید آمار

 ،- ھدد  کھ خود نقطھ عطفی را در تاریخ ایران تشکیل می - پیوند نزدیکی بین جامعھ و دولتاستقرار با  ١٣۵٧انقالب 

ای   . درواقع از ھمان بدو پیروزی انقالب، ارادهشدو استفاده از آمار بھ تعریف بلند پروازی ھای جدیدی در تولیدمنجر بھ 

برای تولید آمار مفید برای جامعھ پدید آمد کھ با الزامات جنگ تقویت شد. برای این کار، دولت اسالمی، کھ از نظر  وی

ای ھ ودر دانشگاهین المللی بین المللی منزوی شده بود، بایستی تنھا بھ کادرھای ایرانی ای کھ اغلب در سازمان ھای ب

 ارھای انقالب، ھم مرکز آم  خدمت سازمان اداری جدید باقی مانده بودند، اکتفا کند. طی نخستین سال غربی تعلیم دیده و در

  گوناگون و جمع آوری داده ھا مشغول شدند. ھای ایران و ھم نھادھای جدید انقالبی بھ آمارگیری

تایج انتشار ن وضمن تدارکدنبال کند  یفعالیت ھای خود را با پیگیری قابل تحسینابتدا، مرکز آمار ایران توانست، 

یک آمارگیری در مورد بیکاری در شھر تھران، طی تابستان )، بھ1976( ١٣۵۵سرشماری 
206

دست ) 1979( ١٣۵٨

اقتصادی  –با آمارگیری دیگری درباره خصوصیات جمعیتی و اجتماعی  )،1980( ١٣۵٩یزئزد. این آمارگیری، طی پا

، در ١٣۶٣و ١٣۶٠ھر ناحیھ پایتخت دنبال شد تا برای ھر یک از این نواحی خدمات الزم پیش بینی شود. بین سال ھای 

                                                 
206

ده، مرکز آمار ایران تصمیم گرفت برای بررسی چند سالی بود کھ بیکاری تمام اقشار اجتماعی رادربر گرفتھ بود. با توجھ بھ اھمیت این پدی 
، اجرای آمارگیری درکل کشور امکان پذیر نبود، مرکز آمار ایران، آن را بھ شھرتھران ١٣۵٨بھترآن، این آمارگیری را انجام دھد. از آنجا کھ در 

 محدود ساخت.
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شھر در نواحی حاشیھ ای ۶از آن میان کھ شھر دیگر،  ٨
207

کشور قرارداشتند، ھمین آمارگیری برای بھبود وضعیت  

  ).Anonyme, 1989bشھرنشینی آن ھا بھ اجرا درآمد (

سرشماری ویژه ای را بھ ، مھاجرت نزدیک بھ یک میلیون نفر ساکنان مناطق جنگ زده، از ھمان بدو شروع مخاصمات

بتواند بھ سرعت خود را سازمان دھی کرده، بھ »   بنیاد امور مھاجران جنگ تحمیلی  «مرکز آمار ایران تحمیل کرد تا 

 احوال ترکیبی از ثبتکھ مرکز آمارایران از طریق عملیاتی  )،1981( ١٣۶٠امورجنگ زدگان رسیدگی نماید. در سال 

  موفق شد تمام اطالعات الزم مربوط بھ این مھاجران را گرد آوری کند. وسرشماری بود

رک اجناس مورد نیاز اولیھ و توزیع آن ھا را بھ داستاد بسیج اقتصادی کھ پس ازبروز جنگ ایجاد شده بود ومسئولیت ت

کھ  را بھ شوراھای اسالمی محلھ ھااتّکاء  ،ده داشت، بھ سرشماری جمعیت پرداخت.  برای این کارقیمت ھای نازل بھ عھ

انتخاب کرد ،مساجد بوددر مقرشان 
208

. این شوراھا کھ ساکنان محلھ ھای خود را می شناختند، می توانستند نظارت بھتری 

ه ھا را بعھده گیرند. بھ این ترتیب، یک فرم پرسشنامھ بر اطالعات گرد آوری شده داشتھ، بھ این ترتیب جمع آوری جامع داد

، شامل پرسش ھایی درباره ی شناسنامھ سرپرست خانواده واعضای آن، توزیع گردید. »  پرسشنامھ خانواده  «ساده، بھ نام 

ھ دفترچ سپردند تا درمقابل مسجد میخانواده ھا پس از پر کردن این فرم، می بایستی آن را بھ شورای اسالمی محل در 

منعکس شده بود و بدین وسیلھ باب استفاده از حقوق ضروری برای  ،ای تحویل بگیرند کھ در آن اطالعات گردآوری شده

ه می شدحفظ سطح حداقل زندگی گشود
209

. بھ این ترتیب، گردآوری این اطالعات توسط ستاد بسیج اقتصادی، تعداد ساکنان 

  آشکارساخت. اداری ) بر دستگاه1980( ١٣۵٩ایران را در پایان 

)، بھ سرشماری ١٣۵٨ (خردادباالخره، سازمان جھاد سازندگی، ھمانطور کھ دیدیم، از ھمان نخستین ماه ھای تشکیل خود 

 )1982-1981( ١٣۶١ـ١٣۶٠جلد در  ۴٨اقتصادی وفرھنگی روستاھا پرداخت. نتایج این سرشماری کھ در  -اجتماعی

  سازمان برای تدارک برنامھ ھای مربوط بھ توسعھ مناطق روستایی قرارگرفت.انتشاریافت، بویژه مورد استفاده این 

تمامی این عملیات کھ در طی سھ سال اول پس از انقالب صورت گرفت و ھدف آن ھا مستقیما بھ مشکالت روزمره مردم 

 ً ارگیری ھای مزبوربھ این کھ آم مربوط می شد، دید آنان نسبت بھ آمار عمومی را بھ طور ریشھ ای تغییر داد. مضافا

، نظیر سازمان دھی توزیع فرآورده ھای مورد نیاز اولیھ، بھ عھده گرفتن امورمھاجران وملموسسرعت بھ نتایجی مشخص 

منجر  و سرشماری ھا قسمت اعظم نتایج این آمارگیری ھا وھمچنین انتشارجنگ، اجرای طرح ھای متعدد ساختمانی 

 در آن برای اولین بار، یک کھ وجوش بودز تحت تأثیر افکار انقالبی پر جنب . این وضعیت بی سابقھ، کھ ھنوگردید

انتظارات و توقعات از آمار منجربھ افزایش و بسط ھمسویی درعالقھ و توجھ دولت و جامعھ برای آمار مشاھده می شد، 

  دولت. بازنمایی کردننجا ازآبازنمایی کردن جامعھ و  مفھوم:بھ این تعریف می کرد، آن عملکرد جدیدی  شده کھ برای

                                                 
207

 گان و باالخره یک شھردراستان کھگیلویھ قرارداشت.از جملھ این شھرھا، سھ شھر دراستان آذربایجان غربی، دو شھردراستان ھرمز 
208
 رھمچنین دطی روزھا ی انقالبی، مسجد محلھ بھ مثابھ پایگاھی برای گردھمایی و سازماندھی تظاھرات اعتراضی مورد استفاده قرار گرفت.  

کھ پس از انقالب برای پرداختن بھ مسائل مختلف  ایجاد شدند. شوراھای اسالمی محلھ نیز»   کمیتھ ھای استقبال از امام خمینی  «مساجد بود کھ 
 یروزمره ساکنان تشکیل شده بودند، در مساجد تشکیل جلسھ می دادند. بھ این ترتیب طی چند سال، این محل کھ مختص اجرای مراسم و آئین مذھب

 بود، برای فعالیت ھای سکوالرو غیرمذھبی مورد استفاده قرارگرفت.
209

را کھ بھ تناوب توسط مساجد توزیع می شدند،  ومایحتاج اولیھد بھ نسبت تعداد اعضای خویش سھمیھ ھایی از اجناس خانواده ھا می توانستن 
 دریافت دارند. بودند،مساجدی کھ در محلھ ھا نماینده دفتربسیج اقتصادی 
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  نخستین سرشماری ھای نفوس و مسکن در جمھوری اسالمی

عزیمت بخشی از  بھمراه اراده استوار دولت دائر بر نشان دادن ظرفیت خود، بھ خصوص در وضعیت انزوای کشور،

ایران را ناگزیر  مربوط بھ جنگ و ورود انبوه مھاجران، مرکزآمار وھمچنین مشکالتکادرھای مخالف جمھوری اسالمی 

ساخت کھ از ھمان ابتدای سھ ماھھ دوم
210

را تدارک ببیند. از این رو، مرکز آمار  ١٣۶۵سرشماری  )،1982( ١٣۶١

ایران یک پرسشنامھ جدید با توجھ بھ تغییرات پدید آمده در کشور و نیازھای دولت تدوین کرد تا در چند استان و منطقھ 

ز حّک و اصالح پرسشنامھ قطعی و تدابیری کھ باید در ھنگام سرشماری اتخاذ گردد، نمونھ مورد آزمایش قراردھد. بعد ا

(اکتبر  ١٣۶۵روز، در مھرماه  ١۵سرشماری جمھوری اسالمی) طی  (اولینچھارمین سرشماری عمومی نفوس ومسکن 

  یعنی در زمان جنگ ایران و عراق بھ انجام رسید. )،1986

ت خارجیان، معلولی وتابعیت براییدی، بھ خصوص در رابطھ با مھاجرت، ملیت پرسش ھای جد ،پرسشنامھ این سرشماری

مکان اتا بر اساس آن توصیفی تا حد  را در بر میگرفتو ھمچنین شناخت زبان فارسی و باالخره، باروری و مرگ ومیر 

یی مربوط بھ تعداد د. برای نخستین بار، در عملیاتی گسترده، پرسش ھاوجامعھ ایران ممکن شاز بھ واقعیت  نزدیک

فرزندان زنده بھ دنیا آمده، تعداد فرزندان زنده مانده وھمچنین فرزندان زنده بھ دنیا آمده طی دوازده ماه پیش از سرشماری 

این پرسش ھا ارزیابی باروری و مرگ و میر کودکان و خردساالن بود ھدف در پرسشنامھ سرشماری گنجانده شده بود. 

  مرگ و میر فرزندانشان حساس کنند. باروری وستند زنان را نسبت بھ و عالوه براین می توان

پرمعنی ترین پرسش ھا بود. از آنجا کھ زبان فارسی تنھا زبان  بدون شک ولی پرسش مربوط بھ آشنایی بھ زبان فارسی

واد آموزی الزامی آموزشی در مدارس بود، پاسخ بھ این پرسش، با اختالف ناچیزی، با پاسخ بھ پرسش مربوط بھ س

اعال سیاسی است. با این پرسش، دولت وجود گروه ھای  درجھدراینجا نکتھ ای بھ  مطابقت پیدا می کند.  پس این پرسش

)١ (نقشھای مستفر بودند   غیرفارس زبان کھ در مناطق حاشیھ
211

را بھ ، زمان کامال نا دیده گرفتھ شده بودند وتا این 

رسمیت می شناخت
212
.  
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 را درست یک سال قبل از سرشماری آغاز کرد.) 1976( ١٣۵۵مرکز آمار ایران تدارک سرشماری  
211
 ،تدقیق این نکتھ مھم است کھ نقشھ مزبورتنھا توزیع جفرافیایی غیرفارس زبانان را در سرزمین ایران عرضھ می کند. بنا براین، این درصدھا 

آیا بھ زبان فارسی آشنایی   «حاکی از سھم ھریک ازآن ھا درکل جمعیت ایران نمی باشد چرا کھ غیر فارس زبانان با سواد، منطقا بھ پرسش 
 پاسخ مثبت داده اند.»  ؟دارید

 وسلسلھ پھلویمیالدی)   1750-1779، ١١۵٨-١١٢٩(از قرن دھم بھ بعد، تنھا دو سلسلھ فارس زبان بر ایران سلطنت کرده اند: سلسھ زندیھ  212
ز اده بود، بسیارا. این سلسلھ آخری کھ قدرت خود را درایران داخلی کھ اکثرا فارس زبان ھستند گسترش دمیالدی) 1979-1925، ١٣۵٧-١٣٠۴(

گروه ھای قومی غیرفارس زبان، نیروھای گریزازمرکز کھ از پایان قرن نوزدھم با قدرت مرکزی مقابلھ می کردند، ھراس داشت. پس از سرکوب 
وه ھای قومی ، سلسلھ پھلوی بھ کلی موجودیت این مردمان را انکارکرد، حا ل آن کھ، آنھا گر»  تمامیت ملی  «سخت این گروه ھا بھ بھانھ حفظ 

 متعدد با ھویت اجتماعی و فرھنگی مختلف را تشکیل می دادند. مسلم است کھ این نفی، متقابل بود، زیرا، غیر فارس زبانان کھ از حق محروم
 بودند، بھ نوبھ خود ھیچگونھ مشروعیتی برای دولت سلطنتی باز نمی شناختند. وتحقیر شده
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  )١٣۶۵غیرفارس زبانان بر حسب شھرستان ( وزیعت –١نقشھ شماره 

  
  ؛ فاقد دادهوبیشتر ٪۵٠ ؛٪۴٩تا  ٢۵؛ از ٪٢۴تا  ١۵؛ از٪١۴ تا ٪۵از  ؛٪۵زبانان: کمتر از  سھا، غیرفارعنوان مقایس 

اساسی قانون ١٩و ١۵مواد  در رسمی، آشکارا، این بازشناسی مسلما
213
جمھوری اسالمی بیان شده است. ولی دولت با  

آن در سرشماری، ضمن تایید رسمی موضع خود نسبت بھ این مردمان، درصدد بود تا متقابال احساس تعلق بھ یک طرح 

موجودیت ملی را در نزد آن ھا بیدار نماید. مضافا این کھ، طی سال ھای پس از انقالب، دولت اسالمی بھ شدت مخالفان 

مسلح را کھ بھ ویژه توسط گروه ھای سیاسی چپ
214
وبھ شده بودند، در ترکمن صحرا، نزد اعراب خوزستان  برانگیختھ 

وبھ رده نزدیک ک یکدیگر در کردستان سرکوب کرده بود. با این کھ شرایط جدید برخاستھ از انقالب، مردم را بھ خصوص

شورش ھای  وبیش سریعبھ خاموش کردن کم  واین امرخودبرانگیختھ بود،  ودولت راشناختن متقابل مردم  رسمیت

مزبور
215

انجامید ، مگردرکردستان
216

، این مشکالت، علیرغم وعده ھای قانون اساسی جدید، برای مدتی موجب تردید در 

مناطق مختلف سرزمین ایران شد. دولت اسالمی دراین  درحسن نیت جمھوری اسالمی درقبال گروه ھای قومی مستقر

یر فارس زبان را عمیقا متاثر کرده بود، پاک کرده احوال، سریعا اقدامات مختلفی کرد تا این دوره ناگوار کھ مردمان غ

                                                 
مطبوعات و رسانھ ھای گروھی و تدریس ادبیات آنھا در مدراس در کنار زبان فارسی  محلی وقومی دری استفاده از زبان ھا «[...]: 15ماده   213

ھا سبب امتیاز نخواند  ومانند ایننژاد، زبان  ورنگ،باشند از حقوق مساوی برخوردارند  وقبیلھ کھایران ازھرقوم  مردم«: ١٩ماده  ».آزاد است
 »بود.
214

 شان حدت بخشند تا خواست ھای وفرھنگی ویژهکھ احساس تعلق گروه ھای قومی را بھ موجودیت اجتماعی  تحریکات مبتنی براین فکر بود  
 ار ورای آن ھا گروه ھای چپ بتواندد با دولت اسالمی بھ مقابلھ برخیزند.  کنند کھای را سازماند ھی  ومبارزات مسلحانھاستقالل طلبانھ تدوین کرده 

 فقط چند ماه طول کشیدند.) 1979( ١٣۵٨شورش ھای مزبوردر سال   215
216

تنھا کردھا، کھ مبارزه آن ھا برای استقالل بھ ادواربسیار دور برمی گردد، از خود انگیزه درگیر شدن در جنگ با قدرت مرکزی را نشان  
ھا ملحق شده بودند،  دادند. دو حزب اصلی سیاسی کردھا، یکی استقالل طلب ودیگری طرفدار خودمختاری، کھ گروه ھای سیاسی چپ بھ آن

-١٣۵٧سال بھ طول انجامید ( ۶جداگانھ خود را سازماندھی کرده تا جنگ را آغاز کنند. این جنگ کھ با شدت ھرچھ تمامترصورت گرفت، عمال 
کرد  ، نھ تنھا بھ جھت فشارھای نظامی دولت اسالمی بلکھ ھمچنین بھ جھت فرسودگی مردم١٣۶٣وطی زمستان  میالدی) 1984-1979، ١٣۶٣

 ). Hourcade, 1988کھ دیگر این جنگ را از آن خود احساس نمی کردند، متوقف گردید (
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ای کھ ظاھرا این مردمان در بدو انقالب بھ آن اعطا کرده بودند را باز یابد.  طرح پرسش در مورد  ومشروعیت نمایندگی

ا بھ رشناخت زبان فارسی و نھ درباره زبان مادری، انتخابی بود کھ مزیتی دوگانھ داشت، از یک سو توجھ دولت اسالمی 

از این گروه ھا امکان نمی داد کھ تعداد خود را بشمارند، یک غیر فارس زبانان نشان می داد، و از سوی دیگر، بھ ھیچ 

   کند.مرکز را تسھیل  نیروھای گریزاز توانست ظھورمی امری کھ 

)، ١٣۶٧نسبتا کوتاه (درمرکز آمار ایران، ھمواره با ھمان اراده و کارآئی کھ بھ مرورزمان کسب کرده بود، درفرصتی 

نتایج این سرشماری را، ھم برای کل کشور و ھم برای ھراستان انتشار داد و بھ صورتی گسترده توزیع نمود. این نتایج، 

تغییراتی کھ روزنامھ ھا وسیعا مورد  ،را آشکار ساختند در جامعھ ایران پدید آمده بودند ١٣۵۵تغییرات مھمی کھ از سال 

ھ بھ خواندند. این آمار، ک  نحو کم و بیش وسیعی با سواد شده بودند ھرچھ بیشتر آنھا را می بھ ومردمی کھتفسیر قراردادند 

عمومی گردید، برای نخستین بار از چھارچوب محدودی کھ تا آن موقع رژیم سلطنتی بھ آن ھا  حوزهاین ترتیب وارد 

، ١٣۶۵. با این اقدامات جدید، سرشماری را بشناسدخود اختصاص داده بود، فراتررفتھ و بھ جامعھ امکان آن را داد کھ 

  سازد. ھم از نظرطرح پرسش ھا، ھم از نظر انتشار نتایج، بطورقطعی خود را ازسرشماری ھای قبلی متمایز می

  : پایان یک اسطوره در ایران١٣۶۶در   کوچنده سرشماری عشایر

ن ، از یکسو، بھ دلیل نقش مؤثر آناواینای اشغال می کردند.  عشایر کوچنده درحافظھ جمعی ایرانیان جایی تقریبا اسطوره

بیستم، واز سوی دیگر، بھ جھت مقاومت درمقابل سرکوب خونین پھلوی  وآغاز قرندرصحنھ سیاسی پایان قرن نوزدھم 

  .علیھ آنان بود ھا

می خواست کھ برای  بودند، وجنگاوری شھرهغالبا ازعشایر، کھ بھ مھارت در سوارکاری  ،در واقع، قدرت مرکزی

رسد کھ اھمیت   خود را بصورت ارتش سازمان دھند. بھ نظر می ،تعرضی یا تدافعی پادشاھاننظامی شرکت در عملیات 

 ١١٠١ـ١٠٧٣کھ در آغازقرن ھجدھم، در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی ( باشدنظامی آن ھا، دلیل اصلی ای 

). در Safi Nejad, 1988( بندی شدبر حسب تعلق طایفھ ای شان فھرست ، تعداد آن ھا میالدی) 1694-1722برابر با 

زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار، ھمین سند برای ارزیابی جمعیت کوچنده بھ کار آمد) 1803( ١١٨٢
217

. این کوشش شاه 

می ( ایلخانی، ایل با تائید روسای ایالت در مقامشان ضمن اعطای عناوین رس «قاجار با اراده وی در استفاده از عشایر، 

 & Digard، در اداره استان ھا و دفاع از سرزمین مرتبط بود (»   بیگی) و واگذاری اراضی (خالصھ، تیول) بھ آن ھا

al., 1996 ابتکار فتحعلی شاه قاجار کھ از طرف جانشینانش دنبال شد، وسیعا بھ توسعھ قدرت روسای ایالت و ھم زمان .(

ھای   این کھ در اوایل قرن بیستم، قدرت ). مضافاً Digard & al., 1996سی آن ھا کمک کرد (سیا ھایبھ رشد بلند پروازی 

خارجی در سازش با آن ھا برضد حکومت مرکزی تردیدی بھ خود راه ندادند: روسیھ در شمال با عشایر کوچنده شاھسون، 

 Digardآلمان با ایل قشقایی در فارس (کھگیلویھ و باالخره در عرب خوزستان و بختیاری  عشایرانگلستان در جنوب با 

& al., 1996 بھ نیرو ھای واقعی گریز ازمرکزی تبدیل شدند کھ قادر بودند قدرت مرکزی و عشایر )؛ بھ نحوی کھ ایالت

  را تھدید کنند.

                                                 
217
ھجری  ١١٨٣(میلیون نفر، دراوایل قرن نوزدھم  ٧٫١میلیون نفر در آغاز قرن ھجدھم و  6.6بنا براین اسناد و مدارک، جمعیت عشایر کوچنده  
کرر م وجنگ ھایمدت، اشغال سرزمین ایران توسط سلسلھ افشاریھ افغانستان، انھدام شھرھا بوده است. باید فھمید کھ در این  میالدی) 1804، ش

 ).Safi Nejad, 1988مرزھای کشورگردیده بودند ( وحتی تغییرمنجر بھ جابجایی جمعیت 
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ین ا، بھ مبارزه بی رحمانھ ای برضد برای سرکوب آنان و تحمیل قدرت مرکزی وانگھی بھ ھمین دلیل بود کھ رضا شاه

بھ ھیچ رو با سیاست پدرش تفاوت نداشت. اسکان اجباری  ندهایالت دست زد. سیاست محمد رضا شاه نسبت بھ عشایرکوچ

 ازعشایر یک، شان، و درپاسخ، مقاومت سرسختانھ آنانای ، توقیف ودستگیری سران آن ھا، ضبط اموالندهعشایر کوچ

  موضوع حقیقتاً افسانھ ای ساخت.

را بھ مثابھ قربانیان سیاست تبعیض آمیز پھلوی ھا انگاشتھ و نسبت بھ آنان سیاستی  ان جدید آن ھارھبر انقالب،پس از 

ھ از آیت اüّ خمینی حتی تا آنجا پیش رفت ک را برای تمجید عشایر از دست ندادند، فرصتیھیچ متفاوت در پیش گرفتند. 

کھ در باال تشریح شد، و با ھمان  واحوال خاصیب، در اوضاع یاد می کرد. بھ این ترتی»    ذخایر انقالب  «عنوان  ھا بھآن 

انگیزه شناخت تمامی عوامل ترکیبی جامعھ ایران و بھ منظور تشکیل پایھ آماری محکمی برای شناسایی نیروھای ضروری 

تا  را سرشماری کند. ندهتصمیم گرفت عشایر کوچ) 1982( ١٣۶١از ھمان سال مرکز آمار ایران در بازسازی کشور، 

محل اقامت موقت خود در مناطق روستایی  در ١٣۵۵و ١٣۴۵کھ در زمان سرشماری ھای  ندهعشایرکوچ ھنگام،آن 

کھ در ھنگام جمع  ندهشدند. ھمین طور، بخشی از عشایر کوچ  حضورداشتند، جزء جمعیت محلی آن مناطق شمرده می

سرشماری زموقت خود حضور داشتند، نی در محل اقامت )،1973( ١٣۵٢آوری داده ھای طرح سرشماری کشاورزی 

  شده بودند.

سرشماری   «تحت عنوان  ١٣۵٣در سال  ندهدر واقع، نخستین طرح مرکزآمارایران برای سرشماری عشایر کوچ

زمان استفاده نمی شد.  آندر»   ندهکوچ  «و »   عشایر  «از واژه  بھ عمل آمد، زیرا»   کشاورزی خانوارھای غیرساکن

داشت کھ محل اقامت منظمی نداشتند و بنا براین کل عشایر را پوشش نمی داد.  توجھ ط بھ عشایریسرشماری درواقع فق

، عبارت بود »   ندهاقتصادی عشایر کوچ –سرشماری اجتماعی   «با نام  )،1987( ١٣۶۶در حالی کھ ھدف سرشماری 

وھستانی صعب العبورگسیل کردند و بھ ھمین منظور ماموران سرشماری را بھ مناطق ک ندهسرشماری کلیھ عشایر کوچ

تا آنھا را مالقات کرده، شمارش کنند.  این عملیات بی نھایت پیچیده بود و ھمکاری ومشارکت پژوھشگران متعددی را در 

علوم اجتماعی، ایجاب می کرد. با توجھ بھ کمبود اطالعات مربوط بھ عشایر وجابجایی آن ھا، مرکز آمار ایران، ابتدا در 

تھیھ و رسم نقشھ ھای  اطالعات،کرد. پس از گردآوری این  وشناسایی عشایرگذاری  بھ نشانھاقدام ) 1985( ١٣۶۴سال 

 رکوچنده دھریک از عشایر، و تدوین پرسشنامھ، نخستین سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر  معمول کوچ مسیرھای

  بھ اجرا درآمد.) 1987( ١٣۶۶طول تابستان 

برای خانوار و دیگری مربوط بھ فعالیت ھای دامداری و شبانی می شد، کھ  ییک ،سشنامھاین سرشماری شامل دو پر

 ون:چاطالعات قابل توجھی را در مورد جمعیت عشایری گردآوری کردند. نتایج قطعی این سرشماری در قالب نشریاتی 

قبائل  ھائی برحسب ین فھرستنشریھ کل کشور، نشریھ استانی و نشریھ ایلی طوایف مستقل (اصلی ترین آنھا) و ھمچن

انتشاریافت. این سرشماری عاقبت تعداد کل جمعیت عشایری و تقسمیات آن  ١٣۶٩ـ١٣۶٧و اطلس عشایری، در ندهکوچ

را بر حسب ایل، طایفھ، خانوار و ھمچنین مشخصات جمعیتی آن ھا را مشخص کرد. عالوه براین، برای اولین بار 

دام ھا، آھنگ ییالق و قشالق، اشغال مکان و مدت توقف در ھر محل و غیره بھ دست  ھایی مربوط بھ تعداد و اھمیت  داده

  آمد. 

، موریتانی، سودانگذشتھ در با این وجود الزم است تأکید کنیم کھ آنچھ این سرشماری را از سرشماری ھای انجام شده در 

ص کلمھ، بلکھ توجھ و اھداف دولت اسالمی خود عملیات سرشماری بھ معنی خا نھ نیجر، سوریھ یا مصرمتمایز می سازد،
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بھ مثابھ جزء الینفک  از اجرای آنست. ھدف این سرشماری در واقع تشریح جمعیت عشایری، علیرغم ویژگی ھای آن،

ھا از ورای   ھدف ھمچنین اسطوره زدائی برای تائید موجودیت واقعیشان و امکان درک وشناخت آن ؛جامعھ ایرانی بود

ظور بھ من ندهدرمیان ملت بود. پس از این سرشماری، سیاست جدیدی در ارتباط با عشایرکوچ ذیرش آنانبھ منظور پ آمار

بھ فعالیت دامداری آن  گذاری بھبود شرایط زندگی آنھا، از طریق ھمگون سازی آن با سایرساکنین کشور، ضمن ارزش

  ھا، بھ اجرا درآمد. 

 طریقھ زندگی ھای سازگار با ویژگی  وتدقیق پرسشھم درتعریف  کھاین عملیات سنگین،  اجرایمرکز آمارایران، با 

در روند جمع آوری اطالعات، نوآوری ھای بسیاری را ایجاب می کرد، بار دیگر، اراده محکم جمعیت عشایری و ھم 

آشکار برخویشتن خود  باشد و جامعھ را نیز در کلیّت آنشناخت جامعھ  ھدف آنی کھ ھائتولید آمارشیوه ی خود را در

  سازد، تاکید کرد.

، دو مثال بارز است از بینش یکدستی کھ ١٣۶۶و سرشماری عشایرکوچنده  ١٣۶۵سرشماری عمومی نفوس ومسکن 

دولت اسالمی روند تبلور نمادین ھویت ملی را کھ با  با این ابتکارھا، .اشتدولت اسالمی از سرزمین ملی خود انتظار د

    شتاب بخشید. بود،انقالب آغاز شده 

  تسریع و تکثیر تولید آمار در جمھوری اسالمی. -.٣

، آمارگیری و پایدار بھ منظورتشکیل یک بانک آماری ایران،مرکز آمار  )،1980( ١٣۶٠از ھمان ابتدای دھھ 

عمل آورد و نشر و توزیع  خدمات بھبخش ھای صنعت، کشاورزی و  متعددی دراجتماعی ـ اقتصادی  ھای  سرشماری

، آماری ، انتشار منظم سالنامھ آماری را با ھدف ادامھ کاری و انسجام مجموعھمزبور را مرسوم کرد. مرکزوسیع نتایج آن 

انواع متعدد بولتن ھای اطالعاتی و نشریات  بھ انتشار پخش آن را بھبود بخشید. ھمچنین برآن شکل و دنبال کرد و عالوه

کھ درحال انجام بودند را معرفی می  یو گرد آوری اطالعات ، کھ آخرین بررسی و آمارگیری ھا، نتایجدست زد دوره ای

طور بو ناکافی بودن آمارھا، منشاء این طرح ھا بودند، ولی کمبودھا، این اراده برای شناخت کشور را  ھاکرد. البتھ کمبود

  توضیح نمی دھند.کامل 

غییرکرد؛ جمھوری اسالمی کمتر در بند ذکراین نکتھ مھم است کھ پس از انقالب، مخاطب آمار ایران بھ طورریشھ ای ت

، کھ روابطش با آنھا بسیار محدود شده بود، ولی نگرانی عمده اش این بود کھ ارزش بودھا و سازمان ھای بین المللی   نھاد

 هکھ ظرفیت او را در سازماندھی عملیات پیچید یاقدامات خود را بھ جامعھ ایرانی بنمایاند. مرکز آمار ایران، با تجربیات

بھ دستگاه  ،دولتی ونیمھ دولتی، آشکار می ساخت وسازمان ھایترتیب ارائھ خدمات بھ مجموعھ وزارت خانھ ھا  وبھ این

  تبدیل شد.  آماراصلی اداری تولید 
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  عملیات متنوع گردآوری داده ھای جمعیتی

ت. اقتصادی نیز شتاب گرف –اعی کھ دولت وارد سیاست برنامھ ریزی شد، تولید آمار جمعیتی و اجتم پس از جنگ، زمانی

نشان  ١٣۶۵درواقع، عواقب ناگوارجنگ، طرح ھای بازسازی و مسئلھ حاد رشد جمعیت، آن طورکھ نتایج سرشماری 

  می داد، اطالعات آماری دقیق و متعددی را ایجاب می کرد. 

جمعیت و یک نمونھ گیری مرکزآمارایران، برای اولین بار بھ اجرای تلفیقی یک تمام شماری  )،1991( ١٣٧٠در 

خانوارھا، بھ قصد بررسی تفصیلی مھاجرت، سطح تحصیالت، فعالیت اقتصادی، باروری و مرگ و میر،  ٪١٠درمقیاس 

مامور سرشماری بسیج شدند. این بار، پرسش مربوط بھ آشنایی با زبان فارسی، از  ٢٠٠٠٠دست زد. بھ این مناسبت، 

نامھ   طرح نشد. پرسشم اً شد، ناپدید شده بود، مجدد ١٣۶۵جب طرح آن در سرشماری آنجا کھ ظاھرا دلیل سیاسی ای کھ مو

سال گذشتھ را ممکن  5نمونھ گیری، پیچیده تر شده بود و انتظار می رفت آماری ارائھ دھد کھ بررسی تحول جمعیتی 

  سازد. 

 ١٣٧٣نمونھ گیری مزبور در و نتایج  ١٣٧٢جمعیت برای کل کشور و برحسب استان در سال جاری  آمارگیرینتایج 

ھ ، ک » مرکز اطالعات کامپیوتری «منتشر شد. در مورد نتایج مربوط بھ شھرستان ھا، مرکزآمار ایران، آن ھا را توسط 

بھ فروش  وه ، روی دیسکت ھای کامپیوتری تکثیر کردتاسیس شد در مرکزآمار ایران ١٣٧٠در اوایل دھھ سال ھای 

وتری تا چندین سال نقشی تعیین کننده در پخش سریع کاملترین و تفصیلی ترین آمارھا ایفا گذاشت. مرکز اطالعات کامپی

  کرد و سپس جای خود را بھ سایت اینترنتی مرکز آمار ایران سپرد.

 –آمارگیری از خصوصیات اجتماعی  واز جملھمرکزآمار ایران، ضمن دنبال کردن کامل طرح ھای گوناگون خود 

بھ تدارک سازمان دھی پنجمین سرشماری پرداخت. این سرشماری در پائیز ) 1994( ١٣٧٣ابتدای اقتصادی خانوار، از 

روز بھ طول انجامید. در مقایسھ با  ٢۵مامورسرشماری صورت گرفت ومدت  ٢۵٠٠٠با شرکت ) 1996( 1375

سی، معلولیت، دیگر شامل پرسش ھای مربوط بھ آشنایی با زبان فار ١٣٧۵، پرسشنامھ ١٣۶۵پرسشنامھ سرشماری 

باروری و مرگ ومیر نمی شد. از آنجا کھ دستیبابی بھ این اطالعات، بھ جز آشنایی با زبان فارسی، از روش ھای دیگری 

ت. پرسش ھا ی مزبور گرف، مرکز آمار ایران تصمیم بھ حذف ممکن بود و بھ منظور جلوگیری از سنگین کردن پرسشنامھ

 ذاریگ کھ پرسش ھا بھ نحوی پیش کد بود بھ این مفھوم ،پرسشنامھ در قالبی جدیدا تازگی بزرگ این سرشماری، تھیھ ام

ممکن سازند. این امر بھ نحو چشمگیری، آمایش پرسشنامھ ھا  )scannerبود تا خواندن پاسخ ھا را از طریق اسکنر( شده

وی کھ کمی بیش از یکسال بعد از نتایج را بھ جلو انداخت بھ نح و استخراج اطالعات را شتاب بخشید و درنتیجھ انتشار

  نتایج مربوط بھ شھرستان ھا منتشرشد. ١٣٧٧سرشماری، نتایج عمومی برای کل کشور و در 

 ١٣٧٨بھ انجام رساند. نتایج حاصلھ کھ در ) 1998( ١٣٧٧را در ندهمرکزآمارایران، ھمچنین دومین سرشماری عشایرکوچ

  ، تائید می کرد.١٣۶٠معیتی و اقتصادی آن ھا را از پایان دھھ ج –انتشار یافت، بھبود شرایط اجتماعی ) 1999(

یری گ معاونت ھای آماری و کامپیوتری اداره ھا و موسسات دولتی، بیش از پیش فعال گشتند؛ ھرکدام بھ نوبھ خود نمونھ

اول تلفیقی از آن و آمارگیری ھای مشخصی را انجام داده، بطورمنظم آمارھای مربوط بھ فعالیت ھا ی خود را تولید و جد

  را برای انتشار در سالنامھ آماری آماده می کردند.
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آمارگیری ھای انجام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، در چارچوب 

ھا است. از )، از جملھ مھمترین آمارگیری ١٣۶٩ـ١٣۶٨طرح مشترکی در رابطھ با اجرای دومین برنامھ تنظیم خانواده (

ھا   در سطح استان»   زاد و ولدباروری و آمارگیری   «و با فواصل سھ سالھ، این آمارگیری بھ نام ) 1989( 1368سال 

 بھ دفاتر ثبت احوال مراجعھ کرده ثبت تولد یا فوت فرزندبرای کھ شود. جامعھ آماری از افرادی تشکیل می شود  انجام می

اجتماعی و فرھنگی زوج  –ای پرسش ھای گوناگون راجع بھ خصوصیات اقتصادی بودند. اطالعات گردآوری شده برمبن

ھای مورد پرسش، اجازه می دھند کھ عوامل و فاکتورھای جدیدی را دربررسی باروری و مرگ ومیر کودکان وارد کنیم. 

تا آن زمان در  ھستند کھ ھرگز تازه ای زبان مادری، ازدواج ھمخون، چند ھمسری، ازدواج مجدد ازجملھ پرسش ھای

  آمارگیری ای در این مقیاس مطرح نشده بودند.

از ابتدای استقرارجمھوری اسالمی، کامال دگرگون کرد.  پیشرفت ھا، وضع تولید آماردر ایران را، وبرد ایناھمیت 

 یصولامروزه، کشوربھ ویژه بھ برکت کوشش ھای مرکز آمار ایران، از عوامل و اطالعات آماری ارزشمند و سھل الو

 است تاکاستی ھا وجود دارند و ھنوز سال ھا وقت الزم  تردیدامری کھ در رژیم گذشتھ ناممکن بود. بی  برخورداراست،

بندی   آمارھا ی ضروری، مثل آمارمربوط بھ ثبت فوت، بھ روز شوند. اما اصل راه پیموده شده و آمارایران، مرحلھ سرھم

ابداری را پشت سر نھاده و در واقع این بلند پروازی را دارد کھ ملت را ظور حسنشاخص ھای اجتماعی ـ اقتصادی بھ م

  در ایران است.  ـ ملتدولت  گواه ظھوردر پیچیدگی و تحول آن معرفی نماید؛ امری کھ 

  نتیجھ گیری

رتباط ا بیستم آغاز شد. این تاخیر اساسا بھ عملکرد سیاسی کشور قرندرایران، تولید آمار جمعیتی، تنھا طی ربع دوم 

برخوردارنبود. با ظھور رضا  یبود و از دستگاه ادرای مناسب استوار و اعطای امتیازات جلب مشتریداشت کھ بر الگوی 

و کوششھای او برای اصالح این شکل سیاسی از طریق تمرکز قدرت،  میالدی) 1925-1941، ١٣٢٠ـ١٣٠۴شاه (

قدرت  ھی ب(بسیار ابتدایی) دستگاه اداری، نگرش و ای ھوضعیت نطفنخستین کوشش ھا برای سرشماری پدید آمد. ولی 

بھ سرعت ھدف این عملیات را محدود کرد. عملیات مزبور تنھا عبارت بود از شمارش مردان برای  آن،اعمال  وشیوه ی

   بود.ارتشی منظم کھ ابزار ضروری حفظ قدرت شاه  وبرپا داشتنسربازگیری 

بھ  عھ،برجاماستیال و حکومت  کنترل،تغییرنداد. ضرورت تولید آمار برای  ھیچ پسرش، این رابطھ بین قدرت و مردم را

یک  دنبا سوارکروسیلھ متخصصان آمریکایی کھ اینک در ایران مستقرشده بودند، القاء گردید و بھ تجدید سازمان اداری 

تگاه بود کھ محمد رضا شاه بھ دسروی واقعیت ایرانی منتھی گردید. بنابراین با این بینش بر الگوی دستگاه اداری غربی

 ھای  کشور، تحقق سرشماری وعدم شناختاداریش دستور تولید آماررا داد. با این حال، کمبود کارکنان با صالحیت 

بار واعتآوری شده گردید   ھای جمع وآمایش دادهجمعیت را بھ اختالل کشید. بھ عالوه، مشکالت فراوانی مانع بھره برداری 

بھ نحوی کھ دولت غالب اوقات مجبور بود برای تدوین برنامھ ھای خود  قرارداد؛ن آن ھا را مورد تردید اطمینا یتقابل و

مردم کشور را  امکان شناسائیبھ نتایج بررسی ھای مورد ی و یا نمونھ گیری متوسل شود. این امربرای آن کھ بھ شاه 

ھ ھمین دلیل تمامی تدابیر و اقدامات در جھت مدرنیزاسیون کرد. ب  کفایت نمی اشت،مید ، بھ فرض کھ وی چنین نیتی را ھدبد
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بود، تاثیربسیار کمی داشت. در تمام مدت سلطنت پھلوی ھا، استوار  کشورکھ براجبارو تحمیل عمودی الگوھای ناسازگار

  کردند و متقابال یکدیگر را نادیده می انگاشتند. جامعھ و دولت در واقع جدا از ھم زندگی می

ھ بیشترخود ھرچ دست کم تا مدتی نیروی انقالب، وسیعا بھ قدرت پیوستند و بھوضع را از ریشھ تغییر داد. مردم  انقالب این

 ھای بھترین دانشگاه ھایه را با قدرت یکی شمردند. در شرایط و اوضاع نخستین سال ھای انقالب، کادرھا، تحصیل کرد 

شور و ھمبستگی، خدمات خود را بھ دستگاه ھای اداری عرضھ  غربی، کھ ماندن در ایران را انتخاب کرده بودند، با

داشتند. مرکز آمار ایران کھ طی سال ھای پیش از سقوط سلطنت گام بلندی بسوی پیشرفت برداشتھ بود، فعالیت خود را 

ارفھرست بی درنگ ادامھ داد و دانش خود را در تولید آمار، این بار نھ برای حاکم بلکھ برای مردم، ھمانطور کھ شع

، بھ کار برد. از این رو، تما م پرسش ھای مربوط بھ جامعھ در »  آمار در خدمت مردم  «انتشاراتش اعالم می دارد 

پرسشنامھ ھای سرشماری و آمارگیری ھا وارد گشت. انتشارنتایج و تفسیر آن ھا در وسایل ارتباط جمعی، تصویرجامعھ 

بازتاب داد. بھ این ترتیب، آمار شروع بھ وارد  ،شده بود منعکس کرده را کھ بھ شیوه ای منسجم در شکل ارقام تشریح

 ھای مذھبی، دایر  شدن بھ روند نمایاندن جامعھ و دولت کرد.  از سوی دیگر، بینش امت گرای دولت اسالمی ناشی از بنیاد

ت آوری با منطق تمامی  شگفتبر این کھ تمامی مردم را تحت اقتدار خود نمایندگی کند، بھ وجھ  بر تمایل شدید وی مبنی

ارضی دولت مدرن منطبق شد. این تناقض جالبی است کھ ترجمان سیاسی یک آرمان مذھبی جھان شمول، از طریق ثبت 

  ملت منتھی شده باشد. –عمل خود در مرزھای یک دولت منفرد، بھ تبلور یک ھویت ملی و پیوستن بھ یک دولت 

ز طریق ا و می داردکنش عقیدتی آن با عملکرد یک دولت الئیک، تفاوت بسیار علیرغم بیعملکرد جمھوری اسالمی ایران 

حتی از ھمین راه، و توصیفی یکدست از جامعھ خویش بدست آورد، می کوشد وسایل و ابزار مدرن، نظیر سرشماری، 

بھ  گرایش نسبتوسیلھ ی خویشتن شناسی و خود اندیشی را در اختیار جامعھ قرار می دھد تا سرنوشت جمعی خویش کھ 

  باروری، فشار جمعیتی و سازمان اجتماعی از جملھ مبانی بنیادی آنست، را بدست گیرد. 
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  فصل دھم

  سیاسی گذاربھ  یاز گذار جمعیت

  :و فرمول مشھوروی زمان ملتوساز  مسئلھ غامض جمعیت ھا

یشت ضروری برای انسان و وسایل مع ھندسی ، جمعیت بھ صورت تصاعدحد و محدودیت گفتم کھ در صورت نبود  «

  ).Malthus, 1798» ( می کندرشد  عددی بھ صورت

اقتصادی مورد بحث قرار گرفتھ است. با وجود پیشرفت کلی جوامع و پیچیده شدن  غالباً در عرصھ ی مالحظات صرفا

از  ،شد جمعیتآن ھا بھ واسطھ روند صنعتی شدن، استدالالت بھ ھمان صورت باقی مانده اند و نگرانی ھای ناشی از ر

و . اثر و نتیجھ این اصرارشوند می تبیینرشد و توسعھ اقتصادی ویا مشکالت دولت ھا در ارضاء نیازھای اجتماعی منظر 

رشد جمعیتی / رشد اقتصادی، آن است کھ نقش در عین حال درجھ اول جمعیت را در تغییر و  زوجثابت ماندن روی 

  می دھد. تحوالت اجتماعی ـ سیاسی زیر سایھ قرار 

بھ این ترتیب در ایران، مانند سایر کشورھا، متخصصان و سیاست مداران بھ مسئلھ جمعیت تنھا بھ دالیل اقتصادی توجھ 

کرده اند: رشد بسیار باالی جمعیت در نیمھ دوم قرن بیستم در ارتباط با تنزل مرگ و میر و حفظ سطح باالی زاد و ولد، 

رده و منجر بھ تمرکز افکار تنھا روی نکتھ مزبور شد، تا در نھایت بھ این نتیجھ الزامات اقتصادی مھمی را تحمیل ک

لی کشور در تحول ک –مثبت یا منفی  -ترجمانی  ستبرسند کھ فقط بواسطھ و میانجیگری اقتصاد است کھ جمعیت می توان

گران ن محدود گشتھ، و بویژهساده وضعیت جمعیت  توصیف، بررسی ھای جمعیت شناختی تا مدت ھا بھ از این رو بیابد.

 تا براساس آن اقداماتی را یا برای کنترل -پیروی میکرد  منابعتطابق جمعیت بامنطق ساده کھ از  آھنگ رشد جمعیت بودند

-رشد جمعیت ویا برای افزایش امکانات بھ منظور مقابلھ با تقاضای فزاینده کاالھا و خدمات ضروری اولیھ تعیین نمایند 

بررسی ھا پر احتمال می دادند کھ فقدان امکانات مزبور خطر اغتشاشات اجتماعی و سیاسی بھ ھمراه داشتھ این  چرا کھ

    .باشد

کامال از نظرھا  )،1980( ١٣۶٠این بینش تقلیل گرا، چنان مسلط بود کھ آغاز کاھش باروری در اواسط سال ھای دھھ 

 ١٣۶٧و ١٣۶۴فرزند بین سال ھای  ١٫٢باروری بھ تعداد  درست در زمانی کھ سطح ،دور افتاد. بطور کامال متناقض

 بسیار ساالنھیافتھ بود، بر مبنای یک سیاست جمعیتی طرح ریزی شده توسط کارشناسان، با توجھ بھ نرخ رشد  کاھش

ً دررسانھ ھا *لتوسیا، یک برنامھ تبلیغاتی نئو م١٣۶۵و ١٣۵۵بین دو سرشماری  ٫٣٪٨باالی  ی گروھیوسیعا
218 

بھ این ترتیب، با متمرکز ساختن تمام توجھات برروی رشد جمعیت، نسبت بھ کلیھ تغییرات عمیقی کھ مراحل آغازشد. 

                                                 
 .malthusian-Neo، بھ انگلیسی malthusien-Néoبھ فرانسھ  *

 .3در این باره رجوع کنید بھ ضمیمھ   218
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آماده دریافت مفھوم ، درواقع افکار شد.پدید آورده بود، غفلت  وقلمرو سیاسیمتوالی گذار جمعیتی در خانواده، جامعھ 

این کاھش را تحمیل  ومخالف بانین وارزشھای متضاد تحت رژیمی اسالمی کھ قوا توانستخاصی کھ کاھش باروری می 

  .نبودند بگیرد،کرد، بھ خود  می

درفصول پیشین، تحوالت باروری و مرگ ومیر و تمامی تغییرات حاصل در ارتباط با وضعیت زن و سلول خانواده، 

 د ھای بین گذارجمعیتیفصل آخر، این تامل، با تفحص در مورد مسئلھ مربوط بھ پیوناین مورد تحلیل قرارگرفت. در

ارجی وخمختلف داخلی  وکنش وواکنش عواملسیاسی بھ پایان برده خواھد شد. بدون انکار پیچیدگی  وجھش ھایواجتماعی 

بیستم  نقرپایان  ین کنندهھای تعی ھکوشیم تا بھ عملکرد آن در طی دھ جا میسیاسی تاثیرمی گذارند، در این  حوزهبر  کھ

خود بھ  بود از طریق عطف تّوجھادار بھ روشی کھ از آغازدنبال کرده ایم، در صدد خواھیم نزدیک شویم. ھمچنان وف

دام معمول یک تحلیل سیاسی کھ بھ سخنرانی ھا افتادن بھ نسل ھای جوان مسئلھ را درک کنیم تا از  وخصوصا بھجمعیت 

 الل کھ پویایی جامعھ مستقل از فرازاین استداین کھ قبال چندین بار  بھ توجھو وقایع محدود می گردد، اجتناب کنیم. با 

است، را مطرح ساختھ ایم، در اینجا می کوشیم تا آنجا کھ ممکن است طبیعت مناسبات معکوس بین  ونشیبھای سیاسی

سد کھ ر  بھ نظرآشکار می ،قلمرو اجتماعی و قلمرو سیاسی را روشن کنیم. بدون تسلیم شدن بھ سھولت تفکر جبرگرا

کھ ایران معاصر را تحت  ورخدادھای استثنایین عمیق نظیر روند گذار، نمی تواند با بلوغ سیاسی ای چنی  پدیده

  ط باشد.ابترا بی اند،ه تاثیرقرارداد

  سیاسی-، تحول اجتماعییگذار جمعیت.-.١

است. ایران، مانند تمامی کشورھای درحال توسعھ، از زمان جنگ دوم جھانی شاھد رشد بسیار سریع جمعیت خود بوده 

گرچھ از چند سال پیش، نرخ رشد جمعیت این کشورھا بھ بھ نحوی قابل مالحظھ تمایل بھ کاھش دارد، با این حال، ساختار 

، بسیار جوان مانده است. بھ این نھ چندان دورسنی جمعیت آن ھا، بھ دلیل سطح باالی باروری و مرگ ومیردر گذشتھ ای 

از  ٪۵١٫۴ )،1996( ١٣٧۵و در  ٪۵٠سال نزدیک بھ  ٢۵جمعیت زیر  )،1956( ١٣٣۵ترتیب، در ایران در سال 

). از آنجا کھ طوالنی تر شدن مدت تحصیالت و کارآموزی دستیابی ١ (جدوله است ادد جمعیت کل کشور را تشکیل می

ھا را  ھسال ٢۴ـ٢٠را بھ تاخیر می اندازد، بھ این درصدھا، بایستی سھم  بھ فعالیت حرفھ ای و یا ازدواجشانجوانان 

، مشاھده می شود کھ جمعیت ایران بھ طور ١٣٧۵ ـ١٣٣۵ پیشین در دروه بھ گروهگروه اخیر افزودن با نیزاضافھ نمود. 

، باید تأکید نقطھ نظر. از این ١٣٧۵در  ٪۶٠و ١٣٣۵در  ٪۵٨سال تشکیل شده است: بھ ترتیب  ٢۵غالب از جوانان زیر 

  ل توسعھ کھ مشخّصھ ھمگی آنان ساختار سّنی نوعاً جوان است، تفاوتی نداردسایر کشورھای در حا ایران باکرد کھ مورد 
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  ( کل کشور) جمعیت ایران گروه ھای عمده سنی جوان -١جدول 

روی  درصد تعداد افراد سال
  جمعیت کل

روی جمعیت  درصد تعداد افراد
 سالھ  ١٩ـ  ٠ سالھ ١۴ـ  ٠ کل

1335 7993156 42.2 9413680 49.7 

1345 11560329 46.1 13689365 54.6 

1355 15009363 44.5 18609628 55.2 

1365 22474017 45.5 27666219 56.0 

1375 23725545 39.5 30841092 51.4 

روی  درصد تعداد افراد سال
 جمعیت کل

روی جمعیت  درصد افراد تعداد
 سالھ -٢۴ـ  ٠ سالھ ٢۴ـ  ٢٠ کل

1335 1497178 7.9 10910858 57.6 

1345 1682161 6.7 15371526 61.3 

1355 2792215 8.3 21401843 63.5 

1365 4.193724 8.5 31859943 64.4 

1375 5221982 8.7 36063074 60.0 

 .، مرکز آمار ایران١٣٧۵تا  ١٣٣۵منابع: نتایج سرشماری ھای ده سالھ از 

اجتماعی پیدا نکرده بود.  مظھرو نمود، ھیج ١٣۴٠ن دھھ پیش از پایا تا» بیولوژیک«در عین حال در ایران، این جوانی 

، هزاده شد»   جوان  «اجتماعی  مقولھجوانان توجھ کنیم: گروھی کھ با آن  زاز این رو، ما باید بھ خصوص بھ دو گروه ا

کھ در طی  دیگر بود و در شکل گیری دولت اسالمی مشارکت کرد، وگروھی ١٣۵٧ھمان گروھی کھ منشاء انقالب 

  .است ھمنصھ ظھور رسیده و با خلق رویدادھای تعیین کننده  صحنھ شطرنج  سیاسی ایران را بھم ریخت بھھای اخیر سال

  »ن جوانا  «جدید اجتماعی:  مقولھ ظھور یک

کھ سطح تحصیالتشان با سطح  ،جوانانھنوز، میالدی)  1941-1979، 1320-1357(  در آغاز سلطنت محمد رضا شاه

تحصیالت پدرانشان
219

وپدرھا ادغام شده، کامال در نظام پدرساالری خانواده بھ نظر می رسید کھ  ،نداشت ھیچ تفاوت 

را کھ تحت مسئولیت خود داشتند، بر آن ھا تحمیل کرده و ھرگونھ ابراز  کسانیاجتماعی انحصاری  مظھرخود و  اقتدار

 زندگی پایین بھ با امید کھ زودرس،ازدواج قای ابجوانان را بھ مثابھ جوان ممنوع کرده بودند. از طرف دیگر،  لاستقال

 بھ ، موجب دسترسی سریعتشویق میشدسال برآورد می شود)  ۴۶٫١، ١٣٣۴- ١٣٢٩برای سال ھای  (کھدربدو تولد 

  زوج ھای جوان در قلمرو بزرگساالن می شد. ادغام بالفاصلھ نتیجھ بھدر ھای خانوادگی و  مسئولیت

س و آموزش در مناطق شھری، بویژه در شھرھای بزرگ، آغاز شد. سطح تحصیالت با گسترش مدار، بروز تغییرات

ا بچشم خانواده ر بستربرای نخستین بار تزلزل قدرت خود در  نپسران از سطح تحصیالت پدرانشان فراتررفتھ و اینا

                                                 
219
 اقتباس شده است.  Fargues, 1994a et 1994b)مقایسھ بین سطح تحصیل نسل ھای پدر/پسر و اختالف بین نسل ھا را از فیلیپ فرگ (فکر  
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بھ )، 1951و 1942( ١٣٣٠تا  ١٣٢١متولد سال ھای  ،این جوانانھمانطور کھ در فصلھای پیشین دیدیم،  معذلک،دیدند. 

مدت تحصیل از ھمھ بیشتر بود. بھ عالوه، این جوانان  طولبرای آنھا نابرابری بین دو جنس در  کھنسل ھایی تعلق داشتند 

در خانواده ھایی زندگی می کردند کھ تعداد فرزندان زنده مانده شان، در اثر کاھش منظم مرگ و میر، افزایش یافتھ بود 

ه طوالنی تری ھمزیستی می کردند. از این رو، روابطی کھ در خانواده برقرارمی شد، ضرورتا پیچیده و با والدینشان دور

ی  شان مقابلھ می کردند، با برادر وخواھرجوان ترشان ھمان رابطھانتربود. این جوانان درحالی کھ خود با اقتدار پدر

عمده ای از دختران متعلق بھ نسل  اما، بخشکردند.   را باز تولید می و آگاھیو دانش  ومسن تریتوفق ارشدی مبتنی بر 

ت سنت ھا، این دختران را ناگزیر کرده بود کھ دوره تحصیلی ، زیرا الوّی ملحق نمی شدندبھ پسران ھم نسلشان ، ھای مزبور

زرگساالن خود را کوتاه نموده، در سنین بسیار جوان ازدواج کنند و بھ این ترتیب، در مقام ھمسر و مادر، بھ گروه ب

  پیوستند. می

در نتیجھ باید منتظر می شدیم تا گسترش عمومی تر آموزش تحصیلی برای دختران، در وھلھ اول، نابرابری دو جنس را 

بھ دلیل  (ھموارهکھ تعدادشان ) 1961و  1952( ١٣۴٠و  ١٣٣١در دستیابی بھ دانش، کاھش دھد. با نسل ھای متولد بین 

جھ برحسب جنس) و درنتی دستیابی بھ مدرسھ وتحصیلاز نظر بود و ھرچھ کمترنابرابر (بسیارزیاد  کاھش مرگ و میر)

، ابتدا در شھرھای بزرگ، شکل گرفت. جوانان این باربا آگاھی » جوانان «برخوردار از اختالط آشکار، عاقبت مقولھ 

رو  ی پیشین تاکید ورزند. ازایناز مشخصات مشترکشان بھ عنوان جوان، بھ تدریج کوشیدند کھ برتفاوت خود با نسل ھا

آنھا  ھرگونھ موجودیت استوار بود وکھ بر برتری سنی و جنسی  پرداختند بھ مخالفت با نظام پدرساالری حاکم درخانواده

را را خارج ازاین نظام بھ رسمیت نمی شناخت. درھمان زمان، در صدد بودند کھ چارچوب ھای اجتماعی خاص خویش 

) بر استقالل خود در Balandier, 1985ھا می توانستند بطور جمعی وضعیت خود را زندگی کرده، (کھ درآن ابداع کنند 

رابطھ با نسل والدین تاکید ورزند. ولی آنان بھ سرعت با ممنوعیت ھای تحمیلی نظام سیاسی سرکوبگرو کنترل پلیسی حاد 

  برخورد کردند.

  انقالب توسط»   جوان  «تائید مقولھ 

کھ خود حاضر  ومعاشرت اجتماعی واماکن برخوردلطنتی خارج ازدبستان ھا، دبیرستان ھا، انجمن ھا در واقع، دولت س

، چند انجمن فرھنگی، » اخ جوانانک « بود بھ جوانان عرضھ دارد، ھیچگونھ ابتکارعملی را از طرف آن ھا نمی پذیرفت. 

روتمند نشین تھران، ایجاد شده بود نھ بھ تعداد کافی کافھ تریاھا و دانسینگ ھایی کھ بھ سبک غربی، بھ ویژه در محالت ث

و نھ الزاما برای ھمھ جوانان قابل دسترس بودند. از سوی دیگر، این اماکن بھ نوعی بھ مثابھ الگوھایی تحمیلی بودند کھ 

فضای  ت سیاسیوبسکرد. چفت   بایستی از آن ھا پیروی می شد و الزاما با نیازھا و خواست ھای جوانان ایرانی تطبیق نمی

یافتھ، شکوفا شوند، بلکھ آن ھا را ازاجتماعی نھ تنھا ھیچگونھ راه خروجی بھ روی جوانان نمی گشود تا استقالل خود را ب

وادار می کرد کھ زیر سلطھ خانواده باقی بمانند. احساس محرومیت از حق خود، خشم و حتی عصیان بین جوانان ایرانی، 

نما کرد. ھمچنان وابستھ بھ خانواده، روابط کشمکش آمیز جوانان با نسل پدرانشان، تبدیل  بھ ویژه جوانان شھری، نشو و

پیش از ھرچیز خواستار گشایش فضای  جوانان بھ مخالفت با نظام و خواست آزادی سیاسی شد، نمادی کھ از ورای آن

  اجتماعی بودند. 

ازی شدند کھ تمامی طیف ھای ایدئولوژیک را، از بخشی از این جوانان، جذب گروه ھای سیاسی مخفی طرفدار براند

اسالم گرایی تا سوسیالیسم و یا کمونیسم، دربرمی گرفت ولی ھدف اول آن ھا یکسان بود: براندازی سلطنت. پس از چند 
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سالی کھ با امواج خشونت از ھردوطرف
220

مشخص می شدند، تلفیق عوامل مختلف، ھمواره در رابطھ با جامعھ  

وسیاست
221

  بھ گسترش جنبش اعتراضی منجرگردید. ١٣۵٠واسط دھھ در ا، 

، ولی اغلب از این گروه ھا با ھمدلی ھا نشدندبخش دیگر جوانان، کھ بھ جھت مخفی بودن این گروه ھای سیاسی جذب آن 

دفاع می کردند، در شرایطی جدید و دریک فضای نیمھ باز سیاسی، کھ دولت سلطنتی زیر فشار دولت جیمی کارتر اعطا 

کرده بود، وسایل و امکانات دیگری را برای مخالفت با نظام سیاسی بکار بردند. در شھرھای بزرگ، تظاھرات پراکنده 

تدریج متراکم ترومنسجم تر شده و منتھی بھ روزھا انقالبی و  آنھا بھعلیھ رژیم سیاسی با الحاق اقشاراجتماعی جدید بھ 

  شد.  ١٣۵٧سرنگونی سلطنت در 

) آن را مطالبھ کرد، جوانان Khosrokhavar, 1993» (وابویت پدریت«نسل جوان شھری کھ بالفاصلھ  یک لانقالب، عم

بیدارنمود. شرایط  ،جمعیتی مشاھده شده در شھرھا بھ دور مانده بودند –کھ تا آن زمان از تحوالت اجتماعی را، روستایی 

وانان شھروروستا، بھ جوانان روستایی اجازه داد کھ با افزایش فرصت ھای برخورد و مالقات ج»   پس از انقالب  «ویژه 

مراحل را با جھش طی کرده و با سرعت عقب افتادگی خود را جبران نمایند. بھ این ترتیب، جوان بھ مثابھ یک مقولھ 

ھ بر ناجتماعی، پویایی جدیدی یافت، ھرچند کھ شرایط سیاسی ھفتھ ھای آخرانقالب، با تقسیم کلی آن ھا بھ دو گروه جداگا

سرمسئلھ جمھوری اسالمی، اتفاق سیاسی آن ھا را برای مدتی متوقف نمود. در واقع، جوانان ایران، ورای این تباعد و 

تائید موجودیت خود و فتح یک گشایش اجتماعی در مقابل دنیای  برظرا، نداشتند اختالف سیاسی، آرمان ھای مشترکی

فراھم آوردن وسایل و امکانات بھ منظور زندگی کردن این بھ میل ، و ھمچنین، بھ صورت مادی تر، »  بزرگساالن  «

 ، را داشتند.استقالل نسبت بھ خانواده پدری

ھا اتکا   این شخصیت متعلق بھ نسل پدربزرگ ،خمینی  «یکی از نتاقضات جنبش انقالبی جوانان آشکارا این بود کھ بھ 

). دالیلی Khosrokhavar, 1993» (  ا از موضع برتری کنار زندکرده بود تا بھتر یوغ والدین را متزلزل کرده و آن ھا ر

خمینی را بھ عنوان رھبر جنبش پذیرفتند، متعدد  بویژه از الیھ ھای مردمی، آیت اüّ کھ بھ خاطر آن ھا جوانان ایران 
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اندیشھ  وحتی ھرگونھ) وسایل عمده سرکوب ھرگونھ عمل 1956( ١٣٣۵زمان تاسیس خود درلیس سیاسی مخفی ایران، ساواک، ازپ

در اقدام  ظنی وبا کوچکتریناختیارگرفت. این سازمان، بھ ویژه محیط ھای دانشجویی را تحت نظر داشت  با سلطنت را در وتفکرسیاسی مخالف
 وترسبھ دستگیری تردید نمی کرد. دولت با تکثیرمجازات ھای مفرط کھ در مقابل دادگاھھای نظامی صورت می گرفت، در جامعھ جو وحشت 

با از الگوھای فلسطینی یا آمریکای التینی الھام گرفتھ بودند، بھ نوبھ خود بھ این عمل قھرآمیز ایجاد کرد. گروه ھای اصلی سیاسی نیز کھ غال را
ھای   دولت با قھر وخشونت پاسخ می دادند و مرتکب سوء قصد ھایی بر ضد ھدف ھای نظامی و راھبردی، خصوصا آمریکایی و یا قتل شخصیت

 مھم می شدند.
نفت، غالبا بھ عنوان عامل تعیین کننده دربروزجنبش انقالبی معرفی می شود. تاکید این امر مھم است  بحران اقتصادی ناشی ازافزایش قیمت 221

ھای  کھ نارضایتی جوانان، ناشی از ناراحتی واختالل اجتماعی وسیاسی، مدتھا قبل شروع شده بود. مقاومت قھرآمیزدولت سلطنتی در مقابل خواست
جنبش جوانان انجامید؛ امری کھ باعث شد تا  وسخت ترشدنبھ سفت  ارفت، تنھ) پیش 1975( ١٣۵۴در جوانان کھ تا استقرار نظام تک حزبی 

وادارنماید.  ولی خشم جمعی » درھای باز سیاست«) دولت محمد رضا شاه را بھ اتخاذ سیاستی جدید، معروف بھ 1977( ١٣۵۶دولت آمریکا، در 
ل اجرای این سیاست، جوانان مبارز سیاسی حرکت انقالبی را گسترش دادند. این امر با برضد سلطنت چنان عظیم بود کھ ازھمان ماه ھای او

 ظھور نتایج فاجعھ بار افزایش قیمت نفت در زندگی روزمره مردم مصادف شد.



  فصل دھم : از گذار جمعیتی بھ گذار سیاسی -بخش سوم 

255 

 

ومتناقض اندگرفتھ متفاوت صورت  در مورد توضیح این انتخاب . مطالعاتی کھ تا بھ حالوپیچیده است
222
، این وجودبا  .

ود. این تمایل با نخمینی گرکمتر از آن و ما بر این واقعیت تاکید می کنیم کھ جنبش انقالبی در دوره تکوین خود، اسالم گرا

د، بھ گرد خود می آوررا بھ تدریج و بھ مرور کھ امواج اعتراضی بزرگتر گشتھ و بخش ھای بیشتری از پیکر اجتماعی 

ا بود کھ افکار و اندیشھ ھ وبازیگران وپیچیده تالقی نیروھا، عوامل  انقالبات، چکیدهنظیر تمام توسعھ یافت. این انقالب، 

دراینجا نمی توان مدعی شرح کامل آن ھا شد. واضح است کھ روحانیت بھ عنوان مخالف رژیم سلطنتی از مشروعیتی 

ھ و سیاسی زیادی برخورداربود. ب ئولوژیکیوازبلوغ اید، -تبعید خمینی بھ وی منزلتی بی مانند بخشیده بود  –بزرگ 

گروه ھا و تشکیالت سیاسی کھ از  از ھمایی بالقوه را دراختیارداشت و بھتر واماکن گردعالوه بھترین وسایل ارتباطی 

ھ جھت برچسب ھای ھواداری خود، از این یا آن نیرو یا کشور، در حاشیھ قرارگرفتند، باختفا بیرون آمده و خیلی سریع 

ویژه روحانی بودن خمینی نسبت بھ سایر مشخصات اصلی  بعد  «نست نبض جنبش را بھ دست گیرد. اضافھ کنیم کھ توا

 ,Khosrokhavar» (  واساسی او (رھبرمردم و محرومان، سخنگوی مردم و بیدار و آگاه کننده آنان وغیره) کوچکتر بود

 ,Khosrokhavar» (  ر روحانیت سنتی تفاوت داشتجوانان، تصویر خود روحانیت با تصوی درفکر «) و اینکھ 1993

مظھر ویژگی خاص ایرانی،  کھ-). ھر چھ باشد، این امر کھ انقالب در نھایت اسالم شیعھ را بھ عنوان پرچم برگزید 1993

جامعھ  محرکھ ھای یھیچ رو بھ-بوداخالقی خاص برای مشروعیت دادن بھ جنبش  وارزش ھایرد نوگرایی غربی 

  خاص جوانان بھ عنوان مقولھ اجتماعی را حذف نکرد. وآرزومندی وخواست ھای شناختی جنبش

 )Farhad Khosrokhavar(و فرھاد خسروخاور ) Paul Vieille(شھاد ت ھایی کھ پل وی یی 
223
در سھ سال اول بعد  

 از طریق نمودھای جنبش  «: نشان میدھنداز انقالب گردآوری کردند، بھ خوبی پیچیدگی انگیزه ھای جوانان انقالبی را 

بھ مثابھ عامل  را خود این خواست کھرا اسالمی می داند: برای نسل جدید جوانان شھری، مطالبھ آزادی و ی خودمتعدّد 

  ).Khosrokhavar, 1993» ( بود. آنجملھ کند، ازتعیین  تغییراجتماعی

باز، نسل جوان را، در اوضاع و  دگرا، در رابطھ با سطح تحصیالت عالی و فکرو روحیھتجدّ  وخواست ھایآرزوھا 

احوال انقالبی، بھ اعتراض بھ تمامی قواعد و سنت ھایی کشاند کھ از ساختارپدرساالرانھ خانواده و جامعھ ناشی شده و 

رو شاھد تجزیھ واقعی خانواده و شاھد سرکشی و طغیان علیھ والدین، پدرھا و  ازاین  «مانع تحقق اھداف او می شدند: 

، کامال آگاه از تعلق دو بخش فعال جوانان ). از این بھ بعدVieille & Khosrokhavar, 1990» (  شدیم مادرھا باھم،

خویش بھ یک گروه اجتماعی تمام عیار، کھ بھ نوعی با انقالب مشروعیت یافتھ بود، ھم طرفداران وھم مخالفان جمھوری 
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ران گفتار مردمی انقالب ای نام:تحلیل قسمتی از این مصاحبھ ھا، آنھایی کھ طی سال اول انقالب ضبط شده بودند، موضوع اثردوجلدی است بھ  

)Le Discours populaire de la révolution iranienne آرمانی قربانی شده، )، کھ قبال اشاره شد. اثر ف. خسروخاور تحت عنوان: جامعھ
)، دنبالھ این بررسی است کھ اصوال بر مبنای L'utopie sacrifiée, sociologie de la révolution iranienneجامعھ شناسی انقالب ایران (

 مصاحبھ ھای ضبط شده  طی دومین و سومین سال انقالب صورت گرفتھ است.
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ند، ومعترض برتری نسل پدران بشوند، تردیدی بھ خود اسالمی، ازاین کھ خود را از گروه ھای خویشاوندی خویش جدا کن

بھ  بود، بنا امسرسخت این نظ پدرساالری بنا شده و ھوادار یراه ندادند. قدرت سیاسی جدید، با این کھ خود برروی الگو

  بطور متناقضی (پارادکسال) تسھیل امر جوانان را انتخاب کرد.دالیلی کھ پائین ترتوضیح خواھیم داد 

  ق العاده بارویکاھش فو

اعتراض بھ سنت ھا از لحاظ زمانی با اولین عالئم آشکارکاھش موثر باروری، یعنی آغاز مرحلھ دوم دوران گذارجمعیتی، 

انگیزه زنانی بود کھ بھ ھمین نسل جوانی تعلق داشتند کھ حاصل مصادف شد. این کاھش  )،1980( ١٣۶٠ اواسط دھھدر 

کھ روابطی برابر بین دو جنس و نسل ھا برقرارکنند. اگر بپذیریم کھ کنترل  کردند وتالشوسیعا در انقالب شرکت کرده 

باروری ضرورتا از آگاھی یافتن زنان نسبت بھ نقش خود ناشی می شود، آشکار است کھ مشارکت بھ ویژه فعال آنان، بھ 

اشد ھ دیگری نمی توانست داشتھ بخصوص جوان ترین شان کھ در ابتدای زندگی زناشویی بودند، در روزھای انقالبی نتیج

زاین برسرنوشت خویش. ااثرگذاری  جز برانگیختن اعتماد آنان نسب بھ ظرفیت خود برای خروج از فرمانبرداری سنتی و

ھا   را بازی کرده و مایل بودند کھ برخواستھ بعد، این زنان جوان دیگر قبول نمی کردند کھ انحصارا نقش ھمسر و مادربھ 

  سیاسی، مھرتأیید زنند. –، چھ در عرصھ خصوصی و چھ در عرصھ اجتماعی و آرزوھایشان

  رھبر، شخصا، بھ طور رسمی اھمیت مشارکت زنان را در انقالب باز شناختھ بود:

ما دیدیم کھ زن دراین نھضت چھ کرد، تاریخ دیده است کھ چھ زنھایی دردنیا بوده است و زن چیست.[...] ما خود   «

تربیت کرده است اسالم، چھ زنھایی در این عصر اخیر قیام کردند. [...] این ھایی کھ تربیت  دیدیم کھ چھ زنھایی

اسالمی داشتند، خون دادند، کشتھ دادند، بھ خیابان ھا ریختند، نھضت را پیروز کردند. ما نھضت خودمان را مرھون 

ردند زنھا، مردان را کھ خودشان در صفھای زنھا می دانیم. مردھا بھ تبع زنھا بھ خیابان ھا می ریختند، تشویق می ک

یک قدرت شیطانی را بشکند الیزال،جلو بودند. زن یک ھمچو موجودی است، کھ می تواند یک قدرت 
224
.  «  

شکار آ انقالب بازیگرانبھ مثابھ  را قدرت زنان، اسالم گرا باشند یا نباشند،در واقع، ، اقرارو بھ رسمیت شناختناین 

ھرگز از  مشارکت کرده واجتماعی و سیاسی  ، فرھنگی،در انواع و اقسام فعالیت ھای جمعیزمان سازد کھ از آن   می

). این بھ رسمیت Adelkhah, 1991مطالبھ منزلتی کھ در عرصھ اجتماعی و سیاسی حق خود می دانند باز نایستادند (

کار می سازد کھ قدرت سیاسی باید از این آشصمیمانھ باشد یا نباشد، شناختن دین نسبت بھ زنان از طرف رھبر انقالب، 

  بھ بعد زنان را، کھ دیگر وابستھ بھ آمریت انحصاری سرپرست خانواده نیستند، با بھ دیده توجھ بنگرد. 

گران انقالب کھ از اقشار مردمی یدر تحلیل مصاحبھ ھای خود با عوامل وباز )F. Khosrokhavar(خسروخاور ف. 

  یسد:نو برخاستھ بودند، چنین می

ھا تنھجوم زنان جوان بھ صحنھ سیاسی در پیوند با این خواست است کھ ھمچون عوامل و بازیگران انقالبی، و نھ   «

بھ حساب آیند. در جامعھ ای کھ جد ایی زن ومرد، یک واقعیت بنیادی است، دختر جوان دقیقا چنان  زن بودن،بھ مثابھ 

د. رون  رغیر قابل تمیزند و بھ ھمین عنوان، جزء مردم بھ شمار مییکدیگ ومردان ازاستدالل می کند کھ گویی زنان 

 مقولھزن و مرد بھ ھیچ وجھ نمی توانستند جزء یک  در آن، این خصوصیت در رابطھ با چارچوب کاذب سابق کھ

                                                 
انقالب، مجموعھ پیامھا  ، منتشر شده در: پیاماز بانوان مشھد بھ مناسبت روز زنبا گروھی  ، دردیدار١٣۵٨سخنرانی آیت اüّ خمینی درخرداد   224

 .٧٣- ۶٩، صفحات 1362؛ موسسھ خدمات فرھنگی، تھران، ۵٨تابستان  خمینی،هللا  وبیانات آیت
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ردان مکنند کھ   برای اولین بار در تاریخ ایران، زنان جوان، فکر می [...].اجتماعی محسوب شوند، بکلی تازگی دارد 

  ).Khosrokhavar, 1993» ( واحدی را تشکیل می دھند مردم مستقل از ھرگونھ تمایز جنسی، ،و زنان

  تصدیق می کند کھ:) F. Adelkhah(ف. عادلخواه  ،١٣۶٠در مصاحبھ با زنان اسالم گرادر سال ھای دھھ 

"،   و یا کھنھ بچھ بشوید؟ دھیھ غذا بمانتا کی زن باید در آشپزخانھ برای ت  غالبا بحث از این سوال آغاز می شود: "  «

ود این تعیین شده باشند. با وج یآن کھ حدود روشنبی گیرد،  مطالبھ فضای بازتری مورد تایید قرار می بھ این ترتیب،

باید یک تعبیر رادیکال را رد کرد: مسئلھ امتناع از وظایف خانگی مطرح نیست بلکھ این خواست مطرح است کھ 

مزبور محبوس نمانند و سامان روزمره شان این نباشد کھ فقط بھ وظایف خانھ داری بپردازند. بنا  زنان در وظایف

تائید صرف امر  براین، خواست حضور در عرصھ سیاسی، امتناع از انزوا و منفرد شدن را مورد تائید قرار می دھد.

 شدن نشان میل بھ شناختھ شدن و پذیرفتھ ،جھلاجتماعی بھ عنوان میدان برحق تفکر، ورای امتناع از در جا زدن در 

  ).Adelkhah, 1991» ( و نھ دیگر حذف شدن. است

رابطھ بین زن و مرد یک انقالب  وھمزمان دریک نسل است کھ بھ برکت رویدادھای انقالبی خود را تحمیل می نماید این 

یط استثنایی بھ وقت بی نھایت طوالنی خارج از این وضعیت و شرا تحقق آن، موازی را بھ انجام می رساند، امری کھ

  تری نیازداشت.

 ،زنانبھ نام ، ، در اولین شماره ماھنامھ فمینیست اسالم گرا)S. Sherkat(شرکت  )، ش.1992( ١٣٧١چند سال بعد در 

و  ھلاسطوره اولین گناه کھ از زنان، موجوداتی تا ابد جا  «سرمقالھ خود را بھ صورت یک بیانیھ واقعی می نویسد، وی 

فرھنگی کھ زنان را بھ پشت صحنھ  را بھ زیر سوال برده و سنت ھا وتفسیرھای نادرست مذھبی و»   وابستھ ساخت

در پستوی خانھ ھا دفن (می )کنند و بھ آنھا (می) باورانند کھ زن فقط نیمھ دیگر جامعھ را بھ اسم دین  این« رانند و   می

ھمان ماھنامھ،  5در سرمقالھ شماره  ).Sherkat, 1992افشا می کند (را  »  ابزار تولید مثل و ارضای غرور مردانھ است

  ، می خوانیم:» زنان چھ می خواھند؟ «نوان تحت ع

فقط اگر مردھا بھ عنوان شوھر و پدر خود را در مسئولیت ھای زنان در زمینھ مراقبت از فرزندان، تھیھ خوراک،  «

شم اندازھای اجتماعی و اقتصادی دگرگون می شد. چنین رویھ ای نھ و نگھداری از منزل سھیم می دانستند، تمامی چ

تنھا منجر بھ پیشرفت ھماھنگ جسمی و ذھنی کودکان می شد، بلکھ بھ زن اجازه می داد تا با فرصت و نیروی بیشتری 

ی گباالئی از پخت سطح زن با رسیدن بھ شود بھ این ترتیبمشغول کھ در اختیارش قرارمی گرفت، بھ حرفھ ای 

زندگی خانواده اش را باال ببرد و ھم موجب توسعھ اقتصادی جامعھ، منطقھ و کشور خود  اجتماعی می تواند ھم سطح

  ).١٣٧١ زنان،» ( شود.

توصیف می کنیم، ھرچند کھ ازانقالبی ناشی شده کھ داغ ارتجاعی بودن را خورده، ترجمان »   مدرن  «این رفتار را کھ ما 

، بعد آن، روابط بین زوجین و بین والدین و فرزندان است. اشاعھ سریع این بینش بود کھ منجر م جدیدی از خانوادهومفھ

  بھ کاھش چشمگیرباروری شده است.

تر،   آغاز دوران گذار باروری اساسا، عمل زنان جوانی باشد کھ نسبت بھ نسل زنان مسن ،بھ نظر می رسد کھبنا براین 

توان   یک رفتارباروری مدرن موفق شدند. حتی می بھ تعیینحوال مساعد اجتماعی و ا ودر اوضاع ندتحصلیکرده بودبیشتر

ھا، مانع از آن نشد کھ در   را ادامھ دادند. اختالف سیاسی آن خویشانقالب  یفکر کرد کھ با گذار باروری، جوانان بھ نوع

، این و بنیانی ویک پارچھ، بھ طورانبوه مخالفتشان با قوانین پدرساالری کھ آن ھا را بھ اطاعت از مسن ترھا فرامی خواند
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بھ  ھای مسن تر  و اجتماعی را اختیار کنند. جوانان بھ این شیوه نھ تنھا موفق شدند کھ خود را بھ نسل یراه تحول جمعیت

 نھوآرزوھای نوگرایاانقالب، افکار  ردبرکت مشارکت  بھ عنوان یک مقولھ اجتماعی تمام عیاربقبوالنند، بلکھ ھمچنین

این تغییر، بدون شک، عبارت بود از پیشرفت تحصیلی جوانان  اصلییند. کلید اد را در سطح تمام جامعھ پخش نمخو

نظر  مردان ازکھ از این طریق، فاصلھ خود را با ) 1950( ١٣٣٠شھرنشین، خصوصا زنان نسل ھای متولد پس از دھھ 

  کاھش دادند. تحصیل،مدت اشتغال بھ 

  دولت اسالمی گرایانھ ملعجوانان و استقرار  .-.٢

ی جدید، الگوی قدیم» پدرساالر«یک  شاه باحتی در شکوفایی روزھای انقالبی، ھیچکس باور نمی کرد کھ جایگزینی 

ابل اخالقی، پیشرفت ق اقتداراستبدادی با یک  اقتدار بھ طور بنیادی واژگون سازد. جایگزین کردن یک رااقتدار اعمال

با گشایش اجتماعی ـ  ظاھراً در تقابل م آن بود،سآشکارا آرمان سیاسی ای کھ روحانیت تجّ  مالحظھ ای بھ نظر می رسید.

. بدون این کھ بخواھیم وارد بحث علل پیوستن جوانان بھ اسالم بودجوانان خواست سیاسی قرار داشت کھ بھ نظر می رسید 

کار  خود و این -بھ این اکتفا می کنیم  امری کھ ما را از موضوع این فصل دورخواھد کرد، در اینجا شویم،گرایی 

دریابیم چگونھ یک اوضاع و احوال سیاسی ظاھرا نامساعد درنھایت بھ تسریع تحول اجتماعی  کنیمنیست ـ کھ تالش   کمی

  و جمعیت شناختی متجدد ونوگرا منتھی می شود.  

  »انقالبی«در چارچوب ھای اجتماعی و سیاسی  انادغام جوان

بھ تمام کشور بھ  وگسترش آنه بھ اھمیت جنبش جوانان، بھ خصوص برای سازمان دادن قدرت خود رھبران جدید، آگا

و ، از این ررھبران مزبور در آمد، در واقع با طرح ھای آنان سازگارنبودبھ تصّرف . دستگاه دولتی کھ یھ کردندتکآنان 

»  انقالبی  «د ھای از ھمان اولین ماه ھای پس از انقالب، سازمان ھا و بنیاناگزیرشدند 
225

اساسا  کھ کنندمتعددی ایجاد  

کمیتھ ھای   « ،. رھبراندر آوردنداستخدام را بھ  ، کھ مخزنی بسیار مّھم از انرژی بود،جمھوری اسالمیطرفدار جوانان

ازان بمسلح شده و با ھمدستی سر کھ چند ماه پیش ازانقالب بھ ابتکار جوانان تشکیل شده بود و در روزھای آخر، »  محالت

این جوانان را دوباره در کمیتھ ھا سازماندھی کرد  ،نھادینھ کردند. دولت اسالمینیزفراری بھ پادگان ھا حملھ کردند را 

را گرفتند. ازآنجا کھ دولت جدید بھ ھیچ رو بھ پلیس رژیم سابق اعتماد  »اسالمیھای انقالب  کمیتھ«کھ بھ این مناسبت نام 

شدند. از آنجا کھ دولت اسالمی نسبت بھ ژاندارمری  وسرکوب تبدیلرعت بھ ابزارمراقبت این کمیتھ ھا بھ س نمی کرد،

                                                 
ایجاد شدند را یاد آوری  ١٣۵٧س از انقالب ھا در فصول گذشتھ معرفی شدند. دراین جا نام آن ھایی را کھ بالفاصلھ پوبنیاد این سازمان ھا  225

ب اسالمی می کنیم: کمیتھ امداد امام خمینی، بنیاد شھدای انقالب اسالمی، سازمان جھاد سازندگی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بنیاد مسکن انقال
 و نھضت سواد آموزی.
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»بسیج«ای از جوانان را در دو سازمان دیگر نظامی، اولی بھ نام   ه  وارتش نیز بسیاربد بین بود، بخش عمد
226
 ودومی بھ 

ھ بپردازندمقابلبسیج کرد تا با ضد انقالبیون بھ » پاسداران انقالب اسالمی سپاه«نام 
227
.  

اسالمی در این سازمان ھای نظامی یا کشوری جمھوریجذب اکثریت این جوانان ھوادار
228

بھ جوانان مزبور امکان داد 

خود را بھ طور جمعی زندگی کنند. انجام وظیفھ در این سازمان ھا بھ خاطر یک امر  وتجربھ جدیدکھ گرد ھم آیند 

جداگانھ، مستقل از گروه ھای والدینشان تقویت نمود. از سوی دیگر،  مقولھیک ق بھ ، احساس آن ھا را در تعّل »  انقالبی  «

 کرده بودند کھ در سھو، قبولبھ عمد یا بھ رھبران جدید نسبت بھ نسل ھای والدین کمی بی اعتماد بودند، چرا کھ آن ھا، 

تامین  ران مذھبی در صدد بودند، برایرژیم سابق زندگی کنند. شاید بتوان تا آنجا پیش رفت کھ بگوئیم رھب حرمتنظام بی 

وفاداری این جوانان نسبت بھ خود، جانشین والدین آنھا شوند و توسط جوانان دوباره اسالم را ریشھ دارکنند. رھبران جدید، 

در سخنرانی ھا و کردارھای سیاسی خود ھرگز از تاکید برمقام جوانان در جامعھ، نقش آن ھا در انقالب و اھمیت آن ھا 

رای جمھوری اسالمی بازنایستادند؛ و با این کار، بھ طورغیرمستقیم، جوانان را تشویق می کردند کھ اقتدار (اتوریتھ) ب

بھ برتری آنان پایان دھند. از طرف دیگر، چند ده گروه یا حزب  ن خانواده مورد اعتراض قرارداده،پدرانشان را در بط

کھ طی ماه ھای اول انقالب قد برافراشتھ بودند، دقیقا ھمین رابطھ را با  نیز ،چپ یا راست الئیک، و سیاسی، اسالم گرا

جوانان برقرار ساختھ و از آنھا اخالص و فداکاری کامل برای امر سیاسی ـ ایدئولوژیک، عاطفی و حتی جسمانی ـ در 

  گسست کامل با تمام چارچوب ھای موجود را، خواستار بودند. 

، اسالم گرا و یا غیر آن، از ھرسوکھ برانگیختھ شده بودند، در اوضاع و احوالی کھ ھنوز بنا براین، جوانان، پسرو دختر

گرا   فرزندی و درتحمیل  یک رابطھ برابر -در اثر انقالب پر جنب و جوش بود، در اعتراض آشکار بھ الگوی اطاعت پدر

  .نداندبین اعضای خانواده، تردیدی بھ خود راه 

، خواه از سوی رھبران نوع پدرساالرانھ ، ازطلب اطاعت از اقتدار سیاسی بان ھا، در عرصھ البتھ بدیھی است کھ ھمھ ای

جدید یا از طرف گروه ھای سیاسی، در تضاد قرار می گرفت. بنا براین، می توان بھ حق فکر کرد کھ با گذشتن تب 

ن خود این جوانا یتاکثر مضاف برای کھ ،کنداقتدار سیاسی عاقبت خود را از نو تحمیل  و ناظر بر آمریت انقالب، رابطھ

دیگر مانند اقتدار پدری، کھ مدتھای مدیدی  آمریتعالم می کردند. ولی باید تأکید کرد کھ برای جوانان، این ارا اسالم گرا 

 یناتصور می شد، مورد مالحظھ قرار نمی گرفت. ھمانطور کھ توانستند اقتدار پدری را زیر سوال ببرند، »   طبیعی  «

  کرده بودند، رقم زنند. »  مستقر «برای اقتدار سیاسی ای کھ خود  ،، سرنوشتی مشابھانان می توانستندجو

ر اقتدار، وجود داشت. در فک ءدر انقالب ایران مانند انقالب فرانسھ، پدیده بسیار مھم سرنگونی حاکمیت و وارونگی منشا

 کردند تا بتوانند آن  ھ در مقابل آن ھا اقتدار خود را توجیھ میجوانان ایرانی نسل انقالب، رھبران می بایستی در ھر لحظ

                                                 
226

ت، در عین حال کھ استقالل و ھویت خود را حفظ کرد. با شروع جنگ، جای گرف»   سپاه پاسداران انقالب اسالمی  «این سازمان بعد ھا در  
 بھ بسیج داوطلبان برای رفتن بھ جبھھ ھا نیز مشغول شد.»  بسیج «

227
شدن، ھر کسی کھ با جمھوری اسالمی  وآشتی ناپذیردرآغاز، ضد انقالبیون شامل ھواداران سلطنت می شدند. ولی بھ سرعت در منطق افراطی  

 چیزی کم نداشت. توسط ساواکورزید، ضد انقالب محسوب می شد. روش ھای سرکوب جدید از روش ھای استفاده شده مخالفت می 
228

ول، ا تعداد دقیق جوانانی کھ با این سازمان ھا و بنیاد ھا ھمکاری می کنند، از آنجایی کھ برخی از آنھا بطور داوطلبانھ، دست کم در سال ھای  
می شدند، معلوم نیست. از این گذشتھ، بخش عمد ه ای از جوانان در سازمان مزایای جنسی و کاالیی بھره مند  ر مقابل ازدر آنھا کار می کردند و د

ھ توان ب  ھای نظامی استخدام شده بودند کھ دولت ھرگز تعداد کارکنان آن ھا را اعالم نمی کند. معذلک، ناظران متفق القولند کھ تعداد آنھا را می
 فر تخمین زد.چند صد ھزار ن
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را حفظ نمایند. رژیم جدید
229

، کھ کامالً آگاه بود کھ ادامھ حیاتش بھ حمایت فعال جوانان اسالم گرا بستگی دارد، تمامی 

ازمان سشد، بھ تغییر عمیق  آن ھا را در حالت بسیج نگھ دارد. اقداماتی کھ بھ این منظور اتخاذ گسترد تاامکانات خود را 

  کمک کرد. وشرایط اجتماعیسیاسی  قدرت

  (پوپولیست) توسعھ ھعوام گرایان تحکیم دولت از طریق سیاست

اسالمی کھ در آن ھا جوانان، مرد وزن، اکثرا  وانجمن ھاییاد آوری کنیم کھ چارچوب ھای اجتماعی، سازمان ھا، بنیادھا 

مومن، ھمگی با ھم برای انگیزه ھا و دعاوی سیاسی ھمکاری می کردند، آن ھا را بھ برخاستھ از اقشار سنتی، و عمیقا 

ین ب ھ ویژهو ب نسرعت از سنت ھا دورساخت. فعالیت ھای اجتماعی ـ سیاسی آنھا بھ برقراری روابط برابرگرا بین آنا

سطح تحصیالت زنان  راترازف وسطح تحصیالتشانه از لحاظ سیاسی متعھد بود مردان و زنان انجامید. این زنان کھ

. ذاشترا پشت سر می گ، برای خویشتن نقش جدیدی را تعریف کردند کھ وسیعا توصیھ ھای سنتی از خودشان بودتر  مسن

باشرکت فعال در زندگی اجتماعی و سیاسی کھ اوضاع و احوال سیاسی ممکن ساختھ بود، گرایش زنان جوان نسبت بھ 

)، 1980( ١٣۶٠شد. نخستین نشانھ ھای کاھش محسوس باروری در میانھ دھھ  نوگرامتحول وخانواده و باروری سریعا 

  . ، شد» ینسل انقالب «متعلق بھ  زنانو بدون تردید آشکارا گواه این تحول قابل مالحظھ رفتار زنان، بھ ویژه 

می و محروم برخاستھ بودند، پاسخ مثبت دادن بھ انتظارات جوانان بود، کھ اکثرا از اقشار مرد بھ منظورجمھوری اسالمی 

بھ منظور بھبود وضعیت  اسالمیرا نماد انقالب ساخت. دولت »   مستضعفان  «وھمچنین بھ جھت عوام گرایی خویش، 

، اقدامات بسیار مھمی انجام داد. طرح ھای بسیاری تدوین نمود تا در وھلھ اول آن ھا را نو از این طریق جذب آناآنان 

ھا اکثرا   را ارزیابی نماید. بخش عمده ای از روستاھا و ھمچنین مناطق حاشیھ ای کھ سکنھ آن نشناسایی و نیازھای آنا

ایران مستضف تعیین شدند. بنا براین برنامھ ھای ویژه توسعھ  تشکیل دھندگان و اعضاغیرفارس زبان بودند، بھ عنوان 

بران کنند. دولت اسالمی، در این مناطق، نھ تنھا معین شد تا بھ این مردم امکان دھد عقب ماندگی خود را ھرچھ سریعتر ج

عھد جوانان مت بھ این ترتیب،را احیا کرد بلکھ بھ خصوص سازمان ھا و بنیاد ھای خاص خود را مستقر نمود ادارات دولتی

 یاز نقطھ نظر سیاسی، نیروی قابل مالحظھ ای وقف پیشبرد طرح ھای توسعھ کرده، خویشتن را بھ عنوان کارگران واقع

  تایید کردند. حال انجام،انقالب در 

، در تقریبا ھمھ مناطق خودحضور جمھوری اسالمی، با این سیاست توانست قدرت خود را بھ تمامی کشور بگستراند و با

متفاوت، رابطھ ای بر اساس اعتماد،  ھای و فرھنگ ھا با زبان مردم،، در صدد بود با پشتبان وحامیو تقبل نقش دولت 

است کھ می توان بھ فھم عزم ، برقرارکند. بھ این ترتیب بود وت از آنچھ کھ در زمان رژیم سابق معمولبسیار متفا

تحت یک آرمان مشترک جامعھ، دایر بر این کھ تمامی ساکنان کشور برابر ومساوی ھستند،  کھ درقانون اساسیای   ارادهو

روع شتدابیری برای نیل بھ این زندگی،  وبا اتخاذمردم  جمھوری اسالمی با شناختن حق زندگی مناسب برای تمامنائل شد. 

  .نمودارزیابی کرد،  می تواننوعی بازشناسی مشروعیت خود از طرف اکثریتی از ایرانیان، تا آنجا کھ بھ کسب 

 بلکھ ـشدید اقتصادی چنین امری را اجازه نمی داد  ـ بحران یانجامیداشتباه نکنیم، این امر بھ بھبودی سطح زندگی مردم ن

ورت نیاز اولیھ ص واجناس مورددر شرایط زندگی اکثریت عظیم مردم از طریق دستیابی بھ خدمات  ای تغییر قابل مالحظھ
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 ترتیب، ھواداران وبھ اینشریک خود بود، بھ سختی گروه ھای مخالف را سرکوب کرد  وحاکمیت بدوندولت اسالمی کھ در پی تامین سلطھ  
 .جوان آنان را بھ حاشیھ راند
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آن مھر تأیید زد، با این سیاست بیشتر تقویت گشت تا جایی کھ بتوان از این پس بر گرفت. اتحاد جامعھ و دولت کھ انقالب 

  حبت کرد.در مورد ایران از یک دولت ـ ملت ص

بھ  آگاھی یافتن دریافت و، و نیز دروسازماندھی قدرتتعیین کننده در بسیج جوانان  وعراق نقشیباالخره، جنگ ایران 

واکنشی از ھمبستگی بین مردم و دولت برای دفاع  ،میھن پرستی بھ باالترین درجھرسیدن وجود این دولت ـ ملت داشت. 

ھمچنین، فرصتی بی نظیر برای جمھوری اسالمی پیش آورد کھ قدرت  از تمامیت ارضی را بھ دنبال داشت. جنگ

کھ بھ روحانیت اجازه می داد خود را بر سریر  بنا کند شریک خود را، از طریق تکثیر مراجع و نھاد ھای سیاسی ای  بی

 اسالمی، اسالم و یاکھ برای انقالب این ، بھ این بھانھ را قدرت حفظ کند، و بھ نحو بیرحمانھ ای تمام گروه ھای مخالف

  تھاجم است، خطرناک ھستند، از بین ببرد.  تھدید بھملتی کھ  حتّی

باید یاد آوری کرد  ساخت.جوانان فراھم  بدون شک، مھم ترآن است کھ جنگ، امکانات متعددی برای تایید ھویت اجتماعی

ھای متولد   کھ اکثرا از نسل -ی بودند کھ تا آن زمان عضو سازمان ھای نظامی جمھوری اسالم یشمار باالی جوانان کھ،

، بھ ویژه طی سھ بوده اغلب بسیار جوان ی کھبودند ـ و تعداد داوطلبان) 1957-1961( ١٣۴٠ـ  ١٣٣۶شده در سال ھای 

از طرف ھمین سازمان ھای نظامی بھ خدمت در آمدند، باعث شد کھ دولت اسالمی و سال اول پس از بروز مخاصمات، 

سال جنگ، این جوانان تنھا بھ عملیات نظامی نپرداختند، بلکھ بھ  ٨بسیج عمومی نداشتھ باشد. در طی الزامی بھ اعالم 

ھایی مشغول شدند کھ زندگی پشت جبھھ رزمندگان را تشکیل می داد. این تجربیات، جوانان مزبور را بھ ھم   انواع فعالیت

داکاری برخی از آنھا تا حد شھادت، روابط آن ھا را با نزدیک ساختھ و آن ھا را بیش از ھرزمان متحد کرد. اخالص و ف

ت غیر قابل انکاری دست یافتند کھ نسل ھای مسن ترو با مقامات سیاسی دچار دگرگونی عمیقی کرد. جوانان بھ مشروعّی 

ی بھ سآنان را در رتبھ اول سلسلھ مراتب اجتماعی قرارداد. از این پس دولت دیگر برای پیشبرد جنگ و تدام رژیم سیا

  وابستھ ماند. نآنا

  جمعیتی، اوضاع و احوال جدید سیاسی صورتبندی جدید اجتماعی ـ  - ٣

 .گیردمی  جایبراین زمینھ  می نامند،»   پسا انقالبی  «سیاسی، کھ عموما آن را بھ درستی ـ اوضاع و احوال اجتماعی  

در حالی کھ دولت اسالمی می گردد.  مھ ریزیمنطق برنا وارد)، ١٣۶٧ (مرداددر واقع، دولت اسالمی، در پایان جنگ 

از حیث مالی بھ جھت بحران سخت اقتصادی بسیار ضعیف شده بود، ولی با اینحال از آزمایش ھای انقالب و جنگ 

کھ پرشمار بودند، و آن ھا را از پیش بھ کارگرفتھ »   جوانان قدیمی  «نیرومند بیرون آمده بود، فکر می کرد با حمایت 

  و معقول بود، اعمال کند. »  عادی «د اقتدار خود را در چارچوب سیاسی ای کھ از این پس بود، بتوان

سیاسی وگروه ھایھمچنین، دولت اسالمی تصمیم گرفت مسئلھ تشکیل احزاب 
230

 کھ از ھمان پایان جنگ پدیدارشده بود ،

مضافا این کھ پس از در گذشت  .بھ تاخیر اندازداحتمال قوی از ترس این کھ مبادا نتواند توسعھ آن ھا را مھار نماید،  را، بھ

                                                 
230

ز انقالب، بھ دلیل اختالفات قانون اساسی جمھوری اسالمی، حق تشکیل احزاب یا گروه ھای سیاسی را بھ رسمیت می شناسد، ولی در آغا 
: خمینی، وی بھ منظور حفظ وحدت سیاسی، اعالم کرد کھ تحت جمھوری اسالمی، فقط یک حزب وجود خواھد داشت آیت هللا عمیق نزدیکان

ل شده ت سیاسی حبھ این ترتیب تمامی احزاب سیاسی کھ تازه تشکیل شده بودند، در عمل خود را منحل کردند بدون این کھ مسئلھ رقاب. حزب خدا
 .باشد
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سیاسی از پرده بیرون افتاد ودودستگی طبقھھ تفرق )،1989، ژوئن ١٣۶٨ (خردادآیت اüّ خمینی 
231
و جو سیاسی را کم  

 ظ ماندند، ولی فعالیت ھای آنان بھ تظاھراتی بیشتر نمادین، کھ بھوحفمساخت. مسلما، انجمن ھای اسالمی  ّشنجتموبیش 

و  عرضھچنین بھ نظر می رسید کھ  سیاسی، واحوال جدیددستور دولت صورت می گرفت تقلیل یافت. دراین اوضاع 

  بھ روی جوانان بستھ شود.از نو چون در زمان رژیم سابق، ھم ، قلمرو عمومی

ین وبنسلی  برابرگرایی روابط بین خصیصھکھ دیگر )، 1980-1970( ١٣۵٩- ١٣۴٩ولی نسل ھای جدید متولد سال ھای 

ر دبیرستانی و حتی دانشگاھی، باالت ،کھ با دستیابی آنان بھ سطح تحصیالت یصھ ای، خصاز آن شان شده بودزن و مرد، 

ت اسالمی دولکھ حاضر باشند  یکھ بھ ھیچ رو ندبود، بھ نظر نمی رسید اعتباریافتھازسطح تحصیالت نسل بزرگساالن 

مردم نیز در مجموع، تمام اقشار اجتماعی  ،ھ روی آنان ببندد. عالوه بر ایناجتماعی و سیاسی را ب قلمرو وعرصھ ھای

بھبود بخشیدن سطح زندگی عمومی و گشایش بر  مبنیسال جنگ و خستھ از اینکھ رھبران بھ تعھداتشان  8باھم، خستھ از 

خطر جدائی، مرحلھ جدیدی با بروز  .یاس و نارضایتی خود را آشکار کردندفضای اجتماعی و سیاسی عمل نکرده بودند، 

   در تاریخ مناسبات بین جامعھ و دولت گشوده شد.

  جوانان از انتخاب مطلق گرایی جمھوری اسالمی سر باززدن 

. وادار ساخترا بھ عکس العمل  مشکالت خطیری برای جمھوری اسالمی بود و او موجد روگردانی جوانان، مسلما

دش می کرد، اما بسیار غیر قابل انعطاف دربینش خود نسبت بھ قدرت، جمھوری اسالمی با آگاھی بھ خطری کھ تھدی

ھمان فرمولی بپردازد کھ بھ او اجازه داد نیروھا را  بھ تکرارجدیدی برای میھن اسالمی، »   دشمن  «ترجیح داد با ابداع 

مال منزوی بود، دیگر در مبارزه انقالبی یکدست و متّحد کند. پس ازجنگ، جمھوری اسالمی کھ درعرصھ بین المللی کا

بھ عینھ دشمنی نداشت. درداخل کشور، آخرین عناصری را کھ محتمل بود خطری برای حاکمیت آن بھ بارآورند، از میان 

جدید اسالم و جمھوری »   دشمن  «، »  تھاجم فرھنگی غرب  «برده بود. از این رو انتخاب راھبردی مقامات سیاسی افشای 

حکومت   «ھایشان دایر بر پایان دادن بھ  شکست طرحوضیح داد کھ غربی ھا، پس از اسالمی گردید. دولت اسالمی ت

و حتی حذف فیزیکی نمایندگان آن ، اینبار حمالت خود را بھ نحوی زیرکانھ درعرصھ فرھنگی از سر گرفتھ اند »   اسالم

مراقب باشند و بھ این ترتیب کوشید آن و جوانان را ھدف قرار داده اند. بنا برا ین، بھ جوانان توصیھ کرد کھ فوق العاده 

  کند.ھا از نو زیر اقتدار خود بسیج 

 ونابینایی شدیدنشان ناشی گری بزرگ این موضع، جامعھ ایران رخ می داد، در با توجھ بھ تحولی کھ دراین ھنگام 

شکال شدن ا افوگ، شکدالیل داخلی داشت. پس از جن بطور عمده بود. در حقیقت، تغییر رفتار فرھنگیجمھوری اسالمی 

پیوستن ناگھانی بھ الگوھای غربی، بلکھ مبین بلوغ نھ نشان جدید بیان ھنری، فرھنگی، روزنامھ نگاری و حتی پوشاکی، 

جامعھ ایرانی بود، جامعھ ای کھ دراثر تغییر و تحول الگوھای سنتی خانواده، ناشی از گذار جمعیتی و بھ ویژه کاھش مھم 

ور، اقتصادی کل کش –بروز شکل خاص تجدد ونوگرایی کامال دگرگون شده بود. توسعھ اجتماعی باروری، و بنا براین 

                                                 
ترقی خواه   «و یا »   چپ اسالمی  «یکی از جریان ھای سیاسی بسیار مھم با ساختار ایدئولوژیک بسیار مسنجم، گروھی است کھ آن را  231

ی کردند. از ، شکست آن را قطع١٣٧١مجلس  ونتایج انتخاباتمی نامند. از پایان جنگ، این جریان بھ تدریح از قدرت کنار گذاشتھ شد »  اسالمی
اجتماعی و دفاع  عدالت«این رو، این جریان خود را در محاقل دانشگاھی تثبیت نمود تا جوانان متعھد را حول خواست ھایی بلند مدت خود یعنی 

د رتاکید داشت، گ» جمھوری خواھی و نھادینھ کردن آزادی ھا واستقراردولت حق«و خصوصا حول موضع سیاسی جدیدی کھ بر » از مستضعفان
 ).Kian-Thiébaut, 1998آورد؛ این امر عمال بھ برخورد با نظام سیاسی ولی فقیھ کھ بر سرقدرت بود، انجامید (
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 یّتمو، و پیشرفت چشم گیرراه ھای ارتباطاتی، این نوگرایی و تجدد رفتارھا را عموروستاییبھ ویژه مناطق حاشیھ ای 

  .ه بودبخشید

ند مھیچ نظام سیاسی، ھرچند ھم کھ قدرت ؛انجام دھدھیچ کاری  نمی توانست جمھوری اسالمی برعلیھ این موج بنیادی

است. حکومت  استوار خالف تحول جامعھ ای حرکت کند کھ خود بر آن ،خود ھای باشد، نمی تواند بھ صرف انگیزه

وسی را لتادر تضادی الینحل گرفتارآمده بود، چرا کھ ناگزیر بود برای حفظ تعادل منابع، سیاست م ،ایران، درعین حال

  موافقت داشتھ باشد. ولذا نوگراییبا جھش الگوی خانواده  وناگزیربندد  بکار

بنابراین، دولت اسالمی، خود را بھ حملھ بھ نمادھای این جھت گیری تجددگرا، راضی کرد. ولی با ھرحملھ جدید، بیشتر 

انستند دولت را در حرکتی جامعھ تشکیل می دادند، نمی تو در کھ در این ھنگام وزنھ بزرگی را، منزوی می شد: جوانان

  کرد.  می گردید وھیچگونھ الگوی جایگزین گیرایی را نیز پیشنھاد نمیمنتھی د کھ بھ یوغ نھادن بر آزادی آن ھا نکن تعقیب

  اراده نسل ھای جوان: نوسازی قلمرو سیاسی

 نوینی کھ رابطھ ،جوانان کھ مطالباتشان بھ شکل یک انقالب، بیان شد، نسل جدید (نسل جوان سابق) برخالف، بزرگترھا

ن ـ چنان کھ نتایج آمارگیری شیراز بھ وضوح ایوگفتگو را با خانواده برقرارکرده بود، رابطھ ای مبتنی بر احترام متقابل 

ھمین اصل را برگزید و در صدد بود چارچوبی قانونی برای گفتگو  نیز دراعتراض سیاسی خود ـامر راآشکار می سازد 

مشروعیت آن را مورد اعتراض قرار نداده بود، بیابد. از این رو، راھی برا ی ظھوردوباره گروه  با دولت اسالمی کھ

لیل د ھای مخفیانھ قدیمی وجود نداشت، نھ بھ دلیل شدت سرکوب، بلکھ خیلی ساده بھ این جھت کھ این شیوه عمل دیگر

نمی توانست بھ خشونت دولتی متوسل شود، وجودی خود را از دست داده بود. جمھوری اسالمی نیز بھ نوبھ خود دیگر

 ھ دنبالمی توانست بکھ  و از نظر گسست گفتگوبی فایده  ،بر ضد چنین شکل اعتراضی ھمھ گیرکاربرد قھر کھ زیرا 

مطرح  فرزندان انقالب اسالمینسل بی فایده نیست یاد آوری کنیم کھ دراینجا، بھ نوعی  چنینخطرناک بود. ھم داشتھ باشد،

درچارچوب جمھوری اسالمی بزرگ شده بود بھ طور ضمنی بھ معنای باز شناختن شکست تقاد از رفتار نسلی کھ انبود: 

  بود. نیز طرح فرھنگی ھمین انقالب

کرد، بدون آن کھ کامیابی بزرگی حاصل کند، شروع وآزمایش  دولت پس از این کھ تمام راه ھای مھار جنبش را بررسی

شده کرد. ابتدا مطبوعات از این گشایش بھره جستند و در فقدان احزاب  ھلباطمآزادی ھای  بھ عقب نشینی و تفوض تدریجی

و یا سازمان ھای سیاسی بھ صورت بلندگوی بیان نظرات گرایش ھای مختلف سیاسی، فلسفی و یا فرھنگی، اسالمی یا 

. سپس تشکیالت ، در آمدند١٣۵٧ ال)، منتھی در طیفی بسیار وسیع تر وپیچیده تر از سKian-Thiébaut, 1995aالئیک (

ز شد، فعالیتھای خود را ا  سیاسی، البتھ ھنوز بھ تعداد محدود، پدیدارشدند و یا تا آنجا کھ مربوط بھ تشکالت قدیمی می

  کمی از یکنواختی خارج ساختند. سرگرفتند و بدین ترتیب منظره سیاسی را

ت مجلس برقرار گردید. انتخابا ، گفتگوبافت سیاسی تحول عمیق در ھمانطور کھ جوانان می خواستند، بھ تدریج برای ایجاد

و باز مجلس ) 1999( ١٣٧٨شوراھای شھری و روستایی در  )،1997( ١٣٧۶ریاست جمھوری در  )،1996(١٣٧۵در 

تغییر رابطھ قدرت بین در ھمگی شاھد این تحول چشمگیر  )،2001( ١٣٨٠و ریاست جمھوری در ) 2000( ١٣٧٩در 

کشور، بدون این کھ متوسل بھ  وازتمام مناطقاعم از مرد وزن  ایران،المی و جوانانش است. این بار، جوانان دولت اس

خود را بھ رسمیت بشناسانند. جوانان  برای انقالب شوند، موفق شدند کھ خودکامگی دولتی را کاھش داده، حق بیان عمومی
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کالت وظھور تشھای محلی  ایجاد روزنامھ :تکاراتی را برانگیزنداب وحتی کوشیدندشھرستان ھا این جنبش را دنبال کرده 

ھا  پایتخت بایستی روی آناز آن پس  کھ ساختندغیرتھرانی کھ از شھرھای استان ھای حاشیھ ای نیرویی سیاسی  سیاسی

  .می کردحساب 

دھد.   ایران خبرمیدر ) سیون(دموکراتیزاخوبی از فرایند مردم ساالری  وجامعھ بھاین نوسازی روابط بین دولت اسالمی 

تشنگی وسرعتی کھ گذار جمعیتی در ایران تحقق یافت با راھی کھ باید پیمود ھنوز بسیار طوالنی است، ولی تردید بی 

این تصور را ممکن می سازد کھ فرایند مردم ساالری ، مرد وزن، جوان  نسل بیان و بھ رسمیت شناختھ شدن برای

  سیاسی در ایران شتاب گیرد. (دموکراتیزاسیون) اجتماعی و 

  نتیجھ گیری

در پیوند با پیشرفت مھم سطح تحصیالت  بویژهدر ایران، نظیر کشورھای عربی، شیوه ای کھ بنا برآن گذار جمعیتی، 

) و بنا براین بھ تحول اجتماعی و Fargues, 1995aپدرساالری ( امسئوال بردن نظ بھ زیر است، توسعھ یافتھ ،وآموزش

فاصلھ بین دو جنس از لحاظ مدت زمان تحصیل رو بھ تقلیل  نکرده است. نسل ھا ی جوانی کھ در میان آناسیاسی کمک 

  مخالفت برخاستند.بھ و بویژه با استبداد پدری در بستر خانواده  امنھاد، اولین کسانی بودند کھ با این نظ

ھمین الگوی پدرساالرانھ بود، از نسخھ برداری شدّت مخالفت جوانان بھ یک اعتراض بھ نظام سیاسی، کھ خود در ایران، 

 مان متمایزومسلتبدیل گشتھ و بھ شکوفایی انقالب منتھی شد. این شکوفایی کھ اساسا تجربھ ایران را از کشورھای عرب 

گسترش داد. جوانان کھ با انقالب مقامی واال در  روستا،می سازد، بھ سرعت جنبش را بھ تمامی یک نسل، در شھر و 

عی پدرساالری را بھ نو امروند متزلزل ساختن نظ ه وھویت اجتماعی خود را تایید کرد، بدین ترتیب عھ بھ دست آوردندجام

  با پرش از مراحل بینابینی، شتاب بخشیدند.

برقراری رابطھ جدیدی بین اعضای خانواده منجر شد کھ بر بھ باروری، در ھماھنگی با پدیده مزبور،  سقوط چشمگیر

وسیعا از  ودند وببرابرگرا بیشتر بود. نسل ھای جدید کھ سطح تحصیالت باالتری داشتھ،  استوار احترام متقابلگفتگو و 

ش بر کھ ساختاراستقرار اقتداری این تغییراجتماعی عمده بھره مند می شدند، فعاالنھ نسبت بھ قصد رھبران سیاسی در 

، عکس العمل نشان دادند. برای متزلزل کردن آنچھ کھ بھ بود قلمرو اجتماعیبمنظور بستن اساس الگوی پدر ساالرانھ 

ای کھ دربستر خانواده خویش برقرار کرده بودند، این   نظر جوانان چیزی جزکھنھ گرایی تحمل ناپذیر نبود، ھمانند رابطھ

وده بلکھ ش نبحتی بھ طرق غیر مستقیم، با قدرت سیاسی کھ در پی سرنگونی ا را،بار در صدد بر آمدند گفتگو و بحث 

  می خواستند آنرا اصالح نمایند، برقرارکنند.

کھ بین جامعھ و دولت و بطور بسیار خاص تر، بین جوانان حامل این انقالب و رھبرانی کھ توسط ھمین نیرو مقام ، انقالب

از ھر دو قھر  ی ازو منصب خود را کسب کرده بودند، پیوند برقرار کرده بود، ضامن عدم امکان بازگشت بھ ھرشکل

 را تشکیل میداد،کھ غیر قابل برگشت و غیر قابل تردید بود، طرف بود؛ زیرا انقالب خود سنگ بنای واقعی بنیان ملت

 شروع بھ دادن امتیازات درنتیجھ حکومت اسالمی پس از مقاومتی کوتاه ـ کھ قصد سرکوب بی قید و شرط  را نداشت ـ و

  سیاسی گردد.  –رد روند مردم ساالری (دموکراتیزاسیون) اجتماعی اساسی کرد و بھ این ترتیب پذیرفت کھ وا
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اوضاع  قی بروعمیتاثیرمستقیم بی آن کھ از اقتصاد گذرکند،  جمعیتی،کھ تحول اگر این استدالل را بپذیریم، آشکار است 

ن بین دو جنس و بی فروپاشی نظام پدرساالری، کھ استقرار روابط ھر چھ بیشتر برابردارد. ـ سیاسی  واحوال اجتماعی

روابط نوینی کھ در قلب گذار جمعیتی و در رابطھ مستقیم با پیشرفت آموزش  بھمراه نسل ھا زیر پای آنرا خالی کرده بود،

و تحصیالت پدید آمده بود، کلید جھش اجتماعی و سیاسی ایران معاصر است.  با این تجدد گرایی متناقض در جمھوری 

تحمیل  قاز طری خود را نسبت بھ قلمرو سیاسی تائید می کند، بلکھ ھمچنین یھا استقالل پویایاسالمی، جامعھ ایران نھ تن

  ازد.سخاص تجددگرایی خود، ظرفیت جدیدی کھ بر این قلمرو سنگینی کند را نیز آشکار می فرایند آھنگ و طبیعت 

و یا نمی توانستھ آن را بفھمد ـ و برای  ـ زیرا نمی خواستھ مسلم است، کھ دولت اسالمی در برابر این فشارمقاومت کرده

نھایی این قدرت کھ نسبت بھ ھرگونھ مردم ساالری »   تسلیم  «کرد. ولی  ابداعساختن آن تدابیری و خنثی منحرف 

ت بر جھش مقاومت ناپذیرروند یی اس(دموکراتیزاسیون) و یا مصالحھ با واقعیت، بھ ویژه مقاومت می کرد، گواھی رسا

یدگی تمامی پیچی کھ ، امراست ایران در راھی کھ با پیوند گذارجمعیتی و یک انقالب آغاز شده ی ـ سیاسیاجتماع نوسازی

  و جاذبیت روند مزبور را تشکیل می دھد.
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_________________  

نھ استقرار جمھوری اسالمی، و  ١٣۵٧در پایان این مطالعھ می توانیم تایید کنیم کھ بھ برخالف باور ھمگانی، نھ انقالب 

ھیچکدام روند نو گرایی (مدرنیتھ) در جامعھ ایران را دچار وقفھ نکردند، بلکھ بر عکس در بسیاری زمینھ ھا بھ آن شتابی 

بیشتر داده و دوره جدیدی را گشودند کھ در آن از این پس پویایی اجتماعی نقش اساسی را ایفا می کند. آغاز دوران گذار 

رشد و توسعھ سریع آن در دوران جمھوری اسالمی بھ کمال، تصویرگر ظرفیت باالی جامعھ است کھ علیرغم باروری و 

  زمینھ ھای سیاسی و حقوقی ظاھراً نامساعد، نوگرایی خویش را ابداع می کند. 

ھش ین پژواز آنجا کھ کاھش باوری بدون تغییر کلی جامعھ و بدون تحول وضعیت زن بھ دشواری قابل تصور است، ما ا

را با پرسشی در رابطھ با اثرات و نتایج واقعی و عملی تغییرات سیاسی ـ ایدئولوژیک خصوصا در رابطھ با جایگاه 

نیتھ) (مدرباید یاد آوری کرد کھ جامعھ ایران قبل از گشایشش بھ روی تغییراتی کھ نوگرایی اجتماعی زن آغاز کردیم. 

 مدتی طوالنی سدبل از آنکھ اجازه دھد تا شالوده ھای سنتی جایگزین گردد، و ق نمودعرضھ می کرد، مدت مدیدی تردید 

ی روشن ) با شواھد1980( ١٣۶٠ایجاد کرد. از آغاز دھھ  و مدرنیتھ در مقابل اصول و ارزشھای نوگرایی ینفوذ ناپذیر

کاھش تفاوت سن در اولین بھ نفع زنان، افزایش مدوام سن اولین ازدواج، » بازار زناشویی«چون رو بھ تعادل گذاشتن 

ازدواج بین زوجین و باالخره تعادل ھر چھ بیشتر تعداد طالق بر حسب جنس، می توان بخوبی تغییر ذھنیت و گشایش 

افکار بھ سمت الگویی دیگر در عملکرد اجتماعی را مشاھده نمود، و این ھمھ در حالی صورت گرفت کھ قوانین اسالمی 

 ،. ھمچنین افزایش درصد زنانی کھ بھ روشھای جلوگیری از بارداری متوسل می شوندتندبا این سمتگیری خوانایی نداش

محدود کردن نقش زن بھ مادر و ھمسر مطیع ھای نشأت گرفتھ از قوانین مذھبی ست کھ با   بیانگر روشن عقب نشینی سنت

  بودن، کنترل باروری را مانع می شدند.

 ١٣۴٠دان از آن بھره مند شدند، پس از آغازی کم و بیش محدود، از سالھای دھھ دیدیم کھ اشاعھ مدرسھ کھ ابتدا تنھا مر

) در روستاھا گسترش یافت و بھ شمار عظیمی از مردان 1970( ١٣۵٠) در شھرھا و سپس از آخرسالھای دھھ 1960(

 رھای جامعھ و آرزومندییکی از دالیل اصلی تغییر رفتااین خود بھ یقین و زنان اجازه داد کھ بھ دانش دسترسی یابند. 

پذیرفتند   اجتماعی زنان بود. زنانی کھ سطح تحصیالتشان بھ خصوص در شھرھا، بیش از بیش افزایش می یافت، دیگر نمی

کھ در فضای خانگی محدود شوند و بھ منظور مشارکت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش نوینی برای خویش 

  کردند.  تعریف می

اساسی کھ در جامعھ ایران رخ داد، در برخی جوامع عرب ـ مسلمان منطقھ نیز مشاھده شده اند. بطور مثال، این تغییرات 

ً ھمزمان با کاھش باروری در ایران در اواسط دھھ ومصردر الجزایر  )، آغاز 1980( ١٣۶٠، کاھش باروری تقریبا

اسی و نقطھ نظرات سی ایدئولوژیکی تقریبا متضاد باگردید. از آنجا کھ دولت ھای این دو کشور از نقطھ نظرات سیاسی و 

ای   رضیھفایدئولوژیکی دولت ایران دفاع می کردند، شباھت گرایش باروری در این سھ کشور، تاییدی بر فرضیھ ماست: 

بھ معنی اّخص کلمھ، چھ بھ مفھوم وجود یا عدم وجود برنامھ دولتی  کھ برتری سیاست را، چھ بھ مفھوم قانونگذاری،
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، یا تحمیل نظم سنتی و اخالقی ملھم از ایدئولوژی اسالمی، یا بر عکس اقداماتی در جھت شکست الگوی 

سنتی از طریق اقدامات نمادین (سمبولیک) کھ نمایانگر ایدئولوژی حاکمیت است، چون اجباری نمودن حجاب در دوران 

بھ زیر سؤال می برد. در نتیجھ جامعھ ایران، علیرغم فراز  خمینی و یا بر عکس ممنوع کردن آن در دوران رضا شاه،

می توان گفت گاھی کامالً در جھت مخالف تغییرات سیاسی، دنبال کرده  مرکزی راه خود را، حتی ونشیبھای حکومت

 رسید، این  است: در دوران حکومت سلطنتی، در حالیکھ شرایط سیاسی ظاھراً برای نوین سازی جامعھ مساعد بنظر می

جامعھ بر روی سنتھای خویش پای فشرد، حال آنکھ پس از انقالب، علیرغم شرایط سیاسی حاکم کھ بھ سنتھا ارزش 

داد، این جامعھ عمیقاً رفتار خویش را تغییر داده است. جامعھ ایران، در واقع، در ھر مرحلھ توانستھ است با ابداع   می

عمیق، در جائی کھ قدرت سیاسی بر آن کنترلی نداشتھ، با روش و رفتارھایی خواه با سکون، خواه با جھش ھای 

  گیریھای سیاسی کھ با آرمان ھا و گرایشاتش منطبق نبوده اند، مخالفت کند.  جھت

اقتصاد مبتنی بر رانت، بیش از جھت گیریھای ایدئولوژیک بر رفتارھای خانواده تأثیر می گذارد. بررسی این اقتصاد 

داوم توزیع یارانھ ھا کھ برای ھر خانواده امکان سطح زندگی حداقلی را فراھم می آورد، بھ ت نامتعادل نشان داد کھ نظام

؛ برای مثال باعدم ایجاد انگیزه در زنان برای مشارکت در فعالیت افتصادی باعث تداوم سنتھا کمک فراوانی کرده است

ن و دو کشور فوق الذکر، کھ اقتصاد آنھا نیز سطح باالی باروری شده است. تشابھ شگفت آور روند گذار باوری در ایرا

)، شاھد بحران شدید اقتصادی ناشی از تأثیرات واکنشی 1980( ١٣۶٠اقتصاد رانتی تعریف می شود و در آغاز دھھ 

قیمت نفت بوده اند، این نتیجھ گیری را ممکن می سازد کھ نزول تدریجی توزیع یارانھ ھا و در نتیجھ کاھش قدرت خرید 

ھا، باعث دگرگونی متغیرھائی شد کھ تا آن زمان حفظ و تداوم سنتھا را امکان می داد. مسلما نتایج این بحران در  خانواده

ھر کدام از این کشورھا، بھ دلیل سیستم تقسیم رانت نفتی، و در مورد دو کشور الجزایر و مصر، بھ دلیل برخورداری این 

ھای غربی وسازمانھای بین المللی، بھ ھیچ رو یکسان و یک شکل دو کشوراز کمکھای مختلف مالی و اقتصادی کشور

) در شرایطی کھ این کشور کامالً در سطح جھانی منزوی 1980( ١٣۶٠نبوده است. اّما در مورد ایران در سالھای دھھ 

 رداختگشتھ بود و اضافھ بر آن می بایست نتایج محاصره اقتصادی را تّحمل و مخارج مالی یک جنگ ھشت سالھ را پ

می کرد، ما شاھد گسترش قابل مالحظھ یک اقتصاد موازی و زیرزمینی ھستیم کھ اقتصاد رسمی را بھ خفگی دچار 

  سازد.  می

با این وجود برای این کھ بحران بتواند بر روی رفتار باروری زوجین تأثیر بگذارد، بایستی از پیش تغییری در شیوه 

، رخ داده باشد. بھ عبارت داشتن فرزند »مزایا –ھزینھ «زوجین از معادلۀ درچگونگی ارزیابی زندگی و مصرف و نیز 

بایستی   تصمیم بھ تقلیل تعداد فرزندان بگیرد، می وشرایط نامساعددیگر برای اینکھ یک خانواده، در دوران رکود اقتصادی 

اینجا الزم بھ تاکید است، کھ بحران  درمقدمتا نوگرایی را اکتساب کرده و در رفتار خود جذب کرده باشد. کھ این خانواده 

اقتصادی مبتنی بر رانت، خود منشاء ظھور گذار باروری نیست بلکھ این پدیده را ھمراھی می کند و این بدین معنی است 

کھ مردم ایران پیش از پیدایی بحران مزبور، الگوی سنتی ای کھ بستھ بھ شرایط مانع بروز ھرگونھ تنوع کنترل باروری 

  ا پشت سر گذاشتھ بود. می شد ر

                                                 
232

مسئلھ ای کھ در اینجا بدان پرداختھ ایم، صرفاً مسئلھ مربوط بھ : سیاست جمعیتی ھیچگونھ اثری نداردمنظور ما بھ یقین این نیست کھ بگوییم  
باروری را ھمراھی  کاھشجامعھ می تواند بطور مؤثر  گرایشات وآرمان ھایبا منطبق ما نشان دادیم کھ قانون گذاری  .است جمعیتی بروز گذار

  .کند
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سازد، تحقّق آن در بطن یک انقالب اجتماعی  در واقع آنچھ کھ گذار باوری در ایران را از کشورھای مذکور متمایز می

، نظیر تمامی انقالبات بزرگ، تغییرات از شتابی فوق العاده برخوردار بودند. کمک بھ ١٣۵٧. در انقالب ومردمی است

سط متوضفین ـ یکی از خواستھ ھای اصلی انقالبیون را تشکیل می داد. ھمھ اقشار مردمی و مست ومحروم ـاقشار فقیر 

، در شھرھا و روستاھا، خود را محروم می دانستند و منتظر اقدامات رژیم جدید برای بھبود شرایط زندگیشان بودند. پائین

، ناگزیربود کھ برای سیاستھای اجتماعی جمھوری اسالمی از آنجا کھ بر آمده از انقالب و محصول آن محسوب می شد

اولویت قائل شود، حال آن کھ این امر لزوماً مشغلھ خاطر اکثریت رھبران مذھبی تازه بھ  قدرت رسیده نبود. دولت اسالمی 

در واقع در آن شرایط، نیازی حیاتی بھ مشروعیت مردمی داشت. بھ خصوص کھ جوانان انقالبی، از ھمان فردای انقالب 

در مناطق محروم و روستایی بھ فراموشی سپرده شده در دوران  وبھ ویژهھ ای خودجوش خود را سازمان داده بگون

سلطنت، در جھت فعالیتھای عمرانی، آموزشی و سوادآموزی اقدام کردند. بنابراین برای کنترل این جنبش، دولت اسالمی 

یروی اراده این جوانان اقدام بھ برنامھ ریزی ھای عمرانی می بایستی بھ سرعت مداخلھ می کرد و خود با بھره گیری از ن

می نمود.  بدین گونھ نیرو و انرژی عظیمی در سراسر کشور گسترده و مستقر گردید کھ پس از طی دوران بی نظمی دو 

عداد بسیار تسال اول، تمرکز بیشتری یافتھ و بھ شیوه بسیار پویائی برای ھماھنگی فعالیتھا بکار گرفتھ شد. بدین ترتیب 

زیادی برنامھ ھای عمرانی، آموزشی و بھداشتی چون، ایجاد و مرمت راھھا، برق رسانی، لولھ کشی آب آشامیدنی، مدرسھ 

سازی، سواد آموزی بزرگساالن، ایجاد مراکز درمانی و آموزش بھداشت در مدت زمانی بسیار کوتاه، بھ مرحلھ اجراء 

  در آمدند. 

ای ھ  نیز در تحقّق سریع برخی برنامھ ھا، بویژه در رابطھ با طرح ،در مناطق مورد تخاصمبخصوص جنگ و الزامات آن، 

مربوط بھ جاده سازی، تأمین وسایل ارتباطی و ھمچنین کنترل نظارت بھداشت، تاثیربسزایی داشت. در مدتی کوتاه چھره 

ر کرد و باالخره ھر چھ بیشتر بھ چھره اجتماعی ـ اقتصادی مناطق حاشیھ ای و روستائی ایران بگونھ ای بنیادی تغیی

پیشرفتھ مناطق مرکزی و شھری نزدیک شد. این پیشرفت سریع منطقاً بھ اشاعھ ارزشھای نوین منجر شد، بویژه وقتی کھ 

  مزایای آن بالفاصلھ بھ چشم دیده می شد. 

ان و غمخوار "مستضعفین" حکومتی نگررژیم گذشتھ، ادعا می کرد کھ از این پس با در ضدیت کھ جمھوری اسالمی، 

سیاستھای تأمین اجتماعی و بیمھ ھای درمانی را گسترش داد. بدین ترتیب برای ارائھ خدمات گوناگون و کمک بھ  ،است

ً در مناطق  محرومان، بنیاد ھا و ھمچنین سازمانھای دولتی مختلف شبکھ دفاتر خود را در سراسر کشور و خصوصا

مک ھای مالی تخصیص یافتھ بھ جمعیت مزبور با توجھ بھ بحران اقتصادی و افزایش ای گسترش دادند. البتھ ک  حاشیھ

با عمل خویش، و علیرغم خویش، حق فرد بھ برخورداری از ؛ اما در این روند، دولت اسالمی مداوم قیمتھا، محدود بود

یمھ ھای درمانی و اجتماعی حمایت اجتماعی دولتی را بنیاد نھاد. از طرف دیگررژیم سیاسی جدید با اصالح قانون ب

  جمعیت شاغل در دو بخش دولتی و خصوصی، بھ نحو قابل مالحظھ ای نظام حمایت اجتماعی را گسترش داد. 

از جمھوری اسالمی با دنبال کردن این سیاست، بسرعت، خاستگاه انتظارات و درخواست ھای یاری و کمک فردی را 

)، گسترش 1980( ١٣۶٠. از سالھای دھھ ی و نیمھ دولتی محول و منتقل کردشبکھ و گروه ھای خانوادگی بھ نھادھای دولت

وز (مسلماً ھن» رفاه دولت«سیاست حمایت اجتماعی کھ اکثریت شھروندان را تحت پوشش می گیرد، منجر بھ ظھور نوعی 

   .نموددر نتیجھ جوھرقدرت کنترل و ھمراھی وھمیاری خانواده سنتی را  تضعیف در حالتی نطفھ ای) شد و 

از این نقطھ نظر، عملکرد دولت اسالمی با عمل یک دولت الئیک تفاوتی ندارد، زیرا جمھوری اسالمی ھمچون یک 

دولت الئیک، روند مستقل شدن فرد را بر می انگیزد، حتی اگر این امر با گفتمان ایدئولوژیک آن در تضاد آشکار باشد. 
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نبال کردن سیاست حمایت اجتماعی خود، آھنگ فرایند نوگرایی را شتاب در نتیجھ می توان گفت کھ جمھوری اسالمی با د

  بخشیده است. 

با انقالب، پیوندی مستحکم ما بین دولت و جامعھ برقرار گشت. تحت تأثیر انگیزه ھای انقالبی، جامعھ آشکارا خود را بھ 

تحصیالت دختران، مقاومت  وبھ خصوص روی ایده ھای جدید گشود. در روستاھا کھ تا آن زمان مردم در مقابل تحصیالت

. آموزش و بھ خود راه ندادندمی کردند، دیگر در فرستادن آنان بھ مدرسھ کھ ازاین ببعد در دسترسشان بود، تردیدی 

پرورش کھ وسیعاً گسترش یافتھ بود نقش خود را بعنوان عامل ھمسان کننده فرھنگی بازی کرده، در نتیجھ بھ تبلور تدریجی 

 رساند.  ملت یاری

بوسیلھ انقالب جامعھ خود را از میراث استبدادی کھ در آن بکلی از عرصھ سیاسی جدا افتاده بود، آزاد ساخت. میل عمیق 

جمھوری اسالمی ناشی از بنیادھای مذھبی » امت گرای«یی تمامیت جامعھ وھمچنین بینش انقالبیون بھ دامن زدن بھ پویا

تمامی مردم باز می یافت، منتھی بھ تعریف ھدف و انگیزه  نمایندگی کردنحکم آن در آن کھ ترجمان خود را در اراده مست

جدیدی برای تولید و انتشار آمار گردید. از آن پس آمار وسیلھ ای در خدمت شناخت جامعھ و شناساندن جامعھ بھ خودش 

ای درک تمامی اجزاء جامعھ ایران شد. تعدّد جمع آوری داده ھای آماری و جمیعت شناختی، نوآوری در طرح سؤال ھا بر

و انتشار عمومی نتایج، گواه بر تغییر بنیانی در کاربرد آمار در ایران پس از انقالب است. بھ این ترتیب آمارھا شروع بھ 

  ورود بھ روند نمایاندن جامعھ و دولت شدند. 

خود رسیده بود، بھ فرایند تشکیل دولت  شرایط جنگ و انزوای بین المللی کھ در طول آن احساسات میھن پرستانھ بھ اوج

  ـ ملت کمک رساند. از این نقطھ نظرھا، جھت گیریھای سیاسی بر روند تجدد در ایران موثر واقع شدند. 

ھرچند کھ این امر می تواند متناقض بھ  )، نظام پدرساالرانھ در ھم شکستھ شد،1978-1979( ١٣۵٧در واقع با انقالب 

ی اصلی انقالب ایران، در پی گشایشی برای تأیید ھویت خویش و ھمچنین تشکل خویش بعنوان نظر آید. جوانان، نیرو

امعھ نقش جعامل اجتماعی گشتھ تا بدین ترتیب خود را از قید اقتدار پدران رھا سازند. این نسل جوان با این پشتگرمی کھ 

و کامل اجتماعی  مقولھ تامخود بھ تنھایی، یک  و آگاه از این کھ از این پس، ختمؤثرش را در انقالب بھ رسمیت می شنا

زیر سؤال برده تا رابطھ ای ھر چھ کمتر نابرابر  را تشکیل می دھد، توانست بگونھ ای اساسی و قطعی سرکردگی پدر را

اد. ددر بستر خانواده برقرار کند. اطاعت کورکورانھ از قدرت آمرانھ پدر جای خود را بھ گفتگو، ترغیب و احترام متقابل 

نسل  .این تغییر قابل مالحظھ ای است کھ نمی توان تصور کرد بدون ارتباط با تغییرات پی در پی رفتار جمعیتی باشد

ار جمعیتی گذ انقالب، با توجھ بھ تجربھ ای کھ از گسست کسب کرد، بدون شک نمایانگر حلقھ ای اساسی در توضیح روند

یژه و عمیق، خصوصاً در مورد زنان این نسل، برای تدقیق و تأیید این است، حتی اگر مطالعات میدانی و بررسی ھای و

  فرضیھ، ضروری بنظر می رسد. 

در مقابل، در قلمروعمومی مسائل بسیار پیچیده تر بودند. پس از سالھای اول آزادی، در حالی کھ اقلیتی از نسل جوان کھ 

ی رانده شد، اکثریت آن نسل با پیوستن بھ جمھوری مخالف سیاسی و ایدئولوژیک حکومت اسالمی بود، از عرصھ سیاس

اسالمی بھ حضور قابل مالحظھ خود در صحنھ ادامھ دادند. اما در پایان جنگ و بعد از وفات آیت اüّ خمینی، سران 

مملکت، مانند رژیم سابق سلطنتی، تصمیم بھ بستن فضای اجتماعی و سیاسی گرفتند. این جھت گیری نھ با انگیزه ھایی 

ین اقیام کرده بود تطبیق می کرد و نھ با آنچھ کھ این نسل از آن پس بھ دست آورده بود.  "  ١٣۵٧نسل   "کھ بر اساس آنھا 

شده بود، نمی توانست بپذیرد کھ حکومت از طریق  نسل چون نسلھای بعد کھ وارد الگوی جدیدی در روابط خانوادگی



  نتیجھ گیری عمومی
  

270 

جدیدتر بھ اشکال مختلف، برای ابراز ونسلھای  "قدیماینرو جوانان: " ھ او تحمیل کند، ازمھار آزادی اقتدار خود را ب

مشروعیت جمھوری اسالمی را بھ زیر سؤال برند، سعی در گشایش باب  وبی آنکھنارضایتی خود وارد مبارزه شدند 

ل ت متوسبھ قھر و خشون" فرزندان انقالب اسالمیحکومت ھم نمی توانست در مقابل " گفتگو نمودند. از سوی دیگر،

ھا   ھا، ھفتھ نامھ  بود. شمار روزنامھگردد. آزادی مطبوعات، نخستین عالمت مشھود امتیاز دادن قدرت حکومتی 

ھا کھ بھ ھر موضوعی می پرداختند، بھ طرز قابل مالحظھ ای افزایش یافت و گفتگو بین جامعھ مدنی و حکومت   وماھنامھ

فقدان احزاب سیاسی کھ ھنوز در دستور روز مباحثات بود،  بھ این ترتیب، در از طریق مطبوعات صورت گرفت.

)، شوراھای شھر و 1997( ١٣٧۶)، ریاست جمھوری 1996( ١٣٧۵مطبوعات نقش اساسی را در انتخابات مجلس 

  )، بازی کردند. 2001( ١٣٨٠) و باالخره انتخابات ریاست جمھوری 2000( ١٣٧٩) مجلس 1999( ١٣٧٨روستا 

بدون توّسل بھ انقالب یا خشونت موفق شد استبدادی را کھ جمھوری اسالمی در نظر داشت تحمیل  جمعیت جوان، این بار

کند، خنثی، و حق آزادی بیان را از نو احیاء نماید. در این امر بھ خوبی می توان نوید برقراری یک مردم ساالری را در 

  مانی پر درد و یا حتی وقایعی وخیم را ممکن می نماید. عمق جامعھ ایرانی دید، حتی اگر رخدادھای این چند سال اخیر، زای

ً بھ تجربھ انقالب وابستھ است، از ھمان منطقی پیروی می کند کھ دوران گذار  نوگرایی در عرصھ سیاسی کھ مستقیما

ھا   ھباوری: تغییر جایگاه زن، تحول بافت خانواده و عملکرد اجتماعی آن تأثیرات مستقیم و عمیق بر ھر دوی این عرص

در ایران تحول جامعھ را شتاب بخشید و ھمین امر تجربھ ایران را از دیگر کشورھا  وگذار جمعیتیدارند. روند توام انقالب 

متمایز می سازد و ما را بر آن می دارد کھ آنرا چون روشی خاص در حصول تجدد ارزیابی کنیم. روشی کھ 

  اش ضروری است.  تحول آینده وھمچنین روندمبانی آن ومطالعھ  بررسی
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  1ضمیمھ 

  معرفی آمارگیری و مطالعھ میدانی

  )»1375و باروری در شیراز ( خانواده«

ریزی  میدانی، برنامھپژوھش ، تدارک مراحل مختلف اجرای آن وپرسشنامھنویسنده فعاالنھ در طرح وتدوین این آمارگیری 

 ارگیرینتایج آمتحلیل تجزیھ وبررسی و درر اساس داده ھای گرد آوری شده، و باالخره اطالعاتی ب وایجاد بانککامپیوتری 

شرکت داشتھ، و تحریر بخش مھمی از گزارش مقدماتی درباره نتایج این بررسی
233

. در اینجا انجام داده استرا نیز  

  ارائھ شده است. آن تدارک تا پایانمرحلھ مراحل متوالی اجرای این پروژه از 

  حوزه آمارگیریان و ھمکار

ایران"، ھنگام نتیجھ گیری پروژه ای  وباروری درفکر اولیھ انجام یک آمار گیری ومطالعھ میدانی درباره "خانواده 

)INEDموسسھ ملی مطالعات جمعیتی فرانسھ ( مشترک بین
)CNRSمرکز ملی پژوھش علمی فرانسھ ( و 234

گروه  235

، کھ در آن نویسنده 1374تا  1373اره " خانواده و باروری در ایران" از ، درب)Monde iranien(پژوھشی دنیای ایرانی 

بود، شکل گرفت. در آن زمان گروھی محدود از پژوھشگران موسسھ ملی مطالعات جمعیت شناسی  آن مسئول ھماھنگی

 ھ عالی پژوھشطرح تشکیل شد. در این روند " موسس تدوینفرانسھ از جملھ نویسنده برای تماس با ھمکاران ایرانی و 

در برنامھ ریزی و توسعھ" وابستھ بھ سازمان برنامھ و بودجھ  در ایران با استقبال از این طرح و شرکت در آن، شھرستان 

شیراز را برای نخستین مرحلھ این پروژه، بھ عنوان میدان بررسی دوگانھ شھری و روستایی پیشنھاد نمود. انتخاب این 

بود کھ در اجرای طرح ھای میدانی تجربیاتی درآن جمعیت شناسی دانشگاه شیراز "  شھرستان بھ دلیل وجود " مرکز

 بود، عملیات میدانیانجام کھ می توانست برای پیشبرد این پروژه سودمند افتد. از آنجا کھ این اولین ھمکاری برای  داشت

دود نماید. یک پیمان نامھ ھمکاری علمی گروه فرانسوی ترجیح داد کھ میدان مطالعھ را کوچکتر کرده و بھ شھر ِشراز مح

سھ جانبھ بین "مرکز ملی پژوھش علمی"،"موسسھ ملی مطالعات جمعیت شناسی " از فرانسھ و " موسسھ عالی پژوھش 

  شروع گردید. 1375در برنامھ ریزی و توسعھ" از ایران بھ امضاء رسید و کار میدانی در تابستان 

  گیریطرح نمونھ 

مجرد   زن غیر 800وان تعداد جامعھ آماری تعیین گردید تا بدین نحو بتوان از میان این تعداد دست کم خانوار بھ عن 1200

، با جامعھ آماری وبرای تھیھ سالھ را مورد سئوال قرارداد. در این بررسی واحد آماری خانوار بود 49تا  15بین سنین 

تھیھ  1365مرکز آمار ایران کھ بھ مناسبت سرشماری  یریگ از داده ھای نمونھروش نمونھ گیری سیستمایک،  استفاده از

را بھ  گیری  نمونھمبنای  سطور، تھیھ ونویسنده اینشیراز"  دانشگاه . مدیر "مرکز جمعیت شناسیشدشده بود، استفاده 

  نحوی کھ در زیر می آید بھ عھده گرفتند:

                                                 
233.Famille et fécondité à Shiraz (1996), Dossiers et Recherches, n°60, INED, juillet 1997 
234

 Institut national d’études démographiques 
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 Centre nationale de la recherche scientifique. 
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ز از اھ، یکی از شاخص ھای مورد توجھ برای تعیین با علم بر اینکھ محلی کھ مسکن از نظر جغرافیایی در آن قرار گرفت

برای آمارگیری جمعیت تقسیم بندی مرکز آمار ایران مبنای  (براصلی  منطقھ 18است، از  اقتصادی-اجتماعیترکیب 

د شون  سرشماری تشکیل می قسمت، از تعداد کاملی از یمنطقھ اصل. ندانتخاب شدروش خوشھ ای بھ منطقھ،  5)، 1370

روش را شامل ھستند. دردرجھ دوم، از داخل ھر واحد اصلی، چھار واحد فرعی بھ بلوک  25م بھ طور متوسط و ھر کدا

شامل چند ھر کدام کھ ، این واحدھای فرعیھر یک از از درون ، . در درجھ سوم، جامعھ آماریندشد انتخاب خوشھ ای

بلوک  66. در مجموع تعیین شد ،تشکیل دھنده خانوار با در نظر گرفتن انداره ھر یک از آنان براساس تعداد، بودهبلوک 

سال نیز کھ در این بلوک ھا ساکن بودند  49-15زن غیر مجرد بین سنین  1135ودر نتیجھ  خانوار 1242وند انتخاب شد 

  مورد پرسش قرار گرفتند. 

  پرسشنامھ

تماعی ھای زیست شناختی و اج عیین کنندوتھدف اصلی این آمارگیری میدانی عبارت از تجزیھ وتحلیل تحول اخیر باروری 

بھ باروری انتخاب  ودیگری مربوطیکی مربوط بھ خانواده نامھ آن و ھمچنین تغییر شکل خانواده بود. دو سری پرسش 

گیری  ونمونھپرسشنامھ استاندارد  ودیگری ازشد؛ اولی از بررسی میدانی در شھر فز در مراکش 
236

DHS الھام ،

  گرفت.  می

 49-15ی بررسی میدانی در شیراز شامل پرسش ھایی درباره خانواده، باروری زنان غیر مجرد بین سنین پرسشنامھ ھا

 ھمیاری و ھمبستگی سال، جلوگیری از بارداری، مرگ و میر کودکان، رفتارو کردارزوجین در روابط بین افراد خانواده،

یکی برای  پرسشنامھ،د. این پرسش ھا بین دو خانوادگی و در درون گروه خویشاوندی و غیره، می ش ھستھدر درون 

  سالھ، تقسیم شد. 49-15خانوار و دیگری بصورت فردی برای زنان غیر مجرد 

  پرسشگران و ناظرانکادر 

شش نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بھ عنوان مامورآمارگیری انتخاب شدند. برای نظارت بھتر بر کار آنان سھ 

مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز نیز بھ کار دعوت شدند.  یک مرد)، از میان ھمکاران معمولزن و ی (دونفر دیگر 

انتقال و ضبط کامپیوتری داده ھای گردآوری شده پس از اولین ھفتھ عملیات میدانی شروع شد کھ بوسیلھ شش نفردیگر، 

و بر اساس جزوه آموزشی کھ یکی از کھ در مرکز جمعیت شناسی شیرازدرامر کد گذاری دارای تجربھ کافی بودند، 

  ناظران تھیھ کرده بود، صورت گرفت.

  آموزش پرسشگران و ناظران

ھ این بانجام شد. آموزش ناظران و پرسشگران بوسیلھ مدیر مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز و نویسنده این کتاب 

   کرد.تدوین  برای پرسشگران یکی برای ناظران و یکی آموزشی خاص، دوجزوه ، نویسنده این کتابمنظور

آن ھدف، جزئیات پرسشنامھ و شیوه ای را  ودر طیروز طول کشید،  نیمھآموزش ناظران، با توجھ بھ تجربیاتشان، یک 

  ، تشریح وتوضیح داده شد.شدمی بط کھ می باید بر حسب آن پاسخ ھا ض

  :آموزش پرسشگران کھ غالبا دارای تجربھ بودند بھ ترتیب زیرجریان یافت
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وھمچنین ، بیان شدداده ھا با ذکر مثال ھای مشخص  وروش گردآوریجرئیات پرسشنامھ  اھداف،طی دونیمھ روز  -1

 .توزیع گشتتوضیحی و آموزشی  جزوه

پس از اجرای یک آمارگیری میدانی آزمایشی کھ بدنبال مرحلھ اول آموزش ترتیب داده شد، طی یک جلسھ نیم   -2

 آنان مورد بحث وبررسی قرار گرفت. ءکالت و مسائل پیش آمده در طی اجراروزه، پرسشنامھ ھای پر شده و مش

جغرافیایی بلوک ھای مورد پرسش، بھ پرسشگران، کھ بھ سھ  وکادرروز، طرح نمونھ برداری  نیمطی یک   -3

ن، ابودند، منتقل شد و سپس ھر گروه مجھز بھ یک نقشھ تھیھ شده بوسیلھ اداره آمار ایر هگروه دو نفری تقسیم شد

 کھ حدود بلوک ھای مورد مطالعھ را مشخص می کرد و ھمچنین نقشھ شھر بھ میدان بررسی اعزام شدند.

پس از اولین پرسسش و گردآوری داده ھا، طی جلسھ ای دیگر بیالن کار اولین روز بھ بررسی گذاشتھ و  -4

 توضیحات تکمیلی داده شد.

  آمارگیری آزمایشی

خارج کھ ساکن مناطقی  یخانوار 20کار پرسشگران در نزد  وھمچنین داوریشنامھ این آمارگیری، با ھدف آزمایش پرس

  صورت گرفت.  بودند، تعیین شدهآماری  ازجامعھ

ھ در بعضی موارد تدوین کنمود. معلوم شد  آشکاردر این روند، آزمایش پرسشنامھ، مشکالتی را در رابطھ با چند سئوال 

. در نتیجھ، پس از بررسی دقیق، سئواالت مورد دی با شرایط محلی ھمخوانی ندارپاسخ ھای پیشنھاد مواردی،سئوال و در 

ی تکمیلی طرح شد؛ و در پایان این تغییرات و اصالحات، پرسشنامھ تبعضی موارد سئواال وحتی درنظر تغییر داده شد 

  نھایی تدوین گردید.

شگران نویسنده نیز پرس مردم،زیابی میزان استقبال درطی این مرحلھ آزمایشی، برای ارزیابی کار پرسشگران و ھمچنین ار

را در بسیاری از مصاحبھ ھا ھمراھی نمود. در کل می توان گفت کھ استقبال خوب بود و پرسشگران با مشکل خاصی 

اال توضیح بینی کھ در ب بازیالن وبدر یک جلسھ  کیفیت کار بعضی از آناندر روبرو نگشتند. کم و کاستی ھای مشاھده شده

  دادیم، مطرح و توضیح داده شد.

  کار میدانی

بر اولین ھفتھ  نویسنده، نظارت. انجامیدشروع شد و یک ماه و نیم بطول  1375تیر  16 از مصاحبھ و گردآوری داده ھا

ھمراه بود، را خود بعھده گرفت تا بدین وسیلھ کار  پرسشنامھ 80ھ کھ با بررسی جواب ھای داده شده ب آوری،جمع 

  را نیز نظارت کرده و احتماال تصحیح نماید.  پرسشگران

خانوار را در بر می گرفت تحت پوشش داشتند و قرار بر این  400حدود دربلوک کھ  22سھ گروه دو نفری پرسشگران، 

  پرسشنامھ تحویل داده شود. 50ھفتھ اول  در پایانبود کھ 

. بعد از گرددانجام شد تا پس از آن بھ رایانھ منتقل  اول با اتکاء بھ راھنمای مخصوص آن، با دست مرحلھگذاری در  کد

 ا انجام شد. تجزیھ وتحلیل داده ھ با استفاده از نر م افزار اس. آ. اس. ، داده ھا رایانھ ای ضبط
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  ی جمع آوری شده داده ھا کنترل

تاب، و نویسنده این ک پیش از شروع کار تجزیھ و تحلیل بھ معنای خاص کلمھ، مدیر مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

اشتباھات احتمالی کھ می توانستند  کردنبرای پیدا  دررایانھ،برای اطمینان از یکپارچگی و انسجام داده ھای ضبط شده 

باعث اختالل درادامھ تحقیق شوند، دست بھ کنترل این داده ھا زدند.  بعد از بررسی ھفت فایل کھ تمامی داده ھای گردآوری 

ا می داد، و بررسی میزان تکرار چندین متغییر، طرح جدول کنترل آغاز شد. در این میان، تنھا ده شده را در خود ج

پرسشنامھ انفرادی مربوط بھ زنان، درترتیبی نا منظم، دارای اشکال تشخیص داده شد. در مجموع کیفیت گردآوری ومیزان 

  رد.دقت و قابل اعتماد بودن داده ھا را می توان بسیار خوب برآورد ک

  تجزیھ و تحلیل داده ھا

بعھده گرفت. اولین مرحلھ عبارت بود از آماده کردن یک بانک  بطور کاملانجام این بخش از کاررا نویسنده این کتاب، 

اطالعاتی ضروری کھ بررسی سئواالتی در رابطھ با خانواده و باروری را امکان پذیر می کرد. ھدف بالفاصلھ، عبارت 

 ملی مطالعاتزارش مقدماتی بود. بھ این منظور فھرستی از جداول اصلی بوسیلھ ھمکاران موسسھ گ وارائھ یکاز تھیھ 

 پسس کرده،داده ھا را آماده  .اِس جمعیت شناسی فرانسھ تدوین شده بود. در نتیجھ، نویسنده با استفاده از نرم افزار اِس.آ.

  را تولید نمود. اِکسل جداولبوسیلھ نرم افزار 

  یگزارش مقدمات

مھریار،  دکتر امیر ھوشنگ.شدتقسیم  کھ در این طرح شرکت کرده بودندتدوین این گزارش در بین چند پژوھشگر تمسئولی

امضاء کننده قرار داد ھمکاری از جانب موسسھ پژوھش ھای برنامھ ریزی و توسعھ، مسئولیت تدوین مقدمھ و معرفی 

یوسف کورباژدکتر لی مطالعات جمعیت شناسی فرانسھ، استان فارس و شھر شیراز را بعھده گرفت. از موسسھ م
237
بھ  

شستالنو خردساالن" و ژان کلود  ومیر کودکانارائھ نتایج مربوط بھ "باروری" و "مرگ 
238
بررسی "رفتار و کردار"  بھ 

"، "مشخصھ ھای اعضای خانوار"، وخصوصیات خانوارھانویسنده این کتاب، تدوین بخش ھای "خانواده . پرداختند

زدواج و زناشوئی"، "جلوگیری از بارداری" وھمچنین در بخش دوم از فصلی تحت عنوان، "مرگ و میرو بھداشت و "ا

، شیردھی مادران و واکسیناسیون را بعھده جنینسالمتی کودکان"، تدوین نتایج بررسی در رابطھ با سقط جنین، افتادن 

  داشت.

شار انتفرانسھ زبان فرانسھ بوسیلھ موسسھ ملی جمعیت شناسی  یک سال پس از گردآوری داده ھا، گرازش مقدماتی بھ

 .شدفارسی و انگلیسی ترجمھ  وتوسعھ بھآن بوسیلھ موسسھ پژوھش ھای برنامھ ریزی  وپس ازیافت 
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  ازدواج موقت

گر ردی کھ با یکدی، جوانان ملزم بھ رعایت اخالقیات اسالمی ھستند کھ ھیچ گونھ رابطھ بین زن ومبھ بعد 1357از انقالب 

ا را پیدیکدیگر  ومالقات با وراھھای آشناییوسایل  وپسران جوانخویشاوندی ندارند، راجایز نمی داند. گرچھ دختران 

" امکانات این امر  میکردند، اما بھ ھر حال، کنترل و مراقبت کم و بیش منظم فضاھای عمومی توسط " ماموران منکرات

از این رو ازدواج بھترین راه حل برای این مشکل بھ نظر می رسید. با وجود این جوانان  را برای آنان محدود می ساخت.

بھ واسطھ بحران اقتصادی عمومی و در نتیجھ عدم امکان آنان برای ورود بھ صحنھ زندگی فعال، ناتوان در یافتن اسقالل 

یر ، احساس محرومیت، یاس و ساتینین وضعیمالی، بھ زحمت می توانستند کانون خانوادگی خود را تشکیل دھند. نتیجھ چ

  مشکالت روانی بود کھ بگونھ ای ضمنی و غیر مستقیم و بھ طرق گوناگون تظاھر می کرد.

ازدواج موقت" بھ ر بود، تصمیم بھ طرح و پیشنھاد "رھبران اسالمی کھ این مشکل برایشان از اھمیتی بسزا برخوردا

حجت االسالم رفسنجانی، خود شخصا، بھ مناسبت  وقت، یئس جمھوری اسالمیعنوان راه حل مناسب برای آن گرفتند و ر

یکی از خطبھ ھای نماز جمعھ این نوع ازدواج را بھ جوانان توصیھ نمود. بھ دنبال این سخنرانی، بحثی عمومی و سراسری 

ات بطور وسیع بین علمای روحانی متخصص در حقوق اسالمی، دانشگاھیان و سیاست مداران آغاز شد کھ درمطبوع

  منعکس گردید.

  بحث ھای مربوطھ لطفا بھ منابع ذیل مراجعھ نمائید.وسایر برای خواندن این سخنرانی 

  ؛1369اسفند ماه  10. سخنرانی حجت االسالم رفسنجانی در نماز جمعھ 1

  ؛1369دی ماه  29تاریخ  ھاطالعات، ب. ازدواج موقت از نگاه پژوھشگران علوم اجتماعی، روزنامھ 2

، این مقالھ قدیمی توسط روزنامھ اطالعات »موقت سدی برسرراه انحالل اخالقی و فساد ازدواج« حقانی،. حجت االسالم 3

  تجدید چاپ شد؛ 1369دی ماه  26بھ تاریخ 

 ؛1370 مھر 8وشھریور  21. میز گرد در مورد ازدواج موقت، کیھان بھ تاریخ 4
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  مھار موالید فعالیت وسایل ارتباط جمعی برای

. شده است بسیارسریعجمعیت رشد شدند کھ مسئوالن کشور متوجھ  1367، در سال 1365با انتشار نتایج سرشماری 

" بود، دانشگاھیان و کارشناسان و مسئوالن وتوسعھ، کھ موضوع آن " جمعیت 1367در مھر  مشھد،بدنبال آن در سمینار 

کلی ولی  ای ، بالفاصلھ بعد از اشاره1367. در آبان کردندتاکید  فوریاتخاذ تصمیمات  ضرورتدولتی بر این معضل و 

عمومی و فعالیت تبلیغی وسیعی در وسایل  بحث ھای"منشور برادری"، معروفآیت هللا خمینی در بیانیھ معنی داربسیار 

بطھ با ضرورت ارتباط جمعی دامن زده شد و در نتیجھ باعث موضع گیری سلسلھ مراتب مذھبی و سیاسی کشور در را

  یک برنامھ ریزی برای تنظیم خانواده گردید.

دراین فعالیت تبلیغاتی در جھت کنترل موالید  با اصرارو  یجدبطورروزنامھ عصر، یکی از نشریاتی است کھ  کیھان،

. بالفاصلھ، در فردای سمینار مشھد، کیھان در دو صفحھ، مقاالتی در رابطھ مشکل رشد سریع جمعیت کردشرکت 

بھ شکلی منظم شماره  16از بیانیھ آیت هللا خمینی، در طی  پس. بعد از یک ماه سکوت، در آبان دادانتشار  طرات آنوخ

ه یک طرح تنظیم خانواد وضرورت برقراریصفحھ پنجم خود را بھ مقالھ ای در رابطھ با مسئلھ ازدیاد بیش از حد جمعیت 

  .داداختصاص 

بنا بھ ضرورت زمان،  جنگ،پس از  واحوال خاصقع نامھ ای است کھ در اوضاع منشور برادری آیت هللا خمینی در وا

فتوای متحد کننده را بھ خود گرفت. در این نامھ آیت هللا خمینی در پاسخ بھ یکی از ھمکاران خویش،  وکیفیت یکشکل 

 دو بخش ونگران کننده شدید مبارزهحجت االسالم انصاری کرمانی کھ از ایشان خواستار رھنمودی شده بود تا بتوان 

  .را مجددأ تعریف کردقدرت سیاسی کشور را داوری کرد، قواعد مباحثات روشنفکری و ھمچنین رقابت سیاسی 

کھ در آن آیت هللا خمینی با بر شمردن  اھمیت دارداین متن کھ در نظر اول بسیار کلی می نماید، از این جھت برای ما 

بنوعی  کشور، مورد بحث در درجھ اول و مھم موضوعاتنظیم خانواده" در بین مقوالت" جلوگیری از بارداری" و " ت

   موافقت خود را با یک مبارزه ھمگانی برای کنترل موالید ابراز داشت.

  مراجعھ کنید. 1367آبان ماه  10روزنامھ کیھان بھ تاریخ  بھ» برادریمنشور «برای خواندن متن کامل 

  رای کنترل موالید:فعالیت تبلیغاتی روزنامھ کیھان ب

  1367آبان ماه  3. کیھان بھ تاریخ 1

  1367آبان ماه  5. کیھان بھ تاریخ 2

  1367آذر ماه  9. کیھان بھ تاریخ 3

  1367آذرماه  10. کیھان بھ تاریخ 4

  1367آذر ماه  12. کیھان بھ تاریخ 5

  1367آذرماه  13. کیھان بھ تاریخ 6

  1367آذرماه  14. کیھان بھ تاریخ 7

  1367آذرماه  16یھان بھ تاریخ . ک8
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  1367آذرماه  17. کیھان بھ تاریخ 9

  1367آذرماه  19. کیھان بھ تاریخ 10

  1367آذرماه  20. کیھان بھ تاریخ 11

  1367آذرماه  22. کیھان بھ تاریخ 12

  1367آذرماه  23. کیھان بھ تاریخ 13

  1367آذرماه  26. کیھان بھ تاریخ 14

  1367رماه آذ 27. کیھان بھ تاریخ 15
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 پشت جلد

302 

ایران در نزد افکار عمومی جھان کسب کرده بود بھ  1357عالقھ و ھمبستگی اولیھ ای کھ انقالب 

س واپس زدگی شد. . در نظرجھانیان، رژیم جدید بواسطھ سرعت تبدیل بھ نگرانی و اضطراب و سپ

خصلت "بنیاد گرا" و"تمامیت خواھش"، بوضوح درمقابل  روند نوگرایی کھ از چندین سال پیش در 

  ایران شروع شده بود ایستاده بود و دراثرآشتی ناپذیری سران خود قادر بود بھ آن پایان بخشد. 

ھمراه داشت کھ این جمھوری ازآن ھ خود بدنامی انقالبی را ب داغ گذاشتن برجمھوری اسالمی بدنبال

زاده شده  بود. تا آنجا کھ انقالب خود نیز نفی خشونت بار نوگرایی پیشنھادی محمد رضا شاه از سوی 

  جامعھ ای نابالغ قلمداد شد. 

ن، ایرا اثر حاضراز نیاز بھ روشن و تدقیق نمودن معزل پیچیده و حساس دررابطھ با روند تجدد در

با بھ کنار نھادن پیش قضاوت ھایی کھ روند وقایع انقالبی در اذھان ایجاد کرده بودند،  پدید آمده است 

گراست تا معلوم شود کھ آیا واقعا، انقالب و جمھوری اسالمی   و ھدف آن  پی گیری تحلیلی ژرف

وقعھ  یبرا یو اعتبار تیھمچھ ا؟ و اینکھ   اند یانھ  روند نوگرایی ای کھ از پیش وجود داشتھ، گسستھ

  ؟قائل شد  ستیبا یم ١٣۵٧

 ھ ویژه روندببا اتکاء برتحلیل پدیده ھای جمعیت شناختی و برای پاسخ بھ این پرسش ھا، کتاب حاضر

باروری، بھ بررسی تحول جامعھ و رفتارو عملکرد آن می پردازد. آغاز دوران گذار باروری در 

اسالمی، بھ طریق اولی، نمایش ظرفیت یک جامعھ در جستجو ایران و تسریع آن در دوران جمھوری 

  وابداع تجدد گرایی خود، علیرغم شرایطی حقوقی و سیاسی، بھ نگاھی، نامناسب، می باشد.

با این تجدد و نوگرایی متناقض تحت شرایط جمھوری اسالمی، جامعھ ایران نھ تنھا استقالل پویایی  

ی کند، بلکھ افزون برآن آشکار می سازد کھ قادر است بر خود را نسبت بھ قلمرو سیاسی تائید م

  قلمرو مزبور فشار آورده و سرشت خاص روند تجدد و نوگرایی خود را تحمیل نماید.
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 ست.با تحقیقات خویش نشان داده و مستدل نموده ا


