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 چکیده
هایجمعیتیترپدیدهاینوظهورباهدفمطالعۀعمیقعنوانحوزهشناختیبهمردم-شناسیجمعیت

هایکمیوکیفی،بهشهستندتاباتلفیقدادهتوسعهیافتهاست.پژوهشگرانازدریچۀآندرتال

 بررسیعللمی«تجربۀشفاف»آنچهجانکالدولآنرا هدفازاینمطالعه، رهنمونشوند. نامد،

رویکرد به توجه با است. نراق تاریخی شهر افزایشسالخوردگیجمعیتدر و تغییراتجمعیتی

ایازهایپژوهشیمورداستفاده،مجموعهروششناختیحاکمبراینمطالعه،مردم-شناسیجمعیت

نگاریومطالعاتدرزمانیاست.نتایجاینشناسیاعمازمردمهایمردمهایچندشکلیویافتهداده

بالیایطبیعیازمطالعهبیانگرسهمعواملتاریخینظیرقحطی،شورشنائب خانکاشیدرنراق،

اختالفاتدینی و زلزله جمعیتایازفرقه-جمله عواملدیگریمانندمنظر سهم و شناسیکالن

مضیقه و نهادیفرهنگ منظر-های از منطقه این بر حاکم اقتصاد و جنسیت نظیر اجتماعی

فوقجمعیت کالن و عواملخرد همۀ درمجموع است. طولزمانسببشناسیخردنگر در الذکر،

توتحولدرساختارسنیدرجهتمهاجرتشمارزیادیازجمعیتاینمنطقه،رشدمنفیجمعی

شدنجمعیتدرشهرنراقشدهاست.سالخورده

جمعیتکلیدی: های واژه تاریخینراق، شهر جمعیتشناسیمردمتغییر شناسیتاریخی،شناختی،

 ساختارسنی،سالخوردگی.
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 مقدمه
ماجتماعیجمعیتوموضوعاتمرتبطباآن،پیوستهدرزمرۀمفاهیماساسیوپراهمیتعلو

به گذاردکهیکیازجایمیبودهاستوهمگنییاناهمگنیآن،آثاروپیامدهایمتعددیرا

هایآن،سطوحمتفاوتیازاختالفدرمیزانمهاجرت،زادوولدوسالمتافرادمتعلقبهنشانه

 )کریگر، است خاص جمعیت ۱112یک جمعیت۱2-۱2: تلفیقمردم-شناسی(. با شناختی

شناسی،درتالشاستتابهفهمشناسیوجمعیتوروشازهردوگرایشازجملهمردمنظریه

چهتغییراتجمعیتی،بیشازآنکهدرجوانبمتعددیازتغییراتجمعیتیرهنمونشود.چنان

تولیدتجاربزیستیمتعددیبرایکنشگراننیزمجموعه به جایگیرند، ارقام و آمار ایاز

(.از۱-۱1۱۱:۱دهند)استرسبرگوسرینزا،رواقععملکردافرادراجهتمیشوند؛دمنجرمی

شناسیبهبررسیاندازۀجمعیتدراینجهت،دررابطهبایکموضوعجمعیتی،علمجمعیت

شناسیتأثیراتمعانیمشترکدرنظاماجتماعیبرپردازدوعلممردمطولزمانومکانمی

شکل عنوانهدفاصلیخودقرارمیبهگیریاندازۀجمعیتیرا ۱117دهد)برناردی، (؛۱-۱:

جمعیت رویکرد بر تمرکز با بررسیمردم-شناسیبنابراینمحققانیکه تحقیقو به شناختی،

زمانمفاهیمنظریموجوددرپردازند،درتالشهستندتاباکاربردهمهایجمعیتیمیپدیده

هاباآمارهایجمعیتی،بهفهمجامعییتوتطبیقآنشناسینظیرفرهنگ،اقتصاد،جنسمردم

ازمسائلدستیابند.

بررسیاست.درواقعصورترسمیوغیررسمیقابلازمنظرتاریخی،تلفیقایندورشتهبه

مثابۀیکیازاصولشناسیبریتانیاییقرننوزدهم،کاربرداطالعاتجمعیتی،بهدرسنتمردم

مط با رابطه در مردمبنیادین میدانی میالعات گرفته درنظر براونشناسی رادکلیف ،۱شود؛

مالینوفسکی ریموندفرت۱برانیسالو متفکراندیگرینظیر فرتس3یا میر شاگردان0و از که

هایجمعیتیدررابطهبامیدانتحقیقخودآمدند،ازبررسیوتخمینشمارمیمالینوفسکیبه

«شناسیاجتماعیهستی»تابااتخاذرویکرددورکیمییعنیجستندودرتالشبودندسودمی

(.با0-۱227:3عنوانستوناساسیکارخودقراربدهند)کرتزروفرایک،مسائلجمعیتیرابه

علی شناسان،هایجمعیتیدرمجموعهمطالعاتایندستهازمردمرغمحضوردادهاینحال،

صورتنمی تحقیقات زتوان آن تا بهگرفته را جمعیتمان در پژوهشی -شناسیمثابۀ

IUSSP2شناختیقلمدادکرد.درواقعآغازتلفیقرسمیایندوگرایشبهتأسیسانجمنمردم

                                                            
1. Radcliffe-Brown 
2. Bronislaw Malinowski 

3. Raymond Firth 

4. Meyer Fortes 

5. International Union For The Scientific Study Of Population 



۱۱۱شناسی...نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیت

 

بازمی)اتحادیۀبین فاصلۀسالالمللیبرایمطالعۀعلمیجمعیت( تا۱222هایگرددکهدر

کندویکیعیتیتأسیسمیهایمتفاوتیرادرجهتپژوهشوبررسیمسائلجمبخش۱11۱

بخش این جمعیتاز عنوان با را دادهمردم-شناسیها کاربرد برای وشناختی اجتماعی های

(.۱117:۱گیرد)برناردی،هایجمعیتیدرنظرمیفرهنگیدرراستایفهمپدیده

بسط در را نقشبسزایی شده یاده حوزۀ دو در تأثیرگذار مشترکو عناصر همچنین،

میمردم-شناسیجمعیت ایفا بهشناختی جنسیتف و اقتصاد فرهنگ، مؤلفۀکنند. سه عنوان

جمعیت با رابطه در مشترک، و میمردم-شناسیبنیادین قرار جهتشناختی در که گیرند

به جمعیتی مسائل میبررسی گرفته کار )روت، ۱110شوند نظام۱2-۱7: فرهنگ، .)

استیافتهسازمان مشترک معانی از ای دهۀ در کردارهای۱221که مطالعۀ جهت در و

به جمعیتجمعیتی بنیادین ستون از یکی میعنوان گرفته درنظر وشناسی شود

جامعمردم-شناسانجمعیت فهم به آن دریچۀ از رهنمونشناختی جمعیتی مسائل از تری

رمشترکدرعنوانیکیدیگرازعناصهایجنسیتیبه(.سیستم0-۱1۱3:3شوند)بچراچ،می

می قرار حوزه این با بررسیرابطه از مقصود پدیدهگیرند. با رابطه در جنسیتی هایهای

هاووضعیتیاستکهمردانوزناندریکبسترفرهنگیجمعیتی،بررسیهمۀحقوق،نقش

(.۱110:۱7شود)روت،کنندوبهبروزرفتارهایجمعیتیمتفاوتیمنجرمیمتفاوتتجربهمی

سومینعاملمشترکشناسانمردمچنینجمعیتهم کاربرد با تا تالشهستند شناختیدر

تغییراتدرزمانیشکل شیوهیعنیاقتصاد، در معیشتییکجمعیتوگرفته هایتولیدیو

عنوانیکیازعواملتأثیرگذاردرنوساناتگوییکنشگرانبهتغییراتجمعیتیرابهنحوۀپاسخ

(.۱-۱1۱1:۱شکنند)رابینس،اندازۀجمعیتکنکا

علتگزینششهرتاریخینراقدراینمطالعه،روندروبهرشدسالخوردگیجمعیتدراین

 تنها ایران، آمار رسمیمرکز آمار بنابر حاضر حال در نراق درواقع است. نفر۱22۱منطقه

نراقازمنظردرصداست.ایندرحالیاستکه۱3جمعیتداردکهمیزانسالخوردگیدرآن

بهبیشاز تاریخی،قدمتیطوالنیداردودربرخیازکتبتاریخی،سابقۀسکونتگاهیآنرا

می۱311 پیشارجاع سال )عظیمی، ۱322دهند عوامل31-3۱: تأثیر مطالعۀ بنابراین (؛

مختلفرویافزایشسالخوردگیوکاهشرشدجمعیتاینشهرتاریخی،چهدرسطحکالنو

نگرشناسیکلسطحخردحائزاهمیتاست.دراینمطالعهبااتکابردورویکردجمعیتچهدر

جمعیت و تاریخی( یا درزمانی هم)مطالعۀ )مطالعۀ خردنگر درزمانی(شناسی مؤثر عوامل ،

کاهشرشدجمعیتوافزایشسالخوردگیجمعیتدرشهرنراقبررسیشد.
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 چارچوب مفهومی و پیشینۀ پژوهش
مردممردم-شناسییتجمع به میشناختی پیوند فرهنگی و اجتماعی اینشناسی از و خورد

به جمعیتی فرایندهای تا تالشاست در مرگجهت باخصوصباروری، را مهاجرت و ومیر

نگرش ذکرشده،کاربرد هدف به نیل جهت در کند. بررسی یکسان اهداف و متفاوت های

مردمجمعیت چارشناسان از کوهنشناختی توماس که مشخصی عنوان۱چوب با آن از

(.پارادایم۱1۱-۱227:۱1۱جویند)کرتزروفرایک،یادکرد،مددمی«پارادایم»یا«معرفت»

می چارچوبیقرار تساویبا میدر معنا پدیده ابتدا طریقآندر از که سپسبهگیرد شود.

(؛بنابراینکاربردپارادایم۱1۱-۱227:۱1۱شود)همان،بینیمختصبهخودمتصلمیجهان

جمعیت تغییراتمعرفتدر نمودیاز مطالعهوشناسی، تجربۀشفافدرمورد آغاز شناختیو

جانبۀتغییراتجمعیتیاست.بررسیهمه

شناسی،گرایشاتیدرجهتتلفیقشناسیوجمعیتازمنظرتاریخی،ازجانبهردورشتۀمردم

رغمشناختیوجودداردکهحائزاهمیتاست.درواقعبهمردمشناسیایندورویکردوبسطجمعیت

تحقیقاتمیدانیمردم در این پیشاز دادهآنکه دربارۀ اطالعاتناچیزی هایجمعیتیشناسی،

انتقاداتدرخصوصنادیدهمطرح موجعظیمیاز اینعلمصورتشد، گرفتنمسائلجمعیتیدر

شود.شناسیمنجرمیرموردمحیطوجمعیتدرمردمگیردکهبهپیدایشنظریاتدمی

ماتریالیسمفرهنگیمروینهریس نظریۀ مطرحشد، اینزمینه در نظریاتیکه ۱یکیاز

نامطلوب شرایطمطلوبیا تساویبا در ناموفقیکجمعیترا تولیدمثلموفقیا استکه

آرایمر بر بنا درواقع داد. قرار زیرساختارییکمنطقه اجتماعیووجوه نظام وینهریس،

با که است فراساختارها و ساختارها روساختارها، مانند متفاوتی وجوه از متشکل فرهنگی

بخششکل از هریک در تغییرات اتیکیگیری بعد دو در یادشده امیکی3های شرایط0و ،

می ایجاد محیط با جمعیت رابطۀ و اقتصادی منظر از )هریس،متفاوتی (.۱0۱:۱227شود

زباندررابطهبانظریۀساختاردرکتابش،2مفاهیماتیکوامیکرابرایاولینبارکنتپایک
 انسانی، اینکتاببهمطالعۀزندگیاجتماعیانسانبراساسدووجهرفتار اودر مطرحکرد.

گیریرفتارهایاووتفکرواحساساتیکهدرذهنتجربهمختلفازجملهعواملمؤثردرشکل

(؛بنابراینبررسیآنچهموجبتغییراترفتارافرادو33-۱272:3۱شود،پرداخت)هریس،می

شود،حائزاهمیتاست.هامیتفکرواحساساتآن

                                                            
1. Thomas Kuhn 

2. Marvin Harris 

3. Etic 

4. Emic 

5. Kenneth Pike 



۱۱3شناسی...نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیت

 

مردم نظری مفاهیم کاربرد آغاز طرفی جمعیتاز در میشناسی را سالشناسی به توان

شناسیدرمدانانجمنجمعیتعنوانیکیازسرآبه۱نسبتداد؛زمانیکهآنسلیکول۱223

باارجاعبهداللت توزیعساختارسنیرا هایاقتصادیواجتماعیبررسیدانشگاهپرینستون،

جمعیتی جهتفهمگذار در همواریرا اجتماعیمسیر الگوهایفرهنگیو کاربرد با و کرد

 فرایک، و ۱227فراهمساخت)کرتزر جمعیت2-2: درواقعازمنظرتاریخی، این(. شناسیاز

گیردتادرموردمفاهیمجمعیتی،ازذخایرفرهنگیواجتماعیمقطع،پیوستهدرتالشقرارمی

زمینه که علتی دومین جوید. میبهره فراهم را تلفیق به نیاز مباحثهای تغییر سازد،

شناسیتوسطجانکالدولاست.کالدولواضعرویکردیاستشناسیموجوددرجمعیتروش

آنبهکه از الهام۱«شناسیخردنگرجمعیت»مثابۀ بر که کرد درگیریروشیاد هایموجود

ازاینجهت،کالدولبه۱3:۱110نگاریاستواراست)روت،خصوصمردمشناسیوبهمردم .)

رویکردیمتکیبودکهپژوهشگرانراازداماطالعاتآماریوکمیرهاییبخشیدوبهمطالعۀ

مثابۀواحدهایتحلیلیازمنظراو،تمرکزبرمردمبهییکمنطقهرهنمونساخت.ادبیاتشفاه

هایجمعیتیحائزاهمیتاست؛چراکهپژوهشگرانراازتمرکزصرفدرجهتمطالعۀپدیده

درمجموعجانکالدولنقشبسزاییرادر(.۱110:۱3بخشد)روت،برآماروارقامرهاییمی

گسترشپایه بهشناسیمردمجمعیتریزیو فرهنگ، از تأثیرپذیری با او کرد. ایفا شناختی

ومیرومهاجرتپرداخت.خصوصباروری،مرگتبیینکردارهایجمعیتیوبه

می جمعیتدرنتیجه گفت مردمتوان مشخصبهشناسی مدل سه به ارجاع با شناختی

پردازد:هایجمعیتیمیبررسیپدیده

پیوندمییستیباجمعیتشناسیزمدلیکهمردم .۱ ارتباطباجمعیتشناسیرا دهدودر

گیرد.شناسیتکاملیدرجهتتبیینمسائلجمعیتیقرارمیزیستیوبوم

به .۱ که گفتمانمدلی بررسی به جمعیتی مسائل تبیین بهمنظور و موجود خصوصهای

درتدرطولتاریخبههایقباارجاعبهگفتمان3پردازد.سوزانگرینهالگفتمانقدرتمی

 پردازد.بررسیمسائلجنسیتیوتأثیرآنبرباروریونگرشزنانبهفرزندآوریمی

روش .3 نظریاتفرهنگو از مردممدلیکه بر جهتبررسیمسائلهایمتکی در نگاری،

هایآماریفهمعمیقیازمسائلجمعیتیرافراهمگیردتاهمراهبادادهجمعیتیبهرهمی

 (.۱117:0هنکس،)جانسونسازد

 اینمطالعهبرمبنایمدلسوموکاربردنظریاتفرهنگیمرتبطباموضوعمطالعهاستواراست.

                                                            
1. Ansley Coale 

2. MicroDemography 

3. Susan Greenhalgh 
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بابجمعیت در مطالعاتی پیشینۀ مردمدرمورد بهشناسی و صورتخاصتوزیعشناختی

کتبم اینزمینه، نظرداشتکهازمنظرتحقیقاتتلفیقیدر بایددر تعددیساختارسنی،

شناسیارائهاستکهباارجاعبهرویکردجمعیتاشارهنیستوفقطمقاالتمحدودیقابلقابل

میمردم موضوعاتجمعیتی بررسی به زمینهشناختی این در که مطالعاتی بنابراین پردازد؛

وامقابل با رابطه میزانیکسانیدر از عموماً مردمذکرهستند، رشتۀ هردو وشناسیگیریاز

شناسیبرخوردارنیستندوسهمیکیازگرایشاتهموارهبیشترازدیگریاست؛برایجمعیت

(باارجاعبهمقاالتمتعددی۱112)۱توزیعساختارسنی:چالشیدرجهتتوسعهمثال،کتاب

ازمناطقمختلفوسطوحکالن،بهبررسیتوزیعساختارسنیپرداخت؛بنابراینبیشترمقاالت

د مردمموجود فاقد کتاب این بار جمعیتی نمودارهای تطابق از برگرفته عموماً و نگاری

 هایاجتماعیدرسطوحکالناست.یافته

درآمدیبهتوانگفتاغلبکتابدرمجموعمی غالباً هاییکهدراینزمینهوجوددارند،

تاریخشناسیمردمجمعیت گیریچۀشکلشناختیهستندکهبیشتربهتوضیحاصولاولیهو

می گرایش این مردمجمعیتپردازند. جدیدشناسی ترکیب یک باب در (۱227)شناختی:

شناسیوایدراینزمینهاست.اینکتابدرابتدابهبررسیسابقۀتاریخیتلفیقمردمنمونه

وامجمعیت چگونگی به سپس و مردمشناسی در نظری ادبیات باگیری رابطه در شناسی

هاییازمطالعاتموردیدراینزمینه،توضیحاترغمنمونهپردازدوبهیجمعیتیمیهاپدیده

شناسیدراینکتابازسهمبیشتریبرخوردارهستند.دررابطهبامقاالتیکهدرنظریوروش

به و حوزه این با آشنایی برای مناسبی منبع مقاالتکریگر دارد، وجود زمینه خصوصاین

نگاریاست.کریگروباترفیلدراختارسنیبااتخاذرویکردهایمبتنیبرمردمبررسیتوزیعس

اندونزیمقاله سنیدر ساختار عنوانگذار دو۱1۱0)۱ایبا تبیینوضعیتکهنسالیبا به )

جمعیت کلرویکرد جمعیتشناسی رویکرد اتخاذ با کریگر پرداختند. خردنگر و شناسینگر

وضکل جنگو تأثیر بهنگر، را اندونزی در افزایشعیتبهداشتی در تأثیرگذار عوامل عنوان

جمعیت رویکرد با و گرفت درنظر بهسالخوردگی را فرهنگی عوامل خردنگر، عنوانشناسی

سنیدرنظرمی ساختار گذار در الگوهایمتفاوتفرهنگیدرعواملتأثیرگذار که چرا گیرد؛

اشتغالنق تولیدمثلیا رفتارهایجمعیتیمتفاوتایفازمینۀازدواج، بروز در شپراهمیتیرا

انجاممی کریگر که تحقیقاتی در عموماً بنابراین مردمکنند؛ تلفیق وداد، شناسی

قابلشناسیبهجمعیت یافتهوضوح از متشکل مطالعاتاو که چرا بود؛ هایآماریومشاهده

نگاریموردنیازدرمیدانتحقیقاست.مردم

                                                            
1. Age-Structural Transition:Challenges for development 

2. Age-Sturctural Transition In Indonesia 
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بچراچهمچنین کریستین نظیر همل۱پژوهشگرانی ایوجن نقشبه۱و اهمیت دلیل

در فرهنگ مفهوم از متنوعی رویکردهای بررسی به جمعیتی، مسائل تبیین در فرهنگ

هملدرکتابنظریۀشناسیمردمجمعیت شناسیفرهنگبرایجمعیتشناختیپرداختند.

ردمتفاوتفرهنگبرایمردمومردمبرای(،باتأثیرپذیریازآرایگیرتزودورویک۱221)

توانندگیردکهکنشگرانمیهایمعناییمشترکیدرنظرمیمثابۀنظامفرهنگ،فرهنگرابه

 در نیز بچراچ بدهند. تغییر زمان بستر در را آن خود اهداف راستای ودر فرهنگ
متعهدجمعیت یکهمراه تا ناخواسته همراه از بهنی۱1۱3)شناسی: متقابلوضروری(، از

جمعیتمردم و پدیدهشناسی از جامعی جهتبررسی در یکدیگر به هایجمعیتیشناسی

شناختی الگوهای بر مبتنی مقاله، این در بچراچ توسط اتخاذشده رویکرد پرداخت.

کنندهبرتصمیماتمتنوعجمعیتیاست.تعیین

هایهایبسیاردرتلفیقروشتالشرغمدررابطهبامنابعداخلیبایددرنظرداشتکهبه

پدیده مطالعۀ برای کمی و زمینۀکیفی در چشمگیری پژوهشی پیشینۀ جمعیتی، های

بهشناسیمردمجمعیت غیردرسیاینتخصصنیز منابعدرسیو و شناختیصورتنگرفته

به فارسی زبان کتاب حال، این با است. نشده منتشر کافی دیدگاهاندازۀ از جمعیت
گیردکهمتشکلازنهمقالهدررابطهبانیازدرزمرۀمنابعمهمداخلیقرارمی3شناسیسانان

شناسیوجوددارندکهشناسیاست.کتبمتعددینیزدرمردمشناسیومردممتقابلجمعیت

به گیرندوبهمسائلبررسیدرنظرمیعنوانیکیازمسائلپراهمیتوقابلمسئلۀجمعیترا

نوشتۀدانیلبیتسوشناسیفرهنگیانسانتوانبهکتاباشارۀمختصریدارندمیجمعیتی

آثارذکرشدهازآنجهتکهبه۱322فردپالگ) اما مثابۀتلفیقبرابریازهردو(اشارهکرد،

جمعیت مردمرشتۀ و نمیشناسی قرار بهشناسی جمعیتگیرند، در اثری شناسیعنوان

شود.هنمیشناختینیزشناختمردم

مجالتجمعیت در مقاالتینیز جهتبررسیمسائلمجموعه در که دارد شناسیوجود

دارند؛بااینحال،ایندستهازمقاالتبهجمعیتیگامیفراترازبررسیصرفآماروارقامبرمی

گردآوریاطالعاتدرشناختیبازنمیشناسیمردمماهیتاصلیجمعیت گردند،چراکهعموماً

.0گیردطوحکالنقرارمیس

                                                            
1. Christine A. Bachrach 

2. Eugene A.Hammel 

 رجمهوتألیفسیدمهدیثریات 3

 (.۱322الگوهاوعواملمؤثربرفاصلۀازدواجتااولینتولددرایران) 0

(.۱322جاییجمعیتیباتأکیدبرروندمهاجرتیدرایرانوکشورهایهمسایۀآن)فرهنگوجابه

(.۱320اریوقصدباروریدرشهرتهران)بررسیرابطۀدیند
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 روش پژوهش
رویکردجمعیتبه بر اینمطالعه دادهشناسیمردمدلیلتمرکز از هایچندشکلیوشناختی،

میروش استفاده موضوع جهتتبیین در ترکیبی جمعیتهای رویکرد درواقع، شناسیشود.

بهمردم خود قابلشناختی روش یک مطالعۀعنوان جهت در که است ازعمیقتعریف تری

هاینگاری،مشاهدۀمشارکتی،مصاحبهشود؛بنابراینمردمکارگرفتهمیهایجمعیتیبهپدیده

گیرند.هایمورداستفادهدراینمطالعهقرارمیعنوانروشیافتهوجداولآماریبهساختنیمه

رنراقوسپسباهمچنینارتباطبامیدانتحقیق،درابتداازطریقحضوریکیازآشنایاند

دلیلتوضیحاتیدرباباهدافهمکاریشهردارسابقنراقصورتگرفتهکهحضوراولیۀآنانبه

پسازآنبرایادامۀفرایند هموارساختهاست. مسیرپژوهشرا اینمطالعهبهاهالینراق،

ت)فلیک،گیرینظریوبرایتحلیلآنازکدگذارینظریاستفادهشدهاسپژوهش،ازنمونه

۱32۱ و3۱2-331: برمبنایاصلرضایتآگاهانه اینمطالعه تحققفرایند این، بر عالوه .)

آسیب از استتا صورتگرفته افراد اطالعمشارکتداوطلبانۀ به شودرسانرساندن پرهیز ها

 ۱32۱)همان، زمانسپری22-22: مدتیکسالاستکهازشدهدرمیدانتحقیقنیزبه(.

اواخردی۱322ماهدیاوایل تا آغازشدو شایانذکربه۱322ماه صورتمداومادامهیافت.

ایازجوانانمواجهشدهاست،استکهازآنجهتکهنراقدرحالحاضربامهاجرتگسترده

گسترده اطالعطیف از میرسانای تشکیل مسن افراد را آماریها جامعۀ طرفی، از دهند.

اطالعهایرساناطالع از بیشتر اینمنطقهرسانمرد کهفرهنگغالبدر چرا هایزناست،

سازد.پذیرترمیدسترسیبهمردانراامکان

 شهر تاریخی نراق نگین
هایشهری،شودوازآنجاکهیکیازمالکنراقازمنظرتقسیماتکشوری،شهرمحسوبمی

نسبتداد.از۱332انبهپیشازسالتوتأسیسشهرداریاست،تاریخشهربودننراقرامی

نراقدراستانمرکزیوزیرمجموعۀشهرستاندلیجاندردهستاننراقواقع منظرسیاسی،

هایمهمکشورمانندکرمانشاه،شدهاستوازلحاظارتباطی،اینمنطقهدرمسیریکیازراه

به کاشانوقمقرارداردکهبعدها اراک،محالت، دورشدناززندگیماشینیودلیلهمدان،

دوربودنازراهاصلی،اهمیتخودراازدستدادهکهاینمسئله،مهاجرتاهالیاینشهررا

(.۱322:۱0دنبالداشتهاست)عظیمی،به

نظرهاییوجوددارد؛برایمثال،برخیازمورخاندرموردقدمتتاریخیاینمنطقهاختالف

خصوصتپۀکوهکافران،سابقۀتاریخینراقراآمدهدرنراقوبهستددلیلشواهدباستانیبهبه

نسبتمی سال هزار پنج بیشاز میبه سیلکبرابر با را کافران کوه قدمت و داننددهند
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 ۱322)عظیمی، کتاب۱2: در مانندشیروانی، برخیدیگر بهسیانسیاحه(. قدمتنراقرا ،

ابن سالو هزار قدمتپیشاز هفتصدسالنسبتمیبطوطه بیشاز به را دهداینمنطقه

 ۱322)همان، امروزی۱2: جایگاه در فعلی نراق که معتقدند مورخان از برخی همچنین .)

گفتند)مجابی،هانراقمیاستقرارنداشتهاستومتشکلازهفتروستابودهکهبهمجموعآن

۱320 :۱7-۱2 بخشقدیمو دو به حالحاضر نراقدر ایندوجدیدتقسیممی(. که شود

متصلمی یکدیگر به رودخانه طریقیکپلبر از ترکیبسنی،بخشصرفاً منظر از شوند.

بخشجدیدعموماًکاربریمسکونیداردوجواناننراقییاافرادغیربومیدرآنسکونتدارند

خانواده اغلباز که سالخوردگانیسکونتدارند بخشقدیم، در نراقیهستند.هایاصیو ل

السلطنه،بقعۀشاهیحیی،مسجدامامحسنمجتبیسنگآسمانی،بازارشمسهمچنینشهاب

انبارحاجمهدی،غارچالنخجیر،میلگردنۀشهرنراقوتپۀ)ع(،مسجدجامعشهرنراق،آب

تاریخیبه بناهایباستانیاینشهر جمله از میکافران شمار )مجابی، ۱320آیند :0۱-03.)

هایفرهنگیمختصبهخودنیزهستکههایباستانی،اینشهردارایویژگیعالوهبرویژگی

نخل آتشآئین مراسم جوزغند، ساخت مهارت قالیگردانی، آل، کوه باالی از بافی،انداختن

خیمه بیستشبمراسم در پول دوختنکیسۀ مراسم قبیلبازیو این از رمضان ماه وهفتم

ایمانندمحتشمکاشانی،مالاحمدوهایبرجسته(.چهره۱0-۱322:۱3)عظیمی،موارداست

مالمهدینراقیدرگذشتهودکتراحساننراقی)ازنوادگانمالمهدینراقی(وفریدونفروغی،

اند.درنتیجهاهمیتمطالعۀاینمنطقهازآنجهتاستکهبراهمیتاینشهرتاریخیافزوده

شهرتاریخیوارزشمندمواجههستیم.بازوالیکنگین




 . نقشۀ شهر تاریخی نراق1نقشۀ 
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 های پژوهش یافته
جمعیتیگردآوری بررسیآمار به ابتدا در اینقسمت، ایرانمیدر آمار مرکز از پردازیم.شده

هایگرفتهرادرتطابقبادادههایکیفیصورتهایکمی،یافتهسپسبرایحصولصحتداده

دادهآماری دهیم. سالهایآماریگردآوریقرار از اینمطالعه در سال۱372شده به و آغاز

تفکیکهایآماریبههایذکرشده،ازدادهشود،شایانذکراستکهبرخیازسالختممی۱322

پردازند.درواقعباتوجهبههامیسنوجنسبرخوردارنیستندوصرفاًبهارائۀآمارکلیاینسال

مشاهدهاست،جمعیتنراقدرفاصلۀمیانآمدهکهدرادامهنیزقابلدستمودارهایجمعیتیبهن

۱372هایسال اینشهر۱322تا ادامۀروندکاهشجمعیتدر نزولیداشتهکهبیانگر سیر

واز۱321نفردرسال۱700نفربه3122از۱372تاریخیاست؛بنابراینجمعیتنراقازسال

(.عالوهبراین،بنابر۱،۱،3نفررسیدهاست)نمودارهای۱22۱نفربه۱700از۱322تا۱321

سال22اطالعاتموجوددررابطهباتوزیعساختارسنیدرشهرتاریخینراق،گروهسنیباالی

دهندۀدرصدافزایشداشتهکهنشان۱3درصدبه۱۱از۱321تا۱372هایدرفاصلۀمیانسال

افزای )نمودار است سالخوردگان در0شنسبت نیز نراق شهر سنی ساختار در تعادل عدم .)

تعدادزناندرگروهسنی۱321و۱322هایبهخوبیمشخصاست.درسال2و2نمودارهای

درگروهسنی-۱0۱1 اما تعدادمرداندرگروهسنیمشابهاست، تعدادزنان۱2۱2-بیشتراز

تعدادمردانبیشتراز۱322سالدرسال72هایسنیباالیهدرگروهچیابد،چنانکاهشمی

 سال در اما است، می۱321زنان قرار تساوی در گروه بهاین سنی هرم ازدستگیرند. آمده

جمعیتاینشهرنیزبیانگرفرورفتگیزیاددرسنینمیانسالیاستکهاینوضعیتبهمهاجرت

مشاهدهاست..نمودارهایجمعیتیذکرشدهدرادامهقابلگرددگستردهازاینشهربرمی
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 . تغییرات تعداد جمعیت و نرخ رشد سالیانۀ شهر نراق طی دو دهۀ اخیر،2و  1نمودار 

 1731-1731 




. ترکیب جنسی و تغییرات ساختار سنی جمعیت شهر نراق در فاصلۀ 4و  7نمودار 

 1731-1731و  1731-1731های  سال
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 1731و  1731. هرم سنی جمعیت شهر نراق در سال 6و  1دار نمو

داده تکمیل یافتهبرای به نیاز آماری تبیینهای تا داشت خواهیم نیز کیفی کنندۀهای

مسئلۀنراقدردووجهخردوکالنباشدودرکعمیقیازموضوعموردمطالعهرافراهمسازد.

نگر شناسی کل جمعیتالف(

،شهرنراقمتحملرویدادهاییشدهکهآنرادرسرازیریجمعیتیدادهاست.ازمنظرتاریخی

 نائب شورش و قحطی مسلمانان، و بابیان میان اختالفات وبا، شمارحسینزلزله، در خان،

گیرندکهدراینقسمتترینرویدادهایتأثیرگذاردرزمینۀکاهشجمعیتنراققرارمیمهم

پردازیم.خانکاشیبهنراقمیینآن،حملۀنائبحسینتربهشرحمختصریازمهم

می تجربه را نابسامانی شرایط ایران قاجار، دورۀ اواخر بهدر آن روند ادامۀ که کند

خانکاشیمنجرگرفتهتوسطنائبحسینهایمحلیوازجملهقدرتشکلگیریقدرتشکل

هاوبحسینکهبرایحلوفصلنزاع(.درواقعنائ۱2-۱372:۱2شود)نواییوشیرجینی،می

توانایی زمانسهاماختالفاتمحلیاز در است، بوده بههایبسیاریبرخوردار و دلیلالسلطنه
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بهقدرتمیبی انجامامورحکومتی، در کفایتیاو ۱372رسد)همان، وجود۱2-۱2: با اما ،)

نابسامانی رفع به ابتدا حسینکاشیدر بآنکه پرداخت، بههها تبدیل قدرتگرفتو تدریج

بنابرایننائبحسین اطرافیانشدرجریانیشورشیبرایبهدستگرفتنقدرتشد؛ خانو

جهتدستیابیبهقدرتتالشبسیاریکردندوبهغارتوچپاولکاشانونواحیاطرافاین

(.۱2-۱372:۱2شهرپرداختند)همان،

ریشانیرابرایکاشانوحوالیفراهمکردکهدرمجموعسرکردگینایبحسیناحواالتپ

به نیستو مستثنا اینامر از آسیبنراقنیز اشرار، شد:دلیلوجود نراقوارد هایجدیبه

خانه» هرگاهعرضاین آنکه مقدسعالی آستان به نراق قصبۀ کسبۀ و تجار و رعایا زادان

صدماتفوق پریشانیو چپابخواهیموضعحالو و اینیکالعاده به السنه هذه در ولیکه

البتهموجبصداع مشترعیتبیچارۀفقیرمستأصلآوارۀنراقواردآمدهبهعرضبرسانیم،

مدتیکسالاستآنیو اولیایاموروجسارتوکثرتماللآنذاتمقدسخواهدشد.

نبودهدقیقه خایآسوده کشیکاز چندیمشغول بوده، تزلزل وقتدر همه و نایبایم وف

مبالغیمخارجتفنگچیوغیرهکردیمکهبلکهگرفتاراونشویمونراقحسینکاشیبوده ایم.

بنابراینناامنیراه۱372:۱۱2)نواییوشیرجینی،«محفوظباشد غارتوچپاولاموال(؛ ها،

ناامنی شیوع و بهمردم حاصل رکودقدرتها، آن پیامدهای که بود کاشی حسین رسیدن

هایگوناگونیازجملهنراقبودوموجبمهاجرتعدۀزیادیازمردمنراقشد.شهر

عواملدیگریمانندقحطیوزلزلهنیزنقشبسزاییدرکاهشجمعیتدرشهرتاریخینراق

هایخانودرسالهجریقمریدرایامحکومتعبدالرزاق۱۱2۱داشتند؛برایمثال،درسال

زلزلهخانزنپایانیسلطنتکریم توابعآنرخدادکهتلفاتبسیاریراد، ایدرشهرکاشانو

به )نراقی، بهشهرهایاطرافروانهکرد مردمنراقرا بسیاریاز ۱302جایگذاشتو :۱22.)

باخشکسالیوکمبودبسیارغلهوحبوباتمواجهشدکهبه۱۱22عالوهبراین،ایراندرسال

(.اگرچهقحطیدرتشدیداوضاعکاشان۱20اقنیزانجامید)همان:قحطیدرشهرهایایرانونر

آذوقه ماه چهار اینمناطقبیشاز ساکنان نیز آن پیشاز نقشبسزاییداشت، آن توابع و

کردند)همان(.نداشتندوبرایهشتماهدیگربایدموادغذاییراازخارجتأمینمی

نزمینۀکاهشجمعیتدرنراقرافراهمساختهطورکهاتفاقاتتاریخیدرطولزماهمان

اگرسهعاملموقعیتاقلیمی،هایکالننیزدراینزمینهمؤثربودهگذاریاست،سیاست اند.

ترینعواملتوسعهقراربگیرند،بررسیتأثیراتهرسهبرنیرویکاروسرمایه،درتساویبامهم

دلیلبارشت.اینمنطقهازمنظراقلیمیبهرشدیاکاهشجمعیتیکمنطقهحائزاهمیتاس

هاباکاهشنزولیذخایرآبییاناامنیدرمنابعطبیعیمواجهشدهکهایناندکبارانطیسال

موضوعبربازدهیاقتصادیاینمنطقهتأثیرگذاشتهاست؛چراکهبررسیعواملمحیطیمانند
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محیطیقرارگیرند،بهدستۀمسائلزیستعدمبازدهیزمینیاعدمبارش،بیشترازآنکهدر

می مربوط سرزمین یک اقتصادی بازدهی عدم یا و بررسیبازدهی اهمیت بنابراین شوند؛

نامناسبیبرایسکونت شرایطمناسبیا آنجهتاستکه از موقعیتاقلیمییکمنطقه

آورد.فراهممی

ننیرویکاربه درکاهشجمعیتعنواندومینعاملتأثیرگذاردرتوسعه، قشبسزاییرا

فقطدرنراق،بلکههایآموزشینادرست،نهدلیلاجرایسیاستنراقایفاکردهاست.درواقعبه

برایفعالیت شوندکههایخدماتیونهتولیدیدرشهرهاآمادهمیدرهمۀکشور،افرادصرفاً

شکل به آن میپیامدهای منجر ناموزون توسعۀ ایگیری از میشود. جهت بان گفت توان

وورودتعداد۱322فراگیرینظامآموزشعالیدرکشور،تأسیسدانشگاهآزاداسالمیدرسال

زیادیازجواناننراقیبهدانشگاه،جواناندرجهتدستیابیبهمشاغلخدماتیروانۀشهرهای

ظرفیتهرمنطقهبزرگشده برنامۀآموزشیمتناسببا بنابرایننبود بهمهاجرتتعداداند؛ ،

آورد.وجودمیهایانفصالفرهنگیرابهتبعخودزمینهشودکهبهزیادیازافرادمنجرمی

درواقعاگرموقعیتسرمایهبه نتیجۀدوعاملذکرشدهاست. عنوانسومینعاملتوسعه،

گذاریایهاقلیمیونیرویکارزمینۀخروججمعیتیازیکمنطقهرافراهمسازند،عملکردسرم

(؛بنابراینضعفدوعاملاولدررابطهبانراق،برای۱32۱:22شود)رزاقی،کندیامتوقفمی

نیزسرمایه ارضی اصالحات قوانین اجرای اما است، ساخته فراهم نامناسبی شرایط گذاری

هایکالن،تأثیرمضاعفیبرکاهشجمعیتنراقداشتهاست.پیشازگذاریعنوانسیاستبه

رعیتیبودکهانتقاداتواردشدهبهاینشکل،وضعیتزمیندرایرانبرپایۀارباب۱301سال

دلیلعدممدیریتسازیآنشد،امابهسازبرنامۀاصالحاتارضیوپیادهازتقسیماراضی،زمینه

برنامه اجرای آنکهدر جای به و نشد محقق برایکشاورزان وضعیتمناسبی هایذکرشده،

شکلشاه وحدتد نظامی تحققگیری عدالت برمبنای نظامیگرا باشیم، همگان برای شده

دوگانه است)رزاقی، گذشتهکرده از حتیبدتر شکلگرفتکهوضعیترا ۱32۱گرا :020-

فقر022 از فرار و خود شرایط بهبود برای روستاییان از بسیاری وضعیت، این درنتیجۀ .)

شود،هانمیورندکهالبتهاینروندنیزموجبحلمشکالتآنآروستاییبهشهرهاهجوممی

امادررابطهبانراق،شایانذکراستکهنراقپیشازاصالحاتارضیبامسئلۀمهاجرتافراد

مواجهبودهاستواصالحاتارضیبهتسریعروندمهاجرتافرادمنجرشدهاست؛بنابراینفقر

رنراقناهموارساختهاستوافرادرابرایدستیابیبهمشاغلروستاییشرایطرابرایزندگید

مهاجرتمی ترغیببه چنانگوناگون چراغکنند؛ محلۀ حاضر حال در جنوببرقیکه در ها

تهرانمتشکلازتعدادزیادینراقیاستکهدردهۀچهلوپسازاجرایاصالحاتارضیبه

اند.شهرهامهاجرتکردهکالن
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 ناسی خردنگرش ب( جمعیت

جمعیت در موجود نظری مفاهیم به ارجاع بخشبا این مردمدر جملهشناسی از شناختی

مردم همچنین و اقتصاد جنسیت، محققنگاریفرهنگ، باهای عمیق تعامالت از شده

میرساناطالع نراق تاریخی شهر علتکاهشجمعیتدر تبیین به بهها، ارجاع با پردازیم.

ماتریا میرویکرد هریس مروین فرهنگی درلیسم تغییر با تاریخ طول در نراق گفت توان

مسائلبخش با رابطه در شرایطمتفاوتیرا فرهنگیخود، اجتماعیو نظام هایمتفاوتیاز

رسالتماتریالیسم جهتکه آن از است؛ کرده محیطتجربه با ارتباطجمعیت و اقتصادی

بخش علیت و ذات تبیین فرهنگی، وجوههای تبیین است، فرهنگی و اجتماعی نظام یک

اهمیتتأثیرگذاردروضعیتاقتصادینراقنیزحائزاهمیتاست.بنابراطالعاتپراهمیتیاکم

اقتصادیدستبه منظر از گذشته نراقدر استناداتتاریخی، به ارجاع توسطمؤلفینو آمده

چنان است؛ کرده تجربه مطلوبیرا روضعیتبسیار هیچچه از آبادانیاینشهر یکازونقو

سفرنامه و نهمورخان نراق گذشتۀ اقتصادیدر موفق عملکرد نیست. پوشیده فقطبهنگاران

به را افراد بلکه شده، نراقمنجر موفقدر زادوولد طبیعتوادامۀ با رابطه در صورتمداوم

درواقعاستنتاجفرهنگیکمنطزیست است. داده شرایطاقتصادیآنازبومخودقرار قهاز

بنابراینشهرتاریخینراق(؛22-۱272:22هایاصلیماتریالیسمفرهنگیاست)هریس،داعیه

خصوصمبحثهایاجتماعیوفرهنگیوبهدلیلتغییردربخشازوضعیتمطلوباقتصادیبه

بوموموجوددرزیستزیرساختارها)تولیدوتولیدمثل(،روندنزولیرادرجهتکاربردانرژی

هاینظاماجتماعیوتولیدمثلتجربهکردهاست)همان(.درنتیجهازآنجهتکههمۀبخش

اینبخش هریکاز تغییراتدر تأثیرگذارهستند، بهعملکردمنفیبرفرهنگیبریکدیگر ها

یردرهاینظاماجتماعیوفرهنگیمنجرشدهاستکهالبتهازمنظرهریستغیسایربخش

تأثیریمضاعفبرسایربخش زمانیکهاختالفاتهامیزیرساختارها، ازمنظرتاریخی، گذارد.

ادامۀروندایناختالفاتبهمهاجرتموجودمیانبابیانومسلماناندرنراقپررنگمی شود،

نراقمنجرمی از افراد زیرساختتعدادزیادیاز اریشودکهاینمسئلهبرمسائلاقتصادیو

هایکاهشجمعیتدرنراقازمنظرماتریالیسمگذارد؛بنابراینیکیازعلتتأثیریمنفیمی

استکهبه اتیکیفراساختارها تأثیروجوه بهنوبۀخودبربخشفرهنگی، خصوصهایدیگرو

 (.۱03-۱222:۱0۱گذارد)هریس،زیرساختارهاتأثیرمی

من اجرایاصالحاتارضیکهاز قالببخشاقتصادازطرفی، در ماتریالیسمفرهنگی، ظر

گیرد،بهمهاجرتتعدادزیادیازافرادازنراقمنجرسیاسیکالن)بخشروساختارها(قرارمی

میمی اینمنطقه زیرساختاریدر موجبتضعیفوجوه که شود )همان، ۱322شود :۱0۱-

شوندکهبایکدیگرمنجرمیهایمتفاوت(؛بنابراینچنینعواملیبهخودتنظیمیبخش۱03
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گیرند؛برایمثال،هایزیرساختاریقرارمیهایروساختاریدرتعادلبابخشدرنهایتبخش

دانش تعداد تناسب تعطیلیعدم به نراق، پرورش و آموزش با موجود( )جمعیت آموزان

هاجبارراهیآموزانپسازگذراندندوراندبستانبهامنجرشدوبسیاریازدانشدبیرستان

 ۱272دلیجانشدند)هریس، ازخشکسالیو27-22: تجربۀیکدورۀکوتاه براین، عالوه .)

کندکهناامنیدرمنابعطبیعیدراینمنطقه،شرایطنامناسبیرادرزمینۀکشاورزیایجادمی

زیست ود.شبومخودودرنهایتتضعیفشرایطزیرساختاریمیموجبتضعیفرابطۀافرادبا

می بهتوانطیاتفاقاترخدرمجموع ضعفزیرساختارها،دلیلمواجهداده، با نراق شدنشهر

ایبرایبازدهیمنفیاقتصادیفراهمشدکهنتیجۀاینروند،بهمهاجرتتعدادزیادیاززمینه

افرادازاینمنطقهانجامید.

با نوساناتجمعیتینراق در فرهنگیتأثیرگذار وجوه نظامدرمورد شدکه هاییدمتذکر

نه منطقه این در غالب زمینهارزشی ترکیبتنها بلکه کردند، فراهم را افراد مهاجرت های

آوردند.فرهنگغالبدراینمنطقهوجودمتفاوتیازحضورزنانومردانرادراینمنطقهبه

دکهگاهیدرشرایطشوایازمعانیمشترکدرمیاناعضاءدرنظرگرفتهمیعنوانشبکهبه

شودوهایمتفاوتراازسویبرخیافرادمنجرمیهاییکسانوگاهینیزپاسخیکسانپاسخ

میبه برایسایرینقرار الگو )گیرتز،عنوان فقطتعداد۱۱:۱273گیرند ابتدا در برایمثال، .)

شهرهای تهرانیا مشاغلبه جهتدستیابیبه نراقدر از افراد بزرگمهاجرتمعدودیاز

هابهکردند،اماپسازآنکهآوازۀموفقیتآنانبهگوشسایرینرسید،تعدادبیشتریازنراقی

هابرقیتهرانبرایدستیابیبهمشاغلپرمزایامهاجرتمردندکهثمرۀاینفرایند،محلۀچراغ

منطقهکهتنهادرجنوبشهرتهراناست.عالوهبراین،غلبۀفرهنگنابرابرجنسیتیدراین

جنسیاینمنطقهمنجرشده ساختار تغییراتیدر طولزمانبه در نراقنیست، مختصبه

تنهاییبرایدستیابیبهاست؛بهاینمعناکهپسراندرنراقبیشترازدخترانقادرهستندتابه

می والدینخودماندگار نزد در دخترانیا اما فقطمشاغلمهاجرتکنند، ازدواج،شوندیا با

کنند.نراقراترکمی

سیستم نابرابریدرنتیجه منظر دو از جمعیتی، عملکرد در تأثیرگذار جنسیتی هایهای

)تفاوت قابلجنسیتی نقشهای ایفای و نراقیمشاهده( زنان تجارب منظر از جنسیتی های

فعالیت و روزمره زندگی در اجتماعی تمایزات برساخت قا)نحوۀ افراد( استبلهای بررسی

 ۱32۱)مشیرزاده، اولیعنیتفاوت021: موضوع با رابطه در شایانذکرهایقابل(. مشاهده،

مشاهدههستندودرهاقابلاستکهبهغیرازدانشجویان،تعدادکمیاززناننراقیدرخیابان

هاهاوباهمسایههیابدکهغالباًدرکنارخانفصولگرم،تعدادآناندرمعابرعمومیافزایشمی

می را اطالعاتاوقاتفراغتخود بنابر اجرایجنسیت، و ایفا با رابطه همچنیندر گذرانند.
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خانهدستبه در گذشته در نراقی زنان ماستآمده، نظیر مشاغلی به قالیها وبندی، بافی

ها،زنانانوادهنشدننیازهایاقتصادیخجوزغندسازیمشغولبودند.باگذشتزمانوبرآورده

چهنیزمجبورندتاعالوهبرکارهایداخلخانه،اشتغالخارجازخانهراهمتجربهکنند؛چنان

بازارمشغول زنانکهدر همچنانبهمشاغلبهبرخیاز بازار، براشتغالدر عالوه کارهستند،

آنابندیادامهمیبافیوماستخانگیخودمانندقالی برخیاز ننیزتولیداتخانگیدهندو

گذارندکهاینموضوعدرگذشتهبابنبودهاست.بایددرنظرداشتکهخودرابهفروشمی

معنایتحققداعیه به هرگز خانه از بیرون مشاغل در زنان برابریجنسیتیدرحضور های

انرابهفرهنگنراقینبودهاست،بلکهتنهانیازیاستکهحاصلفشارهایاقتصادیاستوآن

خانه میبیروناز خانهها همانشرایطجنسیتیپیشینبهبیروناز درواقعزنانبا هاکشاند؛

مشاهدهنیست.شوندوتفاوتیدرحقوقومزایایآناننسبتبهمردانقابلکشیدهمی

تفاوت مرداننراقیقابلدرمجموع میانزنانو استکههایجنسیتیبارزیدر مشاهده

چشمدلیلبه آن، میغلبۀ منجر متفاوتجمعیتیرا وضعیتدختراندرانداز درنتیجه شود.

ازدواجمینراقدرطیفمتفاوتیقرارمی یا بهاجبارماندگارکنندوازنراقمیگیرد؛ روندیا

بزرگبهمی شهرهای به یا بهتنهاییمهاجرتمیشوند کسانیکه تعداد که بهکنند تنهایی

کنند،کمترازدووضعیتقبلیاست؛ایندرحالیاستکهپسرانگمهاجرتمیشهرهایبزر

کنند.درپایانریزیمیسالگیبرایمهاجرتبهشهرهایبزرگبرنامه۱۱ازسنینپایینمانند

می نراق در جنسیتی مباحث مردمدرمورد که جهت آن از گفت باتوان فمینیسم شناسی

پسداعیه و پسافمینیسمی میهای پیوند ازاساختارگرایی متفاوتی طیف بررسی به و خورد

درونیکفرهنگمی در طیفتجاربزنانه با نراقنیز در وضعیتجنسیتیموجود پردازد،

گیرد.متفاوتیازتجاربزنانهدرزمینۀمسائلجنسیتیقرارمی

 گیری نتیجه
رایرانانجامشده،اینمطالعهبابارجوعبهتحقیقاتیکهدررابطهبابررسیمسائلجمعیتید

هایتحقیقیترکیبی،نوساناتجمعیتیشناختیوروششناسیمردمتمرکزبررویکردجمعیت

ازاینجهتبرایتحققچنینروندیعالوهبرتأکیدبراطالعات مطالعهکرد. یکمنطقهرا

ازمطالعاآماریازدورویکرددرزمانیوهم بریکزمانیاستفادهشدتا تپیشینیکهصرفاً

می تمرکز ورویکرد درزمانی رویکرد دو به ارجاع با نراق، تاریخی شهر رود. فراتر کنند،

ایازعواملاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیراتجربهکردهکهدرادامۀفرایندزمانی،مجموعههم

ایازرویدادهایینمجموعهخودزمینۀمهاجرتافرادازاینمنطقهرافراهمساختهاست؛بنابرا

متفاوتدرسطحکالنوخردبرتصمیماتافرادبرایمهاجرتدراینمنطقهتأثیرگذاشتهکه
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رویکردجمعیت دو منظر جنسیتاز اقتصادو بنیادینفرهنگ، مفهوم سه شناسیتاریخیو

تر،حملۀهمهمهمشناسیتاریخی،قحطی،وبا،زلزلهوازبررسیاست.باارجاعبهجمعیتقابل

کنند.ازطرفی،خانکاشینقشبسزاییدرافولرونقوآبادانیاینمنطقهایفامینائبحسین

جمعیت به ارجاع همبا مطالعۀ و دیگرینظیرشناسیخردنگر وجوه فرهنگبر غلبۀ زمانی،

هایقعویژگیاقتصادوجنسیتدراینمنطقه،زمینۀمهاجرتافرادرافراهمساختهاست.دروا

بهشکل منجرشدهفرهنگیاینمنطقه جنسیتیمختصبهخود گیریالگوهایاقتصادیو

برایمهاجرتافرادفراهممی ازاینجهت،ویژگیاستکهادامۀروندآنزمینهرا هایسازد.

فرهنگیدراینمنطقهازسهطریقزمینۀمهاجرتافرادرافراهمساختهاست:

هایکالنازجملهاجرایقوانینگذاریوتازسویافرادنسبتبهسیاستهایمتفاپاسخ .۱

گیریالگوهایفرهنگیجدیدوجایگزینیآننسبتبهالگوهایاصالحاتارضیبهشکل

وجودآمدنانگیزۀمهاجرتافرادازشهرنراقشدهاست.پیشینسبببه

رویدادهایینظیروقوعرویدادهاییدرسطحکالنماننداجرایقوانیناصالح .۱ اتارضیو

شهر محیطدر میانجمعیتو رابطۀ برایضعفدر را زمینه طبیعی، منابع ناامنیدر

تاریخینراقفراهمساختهکهدرادامۀروندخودبهضعفدرزیرساختارها،ضعفاقتصادی

 اینمنطقهومهاجرتافرادمنجرشدهاست.

من .3 این در جنسیتی فرهنگنابرابر موجبتسهیلچیرگی عوامل، سایر همچنین و طقه

درتوزیعساختارسنیو مهاجرتمرداننسبتبهزنانشدهکهاینموضوعنوساناتیرا

ترکیبجنسیاینمنطقهفراهمساختهاست.درواقعمرداندراینمنطقهازسنینپایین

وزنانعموماًازشرایطمهاجرتبهشهرهایبزرگودستیابیبهمشاغلبرخوردارهستند

 کنند.درصورتازدواجاینشهرراترکمی

درمجموععواملمؤثردرکاهشجمعیتنراقدرطولتاریخازآنجهتحائزاهمیتاست

از مملو و دارد ساله قدمتیچندهزار شهریکه هستیم، مواجه تاریخی شهری زوال با که

هآسایشگاهیبرایسالمندانتبدیلفرهنگوبناهایباستانیاست.شهریکهدرحالحاضرب

هایموجوددربعدبهداشتیودرمانی،شایدحتیدرآیندهمکاندلیلکاستیشدهاستوبه

در مستنداتتاریخی، بنابر نراق استکه حالی در این نباشد. نیز برایکهنساالن مناسبی

نگارانپوشیدهنیست،نامهیکازسفرگذشتهازچنانرونقیبرخورداربودهاستکهازدیدهیچ

امادراینروزهااینمنطقه،ازماهیتواقعیخویشبسیارفاصلهدارد.درنتیجهروندروبهرشد

نه منطقه این از جمعیت از زیادی تعداد مهاجرت و نراق در بهسالخوردگی را نراق فقط

یریانفصالفرهنگیوگسکونتگاهیبرایجمعیتغیربومیبدلکرده،بلکهزمینهرابرایشکل

 شهرتاریخیدردلکویرفراهمساختهاست.افولجمعیتییکنگین
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