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اینوظهورباهدفمطالعۀعمیق

عنوانحوزه

شناختیبه
جمعیتشناسی -
مردم

شهستندتاباتلفیقدادههایکمیوکیفی،به

توسعهیافتهاست.پژوهشگرانازدریچۀآندرتال
مینامد،رهنمونشوند.هدفازاینمطالعه،بررسیعلل
آنچهجانکالدولآنرا«تجربۀشفاف» 
تغییرات جمعیتی و افزایش سالخوردگی جمعیت در شهر تاریخی نراق است .با توجه به رویکرد
هایپژوهشیمورداستفاده،مجموعهایاز

مردمشناختیحاکمبراینمطالعه ،
روش
جمعیتشناسی -

شناسیاعمازمردمنگاریومطالعاتدرزمانیاست.نتایجاین


هایمردم

هایچندشکلیویافته

داده
مطالعهبیانگرسهمعواملتاریخینظیرقحطی،شورشنائبخانکاشیدرنراق،بالیایطبیعیاز

فرقهای از منظر جمعیتشناسی کالن و سهم عوامل دیگری مانند
جمله زلزله و اختالفات دینی -
فرهنگ و مضیقههای نهادی-اجتماعی نظیر جنسیت و اقتصاد حاکم بر این منطقه از منظر
جمعیتشناسی خردنگر است .درمجموع همۀ عوامل خرد و کالن فوقالذکر ،در طول زمان سبب

مهاجرتشمارزیادیازجمعیتاینمنطقه،رشدمنفیجمعیتوتحولدرساختارسنیدرجهت
سالخوردهشدنجمعیتدرشهرنراقشدهاست .

واژههایکلیدی :تغییر شهر تاریخی نراق ،جمعیتشناسی مردمشناختی ،جمعیتشناسی تاریخی،
ساختارسنی،سالخوردگی.

.کارشناسیارشدانسانشناسی،دانشگاهتهرانmohamadiaziin@gmail.com،

۱

.دانشیارگروهانسانشناسی،دانشگاهتهران،نویسندهمسئول vedadha@ut.ac.ir

۱
.دانشیارجمعیتشناسی،علوماجتماعی،دانشگاهتهران rassadeghi@ut.ac.ir،
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پژوهش
۱۱1

مقدمه
جمعیتوموضوعاتمرتبطباآن،پیوستهدرزمرۀمفاهیماساسیوپراهمیتعلوماجتماعی
جایمیگذاردکهیکیاز


بودهاستوهمگنییاناهمگنیآن،آثاروپیامدهایمتعددیرابه
نشانههایآن،سطوحمتفاوتیازاختالفدرمیزانمهاجرت،زادوولدوسالمتافرادمتعلقبه

مردمشناختی با تلفیق
یک جمعیت خاص است (کریگر .)۱2-۱2 :۱112 ،جمعیتشناسی -
شناسیوجمعیتشناسی،درتالشاستتابهفهم


وروشازهردوگرایشازجملهمردم
نظریه
جوانبمتعددیازتغییراتجمعیتیرهنمونشود.چنانچهتغییراتجمعیتی،بیشازآنکهدر

مجموعهای از آمار و ارقام جای گیرند ،به تولید تجارب زیستی متعددی برای کنشگران نیز

رواقععملکردافرادراجهتمیدهند(استرسبرگوسرینزا.)۱-۱:۱1۱۱،از

منجرمیشوند؛د

اینجهت،دررابطهبایکموضوعجمعیتی،علمجمعیتشناسیبهبررسیاندازۀجمعیتدر

پردازدوعلممردمشناسیتأثیراتمعانیمشترکدرنظاماجتماعیبر


طولزمانومکانمی
عنوانهدفاصلیخودقرارمیدهد(برناردی)۱-۱:۱117،؛

شکلگیریاندازۀجمعیتیرا 
به

مردمشناختی ،به تحقیق و بررسی
بنابراین محققانی که با تمرکز بر رویکرد جمعیتشناسی -
پردازند،درتالشهستندتاباکاربردهمزمانمفاهیمنظریموجوددر


هایجمعیتیمی

پدیده
یتوتطبیقآنهاباآمارهایجمعیتی،بهفهمجامعی

مردمشناسینظیرفرهنگ،اقتصاد،جنس

ازمسائلدستیابند .
صورترسمیوغیررسمیقابلبررسیاست.درواقع


ازمنظرتاریخی،تلفیقایندورشتهبه
شناسیبریتانیاییقرننوزدهم،کاربرداطالعاتجمعیتی،بهمثابۀیکیازاصول


درسنتمردم
۱
بنیادین در رابطه با مطالعات میدانی مردمشناسی درنظر گرفته میشود؛ رادکلیف براون ،
برانیسالو مالینوفسکی ۱یا متفکران دیگری نظیر ریموند فرت 3و میر فرتس 0که از شاگردان
آمدند،ازبررسیوتخمینهایجمعیتیدررابطهبامیدانتحقیقخود


شمارمی

مالینوفسکیبه
هستیشناسیاجتماعی»

سودمیجستندودرتالشبودندتابااتخاذرویکرددورکیمییعنی«

مسائلجمعیتیرابهعنوانستوناساسیکارخودقراربدهند(کرتزروفرایک.)0-3:۱227،با

هایجمعیتیدرمجموعهمطالعاتایندستهازمردمشناسان،


رغمحضورداده

اینحال،علی
نمیتوان تحقیقات صورتگرفته تا آن زمان را بهمثابۀ پژوهشی در جمعیتشناسی-

2
مردمشناختیقلمدادکرد.درواقعآغازتلفیقرسمیایندوگرایشبهتأسیسانجمن IUSSP

1. Radcliffe-Brown
2. Bronislaw Malinowski
3. Raymond Firth
4. Meyer Fortes
5. International Union For The Scientific Study Of Population

نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱۱...


(اتحادیۀ بینالمللی برایمطالعۀعلمیجمعیت)بازمیگردد کهدرفاصلۀسالهای ۱222تا
عیتیتأسیسمیکندویکی

بخشهایمتفاوتیرادرجهتپژوهشوبررسیمسائلجم
 ۱11۱
مردمشناختی برای کاربرد دادههای اجتماعی و
از این بخشها را با عنوان جمعیتشناسی -
هایجمعیتیدرنظرمیگیرد(برناردی .)۱:۱117،


فرهنگیدرراستایفهمپدیده
همچنین ،عناصر مشترک و تأثیرگذار در دو حوزۀ یاده شده نقش بسزایی را در بسط
مردمشناختی ایفا میکنند .فرهنگ ،اقتصاد و جنسیتف بهعنوان سه مؤلفۀ
جمعیتشناسی -

مردمشناختی قرار میگیرند که در جهت
بنیادین و مشترک ،در رابطه با جمعیتشناسی -
بررسی مسائل جمعیتی بهکار گرفته میشوند (روت .)۱7-۱2 :۱110 ،فرهنگ ،نظام
یافتهای از معانی مشترک است که در دهۀ  ۱221و در جهت مطالعۀ کردارهای
سازمان 

جمعیتی بهعنوان یکی از ستون بنیادین جمعیتشناسی درنظر گرفته میشود و
مردمشناختی از دریچۀ آن به فهم جامعتری از مسائل جمعیتی رهنمون
جمعیتشناسان -

هایجنسیتیبهعنوانیکیدیگرازعناصرمشترکدر


).سیستم
میشوند(بچراچ0-3:۱1۱3،

رابطه با این حوزه قرار میگیرند .مقصود از بررسیهای جنسیتی در رابطه با پدیدههای
جمعیتی،بررسیهمۀحقوق،نقشهاووضعیتیاستکهمردانوزناندریکبسترفرهنگی

کنندوبهبروزرفتارهایجمعیتیمتفاوتیمنجرمیشود(روت.)۱7:۱110،


متفاوتتجربهمی
همچنین جمعیتشناسان مردمشناختی در تالش هستند تا با کاربرد سومین عامل مشترک
یعنی اقتصاد ،تغییرات درزمانی شکلگرفته در شیوههای تولیدی و معیشتی یک جمعیت و
گوییکنشگرانبهتغییراتجمعیتیرابهعنوانیکیازعواملتأثیرگذاردرنوسانات


نحوۀپاسخ
اندازۀجمعیتکنکاشکنند(رابینس .)۱-۱:۱1۱1،
علتگزینششهرتاریخینراقدراینمطالعه،روندروبهرشدسالخوردگیجمعیتدراین
منطقه است .درواقع نراق در حال حاضر بنابر آمار رسمی مرکز آمار ایران ،تنها  ۱22۱نفر
جمعیتداردکهمیزانسالخوردگیدرآن۱3درصداست.ایندرحالیاستکهنراقازمنظر
تاریخی،قدمتیطوالنیداردودربرخیازکتبتاریخی،سابقۀسکونتگاهیآنرابهبیشاز
 ۱311سال پیش ارجاع میدهند (عظیمی)3۱-31 :۱322 ،؛ بنابراین مطالعۀ تأثیر عوامل
مختلفرویافزایشسالخوردگیوکاهشرشدجمعیتاینشهرتاریخی،چهدرسطحکالنو
شناسیکلنگر


سطحخردحائزاهمیتاست.دراینمطالعهبااتکابردورویکردجمعیت
چهدر
(مطالعۀ درزمانی یا تاریخی) و جمعیتشناسی خردنگر (مطالعۀ همزمانی) ،عوامل مؤثر در
کاهشرشدجمعیتوافزایشسالخوردگیجمعیتدرشهرنراقبررسیشد .



هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۱۱بهاروتابستان۱011


پژوهش
۱۱۱

چارچوب مفهومی و پیشینۀ پژوهش
مردمشناختی به مردمشناسی اجتماعی و فرهنگی پیوند میخورد و از این
یتشناسی -
جمع 
جهت در تالش است تا فرایندهای جمعیتی بهخصوص باروری ،مرگومیر و مهاجرت را با
کاربرد نگرشهای متفاوت و اهداف یکسان بررسی کند .در جهت نیل به هدف ذکرشده،
جمعیتشناسان مردمشناختی از چارچوب مشخصی که توماس کوهن ۱از آن با عنوان

یادکرد،مددمیجویند(کرتزروفرایک.)۱1۱-۱1۱:۱227،پارادایم

«معرفت»یا«پارادایم»
در تساوی با چارچوبی قرار میگیرد که از طریق آن در ابتدا پدیده معنا میشود .سپس به
بینیمختصبهخودمتصلمیشود(همان)۱1۱-۱1۱:۱227،؛بنابراینکاربردپارادایم


جهان
در جمعیتشناسی ،نمودی از تغییرات معرفتشناختی و آغاز تجربۀ شفاف درمورد مطالعه و
بررسیهمهجانبۀتغییراتجمعیتیاست .

شناسیوجمعیتشناسی،گرایشاتیدرجهتتلفیق


ازمنظرتاریخی،ازجانبهردورشتۀمردم
شناختیوجودداردکهحائزاهمیتاست.درواقعبهرغم

شناسی 
مردم


ایندورویکردوبسطجمعیت
آنکه پیش از این در تحقیقات میدانی مردمشناسی ،اطالعات ناچیزی دربارۀ دادههای جمعیتی
مطرحشد ،موج عظیمی از انتقادات درخصوص نادیدهگرفتن مسائل جمعیتی در این علم صورت

شناسیمنجرمیشود .


رموردمحیطوجمعیتدرمردم
میگیردکهبهپیدایشنظریاتد

۱
یکی از نظریاتی که در این زمینه مطرح شد ،نظریۀ ماتریالیسم فرهنگی مروین هریس 
است که تولیدمثل موفق یا ناموفق یک جمعیت را در تساوی با شرایط مطلوب یا نامطلوب
وجوه زیرساختاری یک منطقه قرار داد .درواقع بنا بر آرای مروین هریس ،نظام اجتماعی و
فرهنگی متشکل از وجوه متفاوتی مانند روساختارها ،ساختارها و فراساختارها است که با
شکلگیری تغییرات در هریک از بخشهای یادشده در دو بعد اتیکی 3و امیکی ،0شرایط

متفاوتی از منظر اقتصادی و رابطۀ جمعیت با محیط ایجاد میشود (هریس.)۱0۱:۱227،
مفاهیماتیکوامیکرابرایاولینبارکنتپایک 2درکتابش،زباندررابطهبانظریۀساختار
رفتارانسانی،مطرحکرد.اودراینکتاببهمطالعۀزندگیاجتماعیانسانبراساسدووجه
مختلفازجملهعواملمؤثردرشکلگیریرفتارهایاووتفکرواحساساتیکهدرذهنتجربه

میشود،پرداخت(هریس)33-3۱:۱272،؛بنابراینبررسیآنچهموجبتغییراترفتارافرادو

هامیشود،حائزاهمیتاست .


تفکرواحساساتآن
1. Thomas Kuhn
2. Marvin Harris
3. Etic
4. Emic
5. Kenneth Pike

نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱3...


از طرفی آغاز کاربرد مفاهیم نظری مردمشناسی در جمعیتشناسی را میتوان به سال
مدانانجمنجمعیتشناسیدر

بهعنوانیکیازسرآ
 ۱223نسبتداد؛زمانیکهآنسلیکول  ۱
دانشگاهپرینستون،توزیعساختارسنیراباارجاعبهداللتهایاقتصادیواجتماعیبررسی

کرد و با کاربرد الگوهای فرهنگی و اجتماعی مسیر همواری را در جهت فهم گذار جمعیتی
).درواقعازمنظرتاریخی،جمعیتشناسیازاین

فراهمساخت(کرتزروفرایک2-2:۱227،
مقطع،پیوستهدرتالشقرارمیگیردتادرموردمفاهیمجمعیتی،ازذخایرفرهنگیواجتماعی

بهره جوید .دومین علتی که زمینههای نیاز به تلفیق را فراهم میسازد ،تغییر مباحث
شناسیموجوددرجمعیتشناسیتوسطجانکالدولاست.کالدولواضعرویکردیاست


روش
جمعیتشناسی خردنگر» ۱یاد کرد که بر الهامگیری روشهای موجود در

که از آن بهمثابۀ «
خصوصمردمنگاریاستواراست(روت.)۱3:۱110،ازاینجهت،کالدولبه


شناسیوبه

مردم
رویکردیمتکیبودکهپژوهشگرانراازداماطالعاتآماریوکمیرهاییبخشیدوبهمطالعۀ
ازمنظراو،تمرکزبرمردمبهمثابۀواحدهایتحلیلی

ادبیاتشفاهییکمنطقهرهنمونساخت.
درجهتمطالعۀپدیدههایجمعیتیحائزاهمیتاست؛چراکهپژوهشگرانراازتمرکزصرف

برآماروارقامرهاییمیبخشد(روت .)۱3:۱110،درمجموعجانکالدولنقشبسزاییرادر

جمعیتشناسی مردمشناختی ایفا کرد .او با تأثیرپذیری از فرهنگ ،به

پایهریزی و گسترش 

خصوصباروری،مرگومیرومهاجرتپرداخت .


تبیینکردارهایجمعیتیوبه
درنتیجه میتوان گفت جمعیتشناسی مردمشناختی با ارجاع به سه مدل مشخص به
هایجمعیتیمیپردازد :


بررسیپدیده
شناسیراپیوندمیدهدودرارتباطباجمعیت


یستیباجمعیت
مدلیکهمردمشناسیز

.۱
شناسیتکاملیدرجهتتبیینمسائلجمعیتیقرارمیگیرد .


زیستیوبوم
 .۱مدلی که بهمنظور تبیین مسائل جمعیتی به بررسی گفتمانهای موجود و بهخصوص
باارجاعبهگفتمانهایقدرتدرطولتاریخبه

گفتمانقدرتمیپردازد.سوزانگرینهال3

بررسیمسائلجنسیتیوتأثیرآنبرباروریونگرشزنانبهفرزندآوریمیپردازد.

 .3مدلی که از نظریات فرهنگ و روشهای متکی بر مردمنگاری ،در جهت بررسی مسائل
گیردتاهمراهبادادههایآماریفهمعمیقیازمسائلجمعیتیرافراهم


جمعیتیبهرهمی
(جانسونهنکس.)0:۱117،

سازد
اینمطالعهبرمبنایمدلسوموکاربردنظریاتفرهنگیمرتبطباموضوعمطالعهاستواراست.

1. Ansley Coale
2. MicroDemography
3. Susan Greenhalgh
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پژوهش
۱۱0

درمورد پیشینۀ مطالعاتی در باب جمعیتشناسی مردمشناختی و بهصورت خاص توزیع
ساختارسنی،بایددرنظرداشتکهازمنظرتحقیقاتتلفیقیدراینزمینه،کتبمتعددی
ارائهاستکهباارجاعبهرویکردجمعیتشناسی


اشارهنیستوفقطمقاالتمحدودیقابل

قابل
مردمشناختی به بررسی موضوعات جمعیتی میپردازد؛ بنابراین مطالعاتی که در این زمینه

قابلذکر هستند ،عموماً از میزان یکسانی در رابطه با وامگیری از هردو رشتۀ مردمشناسی و

جمعیتشناسیبرخوردارنیستندوسهمیکیازگرایشاتهموارهبیشترازدیگریاست؛برای

۱
مثال،کتابتوزیعساختارسنی:چالشیدرجهتتوسعه ()۱112باارجاعبهمقاالتمتعددی
ازمناطقمختلفوسطوحکالن،بهبررسیتوزیعساختارسنیپرداخت؛بنابراینبیشترمقاالت
موجود در این کتاب فاقد مردمنگاری و عموماً برگرفته از تطابق نمودارهای جمعیتی با
یافتههایاجتماعیدرسطوحکالناست.

توانگفتاغلبکتابهاییکهدراینزمینهوجوددارند،غالباًدرآمدیبه


درمجموعمی

چۀشکلگیری

شناسیمردمشناختیهستندکهبیشتربهتوضیحاصولاولیهوتاریخ


جمعیت
جمعیتشناسی مردمشناختی :در باب یک ترکیب جدید ()۱227

این گرایش میپردازند .
ایدراینزمینهاست.اینکتابدرابتدابهبررسیسابقۀتاریخیتلفیقمردمشناسیو


نمونه
جمعیتشناسی و سپس به چگونگی وامگیری ادبیات نظری در مردمشناسی در رابطه با

رغمنمونههاییازمطالعاتموردیدراینزمینه،توضیحات


پردازدوبه

یجمعیتیمی
پدیدهها

نظریوروششناسیدراینکتابازسهمبیشتریبرخوردارهستند.دررابطهبامقاالتیکهدر

این زمینه وجود دارد ،مقاالت کریگر منبع مناسبی برای آشنایی با این حوزه و بهخصوص
اختارسنیبااتخاذرویکردهایمبتنیبرمردمنگاریاست.کریگروباترفیلدر

بررسیتوزیعس
۱
مقالهای با عنوان گذار ساختار سنی در اندونزی ( )۱1۱0به تبیین وضعیت کهنسالی با دو

رویکرد جمعیتشناسی کلنگر و خردنگر پرداختند .کریگر با اتخاذ رویکرد جمعیتشناسی
کلنگر ،تأثیر جنگ و وضعیت بهداشتی در اندونزی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار در افزایش

سالخوردگی درنظر گرفت و با رویکرد جمعیتشناسی خردنگر ،عوامل فرهنگی را بهعنوان
عواملتأثیرگذاردر گذارساختارسنیدرنظرمیگیرد؛چرا کهالگوهای متفاوتفرهنگی در
زمینۀازدواج،تولیدمثلیااشتغالنقشپراهمیتیرادربروزرفتارهایجمعیتیمتفاوتایفا
میکنند؛ بنابراین عموماً در تحقیقاتی که کریگر انجام داد ،تلفیق مردمشناسی و

جمعیتشناسی بهوضوح قابلمشاهده بود؛ چرا که مطالعات او متشکل از یافتههای آماری و

مردمنگاریموردنیازدرمیدانتحقیقاست .

1. Age-Structural Transition:Challenges for development
2. Age-Sturctural Transition In Indonesia

نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱2...


همچنین  پژوهشگرانی نظیر کریستین بچراچ ۱و ایوجن همل ۱بهدلیل اهمیت نقش
فرهنگ در تبیین مسائل جمعیتی ،به بررسی رویکردهای متنوعی از مفهوم فرهنگ در
جمعیتشناسیمردم شناختیپرداختند.هملدرکتابنظریۀفرهنگبرایجمعیتشناسی
(،) ۱221باتأثیرپذیریازآرایگیرتزودورویک ردمتفاوتفرهنگبرایمردمومردمبرای
فرهنگ،فرهنگرابهمثابۀنظام هایمعناییمشترکیدرنظرمیگیردکهکنشگرانمیتوانند
در راستای اهداف خود آن را در بستر زمان تغییر بدهند .بچراچ نیز در فرهنگ و
جمعیت شناسی:ازهمراهناخواستهتایکهمراهمتعهد( ،)۱1۱3بهنیاز متقابل وضروری
مردمشناسی و جمعیت شناسی به یکدیگر در جهت بررسی جامعی از پدیدههای جمعیتی
پرداخت .رویکرد اتخاذشده توسط بچراچ در این مقاله ،مبتنی بر الگوهای شناختی
تعیین کنندهبرتصمیماتمتنوعجمعیتیاست .
هایبسیاردرتلفیقروشهای

دررابطهبامنابعداخلیبایددرنظرداشتکهبهرغم 
تالش

کیفی و کمی برای مطالعۀ پدیدههای جمعیتی ،پیشینۀ پژوهشی چشمگیری در زمینۀ
جمعیتشناسی مردمشناختی صورت نگرفته و منابع درسی و غیردرسی این تخصص نیز به

زبان فارسی بهاندازۀ کافی منتشر نشده است .با این حال ،کتاب جمعیت از دیدگاه
سانشناسی 3درزمرۀمنابعمهمداخلیقرارمیگیردکهمتشکلازنهمقالهدررابطهبانیاز
ان 
شناسیاست.کتبمتعددینیزدرمردمشناسیوجوددارندکه


شناسیومردم

متقابلجمعیت
بررسیدرنظرمیگیرندوبهمسائل


عنوانیکیازمسائلپراهمیتوقابل

مسئلۀجمعیترابه
انسانشناسیفرهنگینوشتۀدانیلبیتسو
اشارۀمختصریدارندمیتوانبهکتاب 

جمعیتی 
)اشارهکرد،اماآثارذکرشدهازآنجهتکهبهمثابۀتلفیقبرابریازهردو

فردپالگ(۱322
رشتۀ جمعیتشناسی و مردمشناسی قرار نمیگیرند ،بهعنوان اثری در جمعیتشناسی
هنمیشود .

مردمشناختینیزشناخت

مجموعه مقاالتی نیز در مجالت جمعیتشناسی وجود دارد که در جهت بررسی مسائل
جمعیتیگامیفراترازبررسیصرفآماروارقامبرمیدارند؛بااینحال،ایندستهازمقاالتبه

شناختیبازنمیگردند،چراکهعموماًگردآوریاطالعاتدر


شناسیمردم

ماهیتاصلیجمعیت
0
طوحکالنقرارمیگیرد  .

س
1. Christine A. Bachrach
2. Eugene A.Hammel

3ترجمهوتألیفسیدمهدیثریا
0الگوهاوعواملمؤثربرفاصلۀازدواجتااولینتولددرایران(.)۱322
فرهنگوجابهجاییجمعیتیباتأکیدبرروندمهاجرتیدرایرانوکشورهایهمسایۀآن( .)۱322

بررسیرابطۀدینداریوقصدباروریدرشهرتهران( .)۱320
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روش پژوهش
بهدلیل تمرکز این مطالعه بر رویکرد جمعیتشناسی مردمشناختی ،از دادههای چندشکلی و

روشهای ترکیبی در جهت تبیین موضوع استفاده میشود .درواقع ،رویکرد جمعیتشناسی

عمیقتری از
مردمشناختی خود بهعنوان یک روش قابلتعریف است که در جهت مطالعۀ  

نگاری،مشاهدۀمشارکتی،مصاحبههای


شود؛بنابراینمردم

کارگرفتهمی

هایجمعیتیبه

پدیده
هایمورداستفادهدراینمطالعهقرارمیگیرند.


عنوانروش

یافتهوجداولآماریبه

ساخت

نیمه
همچنینارتباطبامیدانتحقیق،درابتداازطریقحضوریکیازآشنایاندرنراقوسپسبا
همکاریشهردارسابقنراقصورتگرفتهکهحضوراولیۀآنانبهدلیلتوضیحاتیدرباباهداف

اینمطالعهبهاهالینراق،مسیرپژوهشراهموارساختهاست.پسازآنبرایادامۀفرایند
پژوهش،ازنمونهگیرینظریوبرایتحلیلآنازکدگذارینظریاستفادهشدهاست(فلیک،

 .)331-3۱2 :۱32۱عالوه بر این ،تحقق فرایند این مطالعه برمبنای اصل رضایت آگاهانه و
رسانها پرهیز شود
مشارکت داوطلبانۀ افراد صورت گرفته است تا از آسیبرساندن به اطالع 
شدهدرمیدانتحقیقنیزبهمدتیکسالاستکهاز


).زمانسپری
(همان22-22:۱32۱،
بهصورتمداومادامهیافت.شایانذکر
آغازشدوتااواخردیماه  ۱322

دیماه ۱322
اوایل  
استکهازآنجهتکهنراقدرحالحاضربامهاجرتگستردهایازجوانانمواجهشدهاست،

رسانها را افراد مسن تشکیل میدهند .از طرفی ،جامعۀ آماری
طیف گستردهای از اطالع 
رسانهایزناست،چرا کهفرهنگغالبدراین منطقه
مردبیشترازاطالع 

رسانهای 
اطالع 

پذیرترمیسازد .


دسترسیبهمردانراامکان

نگینشهر تاریخی نراق
شودوازآنجاکهیکیازمالکهایشهری،


نراقازمنظرتقسیماتکشوری،شهرمحسوبمی
تأسیسشهرداریاست،تاریخشهربودننراقرامیتوانبهپیشازسال ۱332نسبتداد.از

منظرسیاسی،نراقدراستانمرکزیوزیرمجموعۀشهرستاندلیجاندردهستاننراقواقع
شدهاستوازلحاظارتباطی،اینمنطقهدرمسیریکیازراههایمهمکشورمانندکرمانشاه،

همدان،اراک،محالت،کاشانوقمقرارداردکهبعدهابهدلیل دورشدناززندگیماشینیو

دوربودنازراهاصلی،اهمیتخودراازدستدادهکهاینمسئله،مهاجرتاهالیاینشهررا
بهدنبالداشتهاست(عظیمی .)۱0:۱322،

درموردقدمتتاریخیاینمنطقهاختالفنظرهاییوجوددارد؛برایمثال،برخیازمورخان

ستآمدهدرنراقوبهخصوصتپۀکوهکافران،سابقۀتاریخینراقرا
دلیلشواهدباستانیبهد 


به
به بیش از پنج هزار سال نسبت میدهند و قدمت کوه کافران را با سیلک برابر میدانند

نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱7...


(عظیمی.)۱2 :۱322،برخیدیگر مانندشیروانی،در کتابسیانسیاحه ،قدمت نراقرابه
پیش از هزار سال و ابنبطوطه قدمت این منطقه را به بیش از هفتصد سال نسبت میدهد
(همان .)۱2 :۱322 ،همچنین برخی از مورخان معتقدند که نراق فعلی در جایگاه امروزی
هانراقمیگفتند(مجابی،


استقرارنداشتهاستومتشکلازهفتروستابودهکهبهمجموعآن
 .)۱2-۱7 :۱320نراق در حال حاضر به دو بخش قدیم و جدید تقسیم میشود که این دو
بخش صرفاً از طریق یک پل بر رودخانه به یکدیگر متصل میشوند .از منظر ترکیب سنی،
بخشجدیدعموماًکاربریمسکونیداردوجواناننراقییاافرادغیربومیدرآنسکونتدارند
و در بخش قدیم ،سالخوردگانی سکونت دارند که اغلب از خانوادههای اصیل نراقی هستند.
سنگآسمانی،بازارشمسالسلطنه،بقعۀشاهیحیی،مسجدامامحسنمجتبی


همچنینشهاب
(ع)،مسجدجامعشهرنراق،آبانبارحاجمهدی،غارچالنخجیر،میلگردنۀشهرنراقوتپۀ

کافران از جمله بناهای باستانی این شهر تاریخی بهشمار میآیند (مجابی.)03-0۱ :۱320 ،
هایباستانی،اینشهردارایویژگیهایفرهنگیمختصبهخودنیزهستکه


عالوهبرویژگی
آئین نخلگردانی ،مهارت ساخت جوزغند ،مراسم آتشانداختن از باالی کوه آل ،قالیبافی،
شببازی و مراسم دوختن کیسۀ پول در بیستوهفتم ماه رمضان از این قبیل
مراسم خیمه 
هایبرجستهایمانندمحتشمکاشانی،مالاحمدو


).چهره
موارداست(عظیمی۱0-۱3:۱322،
مالمهدینراقیدرگذشتهودکتراحساننراقی(ازنوادگانمالمهدینراقی)وفریدونفروغی،
براهمیتاینشهرتاریخیافزودهاند.درنتیجهاهمیتمطالعۀاینمنطقهازآنجهتاستکه

بازوالیکنگینشهرتاریخیوارزشمندمواجههستیم .



نقشۀ  .1نقشۀ شهر تاریخی نراق
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یافتههای پژوهش
در این قسمت ،در ابتدا به بررسی آمار جمعیتی گردآوریشده از مرکز آمار ایران میپردازیم.
هایکیفیصورتگرفتهرادرتطابقبادادههای

سپسبرایحصولصحتدادههایکمی،یافته

آماری قرار دهیم .دادههای آماری گردآوریشده در این مطالعه از سال  ۱372آغاز و به سال
هایذکرشده،ازدادههایآماریبهتفکیک


شود،شایانذکراستکهبرخیازسال

ختممی
۱322
هامیپردازند.درواقعباتوجهبه

سنوجنسبرخوردارنیستندوصرفاًبهارائۀآمارکلیاینسال
آمدهکهدرادامهنیزقابلمشاهدهاست،جمعیتنراقدرفاصلۀمیان

مودارهایجمعیتیبهدست

ن
سالهای ۱372تا ۱322سیرنزولیداشتهکهبیانگرادامۀروندکاهشجمعیتدراینشهر

تاریخیاست؛بنابراینجمعیتنراقازسال۱372از3122نفربه۱700نفردرسال۱321واز
 ۱321تا ۱322از ۱700نفربه ۱22۱نفررسیدهاست(نمودارهای.)۱،۱،3عالوهبراین،بنابر
اطالعاتموجوددررابطهباتوزیعساختارسنیدرشهرتاریخینراق،گروهسنیباالی 22سال
درصدافزایشداشتهکهنشاندهندۀ

درفاصلۀمیانسالهای۱372تا۱321از۱۱درصدبه۱3

افزایش نسبت سالخوردگان است (نمودار  .)0عدم تعادل در ساختار سنی شهر نراق نیز در
بهخوبیمشخصاست.درسالهای ۱322و ۱321تعدادزناندرگروهسنی

نمودارهای 2و 2
-۱0۱1بیشترازتعدادمرداندرگروهسنیمشابهاست،امادرگروهسنی ۱2۱2-تعدادزنان
کاهشمییابد،چنانچهدرگروههایسنیباالی 72سالدرسال ۱322تعدادمردانبیشتراز

دستآمده از
زنان است ،اما در سال  ۱321این گروه در تساوی قرار میگیرند .هرم سنی به 
جمعیتاینشهرنیزبیانگرفرورفتگیزیاددرسنینمیانسالیاستکهاینوضعیتبهمهاجرت
.نمودارهایجمعیتیذکرشدهدرادامهقابلمشاهدهاست .

گستردهازاینشهربرمیگردد




نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱2...




نمودار  1و  .2تغییرات تعداد جمعیت و نرخ رشد سالیانۀ شهر نراق طی دو دهۀ اخیر،
1731-1731





نمودار  7و  .4ترکیب جنسی و تغییرات ساختار سنی جمعیت شهر نراق در فاصلۀ
سالهای  1731-1731و 1731-1731
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نمودار  1و  .6هرم سنی جمعیت شهر نراق در سال  1731و 1731



برای تکمیل دادههای آماری نیاز به یافتههای کیفی نیز خواهیم داشت تا تبیینکنندۀ
مسئلۀنراقدردووجهخردوکالنباشدودرکعمیقیازموضوعموردمطالعهرافراهمسازد .
الف)جمعیتشناسی کلنگر 
ازمنظرتاریخی،شهرنراقمتحملرویدادهاییشدهکهآنرادرسرازیریجمعیتیدادهاست.
حسینخان ،در شمار

زلزله ،وبا ،اختالفات میان بابیان و مسلمانان ،قحطی و شورش نائب 
ترینرویدادهایتأثیرگذاردرزمینۀکاهشجمعیتنراققرارمیگیرندکهدراینقسمت


مهم
خانکاشیبهنراقمیپردازیم .


ینآن،حملۀنائبحسین
بهشرحمختصریازمهمتر

در اواخر دورۀ قاجار ،ایران شرایط نابسامانی را تجربه میکند که ادامۀ روند آن به
گرفتهتوسطنائبحسینخانکاشیمنجر


هایمحلیوازجملهقدرتشکل

گیریقدرت

شکل
بحسینکهبرایحلوفصلنزاعهاو

میشود(نواییوشیرجینی.)۱2-۱2:۱372،درواقعنائ

اختالفات محلی از تواناییهای بسیاری برخوردار بوده است ،در زمان سهامالسلطنه و بهدلیل

نراق،نگینشهریروبهزوالدرکویر:پژوهشیدرجمعیتشناسی ۱۱۱...


کفایتیاودرانجامامورحکومتی،بهقدرتمیرسد(همان،)۱2-۱2:۱372،اماباوجود


بی
آنکه حسین کاشی در ابتدا به رفع نابسامانیها پرداخت ،بهتدریج قدرت گرفت و تبدیل به
جریانی شورشی برای به دست گرفتن قدرت شد؛ بنابراین نائب حسینخان و اطرافیانش در
جهتدستیابیبهقدرتتالشبسیاریکردندوبهغارتوچپاولکاشانونواحیاطرافاین
شهرپرداختند(همان .)۱2-۱2:۱372،
درمجموعسرکردگینایبحسیناحواالتپریشانیرابرایکاشانوحوالیفراهمکردکه
نراق نیز از این امر مستثنا نیست و بهدلیل وجود اشرار ،آسیبهای جدی به نراق وارد شد:
«عرض این خانهزادان رعایا و تجار و کسبۀ قصبۀ نراق به آستان مقدس عالی آنکه هرگاه
بخواهیم وضع حال و پریشانی و صدمات فوقالعاده و چپاولی که در هذه السنه به این یک
مشترعیتبیچارۀفقیرمستأصلآوارۀنراقواردآمدهبهعرضبرسانیم،البتهموجبصداع
اولیایاموروجسارتوکثرتماللآنذاتمقدسخواهدشد.مدتیکسالاستآنیو
دقیقهای آسوده نبودهایم و همه وقت در تزلزل بوده ،چندی مشغول کشیک از خوف نایب

حسینکاشیبودهایم.مبالغیمخارجتفنگچیوغیرهکردیمکهبلکهگرفتاراونشویمونراق

)؛بنابراینناامنیراهها،غارتوچپاولاموال

محفوظباشد»(نواییوشیرجینی۱۱2:۱372،
قدرترسیدن حسین کاشی بود که پیامدهای آن رکود
مردم و شیوع ناامنیها ،حاصل به 
شهرهایگوناگونیازجملهنراقبودوموجبمهاجرتعدۀزیادیازمردمنراقشد .
عواملدیگریمانندقحطیوزلزلهنیزنقشبسزاییدرکاهشجمعیتدرشهرتاریخینراق
خانودرسالهای

داشتند؛برایمثال،درسال ۱۱2۱هجریقمریدرایامحکومتعبدالرزاق
د،زلزلهایدرشهرکاشانوتوابعآنرخدادکهتلفاتبسیاریرا

پایانیسلطنتکریمخانزن
بهجایگذاشتوبسیاریازمردمنراقرابهشهرهایاطرافروانهکرد(نراقی.)۱22:۱302،

عالوهبراین،ایراندرسال ۱۱22باخشکسالیوکمبودبسیارغلهوحبوباتمواجهشدکهبه
قحطیدرشهرهایایرانونراقنیزانجامید(همان.)۱20:اگرچهقحطیدرتشدیداوضاعکاشان
و توابع آن نقش بسزایی داشت ،پیش از آن نیز ساکنان این مناطق بیش از چهار ماه آذوقه
نداشتندوبرایهشتماهدیگربایدموادغذاییراازخارجتأمینمیکردند(همان) .

همانطورکهاتفاقاتتاریخیدرطولزمانزمینۀکاهشجمعیتدرنراقرافراهمساخته

هایکالننیزدراینزمینهمؤثربودهاند.اگرسهعاملموقعیتاقلیمی،


گذاری

است،سیاست
نیرویکاروسرمایه،درتساویبامهمترینعواملتوسعهقراربگیرند،بررسیتأثیراتهرسهبر

ت.اینمنطقهازمنظراقلیمیبهدلیلبارش

رشدیاکاهشجمعیتیکمنطقهحائزاهمیتاس
اندکبارانطیسالهاباکاهشنزولیذخایرآبییاناامنیدرمنابعطبیعیمواجهشدهکهاین

موضوعبربازدهیاقتصادیاینمنطقهتأثیرگذاشتهاست؛چراکهبررسیعواملمحیطیمانند
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دستۀمسائلزیستمحیطیقرارگیرند،به

عدمبازدهیزمینیاعدمبارش،بیشترازآنکهدر 
بازدهی و یا عدم بازدهی اقتصادی یک سرزمین مربوط میشوند؛ بنابراین اهمیت بررسی
موقعیت اقلیمی یک منطقه از آن جهت است که شرایط مناسب یا نامناسبی برای سکونت
فراهممیآورد .

نیرویکاربهعنواندومینعاملتأثیرگذاردرتوسعه،نقشبسزاییرادرکاهشجمعیت

هایآموزشینادرست،نهفقطدرنراق،بلکه


دلیلاجرایسیاست

نراقایفاکردهاست.درواقعبه
هایخدماتیونهتولیدیدرشهرهاآمادهمیشوندکه

درهمۀکشور،افرادصرفاًبرایفعالیت
پیامدهای آن به شکلگیری توسعۀ ناموزون منجر میشود .از این جهت میتوان گفت با
فراگیرینظامآموزشعالیدرکشور،تأسیسدانشگاهآزاداسالمیدرسال۱322وورودتعداد
زیادیازجواناننراقیبهدانشگاه،جواناندرجهتدستیابیبهمشاغلخدماتیروانۀشهرهای
بزرگشدهاند؛بنابرایننبودبرنامۀآموزشیمتناسبباظرفیتهرمنطقه،بهمهاجرتتعداد

وجودمیآورد .


هایانفصالفرهنگیرابه

تبعخودزمینه

شودکهبه

زیادیازافرادمنجرمی
سرمایهبهعنوانسومینعاملتوسعه،نتیجۀدوعاملذکرشدهاست.درواقعاگرموقعیت

ایهگذاری
اقلیمیونیرویکارزمینۀخروججمعیتیازیکمنطقهرافراهمسازند،عملکردسرم 
کندیامتوقفمیشود(رزاقی)22:۱32۱،؛بنابراینضعفدوعاملاولدررابطهبانراق،برای

سرمایهگذاری شرایط نامناسبی فراهم ساخته است ،اما اجرای قوانین اصالحات ارضی نیز

گذاریهایکالن،تأثیرمضاعفیبرکاهشجمعیتنراقداشتهاست.پیشاز


عنوانسیاست

به
سال،۱301وضعیتزمیندرایرانبرپایۀاربابرعیتیبودکهانتقاداتواردشدهبهاینشکل
سازیآنشد،امابهدلیلعدممدیریت


سازبرنامۀاصالحاتارضیوپیاده

ازتقسیماراضی،زمینه
در اجرای برنامههای ذکرشده ،وضعیت مناسبی برای کشاورزان محقق نشد و به جای آنکه
شاهد شکلگیری نظامی وحدتگرا برمبنای عدالت تحققشده برای همگان باشیم ،نظامی
دوگانهگراشکلگرفتکهوضعیتراحتیبدترازگذشتهکردهاست(رزاقی-020:۱32۱،

 .)022درنتیجۀ این وضعیت ،بسیاری از روستاییان برای بهبود شرایط خود و فرار از فقر
هانمیشود،

روستاییبهشهرهاهجوممیآورندکهالبتهاینروندنیزموجبحلمشکالتآن

امادررابطهبانراق،شایانذکراستکهنراقپیشازاصالحاتارضیبامسئلۀمهاجرتافراد
مواجهبودهاستواصالحاتارضیبهتسریعروندمهاجرتافرادمنجرشدهاست؛بنابراینفقر
روستاییشرایطرابرایزندگیدرنراقناهموارساختهاستوافرادرابرایدستیابیبهمشاغل
برقیها در جنوب
گوناگون ترغیب به مهاجرت میکنند؛ چنانکه در حال حاضر محلۀ چراغ 
تهرانمتشکلازتعدادزیادینراقیاستکهدردهۀچهلوپسازاجرایاصالحاتارضیبه
شهرهامهاجرتکردهاند .


کالن
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ب) جمعیتشناسی خردنگر
در این بخش با ارجاع به مفاهیم نظری موجود در جمعیتشناسی مردمشناختی از جمله
نگاریهای محققشده از تعامالت عمیق با

فرهنگ ،جنسیت ،اقتصاد و همچنین مردم
رسانها ،به تبیین علت کاهش جمعیت در شهر تاریخی نراق میپردازیم .با ارجاع به
اطالع 

رویکرد ماتریالیسم فرهنگی مروین هریس میتوان گفت نراق در طول تاریخ با تغییر در
بخشهای متفاوتی از نظام اجتماعی و فرهنگی خود ،شرایط متفاوتی را در رابطه با مسائل

اقتصادی و ارتباط جمعیت با محیط تجربه کرده است؛ از آن جهت که رسالت ماتریالیسم
فرهنگی ،تبیین ذات و علیت بخشهای یک نظام اجتماعی و فرهنگی است ،تبیین وجوه
پراهمیتیاکماهمیتتأثیرگذاردروضعیتاقتصادینراقنیزحائزاهمیتاست.بنابراطالعات

دستآمده توسط مؤلفین و ارجاع به استنادات تاریخی ،نراق در گذشته از منظر اقتصادی
به 

وضعیت بسیار مطلوبی را تجربه کرده است؛ چنانچه رونق و آبادانی این شهر از هیچیک از
مورخان و سفرنامهنگاران پوشیده نیست .عملکرد موفق اقتصادی در گذشتۀ نراق نهفقط به
ادامۀ زادوولد موفق در نراق منجر شده ،بلکه افراد را بهصورت مداوم در رابطه با طبیعت و
زیستبومخودقراردادهاست.درواقعاستنتاجفرهنگیکمنطقهازشرایطاقتصادیآناز

داعیههایاصلیماتریالیسمفرهنگیاست(هریس)22-22:۱272،؛بنابراینشهرتاریخینراق

هایاجتماعیوفرهنگیوبهخصوصمبحث


دلیلتغییردربخش

ازوضعیتمطلوباقتصادیبه
موجوددرزیستبومو

زیرساختارها(تولیدوتولیدمثل)،روندنزولیرادرجهتکاربردانرژی 
تولیدمثلتجربهکردهاست(همان).درنتیجهازآنجهتکههمۀبخشهاینظاماجتماعیو

فرهنگیبریکدیگرتأثیرگذارهستند،تغییراتدرهریکازاینبخشهابهعملکردمنفیبر

سایربخشهاینظاماجتماعیوفرهنگیمنجرشدهاستکهالبتهازمنظرهریستغییردر

هامیگذارد.ازمنظرتاریخی،زمانیکهاختالفات


زیرساختارها،تأثیریمضاعفبرسایربخش
موجودمیانبابیانومسلماناندرنراقپررنگمیشود،ادامۀروندایناختالفاتبهمهاجرت

تعدادزیادیازافرادازنراقمنجرمیشودکهاینمسئلهبرمسائلاقتصادیوزیرساختاری

گذارد؛بنابراینیکیازعلتهایکاهشجمعیتدرنراقازمنظرماتریالیسم


تأثیریمنفیمی
هایدیگروبهخصوص


نوبۀخودبربخش

فرهنگی،تأثیروجوهاتیکیفراساختارهااستکهبه
زیرساختارهاتأثیرمیگذارد(هریس.)۱03-۱0۱:۱222،

ازطرفی،اجرایاصالحاتارضیکهازمنظرماتریالیسمفرهنگی،درقالببخشاقتصاد
سیاسیکالن(بخشروساختارها)قرارمیگیرد،بهمهاجرتتعدادزیادیازافرادازنراقمنجر

میشود که موجب تضعیف وجوه زیرساختاری در این منطقه میشود (همان-۱0۱ :۱322 ،

بایکدیگرمنجرمیشوندکه

)؛بنابراینچنینعواملیبهخودتنظیمیبخشهایمتفاوت

۱03
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هایزیرساختاریقرارمیگیرند؛برایمثال،


هایروساختاریدرتعادلبابخش

درنهایتبخش
عدم تناسب تعداد دانشآموزان (جمعیت موجود) با آموزش و پرورش نراق ،به تعطیلی
هامنجرشدوبسیاریازدانشآموزانپسازگذراندندوراندبستانبهاجبارراهی


دبیرستان
دلیجانشدند(هریس.)22-27:۱272،عالوهبراین،تجربۀیکدورۀکوتاهازخشکسالیو
ناامنیدرمنابعطبیعیدراینمنطقه،شرایطنامناسبیرادرزمینۀکشاورزیایجادمیکندکه

بومخودودرنهایتتضعیفشرایطزیرساختاریمیشود.


موجبتضعیفرابطۀافرادبازیست
درمجموع میتوان طی اتفاقات رخداده ،بهدلیل مواجهشدن شهر نراق با ضعف زیرساختارها،
زمینهایبرایبازدهیمنفیاقتصادیفراهمشدکهنتیجۀاینروند،بهمهاجرتتعدادزیادیاز

افرادازاینمنطقهانجامید .
درمورد وجوه فرهنگی تأثیرگذار در نوسانات جمعیتی نراق باید متذکر شد که نظامهای
ارزشی غالب در این منطقه نهتنها زمینههای مهاجرت افراد را فراهم کردند ،بلکه ترکیب
وجودآوردند.فرهنگغالبدراینمنطقه


متفاوتیازحضورزنانومردانرادراینمنطقهبه
ایازمعانیمشترکدرمیاناعضاءدرنظرگرفتهمیشودکهگاهیدرشرایط


عنوانشبکه

به
هایمتفاوتراازسویبرخیافرادمنجرمیشودو


هاییکسانوگاهینیزپاسخ

یکسانپاسخ
بهعنوان الگو برای سایرین قرار میگیرند (گیرتز .)۱۱:۱273،برای مثال ،در ابتدا فقط تعداد

معدودی از افراد از نراق در جهت دستیابی به مشاغل به تهران یا شهرهای بزرگ مهاجرت
کردند،اماپسازآنکهآوازۀموفقیتآنانبهگوشسایرینرسید،تعدادبیشتریازنراقیهابه

برقیها
تهرانبرایدستیابیبهمشاغلپرمزایامهاجرتمردندکهثمرۀاینفرایند،محلۀچراغ 

درجنوبشهرتهراناست.عالوهبراین،غلبۀفرهنگنابرابرجنسیتیدراین منطقهکهتنها
مختص به نراق نیست ،در طول زمان به تغییراتی در ساختار جنسی این منطقه منجر شده
است؛بهاینمعناکهپسراندرنراقبیشترازدخترانقادرهستندتابهتنهاییبرایدستیابیبه

مشاغلمهاجرتکنند،امادخترانیادرنزدوالدینخودماندگارمیشوندیافقطباازدواج،

نراقراترکمیکنند .

درنتیجه سیستمهای جنسیتی تأثیرگذار در عملکرد جمعیتی ،از دو منظر نابرابریهای
جنسیتی (تفاوتهای قابلمشاهده) و ایفای نقشهای جنسیتی از منظر تجارب زنان نراقی
بلبررسی است
(نحوۀ برساخت تمایزات اجتماعی در زندگی روزمره و فعالیتهای افراد) قا 
(مشیرزاده .)021 :۱32۱ ،در رابطه با موضوع اول یعنی تفاوتهای قابلمشاهده ،شایان ذکر
هاقابلمشاهدههستندودر


استکهبهغیرازدانشجویان،تعدادکمیاززناننراقیدرخیابان
هاوباهمسایهها

فصولگرم،تعدادآناندرمعابرعمومیافزایشمییابدکهغالباًدرکنارخانه

اوقات فراغت خود را میگذرانند .همچنین در رابطه با ایفا و اجرای جنسیت ،بنابر اطالعات
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دستآمده ،زنان نراقی در گذشته در خانهها به مشاغلی نظیر ماستبندی ،قالیبافی و
به 

انوادهها،زنان
جوزغندسازیمشغولبودند.باگذشتزمانوبرآوردهنشدننیازهایاقتصادیخ 

نیزمجبورندتاعالوهبرکارهایداخلخانه،اشتغالخارجازخانهراهمتجربهکنند؛چنانچه

بهکارهستند،عالوهبراشتغالدربازار،همچنانبهمشاغل
برخیاززنانکهدربازارمشغول 

بندیادامهمیدهندوبرخیازآناننیزتولیداتخانگی


بافیوماست

خانگیخودمانندقالی
خودرابهفروشمیگذارندکهاینموضوعدرگذشتهبابنبودهاست.بایددرنظرداشتکه

حضور زنان در مشاغل بیرون از خانه هرگز به معنای تحقق داعیههای برابری جنسیتی در
فرهنگنراقینبودهاست،بلکهتنهانیازیاستکهحاصلفشارهایاقتصادیاستوآنانرابه
کشاند؛درواقعزنانباهمانشرایطجنسیتیپیشینبهبیرونازخانهها


هامی

بیرونازخانه
شوندوتفاوتیدرحقوقومزایایآناننسبتبهمردانقابلمشاهدهنیست .


کشیدهمی
درمجموع تفاوتهای جنسیتی بارزی در میان زنان و مردان نراقی قابلمشاهده است که
بهدلیل غلبۀ آن ،چشمانداز متفاوت جمعیتی را منجر میشود .درنتیجه وضعیت دختران در

کنندوازنراقمیروندیابهاجبارماندگار


گیرد؛یاازدواجمی

نراقدرطیفمتفاوتیقرارمی
میشوند یا به شهرهای بزرگ بهتنهایی مهاجرت میکنند که تعداد کسانی که بهتنهایی به

گمهاجرتمیکنند،کمترازدووضعیتقبلیاست؛ایندرحالیاستکهپسران

شهرهایبزر
ریزیمیکنند.درپایان


سالگیبرایمهاجرتبهشهرهایبزرگبرنامه
ازسنینپایینمانند۱۱
درمورد مباحث جنسیتی در نراق میتوان گفت از آن جهت که مردمشناسی فمینیسم با
داعیههای پسافمینیسمی و پساساختارگرایی پیوند میخورد و به بررسی طیف متفاوتی از

تجارب زنانه در درون یک فرهنگ میپردازد ،وضعیت جنسیتی موجود در نراق نیز با طیف
متفاوتیازتجاربزنانهدرزمینۀمسائلجنسیتیقرارمیگیرد .


نتیجهگیری
بارجوعبهتحقیقاتیکهدررابطهبابررسیمسائلجمعیتیدرایرانانجامشده،اینمطالعهبا
شناختیوروشهایتحقیقیترکیبی،نوساناتجمعیتی


شناسیمردم

تمرکزبررویکردجمعیت
یکمنطقهرامطالعهکرد.ازاینجهتبرایتحققچنینروندیعالوهبرتأکیدبراطالعات
آماریازدورویکرددرزمانیوهمزمانیاستفادهشدتاازمطالعاتپیشینیکهصرفاًبریک

رویکرد تمرکز میکنند ،فراتر رود .شهر تاریخی نراق ،با ارجاع به دو رویکرد درزمانی و
زمانی،مجموعهایازعواملاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیراتجربهکردهکهدرادامۀفرایند


هم
ینمجموعهایازرویدادهای

خودزمینۀمهاجرتافرادازاینمنطقهرافراهمساختهاست؛بنابرا
متفاوتدرسطحکالنوخردبرتصمیماتافرادبرایمهاجرتدراینمنطقهتأثیرگذاشتهکه
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از منظر دو رویکرد جمعیتشناسی تاریخی و سه مفهومبنیادین فرهنگ ،اقتصادو جنسیت
همهمهمتر،حملۀ

بررسیاست.باارجاعبهجمعیتشناسیتاریخی،قحطی،وبا،زلزلهواز 


قابل
خانکاشینقشبسزاییدرافولرونقوآبادانیاینمنطقهایفامیکنند.ازطرفی،


نائبحسین
با ارجاع به جمعیتشناسی خردنگر و مطالعۀ همزمانی ،غلبۀ فرهنگ بر وجوه دیگری نظیر
قعویژگیهای

اقتصادوجنسیتدراینمنطقه،زمینۀمهاجرتافرادرافراهمساختهاست.دروا
فرهنگی این منطقه به شکلگیری الگوهای اقتصادی و جنسیتی مختص به خود منجر شده
سازد.ازاینجهت،ویژگیهای


استکهادامۀروندآنزمینهرابرایمهاجرتافرادفراهممی
فرهنگیدراینمنطقهازسهطریقزمینۀمهاجرتافرادرافراهمساختهاست :
گذاریهایکالنازجملهاجرایقوانین


وتازسویافرادنسبتبهسیاست
پاسخهایمتفا

.۱
اصالحاتارضیبهشکلگیریالگوهایفرهنگیجدیدوجایگزینیآننسبتبهالگوهای

پیشینسبببهوجودآمدنانگیزۀمهاجرتافرادازشهرنراقشدهاست .

 .۱وقوعرویدادهاییدرسطحکالنماننداجرایقوانیناصالحاتارضیورویدادهایینظیر
ناامنی در منابع طبیعی ،زمینه را برای ضعف در رابطۀ میان جمعیت و محیط در شهر
تاریخینراقفراهمساختهکهدرادامۀروندخودبهضعفدرزیرساختارها،ضعفاقتصادی
اینمنطقهومهاجرتافرادمنجرشدهاست.
 .3چیرگی فرهنگ نابرابر جنسیتی در این منطقه و همچنین سایر عوامل ،موجب تسهیل
مهاجرتمرداننسبتبهزنانشدهکهاینموضوعنوساناتیرادرتوزیعساختارسنیو
ترکیبجنسیاینمنطقهفراهمساختهاست.درواقعمرداندراینمنطقهازسنینپایین
ازشرایطمهاجرتبهشهرهایبزرگودستیابیبهمشاغلبرخوردارهستندوزنانعموماً
درصورتازدواجاینشهرراترکمیکنند.

درمجموععواملمؤثردرکاهشجمعیتنراقدرطولتاریخازآنجهتحائزاهمیتاست
که با زوال شهری تاریخی مواجه هستیم ،شهری که قدمتی چندهزار ساله دارد و مملو از
فرهنگوبناهایباستانیاست.شهریکهدرحالحاضربهآسایشگاهیبرایسالمندانتبدیل
دلیلکاستیهایموجوددربعدبهداشتیودرمانی،شایدحتیدرآیندهمکان


شدهاستوبه
مناسبی برای کهنساالن نیز نباشد .این در حالی است که نراق بنابر مستندات تاریخی ،در
نامهنگارانپوشیدهنیست،
گذشتهازچنانرونقیبرخورداربودهاستکهازدیدهیچیکازسفر 

امادراینروزهااینمنطقه،ازماهیتواقعیخویشبسیارفاصلهدارد.درنتیجهروندروبهرشد
سالخوردگی در نراق و مهاجرت تعداد زیادی از جمعیت از این منطقه نهفقط نراق را به
سکونتگاهیبرایجمعیتغیربومیبدلکرده،بلکهزمینهرابرایشکلگیریانفصالفرهنگیو

افولجمعیتییکنگینشهرتاریخیدردلکویرفراهمساختهاست.
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