
تحدیدخانواده،تهدیدجامعه

 محمد سبحانی نيا

 ای سـابقه  داشـتن  بـا   خـانواده،  تنظـيم  يـا  و جمعيـت  كنترل  نسل، تحديد مسئله
 اجتماعی و علمی محافل در مناقشه و بحث مورد و روز مسئله چنان هم طوالنی
 بـر  .اسـت  كـرده  تقسيم موافق و مخالف گروه دو به را انديشمندان و بوده معاصر

 گونـاگون  ابعـاد  در و مختلـف  جوانـب  از مسـئله  ايـن  كه نيست پوشيده فن لاه
 .است بررسی و بحث قابل و غيره شناسی جمعيت ،اقتصادی  پزشکی،

 تيـ جمع كنترل بحث ستم،يب قرن از خصوص هب ها، دولت یها دغدغه از یکي
 بـه  را هـا  دولـت  ذهن ،مهم مسیله کي عنوان اب همچنان موضوع نيا. است بوده
ـ  شيافزا با يیها ملت .است داشته مشغول دخو ـ رو یب عـدم   دليـل بـه   تيـ جمع هي

 بـا  يیكشـورها  گريد یسو از .اند مناسب، دچار مشکل شده تيظرف برخورداری از
ـ پ بـا  كـه  اند دهيرس یتيموقع به اكنون تيجمع ديشد كنترل  روبـرو  تيـ جمع یري

ـ ن را رانيا كشور .خواهندكرد دايپ یسرنوشت چه ندهيآ در ستين معلوم و اند دهش  زي
  .دانست استثناء سئلهم نيا از توان ینم

بايـد   .هـا افتـاده اسـت    اين روزها بحث كنترل جمعيت بار ديگر بر سر زبـان 
از ايـن موضـوع    اسـالمی ببينيم چه اتفاقی افتاده است كه رهبر فرزانـه انقـالب   

 :فرمايند احساس نگرانی كرده می
  بددد   درسدت  زمدا   از اى برهد   يد   در نسد   تحديدد  سياست

 و متخصد   افدراد  ك  طدرى آ . كردند معين برايش هم اهدافى
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 و كردندد  بررسدى  و تحقيق قسمت اين علمىِ كارشناسا  و عالم
 تحديدد  از كد   مقاصددى  همدا   ب  17 سال در ما دادند، گزارش

 بايدد  طدر،،  ايدن  بد   17 سدال  از. رسديديم  داشت، وجدد نس 

 بايدد  امروز. نداديم تغيير رديم،ك خطا داديم  مي تغيير را سياست

 .كنيم جبرا  را خطا اين

 در جددانى  زيباى نماى و جدا  نس   غلب  ك  نگذارد بايد كشدر

 ترتيد   همدين  بد   اگدر  رفت خداهد بين از و برود بين از كشدر
 - شدد  خداهدد  كم ما جدا  نس  ديگر سال چند تا برويم  پيش

 پيرى دچار تدريج  ب و - است جدا  ما جمعيتى  قاعده امروز ك 

 كاهش هم كشدر جمعيت سال، چند گذشت از بعد شد  خداهيم

 همدراه  ولد و زاد كاهش با جمعيت پيرى چد  كرد  خداهد پيدا

 در كد   دادند، نشا  من ب  و كردند مشخ  را زمانى ي . است
 .داشدت  خدداهيم  جمعيت كمتر ما  فعلى جمعيت از ما زما ، آ 

  بد  كشدر مسئدلين بايستى را اينها ست ا خطرناكى چيزهاى اينها

 حتمدا   ،نسد   تحديد سياست اين در. كنند دنبال و كنند نگاه جد

 ايدن . بگيدرد  انجدا   بايدد  درسدتى  كدار  و شدد تجديدنظر بايستى
 واقعدا   كد   اسدت  مهمى مباحث جزو اينها و نس  افزايش مسئل 

 روحدانيد ،  - ادارى مسدئدلين  فقد   ند   - كشددر  مسئدلين هم 

 آ   دربداره  جامعد   در بايدد  دارندد،  تبليغدى  منبرهداى  ك  نىكسا

 يد   - دارد وجددد  امدروز  كد   حالتى اين از كنند  سازى فرهنگ

 ميليدد   پنجاه صدو رقم. كنند خارج را كشدر بايد - بچ  دو بچ ،
 مدا  - هست هم درست و - گفتند اما  اول را ميليد  دويست و
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 7.برسيم ها رقم آ  ب  بايد

اجـرای سياسـت كنتـرل     البتـه »: نـد ا هخاطرنشـان كـرد   ای ديگرايشان در ج
اما ادامه آن از اواسط دهـه هفتـاد    ؛جمعيت در اوايل دهه هفتاد كار صحيحی بود

جمله رهبری در اين اشتباه سهيم هستند و بايـد   اشتباه بود و مسئولين كشور و از
  2.«از خداوند طلب عفو كنند

 اهش جمعیتک شناسی آسیب

تـوان نگرانـی مسـئوالن را در دو محـور      ه آمار و ارقام موجود، مـی با توجه ب
 .بررسی كرد

 تیجمع رشد نرخ کاهش آن تبع به و یبارور نرخ کاهش.1

شناسی كمترين نرخ بـاروری كـه ضـامن بقـای      بر اساس مبانی علم جمعيت
 قـرائن  و شـواهد  .باشـد  فرزنـد بـه ازای هـر زن مـی     4/2خانواده و جامعه است، 

 سيرئ. استدر ايران  رياخ  دهه دو در یبارور ديشد افت از یحاك یاختشن تيجمع
 بـه  مراجعـه  با» :گويد می هيانوسياق و ايآس یتيجمع یها پژوهش و مطالعات مركز
 كشـور  كـل  یبـرا  رقـم  نيا 4490 سال در ملل سازمان و رانيا آمار مركز ارقام
 نفـر  2 كـه  شـود  یمـ  نيگزيجـا  نيوالد نفر 26 با فرزند 49 یعني است؛ فرزند4،9
 هـر  یبـرا  فرزند4.7 حدود به حاضر حال در رقم نيا .است ینيجانش حد از كمتر
ـ  مـرد  و زن هـر  یازا به یعني) .است دهيرس مادر  فرزنـد  دهـم  شـش  زيـ مم کي
اين در حالی است كه كشورهايی مانند انگليس، فرانسـه و آمريکـا   (. شود یم نيگزيجا

فرزنـد    4/2نرخ باروری اين سـه كشـور بـه    . تنددارای نرخ باروری بيش از ايران هس
 .دهد های آينده نشان می را در سال ها افزايش آن بينی است و پيش  سيدهر

 رتبـه  بـا  اسـرائيل  كه حالی در .را دارند 411 رتبه فرزند آوری،در ايرانی زنان

                                                      
 .۹۳۱۹۳۱ /۱  نظام کارگزاران دارید در اناتیب . 

 . /۱ ۳۹۳0۹ ،اسالمي جمهوري روزنامه . 
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 ،422 آمريکـا  ،449 فرانسـه  ،446 تركيـه  ،467 برزيـل  ،36 جنوبی آفريقای ،60
  (مشرق سايت. )گيرند می قرار ايران از باالتر های مکان در 446 انگليس

 دو لياسـرائ  و تر نييپا کايآمر از پله 26رانيا در یفرزندآور نرخبر اين اساس 
ـ ا در یبـارور  نـرخ . دارد ارياخت در را رانيا یفرزندآور نرخ برابر  تـرين  نييپـا  راني
ـ رق و است مسلمان یكشورها انيم در مقدار  0/4 رقـم  بـا  یآلبـان  او یياروپـا  بي
 یها نقشه ،راه ادامه یبرا و یبررس لهئمس نيا ديبا كه است یعيطب بنابراين .است

 .شود ميترس مناسب
 یهـا  خـانواده  در فرزندان تعداد از كمتر ،یرانيا خانواده کي در فرزندان تعداد

ـ ي ؛اسـت  یلياسـرائ  خانواده کي یحت و یفرانسو ،يیکايآمر ،یسيانگل  در مـا  یعن
 چـون  يیارهايمع آنها در كه یغرب یكشورها یها تيجمع رشد نرخ از حاضر حال

ـ ن ، سـت ين مطرح منؤم یها انسان ارزش و یمحور یتعال ،یمدار آخرت  اريبسـ  زي
 با ما دوست نيستند، آنها از اریيبس كه منطقه كشور 27 نيب در و ميهست تر نييپا

 .ميدار را یبارور پنجم و بيست مقام
ـ موال رشـد  یوقت ايدن تمام در ـ  را تيوضـع  ،رسـد  یمـ  2 بـه  دي  اعـالم  یبحران

ـ يخ ما كشور تيوضع نيبنابرا. كنند یم ـ  یل ـ م ميبخـواه  اگـر . اسـت  یبحران  زاني
ـ با باشـند،  داشـته  نيگزيجا مادران و پدران و بماند ثابت مدت بلند در تيجمع  دي
 كـه  فتهشـر يپ یكشورها از یتعداد اكنون هم .باشد 2 حداقل ولد و زاد رشد نرخ
 تـا  كنند می تالش يیها مشوق  ارائه با ،است فرزند 2 از كمتر آنها كل یبارور نرخ
 یمنفـ  را آنها یها اقدام هم یكس و كنند بيترغ شتريب فرزند داشتن به را نيوالد
  .كند ینم یابيارز

 از شيب آن شيافزا اي كاهش و «تيجمع» موضوع کياستراتژ تياهم مروزها
 اريبسـ  گـاه يجا و داشـته  قـرار  رگـذار يتاث یكشـورها  مداران استيس نظر مد شيپ

ـ م .اسـت  داشـته  یالملل نيب و یداخل كالن یها یزير برنامه عرصه در یمهم  زاني
ـ ليم چهارصد و ارديليم کي با نيچ یحت كه است مهم یقدره ب تيجمع رشد  وني
 هيروسـ . داشـت  برخواهد یفرزند تک استيس از دست است كرده اعالم تيجمع

 شـده  مطـرح  مـوارد  از یکي .است گرفته شيپ در را تيجمع شيافزا استيس زين
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 انتخابـات  یغـات يتبل یهـا  تيفعال در (نيپوت ريميوالد)جمهور روسيه  رئيس توسط
ـ پ بـه  كـه ) هيروس یجمهور استير رياخ  كـاهش  موضـوع ( شـد  منجـر  او یروزي

ـ  ريس كردن دگرگون یبرا تالش و هيروس تيجمع ـ  .بـود  آن ینزول ـ  نيوتپ  از لقب
 16 یطـ  در هيروسـ  تيـ جمع داد قـول  هيروس انيدانشگاه با یداريد در انتخابات

ـ ن نفـر  ونيليم 401 به بلکه ؛افتهين كاهش تنها نه ندهيآ سال  خواهـد  شيافـزا  زي
  .افتي

 ،هايی كه غرب و نظام سلطه برای ما نسخه كنترل جمعبت پيچيدنـد  در سال
ـ ب یهـارات اظ در پـدر  بوش جورج .خود به آن عمل نکردند  مـن »: بـود  كـرده  اني

 یعيوسـ  كشـور  ما كشور كرد، نخواهم اجرا را( تيجمع كنترل) طرح نيا گاه چيه
از اينجـا   4!«اسـت  كـم  کـا يآمر مثـل  یكشور یبرا تيجمع ونيليم 466 و است

 پـروژه  كه کايآمر یاسيس دستگاه كاران نومحافظه و كاران محافظهشود  معلوم می
 از خـارج  در ،هسـتند  آن یاجـرا  حـال  در و ردهكـ  یطراحـ  را یجهـان  نينو نظم
طـوری   همـان ؛ اند بوده مختلف ملل تيجمع كاهش ريگيپ همواره کايآمر یمرزها
 پوستان سرخ همچون ینژاد یها تياقل یرو بر برنامه نيا زين کايآمر داخل در كه
 .شود یم اجرا پوستان اهيس و

 فرزندان تعداد سئلهم به نسبت ونيوهاب و ها ستيونيصه کرديرودر اين ميان 
 مطرح های خاخام از يکی كه باتزری ديويد .مل استینيز قابل ت تيجمع كنترل و

 آنهـا  از مـذهبی  مراسـم  يک در صهيونيست زن هزاران اجتماع در ،است اسرائيل
 از جلـوگيری  اقـدامات  از و بياورنـد  دنيـا  بـه  فرزنـد  42 كـم  دست كرد درخواست
 فرزنـد  آوردن دنيـا  بـه  بـرای  نيز سالگی 16 از بعد حتی و نکنند استفاده بارداری
 42 كنـد  تالش بايد ،كند می ازدواج كه دختری هر: كرد تصريح یو. كنند تالش
 .بياورد دنيا به فرزند

 يکـديگر  بـر  كه كرد تشويق را اجتماع اين در حاضر زنان يهودی خاخام اين
 هـای  زايمـان  بـين  و يندازندن خيریت به را خود بارداری ازدواج، از بعد تا آورند فشار

                                                      
 . /۱  ریت  ۱ :رانیا انیدانشجو خبرنامه . 
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 صـحبت  نيـز  جنـين  سـقط  موضوع درباره وی. باشند نداشته فاصله زياد نيز خود
 دنيـا  بـه  نيـز  بيشـتر  و سالگی 16 سن در حتی: گفت ادامه در باتزری ديويد .كرد

 دروغگـو  دكترهـا : افـزود  وی .نيسـت  خطرنـاک  ايـن  و است ممکن بچه آوردن
 حرف اين است، ناسالم جنين كه گويند می شما به آنها. نکنيد باور را آنها هستند،

: افـزود  صهيونيسـت  خاخام اين. است حقوقی عواقب از خود حفظ برای تنها آنها
 و انـد  داشـته  مشـورت  من با كه زنانی است، ممنوع دكترها حرف به دادن گوش
 یکي زين شيپ یچند. اند داشته را فرزندان ترين سالم ،اند نکرده سقط را خود فرزند

 اآوردنيدن به را بهشت به یهودي مومن زن هر ورود شرط یلياسرائ یها خاخام از
 4!بود دانسته فرزند 9 حداقل

 حکـم  طبق انيوهاب .است انجام حال در انيوهاب توسط زين یمشابه اقدامات
 بـا . اورنـد يب ايدن به فرزند توانند یم تا و باشند داشته زن چهار ديبا خود یها یمفت
ـ وهاب تيجمع گريد سال چند تا كه ديفهم توان یم یانگشتسر حساب کي  در تي

 .افتي خواهد شيافزا یريچشمگ حد

 شدن جمعیت ایران پیر.2

 تيـ جمع از یكمتـر  سـهم  ،سـالمندان  تعداد حاضر، حال در نکهيا به توجه با
ـ جد اساس بر اما ؛است داده اختصاص خود به را كشور  سـازمان  گـزارش  نيدتري
ـ ا سـال  76 یباال تيجمع است شده ینيب شيپ متحد، ملل  یهـا  سـال  یطـ  راني

 و برسـد  كشور نيا تيجمع كل درصد44 به یدرصد27 رشد با. م2606 تا 2644
 یكشـورها  از بعـد  را جهـان  سـوم   رتبـه  ،تيـ جمع شدن ريپ سرعت نظر از رانيا

 رشد ويسنار اساس بر. داد خواهد اختصاص خود به نيبحر و یعرب متحده امارات
 رانيا اگر ،است كرده منتشر 2646 سال در متحد ملل سازمان كه یتيجمع نييپا
 آن تعـادل  یبـرا  یا برنامه و بپردازد یتيجمع ینيگزيجا ادامه به صورت نيهم به

ـ ليم 44 تيجمع ندهيآ سال 96 در ،باشد نداشته  كـه  كـرد  خواهـد  تجربـه  را یوني

                                                      
 . /۱  ریت  ۱ :رانیا انیدانشجو خبرنامه . 
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  .رنديگ یبرم در را سال 76 یباال سالمند افراد را آن درصد16
ـ يجمع یها پژوهش و مطالعات مركز سيرئبه گفته   تـا  هيانوسـ ياق و ايآسـ  یت

 تيـ جمع كـل  از درصد16 از شيب و بوده یجوان به رو تيجمع ساختار 4470 سال
ـ ا 4460 سـال  در امـا  ؛دادنـد  یمـ  ليتشک سال 40 ريز تيجمع را  بـه  درصـد  ني

 عبـارت  بـه  .است دهيرس صدرد20.9 به 4490 سال در آن دنبال به و درصد43.0
 مين در و داشته تيمحور رانيا در تيجمع یجوان  مسئله ،گذشته قرن مين در گريد

 یانساليم نيسن بر ینسب تمركز و تيجمع یسالخوردگ ةمسئل جيتدر به ندهيآ قرن
 كـه  اسـت  كشور 46 ءجز زين حاضر حال در رانيا .داشت خواهد تيمحور و نمود
 كشـور  نيششـم  گاهيجا در و است حركت حال در یسال كهن سمت به سرعت به

 .رسند یم یريپ سن به آن افراد كه دارد قرار جهان
 و دهـد  یمـ  قـرار  یانسـان  جوامـع  یفـرارو  را یاديز یها چالش ت،يجمع یريپ
 یهـا  نـه يهز ،یاقتصـاد  رشـد  یسـو  بـه  حركـت  مـورد  در را یاريبس یها ینگران
 یبازنشسـتگ  وقحقـ  پرداخت یها ستميس نيهمچن و درمان و بهداشت یها ستميس
 لـزوم  سـالمند،  تيجمع رشد سرعت یفزون .دارد همراه به سالخوردگان رفاه نيتام و

ـ ا بـه  مربوط مسائل كنترل یبرا نگر ندهيآ یزير برنامه  شـامل  تيـ جمع از گـروه  ني
  . كند یم هيتوج را …و آنها از مراقبت و ینگهدار ،يیدارو یازهاين

 عوامل کاهش جمعیت
 از فرزنددی  کدم  یدا  و فرزنددی  تک صورت این در ؛ازدواج سن افزایش .1

 .است ازدواج طبیعی پیامدهای

 ازدواج بده  موفد   هدا  خدانم  این اغلب که زودرس و فراوان های طالق .2
 .شوند نمی دیگری

 . ...و باال به چهارم فرزندان نشدن بیمه مثل پاگیر و دست قوانین.3

 متعدد فرزند ضد بر گسترده تبلیغات. 4

ـ كبر یقـوط  و مـو يآبل شهيش از ،ميكرد نگاه كه را جا هر سال دچن اين در  تي
ـ   بهتـر  یزندگ كمتر فرزند :كردند یم  يتبل كه شهر سطح در يیبنرها تا گرفته  اي
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  .(بسه تا دو خوبه یکي ،نفسه و عمر كه بچه)
 نيتـر  دورافتـاده  در یجهـان  بهداشت سازمان و بهداشت وزارت از سوی ديگر

 را زنـان  و مـردان  سـازی  عقيم و گذارد خانواده ميتنظ یجد یها آموزش روستاها
 دائـر  هـا  دانشگاهرا در  تيجمع و خانواده ميتنظ درس آموزش عالی كرد و رايگان
ـ  با یا خانواده را جوان خانواده یالگو بيشتر كه را یيها لميف ونيزيتلو و نمود  کي

 .پخش نمود ،كردند یم یمعرف فرزند دو اي

 رهنگ غربثیرپذیری از فأت.5

. است افتهي رواج ها خانواده فرزند در بدون یزندگ به شيگرا رياخ یها دهه در
ـ آ یمـ  حساب به مزاحم و یمنف ای دهيپد فرزند غرب در امروزه  در حـالی كـه   ؛دي
 جـاد يا فرزنـد  به نگرش در كه یرييتغ .اند كرده خوش دل شتريب واناتيح به مردم
 و یگـذران  خوش و اقتصاد كه است یغرب خاص نشيب نيا از یناش واقع در شده،
 .دانند یم يینها هدف را مرفه یزندگ

 یاجتماع یبزهکار .6

 هـا،  یمـار يب. ورزند یم امتناع فرزند داشتن از یتيترب مشکالت دليل به یبرخ
ـ يرو عوامـل  گريد از یاجتماع یها یبزهکار و یروان اختالالت  از نيوالـد  یگردان
ـ  بهداشت دركارانان دست یوقت. است فرزند داشتن  و وحشـتناک  یآمارهـا  یروان

 را يیآنهـا  اي هستند، یروح مشکالت یدارا كه را ینوجوانان و كودكان روزافزون
 كننـد  یم اظهار ،ننديب یم زنند، یم یخودكش به دست اي شوند یم ادياعت یقربان كه
 . مادرهاست و پدر ريتقص نهايا همه

 او یروان و یجسم كامل تيمسئول تنگرف عهده به و نوزاد کي داشتن نيبنابرا
 یبـار  مسـئول؛  و اجتمـاع  با هماهنگ كارآمد، یانسان صورت به كردنش بزرگ و
 آن یآمـادگ  نيوالد از بعضی كه یزيچ. گزارد یم نيوالد دوش به را بزرگ اريبس
 .كنند یم نظر صرف فرزند داشتن اصل از جهينت در و ندارند را

 فمینیستی های دیدگاه رواج .7

 خانواده كانون را دختران و زنان ضيتبع و یبدبخت عامل نيتر عمده سمينيمف
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 زنان تعهد و یخانوادگ مسائل به یبنديپا اهآن ديد از. داند یم ازدواج به دادن تن و
 گشـته  ريتـار  طـول  در آنهـا  یبدبخت و حقوقشان ینابود باعث ازدواج به نسبت
 ینـابرابر  و ضيتبعـ  هرگونـه  رفع و ها یبدبخت از يیرها یبرا زنان نيبنابرا. است

ـ پره خانواده ليتشک و ازدواج از ديبا یم جامعه در موجود  باعـث  آنچـه . نـد ينما زي
 روابـط  از یدور شـود،  یم آنها یاجتماع رشد و زنان یتيشخص و یفکر استقالل
  . است خانواده یها انيبن و یخانوادگ
ـ تل ارزش فاقد ها ستينيفم یسو از خانواده نهاد یوقت  مطمئنـاً  شـود،  یمـ  یق
ـ ترب و خانواده در مادر و پدر یسنت یها نقش  حسـاب  بـه  ارزش كـم  فرزنـدان  تي

 اجتمـاع  و خـانواده  در را مادر و پدر نقش يیها دگاهيد طرح با ها ستينيفم. ديآ یم
ـ ترب و خـانواده  در مـادر  یسنت نقش آنها ديد از. اند برده الؤس ريز  از فرزنـدان  تي

ـ ا و كاهـد  یمـ  اجتماع در زن اعتبار و ارزش  جامعـه  در زن گـاه يجا از مسـئله  ني
. بازماند مردان یهمپا شرفتيپ و یاجتماع رشد از زن تا شود یم باعث و كاهد یم

 ؛باشـد  ینمـ  فرزنـدان  یبـرا  دلسوز یمادر نقش در زن کي یواقع اعتبار و ارزش
 .است جامعه در یو یعموم یها تيفعال و یاجتماع كاركرد زانيم در بلکه

 قشـر  در آن نفوذ یحت و جامعه زنان گوناگون طبقات در یستينيفم نگاه رواج
 كننـد  یخال شانه یمادر بار ريز از یاريبس زنان تا است شده سبب كشور، یمذهب

ـ ا از و التيتحصـ  شـرفت، يپ  ،یاجتماع تيفعال كار، مثل يیها بهانه و ـ قب ني  را لي
 .دهند قرار امتناع نيا بهانه

 مدرن فرهنگ یک به فرزندی بی یا و رزندیف تک شدن تبدیل .8

 اسـت  هشد تبديل مدرن فرهنگ يک به فرزندی بی يا و فرزندی تک سفانهیمت
 تمايل كه افرادی ؛ بنابرايناست شده جوان های زوج از بسياری استقبال باعث كه
 از بسـياری  .انـد  غنـی  مـادی  نظـر  از كـه  هسـتند  كسانی ،ندارند شدن دار بچه به

 بچـه  نداشـتن  حتـی  .شـوند  نمی دار بچه اما ؛كرده ازدواج ما رهيختهف دانشجويان
 هـايی  خانواده در حتی زياد بچه داشتن و آيد می حساب به اجتماعی برتری نوعی
 مـا  جوانـان  .آيـد  مـی  حساب به ناآگاهی نوعی ،دارند بااليی تحصيالت سطح كه

 بـرای  مـانعی را  دارشدن چهيا ب است سوادی بی فرزند داشتن كنند می فکر امروزه
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 كـاهش  و بـاروری  سن افزايش باعث امر همين .دانند می خود تحصيل و زندگی
 یاجتمـاع  نهاد کي عنوان بهبودن  مادر. شود می دارشدن بچه برای زوجين تمايل
 ليتبد نقش کي به گريد زنان، نظر از امروز ،شد یم قلمداد  اسطوره گذشته در كه
 . است شده

 نسـل  :است هشد مشخصداده، ان انجام شناس جامعه ازی كه يکی قيتحقبنابر 
 نسـل . فرزنـد  0 تـا  شد یم شروع فرزند 46 از یعني ؛نداشتند فرزند 0 از كمتر اول
 درصدشـان 76 ،هستند جوان زنان كه سوم نسل اما ؛داشتند فرزند 1 تا 2نيب دوم

 از هـا آن شـتر يب. داشـتند  بچه درصدشان0 تنها و نداشتند دارشدن بچه به یا عالقه
 و كننـد  یمـ  صـحبت  دارشـدن  بچـه  یبـرا  الزم طيشـرا  نداشـتن  و امکانات نبود
ـ جد نسل واقع در. دهند ینم نشان شدن دار بچه به یچندان عالقه شانيها یليخ  دي
 4.«دارند اعتقاد یفرزند تک به اي ندارند فرزند اي

 مدرن یزندگ سبک .9

 توسعه حال در و دهش حاكم رانيا جامعه بر كه یزندگ ديجد سبک یالگو در
 فراغت، لذت، كه یا جامعه نيچن در. است كرده دايپ یاديز تياهم مصرف است،

 هـا  خانواده یعيطب طور به شود، یم محسوب ارزش تجمالت و یگر اباحه مصرف،
 و يـی فردگرا و یمحـور  انسـان  جينتـا  از یکـ ي .شـود  یمـ  تيـ جمع كـم  و كوچک
 و ثـار يا مثل یميمفاه كه چرا ؛است تيجمع یمنف رشد ،یسودمحور و یطلب لذت
 .باشد معنادار تواند ینم مدرن منطق در اصوال یخودگذشتگ از

 زنان اشتغال .11

 و دولتـی  مراكـز  و هـا  سـازمان  و ادارات بسـياری  در زنـان  از بسياری مروزها
 و غيرضـروری  و غيرمـرتبط  كارهـای  از برخـی  و اند شده گرفته كار به خصوصی
 سنخيتی هيچ و است مردان مسئوليت و حيطه در كه اجتماعی كارهای و مشاغل

 كـه  دهـد  می نشان موضوع اين و افتاده زنان دست به ندارد، زنان روح و جسم با
 كـه  جـايی  تـا  است شده ارزش يک به تبديل ،زنان خانه از بيرون اشتغال امروزه

                                                      
 . 80 ۱: خبر کد پایگاه خبري رسانه قانون . 
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 و كنـد  می فخرفروشی دارش خانه همجنسان به شغلش،دليل  به امروز شاغل زن
 را خـود  وقـت  بيشتر خانه در كه داند می زنی از باالتر گردن و سر يک را شخود
 شـغلی  و اجتماعی پايگاه دادن دست از رسِت .كند می صرف كودكش تربيت برای

 پا اش مادری ميل بر كه دارد می اين بر را او شاغل، زن روی روبه های پيشرفت و
   .ديشدفرزندی بين تنها به تک ،و اگر ازدواج كند بگذارد

 شهر نشینی. 11

الگــوی زنــدگی  .هــای جمعيتــی تــابعی از الگوهــای توســعه اســت سياســت
نشينی  شيوه زندگی آپارتمان .استشهرنشينی متناسب با سياست افزايش جمعيت 

جمعيـت تطبيـق    كـاهش را كه اكنون در كشور با آن مواجه هستيم، با سياسـت  
رصـد در روسـتاها زنـدگی    د23درصد جمعيت كشـور در شـهرها و   64االن  .دردا
 ،در حـالی كـه چهـار دهـه قبـل     . دهـد  كنند كه اين آمار توازن را نشان نمـی  می

 . درصد جمعيت كشور شهرنشين بودند46برعکس بود و فقط 

 ترس و یزدگ رفاه فرهنگ القاء .12

 و آمده در یشناخت روان هراس صورته ب دارشدن بچه و فرزند شيافزاامروزه 
 سـه  باشد، مزاحم فرزند نيچهارم وقتی. است القاء شده ترس و یزدگ رفاه فرهنگ
 ؛شـود  مـی  منتهی یفرزند تک به نهايت در و هستند مزاحم هم فرزند دو و فرزند
 بـه  بلکـه  ؛ندارند یفرزندپرور تين هم یفرزند تک نهيزم در افراد از یاريبس یحت

ـ  تندسين ميعق كنند اعالم نکهيا و نيوالد فشار ،یاجتماع فشار واسطه  از تـرس  اي
 .آورند یم ايدن به فرزند شوهر و زن نيب اختالفات اي شدن ميعق

 پیامدهای کاهش جمعیت

ـ مف كشـور  توسـعه  یبـرا  دارند اعتقاد كه ها یبرخ برخالف تيجمع كاهش  دي
ـ  خسارات كند، دايپ تداوم اگر ،است  گـاه  كـه  كنـد  یمـ  جـاد يا كشـور  بـه  یفراوان
 :مانند ؛پذير نيست جبران

  کشور یدفاع یروین فیتضع.1

 دفـاع  و ینظـام  اقتـدار  یهـا  شـاخص  از یکي فراوان تيجمع و جوان یروين
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 و ینظـام  یهـا  عرصه در جوانان حضور و یليتحم جنگ دوران. است یبازدارندگ
 دوران در توانست یاسالم رانيا كه بود یا برنده برگ ساز، سرنوشت یها اتيعمل
ـ پ اي و اندک تيجمع یدارا كه كشوراگر  مطمئناً. كند كسب را آن مقدس دفاع  ري
 .داشت نخواهد را گانگانيب تجاوز برابر در مقتدرانه يیارويرو توان ،باشد

 کشور هنخب و جوان تیجمع کاهش .2

 یكشور. است یانسان یروين ،كشور توسعه و شرفتيپ یها هيپا نيتر یاصل از
 بيآس دچار آن هنخب جوان و تيجمع خوده ب خود ،شود روبرو تيجمع یريپ با كه
. داد خواهـد  دسـت  از توسعه در را خود برنده برگ نيتر مهم كشور نيا و شود یم

ـ ا شـرفته يپ یكشـورها  از یاريبسـ طوری كه  همان  بـا  را ینخبگـان  تيـ جمع ني
 .كنند یم جبران سوم جهان یكشورها جوانان متفکر یمغزها

  یتیجمع تعادل خوردن برهم .3

 منطقـه  در ژهيو گاهيجا یدارا موجود یتيجمع بيترك نيهم با یاسالم رانيا
 یها بيترك از یبرخ تيجمع كنترل در کساني قواعد تيرعا عدم اثر بر اگر. است
ـ ا ملـت  یکپارچگي به يیها بيآس است ممکن شوند، یراتييتغ دچار یتيجمع  راني
 نـرخ  تفـاوت شـاهد   هامروز .ندينما استفاده سوء لهسئم نيا از دشمنان و شود وارد
 رشـد  نـرخ به طوری كه . هستيم ای حاشيه و مركزی های استان در جمعيت رشد

 بـه  توجه با. است یمركز تيجمع رشد نرخ برابر 0 حدود بايتقر یمرز یها استان
ـ  یمـذهب  و ینيد ،یتيقوم یها اختالف  یهـا  اسـتان  و یمركـز  یهـا  اسـتان  نيب

 منـاطق  یبرخـ  در .باشد داشته ديجد ینگاه تواند یم لهئمس نيا كشور یا هيحاش
 اسـتان  در كـه  اسـت  یحـال  در نيا و ميدار نفره 26 تا 46 نيب خانواده بلوچستان

 یهـا  اسـتان  از یاريبسـ  و هستند فرزند فاقد جوان یها خانواده از یاريبس تهران
 .اند شده یمنف تيجمع رشد وارد كشور

 یعیش کشور یک عنوان به رانیا گاهیجا فیتضع .4

 ؛هسـتند  پراكنـده  یاسـالم  ملل انيم در جهان رسراس در انيعيش كه چند هر
ـ ا كشـور  ،اسـت  سـركار  عهيش تيحاكم با یدولت آن در كه یكشور تنها یول  راني
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 بـه  اسـالم  جهان چشم و است اسالم جهان یالقر ام اكنون هم كشور نيا. است
 یمحمـد  نـاب  اسالم یمناد كه عهيش ارزشمند هيسرما نيا. است شده دوخته آن
 داشـته  را الزم یهـا  شاخص یفيك هم و یكم نظر از هم ديبا یم ،است جهان در

 جهـان  برابر در بتواند كه است قبول قابل تيجمع ها، شاخص نيا از یکي و باشد
 .كند علم قد كفر

 امنیتی و سیاسی خطر .5

 و مـدارن  سياسـت  كـه  اسـت  ای برنامـه  جمعيـت،  كـاهش مهم دربـاره   نکته
 در ايـران  اسـالمی  جمهوری با مقابله برای اروپايی و مريکايیآ های استراتژيست

 امنيـت  سـابق  مشـاور  و مريکايیآ كار كهنه مدار سياست برژينسکی. اند گرفته نظر
 گفتـه  ،2663 مـار   در ژورنال استريت وال روزنامه با ای مصاحبه در مريکا،آ ملی
 و بپرهيزيد ايران ای هسته سيساتیت عليه دستانه پيش حمله به فکركردن از»: بود

 انجـام  را مـدتی  طـوالنی  بـازی  همه از باالتر كنيد، حفظ را تهران با ها وگو گفت
 كنـونی  رژيـم  نفع به ايران در نسل تغيير و جمعيتی آمارهای و زمان چون ؛دهيد
 4.«نيست

 داده قـرار  تـاثير  تحـت  را نظامی های پادگان اكنون هم از جمعيت منفی رشد
 رونـد  ايـن  چه چنان. است يافته افزايش سربازی مدت ناچار، كه ای گونه به ؛است
ـ  برای سپاه و ارتش آينده سال 40 در ،يابد ادامه منفی  مشـکالت  بـا  نيـرو  مينیت
 هـا،  خبرگـزاری  گـزارش  طبـق  كـه  اسـت  حالی در اين. شد خواهند رو روبه جدی

 رسـيده  نفـر  ميليون 29/0 به اسالمی، ايران اصلی دشمن يعنی ؛اسرائيل معيتج
 طـور  بـه  سـاله  هـر  رژيـم  اين جمعيت جهانی، بانک آمار رينآخ اساس بر. است

 .است جهان در رشد ميزان باالترين كه داشته رشد درصد 9/2 متوسط

 اقتصادی خطرات .6

 كشـور  در نيـز  توليـد  جمعيت، رشد نرخ كاهش و جمعيت پيرشدن موازات به
 از ود،ب ميليون 26 ايران جمعيت كه هايی سال كنيم نمی فراموش. يابد می كاهش

                                                      
 .فارس خبرگزاري . 
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 ؛داشت وجود  گسترده واردات به مبرم نياز جات ميوه و گندم حتی غذايی مواد نظر
ـ  برافزون  ميليونی 60 جمعيت با امروز ولی  از بسـياری  در خـود  مايحتـاج  مينیت
 . هستيم صادركننده كشورهای جزو موارد

 اجتماعی و فرهنگی خطرات.7

مـثال  . دارد خاصـی  رهنگیف تبعات و آثار فرزندی، تک و جمعيت كنترل تفکر
 فرزنـد  با انس خأل ،برند می رنج تنهايی از كه هايی خانواده برخی فرهنگ، اين در
 فرزنـد  كـه  ای خانواده است روشن .كنند می پر سگ ويژه به حيوانات با انس با را

 اسـت،  كـرده  ازدواج يا و رفته دانشگاه به فرزندش و است فرزند تک يا آورد نمی
 راهکارهـايی  آن جبـران  بـرای  و كنـد  مـی  احسـاس  زنـدگی  رد را یخـأل  چنين
 كشور در یتيجمع نهيزم در كه یاتفاقات نيا با .اند انديشيده ها غربی كه انديشد می
 خواهر نام به یمفهوم خود یرو شيپ فرهنگ در گريد ما است، دادن رخ حال در
ب اجتمـاعی  و صله رحـم و آدا  داشت مينخواه يیدا و خاله و عمو و عمه برادر، و

 .اسالم به فراموشی سپرده خواهد شد

 تیجمع شیافزا یرامونیپ الزامات

رسيدن به جمعيت متناسب، با شعار و ابالغ بخشنامه و با زور و تحميل ميسر 
ريـزی و   های گذشته بـا برنامـه   طوری كه كاهش جمعيت در سال همان. شود نمی

ـ    تدبير و فرهنگ سـازی   ز بايـد فرهنـگ  سازی انجام گرفت در شـرائط كنـونی ني
 نه یفرهنگ یها یكار زهير و مدت بلند و دار شهير یها تيفعال يعنی .صورت گيرد

  مطالعـه  بـدون  و شـتابزده  اقـدام  هرگونـه  .یغاتيتبل بنر یتعداد و تابلو چند نصب
 .زاست بيآس اريبس است، ممکن حل راه نيتر ساده كه كار نيا در قيدق

 اسـت  شده ثابت. است مشکل قيدق ناختش ،یساز فرهنگ  مرحله نيتر مهم
 باشـد،  داشـته  یاقتصـاد  عوامـل  در شـه ير آنکه از شيب یفرزندآور به یرغبت یب 

 روزافـزون  ليتما انه،يفردگرا نگرش شيافزا ،یاجتماع یهنجارها رييتغ محصول
 احسـاس  هـا،  شـغل  انـواع  به آوردن یرو قيطر از وجود، ابراز یبرا زنان یجهان و
 .است فرد یحام از یازين یب و ندهيآ به نسبت تيامن
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 زيـرا ؛ كـرد  استفاده یمتقاعدساز فيظر هنر از ديبا ها، نگرش نيا رييتغ یبرا
 دهنـد،  رييتغ را مردم رفتار و ها نگرش ترس، جاديا با خواهند یم كه يیکردهايرو

 به را آنها توانند یم كه دارند یاديز یدفاع یها وهيش مردمچون  ؛دهند جواب نمی
 !بشمارند مردود را يیها اميپ نيچن تا دهد یم امکان آنان به رنديگ كار

ـ ا در تيـ جمع شيافزا امکان یتيجمع پردازان هينظر از یاريبس  یامـر  را راني
 تيجمع كاهش یسو به رو یجهان یكنون روند آنها دهيعق به رايز ؛دانند یم محال
 به یكنون یايدن در افراد اآنه دهيعق به. ستين یمستثن امر نيا از زين رانيا و دارد
 یمانع را اريبس فرزندان تعداد اي و یفرزندآور و هستند شتريب رفاه و شيآسا دنبال
ـ ا هرچنـد  .دانند یم خود اهداف به یابيدست یبرا ـ ا در موضـوع  ني  و یكنـون  راني

 یاساسـ  زيتمـا  نکته، کي اما ؛است مشاهده قابل وفور به شهرها كالن مخصوصا
 بـه  را زنـان  جنـگ  یهـا  سال در كه یعامل همان كند؛ یم مشخص را غرب و ما

 تيـ جمع كنتـرل  به را آنها جنگ از بعد یها سال در و كرد یم قيتشو یفرزندآور
 .دارد وجود ما انيم در زين اكنون ،كرد یم ليمتما

 بـر  صرف ديتیك مثابه به نسل ديتحد استيس در نظر ديتجد بر یرهبر ديتیك
 شيافزا یرامونيپ الزامات جاديا دنبال به ديبا ما بلکه ؛است نبوده تيجمع شيافزا
 نسبت بعد مرحله در و خود شغل بابت اول مرحله در ما جوانان .ميباش زين تيجمع
 از مناسـب  مسـکن  نيتـیم  و مسـکن  مـتالطم  بـازار . هسـتند  نگـران  مسکن به

 فرزنـد  1 یدارا یهـا  خـانواده  از یاريبسـ  امـروزه  .ماسـت  جوانـان  یهـا  دغدغه
 یبهـا  اجاره یگران به توجه با رايز ؛كنند هيته خود یبرا یمناسب مسکن توانند ینم

 اريبسـ  نفـره  7 خانواده یبرا مناسب متراژ با مناسب سکونت محل نيتیم مسکن،
 .باشد یم دشوار

 بخـش  آرامـش  يیفضا و مسکن داشتن از مادران و پدران كه یزمان تا مسلما
 به یفرزندان ديبا چرا هستند فکر نيا در مادائ ،نشوند مطمئن خانواده و خود یبرا
 بگذرانند؟ روزگار یسخت طيشرا نيچن در كه مياوريب ايدن

 درجـه : بودنـد  جامعـه  اقشـار  از دسته دو یرهبر معظم مقام سخنان مخاطب
 .مردم مختلف اقشار دوم، درجه و مسئوالن اول،
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ـ  مسـئوالن  و مجلس ندگانينما جمله از مسئوالن ـ با یدولت  و بيوتصـ  بـا  دي
ـ ا بهبود به نيقوان یاجرا  كـردن  فـراهم  بـا  مسـئوالن . كننـد  كمـک  تيوضـع  ني
 مسـکن  یگران كردن برطرف اشتغال، موانع رفع جوانان، ازدواج مناسب یها نهيزم
 .كننـد  قيتشـو  یفرزنـدآور  بـه  یراحت به را مردم توانند یم امکانات ريسا جاديا و

دليـل   .آن اسـت  یاجتمـاع  بسـتر  بـودن  فـراهم  منوط به یميتصم هر شدن اجرا
ـ ا كه بود نيادر گذشته  تيجمع كنترل موفقيت طرح ـ م ني  وجـود  جامعـه  در لي

نيـز در صـورتی    یفرزنـدآور طرح . دداشتن یقانون بستر به ازين تنها مردم و داشت
 .موفق خواهد بود كه بسترش در جامعه فراهم شده باشد

 رو بـه  رو یمنفـ  تيجمع رشد با كه یناوياسکاند حوزه یكشورها از یکي در
 ؛است دولت با مدرسه سن به دنيرس از قبل تا بچه یزندگ یها نهيهز تمام است

 پوشـش  كامـل  طـور  بـه  هـم  را كـودک  یپزشـک  دندان خرج تا دولت یحت یعني
ـ موال آمار در یراتييتغ رياخ یها سال در است شده باعث كار نيهم ؛دهد یم  آن دي

 .شود دهيد كشور

 . ويمش یاتيعمل فاز وارد ،یشعار یها لح راه یجا به ديباپس 

 چند نکته مهم

ـ با ،ميهسـت  كشـورمان  تيـ جمع تيـ كم شيافزا دنبال به كه طور همان .4  دي
 مـا  اگـر  گفت توان یم واقع در .ميباش زين تيجمع نيا یزندگ تيفيارتقاءك درصدد

ـ با ،ميهست مصمم نسل ديتحد استيس در نظر ديتجد بر یمبن خود ميتصم در  دي
 :از عبارتنـد  توسـعه  یهـا  شـاخص . ميدهـ  ارتقـا  كشـور  در را توسعه یها شاخص
 اكنـون  هرچنـد  ؛برسند یمطلوب حد به ديبا كه یزندگ به ديام و بهداشت آموزش،

 .برند یم سر به یخوب تيوضع در زين

نگری نيست و  تدبيری در زندگی و عدم آينده افزايش جمعيت به معنای بی .2
 امـا  ؛اسـت  مسـتحب  نفسه فی هرچند نسل کثيرت .نداردمنافاتی  خانواده تنظيم با

 بايـد  نيز را ثانوی احکام و گرفت نظر در را آنها بايد كه دارد مختصاتی و مقيدات
 و نيست مطلوب مطلق طور به و شرايط همه در مواليد تکثير .داد قرار لحاظ مورد
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 كه داشت وجهت بايد. گرفت نظر در نيز را ها محدوديت بايد حکم، اين به عمل در
 لحـاظ  و هـا  محدوديت به توجه جامعه، به صالح و شايسته فرزندانی تحويل برای

 مباهـات  مايه شايسته مسلمانان كثرت .است گريزناپذير مختلف شرايط و جوانب

 ,پيـامبر  افتخـار  و مباهـات  مايـه  نچهآ .آنان عددی كثرت نه است ,پيامبر
 هـای  ارزش و اصـول  بـه  پايبند كه است شايسته و صالح مسلمانانی كثرت است،
 .عددی كثرت و مسلمانان لشکر سياهی فقط نه باشند، دينی و انسانی

برنـامگی و يـا سـردرگمی نظـام      های جمعيتی به معنای بـی  تغيير سياست .4
اطالع خرده بگيرند كه چه شـد در   ممکن است بعضی از افراد كم. اسالمی نيست

آمد و اكنـون بـر فرزنـد آوری تاكيـد     يک زمان از كنترل جمعيت سخن به ميان 
 گردد؟ می

و  نگری آينده و تيزبينی تغيير در سياست جمعيتی ناشی از :در پاسر بايد گفت
پـذير   بينـی، امکـان   هدايت بدون قدرت پـيش  .شناسی دلسوزان جامعه است زمان
خـوبی نشناسـند، در ايـن جهـان     ه اگر عالمان دين تحوالت اجتماعی را ب .نيست

هايی را كه دل به آنـان   شوند و نسل ل و قضايا غرق میئپوشيده از مساپيچيده و 
 . كشانند سازند و احيانا جامعه دينی را به پرتگاه سقوط می مینااميد نيز  ،اند بسته

عـالم   4؛العالم بزمانه ال تهجم عليبه اللبباب   »: فرمايـد  می {امام صادق

بنابراين رسالت عالمان بـه  . «زند ل پيچيده بر او شبيخون نمیئآگاه به زمان، مسا
كند كه آگـاه بـه رخـدادهای زمـان باشـند و ايـن        عنوان وارثان پيامبر، اقتضا می

بينـی و   بتوانند حوادث و پيشامدهای آينده را نيـز پـيش   آگاهی در حدی باشد كه

: اسـت گونـه بيـان شـده     اين مطلـب ايـن   {ای از علی باز در جمله. عالج كنند

ترين مـردم بـه زمانـه     آگاه  ؛من لم یتعجب من احداثه اعرف الناس بالزمان،»

من عرف االیام، لم یغفب   ». «كسی است كه از پيشامدهای روزگار تعجب نکند

                                                      
 . 6 ، ص العقول تحف . 

 ./44، ص ج، غرر الحکم . 



4141توشة راهيان نور ويژه محرم الحرام  ره  .............................................................................  12

از آمادگی در برابر آنهـا غافـل    ،شناس باشد زمانطبعا كسی كه  4؛عن االستعداد

 .«نيست
 بـه  توصـيه  تـوان  نمـی تشويق به فرزنـد آوری وجـود دارد و    دينی ادبيات در
 بيشـتر  فرزنـدان  تولـد  جنگ، دوران دربر اين اساس  .ردك پيدا را فرزندان كاهش
 و اشـتغال  زمينـه  در چـون  جنـگ  از بعـد  دوره در وقت دولت اما ؛شد می تشويق

 كـاهش  گرفـت  نتيجـه  بـود،  مشـکل  دچـار  اجتماعی خدمات ساير و تحصيالت
 يـک  اين. شود تر نآسا اجتماعی  خدمات به افراد دسترسی باعث تواند می جمعيت
 و نيسـت  دائمـی  ثانوی حکم كه دانيم می و بود مصلحت اساس بر و ثانوی حکم
 مصـلحت  كه زمانی هر تا بشوند رصد بايد مرتب موقت احکام. باشد دار زمان بايد
 در بايـد  كـه  نيسـت  ايـن  در ترديدی. شود برطرف هم حکم آن شد، برطرف آن

 .شود بازنگری جمعيت كنترل
 

                                                      
 .۱ ، ص 8، ج کافي . 


