
 

  

75 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  دهمشماره  
  94 پاييز 

  هايسياست
  جمعيتي و

  فراباورهاي آن
  )94تا  75(

  جمعيتي و فراباورهاي آن هاي سياست
  ∗سيدميرصالح حسيني

  23/7/1393 :تاريخ دريافت
  15/9/1394 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

. شود هاي گذشته بر كاهش جمعيت، و در دهه نود بر افزايش جمعيت تأكيد مي در دهه
گزاري چيست؟ نوشتار حاضر، بخشي از اين مسئله  ها در سياست به راستي علت اين تفاوت

دهد فراباورهاي جمعيتي، به آن دسته از عناصر واقعي  را مورد كاوش قرار داده و نشان مي
هايِ جمعيتي و رشد مناسب  هاي مربوط به سياست گيري تصميمكند كه در اشاره مي

هاي كمي  گزاري در اين مقاله، عالوه بر بيان سياست. جمعيت در جامعه اسالمي، مؤثر است
ها در انديشه اسالمي  پذيري اين سياست و كيفيِ جمعيت از ديدگاه اسالم، به علل انعطاف

هايي از قبيلِ فرهنگ مادي و غير مادي،  شاخصهاي اين پژوهش به  يافته. شود پرداخته مي
شهري، سن ازدواج، اشتغال، تراكم و پراكنش جمعيت اشاره دارد و  باروري، زندگي 

داليل . هاي جمعيتيِ مورد قبول اسالم دانسته است افزايش نسل پاك را از سياست
تحليل شده  )ع(پذيريِ سياست افزايشي جمعيت نيز، به فقه پوياي مكتب اهل بيت انعطاف

هاي علم اصول و قواعد فقهي ممزوج  كه با احكام ثانويه بر اساس مصالح عصري و مكانيسم
  .گرديده است

  
   :كليدي هايواژه

هاي تحديد نسل، تدابيرِ  جمعيت، سياست جمعيتي، تدابيرِ جمعيتي ايران، سياست
  .جمعيتي در اسالم

  
   

                                                      
 hossini_mir@yahoo.com. سطح چهار جامعه المصطفي العالميه ∗



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

76

  مقدمه
اين . است )136: 1381رجبي، (» خليفه اهللا«و  )1( جانشين خدااز ديدگاه اسالم، انسان، 

هاست كه در چالش با انسان مادي در مكاتب الحادي قرار گرفته  تعريف از انسان، سده
گرا  كند و لذت انسان مدرن در پرتو پيشرفت صنعتي، حقايق عالم را خود، تفسير مي. است

در حالي كه انسان در نگاه معرفتي  )2( .كند كه چه چيزي حقيقت دارد بوده و تعيين مي
شود و با پرهيزكاري، صاحب ارزش  اسالم، در دايره كرامت و شرافت گنجانده مي

شناخت انسان از سوي خداوند بر پيامبران نازل شده است،  هايي كه براي  برنامه. گردد مي
واند با عمل به ت هاي خاصي است كه مي ها و شايستگي دهد كه انسان داراي لياقت نشان مي

دين مبين اسالم، اهداف زندگي  )324: 1380مصباح يزدي، (. دستورات اسالم به فعليت برسد
خواهي انسان، رسيدن به قرب  ، هدف از زندگي را، عالوه بر كمال )3(انساني راترسيم كرد

 و الگوهاي )5(هاي اين تالش نيز اشاره كرده ها و روش كند و به راه معرفي مي )4(الهي
بنابراين، هدف از زندگي، رسيدن به  )6(.شخصيتي آن را براي جامعه معرفي كرده است 

هاي  يكي از راه. عمالً بايد پياده شود )7(كمال است، اين هدف در شيوه زندگي اسالمي
كمالي انسان در زندگي اسالمي، ازدواج، حفظ و بقاي نسل پاك و باتقوا در جوامع انساني 

  )8(.است
هاي  تار، اوالً ديدگاه اسالم درباره جمعيت بيان شده، ثانياً ارتباط سياستدر اين نوش

شود كه جزء سؤاالت اين پژوهش  هاي جامعه اسالمي ايران بررسي مي جمعيتي با واقعيت
هاي جمعيتي بايد به عنوان  گزاري هايي وجود دارد كه در سياست يعني چه واقعيت. است

هاي تلفيقي بايد  ود؟ بديهي است كه از روششاخص افزايش جمعيت به آن توجه ش
هاي اجتماعي بود، از روش  در اينجا نيز آنچه مربوط به مطالعه در واقعيت. استفاده نمود

هاي  شود، از روش تحليل توصيفي استفاده گرديد و در آنجا كه ديدگاه اسالمي مطرح مي
  .نقلي، عقلي و اصولي اسالم بهره گرفته شده است

  ضرورت پرداختن به آنجمعيت و . 1
لوكاس (افزايش و رشد جمعيت از يك سو، ريشه در مسائل سياسي، فرهنگي و اقتصادي 

ها و تدابيري نهفته است كه در  دارد و از طرف ديگر، در سياست )98: 1384و پاول مير، 
در رساله جمعيتي خود به ) 1803(مالتوس. شود هاي يك كشور، يافت مي ريزي برنامه

دو نياز در انسان اعتقاد داشت و بين معاش و نياز جنسي رابطه برقرار كرد و به  پارادوكس
هاي  تناقض آن دو نظرداد و معتقد بود اگر معاش افزايش يابد، جمعيت نيز تا محدوده

توان تأمين  در نگاه قرآني، هيچ گاه نمي )30: 1384لوكاس و مير، (. معاش افزايش خواهد يافت
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طور كلي در دست بشر دانست و در تأمين منابع حياتي انساني، معتقد به معاش انسان را، به 
عالوه بر اين، جمعيت برخي از كشورها در افريقا با وجود معاش كم،  )9(.محدوديت شد

بسيار زياد است و برخي از كشورهاي اروپايي با وجود معاش زياد، داراي رشد منفي 
بايد توجه نمود كه در وضعيت فعلي، شرايط  البته اين نكته را نيز )10(.جمعيتي هستند

باشد، بلكه در جهت جلوگيري » الضرر«اي نيست كه مصداق حكم جمعيتي ايران، به گونه
اي بخواهد نسل  اگر جامعه. باشد از انقراض نسل، نيازمند افزايش نرخ رشد جمعيت مي

اي  ك بايد به اندازهجايگزين داشته باشد، به طور متوسط به ازاي هر يك نفر زن، دو كود
توان  در اين شرايط مي  )232: 1385ويكس، (. دار شوند به زندگي ادامه دهند كه بتوانند بچه

ميليون 150به چهل سال زمان نياز است تا جمعيت كشور به  1/ 7تخمين زد كه با نرخ رشد
صوص تقويت گذاري جدي در خ از اين رو، نيازمند سياست )7: 1390پور،  كاظمي(. نفر برسد

شهرها،  عالوه بر اين تراكم، جمعيت كالن. رشد جمعيت و افزايش حجم خانواده هستيم
رسيده  3/1اكنون رشد جمعيت كشور به نرخ . دارد نرخ رشد جمعيت را پايين نگه مي

را به » زندگي بدون بچه«رود كه يك نوع فرهنگ ضد اسالمي  و به جايي مي )11(است
كوال معتقد است كه يكي از . يير نگرش زنان، تثبيت كنددليل مشكالت شهري و تغ

هاي مهم در كاهش فرزندآوري، مربوط به فلسفه زندگي فرد است، و فرد بايد  شرط پيش
 )Coale. a and j. trussell(1974): 185-256(. خودش به صورت منطقي آن را انتخاب نمايد

ص جمعيتي در حوزه فرهنگ توان نتيجه گرفت كه مجموعه تدابير خا بنابراين، مي
زماني كه كشتار ) ع(امام كاظم. ها، در ارتقاي سطح فرزندآوري بسيار مؤثر است خانواده

توسط بني عباس به وجود آمد و جمعيت شيعيان در معرض ) ع(بيت نسل خاندان اهل
 اي كه به گونه )420: 1390همايون، (نابودي قرارگرفت، سياست توليد نسل را در پيش گرفت 

  .موجب شد طبق اين سفارش راهبردي، سپاه عظيمي در مقابل دشمن ايجاد شود

  ها و تدابير جمعيتي پيشينه تاريخي سياست. 2
تدابير . ها توسط فالسفه يونان باستان مثل افالطون و ارسطو مطرح شد اولين نظريه 

وليو سزار، ژ. جمعيتي دولت در دورة يونان باستان، بيشتر در صدد تشويق زاد و ولد بود
مرتبه، اصول سياست جمعيتي را مطرح كرد؛ مانند معافيت مالياتي و  امپراطور روم، اولين 

هاي  سري امتيازهاي سياسي و اجتماعي ديگري كه براي خانواده خدمت سربازي و يك
خلدون بر اين باور بود كه  در جهان اسالم، ابن) 2: 1371زنجاني، (. پرجمعيت در نظر گرفت 

اندازة كافي زياد و متراكم باشد، اين امكان را خواهد داشت تا از  عيت جامعه به اگر جم
 )25: 1385خلدون،  ابن(. نيروي كار و نظامي خود استفاده كند
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كند كه بدون جمعيت زياد،  هاي انساني اشاره مي فارابي نيز درباره افزايش جمعيت 
در ايران باستان نيز در  )230: 1379فارابي، (. تواند به زندگي اجتماعي خود شكل دهد انسان نمي

. كردند آيين زرتشت، داشتن فرزندان زياد از افتخارات بود و از سقط جنين اجتناب مي
هاي تاريخي يونان و ايران باستان، سياست و تدابير  رو،در دوره از اين  )20: 1364كتابي، (

و هجده ميالدي، بعد از انقالب اما در سده هفده . جمعيتي در راستاي افزايش جمعيت بود
بهانه زياد شدن جمعيت جهان، به  سري مكاتب جمعيتي به وجود آمد كه به  فرانسه، يك

نيز  )14: 1385ميرزايي، (به همين دليل، نظرية مالتوس . دنبال ايجاد نوعي كنترل جمعيت بودند
يت تدوين هايي براي كاهش جمع ها كمك كرد و در اوايل سده بيستم، سياست به آن
نشين نفوذ كرد  پروتستان اين ديدگاه، در بسياري از كشورهاي  از آن زمان به بعد، . گرديد

  .و با عنوان نظرية مالتوسي مشهور گرديد
هاي زيادي انجام شد و  اما به دنبال تحوالت جامعه ايران، در دوره معاصر، سرشماري

به نظر  )55و54: 1388تقوي، (. گرفت ها شكل شناسي در دانشگاه هايي درباره جمعيت پژوهش
شناسي را علمِ مطالعه  ميالدي كه جمعيت 1958هاي سازمان ملل در سال  رسد، پژوهش مي

هاي انساني تعريف كرد كه به تعداد، ساختار و تغييرات جمعيتي اشاره  كمي جمعيت
ظيم خانواده جزء در ايران نيز مورد قبول واقع شدو در نهايت، تن )1: 1354اماني، (كند،  مي

  .تدابير جمعيتي براي توسعه شد

  هاي جمعيتي انواع تدابير و سياست. 3
صورت  ها گاهي به  اين تدابير و سياست. شود تدابير جمعيتي به چند نوع تقسيم مي

در تدابيركميِ جمعيت دو . شود صورت كيفي در نظر گرفته مي  كمي، و گاهي نيز به
. شود و، رويكرد افزايشي و از طرف ديگر، كاهشي مطرح مياز يك س. رويكرد وجود دارد

گروه اول كه اولين بار در آلمان و ايتاليا به  : گردد تدابير كيفي نيز به دو دسته تقسيم مي
  دنبال بهداشت نژادي، يعني نژاد برتر بودند؛ برخي از كشورها، اجراي اين وجود آمد، به 

نوع ديگري كه در انديشه  )172: 1392عرب، (. دادند نوع سياست را در دستور كار خود قرار
  )12(.اسالمي وجود دارد، ارتقاي كيفي به پرورش نسل پاك و منزّه و صالح است

در . اي است كه با اهداف انساني، تضاد ندارد هاي جمعيتي در اسالم به گونه سياست
هاي  مان در انديشهاسالم، مجموعه تدابير كمي و كيفي مطرح شده است و دانشمندان مسل

خلدون و انديشمندان معاصرِ مسلمان،  ديدگاه فارابي و ابن. اند خود از آن دو نام برده
در اسالم عالوه بر ارتقاي كيفيت و افزايش نسل مؤمن، به . هايي از اين نظريه هاست نمونه

ا زياد جمعيت خود ر: فرمايد مي) ص(پيامبراكرم. افزايش كمي جمعيت نيز اشاره شده است
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 395: 1357ابن بابويه، (. كنم كنيد و من در روز قيامت به فرزندان سقط شده شما نيز مباهات مي
هاي جمعيتي كمي، بعد از قرن بيستم،  اما در غرب، بيشتر سياست )334، 5ج: ق1383و مازندراني، 

الت ناظر به كاهش و تحديد مواليد بود؛ يعني معتقد بودند اولين گام براي تحقّق عد
بيني  رو، در تفكرات كمونيستي طبق پيش از اين اجتماعي و توسعه، كاهش جمعيت است؛

خواهي، درصدد حذف تعداد زيادي از كارگران بوده و با مرگ  ماركس و با شعارِ عدالت
الصدر، (. كنند آنان در اثر فقر و كاهش جمعيت كارگران، به سرمايه و ثروت فكر مي

هاي زياد اجتماعي نگاه رعيتي و غالمي  پرستانه نيز به توده در دنياي نژاد )225- 250: ق1408
ها با روح انساني و شرافت  دانند؛ در حالي كه اين نگرش داشته و آنان را مانع خوشبختي مي
هاي جمعيتي؛ اعم از  اما در جهان اسالم، مجموعه سياست. و كرامت آن، در تناقض است

باور انديشمندان جهان اسالم بر اين بود . ر بر كاهش مواليد نبودگاه ناظ كيفي و كمي، هيچ
واسطة  بهانه محدود بودن منابع، جمعيت را كاهش دهيم؛ زيرا خداوند متعال به  كه نبايد به

وجوب لطف، آن را تأمين خواهد نمود؛ به شرطي كه بشر با ظلم و اسراف، آن را از بين 
هاي كمي و كيفي جمعيت در جهان اسالم،  ر و سياسترو، مجموعه تدابي از اين )13(.نبرد

 )14(.است  دنبال افزايش جمعيت   ناظر بر كاهش جمعيت نبوده؛ بلكه بر خالف مالتوس، به
  .پذير خواهد بود البته اين سياست در احكام ثانويه، انعطاف

در غرب، . هاي جمعيتي كيفي نيز رويكرد مسلمانان با غرب تفاوت دارد در سياست
 )173: 1392عرب، (. موضوع كيفي كردن جمعيت با عنوان بهداشت فردي و نژادي مطرح شد

هاي كيفي  اما در كشورهاي اسالمي، رويكرد عالمان و دانشمندان مسلمان در سياست
 )15(جمعيت، ناظر بر ايجاد تربيت فرزند صالح و مؤمن و افزايش جمعيت صالح مسلمان بود؛

و هيچ گاه، نگرش آنان در چالش با شرافت و كرامت  )16(اشتنديعني نگاه نژادگرايانه ند
هاي اين  گرايان، نفع مادي و لذت هاي مادي در حالي كه در انديشه. انساني قرار نداشته است

اين بينش ماترياليستي، منكر وجود جوهر روحاني . گيرد جهاني انسان، مالك عمل قرار مي
هاي انساني، اعم از ذهني و  ه كليه حاالت و فعاّليتو معنوي در انسان است و بر آن است ك
رو، در اين ديدگاه، برخي از  از اين) 52: 1377واعظي، (. فيزيكي را توجيه و تبيين مادي نمايد

  .گردد هاي انساني كه به دنبال جمعيت مؤمن و صالح هستند، حذف مي جمعيت

  تدابير جمعيتي در اسالم. 4
هاي جمعيتي اسالم  يتي در اسالم چيست؟ آيا سياستهاي جمع مباني و اصول سياست

 پذير انعطاف ها مطلق و ثابت است يا باتوجه به شرايط مختلف مكان ها و  در تمام زمان
هاي جمعيتي، مجموعه تدابيري است كه دربارة جمعيت  است؟ از منظر اسالم، سياست
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هاي اجتماعي گوناگون،  هشود و اين تدابير در عرص مسلمانان در يك نظام سياسي مطرح مي
بلكه از احكام . كند و يك حكم اوليه فقهي در تمامي موارد و شرايط نيست تغيير مي

مانند تيمم  )100: 1392اعرافي، (كنند؛  اي است كه فقها در شرايط استثنايي، آن را بيان مي ثانويه
احات، فقها عالوه بر اين، فرزندآوري، امري مباح است و در دايره مب. به جاي وضو

باره بر اساس اختيارات ولي  توانند با توجه به زمان و مكان، آن را تغيير دهند و در اين  مي
يعني احكامي كه بنا به مصالح جامعه و يا  )100: 1392اعرافي(. فقيه و شرايط جامعه عمل نمايند

. كند  درتواند ولي فقيه يا حاكم شرع، آن را صا ضرورت و يا براي دفع ضرر و حرج مي
  )73: 1361بي آزار شيرازي، (

 رشد كنار در كه اسالم آيد به دست ميدر اين باب چنين  رواياتاز مجموع آيات و 
به لحاظنيز جمعيتكيفي  دابعبه ا )17(و افزايش فراواني جمعيت مسلمين ي نسلكم ، 

و » سالم«تكثير نسلي  ،واقع آنچه مستحب است در. توجه كامل دارد جسماني و معنوي
اما حفظ نسل و بقاي آن مطابق فلسفه ازدواج در اسالم، واجب كفايي  )18(.است» صالح«

  .است كه بر آن تأكيد شده است
آيا در نظامات گوناگون سياسي اسالم كه هر كدام برگرفته از اصول و مباني نظام قبلي 

جمعيتي به  كننده وضعيت فعلي مسلمانان عصر غيبت است، طراحي و مهندسي و تكميل
به افزايش ) ص(يك صورت بوده است؟واقعيت اين است كه در جامعه نبوي، پيامبراسالم

 )19(.كردند ها افتخار مي شدة آن جمعيت مسلمانان، حتي به جمعيت سقط
دهندة افزايش كمي جمعيت از منظر اسالم است؛ عالوه بر اين، در  اين موضوع، نشان

ها بسيار سفارش  يت صحيح فرزندان و نحوة برخورد با آنترب  جامعة نبوي و علوي، دربارة
هاي  حال، سياست. يعني جمعيت از نظر كيفي نيز مورد توجه بوده است )20(شده است؛

جمعيتي در نظام سياسي واليي به چه صورت مطرح است؟ بر اساس نگاه اجتهادي در فقه 
مندي و ديگري  يكي زمان: توان سياست جمعيتي را داراي دو ويژگي دانست اماميه، مي

 .مندي مكان
درباره جلوگيري از زادآوري، با توجه به موارد و شرايط خاصي ) ره(فتواي امام خميني

بنابراين، فقها،  )21(.مطرح شد؛ در حالي كه اين حكم در شرايط ديگر حرام دانسته شده است
، به جلوگيري از توانند با توجه به شرايطي، به حكم ثانويه اي از زمان مي در برهه

اما اين بدان معني نيست كه در همه موارد و شرايط و اعصار به . فرزندآوري نظر دهند
همين صورت باشد، بلكه فقهاي اماميه در منطقه الفراغ، مبسوط اليد بوده و طبق مباني و 

اي از   براي نمونه، در برهه )22(.پردازند اصول استنباط، به تغيير حكم در جاي ديگر نيز مي
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اماني، (. مير كودكان زير پنج سال و مادران باردار در كشور زياد بود  و ميزان مرگ  زمان، 
و مير باال، موجب نگراني در بين   رو، در ايران دهه شصت، آمار مرگ از اين )36: 1383

ز ها ا دليل بيماري  به ادعاي كارشناسان، بيشتر اين كودكان به. شد  متوليان سياسي اجتماعي
مادران دچار سوء تغذيه بودند و تعدد باروري آنان باعث  )36و35: 1375وثوقي، (. رفتند بين مي

كه از امام   ، هنگامي)23(شد، بنابراين، در آن موقعيت خاص بيماري و مرگ مادران مي
جلوگيري از انعقاد نطفه با شرايطي فتوا به   باره سؤال شد، ايشان دربارة اين  در ) ره(خميني

  .دادند» عدم اشكال«
اي از زمان، با  توانند در برهه مي) ع(بنابراين، عالمان ديني و فقها در مكتب اهل البيت

توجه به شرايط و موقعيت جامعة اسالمي، دربارة حليت يا حرمت موضوعي، در شرايط 
، شيرازي دربارة تحريم تنباكو و استعمال توتون كه ميرزاي   گونه خاصي حكم دهند؛ همان

معناي   هاي جمعيتي به  از نگاه اسالم، سياست )56: 1382كرباليي، (. حكم به حرمت صادر كرد
مجموعه تدابيري است كه به حكم ثانويه، با توجه به زمان و مكان دربارة جمعيت اتخاذ 

معتقد بودند ) ره(اين ديدگاه از قديم نيز وجود داشته است؛ اما با اينكه امام خميني. شود مي
. وسعت ايران آن قدر است كه براي صد و پنجاه تا دويست ميليون جمعيت كافي استكه 

و مقام معظم رهبري نيز با اينكه معتقدند جمعيت ايران بايد به  )393،  7، ج)ره(صحيفه امام خميني(
ميليون برسد، بيان كردند كه كنترل جمعيت در يك مقطع خاصي مناسب  )24(صد و پنجاه

رسد، علت مناسب بودن كنترل جمعيت در يك مقطع  به نظر مي )3/5/91ورخ سخنراني م(. بود
گردد كه بر مبناي دو مكانيسم زمان و مكان، حكم الهي  مي شيعه باز  خاص، به فقه پوياي 

الخراساني، (را در هر عصري، براي مردم با توجه به ادله اربعه، كتاب، سنت، اجماع و عقل 
اينكه چرا در وضعيت فعلي دنبال افزايش جمعيت هستيم؛ بدين  .كنند بيان مي )385:ق 1414

راغفر، (. توسعه پيدا كرد و اميد به زندگي افزايش يافته است  جهت است كه، ايران اسالمي
اكنون . شود هاي جمعيتي نيز متناسب با اين شرايط طراحي الزم است، سياست )128: 1391

درصد است 3/1بر اساس آخرين سرشماري  رشد جمعيت طبق برآورد مركز آمار ايران و
سال كه شاخص رفاه و بهداشت است، در حال حركت  74- 72و با افزايش اميد به زندگي

بنابراين، ضرورت دارد براي حفظ  )25(.باشيم به سمت پيري و سالخوردگي جمعيت مي
. انيمدرصد برس) 1/2(درصد را به باالتر از نرخ جايگزيني ) 3/1(نسل، نرخ رشد جمعيت 

  .پذير است اين مهم با بازنگري در تدابير جمعيتي امكان
شود كه در تدابير جمعيتي با نگاه اسالمي، الزم است به  هايي اشاره مي اكنون به شاخص

  .آن توجه شود
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 هاي مادي و غير مادي آن فرهنگ و شاخص. 4.1
مد نظر قرار هاي جمعيتي،  هايي كه الزم است در تدابير و سياست از جمله شاخص 

البته  )94: 1388محسني، (. شود گيرد، فرهنگ جامعه است كه شامل ابعاد مادي و غير مادي مي
هم رفاه مادي و كنترل فقر و رفع . هر دو بعد فرهنگ در رشد جمعيت مؤثر است

تواند بستر الزم رشد جمعيت را فراهم كند و هم با فراگيري  مشكالت اقتصادي، مي
لوگيري از دنيازدگي و سكوالريسم و با گسترش فرهنگ غيرمادي در فرهنگ معنوي و ج

براي رشد كمي و كيفي . توان به رشد جمعيت كمك نمود استحباب فرزندآوري، مي
جمعيت، توجه به فرهنگ اسالمي درتربيت فرزند و پرورش فرزند صالح قابل اهميت 

ترل نكردن بسياري از كن. )26(در اسالم، تربيت فرزند ناخلف، مطلوب نيست. است
هاي اجتماعي خصوصاً در حوزه جوانان، ارتباط تنگاتنگي با كاهش جمعيت خواهد  آسيب
  .داشت
هاي صنعتي غرب و سبك  واقعيت اين است كه فرهنگ دنيوي، محصول پيشرفت 

در حالي كه در فرهنگ اسالمي، اعتقاد بر رزاقيت خداوند و غني . زندگي غربي است
ترس و . هاي معرفتي يك مسلمان است تأمين معاش، جزء ضرورت ساختن بندگان از
اكنون  )27(.شود واري و تأمين آتيه فرزندان، نوعي شرك خفي محسوب مي وحشت از عيال

پيشرفت ايران اسالمي، به جمعيت مناسب آن وابسته است و در وضعيت فعلي كه نرخ رشد 
مناسب براي افزايش جمعيت، به گذاري فرهنگي  توان با سياست جمعيت پايين است، مي

رابطه فرهنگ و . هاي ديگري در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي نائل شد پيشرفت
تواند، جمعيت يك  گونه كه عناصر فرهنگ مادي مي جمعيت دوسويه است؛ يعني همان

توان با فراگيركردن  كشور را به سمت كاهش يا افزايش پيش ببرد، همين طور، مي
متأسفانه درايران . اسالمي به سمت پيشرفت و رشد جمعيت حركت نمود فرهنگ معنوي

رو،  پيدا كرد و مردم، آن را پذيرفتند، از اين فرزندي، مقبوليت اجتماعي  اسالمي فرهنگ كم
  توان از اين مقبوليت دور تا زماني كه فرهنگ درست مبتني بر اسالم فراگير نشود، نمي

  .شد
هاي  ر فرهنگ بر جمعيت، ارتباط تعداد فرزندان با نگرشثير و تأثّ يكي از داليل تأ 

فرهنگ نيز در . طبقات اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي در سقط يا فرزندآوري است
ازكيا و (. شود كند و با تغييرات آن، جمعيت نيز دگرگون مي افزايش جمعيت، دخالت مي

ينش همه جانبه در خصوص بنابراين، براي رشد جمعيت، نيازمند يك ب )118: 1386غفاري، 
آمدهاي فرهنگ مادي و غير مادي يك جامعه در رشد  توان از پي فرهنگ هستيم و نمي
  .جمعيت غفلت كرد
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  باروري و عوامل مؤثر بر آن. 4.2
هاي مناسب در تدابير  تواند به عينيت فرصت باروري در جمعيت كل زنان ايران، مي

ش جمعيت، نيازمند بررسي و مطالعه در امكان اي جهت افزاي هر جامعه. جمعيتي منجر شود
هاي فردي، استفاده از  ها و ديدگاه نگرش. هاي آن در بحث زنان است باروري و فرصت

خارج از خانه و افزايش  وسايل ضد حاملگي، تحصيالت زنان، مشاركت زنان در مشاغل
 )87: 1384و مير،  لوكاس(. شمرده شده است  اي بر كاهش باروري شهرنشيني از عوامل زمينه

كنند و از وسايل جلوگيري از بارداري  زنان تحصيل كرده اغلب ديرتر ازدواج مي
  )102: 1385كواليي و حافظيان، (. كنند بيشتراستفاده مي

. برداري اقتصادي است از ديگر عوامل تأثيرگذار بر باروري، موقعيت زنان و بهره
فرهنگي ايران، موجب شد كه زنان، بيشتر به  تحوالت اجتماعي و )38: 1384لوكاس و مير، (

هاي اجتماعي بيرون از خانه روي آورند و موقعيت اجتماعي خود را تغيير  سمت فعاّليت
با اين تغييرات، نقش آنان عوض شد و رفتارهاي متناسب با نقش جديد، فراگير . دهند

ني اتخاذ شود كه بايست تدابير نوي هاي نقش جديد، مي براي جلوگيري از آسيب. گرديد
هاي جديد بيرون از  انجامِ فعاليت )38: همان(. جامعه در بازتوليد جمعيتي دچار اختالل نگردد

خانه، فرصت آنان را در ايفاي درست نقش همسرداري و فرزندآوري دگرگون ساخت و 
 البته، تغيير نقش زنان در جامعه شهري و انتظارات. چالش هايي را در باروري ايجاد نمود

شناختي فيزيولوژيك و  آنان از جامعه و استقالل مالي و افزايش فزاينده روحيه زيبايي
ها نقش بسزايي در كاهش  داشتن وضعيت جسماني با فرنالوژي مد روز و همانند اين

تواند، آسيب ديگري را براي جامعه به وجود  توجهي به آن مي باروري خواهد داشت و بي
ها، جريان  عالوه بر اين، در اين دگرگوني. ي حفظ نسل باشدآورد كه غيرقابل جبران برا

و كاهش باروري براي جلوگيري  )38: 1384لوكاس و مير، (. ثروت، از فرزندان معكوس گرديد
مجموعه اين عوامل موجب گرديد كه، فرزندآوري، روندي . هاي بيشتر اتفاق افتاد از هزينه

سرابي، (. و عامل اصلي در تغييرات جمعيتي استباروري و مرگ و مير، د. نزولي داشته باشد
تواند به رشد جمعيت خود بپردازد كه به سطح بهداشت،  اي مي از اين رو، جامعه )125: 1390

درمان، كاهشِ مرگ و مير كودكان و زنان نيز توجه داشته و به ارتقاي سالمت زيستي و 
احتماالت آتي مبني بر اينكه اگر توان به بهانه  عالوه بر اين نمي. اجتماعي نيز بپردازد

هاي فعلي صرف نظر  باروري افزايش پيدا كند، مرگ و مير نيز زياد خواهد شد، از فرصت
كرد و از توسعه مناسب بهداشتي فعلي در كشور بهره نبرد و مسلمانان را از رشد جمعيتي بر 

  .حذر داشت
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تحكيم خانواده و . دتوان چنين برشمر هاي افزايش باروري را مي حل برخي از راه
شده و در سنين مستعد  هايي كه سه سال از زندگي مشترك آنان سپري  حمايت از خانواده

توانند در رشد باروري تأثيرگذار باشند، ولي بسترهاي الزم را به  فرزندآوري بوده و مي
سازي مناسب  راهنمايي و مشاوره به آنان و فرهنگ. لحاظ شغل، درآمد و سرپناه ندارند

افزايش  )28(توانند رشد جمعيت يك كشور را افزايش دهند، براي اين گروه اجتماعي كه مي
هاي مختلف و درمان نازايي و توسعه  مندي زنان در باروري و زايمان طبيعي، حمايت توان

كارهاي  اي براي چند ميليون زوج نابارور كه خواهان فرزند هستند، يكي از راه خدمات بيمه
هاي كشور نابارورند كه با  درصد زوج 20به طور ميانگين حدود. است افزايش باروري

و نيز بهبود  )419902: 1393نوروزي، (. توانند چندقلوزايي داشته باشند هاي مالي مي حمايت
هاي زنانه و مشاغل دوركاري و كار در  وضعيت شغلي زنان شاغل و تشويق بانوان به نقش

گذاري و تدابير جمعيتي  هايي است كه با سياست عيتها، از واق محيط خانه و امثال اين
  .توان به رشد باروري و افزايش جمعيت پرداخت مناسب، مي

  شهري  زندگي. 4.3
براي رسيدن به . بسترهاي نامناسب شهري، يكي ازعوامل مؤثر در كاهش جمعيت است

ساخت  سازي مناسب. گزاري و تدابير مناسب است جمعيت مطلوب شهري، نيازمند سياست
، كمك بزرگي در )220- 231: 1390باندز، (هاي جمعيتي  ها و واقعيت شهري با توجه به ابژه

  .جلوگيري از رشد منفي جمعيت خواهد داشت
ومير ارتباط دارد و يك اثر معكوس بر اميد به زندگي عالوه بر اين، شهرنشيني با مرگ

. هش اميد به زندگي گرديددر امريكا و اروپاي غربي، شهرنشيني موجب كا. گذارد مي
تواند بر باروري  دهد كه شهرنشيني مي مطالعات گلدستين نشان مي )193و192: 1384و مير، لوكاس(

و نيز براي رشد جمعيت شهري بايد تدابير الزم در  )194: همان(. ملّي، اثر كاهشي داشته باشد
و  )nations, World urbanization prospects: the 2009 brevisionn Source(جهت تراكم 

توان گفت كساني كه در جامعه شهري، در  البته نمي. ساختار جامعه شهري لحاظ گردد
اما عكس آن نيز . كنند، حتماً فرزنداني زياد خواهند داشت تر زندگي مي هاي بزرگ مكان

هاي كوچك و بدون اتاق، مانع وجود دارد و اثرات تشويقي  صادق است، كه در آپارتمان
 .راي فرزندآوري كارايي نداردب

هاي متناسب با جامعه شهري مورد  هاي جمعيتي، الزم است عينيت بنابراين، در سياست 
تواند از  فراهم نمودن بسترهاي الزم، جهت رشد جمعيت، مي. توجه قرار گيرد

  .شمرده شود تا موانع موجود بر سر راه حفظ نسل برداشته شود  هاي جمعيتي گذاري سياست
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 اشتغال جوانان سن ازدواج و. 4.4
گذاري و  در سياست از عوامل مهم و پائين نگه داشتن سن ازدواج، يكي خانواده يلتشك

و نيز نداشتن ازدواج  افزايش سن. تدابير جمعيتي براي رسيدن به جمعيت مناسب است
فزايش عوامل زيادي بر ا. ايفا نمايد ينقش مؤثر يتكاهش جمع تواند در ميدرآمد و شغل، 

گذارد، تحصيالت زنان، اشتغال به كار در خارج از خانه، مضيقه ازدواج  سن ازدواج تأثير مي
اين محدوديت . كند يابي به همسر مناسب را براي يكي ازدو جنس محدود مي كه دست

ممكن است در اثر مهاجرت مردان به يك يا از يك نقطه، يا مرگ و مير باالي مردان، 
 )116: 1384اس و مير، لوك( .اتفاق بيفتد

هاي  هاي غيررسمي و با خانواده عالوه براين، افزايش سن ازدواج با وصلت
دهد كه در  مطالعات گاردينر نشان مي )280و 279: همان(. سرپرست، داراي ارتباط است تك

هاي رسمي در حال كاهش است و اين امر با افزايش سن ازدواج  برخي كشورها ازدواج
جوامع غربي با استفاده از به تعويق انداختن ازدواج، باروري را  )279: همان( .باشد مرتبط مي

يكي از عوامل تأثيرگذار در افزايش سن ازدواج، شيوع و  )73: همان(. مند نمودند قاعده
به عبارت ديگر، افزايش فزاينده . مقبوليت فعاليت جنسي خارج از ازدواج رسمي است

ت و طي چند دهه اخير در غرب به وجود آمد، توجه اي غربي اس خانگي كه پديده هم
شناسان را به خود جلب كرد و نتيجه گرفتند كه سنينِ باالي ازدواج در اثر افزايش  جمعيت

تواند با ميزان پايين باروري،  خانگي، مي دوره طوالني هم. آيد ها به وجود مي خانگي هم
 )118: همان(. بستگي داشته باشد هم

اسب است در ايران اسالمي، تدابيري در نظرگرفته شود كه به ازدواج در از اين رو، من
برخي از راهكارهاي . شود هاي اجتماعي جلوگيري سن مناسب منتهي گردد و از آسيب
توان چنين برشمرد، كاهش سنوات تحصيل براي  جلوگيري از افزايش سن ازدواج را مي

بندي مشاغل، متناسب با سن جوانان  هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و نيز طبقه دوره
دهي تحصيالت زنان به سمت  بندي مشاغل زنانه و جهت دسته )29(جوياي كار براي مردان،

نيازهاي آنان و مشخص نمودن مشاغلي كه نياز به تحصيالت باال ندارد، اصالح قوانين 
  .استخدامي جهت جذب مشاغل خدماتي كه نياز به تخصص ندارد

سازي براي سن مناسب ازدواج و فراگير نمودن آن، از ديگر  رهنگعالوه بر اين، ف
در شيوه زندگي امروز، ديگر مجرد ماندن و تنها . راهكارهاي كاهش سن ازدواج است

 )30(.زندگي كردن، قبح ندارد؛ در حالي كه از منظر اسالمي بر آن مذمت شده است
كه در روايات » عي بيشترازدواج زودتر، آرامش و رشد فكري و اجتما«گسترش فرهنگ 

  .فراموش گرديده است )31(نيز به عنوان زود شوهر دادن دختران، ستوده شده،
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كارهاي مهم در كاهش سن ازدواج از منظر اسالم، دخالت والدين در ازدواج و  از راه
اين بدين معني است كه والدين نسبت به ازدواج فرزندان  )32(.همسرگزيني فرزندان است

باشند و اصل موضوع ازدواج را به اختيار فرزندان واگذار نكنند، بلكه در ازدواجِ تفاوت ن بي
هاي ديني، يكي از  در آموزه. آنان دخالت كنند و تشويق نمايند و زمينه الزم را فراهم كنند

در قرآن كريم  )33(.حقوق فرزندان بر والدين، مهيا كردن ازدواج فرزندان شمرده شده است
  )34(.همسر، همسر دهيد است كه به مردان و زنان بيچنين بيان شده 
بلوغ، . كار كاهش سن ازدواج از منظر اسالمي، ازدواج در سن بلوغ است دومين راه

اي  ممكن است شرايط محيطي و جغرافيايي در سن بلوغ دخالت كند، عده. امري نسبي است
ي، سن خاصي براي بلوغ عالوه بر اين، در احكام فقه. اي ديرتر بالغ شوند زودتر و عده

هاي فردي و جسماني فرزندان نيز  مطرح شده و شرايط ديگري همانند رشد عقلي و توانايي
كار اسالمي را براي كاهش  توان دو راه بنابراين، مي. در كنار سن در نظر گرفته شده است

دن دخالت والدين در ازدواج كردن فرزندان و نيز ازدواج كر: سن ازدواج در نظر گرفت
  .در سن بلوغ

مستعدترين سن براي رشد . روند جوانان از عوامل اصلي توسعه جمعيت به شمار مي
توجهي به شغل  از اين رو، بي )206و205: 1380جوان،(. جمعيت، به اقشار جوان اختصاص دارد

تواند جامعه را در مدت كوتاهي به سمت كاهش جمعيت سوق  جوانان و سن ازدواج، مي
زايي بسيار حائز اهميت  هاي جمعيتي، توجه به جوانان مستعد بچه ر و سياستدر تدابي. دهد
حوادث و انجام كارهاي سخت كه بدون رعايت نكات ايمني كار، به مرگ و مير . است

شود، بايد تحت كنترل قرار گيرد و نيز توجه به سن فراغت از كار، در  جوانان منتهي مي
باشد كه در حال  فرزندخواهي مردان در سنيني مي زمان. تدابير جمعيتي قابل اهميت است

به هر حال، توجه به تعداد فرزندان و اشتغال زنان و كار مردان در . كار و اشتغال هستند
هاي جمعيتي بسيار حائز اهميت است و نقش مهمي در پيشرفت جمعيتي خواهد  سياست
  .داشت

  تراكم و پراكنش جمعيت. 4.5
ه تدابير جمعيتي، توجه به تراكم جمعيت شهري و يا يكي از مباحث مهم مربوط ب

شغلي و  هاي  برخي از شهرها به دليل وجود صنايع و فرصت. پراكندگي آنان است
تراكم،  )179- 190: 1389احمدي، (. شهري در باالترين حجم جمعيتي قرار دارند هاي  جاذبه

تواند ساختار  آن، ميتوجهي به  دهد و بي تركيب قومي و ساختاري جمعيت را تغيير مي
در اثر تراكم، در شهرهاي . جمعيتي و هويت فرهنگي اجتماعي جامعه را دگرگون نمايد

هاي  آيد و در صورت نبود زيرساخت اي به وجود مي هاي جمعيتي گسترده مركزي، توده
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شهر وارد  هاي خدماتي  ، فشارهاي زيادي بر شبكه... شهري در تأمين آب، مسكن، برق و  
د و معضالت متعددي به لحاظ اقتصادي و اجتماعي ايجاد خواهد شد و به تدريج شو مي

  )144: 1388تقوي، (. گيرد مسائل اجتماعي گوناگوني در جامعه شكل مي
پراكنش و تراكم  هاي  گذاري بنابراين، داشتن سناريويي براي آينده و مطالعه و سياست

تواند در  هايي است كه مي اقعيتو توسعه خدمات عمومي به تمام مناطق، از جمله و
ها و تدابير جمعيتي در نگاه اسالمي، مورد توجه قرار گيرد تا از بروز تناقضات  سياست

ها و  شهرها معموالً داراي يك رشد طبيعي بوده و در اثر جاذبه. عيني جلوگيري نمايد
افزايش تر را  داشتن امكانات آموزشي و رفاهي بيشتر، انگيزه زندگي در شهر بزرگ

پردازند و دائما در حال  هاي جديد مي دهند و با ايجاد مناطق پيراموني، به ساخت شهرك مي
شناسان را به خود جلب كرد، عامل  چيزي كه در اين ميان، توجه جمعيت. گسترش هستند

با كوچك شدن اندازه خانواده،  )220- 231: 1390باندز، (. جمعيتي در فرآيند توسعه شهري است
رو،   از اين. يابد اي افزايش مي هاي متناسب با خانواده هسته شهرنشينان، به خانه  ندينيازم

شهري، از يك طرف، با تراكم جمعيت مواجه هستند و از سوي  هاي  شهرها در اثر جاذبه 
ديگر به دليل مشكالت شهري و افزايش هزينه زندگي، تمايل افراد به زاد و ولد كم 

زمان با توسعه شهري، به  شود كه هم م است تدابيري براي آن اتخاذ بنابراين، الز. شود مي
دليلِ نياز به رشد جمعيت در كشور، تأمين نيروهاي انساني . رشد جمعيتي نيز بپردازند

در اين ميان، رشد نيروي انساني بسيار حائز اهميت . متناسب با منابع و امكانات كشور است
  .است

  بندي و نتيجه جمع
رود كه خداوند  ها، از اموري به شمار مي تأمين منابع حياتي براي انسان در اسالم،

 آيا ما زمين را :فرمايدسوره مرسالت مي 25 آيه در. سبحان، آن را ضمانت كرده است
سوره انعام  151 آيه در نيز و نداديم؟ قرار) بشر امر مسكن و هر ج و كفايت برئحوا( جامع
ظلم . رسانيم ها روزي مي آن ترس تنگدستي نكشيد، ما به شما و زا و فرزندانتان را: فرمايد مي

برداري نامناسب و سوء مديريت  ها به يكديگر و عدم استفاده صحيح و بهره و ستمِ انسان
شده و آنان را به سمت  گير جوامع انساني  ها، از عواملي است كه گريبان منابع، توسط انسان

از اين رو، بايد در يك جامعه اسالمي، كاالهاي  )35(.برد گرسنگي و سوء تغذيه پيش مي
دولت اسالمي در بحث . حياتي و غذايي را توليد نمود و به خودكفايي دست يافت
هاي  گذاري تواند با سياست كشاورزي و بازرگاني و در حوزه واردات و صادرات مي

سالمي نسبت به منابع با مديريت ا. ها بپردازد مناسب در تأمين نيازهاي غذايي، به تأمين آن
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هاي  توان به تقويت زيرساخت و نيز مهندسي فرهنگ مادي جامعه در شيوه زندگي، مي
البته، نظريه مالتوس كه معتقد به محدوديت منابع . اي براي افزايش جمعيت اقدام نمود تغذيه

القاء  المللي چنين غذايي بود، تأثيرات زيادي بر كاهش جمعيت جهاني داشته و در افكار بين
شد كه به راستي بايد براي جلوگيري از گرسنگي، جمعيت را كاهش داد و جمعيت زياد 

در حالي . كردند شود و شواهدي از كشورهاي افريقايي را بيان مي باعث فقر و گرسنگي مي
دهنده اختالل در توكل  و ديدگاه مالتوسي، نشان )36(كه از منظر قرآن كريم، چنين نيست

ه خالق جهان هستي است؛ زيرا اگر رابطه اين جهان را با ماوراء طبيعت، تنها انسان، نسبت ب
توان نتيجه گرفت كه  اي را در نظر نگيريم، مي مادي و دنيوي تلقي نماييم و چنين رابطه

منابع غذايي انسان محدود است و بايد از افزايش جمعيت جلوگيري نمود و به اندازه 
اي بين دنياي مادي و غير  داد، اما اگر معتقد به وجود رابطهتوليدات غذايي، جمعيت را رشد 

. مادي باشيم، خواهيم ديد كه نبايد نگران رشد جمعيت به سبب كمبود منابع غذايي بود
  .شواهد تجربي نيز مؤيد اين موضوع است

توان نتيجه گرفت كه رحمت الهي بر تمام بندگانش نازل خواهد شد و به  بنابراين، مي 
هاي  گردند و اين منابع براي نسل مند مي ي وجوب لطف، تمامي بندگان از آن بهرهمقتضا

از اين . ها در اثر ظلم، آن را نابود نسازند آينده نيز باقي خواهد ماند؛ به شرطي كه خود انسان
توان نتيجه گرفت اگر مواد غذايي تأمين گردد، پس ديگر مشكل جمعيتي  موضوع نمي

اي هستند كه با وجود تأمين منابع غذايي، از  يافته كشورهاي توسعهنخواهيم داشت؛ زيرا 
واقعيت اين است كه رشد جمعيت، تنها به مشكل غذايي و . برند مشكل جمعيتي رنج مي

گردد، بلكه عوامل زيادي در آن دخالت دارند كه در اين تحقيق به عنوان  اقتصادي بر نمي
  .فراباورهاي جمعيتي از آن نام برده شد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هانوشتپي

.)30: بقره(. تواند جانشين خدا باشد انسان بالقوه مي  .1
اي است كه كيفيت دروني  كند در تكنولوژي مدرن، نحوه هدايت و تسلط به گونه تيليش بيان مي  .2

جهت مطالعه بيشتر . يابد شود و حقيقت جهان تا حد منشأ لذات تنّزل مي خود موضوعات محو مي
مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي  ،)مجموعه مقاالت( كتاب فرهنگ و تكنولوژي: رجوع كنيد به

  .104و103وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، فصلنامه ارغنون، ص
و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك ( من جّن و انس را نيافريدم؛ جز براي اينكه عبادتم كنند  .3

  .)56: ذاريات(! )شوند
در روح و ريحان و پس اگر او از مقرّبان باشد، ؛ )21: مطففين(. نوشند اي كه مقرّبان از آن مي چشمه  .4

  )89و  88: واقعه(. بهشت پرنعمت است
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فرمايد مقّرب شدن انسان به خداوند سبحان، با خالص كردن  مي 4477در غررالحكم ) ع(امام علي  .5
رسيدن به كمال، نگاه انسان مؤمن به فرزند است هاي ديگر  از روش. هد بودپذير خوا نيت او امكان

مال و فرزند، زينت زندگي دنياست؛ و باقيات . كه بايد در مسير كارهاي شايسته قرار گيرد
: كهف(! تر است ارت بهتر و اميدبخشثوابش نزد پروردگ]  هاي پايدار و شايسته ارزش[صالحات 

46(.  
 و خدا رحمت به اميد كه ها آن براي بود، نيكويي سرمشق خدا رسول زندگي در شما براي سلّماًم  .6

  )21 :حزابا( .كنند مي ياد بسيار را خدا و دارند رستاخيز روز
نقل شده نشستنِ مرد نزد زن و  122/2در تنبيه الخواطر ص) ص(در يك روايتي از پيامبر خدا  .7

  . ف او در اين مسجد من استتر از اعتكا فرزندش، نزد خداي سبحان محبوب
من از پروردگارِ خود، نه فرزنداني زيبارو خواستم و نه فرزندي خوش قد : فرمايدمي) ع(امام علي  .8

بردار خدا باشند واز او بترسند تا وقتي به  و قامت، بلكه از پروردگارم فرزنداني خواستم كه فرمان
و نيز در روايت  )104/98/66بحاراالنوار (. شوم او نگاه كنم و ديدم از خداوند فرمان مي برد، شاد

  .)221؛ ص100 بحاراألنوار ج( ديگر در
 و قوي او و دهد مي روزي بخواهد را كس هر دارد؛) آگاهي و( لطف بندگانش به خداوند نسبت  .9

  )19 :الشوري(. است ناپذير شكست
 بوده 8/1 مساوي زن يك براي فرزند متوسط 95- 1990هاي در سال پيشرفته در كشورهاي  .10

، اماني مهدي جهان، شناسي جمعيت: ك.ر( .است يافته كاهش 3/1 به و ايتاليا آلمان و در كشورهاي است
40( 

. است رسيده درصد 2/1 به جمعيت رشد نرخ 1393 فروردين در ايران آمار مركز اعالم راساسب  .11
 )Unfpa 2013 مجله به كنيد رجوع(

 و خداوند از دو هر شد، سنگين چون و ...كند مي صالح فرزند يتقاضا ،)ع(زكريا حضرت  .12
: اعراف سوره( »!بود خواهيم شاكران از دهي، ما به صالحي فرزند اگر« خواستند خود پروردگار

189( 
 و قوي او و دهد مي روزي بخواهد را كس هر دارد؛) آگاهي و( لطف بندگانش به خداوند نسبت  .13

 از و! بخوريد پاكيزه و حالل است، زمين در آنچه از! مردم اي )19: ريالشو(! است ناپذير شكست
 )168: بقره(. شماست آشكار دشمن او، اينكه چه! نكنيد پيروي شيطان، هاي گام

 هاي نعمت از را فرزند زيادي و دارد فراوان فرزندان بر داللت كه دارد وجود كريم قرآن در آياتي  .14
 نيز روايات در .140آيه  انعام سورهو  6 آيه اسراء سوره و12 آيه نوح آيات. است شمرده  الهي
 )43ص 20، جلد الشيعه، وسايل(. است عيال و اهل و زنان با توأم رزق كه است آمده

  »!بود خواهيم شاكران از دهي، ما به صالحي فرزند اگر« سوره اعراف 189 آيه اساس بر  .15
 في مدينه، سياست الفاضله، المدينه اهل آراء كتاب در رابيفا ابونصر هايانديشه به كنيد رجوع  .16

 چشم به آثار اين در كه آنچه. 281 تا 255 صفحه و 234-  230ص المدينه، االجتماعيات
 باب در وي هاي انديشه ولي است، آن هاي ويژگي و آرماني اي جامعه ترسيم در بيشتر خورد، مي

 .اردد وجود نامنسجم و پراكنده به صورت جمعيت،
 .60:عنكبوت و12 :نوح  .17
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 از گلي، صالح فرزند فرمايد مي) ص(اكرم پيامبر. 105: انبياء و 21: طور و 189: اعراف سوره  .18
 )98 ، ص104 جلد، بحاراالنوار( و )2و3ص 6، الكافي( .است بهشت هاي گل

 و 395، التوحيد( . ...اكَُحوا تَنَاَسلُواتَنَ  )357 ، ص21،جلد الشيعه، وسايل( .اكثروا الولد اُكاثر بكم االمم غداً   .19
 )334 ، ص5ج الكافي

 معرفي گو تهليل و ذاكر هاي انسان از زمين كردن پر را مواليد زيادي و ازدواج فلسفه كه رواياتي  .20
 )382، ص3 جلد الفقيه، اليحضره من(. كندمي

 از وسايل استفاده آيا«: 164، س70ص، اول جلد، )ره(خميني امام استفتائات به كنيد جوعر  .21
 عضو نقصِ موجب اگر كه فرمودند جواب در نه، يا است جايز نطفه انعقاد از جلوگيري

... خارجي حرام عمل با همراه و نيز رحم در مستقر نطفه كشتن يا و دائمي نازايي يا دائمي،
 ».ندارد اشكال نباشد،

 مطرح حالي در شيرازي، بزرگ ميرزاي توسط توتون استعمال حرمت مشهور فتواي مثال، براي  .22
 تنباكو، تحريم، ابراهيم تيموري،: به كنيد رجوع فتوا سند جهت(. بود مطرح حليت به حكم آن از قبل كه شد
  )106 ص

 مسائل اغلب كه است آمده چنين اسالمي انتشارات دفتر از مقدمه 3 صفحه در پيشين، استفتائات،  .23
 انقالب از بعد پنجم تا سوم هاي سال يعني1362- 1360 هاي سال در) جلدي چند( مجموعه اين

 .است شده استفتاء) ره(خميني امام از تحميلي جنگ چهارم تا دوم سنوات با مصادف اسالمي
و  كردند تأكيد ميليوني 150 جمعيت بر نيز 6/8/1392 مورخ سخنراني در رهبري، معظم مقام  .24

 قطعاً. گفت شودمي هم بيشتر ميليون، پنجاه و صد تيمگف گرفتيم، را كم دست ما حاال«: فرمودند
 اين با زيرزميني، فراوان امكانات اين با هوايي، و آب تنوع اين با وسيع، سطح اين با كشور اين

 .»باشد پرجمعيتي كشور يك تواند مي دارد، وجود كشور اين در كه علمي بالقوه استعداد
 هزارو 336 و ميليون 77 به 1393 سال در جمعيت يران،ا آمار مركز سرشماري آخرين اساس بر  .25

. باشد مي 60 دهه به نسبت كننده نگران بسيار رشد نرخ داراي كه است شده برآورد نفر 980
 )1393 فروردين پانزده 390277 خبر كد تابناك، خبرگزاري(

 نيك و صالح ايكاره و[ آموزد ادب را فرزندي شما از كسي اگر :فرمايد مي) ص(اكرم پيامبر  .26
 صدقه) صاع نصف( كه توجهي قابل مقدار از است بهتر او براي] بزهكارانه كارهاي نه دهد انجام
... خود، پروردگار از من: فرمايد مي) ع(علي امام )382، ص3 جلد الفقيه، اليحضره من(. دهد مي

 )98، ص104ج ر،النواابحار( .بترسند او و از باشند خدا بردارِ فرمان كه خواستم فرزنداني
 سوء خدا به، كند رها فقر و واري عيال از ترس خاطر به را ازدواج كه كسي): ص(اهللا رسول قال  .27

. كند مي نياز بي را آنان فضلش از خدا باشند، فقير آنان اگر فرمايد مي خداوند زيرا ؛است برده ظن
 )330 ص، 5ج كافي،(

 يا مواليد كنترل از آگاهي جوامع، تمامي در كه رسيد هنتيج اين به 1970 در تحقيقاتش در هاثورن  .28
 در كالدول نيز و دارد مستقيم ارتباط درآمد، و متوسط حد از باالتر تحصيالت شهرنشيني، اقامت
 خانواده، اندازه به نسبت نگرش نظير ديگري متغيرهاي بر تحصيالت كه كند مي بيان 1982
 تبليغ و فرهنگي تغيير تسريع طريق از و دارد وجهيت قابل تأثير فرزندان و منافع ها هزينه
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: جمعيتي مطالعات بر درآمدي: به كنيد رجوع(. گذارد مي تأثير باروري در غربي متوسط طبقه هاي ارزش
 )99 ص محموديان، حسين ترجمه لوكاس، ديويد

 جمله از يليدال به نوزده قرن در استراليا در ازدواج سن افزايش كه داد نشان جونز تحقيقات  .29
 :از نقل به. 193ص ،جمعيتي مطالعات بر درآمدي: مير و پاول ديويد لوكاس،( .است شغلي امنيت عدم

McDonaid, Peter (1974 p163) Marriage in Australia( 
 )384، ص3ج، الفقيه اليحضره من( .هستند مجردين جهنم، اهل افراد بيشترين  .30
 از كنايه[ نشود حيض او خانه در دخترش كه است اين مرد، عادتس از: فرمايدمي) ع(صادق امام  .31

 )336 ص، 5جلد، الكافي(. ]است دختران دادن شوهر زود
 يكي خواهم مي من«: گفت) شعيب(... به و يافت نجات كاران ستم از) ع(موسي حضرت كه زماني  .32

» .كني كار من براي سال تهش كه ]مهريه[ شرط اين به؛ درآورم تو همسري به را دخترم دو اين از
 .رساند مي را پدر واليت و فرزندان ازدواج در را والدين دخالت شريفه، آيه اين )27: قصص(

 شد، بالغ او زماني كه كه است اين و مادر پدر عهده بر فرزند ازحقوق يكي: فرمود) ص(اهللا رسول  .33
 )369، ص2ج الواعظين،روضه(. كند ازدواج و بگيرد همسر او براي

. را درستكارتان و صالح كنيزان و غالمان همچنين دهيد؛ همسر را خود همسرِ بي زنانِ و مردان  .34
 ) 32: نور(

 است خودشان در را آنچه آنان آنكه مگر دهد؛ نمي تغيير را) ملّتي و( قوم هيچ سرنوشت خداوند،  .35
 )11: رعد(! دهند تغيير

 .32: نور  .36
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قرآن كريم .1
  .البالغهنهج .2
اكبر غفاري، مكتبه ، مصحح عليمن اليحضره الفقيه پ، )ق1392( عليبابويه، محمدبنابن .3

 .3الصدوق، ج 
 .، قم، جامعه المدرسين حوزه علميهالتوحيد، )1357( )شيخ صدوق(ــــــــ ــــــــــ .4
، ترجمه پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمي لدونخ تاريخ العبر، مقدمه ابن، )1385(خلدون  ابن .5

  .فرهنگي
، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم شناسي انحرافات جامعه، )1389(احمدي، حبيب  .6

 ).سمت(انساني 
رويكردهاي نظري هفتگانه در بررسي مسائل ، )1386(ارل، رابينگتن و واينبرگ، مارتين  .7

 .ق سروستاني، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه رحمت اهللا صدياجتماعي
 .، تهران، نشر كيهانشناسي توسعه جامعه، )1386(رضا  غفاري، غالم ازكيا، مصطفي و .8
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، نشر مؤسسه فرهنگي نامه جمعيتايران، ويژه: نامهناظر ويژه، )1390( اسالمي، غالمحسين .9
 .مطبوعاتي ايران

، مصحح رسول جعفريان، تهران، نشر هتاريخ دخاني، )1382(اصفهاني كرباليي، حسن بن علي .10
  .مركز اسناد انقالب اسالمي

، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه استفتائات، )1362) (ره(امام خميني .11
  .علميه قم، ج اول

  .، انتشارات دانشگاه تهرانشناسينامه جمعيت لغت، )1354(اماني، مهدي و ديگران  .12
، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني شناسي جهانجمعيت) 1383(اماني، مهدي .13

 ).سمت(ها  دانشگاه
غررالحكم و دررالكلم، مجموعه من كلمات وحكم االمام ، )1386(آمدي، عبدالوحد بن محمد  .14

  .، نشر دارالكتاب االسالمي)ع(علي
نشراسالمي جامعه  عبداهللا النوراني، قم، مؤسسه: ، محققفرائد االصول، )1414ق(انصاري  .15

 .2مدرسين، ج 
، ترجمه رحمت اهللا صديق )شهر، خود و جامعه(شهري  نظريه اجتماعي، )1390(باندز، مايكل  .16

 .سروستاني، انتشارات دانشگاه تهران
عبادت و خودسازي، تهران، مؤسسه : ، جلد اولرساله نوين، )1361(آزار شيرازي، عبدالكريم بي .17

  .انجام كتاب
، تهران، مؤسسه )ره(خودباوري و خودكفايي از ديدگاه امام خميني، )1381(وعي تبيان آثار موض .18

  ).ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني
  .، تبريز، انتشارات آيدينشناسيمباني جمعيت، )1388(تقوي، نعمت اهللا  .19
 .، ترجمه حسين قاضيان، تهران، نشر نيدرآمدي به مطالعات خانواده، )1388(جان، برناردز  .20
  .، تهران، نشر دهخداشناسي مباني جمعيت، )1376(فر، محمد جهان .21
  .، مركز نشر اسراءمنزلت عقل در هندسه معرفت ديني، )1389(جوادي آملي، عبداهللا  .22
 .، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهيجغرافياي جمعيت ايران، )1380(جوان، جعفر  .23
 .21شارات اسالمي، جلد ، قم، دفتر انتوسائل الشيعه، )ق1314(حرعاملي، محمدبن محمد  .24
 .قم، مؤسسه النشر االسالمي ،االصولةكفاي، )ق1414(خراساني ، محمد كاظم  .25
با رويكرد (شناسي تحوالت ساختار جمعيت در ايران  آسيب، )1388(خسروي وشمگير، حسن  .26

  .، تهران، مؤسسه تحقيقاتي تدبير)اقتصادي
، تهران، انتشارات علمي بخش اول )عصر ايمان(تاريخ تمدن ، )1373(دورانت، ويليام جيمز  .27

 .4فرهنگي، ج 
 .)ره(پژوهشي امام خميني و  ، قم، انتشارات مؤسسه آموزشيشناسي انسان، )1381(رجبي، محمود  .28
، ترجمه سيد حسن حسيني، شناسي طردشدگان اجتماعي هاي جامعه نظريه، )1385(زبيرا، مارتين  .29

  .تهران، نشر آن
 .، تهران، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرييت و توسعهجمع، )1371(زنجاني، حبيب اهللا  .30
  .، تهران، نشر فراهانيتحريم تنباكو، ]تا بي[ زنجاني، محمدرضا .31
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، )ميرووري و مرگ با تأكيد بر بهره(هاي مقدماتي تحليل جمعيت  روش، )1390(سرابي، حسن  .32
 .انتشارات دانشگاه تهران

  .، تهران، شركت سهامي انتشارشهري يشناس جامعه، )1386(شيخي، محمد تقي  .33
  .، المجمع العلمي للشهيد الصدراقتصادنا ،)ق1408(الصدر، السيد محمد باقر  .34
گفتگو با انديشمندان علوم اسالمي و انساني در مجموعه گفتگوهاي ، )1392(عرب، هادي  .35

ي ترويج ضميمه مجله علمي( همايش تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه
  .، قم)معرفت

، ترجمه جعفر سجادي، تهران، هاي اهل مدينه فاضله انديشه، )1379(فارابي، محمد بن محمد  .36
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

الدين مرعشي، قم، كتابفروشي ، مقدمه شهابالواعظينةروض] تا بي[فتال نيشابوري، محمدبن احمد  .37
  .مصطفوي

  . ، تهران، انتشارات اقباليشناسنظريات جمعيت، )1364(كتابي، احمد  .38
  .، تهران، نشر نظرمعماري فراتر از معماري مشكالت معماري معاصر ايران، )1388(كرمانيان، علي  .39
، نقش زنان در توسعه كشورهاي اسالمي، )1385(كواليي، الهه و حافظيان، محمد حسين  .40

  .انتشارات دانشگاه تهران
، ترجمه حسين محموديان، مطالعات جمعيتيدرآمدي بر ، )1384(لوكاس ديويد و پاول مير  .41

 .انتشارات دانشگاه تهران
 .، محشي ابوالحسن شعراني، مكتبه االسالميهالكافي، )ق1383(مازندراني، محمد بن يعقوب  .42
حياتي بكري، : ، مصححكنز العمال في سنن االقوال واالفعال، )ق1405(الدين متقي، علي بن حسام .43

 .مؤسسه الرساله
 .، دارالكتب االسالميهبحاراالنوار، )1362(اقر بن محمد تقي مجلسي، محمدب .44
  .، تهران، نشر دورانشناسي مقدمات جامعه، )1388(محسني، منوچهر  .45
فرهنگ و ، )1383( مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .46

 .و ارشاد اسالمي ، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ)مجموعه مقاالت(تكنولوژي 
، شناسي شناسي، انسان خداشناسي، كيهان 3- 1معارف قرآن ، )1380( مصباح يزدي، محمد تقي .47

 .)ره(پژوهشي امام خميني قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و 
 .، بيروت، لبنان، موسسه االعلمي للمطبوعاتاصول الفقه، ]تا بي[مظفر، محمدرضا  .48
  .، انتشارات دانشگاه تهرانكاربردي شناسي جمعيت ابدر ب گفتاري، )1385(ميرزايي، محمد  .49
، تهران، انتشارات دانشگاه امام تاريخ تمدن و ملك مهدوي، )1390( همايون، محمد هادي .50

 .و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) ع(صادق
، تهران، سازمان انسان از ديدگاه اسالم :دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، )1377(واعظي، احمد  .51

 ).سمت( ها العه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهمط
 .، تهران، انتشارات كيهانشناسي روستايي جامعه، )1375(وثوقي، منصور  .52
، مكتبه الفقيه، ورام تنبيه الخواطر ونزهه النواظر المعروف بمجموعه، )1368(ورام، مسعود بن عيسي  .53

 .دارالتعارف
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نشر مؤسسه فرهنگي ) ايرنا(مهوري اسالمي ، خبرگزاري ج)1390( نامه جمعيت ايران ويژه .54
 .مطبوعاتي ايران
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