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  در سیاست کنترل جمعیت؛ یتأمل
  آن يآثار و پیامدها

  *يفوالدمحمد 
  چكيده  

و بررسي آثار و پيامدهاي آن از جمله مباحث مهم و جـذاب بـوده اسـت. در     همواره بحث از جمعيت،
مردان بر فزوني جمعيت و در مقاطعي ديگر بر كنترل و كـاهش  مقاطعي از تاريخ كشور ما، سياست دولت

است راهبردي تبـديل شـد.   آن بوده است. پس از پيروزي انقالب اسالمي، بحث كنترل جمعيت به يك سي
ايران را با معضل گسل و گسست نسـلي، و پيـري مفـرط     ةآن سياست، امروز به بار نشسته و جامع ةنتيج

ـتن از     جمعيت مواجه ساخته است. از اين رو، امروز تأكيد مسئوالن امر بر فزونـي جمعيـت و دسـت شس
ذ سياست پيشگيرانه، نيازمند توجه بـه  رسد، اين موضوع و اتخاباشد. به نظر ميسياست كنترل جمعيت مي

هـا،  اي، و امكانـات، ظرفيـت  اجتمـاعي، اقتصـادي، سـاختاري، زمينـه     هاي نهادي، فرهنگـي، زيرساخت
توان فزوني جمعيـت را امـري   باره نميهاي فرهنگي، ديني و اجتماعي است. به يكها و مؤلفهمحدوديت

  عكس.به ناپسند و كنترل آن را امري مطلوب تلقي كرد و يا
اين مقال، با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي به واكاوي سياست كنترل جمعيت و آثـار و پيامـدهاي آن   
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  پيش درآمد
مهـاجرت،  بحث از جمعیت، پویایی و ابعاد آن، یعنی میزان رشد، ساختار سنی، باروري، مـرگ و میـر و   

خـود، ابعـاد    ۀبه شدت متأثر از محیط و بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود هستند، آنها نیز به نوب
پایـدار را تحـت تـأثیر     ۀانسانی، و توسـع  ۀاجتماعی، توسع ۀاقتصادي، توسع ۀمختلف توسعه نظیر توسع

یت، ازدیاد و یا کـاهش و کنتـرل   رو، همواره بحث از جمع). از این16، ص 1388(صادقی،  دهندقرار می
هاي علمی و مباحث نظري و عملـی از جملـه مباحـث    آن و نیز تنظیم خانواده، در طول تاریخ در عرصه

توان به بیش از دوهـزار و سیصـد سـال قبـل     جذاب و جدالی بوده است. حداقل قدمت این بحث را می
گونـه مطـرح کـرده    خود این بحث را ایـن  رجمهویعنی به زمان افالطون برگرداند. آنجا که وي در کتاب 

است که وقتی یک گروه نخبه حاکم بخواهد جامعه را هدایت کند، باید به مقوله جمعیـت توجـه نمایـد:    
نظر دیگري نیز وجود دارد که بایـد مـد   که هدف آنها حفظ تعداد میانگین جمعیت باشد... موارد بسیار«...

تواند با کمک آنها تا حـد  ها و موارد مشابه که دولت میبیماري ها وقرار گیرد. مواردي نظیر اثرات جنگ
). همچنین بـراي  1367 (افالطون، »امکان از بزرگ یا کوچک شدن بیش از اندازه جمعیت جلوگیري کند

هـا، حاکمــان، و سیاسـتمداران موضــوع جمعیـت همــواره بـه عنــوان موضـوعی راهبــردي و      حکومـت 
  استراتژیک مطرح بوده است.

ق یـ ت از طریـ بحـث کنتـرل جمع   ویژه پس از انقالب اسالمی،ه ، بریاخ يهادر سالر ما نیز در کشو
هـاي جمعیتـی در قالـب محورهـایی     انگیز بوده است. چالشموضوعی چالشی و بحث، »م خانوادهیتنظ«

نظیر مسائل جمعیت، و شهرنشینی، جمعیت و اشتغال، جمعیت و محیط زیست، توزیـع درآمـد و فقـر،    
ایی، شاخص سواد و آمـوزش، برابـري جنسـیتی و توانمندسـازي زنـان، سیاسـت اجتمـاعی،        امنیت غذ

بهداشت و سالمت، تغییر ساختار سنی جمعیت و پیامدهاي آن و آینده باروري در ایران مطـرح و مـورد   
موضـوع تـا جـایی اسـت کـه بـا       ت یـ اهم). 186، ص 1388(صادقی،  بحث و بررسی قرار گرفته است

شـدن   دوبرابـر  )، ما شـاهد 1375ـ1355هفتاد ( ۀپنجاه تا ده ۀروند رشد جمعیت از ده نگاهی اجمالی به
ون نفـر گـزارش شـد. از نظـر     یـ لیم 60حـدود   ،رانیـ ت ایـ جمع 1375 در سـال هسـتیم.   رانیـ ت ایجمع
 ،1376 ،جهـانفر ( اسـت بـوده  ت جـوان در کشـور   یـ انفجار جمع ةسال گذشته دور 20 ،شناسانتیجمع
تنظیم جمعیت در ایران پس از انقالب، میان دولتمـردان بـه یـک سیاسـت      ۀبرنام رو،از این ).51ـ50ص

 هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی،   راهبردي تبـدیل گردیـد. بـویژه مشـکالت جنـگ و پـس از آن و نابسـامانی       
سـاز  و... زمینـه مسـکن   ،کشور در بخش آمـوزش، بهداشـت   يمشکالت فرارو ها و نیزاقتصادي، تحریم

شد. اکنون پیامد این موضوع در دهـه   يموضوع راهبردک یبه » م خانوادهیتنظ«و » کنترل جمعیت«تبدیل 
این شده است که ما با افت شدید جمعیت مواجه هستیم و در چند سال آینده با رشد منفی جمعیـت   90
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، ي، اقتصـاد یرات فرهنگـ ین موضوع با توجه به تأثیا ،به هر حال و پیر شدن تدریجی جمعیت مواجهیم.
شـمندان  یمـورد بحـث اند  جد د به یاست که با یاش از جمله موضوعاتگسترده یاسیس یو حت یاجتماع
. این پیامدهاي ناخوشایند موجب شده است کـه نظـام اسـالمی در ایـن موضـوع تجدیـدنظر       ردیقرار گ

  نموده و پیامدهاي منفی سیاست کنترل جمعیت را جدي تلقی نماید.
منتشـر   2010که سازمان ملل متحد در سال  ،یتین جمعییرشد پا يویبر اساس سنارنه، ین زمیدر هم
تعـادل آن   يبـرا  يابپـردازد و برنامـه   یتـ یجمع ینیگزین صورت به ادامه جایران به همیاگر ا ،کرده است

ن یـ ادرصـد   47ان، یـ ن میـ از ا !را تجربه خواهد کـرد  یونیلیم 31ت ینده جمعیسال آ 80در ،نداشته باشد
اسـت کـه    يکشور 10ران در حال حاضر جز یادهند. یل میتشکسال  60 يمند باالرا افراد سالت یجمع

. بـه  گاه ششم جهان قـرار دارد یدر جان جهت یاز ادر حال حرکت است و  یبه سرعت به سمت کهنسال
نـده،  یخواهـد شـد و در ده سـال آ    یتـ یجمع ياول سالمند ۀمرحلوارد  ،ندهیست سال آیدر بکه  ياگونه
ـ ا .(Amir ahmadi, 1990) را تجربه خواهـد کـرد   يسالمنددوم  ۀمرحل کشـور   يبـالقوه بـرا   ين خطـر ی

ن بـه  یـ باشـد. ا یکارآمد و فعال م یانسان يرویکاهش ن يت به معنایرا کاهش جمعیشود؛ زیمحسوب م
ورود  يبـرا  يگـر یر کشورهاسـت، کـه خـود راه د   یاز سا یکار و کارشناسان فن يرویوارد کردن ن يمعنا

  گانه به کشور است.یفرهنگ ب
خ ین مقطـع از تـار  یـ ژه در ایـ ودر ایران، بـه  جمعیت افزایش عمده به علل و عوامل یاجمال یبا نگاه

  نه اشاره کرد:  ین زمیر در ایتوان به عوامل زیران، میا
 بـر  عـالوه . اسـت  شده توصیه مسلمان جمعیت ازدیاد و بسیار فرزند داشتن : در اسالممذهبی عوامل

  .است شده نکوهش فقر و فرزندان روزي از ترس دلیل به جنین سقط این،
 هـاي چنـدان دور، خـانواده  هـاي نـه  ویـژه در گذشـته  به زمین، ایران تاریخ در همواره: فرهنگی عوامل

 نیـز  اقتـدار  افزایش گروهی و زندگی به تمایل. اندبوده اجتماعی منزلت و ارج داراي و پرجمعیت بزرگ
  .آورد فراهم را نسل تکثیر ۀزمین زیاد، فرزند داشتن دلیل به خانواده از

 پیـري،  دوران را از ایرانـی  زنـان  و در گذشـته، مـردان   اجتمـاعی  تـأمین  نظام فقدان: اجتماعی عوامل
 مـددکار  و دسـت  عصـاي  و غمخـوار  و یار داشتن واداشته، هراس به خانواده، سرپرست مرگ ناتوانی یا

  ).1378، ی(خان است بوده بسیار فرزند داشتن به والدین عالقه دالیل از جمله پیري، دوران
اصـل   يچنـد و بازکـاو   یاالتؤا مثبت آن، توجه به سـ یو  یمنف يامدهایت و پیاما در خصوص جمع

ـ یم یا ارتباطیآ یراسته نکه بیاست. ا يموضع ضرور سـالمت،  همچـون   یمسـائل ت بـا  یـ جمع یان فزون
ت فرهنـگ  یـ حاکم ،ياسـتعمار  يهـا استینقش س ؟داردوجود  يفتارو ر یاجتماع يهابیبهداشت، آس

منشـأ   ییتنهـا بـه  تیـ اد جمعیـ ازد ایـ آ ست؟یچت یمقوله کنترل جمعدر  یستینیفم يهاجنبشته و یمدرن
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ت یـ ش جمعیم با افـزا یاز آن، در ارتباط مستق یناش يامدهایو پ ینیشهرنش یراسته ا بیاست؟ آمشکالت 
منـابع  د یـ تول در یکیتکنولـوژ  يهـا شرفتیپ ایاز توسعه نامتوازن است؟ آ ین مشکالت ناشیا ایاست و 

نکـه کنتـرل   یبـا توجـه بـه ا    ؟سـت ت داشـته ا یـ ش جمعینسبت به افـزا  يشتریسرعت ب ،يو انرژ ییغذا
تـوان  یا میآ توسعه است، یت جوان و فعال رکن اساسیت است و جمعیرشدن جمعیت منجر به پیجمع

  نائل آمد؟! يو اقتصاد یفرهنگ، ی، اجتماعیاسیس ۀه توسعت جوان و فعال، بیبدون جمع
 يرو، در تـالش اسـت تـا بـا بازکـاو     نیـ اؤاالت اسـت. از ن سیبه ا ییگون پژوهش، درصدد پاسخیا

و در ین سـنار یکه منجر به طرح ا یینموده، بسترها یآن را بررس يامدهایت، آثار و پیاست کنترل جمعیس
  قرار دهد. یرد را مورد بررسیجه بگیران شده و به سرعت هم نتیاز کشورها و از جمله ا ياریبس

  بحث يشناسمفهوم
به کلیه کسانی که به طور مستمر در یک واحد جغرافیایی(کشور، استان، شهرستان، شهر و یا روسـتا) بـه   

. امـا در  )3، ص1388پـور،  (کـاظمی  شـود گفته مـی » جمعیت«کنند، صورت خانوار و خانواده زندگی می
ـ بارا آنها  است که ين نکته ضروریتوجه به ا »م خانوادهیتنظ«و  »تیکنترل جمع«ع موضو گر یکـد یاز  دی

آن  يو اقتصـاد  یاجتمـاع  يامـدها یت و پیـ ش جمعیفـزا ابه مباحث کالن  »تیکنترل جمع«ک کرد. یتفک
قـرار  توجـه   و در سطح خانواده، مـورد  يد را عمدتاً از نظر فردیش موالیافزا »م خانوادهیتنظ«پردازد و یم
  .دهدیم

، 1ج ، 1344 (دهخـدا،  دادن استدر لغت به معنی ترتیب و آراستگی، استحکام و ترتیب» تنظیم« ةواژ
» موالیـد «ریـزي نماینـد.   ها و دولت براي افراد و جامعه و مطابق امکانات، برنامـه ؛ یعنی خانوادهذیل واژه)

و در اصطالح به معنی تولید و تکثیر نسـل صـالح    (همان) نباتات و حیوانات استنیز به معنی فرزندان، 
  و کارا است.

کـه   یعـالوه بـر اشـتراکات   هریـک   ،»تیکنترل جمع«و  »يبهداشت بارور«، »م خانوادهیتنظ« يهاواژه
آنهـا   یکـه طـ  اسـت   ییهـا دسـتورالعمل  ،»م خـانواده یتنظ«کنند. یاره می اشنیا اهداف معی یدارند به مبان

ن یـ ابـد. ا ییت خـانواده کـاهش مـ   یـ تعـداد جمع  ،جهیدر نت .شودیم يگذارزنان، کنترل و فاصله يباردار
بـه   ،ن صـورت یـ شـود. در ا یل مـ یک برنامه تبـد یکند و به یدا میپ یحکومت ۀجنب یها گاهدستورالعمل

خـود   یع و جهـان یدر کاربرد وسـ  »يبهداشت بارور«شود. یشناخته م یدولت يهااستیاز س یکیعنوان 
کـه روابـط    ییاست. از آنجا یروابط جنس يسازمنیا آن یاشاره دارد که هدف اصل ییبه سلسله رفتارها

 »يبهداشـت بـارور  «ن دسـتورات و رفتارهـا   یـ گردد، ا یمنته يتواند به بارداریمو بهبودي نسل  یجنس
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 ؛65ص ،1379،یخیشــ( اســت یشــناختتیــجمع يا، واژه»تیــکنتــرل جمع« ةواژامــا انــد. ده شــدهیــنام
  .)153، ص 1383 ،انیمحمود

  بحث ةپيشين
ت یـ جمع جـدي مسـتمر مـرگ و میـر بـا کـاهش      به دلیل افزایش  ،20هۀ از دپس ایران جمعیت چند هر

د. بـه  یـ جمعیـت مواجـه گرد   ان، بـا رشـد شـتاب   1330- 1360هايبین سال یاما در دوره زمان مواجه بود،
ـ ا .افـت یفـزایش  درصد ا 3به رقمی حدود  ،جمعیت در این چهار دههرشد ساالنه یانگین طوري که م ن ی
بـیش از شـانزده    ،دو برابر و در طـول یـک قـرن    ،سال 20ران هر یشد که جمعیت اموجب رشد ساالنه 
 1365میلیـون نفـر در سـال     50به حدود  ،1335میلیون نفر در سال 19جمعیت ایران از یعنی برابر شود. 

ز گسـترش  یـ ران و نیـ ادر  ید به زنـدگ یت و امیفیکشور، ارتقا ک ينرخ رشد اقتصادش ی. افزابدایش یافزا
د در رشـ  ياکننـده عیـین تمیر نوزادان و اطفـال، نقـش    مرگ و و به تبع آن کاهش میزان یبهداشت عموم

شد که رشد طبیعی سـاالنه جمعیـت   موجب تحوالت داشت. به عبارت دیگر، این ران یجمعیت اشتابان 
  )1369احمدي امیر(. ابدیش یدرصد افزا 2/3رقم ، به 1365تا  1355هاي فاصله سالران در یا

 ابتـدا،  :دو مرحله بـه اجـرا گذاشـته شـد     یم خانواده، طیبر تنظ یمبتن یتیجمع يهااستیران، سیدر ا
سـوم   ۀتوجه کـرد. در برنامـ   یتیل جمعئن بار دولت به مسایاول يبرا 1341 يهاسالاز ش از انقالب و یپ
م یبهداشـت و تنظـ  «بـه نـام    يواحـد  1346قرار گرفـت و در سـال    توجهت مورد یجمع ۀ، مسئلیمرانع

 ی، مـدت کوتـاه  یانقـالب اسـالم   يروزیـ پـس از پ  وقـت شـکل گرفـت.    يدر وزارت بهـدار » خانواده
د و رشـد  یـ ع موالیش سـر ین امـر، افـزا  یـ جـه ا ینت .سپرده شـد  یفراموش ۀم خانواده به بوتیتنظ يهابرنامه
ـ ا ،1368از سـال  و  یلـ یپـس از جنـگ تحم   يهـا در سالاما  ).13، ص1378 ،يکالنتر( بود تیجمع ن ی

نـرخ رشـد    9/3ش یافـزا با ران ید که اهدینشان م یقرار گرفت. آمار رسممجدداً در دستور کار موضوع 
 ن پـس، یـ از اجهان قـرار گرفتـه اسـت.     يف سوم کشورهایت در ردیاز لحاظ نرخ رشد جمع ،تیجمع

و  مطـرح  یاسـ یو س یمحافـل گونـاگون علمـ    يم خـانواده از سـو  یت و لزوم تنظیموضوع کنترل جمع
  داشت. یدر پ يادیز يهات و مخالفتموافق

هـاي  هاي تعدیل رشد جمعیت از طریق تشـویق و ترغیـب برنامـه   شد که سیاستهمین امر موجب 
شود. تـدوام ایـن سیاسـت در دوران    در کشور گرفته تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد و ولد و باروري 

در ایـران بـا سـرعتی     »بـاروري «، سـطح  84تـا   65 يهـا سال یطاصالحات موجب شد که  سازندگی و
میـزان   ،تبع آنهاي باروري و بهکه شاخص طوريه. بیابدکاهش المللی در سطح بینسابقه کمو ی یاستثنا

نـوزاد زنـده    5/6به کمتر از نصف تقلیل یافت. میزان باروري کـل از   ،1365در مقایسه با سال زاد و ولد 

۱۵۸      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

میزان رشـد طبیعـی سـاالنه جمعیـت از      ،تبع آننوزاد زنده و به 3به کمتر از  ،1365براي هر زن در سال 
 .(Amir ahmadi, 1988)ت. درصد در حال حاضر تنزل یافته اس 5/1به کمتر از  ،1365درصد در سال  2/3

هاي چهـارم تـا نهـم مرتکـب آن شـدند، ایـن بـود کـه رابطـه          ن، غفلت بزرگی که دولتدر این میا
باشد؛ یعنی با کاهش موالید و کـاهش رشـد   با ترکیب جمعیتی معکوس می ت،یکنترل جمع يهااستیس

است کاهش مستمر زاد و ولـد و انتقـال از   ین معنا که سیبه اشود؛ دگرگون می یساختار جمعیتجمعیت، 
ران را از وضعیت جوانی خـارج  یعی به باروري کنترل شده، به تدریج ساختار سنی جمعیت اباروري طبی

، روند کـاهش جمعیـت   یتیجمعکنترل است یدر صورت تداوم سدهد. یمو به طرف سالخوردگی سوق 
  درصد خواهد رسید! 15به حدود  ،ساله 15کمتر از 

  سياستي استعماري ؛کنترل جمعيت
اشـغال   .2)؛ سـرمایه ( توسـعه ثـروت   .1 :نندکرا دنبال میعمده سه هدف همواره هاي تجاوزکارانه جنگ

هـاي  هـدف جنـگ  (نیروي انسانی). بـه عبـارت دیگـر،    افزایش نفرات  .3)؛ زمین(گسترش سر سرزمین
. اسـتراتژي  اسـت  منابع مالی، تجاري، طبیعـی و انسـانی  اعم از ، دسترسی و سیطره بر منابع ،تجاوزکارانه

این امـر  و به حداقل رساندن آن است. تجاوزگران براي رسیدن به این هدف، کنترل منابع و  طلبان،جنگ
کـاهش  گناه، با هـدف  هاي بیباران شهرها و کشتن انسانسربازان و بمباز طریق جنگ مستقیم و کشتن 

کـاهش جمعیـت محقـق    ، در نتیجـه سیطره و نفوذ دشمن بر منابع، کاهش مصرف آنهـا از ایـن منـابع و    
هاي تجاوزکارانه، وجود جمعیت جوان و مولـد  ترین مانع دشمن در جنگ، مهم. به عبارت دیگرشودمی

، )(The War Against Populationsجنـگ علیـه جمعیـت   در کتـاب   (Jacqueline Kasun)کاسون ژاکلیناست. 
کامالً منطبق بر پارامترهاي دکترین نظـامی و یـک جنـگ تمـام      ،دهد که کنترل جمعیت جهانینشان می

  .)panindigan.tripod.com/panindigan.html(عیار است 
هویـت شـده و بـه    بحران هاي جاسوسی دچار پس از پایان جنگ سرد، سرویس ،آلوین تافلر از نظر
دیگر اتحاد  از دیدگاه آنها دشمن، کنند.را توجیه د ف و مأموریتی قابل توجه بودند تا وجود خودنبال هد

در سـال   ياجانبه پیمـان اقتصـادي  کمیسیون سه. چین نبود یتکمونیسکشور جماهیر شوروي نبود، حتی 
میان آمریکا، اروپا و ژاپن در دفاع از منابع اقتصادي مشترك در مقابل کشـورهاي در حـال توسـعه     1973

 »شرق در مقابل غرب«ژئوپلتیک از  کنندة تغییر قطببه عنوان تسریع ،جانبهکمیسیون سهاین د گردید. قمنع
دانست، رشد جمعیت میآن را جدي کمیته خطر این به کار رفت. دشمنی که  »شمال در مقابل جنوب«به 

  p.155)،. (Alvin and Heidi Toffler ,1993 بودیافته با منابع غنی بومی در کشورهاي کمتر توسعه



   ۱۵۹ آن يآثار و پيامدها ؛جمعيت سياست كنترلتأملي در 

هاي به ظـاهر علمـی   رسد در وراي شعارهاي جذاب و فریبنده، همراه با بیان یافتهبنابراین، به نظر می
دهه هفتـاد و  در  قرار دارند که در پی منافع خود هستند. در زمینه پیامدهاي کنترل جمعیت، استعمارگران

تأثیر روند رشـد   ةدرباراي هژپرو) آمریکا یس جمهور وقتئمشاور امنیت ملی ر( هنري کسینجردر زمان 
این پروژه، روند فزاینده رشد جمعیت جهـانی   انجام شد.طراحی و جمعیت جهانی بر امنیت ملی آمریکا 

هـا،  آمریکا دانسته و با تشریح استراتژي آمریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاسـت را برخالف امنیت ملی 
المللی و روش ترغیب و اقنـاع رهبـران کشـورهاي مـورد     هاي بینراهکارها، چگونگی همکاري سازمان

  .www.whitehouse.gov/nsc/history.html-7)( کندنظر براي کاهش روند رشد جمعیت را تبیین می
بر اساس این پژوهش، جمعیت کشورهاي در حال توسعه و با منابع غنی در صـورتی کـه بـا همـان     

ها و انتظـارات عمـومی در میـان مـردم از     ضریب رشد افزایش یابد، موجبِ به شدت باال رفتن خواست
هاي اجتماعی و سیاسـی در ایـن   شود که خود به ناپایداريجمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن می

تـا انـدازه زیـادي منـافع      ،هـا در کشـورهاي داراي منـابع غنـی    کشورها تبدیل خواهد شد. این ناپایداري
گـذاري در کشـورهاي فـوق را بـه     کشورهاي صنعتی همچون آمریکا و بهره آنها از این منـابع و سـرمایه  

فشار ایجاد شده براي تأمین نیازهـاي ایـن جمعیـت بـاال، در      ،سوي دیگراز  .)Ibid(خطر خواهد انداخت
به دنبال افـزایش قیمـت نفـت جهـت تـأمین       ،ها و حاکمان این کشورهاشود که دولتآینده موجب می

تأثیر بسـیار منفـی بـر روي    ز ین نیازها و انتظارات رفاهی و معیشتی مردم خود باشند. افزایش قیمت نفت
  panindigan.tripod.com/panindigan.html)( خواهد داشتاقتصاد آمریکا 

ـ ابا صر ياستعمار يپردازان کشورهاهیل، نظرین دلیبه هم ت یـ ش جمعیافـزا خـود را از   یحت نگران
 يت کشـورها یش جمعیواقع، افزادارند. در یاظهار م یاسالم يژه کشورهایوه جهان، ب يجوان کشورها

ق بـه کنتـرل   یر کشورها را تشـو یرو، سانیاست. از ا ياستعمار يکشورها يفراروعمده معضل  ،یاسالم
ن و چـالش  یدرباره تمدن اسـالم و چـ   ،از مصاحبه خود یدر بخش نگتونیساموئل هانت کنند.یت میجمع

  د:یگویمآنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان 
ن تمدن اساساً یچراکه ا ؛هاستگر چالشیمتفاوت از د ياست که چالش آن تا حدود یتمدن اسالم تمدن

شـاهد آن   یاسـالم  يکه در اکثـر کشـورها   ،زاد و ولد يت دارد. رشد باالیجمع ییایپو یشه در نوعیر
تا  15اسالم را جوانان ت جهان یدرصد جمع 20ش از ین چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیا ،میهست
  .)296ص ،1386 (گاردنر،اندل دادهیساله تشک 25

بـزرگ   يهـا گـر قـدرت  ید یز نگرانین یغرب يکشورهاخود ت مسلمانان در یش جمعیافزان، یعالوه بر ا
ـ اد مسـلمانان،  یـ و زاد ولـد ز  ییت نـژاد اروپـا  یجمع یاست. رشد منف ، یاسـ یاز مناسـبات س  ياریر بسـ ب

ت، یـ جمعخ یرا همـواره در طـول تـار   یز است؛ گذارریثأتمزبور  يکشورها يو اقتصاد یفرهنگ، یاجتماع

۱۶۰      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

 يبـرا  يد جـد یـ ک تهدیـ  ،نیامـروزه کشـور چـ   ل، یـ ن دلیبه هماست.  یاسیمهم در اقتدار سعامل ک ی
  د.شویب موحسمبزرگ  يهاقدرت

بـا اهـداف و    ياسـت راهبـرد  یک سیـ ت، بـه عنـوان   یـ رسد شعار کنترل جمعیدر مجموع، به نظر م
جهـان سـوم و در    ينسـبت بـه کشـورها    يافته و استعماریتوسعه يکشورها يخاص، از سو يهازهیانگ

  ل شده است.یحال توسعه تبد

  جمعيت؛ توسعه يا فقر؟
  اجماالً، در زمینه بحث توسعه و جمعیت، سه دیدگاه وجود دارد:  

هاي طرفانه (مدلبینانه(بازراپ، سایمون و کوزنتس) و بیها)، خوشدیدگاه بدبینانه(مالتوس و نئومالتوسین
تـأثیر در فراینـد رشـد و    جدید اقتصادي) مطرح شده که به ترتیب رشد جمعیت را مانع، محـرك و بـی  

ویژه بـا توجـه   دانند... عالوه بر این، در رویکرد و گفتمان جدید جمعیت و توسعه، بهتوسعه اقتصادي می
آسـاي اقتصـادي همـراه بـا آن، تئـوري پنجـره       سنی شرق آسیا و رشـد معجـزه   به تجربه انتقال ساختار

)، و مفاهیم مرتبط بـا آن، از قبیـل فایـده یـا امتیـاز جمعیتـی، هدیـه        Demographic Windowجمعیتی(
 جمعیتی، و... در خصوص تاثیرات رشد و پویایی جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادي مطرح شـده اسـت  

). در هر سه رهیافت، و مدل نظري، بر رشد جمعیـت بـه عنـوان    306، ص 1388(جمعی از نویسندگان، 
متغییر پویایی جمعیت تأکید شده است. این امر موجب شده تا تأثیر تک عامل جمعیتی کلیـدي در فراینـد   

  )308ص . (همان،توسعه اقتصادي، یعنی ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن نادیده گرفته شود
ترین عامـل  ن مهم وجود داشته که کلیديیه در بحث از جمعیت و توسعه، توجه به ابا این وجود، هموار

 ي، اقتصـاد یو توسعه اجتمـاع  ياقتصادمحور و محرکه رشد است. نیروي انسانی نیروي انسانی توسعه، 
زیرساختی و زیربنـایی   ۀانسانی، عامل طبیعی و سرمای ۀسرمایمادي،  ۀسرمای چهار عاملِاست.  یاسیو س
از ایـن عوامـل، رشـد و    هریـک   محدودیتشوند. محسوب می عوامل رشد و توسعه اقتصادي کشوراز 

امـا رشـد    ،منابع مالی قوي باشدو سرمایه در کشوري اگر  براي مثال،کند. توسعه اقتصادي را محدود می
از نظـر  م خواهـد مانـد.   ینـد رشـد و توسـعه عقـ    یمحـدود گـردد، فرا   یمنابع انسان ،تبع آنت و بهیجمع

تواند عامـل رشـد و توسـعه    جوان، مولد، فعال و کارا باشد، می يجمعیت کشورکارشناسان توسعه، اگر 
رشـد و   يبـرا  یسالخورده، غیرمولد و مصرفی و ناکارا باشد، مانع يت کشوریاگر جمع ،عکسبوده و به
بـه  باشـد کـه   میین چکشور یعنی  ،ترین کشور جهانپرجمعیتخواهد بود. مثال روشن این امر، توسعه 

توانسته است بیشترین نرخ رشـد اقتصـادي را در بـین کشـورهاي      ،کارا بودن جمعیت خود مولد ودلیل 
دالر ارتقـا   میلیـارد  200درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا  8قدرتمند اقتصادي با نرخ 



   ۱۶۱ آن يآثار و پيامدها ؛جمعيت سياست كنترلتأملي در 

 ،سـت ید نیتهدتنها نه ،کارآمد اقتصادي یک مدیریت بااد، یجمعیت زر شاهدي است بر اینکه مااین  .دهد
  .شدبایمرشد و توسعه  يبرار ینظیب ی طالیی وبلکه فرصت

اي در امکان توسعه و یا عدم توسـعه یـک   بنابراین، متغیر افزایش و یا کاهش جمعیت، نقش برجسته
جمعیـت بـه   باره در خصـوص فزونـی و یـا کـاهش     توان به یکرسد، نمیکند. به نظر میجامعه ایفا می

داوري نشست و حکم مطلق به ازدیاد و یا کاهش آن کـرد. اتخـاذ رویکـرد پیشـگیرانه و تنظـیم کنتـرل       
موالید و یا سیاست افزایش جمعیت، باید با توجه به متغیرهاي چنـد در یـک جامعـه صـورت گیـرد. از      

اعی، نهـادي،  هـاي اقتصـادي، اجتمـ   هاي دینی و فرهنگی، امکانـات و زیرسـاخت  جمله، مجموعه آموزه
ها، امکان و یا عدم امکان توسعه شبکه حمـل  اکولوژیکی، اقلیمی، فرهنگ کار و تالش، امکانات، ظرفیت

رو، رهبر فرزانـه انقـالب، بـا توجـه بـه      ... از ایناي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، وهو نقل، محدودیت
  انند.دمیلیونی می 150جمیع جهات، کشور ایران را متناسب براي جمعیت 

  پيامدهاي كاهش جمعيت
  ت عبارتند از:یکاهش جمع يامدهایاز آثار و پ یبرخ

  اقتصادي ةعدم رشد و توسع .۱
ت، تغییر ساختار جمعی و به اصطالح، پیـر شـدن جمعیـت    یاز جمله آثار و پیامدهاي منفی کاهش جمع

سنی جمعیـت از جـوانی   انتقال هرم جه، عدم رشد و توسعه اقتصادي است. بدین معنا که یکشور و در نت
اگـر  باشـد؛ زیـرا   مـی  »منابع انسانی« توسعهحرکۀ اصلی و کلیدي که ماست  یطیدر شرا ،به سالخوردگی

و همـه   باشد و در تالش براي توسعه اقتصـادي جامعـه باشـد،    مردمبخواهد در خدمت  یدولتراستی هب
 به درستی به کار گیـرد،  افزاري راافزاري و نرمي سختهاسرمایه و زیرساخت ،یمنابع ملتوان و ظرفیت 

ه توسـعه  یـ از اولیـ ن نیتـر را مهـم یـ ؛ زباشداقتصادي میشتاب روند توسعه  يبرا یش جمعیت عاملیافزا
ت یـ جمع يریـ ن، کاهش جمعیت موجـب پ یجوان، فعال و کارآمد است. بنابرا يروهای، وجود نياقتصاد

خواهد بود. به عبـارت دیگـر، در شـرایط کنـونی کـه       يرشد و توسعه اقتصاد يبرا یاست که خود مانع
جامعه اسالمی ما با معضل گسل کاهش جمعیت مواجه است، این امر عامل مهمی براي عقـب مانـدگی   

  و عدم توسعه کشور است.

  جمعيت ينشاطيو ب ي. پير۲
و تحـرك  نشاط ت و فقدان یجمع يریپت، یم خانواده و کنترل جمعیاز تنظ یاز دیگر مشکالت ناش

و جـوان   يرویـ به نوابسته  يرونق اقتصادتوسعه و است که روشن است.  یاجتماع ،ياقتصادالزم 
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 یو از نشـاط و سـرزندگ   شودیر میپ هجامعت یت، جمعیجمع یبا کاهش و رشد منفاست. کارآمد 
ها، يو غالب نوآور جوامع هستند یو سرزندگ ییایپو ۀیجوانان ما رایالزم برخوردار نخواهد بود؛ ز

بـه منصـه ظهـور    جـوان   يروهاینتوسط  يو اقتصاد یاسی، سیاجتماع يهاجهشز یها و نتیخالق
اساسـاً  کننـد.  یه، احسـاس خطـر مـ   یها و صـاحبان سـرما  دولتر، یت پیدر جامعه با جمع. رسدیم

راك، یشـ  كکنـد. ژا یافکند و جامعه به سمت محو شدن کامل حرکت میه میبر جامعه سا يدیناام
اروپا در حال محو شـدن  «کرد:  ینیبشیپ ییمدرن اروپا ير وقت فرانسه، درباره کشورهایوزنخست

از جمله کانادا  ،بزرگ يکشورها یل بعضین دلیشوند. به همیم یما خال يکشورها ياست. به زود
الـت کبـک در   یا ،اند. در حال حاضرکرده يگذارهی، سرمايریپذبرنامه مهاجرت يرو يبه طور جد
دالر نقـد   7500د یـ نوزادان جد يبرا ،التین ایرا شروع کرده است. در ا يت از زادآوریکانادا حما

  )1384،نیمک کب(. در نظر گرفته شده است

  يتيتربهاي اخالقي و . آسيب۳
، انیـ جـان را هـاي اخالقـی و تربیتـی اسـت.     ت، آسیبیز کنترل جمعیکاهش و ن یمنف يامدهایاز پ یکی
ن یتـأم وي معتقد است داشته باشند.  يادیز يهاخواهد که بچهیمزنان از  ،ییکایامرک یشناس کاتولنید

کـه فقـط    ياینوع زندگ .موفق است یزندگ آن از دارد که حاصلیاز نظم ن یبه انواع ،بزرگ يهاخانواده
دست برداشـتن از امکانـات    يخود برا يایثارکردن، احیا یعنی ؛افتدیاتفاق م یزندگ ۀادام ۀنیبا داشتن هز

د معتقدنـد، بـه نـوع    یـ که به کنترل موال یکارشناسان :معتقد است ينده. ویدن به آیرس يبرا یدستشیو پ
ات خـود ادامـه   یـ که الزم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به ح ییهاتیشخص

امـا ثروتمنـد    ،ت ممکن است ثروتمنـد شـوند  یجمعکم يهاخانواده ،نکهیگر ایاند. نکته دفکر نکرده ،دهد
  )32ص (همان، تر استر ماندنشان خطرناكیاز فق ،شدن آنان

غالبـاً بـه    ،یشـناخت تیـ مباحـث جمع را مـا در  یـ ؛ زاشـاره دارد غیرقابل انکار  یتیواقعاین موضوع به 
زمینـه از  ن یـ در اد. یـ آیها به وجـود مـ  خانواده یتیب فقر و پرجمعیکه از ترککنیم یمتوجه  ییهابیآس

، اسـت  يژه تک فرزندیوبه، تیجمعکم يهاکه متوجه خانواده يایتیو ترب یاخالق يهابیآسسو، از یک
توجـه  ت وجـود دارد،  یـ پرجمع يهـا که در خـانواده  يدیبه منافع و فوااز سوي دیگر، و  میشویغافل م
بـروز مشـکالت   موجـب  توانـد  یاست کـه مـ   ياخود مقوله، يب رفاه و تک فرزندیترکایم؛ زیرا نکرده
سلسـله  ، همـواره بـا   يفرزنـد تـک کـم جمعیـت، بـه ویـژه      يهـا کودکان در خـانواده ؛ زیرا شود یفراوان

رو، فرزنـدان در  از ایـن شود. یبرآورده ما اکثر آنها یکنند که همه یرشد م یانیپایو انتظارات ب هاخواست
صـبر،   ، کمک به هم نوعـان، گذشت ،ثاریر قناعت، اینظ يایاخالقارزشی و م یمفاهبا  ییهان خانوادهیچن
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ز یـ ن نیل اصالت رفاه و لـذت، والـد  یبه دل ،گرید ياز سوشکیبایی، تحمل، مدارا و... بیگانه خواهند بود. 
خواهنـد  بهـره  یبفرزندان، نعمت ، از ییهاخانوادهوالدین در چنین کنند. یم یتلق» مزاحم«شتر را یفرزند ب

 يکار و تـالش بـرا  ، کمک به همنوعان، ياریگذشت، همثار، یقناعت، ا ینیاگر در نگرش د ،نیبنابرا .بود
در درجـه   ينفسه ارزش است و رفاه و لـذت مـاد  یف ،یاخالق يهار ارزشیو سا گرانید یرشد و راحت

تـک فرزنـد از    يهـا ش خـانواده یدایت تا حد پیکاهش جمع يهااستیت قرار دارد، سیدوم اعتبار و اهم
فرزنـدي شـدن   اي شدن و تـک را کنترل جمعیت منجر به هستهیامري نامطلوب خواهد بود؛ ز ،ن منظریا

اسـت. ایـن امـر تغییراتـی را در      يافتن رفـاه و لـذت مـاد   یـ ت یـ از اولو یخود تابعخانواده شده، و این 
ابزارهـاي  بـه  مختلف ن یندختران و پسران در س یابی. دستشودموجب میمردان و زنان  یجنس يرفتارها

خـارج از   یجنسجاد روابط یاالزم را براي ۀ زمین ،ناخواسته يهايباردارعدم از طمینان و ا يکنترل باردار
 يبـرا  یز مناسبیوات دستیجمعکنترلاینکه، تنظیم خانواده و د. عالوه بر هدیمش یچارچوب خانواده افزا

  )287ص  ،1386 ،ردنراگ(. شودجامعه مین در یمدافعان سقط جن
، يسـاز میقـ ، شعار کاهش جمعیـت، ع )good birth movementي(جنبش اصالح نژادبه همین دلیل، 

 ياجـاد جامعـه  یرفـع فقـر و ا  خـود، در جهـت    یآرمان جهانرا به عنوان  نیکنترل زاد و ولد و سقط جن
بـه   یابیشه دسـت یانداي با نوید جامعه عی است که دستاوردهاي این شعار،یکرده است. طب یمعرفمتکامل 

در کـه   ،یراخالقـ یاقدامات غاین  )288 ص ،همان(. استن و اخالق یاز به دیبدون ن ،یشرفت اجتماعیپ
گیـرد، توسـط   صـورت مـی   ياریـ اخت يهـا نیسقط جنـ  و ظاهر جذاب کنترل جمعیتسایه شعارهاي به

در حـال توسـعه و    ياده شـدن در کشـورها  یسف در حال پیونیو  یبانک جهان ،یسازمان بهداشت جهان
اسـت کنتـرل   یر سیـ اسـت کـه دامنگ   یاخالقـ  يهـا بیآس ینها جملگیرسد، ایبه نظر م اند.افتهیتوسعه ن

  باشد.یت میجمع

  . انقطاع نسل بشر۴
انقـاع نسـل بشـر    از جمله آثار رشد منفی و کاهش جمعیت، پیري و در نتیجه، حرکت به سمت و سوي 

هـاي  ترین فلسـفه ، یکی از مهمبیتهاي برگرفته از معارف ناب قرآن و اهلاست؛ زیرا بر اساس آموزه
ازدواج و تشـکیل  ۀ ازدواج و تشکیل خانواده، زاد و ولد و تشکیل اجتماعات بشري است. اصـوالً فلسـف  

اد از طریـق ازدواج و فرزنـدآوري،   باشد. افرخانواده، بقاي نسل بشري است که مطابق فلسفه آفرینش می
رغم تشکیل خـانواده، تأکیـد   شوند. اما اگر قرار باشد، علیها و تدوام نسل بشر میموجب پیوند بین نسل

به عنوان یک اصل مطرح نباشد، بلکه سیاست راهبـردي جامعـه   تنها نه بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد،
ت جامعه با امحا و انقطاع نسل بشر مواجه خواهـد شـد؛ معضـلی    تاکید بر کنترل موالید باشد، در بلندمد

۱۶۴      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

باشند. کشور مـا نیـز در صـورت تـداون سیاسـت      که امروزه بسیاري از کشورهاي غربی با آن موجه می
  کنترل جمعیت، با این بحران جدي مواجه خواهد شد.

  پيامدهاي افزايش جمعيت
  افزایش جمعیت نیز عبارتند از:   يبرخی پیامدها

  زدگيفقر و مصرف. ۱
در پی داشته باشد؛ از جمله جهان سوم  يکشورهاتواند پیامدهاي ناخواسته زیادي براي میت، یرشد جمع

ن عواقـب  یاز ا يافته تاحدودیتوسعهدر حال توسعه و  يکشورهافقر و بیکاري و مشکالت معیشتی. اما 
سـطح   ،نکـه یابر عالوه ست. ینامتوازن نع و یرشد سر يت دارایکشورها جمعاین را در یمصون هستند؛ ز

ن یـ د بـه ا یبادهد. اما ، بیکاري و عدم اشتغال را نمیغبار فقرخودنمایی اجازه  نسبی رفاه در این کشورها،
 ـ که نرخ کنترل جمعیت ثابتی دارند افزایش جمعیت براي کشورهاي در حال توسعهنکته توجه نمود که 

 یخاصـ  يهابحران، چنین جوامعی را با در حد مسرفانه استرف آنها ، و اینکه مصامصرف باالـ به دلیل 
  رو کرده است.روبه یسالخوردگ ةدیو پدپیري جمعیت،  ،یطیمحستیزهاي نظیر بحران

نیافته، معضل فقر، بیکاري و عدم توسـعه را بـه   بنابراین، رشد جمعیت براي کشورهاي فقیر و توسعه
 ییایدن در کندیم اعالم ،»1990 سال در جهان تیوضع«تحت عنوان در گزارشی سازمان ملل  دنبال دارد.

 بـه  رو يکشـورها  در بخصـوص  خـود،  تیجمع یاساس يازهاین از یمین از شیب نیتأم به قادر یحت که
جملـه   از .)66، ص1387 سـتوده، ( نـوع بشـر اسـت    يبـرا  يات فاجعهیجمعشتابان ست، رشد ین توسعه

 نیـ درك ا يبـرا . اسـت  ياقتصاد رشد بر آن یمنف ریتأث مزبور، يکشورها در تیجمع رشد آثار نیترمهم
ازمند کاالها و خـدمات  یت اضافه شده، هم نیکه جمعشود ن نکته مهم توجه یاست که به ا یوع کافموض
 .د اسـت یجد يهايگذارهیدر گرو سرما ،هر دوکه د است یجد یشغل يهافرصتو د و هم اشتغال یجد

. ده مواجهنـد یـ از خـود بـا مشـکالت عد   یـ نمورد يهاهین سرمایدر تأم نیافتهتوسعهفقیر و  ياما کشورها
  گونه کمبودها به موازات افزایش جمعیت، فقر را نیز به دنبال دارد.بنابراین، این )84، ص1385 ،یساع(

ت یـ جمعت آنها باالست، بخش اعظـم  یزان رشد جمعیکه منیافته، فقیر و توسعه ياصوالً در کشورها
مجـدد   يگذارهیاندك امکان سرماباشند و یمکننده مصرف تاًعمد هستند که یکودکان و نوجوانان ،یاضاف
تـوان  یرا مـ  يکشـورها ضابطه جمعیـت ایـن   شتابان و بیرشد بنابراین، بلعند. یز مین کشورها را نیدر ا

ن کشـورها بـه   یـ در ا یعمـوم ق فقـر  یـ از عوامـل تعم  یکیو  ياقتصاد و توسعه از موانع مهم رشد یکی
  )88ص (همان،. حساب آورد
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  . افزايش بزهكاري و جرائم اجتماعي  ۲
 داننـد. مـی  یم اجتمـاع یجرابرخی کارشناسان از جمله پیامدهاي افزایش جمعیت را افزایش بزهکاري و 

هـا و  ، تـنش »1990ت جهـان در سـال   یوضـع «تحـت عنـوان    یگزارشـ در سازمان ملل در همین زمینه، 
هـا و تشـنجات   ف جـرم یـ کرده است که کـم و ک  یت تلقیر انفجار جمعیرا تحت تأث یاجتماع يزهایست

، سـرقت مسـلحانه، تجـاوز    يچـون دزد  یمـ یش انـواع جرا یافته و جامعه بـا افـزا  ی یحاصل از آن فزون
 سـتوده، ( ده اسـت یـ رو گردهروبـ  يژه در مراکـز شـهر  یـ وبه ،فحشا، ضرب و جرح و قتلاد، ی، اعتیجنس

 یبـا مشـکالت   یحتـاج عمـوم  یازهـا و ما ین نیتأم ت،یجمع یگر، با فزونی. به عبارت د)67- 66ص ،1387
  آورد.یم يرو یو معضالت اجتماع يرو، جامعه به سمت بزهکارنیمواجه خواهد شد. از ا

  کمبود مسکن و ينيشهرنش ،مهاجرت .۳
در نتیجه، کمبـود مسـکن   رویه مهاجرت، شهرنشینی و از دیگر پیامدهاي رشد جمعیت، افزایش بی

 يت اسـت کـه فضـا   یـ جمعناخواسـته رشـد شـتابان    از عوارض  یکیکمبود مسکن، باشد؛ زیرا یم
آرامـش و سـکونت    يد جایکه با ،را از مسکن یامور رفاه ،ل دادهیسکونت را به حداقل ممکن تقل

، و نشـینی باالسـت  شهر بخصـوص ، تیـ نـده جمع یرشـد فزا  اي کـه در جامعه .کندمیسلب  ،باشد
 الزم يهـا امکانات کم نیز در شهرها متمرکز است و روستاها فاقد کمتـرین امکانـات و زیرسـاخت   

ها براي توسعه و بازسازي و گسترش امکانـات وجـود   در روستا یمنابع کافبراي توسعه هستند، و 
 ن وکمبـود مسـک   چـون هم ییهادهیپدبا  ینوعبهفزاینده مواجه خواهیم بود که  ینیشهرنشندارد، با 

در  اسـت.  اجتمـاعی  انواع مفاسـد براي رشد  یمناسبکه خود بستر  م بودیمواجه خواه ینینشهیحاش
حال حاضر میزان رشد جمعیت شهرها در کشورهاي در حال توسعه، سه برابر کشورهاي پیشـرفته  

سابقه قیمـت زمـین و سـاختمان،    باشد که مشکالتی همچون گسترش ناموزون شهرها، ترقی بیمی
بینـی  هاي قـارچی و پـیش  هاي سکونت، ظهور شهركآلودگی محیط زیست، دگرگونی بافت محل

شینی، مشکالت ترافیک، افزایش جرم، بروز مشاغل کاذب و انگلی و صدها عارضـه  ننشده، حاشیه
رویه را پدیـد آورده  هاي بیبیمارگون دیگر را عمدتاً معلول رشد انفجاري جمعیت بوده و مهاجرت

درصد رشد جمعیت شهري در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مربـوط بـه    50 از بیش«است. 
  )10،ص1367(تودارو، . »از روستا به شهر است مهاجرت آهنگ پرشتاب

  هيتغذ و سوء ، عوارض زيست محيطين بودن سطح بهداشتييپا .۴
ن بـودن  ییپـا هایی همچـون  به موازات افزایش جمعت و عدم امکان توسعه در جامعه، با ناهنجاري

۱۶۶      ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

مواجه خواهیم بود. بـر همـین    هیتغذ و سوء، عوارض زیست محیطی سطح بهداشت جسم و روان
نوع بشر،  يبرا ياک فاجعهیعنوان ت بهیه جمعیرویرشد ب: ، معتقد استمتحد سازمان مللاساس، 

ت یـ اد و عـدم رعا یـ ه، اعتیچـون سـوءتغذ   ینه سالمت انسانیدر زم یمختلف يهايل و دشواریمسا
 شده اسـت  ین کره خاکیکنان ااز سا ياریر بسیاکنون دامنگکه هم يدارد به نحو یبهداشت را در پ

هاي رفتـاري و  برخی ناهنجاريدهد یقات نشان میتحق ین برخیهمچن .)67ـ66ص ،1387 ستوده،(
ع یرشـد سـر   يامـدها یشـود، از پ ید منجر مـ یشد یبه مشکالت عاطفآن که سرانجام  ییهاتعارض

  )344، ص1388 ،کوئن(. باشدمیت یجمع
و رفـع نیازهـاي   معـاش  براي تـأمین  عت یشتر از طبیگیري ببهره يتالش روزافزون براعالوه بر این، 

کـه رونـد تـالش مـذکور را      ،یزنـدگ  ين و بـاال رفـتن اسـتانداردها   یزمـ  یفزونت رو بهیجمعضروري 
که از ایـن   ن شده استیستم زمیاکوس يبرا یفراوان یطیمحستیعوارض زموجب برد، ی مباال يتصاعد

  :جمله است
  کند.یها را نابود ماهان و جنگلیآورد و گیبه بار م یخشکسال ن کهیگرم شدن زم .الف
 يهـا يع بـه فنـاور  یخته صنعت و توسل روزافزون صنایاز رشد لجام گس یناشکه  يدیاس يهاباران .ب

  .باشدیم زیآممضر و مخاطره
  ).345همان، ص( نیریش يش خاك و کاهش آب جاریفرسا .ج
  .)13، ص1389زارع، ( آب و خاك يهاندهیها و آالدر اثر پساب ،آب ینیرزمیز يهاها و سفرهآب یآلودگ .د
. نیدر هـوا و گـرم شـدن زمـ     ياو گلخانه ییایمیش يش گازهایازون بر اثر افزا ۀیکاهش ضخامت ال . ه

  )12(همان،ص

  نقد و بررسي
پـردازیم:  مـی  بود. اینک به نقد و بررسی این پیامـدها ت یع جمعیرشد سرآنچه گذشت، برخی پیامدهاي 

کـه   ،گـر ید یدگاهیـ کنـد و د یم يت پافشاریجمعافزایش مطلق  یبر نف یدگاهیدطور که گذشت، همان
ت و امکانـات و  یـ ن تعداد جمعید تناسب بیاست که با معتقد است، تیحد متناسب جمع ۀیطرفدار نظر

پیامدهاي رشد جمعیـت   یه بررس. در اینجا ب)9- 8، ص1387، یامان( وجود داشته باشد یستیالت زیتسه
  پردازیم:می

شود مبنـی  الی مطرح میؤت، سیجمع یفزون یمنف يامدهایاز پ یکیامد فقر، به عنوان یدر خصوص پ
نی نیسـت؛ یعنـی   رفتین الـزام پـذ  یا ،قطع مستلزم فقر است؟ به طور زیاد،ت یجمعراستی ه با یآبر اینکه، 

ـ  با مالزم اد یت زیجمعلزوماً چنین نیست که همواره   1بـیش از  ن بـا  یکشـور چـ   ،مثـال راي فقر باشـد. ب
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 ۀن کشـور، جامعـ  یت ای، همچنین کشور هند با جمعیتی نزدیک به جمعتیجمعنفر ون یلیم 300ارد ویلیم
هستند. هرچند ممکن است در این دو کشور فقیر هم وجـود داشـته باشـد. از سـوي دیگـر،      توسعه یافته

جمعیتـی را مشـاهده کـرد کـه فقیـر نیسـتند؛ جامعـه و یـا         ي پرهاري از جوامع و یا خانوادهتوان بسیامی
از مشـکالت  و بانشاط بـوده و   افراد، فعال یو جوانجمعیت  یفراوان يکه به اتکا یتیپرجمع يهاخانواده

از کـه   شـته باشـند  هـم وجـود دا   یتـ یپرجمع يهـا خـانواده ممکن است  ندچهر برند. البته،کمی رنج می
هـا در  برند که بیشتر این مشکالت مربـوط بـه ناکارآمـدي دولـت    رنج می يـ اقتصاد یاجتماعمشکالت 

تـوان  یمـ  ،ن حـال یدر عـ درست و عدم استفاده بهینه از امکانات اجتماعی و اقتصادي است.  يزیربرنامه
 ،تیـ جمعکـم  يهـا خانوادهشرایط مساوي در مستعد فقر است.  ،تیخانواده پرجمعجامعه و رفت که یپذ

تـوان  یاما هرگز نم رو دارند.شیز در پین يکمتر يهایا تحمل کرده و به مراتب نگرانر يمشکالت کمتر
  وجه است.ن دو، عام و خاص منیان ایت و فقر تالزم برقرار کرد؛ در واقع، رابطه میجمع یان فزونیم

د خواهـد آورد.  یـ را پد یفراوانـ رفـاه و  ک دوران یعتی ن باورند که توسعه صنیبر اکارشناسان 
ریزي مناسب براي توسعه اجتماعی، فرهنگی و هاي سرگردان مردم جذب، و برنامهالبته اگر سرمایه

اقتصادي صورت گیرد و نیروهاي جوان به کار گرفته شـود، هـم مشـکل فقـر و بیکـاري برطـرف       
در اثر خود تحـت عنـوان    توماس مالتوسهرچند  یافته خواهد شد.خواهد شد و هم جامعه توسعه

ه هـا پرداختـ  شـه ین اندید، به انتقاد از ایمنتشر گرد 1798، که در سال تیاصول جمع ةدربار يارساله
ت یـ ش جمعیکـه افـزا  معتقد است  ییت و منابع غذایارتباط جمعخود پیرامون بحث در  ي. واست

کـه تنهـا بـا    اسـت   به منابع ثابتوابسته  ییعرضه مواد غذاولی رد، یگیصورت م یبا تصاعد هندس
ل یت معمـوالً از وسـا  یـ رشـد جمع  ،نیابد. بنـابرا یتواند گسترش یکشت م يتازه برا یاراضتوسعه 

ـ گ( ردیـ گیم یشیشت پین معیموجود تأم زان رشـد  یـ در صـورتی کـه اگـر م    .)627ص ،1377 دنز،ی
ز به نوبه یت نیع جمعیش سریم، افزایبدان یشغل يهات فرصتیا محدودیرا معلول فقدان  ياقتصاد

  )88ص ،1385، یساع(. دیافزایمشکل من یخود بر ا
مثال روشن نقض این دیدگاه، کشور پرجمعیت چـین اسـت کـه داراي     د گفت: اوالً،ینه باین زمیدر ا

فـرض بـر ایـن اسـت کـه همزمـان بـا افـزایش رشـد جمعیـت،            میزان رشد اقتصادي باالیی است. ثانیاً،
شدن نیروهاي جوان، مولد و جویـاي کـار، بـیش از    ریزي براي رشد اقتصادي تداوم داشته، با وارد برنامه

ـ  ین، لزوماً فقـر پ یشود. بنابرااقتصادي فراهم می ۀتوسع ۀهاي شغلی ایجاد و زمینپیش فرصت  یامـد فزون
  ست.یت نیجمع

سـت. وجـود   ین يو عدم توسعه اقتصـاد  یماندگعقب يت به معنایجمع یگر، هرگز فزونید ياز سو
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توسـعه   یاد، مبـان یـ ت زیجمع«شود. جوان از ارکان اساسی توسعه شمرده می منابع انسانی مولد و کارآمد
 ).161، ص1383، يتقـو ( »اسـت.  يهـر توسـعه ضـرور    يت بـرا یاز جمع یکند و حداقلیم يزیریرا پ

یافتگی و میزان رشد جمعیت، چیزي غیـر  عالوه بر اینکه، واقعیت موجود کشورهاي جهان از نظر توسعه
 يمسـاو  یتـ یجمعکـم هرگـز  مختلف جهـان،   يدر کشورهاکه دهد یقات نشان میتحقاز این است؛ زیرا 

یافتـه و  ؛ زیرا در جهان، کشورهاي پرجمعیـت توسـعه  ستین یماندگمعادل عقبنیز پرجمعیتی  توسعه و
ایـن امـر، بیـانگر ابطـال پیامـدهاي منفـی افـزایش جمعیـت          .ماندة بسیاري وجود داردجمعیت عقبکم
ار کم (حدود یت بسین داشتن جمعیدر ع ،مانند مغولستان و عربستان ییکشورها یافتگینتوسعهباشد. می

ر هلند و انگلستان با داشـتن  ینظ ییکشورها یافتگیمغولستان) و توسعه يلومتر مربع برایدر هر ک ک نفری
بنـابراین، جمعیـت،    (همـان).  »ر استیهلند) قابل تفس يلومتر مربع براینفر در ک 380(یعنیاد یز یتیجمع

. وانگهی جمعیت جوان، کارآمـد و جویـاي کـار رکـن     م با توسعه نداردیرابطه مستقاعم از زیاد و یا کم، 
جـوان اسـت. هرچنـد     تیـ جمعشود. در واقع، شرایط حداقلی براي توسعه، وجود توسعه محسوب می
  (همان). ردیسعه قرار گتو يهابر سر راه برنامه یتواند به عنوان مانعیم جمعیت زیاد، بالقوه

ریـزي و ایجـاد   انفجار جمعیت و غیرقابل کنترل بودن آن، بدون برنامهدر عالوه بر اینکه، همه سخن 
رسد، آثار و پیامدهاي منفـی مزبـور بـه ایـن موضـوع      هاي الزم در این زمینه است. به نظر میزیرساخت
د معقول جمعیت در یک کشـور، همزمـان   یابد. اما داشتن سیاست تنظیم جمعیت و داشتن رشارتباط می

ریزي براي افزایش تولیدات ملی، رشد و توسعه اقتصادي امري پسـندیده و ضـروري بـراي هـر     با برنامه
ت یریرقابـل مـد  یع و کنتـرل نشـده و غ  یسـر شتابان، رشد توجه داشت د یبارو، باشد. از ایناي میجامعه
را  یزنـدگ  یو فرهنگ ي، اقتصادیاجتماع يهاساختریز که دولت یدر صورتاي، در هر جامعهت یجمع

  :رایزداشت؛ خواهد ، پیامدهاي ناگواري در پی مردم فراهم نکند يبرا
ـ ن پدیکرد. ا یتلق یاساس یا حتیرقابل عبور و یغ ید مانعیچ وجه نبایاد نفوس را به هیازد ـ ده را بای د در ی
ـ یر موانع طبیو سا یآبیو ب یآب و هوا و خشک يل بدیاز قب یلیف مسایرد ـ و جغراف یع  ...قـرار داد  ییای
ـ ست، اگـر ا یخود مسئله ن ين متروك به خودیک زمیفراوان بر  يهاشدن آب يرا جاریز هـا بـه   ن آبی

 .شـوند یند و با خود ببرند مضر و خطرناك میشده بشون کاشتهیرا که در زم یند و تخمیدرآ یلیحالت س
را کـه بـه    ییهـا تخـم  ،دهد و از آن راه قرار یو منظم يجار ينهرح آنها را در یالت صحیاگر تشک یول

ـ  .شوندیل مید تبدیتول يرویاز ن یتیقميها خود به منبع ذکند، همان آب ياریدقت کاشته شده آب من یبه ه
ثـروت و سرچشـمه    يک منبع گرانبهـا یخود  يبه خود ،شودیت افزوده میکه به جمع یهر انسان ،جهت

را  یـی روین نیباشد که استعداد و قدرت استفاده از چن يطور یاست. اگر شالوده اجتماعد تازه یتول يروین
بلکه خود عامـل   ،آوردیجامعه به وجود نم يبرا یتنها مشکلاد نفوس نهیازد ،صورتاین داشته باشد در 
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 يهـا بر شالوده یاسیو س یو اجتماع يالت اقتصادیاگر تشک یشود. ولیع رشد و توسعه مید در تسریجد
کند، بلکه مشکالت یم یتجل ياتنها به شکل انسان گرسنهن منبع نهیده قرار گرفته باشد، اینامناسب و پوس

  )342ص ،تابی، یآذر مساوات(. کندین برابر میرا چند یاجتماع
ي، هـاي اقتصـاد  ریـزي بـراي توسـعه زیرسـاخت    جمعیت، همراه با برنامـه  ةشدافزایش حساببراین، انب

  )327، صق1425، یطهران(. کندو فرهنگی امري ضروري است و اسالم نیز به این امر توصیه می اجتماعی
هاي کارشناسان در خصـوص جمعیـت و آثـار و    بینیرسد بسیاري از پیشاز سوي دیگر، به نظر می

بـه مـواد    میـزان نیـاز مبـرم    پیامدهاي آن نادرست بوده است؛ زیرا درست است که با افـزایش جمعیـت،  
شرفت علم و فناوري، میزان تولیدات غـذایی و کشـاورزي را   یغذایی بیش از بیش زیاد خواهد شد، اما پ

و  مـالتوس ترین اشـتباه کارشناسـانی چـون    صدچندان کرده است. در واقع، غفلت از این موضوع، بزرگ
 دا کنـد یـ وره ادامـه پ ت آن دینرخ رشد جمعاگر محاسبه کرد که  1960در دهه  شیارلبوده است:  ارلیش

ک یـ ن حضـور خواهنـد داشـت.    یزمـ  ينفـر بـر رو   60 ,000,000,000,000,000، گـر یسال د 900وتا 
 یاز به سـاختمان ین ،یتین جمعیدادن به چن یسکن يمحاسبه کرده است که برا نیفرملبه نام نیز کدان یزیف

تنهـا دو   ،يزیانگساختمان شگفتن یدر چن ین را بپوشاند. حتیطبقه است که سراسر سطح کره زم 2000
  )623، ص1377 دنز،یگ(. هر نفر موجود خواهد بود يتا سه متر فضا برا

خـورد،  شناختی و یا اقتصادي به صورت برجسته به چشـم مـی  هاي جامعهاي که در میان تحلیلنکته
بـا   ،یجامعـه انسـان   يت، مشکالت موجـود فـرارو  یکنترل جمعمربوط به در اغلب مباحث  این است که

) Erla Zwingle(نگـل یارال زوبـراي مثـال،   ت نسـبت داده شـده اسـت.    یه به رشد جمعیسوکی یلیتحل
از  یناشـ  ياها بـه گونـه  ها، اجتماع و ملتشتر مشکالت افراد، خانوادهیت آن است که بیواقع« :نویسدیم

رسد، مبتنی کردن همـه مشـکالت جامعـه    به نظر می )1373 ،نگلیزو( ».ن استیاره زمیت ساکنان سیکم
جوانـان بـه ازدواج، بـر     یا کـم رغبتـ  یو خانواده  یردار، فحشا، فروپاشیواگ يهايماریفقر، ببشري نظیر 

ن یـ شـود. در ا  یت تلقـ یـ ش جمعیافزا ،العلل همه معضالت فوقکه علتموجب شده ت، یجمعافزایش 
ش یافـزا موافـق  ن خواهنـد بـود کـه    یـ دهمچـون   ییمردم جهان و نهادها هايتوده ،یمقصر اصل ،لیتحل

 يهـا پنهـان و آشـکار قـدرت    يهـا وجـود دسـت  شده، غفلت از آن ان ین میآنچه در ا هستند!ت یجمع
، ین جهـان یتداوم نظـم نـو   يبراآنان است که  ياقتصاد يهااستیع نابرابر ثروت و سیر توزاستعماري د

ایــن گرنــد. ید يو فرهنــگ مصــرف از ســو ،ســوکیــر از یــفق يکشــورها يمحتــاج حفــظ و نگهــدار
 یوقتـ بـراي مثـال،    .ل و مشـکالت اسـت  یمسـا  یعلل واقعـ  ياختفا، موجب هالیتحلدر  يسونگرکی

طـور  ه بـ ل، مسـکن و ازدواج جوانـان   یموضوع اشـتغال، تحصـ   ابد،ییش میافزا يت جوان کشوریجمع
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توجهی به اصـل مسـئله، و غفلـت از    بیت، یش جمعیافزاادن مشکالت به نسبت د شود،مطرح می يجد
   علت اصلی است.

کـه  افتـه، ینمزبـور در جوامـع توسـعه    يامدهاید پینانه و منصفانه، بایبخوش یرسد، با نگاهیبه نظر م
گـر  ید یت، بلکـه در عـوامل  یـ باال هستند، را نـه در عامـل جمع   یتیرشد جمع يا دارایت و یاتفاقاً پرجمع

چـون   یعـوامل شـناختی  از منظـر جامعـه   رایـ رنگ است؛ زکرد که نقش جمعیت در این زمینه کم یابیرد
و انـواع   ي، بزهکـار یمانـدگ کمبودهـا، فقـر، عقـب   هـا و مناقشـات،   کودکان، جنگ ویژهبه  ،ریمرگ و م

سـن ازدواج،   ،یزنـدگ مربوط بـه  ته و تحوالت یا لوازم گسترده مدرنی ،آثاراز  ی، ناشیاجتماع يهابیآس
 يانـه، عمـالً نقـش برجسـته    ین زمیت در ای... است. جمعو یشتیو مع سیاسی ، فرهنگی،يل اقتصادیمسا

برخـی بحـث    ،مثـال است. بـراي   يگریا پنهان دیاز عوامل آشکار و  یت خود، ناشیش جمعیافزا ندارد.
گـاه زنـان در جامعـه و    هاي فمینیستی در جوامـع غربـی و ارتقـاي جای   کنترل جمعیت را متأثر از جنبش

ـ  کننـد. هاي سیاسی، اجتماعی، همپاي مردان قلمداد مـی حضور آنان در عرصه معتقدنـد   ل،یـ ن دلیه همـ ب
ــ   يشتر آنان در امور اقتصـاد یزنان و مشارکت دادن ب یت اجتماعیباال بردن موقع« ،ن مباحثیهدف از ا

ـ  )8، ص1385حلم سرشت، ( ».کشور است یاسیو س ی، فرهنگیاجتماع  يهـا برنامـه ه عبـارت دیگـر،   ب
  است. یاجتماعو  یفرهنگ يهاحضور در عرصهبراي ق زنان یتشو يبرا يراهبرد ،تیکنترل جمع

ـ  یـ ش جمعیگر عوامل افزایز از دینته یمدرن ن یـ ن اسـت. ا یمشـرق زمـ   يهـا بـرا  یت و سـوغات غرب
، یخـانوادگ  ير الگـو ییتغ .ه استت دگرگون ساختیها را به غاانسان یزندگ يهاوهیش، یلیسوغات تحم

ش یافـزا ها بـا مـردان،   شعار برابري زنان در همه عرصه، اشتغال تمام وقت زنان، یجنس ي، آزادییفردگرا
اقتصـاد بـازار و اشـتغال     يگـرا مصرف يهااستیل سیبه دل ،و بزرگ کردن فرزندان ينگهدار يهانهیهز

پیامـد   کـه  هسـتند  یو... عوامل نشینیحاشیه، ینی، شهرنشيکنترل باردار يهايش تکنولوژیدایمادران و پ
ت یـ جمع یکه بـا رشـد منفـ    ياافتهیتوسعه يکشورها رو، حتیاز این کاهش جمعیت است. طبیعی آنها،
ن و یب کننـد و ناچارنـد مهـاجر   یشتر ترغیب يغات، مردم را به فرزندآوریاند با تبلنتوانسته ،اندمواجه شده

مشـکالت  با وجود  ،دار شدنب مردم به ازدواج و بچهیترغ؛ زیرا رندیذبپ يشتریپناهندگان را با سهولت ب
  بسیار مشکلی است.کنند، کار یت دعوت میکه همه به کاهش جمع ییساختارهاکنونی زندگی بشر و 

اد، بلکـه در  یـ ت زیـ را نـه در جمع  يامـروز  یناخواسـته زنـدگ   یمنفـ  يامدهاید پیگر، باید يسو از
 را از جملـه عوامـل تأثیرگـذار بـر فراینـد کنتـرل جمعیـت،       یـ آن دانسـت؛ ز شدن جوامع و لوازم یصنعت

اسـت.   ینیشدن مستلزم شهرنشیاصوالً صنعتگسیخته است. نشده و لجامشدن و شهرنشنی کنترلصنعتی
بـه   هاه مهاجرت از روسـتا یسوکیموجب روند رشد  ،دیآید میکه در شهرها پد یفراوان یامکانات شغل
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ها، تأخر فرهنگـی، و رشـد،   این امر، عالوه بر اینکه، تالقی فرهنگی، تالقی خرده فرهنگ شود.یم هاشهر
 ين و سـاختارها یمعـ  ییمستلزم رفتارها هاي اجتماعی را به دنبال دارد،گسترش بزهکاري و انواع آسیب

  جمله: متفاوت و مشخص است. از یو اجتماع يـ اقتصاد یفرهنگ
نشده، و نیـز تمرکـز امکانـات در شـهرها و عـدم توسـعه روسـتاها،        ترلگسیخته و کنشهرنشینی لجام .1

  دهد.  روستائیان را به مهاجرت به شهرها سوق می
در حومـه  را  ینینشـ زاغـه نشـینی و  حاشـیه ، يشـهر  يهاتیجذابوجود امکانات و ل یبه دل. در شهرها 2

ورود بـه بـازار کـار     يبـرا  یهستند که از مهارت کاف یانمهاجر ،نانینشزاغه دهد.یشهرها گسترش م
  ستند.یبرخوردار ن

مسـتعد بـروز انـواع     ،دیـ ن بافـت جد ید. ایآید میپد یخاص یو اخالق يشبکه رفتار نشینی. در حاشیه3
  خواهد بود. یاجتماع يهابیآس

  دهد.نشینی سوق می، جامعه شهري را به سمت آپارتماندر شهرهانیز ت یتراکم جمع .4
  کشاند.اي شدن و کوچک شدن میها را به سمت هستهخانوادهنشینی، آپارتمان .5

ریـزي نادرسـت و   ها در برنامهگونه پیامدها، ناشی از ناکارآمدي دولتنیطبیعی است که بسیاري از ا
توزیع ناعادالنه منابع و امکانات در شهرها و عدم توسعه روستاهاست و اساساً ارتباطی با بحـث کـاهش   

د گفت: در صورتی که امکان دستیابی به کـار  یدر خصوص مهاجرت با یدارد. حتو یا افزایش جمعیت ن
مناسب در شهر وجود داشته باشد و از طرفـی، شـرایط اجتمـاعی در شـهر همچـون مسـکن، آمـوزش،        
بهداشت، تفریحات، رفاه اجتماعی و غیره، قـدرت پـذیرش انبـوه مهـاجرت را داشـته باشـد، مهـاجرت        

  باشد. يید در جهت توسعه جامعه شهرتواند امري مفروستایی می

  منظر اسالماز جمعيت 
اسـت کنتـرل   یز نقـد س یـ ت و نیـ ا کاهش جمعیو  یاز فزون یناش يامدهایبه پ یم نگاهیآنچه گذشت، ن

ق ینسـبت بـه تشـو    ياری، ادله و شواهد بسـ ینید يها، با توجه به آموزهیت بود. اما، در نظام اسالمیجمع
 ینـ یکرد دیروتوجه به  یدر نظام اسالم »تیکنترل جمع«نکته مهم در بحث ت وجود دارد. یش جمعیافزا

باشـد،  باره، چندان راحت ننیا در ینیده ینظرقاطع ح و یان صریممکن است بهرچند  موضوع است.ن یا
گـذاران و  اسـت یس يموضـوع بـرا   ینـ یو د ی، فرهنگی، اجتماعیاسیس ق به ابعاد گوناگونیتوجه عماما 

ات یـ ات و روایـ آو در  ینـ یاسـت. بـه هرحـال، در منـابع د     يضـرور  يامر یدر نظام اسالمزان یربرنامه
  :پردازدیت میبه موضوع جمع اً و اثباتاًینف ،یبه نوعهریک  ن موضوع اشاره شده است کهیفراوانی به ا
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  و تكثير نسل ازدواج. توصيه به الف
بـه ازدواج و خـروج از تجـرد    نسـبت   یوانـ ق فرایتشوه و یتوص، اتیو روا یات قرآنیآو  ینیمنابع ددر 

 ل خـانواده، یو تشـک  ازدواجو کارکرد ج یکه از نتاروشن است  )157ص، 2ج ، 1375،صدوق(. شده است
 اسـت.  شدهه یر نسل، توصیهدف تکث ابه ازدواج ب ،اتیروا یدر برخرو، نیاز ار نسل است. ید و تکثیتول

آخـرت   ا ویار مهم در دنیک معی ،مسلمانانت یجمع ین در اسالم فزونیهمچن )3ص ،1374 ،یعامل(حر 
ـ ی(کل ،اسـتعانت  ۀیـ ما )،46 :کهف( نتیا زیفرزندان در دنکه  ياگونهبهاست. مطرح شده   )3ح ،1375 ،ین

 ۀیـ ماز یـ نو در آخرت  )60ـ59، صق1369، یالقم ي(جابر منانؤم ۀه غلبیو قدرت و ما )،12 :نوح( امداد
 يهـا از گل یو گل یاله يهااز نعمت ینعمت ،)33 ص، 14ج  ،1374 عاملی،(حر  امبر اسالمیمباهات پ
، 14ج ، 1374، یحـر عــامل  ؛12 ؛ نـوح: 6 ؛ (اسـراء: ار و مـددکار انسـان  یـ  ،)10ح ،1367 (کلینـی،  بهشـت 

ن در یوالـد  یکبختـ یسبب آمرزش و ن )،375ص  (همان، این پدر و مادر در دنیادگار و جانشی، )356ص
نقل فرمـود:   از پیامبرخدا ست. امام باقرا شده یمعرف ،)309ص، 2ج ، 1375 ،صدوق( يات اخرویح
دارد که همسري برگیرد تا شـاید خداونـد فرزنـد بـراي او روزي     چه چیزي انسان مؤمن را از این بازمی«

ـ . ا)3ص، 21ج ، 1374 (حر عـاملی، .» آکنده سازد "االاهللاالاله"کند که زمین را با گفتن  بـه  هـا،  هین توصـ ی
  ت است.یجمع یر نسل و فزونیتکث يارزشمند يایگو یروشن

  فرزندان ياز روز يو عدم نگران يتوبيخ فرزندكش ب.
ات یـ در روانکوهش شده است.  ياز باردار يریو جلوگ یکشن، فرزندین، در اسالم سقط جنیعالوه بر ا

. نکـوهش قـرار گرفتـه اسـت    ل ترس از فقر مـورد  یبه دل ،امتناع از فرزنددار شدنو  یفرزندکش يمتعدد
 يریا جلوگین و ید و سقط جنیح و نکوهش کنترل موالیبر تقب یل روشنین امر دلیا )2، ص1375(کلینی، 
د مـانع  ینبا ،يدن رزق و روزیترس از رسکه د نکنیان میبه صراحت ب یاتیروان یاست. همچن ياز باردار

  همگان را ضمانت کرده است. يرا خداوند روزیز؛ (همان) شود ياز ازدواج و فرزندآور
اد نسـل  یـ اد، و ازدیزفرزند نعمت است و داشتن فرزندان  :تتوان گفی، در مجموع مرسدیبه نظر م

 »؛اکثرو الولد، أکاثر بکـم األمـم غـداً   « فرمود: از رسول خدابه نقل  امام صادقن است. ید دیکأمورد ت
ـ (همان) »میگر امم افتخار نمایبر د ،شما د تا فردا به واسطه (کثرت)یاد کنیفرزندان خود را ز در ن ی. همچن

 يآمـد و گفـت: ا   نـزد رسـول خـدا    يفرمود: مرد امام صادق که آمده است بن سنانعبداهللا ۀفیصح
ـ  ،پسـندم ین او را مـ یو حسن د ییبایدارم که ز ییامبر خدا، من دختر عمویپ  امبریـ سـت. پ او نازا یول

د: بـرادر، چگونـه   یهنگام مالقات با برادرش از او پرسـ  وسفیرا حضرت یفرمود: با او ازدواج نکن؛ ز
 یفرزنـدان  یتـوان ی؟ پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد کـه اگـر مـ   یبا زنان ازدواج کن ،پس از من یتوانست



   ۱۷۳ آن يآثار و پيامدها ؛جمعيت سياست كنترلتأملي در 

نـزد   يهمان روز مـرد  يفرمود: فردا ند، ازدواج کن. امامین نمایح سنگین را از تسبیکه زم یداشته باش
آورد، ازدواج یاد مـ یـ با زن سواء که فرزند ز«فرمود:  امبریآمد و همان پرسش را مطرح کرد. پ امبریپ

 د: از امـام یگویم يراو .کنمیها تفاخر مگر امتیمسلمانان بر د یامت به فراوانیرا من در روز قیکن؛ ز
ـ  )3ص، 1ج  ،1374،یحر عامل(. »فرمود: زن زشت منظر ست؟ امامیء چاسؤال کردم: سو امـام  ن یهمچن

 يد و بـا زن نـازا  یازدواج کن ،آوردیاد میکه فرزند ز يابا دختر باکره«فرمود:  از قول رسول خدا باقر
 ي(جـابر . »کـنم یها مباهات مـ امت، بر امتیت شما در روز قیجمع یرا من به فزونیز ؛دیبا ازدواج نکنیز

  )58ص ،1369 ،یالقم
نفسـه  یت مسـلمانان فـ  یـ جمع ین دارد که در اسالم، فزونیات از یات، حکاین دست روایمجموعه ا
  مطلوب است يارزشمند و امر

 کننـد ید بدان استشهاد مـ یم خانواده و کنترل موالیوجود دارد که موافقان تنظ یاتیروا یدر مقابل، برخ
امـام   ».اسـت  یعائلـه موجـب راحتـ    یکمـ «کنـد  ید مـ یـ که تأک یتیاز جمله روا ).59ص ،1374 ،يازیا(

ـ الع ۀقل«فرمود:  شان از قول رسول خدایاز قول پدر بزرگوارش و ا صادق  یکمـ  ؛»نیسـار یأحدال الی
الفقـر  «فرمـود:   نیرالمـؤمن یامنکه یا ایو  )71ص، 104ج  ،تابی ،یمجلس(. است یاز دو راحت یکیعائله 

فقـر، مـوت اکبـر    ؛ »اقتصـد امرؤ ش، ما عال یر نصف العین، التقدیساریال أحدالیالع ۀقلّهو الموت االکبر و 
کـه   یشـت اسـت و کسـ   یاست و انـدازه نگـه داشـتن، نصـف مع     یاز دو راحت یکیال یع یاست و کم

  . (همان)»ازمند نخواهد شدین ،داشته باشد يروانهیم
لولـه و  یخور و در تحـت ع نان یبه معن »الیع«که  اندآورده گونه استشهادنیادر نقد گر ید یبرخالبته 
کـه فرزنـد    ياعائلـه ا یـ باشـند و  که نان خور انسان ن یفرزندانممکن است  .سان در آمدن استمخارج ان

 ،نیکنند. بنـابرا یم یکه تحت تکفل انسان زندگ ،اقوام و محارم یا برخیو..  همانانیمانند خادم، م ستند،ین
را یـ ز نـدارد؛ فرزندان با کثرت  یمنافاتن امر یا .وجه استال و فرزندان، عموم خصوص منین عینسبت ب

ل یـ ش را تقلیخـو و کفالـت  لولـه  یکه هر چه انسان بتواند، افراد تحـت ع کند یمه یتوصات یگونه روانیا
ن یـ بلکه اشاره بـه ا  ،ستیال نیل عیبه تقل یبیترغ» نیساریال أحد«ر یدر تعب ،اًیثانمطلوب است.  يامردهد، 

 ،يگـر یاز راه کسـب مـال و د   ،یکـ ی :شـود یمـ ل یانسان از دو راه تحصـ  يبرا يمطلب است که توانگر
از  .)339ق، ص 1425،طهرانـی ( تواند هر کدام را خواسـت، انتخـاب کنـد   یانسان م .محدود نمودن عائله

او، هـراس از فقـر و    يهمه موجودات از سـو  ين روزیت خداوند و تأمی، با استناد به رازقیبرخرو، نیا
 یمنـاف  ت خداونـد یـ بـا اعتقـاد بـه رزاق   را م خـانواده  یاساس، تنظن یامعنا دانسته و یب يرا امر یتنگدست

 ينکـه روز یست، مگـر ا ین نیدر زم ياچ جنبندهیه« :دیفرمایم میرا قرآن کری)؛ ز337ص (همان، دانندمی
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د ما بـه شـما   ینکش یو فرزندانتان را از ترس تنگدست« د:یفرمایما ی و )6 :هود( او به عهده خداوند است
  )151(انعام: »م.یرسانیم يو آنها روز

 ا فقـر و کمبـود امکانـات،   یـ فرزنـدان و   يروزاز تـرس  ، مؤمنـان  یاسـالم  ۀدر جامعـ د ینبا ،نیبنابرا
گـر، در  ید يدر قرآن نکوهش شده است. از سـو ن امر یارا ی؛ زدیاتوالد و تناسل را محدود نم و تیجمع

ز بـه  یکه همسر ندارند و ن یبه کسان«: استترس از فقر نکوهش شده ل یدلاز ازدواج به  يخودداراسالم 
از خواهد کـرد و  ینیش بید، اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خویزان خود، همسر دهیغالمان و کن

  )32 :نور(. »شگر داناستیخدا گشا
را خداونـد  یـ ز ؛دییـ ج نمایهمسـران خـود را تـزو   یبـ «د دارند: یتأک یامبر گرامین نکته نیز پیبر هم

  )222، صتابی (مجلسی،. »آنان خواهد افزود يع و به جوانمردیآنان را وس يکو، روزیآنان را ن اخالق
  ه شده است.یده بوده و بدان توصیپسند يت امریجمع یتوان گفت: در اسالم فزونین، اجماالً میبنابرا

  يگيرو نتيجه يبندجمع
کنترل جمعیت، عمـدتاً بـر کمبـود مـواد     د گفت: موافقان سیاست یاز آنچه گذشت، با يبندک جمعیدر 

اد جمعیت و اینکه هرچند جمعیت جلوه مطلق و رحمـت و نعمـت   یغذایی در جهان و فقر ناشی از ازد
عوامل تربیتـی و رشـد جمعیـت بـا تبعـات آن، در مجمـوع موجـب         است، اما شرایط زمانی و مکانی و

دانند. به همین دلیل، مشـکالت معیشـتی،   اختالل در تأمین معاش و کاستی در نیل به کمال و سعادت می
والدین را در تأمین معاش و نیازهاي فرزندان، و نیز تربیت صحیح آنان با مشکالتی مواجه ساخته اسـت.  

  سازد.گیرانه کنترل جمعیت ضروري میاین امور زمینه را براي اقدامات پیش
ازدواج در  ۀرل جمعیـت بـا فلسـف   اما از سوي دیگر، مخالفان سیاست کنترل جمعیت معتقدند که کنت

 (صـادقی،  مثل و داشتن فرزنـد زیـاد در اسـالم ذاتـاً مطلـوب اسـت      تنافی و تعارض است و اینکه تولید
ریـزي صـحیح   هـا در برنامـه  . همچنین کمبودها و مشکالت اقتصادي را ناشی از نـاتوانی دولـت  )1383

نات به انـدازه نیـاز وجـود دارد و خداونـد در     دانند و نه ناشی از فزونی جمعیت. عالوه بر اینکه، امکامی
کنـد.  کننـد، سـرزنش مـی   قرآن، کسانی را که از ترس کمبود روزي و یا فقـر، اقـدام بـه فرزندکشـی مـی     

همچنین این گروه بر استعماري بودن سیاست کنترل جمعیت و نیز بر ضرورت تکثیـر نسـل بـه عنـوان     
  )1367 ؛ خرازي،1382 ی،(نوري همدان. اصل ضروري در اسالم تأکید دارند

رسد، اصل اولی و به عنوان یک قاعـده در متـون دینـی، فزونـی جمعیـت امـري       بنابراین، به نظر می
ادیان آسمانی، پیروان خود را به افـزایش جمعیـت بـا     ۀپسندیده است. به عبارت دیگر، اسالم و حتی هم
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توجه به مقتضیات زمان، مکـان، شـرایط   کنند. اما طبیعی است که ایمان و شایسته در حد توان توصیه می
هاي الزم، جمعیـت را  ربزي، تدبیر و مهیاساختن زیرساختاقلیمی، میزان جمعیت اقتضا دارد که با برنامه

ل یرهبر معظم انقالب بـا تعـد  نه، ین زمیدر حدي که امکانات پاسخگوست، تکثیر و متعادل نمود. در هم
کـه   یمن معتقدم که کشور ما با امکانـات «ند: یفرمایمنه ین زمیت در زمان حاضر مخالف بوده و در ایجمع
هـر اقـدام و    تم.یـ من معتقد بـه کثـرت جمع   ت داشته باشد.یون نفر جمعیلیتواند صد و پنجاه میم میدار
ون انجـام  یـ لیبعد از صد و پنجـاه م  ،ردیت انجام بگیمتوقف کردن رشد جمع يخواهند برایکه م يریتدب
باره و به طور مطلق حکم بـه نفـی افـزایش و یـا کـاهش جمعیـت داد.       توان به یکبنابراین، نمی ».ردیبگ

ها، شرایط اکولوژیکی، اقلیمـی و تنـوع آب و هـوایی، تولیـدات و     توجه به مجموع شرایط و زیرساخت
رو، ممکـن  از ایـن  محصوالت کشاورزي و صنعتی، نیروي کار و فرهنگ کار و... امري ضـروري اسـت.  

  ست در مقطعی افزایش جمعیت امري مطلوب و در مقطعی دیگر کاهش آن امري پسندیده باشد.ا
  د:یآیل به دست میج ذینتاز آنچه گذشت، ا

دهـد کـه تنهـا    ینشان مـ  یاما شواهد فراوان ،ب نموده استیه و ترغید توصیر موالیاسالم گرچه به تکث. 1
رد؛ یـ د مورد لحاظ قـرار گ یهر دو با ،یفیو ک یکم یفزون ست.ینت در اسالم هدف یجمع یکمر یتکث

 ،نیبنـابرا . کـو اسـت  یسته و نیر فرزندان شایه نمودند، تکثیبه آن توص امبریآنچه پ ،گریبه عبارت د
سـت. البتـه صـرف    یت نیعدم جواز اعمال هرگونه کنترل و محـدود  يبه معنا يتوجه به کثرت عدد

ا یـ ان دنیـ ر ادیروان سـا یـ مسلمانان در مقابـل پ  يبراجاد اقتدار و عظمت یدر ا يت و کثرت عددیکم
اد را نشـانه  یـ ت زیـ عامـه مـردم همـواره جمع    و یاسیر، رهبران سیاخ يهاچرا که تا دهه ؛مؤثر است

دهد که آنچـه مـورد   ینشان م» بکم األمم غداً یألباه«ل یاز قب یراتیدانستند؛ اما تعبیثروت و قدرت م
. بـه هرحـال، در سیاسـت افـزایش     نان در جهـان آخـرت اسـت   مسـلما  یفزون ،امبر استیمباهات پ

  جمعیت، توجه به تربیت و پرورش و کیفیت نیروي انسانی نیز مهم و ضروري است.
بـود،   یو خـانوادگ  يه فـرد یـ د از ناحیـ نه کنترل موالیدگاه اسالم در زمیتنها مربوط به د ،آنچه گذشت. 2

هـا،  کند کـه حکومـت  یجاب میکشور ا ياقتصاد و یژه اجتماعیط ویها و شراد گاه ضرورتیتردیب
کـه   یند و به طور موقت تا زمـان یت اتخاذ نمایرا در جهت کنترل جمع ییهايزیرها و برنامهاستیس

 ،نیخـاص ادامـه دهنـد. بنـابرا     يهااستیها و اعمال سهیها حاکمند، به توصژه و ضرورتیط ویشرا
و  یجهـان  يق و مستقل از راهبردهـا یدق یکشور بر اساس کارشناس یتیجمع يهااستیست سیبایم

  شود. يریگیپ ،کندیکه ضرورت اقتضا م یبر اساس مصالح کشور تا زمان
فـت.  در نظر گرموضوع را در سطح کالن د همه ابعاد و جوانب یبات، یا کاهش جمعیش و یافزا ي. برا3
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ع جهـات  یـ د عالمانـه بـا توجـه بـه جم    یـ باکشور بودن ت یجمعا کمیو ت یپرجمع يایب و مزایمعا
اد، ممکـن اسـت   یـ زت یـ گونـه کـه جمع  را همـان یـ زشـود؛   یشناسبیح آسیبه طور صحو  یبررس

  خاص خود را دارد. يامدهایهم پ یتیجمعآورد، کموجود ه ب را ییهاتیها و محدوديدشوار
ت یـ بـا جمع  یچ ارتبـاط یاند، هشدهت مطرح یجمع یکه در ارتباط با فزون ییامدهایاز آثار و پ ياری. بس4

ح یت صـح یریهـا و عـدم مـد   ح و ناکارآمدي دولتیصح يزیراز عدم برنامه یشتر ناشیبلکه بندارد، 
  است. ته و...یشدن، مدرن یصنعت يامدهایمنابع، پ

از  يرویـ پ اسـت.  ياسـتعمار  یاسـت یت، سیـ اسـت کنتـرل جمع  یس. با توجه به ادله و شواهد موجـود،  5
و نفـی   ،نسبت بـه داشـتن فرزنـد کـم     يب مداوم و هنجارسازیه و ترغیو توص یهانج يهااستیس

کـه   يادهیـ پدت را به دنبال دارد؛ یر شدن جمعیو پت یجمع یخطر رشد منفمطلق افزایش جمعیت، 
 يهـا در کشـورها  فرزند بـودن خـانواده  البته کم. برندیاز آن رنج م یغرب ياز کشورها ياریاکنون بس

 يزیـ ره و برنامـه ینـه توصـ   ،تـه اسـت  یشـدن و مدرن یصـنعت  یعـ یامـد طب یعمدتاً حاصـل و پ  ،یغرب
  .دولتمردان

. در حال حاضر، هرم سنی جمعیت کشور ما حاکی از جوان بـودن جمعیـت دارد. برخـوردار بـودن از     6
 توانـد بـه عنـوان یـک فرصـت طالیـی و قابلیـت در چرخـۀ توسـعه و عامـل          این نیروي جوان می

گیري از این مؤلفـه تأثیرگـذار   رشد اقتصادي قلمداد گردد. اما اگر تدبیر کارآمدي براي بهره ةبرندپیش
  در تولید نباشد، این فرصت به تهدیدي براي نظام اجتماعی محسوب خواهد شد.

د بـه رویکـرد فزونـی جمعیـت روي آورد و     یـ ت در کشـور، با یـ جمع ی. بنابراین، با توجه به رشد منف7
نـه،  ین زمیـ را در جامعه اسالمی ایران به عنوان یک سیاست راهبردي تلقی کرد. در اافزایش جمعیت 

 یناشـ  يتـا حـدود   موجود کشورمشکالت د توجه داشت که یاست. با يضرور يامر يسازفرهنگ
ح یصـح  يبـردار عدم بهرهتوسعه شهرها و  ت در شهرها ویت و تراکم جمعیع نامناسب جمعیاز توز

گونـاگون،   يهـا جـوان مولـد در عرصـه    يروهاین يریو به کارگح یصح يزیرمهبا برنا .از منابع است
  افته بود.یتوسعه  ياتوان شاهد جامعهیم

. همچنین با فرض پذیرش ادله مخالفان مبنی بر رابطه معکـوس فزونـی جمعیـت و توسـعه، بـه نظـر       8
ت. امـا بـا اسـتفاده از    رسد این امر بیشتر ناشی از توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در شهرهاسمی

فرصت فزونی و جوانی جمعیت در کشور، که موجب افزایش نسـبت جمعیـت فعـال بـه جمعیـت      
  غیرفعال شده است، امکان رشد اقتصادي و تأثیر مثبت جمعیت بر توسعه فراهم خواهد شد.  
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