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Abstract 
 

Population control policies implemented in developing countries 
are encouraged by developed countries. Now after the emergence of its 
dangerous consequences and damages, especially in the various 
aspects of health, officials and experts have been forced to review and 
do serious research and discussion on this issue. Since Islam in 
particular addresses the physical and spiritual health of all people; 
therefore, in the present study, the population decrease and its effect 
on the health of individual and family from the perspective of Islam 
was studied. This review study was performed by collecting the data 
and describes them with reference to the religious and scientific 
literature and Internet search engines, also data sources through an 
Internet search on reputable sites are evaluated on the basis of 
appropriate keywords. Then, the obtained data has been classified and 
analyzed.  

 In religious literature, decrease of population has been criticized 
and population increase (in terms of qualitative aspects) is encouraged. 
Studies have also shown that population control policies in developed 
countries have consequences on the health of individuals and families. 
In Iran according to the experts, the decrease in population has 
dimensions that are more critical. Families with few members and the 
children brought up in them are subject to serious injuries in various 
aspects of physical, psychological, moral and social.  Depopulation 
policies not only affect individual and community health but also the 
countries implementing policy will face big security, economic, social, 
and religious problems. Thus, if the appropriate and well timed action 
is not performed, these countries will face irreparable problems in the 
future. 
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  همقدم

جمعيت منبع قدرت و ركن مهم پيشرفت و توسعه 
توجه به جمعيت و كيفيت به همين نسبت . جامعه است
ها  هاي اجتماعي و مبارزه با آن آگاهي از آسيب و تركيب آن

از بدو بعضا هاي انقالب اسالمي آسيب. است نيز حائز اهميت

هم ها  آسيببعضي . تولد انقالب با آن همراه بوده است
ي يهايبآس مانند. شودانقالب محتمل است در آينده عارض 

در كه ممكن است از ناحيه تحول در تركيب جمعيتي كشور 
  .)1(وجود آيده ينده بآ

 چكيده
توسعه به تشويق كشورهاي  هاي كنترل جمعيت در كشورهاي در حال  سياست

هاي خطرناك اين  امروزه آشكار شدن برخي از پيامدها و آسيب. شود يافته اجرا مي توسعه
نظران را به  مسئله، به ويژه در ابعاد مختلف سالمت، مسئوالن و كارشناسان و صاحب

سالمت جسمي و  كه  با توجه به اين. كشانده است هاي جدي تحقيق و بحثبازنگري و 
پژوهش حاضر، بررسي كاهش  ، هدفمعنوي همه افراد جامعه مورد توجه ويژه اسالم است

پژوهش از نوع اين  .اسالم است ديدگاهجمعيت و تأثير آن بر سالمت فرد و خانواده از 
اطالعات مرتبط و منابع  عه به متون ديني و علمي، مقاالتمراجبا  كهمروري است  اتمطالع

هاي  بر اساس كليد واژهدر اين بررسي  .توصيف و تحليل شده است وري،آالزم جمع
الزم  هايداده نيو الت يفارس ياطالعات يها گاهيدر منابع معتبر و پا طريق جستجومناسب از 
  .ندو تحليل قرارگرفت و مورد تجزيه شده بندي  دسته استخراج و

طوركلي مورد مذمت قرارگرفته است و افزايش  متون ديني، كاهش جمعيت به  در
مطالعات نيز نشان داده كه اجراي . است آمده عمل  تشويق به) لحاظ كيفياز (جمعيت 
هاي ناگواري بر سالمت فرد و  يافته، پيامد هاي توسعه هاي كنترل جمعيت در كشور سياست

در ايران نيز طبق نظر كارشناسان نتايج كاهش جمعيت از ابعاد مختلف . خانواده دارد
ها  رورش يافته در آنجمعيت و فرزندان پهاي كم خانواده. تري دارد كننده دورنماي نگران

 رواني، اخالقي، اجتماعي مواجه-هاي گوناگون جسمي، روحي جنبهاز هاي جدي  با آسيب
تر بر سياست كاهش جمعيت نه تنها بر سالمت فرد و خانواده و در مفهوم وسيع. هستند

مشكالت بزرگ امنيتي،  سياست بااين كشورهاي مجري   عالوه بر آنجامعه تاثير دارد 
و به هنگامي  مناسب اتاگر اقدامد شد كه نخواه مواجه، اجتماعي و مذهبي اقتصادي

  .نخواهد بود قابل جبرانتاثيرات آن در آينده  صورت نگيرد
  

  كاهش جمعيت، سالمت، فرد و خانواده، اسالم : كليدي هاي واژه
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بوده، قابل توجه ي و جواني جمعيت هم موضوع افزايش
تواند  جوان بودن بيش از نيمي از جمعيت كشور ميند چهر

با توجه به اما  )2(به شمار آيد براي كشورتهديد جدي 
 گفتن  ها و منابع خدادادي به جاي سخن ها، ظرفيت استعداد

بحران مديريت جامعه «بايد از » بحران جواني جمعيت«از 
 اگر در مديريت جامعه بنابراين .)3(شود سخن گفت» جوان

جواني جمعيت خود يك  چالشي وجود نداشته باشدجوان 
نسل «: مقام معظم رهبري فرمودند كه چنان فرصت است

  .)4(»جوان عامل اصلي پيش روندگي كشور است
 به عنوان نتيجهمسئله كاهش و پيري جمعيت 

سياست تحديد نسل هم اكنون به عنوان يك مشكل 
ان قرار اساسي و جدي مورد توجه دلسوزان و انديشمند

  . گرفته است
اخالقي و اجتماعي  هاي روحي، رواني،آسيبامروزه 

ه مورد ابتالي بسياري سالمكه فرزند هاي تكخانواده
رد توجه وماست هاي توسعه يافته  ويژه كشوره كشورها ب

دو گذشت  پس ازايران نيز در . جدي قرار گرفته است
نقالب نظارت و كنترل مواليد پس از ااعمال سياست دهه 

خطر كاهش و پيري جمعيت به وسيله مقام اسالمي، 
معظم رهبري ابراز و وارد گفتمان عمومي كشور شده 

مرتبط از هايي  پس از آن تحقيقاتي از طرف نهاد .است
رخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونت يدب قبيل

پژوهشي دانشگاه معارف اسالمي و دفتر تبليغات اسالمي 
بررسي طرح افزايش نرخ باروري و  مانندانجام شده است 

. )7،6،5(پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور
بعضي نويسندگان در اين زمينه به توسط تحقيقاتي هم 

 .)8(جمعيت ايران افزايش يا كاهش :عمل آمده از جمله
هاي  ها و سياست شاخص). 9(دانش خانواده و جمعيت

رل تأملي در سياست كنت). 10(جمعيتي در ايران
از طرفي قبل از اين  .)11(هاي آن جمعيت؛ آثار و پيامد

هاي مربوط به جمعيت و تنظيم خانواده با  بحثدوره 
به شد  رويكرد كنترل جمعيت و تحديد نسل انجام مي

بحث از جمعيت با رويكرد افزايش نسل و همين دليل 
ها و خطرات كاهش جمعيت، در كشور ما پيشينه  آسيب

  . طوالني ندارد
هاي دور و حتي پيش از انقالب اسالمي نيز،  سال از

سازي، انديشمندان در تقابل با سياست عقيمخي بر
اظهارات و ... پيشگيري، كنترل مواليد، سقط جنين و

عالمه : اند از جملهاقدامات علمي و عملي داشته
رساله نكاحيه كاهش در سيدمحمد حسيني طهراني، 

دانسته  مسلميناي سنگين بر پيكر  ضربه را جمعيت
  كنترل  كنوني  هايروشفروشان، ناصر سيم و )12(است

دانسته مغاير   اسالمي  با فرهنگرا در كشور ما   جمعيت
    نبايد صرف  المالبيت ي معتقد استو). 13( است

بعد از انقالب  .)14(بشود  ملّت  شدن  النَّسلمقطوع
ه از علما و مراجع تقليد بر اساس ضرورتي كاسالمي، 

طرف كارشناسان مربوطه اعالم شده بود به صورت موقت 
. و مقطعي با سياست كنترل مواليد موافقت نمودند

پيشگيري از حاملگي را با سه  )ره(حضرت امام خميني
جلو گيري از بارداري موجب  :الف :شرط مجاز دانستند

شوهر راضي  :ب .نشود) عقيمي(فساد عضو و نازايي دائمي
هاي  جلوگيري و كارگذاردن دستگاهعمل  :ت. باشد

  ). 15(مربوطه با ارتكاب حرام توأم نباشد
رسد تهديد پيش روي كشور ما مسئله  به نظر مي

زمينه  وشيب تند و خطر پيري جمعيت است  كاهش با
اين تهديد هم تأخير ازدواج و عمدتا قناعت به يك يا دو 

 .)8(بوده است 6/1در حد  1390سال كه در  است فرزند
ها و جوانان به هر دليل اين شيوه زندگي را غالبا خانواده

كه  اند بدون توجه به اينپذيرفته و به آن عادت كرده
ا، و هيافته در آنها و فرزندان پرورشآينده چنين خانواده

  .مواجه خواهد شد ييها آينده كشور با چه آسيب
هاي قرآن و آموزه سوال تحقيق اين است كه با توجه به

ديث، كاهش جمعيت چه  نتايج نامطلوبي بر فرد و خانواده ح
پژوهش بحث و بررسي اين اين هدف لذا خواهد داشت؟ 

توسط  شده داده  اطالعاتبا استناد به منابع و آمار و تأثيرات 
اي و علمي است كه به روش مطالعه كتابخانه مراجع رسمي

رت ضرو. اينترنتي انجام شده است هاي سايت در و جستجو
از آن جهت ضرورت دارد كه با سالمت فردي و اين بحث 

  . اجتماعي جامعه پيوند خورده است
، برنده »آمار تياسن«هاي اصلي بحث  يكي از محور

او . توجه به مفهوم سالمت است )1998(نوبل اقتصادي
تعريف توسعه را فراتر از عوامل اقتصادي گسترش داده و 

مت را نيز در آن لحاظ هايي در زمينه آموزش و سال متغير
تĤثير كاهش جمعيت بر بنابراين، بررسي ). 16(كرده است

سالمت جسمي، معنوي و روانشناختي خانواده و فرزندان 
تشويق جوانان به  براياز طرفي . است و ضروريالزم 
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ها به تكثير ازدواج به هنگام و متقاعد كردن خانواده
نياز به  ،ناگونها و راهكارهاي گو فرزند، عالوه بر مشوق

رساني، آگاهي بخشي و باألخره كار سازي، اطالعفرهنگ
اي از آن نمونهفرهنگي و علمي است كه تحقيق حاضر 

هاي  تواند پشتوانه علمي سياست مي اين بررسي . است
موجب اقناع و پذيرش افكار عمومي و و افزايش جمعيت، 

يز آماجراي موفقيت در حتي مديران و تصميم گيرندگان 
  . ها باشد اين سياست

  
  سابقه جمعيت و سياست كاهش جمعيت در جهان . 1

هزار سال قبل از ميالد  10جمعيت جهان حدود 
ميليون نفر  10مرحله كشاورزي تقريبا و قبل از مسيح 

چنين  ، همو در مرحله بعد از كشاورزي. برآورد شده است
در  تغيير و تحولي اساسي در مرحله بعد از انقالب صنعتي

تا  1800از سال ). 17(روند رشد جمعيتي رخ داده است
پيش بيني مي كنون جمعيت جهان شش برابر شده و 

نگراني از فزوني  ).17(ده برابر شود 2100تا سال  شود
 و ،)17(»توماس رابرت مالتوس«نظريه  سازجمعيت زمينه

و بهبود نسل  1»تنظيم خانواده« دو جنبش اجتماعي
جنبش تنظيم خانواده حدودا ). 17(شد 2)اصالح نژاد(

همزمان با انقالب صنعتي در اروپا آغاز شد و بيشترين 
ها  بر جمعيت كشور 20و  19تأثير را در قرون 

ديگري ديدگاه البته مسئله كنترل مواليد از ). 17(گذاشت
برابري زن و  يعنياجتماعي، -هم غير از منظر اقتصادي

براي زن مورد ) شدن انتخاب مادر(مرد و حق انتخاب 
  .)18(ه است توجه بعضي انديشمندان واقع شد

  
  سابقه جمعيت و سياست كاهش جمعيت در ايران   .2

سال قبل از ميالد مسيح، جمعيت ايران   500حدود 
كه در مواردي وسعتي بيش از سه برابر وسعت كنوني 

تاقبل از . ميلون نفر بوده است 50تا  40ايران داشته است 
هارده خورشيدي جمعيت ساكن در ايران آغاز قرن چ

ميليون نفر و سرعت رشد جمعيت بسيار كند  10كمتر از 
جهشي در رشد  1355-1365در فاصله دهه . بوده است
، اعمال 1367از سال  .اتفاق افتادايران جمعيت 

هاي تنظيم خانواده موجب شد كه نرخ رشد  سايت
ر دهه ددر صد  91/3جمعيت با سرعتي استثنايي از رقم 

 1365-1375صد در دهه در 96/1، به رقم 1365-1355

ايران در سراشيبي كاهش  در حال حاضر. يابدكاهش 
بر اساس آمار سازمان ملل، جمعيت ايران . جمعيت است

شاخص  ميليون نفر با 79به حدود  1445تا سال 
ميليون  62به  1480سپس تا سال % 9/36سالخوردگي 

جمعيت  كاهشبا % 5/47نفر با شاخص سالخوردگي 
رشد پايين  يو بر اساس سناريو .بودخواهد  مواجهه

منتشر  2010جمعيتي كه سازمان ملل متحد در سال 
كرده است اگر ايران به همين صورت به ادامه جايگزيني 

اي براي تعادل آن نداشته باشد  جمعيتي بپردازد و برنامه
هد ميليوني را تجربه خوا 31سال آينده جمعيت  80در 

 بر سال در 60آن را افراد سالمند باالي  %47كرد كه 
با اين توصيف روند فعلي جايگزيني جمعيتي . گيرند مي

به هيچ عنوان راضي كننده و منطقي  )8/1(در كشور 
من معتقدم « :فرمودندرهبر معظم انقالب  .)20،19(نيست

پنجاه  و تواند صدكه كشور ما با امكاناتي كه داريم مي
من معتقد به كثرت . نفر جمعيت داشته باشدميليون 
خواهد براي  هر اقدام و تدبيري كه مي. هستم جمعيت

 و متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد بعد از صد
به دنبال تذكرات . )21(»انجام بگيرد نفر پنجاه ميليون

اي مبني بر لغو قانون اليحه 1390درسال دولت ،ايشان
برخي  با كارشناسي  اماكرد تنظيم خانواده تقديم مجلس 

هاي مجلس و استحاله اليحه  شناسان مركز پژوهش از كار
يكبار ديگر مجلس بر لزوم تداوم كنترل  پيشنهادي،

  طرح 1392ر اسفند سال د. )22(جمعيت رأي داد
افزايش نرخ باروري و پيشگشري از كاهش «اي ماده4

 نفر از نمايندگان و با 80سوي  از» رشد جمعيت كشور
رأي يك فوريت  127رائه و با اقيد دو فوريت به مجلس 

  .)19، 20(آن تصويب شد
 

  عوامل كاهش جمعيت  .3
نشان مي دهد كه برخي از هاي انجام شده بررسي

تمايل به زندگي  -1 :عوامل كاهش جمعيت عبارتند از
عدم تمايل به داشتن  -3باالرفتن سن ازدواج  -2 يمجرد

  فرزندي يا دو فرزندبه تكگرايش  قناعت و -4فرزند 
 آمار باالي تلفات در اثر تصادفات و -6طالق  رشد -5

برنامه  ياجرا -7معدل جهان  ها فراتر ازبيماري سوانح و
دغدغه تربيت  -9اشتغال مادران  -8تنظيم جمعيت 

عواملي  برخي از صاحبنظران از طرف ديگر . )3(فرزند
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فزايش طالق هاي غلط با جنس مخالف، ا معاشرت: مانند
كند، هجوم  كه فضاي نااميدي را بين جوانان ايجاد مي

ود الگوي آسان ها و فضاي مجازي، كمب ها، سايت ماهواره
را در  بيكاري چشمگير جوانانو  ازدواج و سعادتمند

بر اساس متون مورد ). 4(كاهش جمعيت موثر مي دانند
 :چون ي هماملوع از صاحب نظران ي ديگريبررسي عده

قوانين ، هاي فراوان و زودرسطالق يش سن ازدواج،افزا
 ،دست و پا گير مثل بيمه نشدن فرزندان چهارم به باال

تاثيرپذيري از  ،تبليغات گسترده بر ضد فرزند متعدد
هاي رواج ديدگاه ،بزهكاري اجتماعي ،فرهنگ غرب

فرزندي به  فرزندي و يا بيتبديل شدن تك ،فمينيستي
 ،اشتغال زنان ،ندگي مدرنسبك ز ،يك فرهنگ مدرن

عوامل  ازرا  زدگي و ترسالقاء فرهنگ رفاهو  شهرنشيني
 هاپژوهش از   بعضي در .)23(دانسته اندكاهش جمعيت 
را بيشتر در فرزندي  به تكي ايراني ها گرايش خانواده

كاهش قدرت  دانسته وهاي تحصيل كرده  خانواده
فرزندي به تكرايش از عوامل گنيز  ها را اقتصادي خانواده

هاي  نقش سياست از طرفي .)24( دننك  عنوان مي
استعماري را در كنترل و تقليل جمعيت جهان و خصوصا 

 )11،25( كم گرفت و يا دستناديده نبايد را مسلمانان 

تركيب  ميزان و، بر اساس دكترين امنيت ملي آمريكا    
تأمين جمعيت در جهان و هر نوع تغيير پيرامون آن بايد 

بر عهده آن  كننده امنيت ملي آمريكا باشد و اجراي دقيق
المللي زير نظر پنتاگون ها و مراكز مهم بين سازمان

  .)26(است
     

  ديدگاه اسالمكاهش جمعيت از   .4
ساز  در منابع  اسالمي، نسبت به ازدواج و عوامل زمينه

. آن ستايش و ترغيب، و كاهش جمعيت مذمت شده است
، زينت )21/روم( )6/اسرا(، همسر را مايه آرامش قرآن كريم
روشني و فرزند را مايه سرور و چشم )187/بقره(و صيانت 

ار انسان كو مدد) 46/كهف(، زينت زندگي )74/فرقان(
مودت و رحمت ميان زن و شوهر را  .داند مي) 6/اسرا(

ها را  ، و تفرقه و جدايي ميان آن)21/روم(پديده رحماني 
عامل  ندگي مشتركز). 27- 31( مي داندني خواسته شيطا

 نشاط و انبساط، و انس و الفت و آرامش روحي و خانوادگي
ار و پشتوانه خصوصا كمددهمسر به عنوان چنين  هم .است

بنابر  .عامل اميد و امنيت رواني استو در دوران سالمندي 

هاي سالمت رواني و معنوي، يعني آرامش،  اين، همه مؤلفه
و انبساط، اميد و امنيت رواني در كانون  صيانت، نشاط

. يابدتحقق ميخانواده و در جمع صميمي همسر و فرزندان 
هاي جنسي باز و  خداوند ما را از فحشاء مانند زنا و رفتار

ها  از پيروي شيطان كه دعوت به فحشاء و بدي وآزاد، 
اي : فرمود) ص(رسول خدا. )32(كند نهي فرموده است مي

حق : فرمود و، بر شما باد به همسر گزيدنگروه جوانان 
كه هرگاه بالغ شد  فرزند بر پدر سه چيز است، از جمله اين

هركس : فرمود) ع(امام صادق). 33(برايش همسر برگزيند
زمينه ازدواج مجردي را فراهم كند، از كساني است كه خدا 

ترين پست). 33(كند مي) آميزلطف(در قيامت به او نگاه 
خداوند دوست دارد . )34(هستند افراد مجرد مردگان شما

اي را كه اي را كه در آن عروسي شود و بد دارد خانه خانه
ها هيچ حاللي  در آن طالق واقع شود و در ميان حالل

: فرمايد مي) ع(امام سجاد ).34(تر از طالق نيستخوش نا
از سعادت . من سعاده الرجل ان يكون له ولد يستعين بهم«

). 34(»كار او باشند  فرزنداني است كه كمك مرد، داشتن
فرزند شايسته را مايه انس و آرامش ) ع(حضرت علي
االنس في ثالثه، الزوجه الموافقه و الولد «: داند والدين مي

: انس و آرامش در سه چيز است. الصالح و االخ الموافق
همسري كه با شوهرش توافق داشته باشد، فرزندي كه 

). 35(»راي انسان باشدي كه موافق و همصالح باشد و برادر
: فرموده است فرزند را به گل بهشتي تعبير) ع(امام صادق

فرزند شايسته . إن الولد الصالح ريحانه من رياحين الجنه«
گونه كه گل، خانه همان). 36(»هاي بهشت است گلي از گل

سازد فرزند هم  و زندگي را با نشاط، زيبا و دلپذير مي
يه عزت و افتخار، نشاط، زيبايي و رضايت از تواتد ما مي

  خود، از جابربن  با سند متّصل و نيز كليني. زندگي باشد
ما در حضور :  او گفت  نموده كه  روايت  انصاري  عبداهللا
إنَّ خَيرَ نسائكُم الْولُود «: فرمود  كه  بوديم  )ص(خدا  رسول

  زياد بچه  كه  است  شما كسي  نزنا  بهترين.... الْودود الْعفيفَةُ
  باشد، و با عفّت  داشته  را دوست  بزايد، و زياد شوهرش

  ). 37(كراهت دارد ) زا نا(ازدواج با زن عاقر  و »...باشد
  

  سالمت بر جمعيت  كاهش تأثير  .5
خانواده جمعيت تعداد  كم بودنهرچند ممكن است 

وقت  توجه بيشتر به يك فرزند، صرف محاسني همچون
رشد مناسب  ها، بيشتر براي تربيت فرزند، كم شدن هزينه



 ...كاهش جمعيت و تأثير آن بر سالمت فرد و خانواده  

  

  67    2شمــاره  ،دوره دوم 
  

به گفته اما ) 24(داشته باشد تحصيلي و شخصيت فرزند
داشته  ها ن تأثيرات سوئي را هم نسبت به سالمت آنمحققا

كه در بحث  ).38،39(آيد به حساب مي» تهديد سالمتي« و
 بايد به آن توجه» سالمتامنيت «و » امنيت انساني«از 

   :به شرح زير استهايي از اين تأثيرات  نمونه). 16(شود
  

 جسمي  تأثير بر سالمت . 5-1

فرزند يا بيشتر  چهار كه زناني دهدنشان ميتحقيقات 
اند، نسبت به زناني كه در دوران زندگي خود به دنيا آورده

در معرض خطر مرگ ناشي از كمتر اند،  زايمان نداشته
هاي  روش). 39(قرار دارند عروقي هاي قلبي وبيماري

هاي ضد حاملگي، استعمال آالت  قرص(جلوگيري از بارداري 
ز مردانگي انداختن هاي بانوان، ا در رحم زنان، بستن لوله

هاي فراوان جسمي و  عوارض و ضرر.) غيرهمردان، عزل 
سرطان تخمدان، سرطان پستان، سرطان رحم  مانندروحي 

عدم توليد مثل يا ها آن ضعوارجمله كه از  داردرا در پي 
عوارض نيز در مردان وازكتومي . استكاهش توليد مثل زنان 

چون خونريزي، درد، تورم بيضه، هماتوم يا  كوتاه مدتي هم
در بيضه، عفونت، حساسيت به مواد استفاده  نتجمع خو

ها و شده، تورم مجاري بيضه، توليد آنتي بادي عليه اسپرم
تاخيري  شديدتر  و عوارض دارد در پيرا درد مزمن بيضه 

سرطان بيضه، سرطان پروستات، آلزايمر، بيماري  مانند
در . در افراد گزارش شده استاتوايميون غددي و ريوي 

استفاده مي كنند داروهاي جلوگيري از بارداري افرادي كه از 
چون افزايش سرطان پستان، افزايش سرطان  عوارضي هم

، پانكراتيت، سردرد، هاي سرطانيگردن، افزايش خال
 ،سردردهاي ميگرني، كوليت التهابي، آنژيوادم، لوپوس

  هاي مغزي و توليد سكته، هاي مغزي لوپوس سكته
هاي  قرص. گزارش شده استهاي وليوميوهاي رحمي فيبروم

 ،3ونو انسداديي مانند ها ضد بارداري در پيدايش  بيماري
هاي ادنومايجاد  ،كلستاز ،بد چربك ،4پئليوسيس هپاتيس

موثر  6سرطان هپاتو سلوالر ،5هيپرپالزي ندولر كانوني ،كبدي
  .)40(هستند

  
  اخالقي و تربيتي سالمت  تأثير بر. 5-2

در سبك زندگي مدرن كه بر پايه انسان محوري، 
جويي شكل گرفته است، سود طلبي وگرايي، لذت فرد

ايثار و از خودگذشتگي جايي ندارد و  انندمفاهيمي م

تشكيل زندگي  طبيعي چنين اخالقياتي فرار ازنتيجه 
است كه نياز به ايثار و گذشت از  )منديعائله( مشترك

  .گذراني دارد جويي و خوشراحتي، لذت
چگونگي گذاران كنترل جمعيت، در واقع به  سياست

توجهي نداشته و تنها به  د در جامعه و خانوادهافرا تربيت 
شناس  دين» ايانجان ر« .انديشند كم شدن جمعيت مي

دهد  باره به همسران هشدار مي مسيحي آمريكايي در اين
او . خواهد كه فرزندان زياد داشته باشند ها مي و از آن
هاي بزرگ، حاصلش  كند تأمين خانواده مي استدالل

زندگي موفق است چون تأمين هزينه زندگي در اين 
 هاي از طرفي خانواده. دارد ها نياز به ايثار خانواده

جمعيت، ممكن است ثروتمند باشند، اما ثروتي كه از  كم
بر مبناي استدالل وي، در . تر است ماندن خطرناك فقير

هاي پرجمعيت مفاهيمي نظير ايثار، گذشت،  خانواده
  . كند به خوبي خودنمايي مي …انديشي و هم

هاي  خانوادهدر  هاي بزرگ خانوادهبرخالف 
راواني انباشته اگرچه ممكن است ثروت ف(جمعيت  كم

كنند، از  برقرار نمي اما هرگز با اين مفاهيم، ارتباط )كنند
 .تر است شان خطرناكيرو اين ثروت از فقير بودن، برااين

 باعثمدت  فرزندي يا دوفرزندي در دراز در حقيقت، تك
هايي نامهربان، تنها، گسسته از خانواده  پديد آمدن انسان

دانند و  متعلق به خود ميشود كه جهان را  و خودخواه مي
چون عادت ندارند كه در كنار خود، كسي را ببينند، 

تركيب ). 41(خواهند چيز را فقط براي خود مي همه
بر رفتار والدين و كودكان تاثير » فرزندي و رفاهتك«

هاي تك فرزندي در  كودكان در خانواده. فراواني دارد
ود رشد پايان خ هاي بي فراواني از خواسته يزنجيره

مفاهيم . شود ها اجابت مي كنند كه همه يا اكثر آن مي
اي نظير كف نفس و قناعت، ايثار و گذشت براي  اخالقي

اي  به گونه ،ديگرى، تالش در جهت استقالل شخصيت
از سوي ديگر . شود مسؤوالنه براي اين كودكان تجربه نمي

اصالت رفاه و لذت، والدين نيز  حاكميت روحيه به دليل
بديهي است كه . كنند تلقي مي» مزاحم«ند بيشتر را فرز

. فرزندان در رشد و ارتقاي شخصيت والدينشان تاثير دارند
هاي تك فرزند، والدين نيز از تاثيرات مثبت  در خانواده

  ).10(مانند فرزندان، كم بهره مي
بنابراين اگر در نگرش ديني قناعت، ايثار، تمرين  

في .... د و راحتي ديگراناخالقى، كار و تالش براي رش
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نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادي در درجه دوم اعتبار 
هاي كاهش جمعيت تا حد  و اهميت قرار دارد، سياست

توانند مورد  فرزند از اين منظر ميهاي تك پيدايش خانواده
دوركيم تراكم جمعيتي از نظر . واقع شودال ؤيا س نقد و
تر در طول توسعه م و بهئتقسيم كار داموجب  اوال

بين  روابط بيشترو تراكم اخالقي موجب  و ثانيااجتماعى 
اي  افزايش سطح روابط، تحرك فزاينده. شود ميها  انسان

كند كه به خالقيت و در نهايت پيشرفت سطح  ايجاد مي
وي معتقد بود زماني كه جمعيت . شود تمدن منتهي مي

وديت خود قابل توجه باشد، افراد ناچارند براي حفظ موج
افر نيز كار و تحرك بيشتري داشته باشند؛ اين تحرك و

 يعني. ستا م تعاليبسيار  باعث ايجاد و تحقق فرهنگ
هاي خود  به انسان كارمردم در سايه كار و تقسيم 

در . شوند تري بدل مي تر و متعامل  تر، منضبط ساخته
ها زودتر  تر است و انسانچنين ساختي دوره كودكي كوتاه

  ). 10(شوند د دوره پختگي و تالش ميوار
نبود همبازي در خانه و چون  همفرزندي معايبي تك

هاي تفريحي به جاي آن و ارتباط كم  جايگزيني تكنولوژي
را به  هاي الزم با اجتماع و در نتيجه عدم كسب مهارت

و  خواهد  ه نيروي كار جوان ميجامع. دارددنبال 
هاي  هزينهاز ناچار  ،وياجوان و پ فاقد نيرويكشورهاي 

ها به كشور خود  بسيار براي مهاجرت نخبگان ديگر كشور
اين عمل در بهم خوردن توازن جمعيتي و  و هستند

خانواده ). 24،42.(فرهنگي آن كشور تاثيرات زيادي دارد
كاهش باروري و تأخير  .استاولين قرباني تغيير جمعيتي 

در اروپاي جنوبي و و در باروري در اروپاي غربي و شمالي 
ها،  هاي سوسياليستي سابق با تغيير در هنجار كشور
ها نسبت به زندگي خانوادگي و فرزند  ها و نگرش ارزش

  ).17(آوري همراه شد
يكي از علل ، به عنوان تأخير در ازدواج مضافا اين كه

و آسيب جدي  يفساد اخالقساز زمينه ، كاهش جمعيت
 1375ماري سالمطابق سرش. سالمت جنسي است در

سال و براي دختران  26سن ازدواج در ايران براي پسران 
اين ميزان هم اكنون افزايش هم . (سال بوده است 23

يعني دست كم ده سال فاصله بين بلوغ و ) يافته است
كه اين فاصله در حال فزوني و پيش رونده  ،ازدواج
و از طرفي شواهد و قرائن فراواني در دست  .)42(است

هاي جنسي خارج از  دهد ميزان رفتار كه نشان مياست 

هاي سني  چارچوب زندگي زناشويي در ميان همه گروه
بزرگسال و در بين همه طبقات اجتماعي افزايش يافته 

متأسفانه اين پيامدها فقط در همين حد باقي ). 41(است
به بهانه كنترل جمعيت، هنجارهاي بسياري . نمانده است

پالنيد «سازمان . ال تغيير استدر روابط جنسي در ح
مروج روابط جنسي آشكار و برگزار كننده » پرنت هود

هاي آموزش جنسي است كه فقط بر مدل  كالس
تا  كندتالش ميو  استپيشگيري از بارداري مبتني 

  ).10(بازي را عادي سازد همجنس
رشد  اي برايزمينه ،جمعيت مصرف كنندهاهش ك

 فرزند و كمهاي بي وادهخان. گرايي استمصرف و مصرف
فرزند كه به علت كمي افراد، از هزينه كمتر و تمكن 

 جويي،طلبي،لذتبيشتري برخوردارند طبعا به سمت تنوع
روند كه با نظام  پيش مي... گرايي، دنيا پرستي و مصرف

تربيت ديني همساز و هماهنگ نيست و به اخالقي و 
م اخالقي تضعيف روحيه و رفتار ديني و تغيير مفاهي

گرايي با مصرف ها نشان داده است كهپژوهش .انجامد مي
  ). 43(دينداري رابطه معنا دار و معكوس دارد

ضروري است كه در سياست كنترل بنابراين 
  .توجه شود هم به رويكرد ديني ،جمعيت
  

  و اجتماعي   رواني تأثير بر سالمت .5-3
در گذشته فكر  :الت ذهني و اجتماعيكمش. 3-1- 5

هاي رشد  هنجاري ها با نا كردند فقط سن باالي خانم مي
دانيم سن باالي مرد هم  كودكان ارتباط دارد، اما امروز مي

. شودمي  ماندگي ذهني در كودكانتواند موجب عقب مي
شود نظام خانواده  افزايش ناخواسته سن ازدواج موجب مي
نژندي  هاي روان سست شده، افراد جامعه دچار نمود

متأسفانه نسلي كه از ازدواج در سن . شوند) پريشروان(
). 44(آيند نسل ناسالمي خواهند بود باال به وجود مي
شدن پذيري و ارتباطات اجتماعي، كماختالل در جامعه

هاي جنسي از جمله نشاط اجتماعي و گسترش آسيب
به . استفرزندي و كاهش جمعيت خانواده پيامدها تك

ميالدي  70و  60هاينان در دههگفته دانشمندان غربي، ز
كه اوج موج دوم جريان فمنيست در غرب بود، يا ازدواج 

ها در نكردند يا اگر هم ازدواج كردند خانواده براي آن
ها كه البته تعدادشان فرزندان اين زن. اولويت اول نبود

بسيار كم است و هم اكنون در سن جواني قرار دارند، 
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د و مشاركت اجتماعي و خواهن بسيار فردگرا و خود
هاي كنترل جمعيتي سياست .اقتصادي و سياسي ندارند

در هر كشوري حوزه تربيت فرزندان را هم به شدت تحت 
فرزند هايي كه تكدهد، طبق تحقيقات، بچهتاثير قرار مي

هستند با ورود به اجتماع در خيلي از مواقع با مشكل 
عامل را قبال تمرين همزيستي و ت زيراشوند رو ميروبه

). 45(اند و چنين افرادي خودمحور و فردگرا هستندنكرده
گراتر باشند از سالمت اجتماعي هرچه جوانان جمع

در  به همين دليل. )16(بيشتري برخوردار خواهند بود
امكان بيشتري براي پرورش  ،فرزند با چنديك خانواده 

  . گرايي وجود داردروحيه و مهارت جمع
و مذهبي بودن  دارينتأهل و ازدواج در دي همچنين      

من تزوج فقط «: است آمده  در حديث. افراد مؤثر است
هر كه ازدواج كند نصف دين خود را . احرز نصف دينه
مذهبي ، بعضي تحقيقات طبق بر .)34(حفظ كرده است

سالمت روان، و بودن و كنترل دروني موجب افزايش 
و  ل خواباضطراب و اختال ،كاهش شكايت جسماني

ساز ، پس ازدواج كه زمينه )46(شود افسردگي مي
و زندگي  موجب ارتقاء سالمت روان داري بيشتر استندي

قرآن مجيد . هاي رواني خواهد بود همراه با آسيب يمجرد
ازدواج و زندگي در كنار همسر را مايه سكون و آرامش كه 

و منْ «: هاي سالمت رواني است دانسته است از مؤلفه
اءهكُنُواْ إِلَيا لِّتَساجوأَز كُمنْ أَنفُسم أَنْ خَلَقَ لَكم هاتو از ... اي

كه همسرانى از جنس خودتان براى شما  هاى او اين نشانه
   .)28(»آفريد تا در كنار آنان آرامش يابي

نظيم خانواده و ت  :گرايي و اضطراب تجمل. 2- 3- 5
اثرات مخرب  ،ر درازمدتزندگي بهتر، د، سياست فرزند كمتر

در . رواني را براي كودكان و والدين در پي خواهد داشت
ويژه  اي كه فرزندان بيشتري دارند، توجه والدين و به خانواده

مادر معطوف كودكان است و تمام وقت وي صرف فرزندان 
رو فرصتي براي افكار منفي و چشم و  از اين. شود مي
نمي كه فرزند ندارد تمام ماند، اما خا چشمي باقي نمي هم

شود  وقتش صرف توجه به ماديات و تجمالت و ظواهر مي
اي جز اضطراب و هزينه گزاف مالي در پي  كه هيچ نتيجه

 ).47(ندارد

نياز كودك و فرزند به وجود  :يباز نبود هم.3-3- 5
. همبازي خواهر و برادر در خانواده يك نياز فطري است

اوقات روزانه خود را با بازي  بسياري از نياز دارد تاكودك 

هاي مفيد پر كند و اين امر بدون وجود  و سرگرمي
فرزندي يا بر اين اساس، تك .پذير نيست همبازي امكان

ها را با مشكالت رواني گوناگوني  فرزندي، خانواده دو
 ). 47(سازد مواجه مي

ازدواج و  :)افول خالقيت( يأس و افسردگي. 3-4- 5
و بخش شادي و نشاط، الهام ،خانوادهموضوعات مربوط به 

. استساز يأس و افسردگي  تجرد و زندگي انفرادي زمينه
علل و عوامل مؤثر بر شادي و يأس  ،در يك مطالعه كيفي

اشتغال، ازدواج و  :عواملي مانند را  اجتماعي جوانان
موضوعات مربوط به خانواده و در نهايت، ثبات اقتصادي 

د نشاط و جلوگيري از يأس در ايجابيان نمودند كه 
از لوازم ). 48(اجتماعي در جوانان اهميت بيشتري داشتند

 كه معيت، افزايش پيري و سالمندي استكاهش ج
 .مي شودموجب از بين رفتن شور و نشاط اجتماعي 

صله رحم موجب  :از ميان رفتن صله رحم. 3-5- 5
تقويت پيوند خويشاوندي و عامل قوام و انسجام بنياد قوم 
و قبيله و عشيره است كه پشتوانه و پشتيبان انسان در 
فراز و نشيب حوادث، و در مواجهه با خطرات و در نتيجه 

در دين مبين اسالم . مايه اميد و امنيت رواني هستند
اوان به آن رحم، بسيار مورد توجه قرار گرفته و فر صله

: و فوايدي براي آن بيان شده است از جملهشده سفارش 
تأخير اجل، گسترش روزي، دوستي خدا، پاكي اعمال، 

ها،  رشد دارايي، دفع بال، آساني حساب، آباداني شهر
رحم در  صله). 49(آساني سكرات مرگ و ورود به بهشت

اما . جايي معنا دارد كه عمه، عمو، خاله و دايي باشد
. فرزند در آينده فاقد اين موارد خواهد بوداده تكخانو

 …يك از عمه و عمو و يعني فرزندان آينده مصاديق هيچ
را درك نخواهند كرد و فقدان مصاديق خويشاوندي و در 

هاي  نتيجه تضعيف روابط خويشاوندي در انتظار خانواده
 در آن صورت. فرزند و كم جمعيت خواهد بودتك
به دست فراموشي  نتايج مثبت، با آن همهرحم،  صله

خواهند شد و و افراد از بركات آن محروم  شدهسپرده 
ها به دليل تضعيف روابط خويشاوندى، به سوي  خانواده

هاي جايگزين كشيده  و لذت مجازيهاي  سرگرمي
و هم را به دنبال داشته شوند كه هم فاصله اجتماعي  مي

 .هاي خاص خودش را دارد آفات و آسيب

ريزى عاطفى  برون :نبود فرصت ابراز عواطف. 3-6- 5
هاى تسكين مشكالت روانى هو ابراز خود، از جمله را



  محمدباقر محمدي الئيني و همكاران 

  
  

  2شمــاره  ،دوره دوم     70
  

در ميان نهادهاى اجتماعى، تنها محيط خانواده  .است
تواند به سادگى فشارها و  است كه فرد در آن مى

برقرارى روابط . هاى وارده بر خود را ابراز نمايد عقده
راد خود را در شبكه وسيعى شود اف خويشاوندى باعث مى

از حمايت اجتماعى ببينند و عواطف خود را نسبت به هم 
اين مهم در خانواده هاي تك فرزند يا  .)50(اظهار كنند

 .كم جمعيت اتفاق نمي افتد

ازجمله عوامل كاهش  :رواج سقط جنين. 7- 3- 5
جمعيت از بين بردن جنين است و اهداف كنترل جمعيت 

اي مدافعان سقط جنين در دنيا آويز مناسبي بر دست
جنبش جمعيت، چندين دهه است كه در حال . گرديد

ترويج اين موضوع است كه كودك ناخواسته و فراوان، علت 
. فقر و تنگدستي اقتصادى در سراسر جهان است

كه آرمان (سازى، كنترل زاد و ولد و سقط جنين  عقيم
 )ي نموداي متكامل معرف جهاني را رفع فقر و ايجاد جامعه

تمام اين نظريات براي . گرديد 7مبناي جنبش اصالح نژادي
پيشبرد انديشه دستيابي به پيشرفت اجتماعى بدون نياز به 

گرچه ). 10(برداري قرار گرفتند دين و اخالق مورد بهره
جلوگيري از حامله شدن بهترين «: نوشت» ژيزل هاليمي«

راه حل سقط جنين و حقيقي ترين آزادي انتخاب 
اما از آن طرف هم، جلوگيري از حامله شدن ) 18(»ستا

جنين  زيرا . شودمي سقط جنين موجب افزايش تواند  مي
كه  از مزايا محروم باشد بهتر آن قرار استناخواسته كه 

اي به نام  كبيرهاين كار گناه كه آن غافل از  .سقط شود
چناني  و اگر هم سقط نشود از محبت آن استنفس  قتل
به دليل ترس از فقر  قتل نفس راكريم قرآن  .استبهره بي

و ال تَقْتُلُوا أَوالدكُم « :است نمودهو امثال آن نكوهش 
 خَشْيةَ إِمالقٍ نَحنُ نَرْزقُهم و إِياكُم إِنَّ قَتْلَهم كانَ خطْأً كَبيراً

ها و شما را روزى نكشيد ما آن و فرزندانتان را از ترس فقر :
 ).32(ها گناه بزرگى استيم مسلماً كشتن آنده مى

 ،هاي كنترل جمعيتسياست :پيري جمعيت. 3-8- 5
داشته و رابطه معكوس ايران در  با تركيب جمعيتي

و  كشورساختار سني جمعيت  يتدريجتغيير  ساز زمينه
يكي از خود پيري جمعيت  .شده استآن سالخوردگي 

بخش  تهديدات و از جملهدهها آفت كاهش جمعيت 
كشورهاي پير  .)50، 48(سالمت ايران در دهة آينده است

فاقد تحرك، پويايي، خالقيت و ابتكار و شادابي هستند و 
روز پوياتر و شكوفاترند،  برخالف كشورهاي جوان كه روزبه

دولتمردان بعالوه . شوند دائماً دچار كمبود و يكنواختي مي
ا كه كنند، چر مي و صاحبان سرمايه نيز احساس خطر

و در مقابل جمعيتي كه نياز  اندكفعال براي كار، نيروي 
 افزايش دنبه مراقبت و دريافت خدمات بيشتري دار

 ،تضعيف نيروي دفاعي كشور درنتيجه. يافتد نخواه
برهم خوردن تعادل  ،كاهش جمعيت جوان و نخبه

تضعيف جايگاه ايران به عنوان يك كشور  ،جمعيتي
خطرات  ،خطرات اقتصادي ،خطر سياسي و امنيتي، شيعي

بخشي از عوارض پيري جمعيت فرهنگي و اجتماعي 
 .)23(است

  
  بحث   

كاهش جمعيت اسالمي معتبر منابع  عنايت بهبا 
را كه عامل  20در متون ديني . مطلوب نيستها خانواده

از كه ) 3،4،23،24(مي شود بيان نمودندكاهش موجب 
مقابل عواملي  در. هستند مذموم و ناپسند يديدگاه دين

مورد تشويق و ، فراواني جمعيت خانوادهبراي ساز  زمينه
ساز رشد؛ توانند زمينهفرزندان مي. اندستايش قرار گفته

تعابيري كه در آيات و . باشند خانواده رونق و سالمت
اي كه همسر و اوالد شده و فلسفهداشتن روايات نسبت به 

گوياي آن است كه  ،فرزند بيان شدهداشتن براي ازدواج  و 
هاي سالمت رواني و معنوي، يعني آرامش،  همه مؤلفه

صيانت، نشاط و انبساط، اميد و امنيت رواني در كانون 
  تحقق خانواده و در جمع صميمي همسر و فرزندان 

ما بني «: فرمودند )ص(بدين جهت پيامبر اسالم .يابندمي
تر محبوب اسالم در هيچ بنايي. اإلسالم أحب من التزويجفي

  ). 52(»از ازدواج در نزد خداوند نيست
اسالم نسبت به اموري مانند ترك  نگاه كالن،در يك 

   يا تاخير ازدواج، معاشرت غلط با جنس مخالف، فحشا،
 چارچوب ازدواجاز بي بندوباري، ارضاي جنسي در بيرون 

سازي ازدواج، نازايي، گراناز ديدگاه ديني  .است گيرسخت
 فرزند و يا كم فرزند، طالق، تجمل و تشريفات زندگي بدون

تقليد از فرهنگ  لذا . نهي و مورد مزمت فرارگرفته است
هاي  گذاري براي الگويغربي و سبك زندگي بيگانه، ارزش

عوامل عنوان به  نانمدل زندگي آ در برابرتسليم و وارداتي 
در عوض به ازدواج . شودنيز توضيه نمي كاهش جمعيت

 سازيي، آسانزيستسادهتقالل ايماني، عزت و اس هنگام، به
ها،  باال بردن قدرت اقتصادي و خودكفايي خانواده ازدواج،
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مودت و رحمت ميان همسران، وفاق و سازگاري خانوادگي، 
تشويق و  هاي پيدايش آن گريز از طالق و فراق و زمينه

توطئه و  هوشياري در برابرهمچنين  .توصيه شده است
هاي  توجهي به دعوت و وسوسه دشمن، بيهاي  فندتر

مشروع غريزه جنسي و  شيطان نسبت به گناه و ارضاي نا
هاي كم خانواده .سفارش و تاكيد شده است ياناميال نفس

هاي آسيب در معرضهم فرزند فرزند يا تكجمعيت و بي
رواني تي، تربي ،هاي جسمي، اخالقي آسيب: مانند يگوناگون

به كاهش جمعيت كشور منجر  و هم د قرار دارن و اجتماعي
جدي و  يخطر كاهش جمعيت نيز به نوبه خود. دنشومي 

تضعيف : همانندهاي سنگيني  و پيامد بودهجبران ناپذير 
نيروي دفاعي كشور، كاهش جمعيت جوان و نخبه، برهم 
خوردن تعادل جمعيتي، تضعيف جايگاه ايران به عنوان يك 

ي، خطرات اقتصادي، كشور شيعي، خطر سياسي و امنيت
   .را به دنبال دارد خطرات فرهنگي و اجتماعي

كنترل مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده در اگرچه 
در  ،اجرا شده است ايران پيش و پس از انقالب اسالمي
اما  .ر مي رسيدبه نظ بعضي شرايط شايد مفيد و ضروري 

 بايد توجه داشت كه اين امر يك استثناء است و نبايد به
، در سالهاي اخير. صورت يك قاعده ساري و جاري باشد
 رهبر هادر راس آنكارشناسان جميعت و دلسوزان جامعه 

اين برنامه را به صدا در  زنگ خطر تداوم ،انقالب معظم
كه از سوي  يدر تحقيقات و محاسبات دقيق. آوردند

انداز خطرناكي براي روند انديشمندان به عمل آمده چشم
مل در أبيني شده است كه تاد و ولد پيشفعلي نرخ ز

اجراي برنامه كنترل زاد و ولد و بلكه سياست گذاري براي 
ت مشكالامروزه . افزايش جمعيت را ضروري مي سازد

تا آنجا است  در برگرفتهنيز را  ايرانناشي از كنترل مواليد 
درصد گزارش شده  6/1در ايران  زاد و ولدمتوسط نرخ  كه

براي جلوگيري از منفي  يجهانه متوسط ك در حالي است
بيني  پيش .استدرصد  1/2شدن طراز جمعيت معيار 

و  ايران به همين صورتسياست جمعيتي شود اگر  مي
به وضعيت  كشورجمعيت  يابدادامه  بدون بازنگري

هم با شيب تند و كاهش جمعيت آنشده  نامطلوبي منتهي
ل آينده جمعيت سا 80در اي كه به گونه داردرا به دنبال 

درصد آن را افراد  47ميليوني را تجربه خواهد كرد كه  31
). 20، 19( تشكيل خواهند دادسال  60سالمند باالي 

و از نظر  ديدگاه اسالماز  راين كاهش جمعيت خانوابنابر
هاي پرجمعيت خانوادهزيرا . نيست مطلوب جامعه سالمت

دار رتري برخودر سطح مطلوب هاي سالمتاز مؤلفه
شناسي كاهش جمعيت آسيب بنابراين، .خواهند بود

هايي است كه براي توجيه افكار فعاليت جمله از رهاخانوا
واداشتن  ،پيش رو هايها به خطرآندادن عمومي و توجه 

ريزي براي ارتقاء ريزان به تغيير روند گذشته و برنامهبرنامه
اين در  هاي بيشتر نرخ زاد و ولد ضروري است و پژوهش

  . زمينه توضيه مي شود
  

  نتيجه گيري
توليد و پرورش انسان، و در اسالم هدف اصلي از ازدواج 

فراواني انسان صالح است و خروج از اين خط طبيعي 
سياست كنترل . جاي خواهد گذاشت تأثيرات سوئي بر

بندي مورد  جمعيت در ايران كه با شدت باال و جلوتر از زمان
 نتايج .است قبت الزم اجرا شدهنظر و بدون پايش و مرا

در افق  ها را از عوارض و آسيب نامناسبيو دورنماي  نامطلوب
تداوم اين كاهش نرخ رشد . خواهد داشتآينده به دنبال 

جمعيت با توجه به اينكه اين روند كاهشي تبديل به يك 
پسند و از  نا يدين ديدگاهشود، از  ارزش و هنجار اجتماعي مي

التي را در كشناختي مش ستراتژيك و آيندهمالحظات امنظر 
رواني فرزندان  - ها، سالمت روحيسالمت خانوادهآينده براي 

كشور نيز با  مضافا اين كه. ايران به ارمغان خواهد آورد
الت بزرگ امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و مذهبي و كمش

اگر  بنابراينخواهد شد  روخصوصا مسئله پيري جمعيت روي
اثرات نامطلوب كاهش و به هنگامي انجام نشود اقدام مناسب 

   .ديگر قابل جبران نخواهد بودجمعيت 
  

  
  

  
  

Endnotes 
1- Family planning movement 
2- Eugenics 
3- Veno-occlusive disease  

4- Peliosis hepatic   
5- Focal Nodular Hyperplasia (F.N.H)  
6- Hepato Cellular Carcinoma (HCC) 
7- Good birth movement 
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