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7

پیشگفتار
و نهادها مدیریتکالن ازضروریات یکی مسائل به راهبردی رویکرد داشتن
سازمانهااست.اینرویکردبامشخصکردنابعادمختلفموضوعاتوبررسی
نقاطضعف،قوت،تهدیدوفرصتموجودتالشمیکندباترسیماهدافبلندمدت
وکوتاهمدت،بهترینمسیررابرایرسیدنبهایناهدافترسیمنماید؛بهگونهای
کهحرکتازوضعموجودبهوضعمطلوبباکمترینهزینهوبیشترینبهرهوری

انجامپذیرد.
مطالعاتراهبردینوشتاریاستکهبهپژوهشهايکتابخانهایومیدانی
کوتاهمدتاشارهدارد.دراینمتونپژوهشگرضمنطرحموضوع،ابعادوزوایاي
مربوطبهآنرانشانداده،رهیافتهايموجودرابیانودرنهایتبهجمعبندی
ودرصورتلزومبهارایهراهکارهایموجودیاپیشنهادیمیپردازد.مطالعات
و نظری مسائل طرح کنار در که است اهمیت دارای جهت آن از راهبردی
کمکبهتوسعهدانشنظریوکاربردی،منجربهحلمعضالتودشواریهای
موجوددرعرصهمدیریتیمیشود.بهسخندیگر؛تالششدهاستاینمطالعات
بلکه نشود؛ نگریسته آن به رویکردمطالعهای با فقط انجامشودکه بهنحوی

کاربردیواثربخشبودنآندرحوزهتصمیمگیرینمایانباشد.
بایداشارهداشتکهمخاطباناینمطالعاترامدیران،مسئوالنوکارشناسان
حوزهفرهنگبهویژهدرمجموعهوزارتفرهنگوارشاداسالمیتشکیلمیدهند.
هدفازانجاماینمطالعات،تعیینخطوطکلیبینشوتجربهموجوددرباره

پیشگفتار
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مطالعات راهبردي )7(     بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی 8

وزارت نقش و جایگاه که نحوی به است؛ فرهنگ حوزه مسائل و موضوعات
فرهنگوارشاداسالمیراپیرامونموضوعاتمطروحهبهروشنیبیاننمایدو
ازرهگذرچنیننگاهی،واحدهایزیرمجموعهوزارتخانهبتوانندبابهرهگیریاز

اینگزارشها؛طرحهاوبرنامههایخودرادقیقترومنسجمترعملیاتیکنند.
ازآنجاکهموضوعافزایشجمعیتوسیاستهایمتناسببااینهدفدر
چندسالگذشتهدردستورکارقرارگرفتهاست،ضروریبودکهابعادوپیامدهای
فرهنگیچنینسیاستهاییروشنشود.دراینمطالعه،دکترنظامبهرامیکمیل
تالشکردهاستضمنفراهمکردنمباحثمقدماتیدرحوزهرابطهجمعیتبا

فرهنگبهپیامدهایفرهنگیسیاستگذاریهایجمعیتینیزبپردازد.

بهروز فتحي
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی
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9 مقدمه

مقدمه
سیاسی، اقتصادی، ساحتهای در توسعه برنامههای درست اجرای و تدوین
ابعادجمعیتشناختیجامعهامکانپذیر فرهنگیواجتماعی،بدونتوجهبه
نیست.جمعیتومسائلآن،درکانونهرنوعسیاستگذاریکالنجایداردو
بیتوجهیبهآن،عواقبمنفیوزیانباریبرایجامعهبههمراهخواهدداشت.از
طرفدیگر،همانطورکهجمعیتبرحوزههایسیاسی،اقتصادیوفرهنگیتأثیر
میگذارد؛ازاینحوزههانیزتأثیرمیگیرد.برایمثالتغییرسیاستیککشور
ازسیاستتحدیدموالیدبهسمتسیاستافزایشموالید،نیازمندتغییرگفتمان
وفرهنگسازیگستردهاست.وقتیسخنازگفتمانوفرهنگسازیاستباید
راهبردهایبلندمدتکهبرتغییرارزشهاوباورهامتمرکزباشنددردستورکار
قرارگیرد.برنامههایمتناسببااینراهبردهاقطعابلندمدتوبادرنظرگرفتن

اقناععمومیاست.
موضوعجمعیتدارایابعادمتعددیاستونمیتواندراینحوزهحکمهای
کلیداد.اینکهجمعیتبایدزیادیاکمشود؛دوبچهکافیاستیاششبچهو...
بهعواملمکانیوزمانیمتعددیوابستهاستکهبایددرموردآنهامطالعات

الزمانجامشود.
شکل بنیادیترین شاید و ابتداییترین جمعیتشناختی، بررسیهای در
را پدیدهایجمعیتی تبییندموگرافیک، است.در تبییندموگرافیک تبیین،
باپدیدههایدیگرجمعیتیتوضیحمیدهند.مثاًلتغییراتدرحجمجمعیت
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مطالعات راهبردي )7(     بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی 10

باروری،مرگومیرومهاجرتتبیینمیشوند.توصیف باارجاعبهپدیدههای
پدیدههایجمعیتیوتبیینجمعیتشناختیاینپدیدههارویهمرفتهیکحوزه
دانشیخاصرابهوجودآوردهکهگاهباعناوینمترادفجمعیتشناسیرسمی،
)سرایی،1386: یادمیشود آن از یاجمعیتشناسیخالص تحلیلجمعیت
28(.بااینحالبرایشناختوضعیتجمعیتوبرنامهریزیوپیشبینیآینده
آن،تبیینهایدموگرافیکیکفایتالزمراندارند؛زیراایننوعتبیینهابهرغم
دقتفراوان،محدودندوازگسترهاندکیبرخوردارند.یکبررسیدامنگستر،
تحلیلیاستکهبتواندشرایطوبسترهاییراکهپدیدههایجمعیتی،درآنواقع
میشوندنیزتوضیحدهد.ازاینروبایدپاراازحوزهدانشجمعیتشناسیفراتر
نهادوازدادههایدانشهایدیگر،بهویژهعلوماجتماعی،برایتبیینکاملتر
فرزند و مادر بهسالمت بهداشت کارشناس مثال برای کرد. استفاده موضوع
تأثیر امنیتملی بارداریمیاندیشد؛کارشناس از وتکنولوژیهایجلوگیری
جمعیتمثالرشدگروهسنیجوانانیاسالمندانرابررویامنیتملی)داخلی
وخارجی(میسنجدوجامعهشناستأثیرآنرابررویآسیبهایاجتماعی

رصدمیکند.
اینگونهتبیینهاامروزهدرقالبجمعیتشناسیاجتماعییاجمعیتپژوهی
بهکارگرفتهمیشوند.جمعیتپژوهیحوزهایمیانرشتهایاستکهعالوهبر
مطالعاتجمعیتشناسی،شاملتوصیفوتبییندموگرافیکوغیردموگرافیک
پدیدههای غیردموگرافیک پیامدهای و عوارض مطالعه جمعیت، پدیدههای
جمعیتیرانیزدربرمیگیرد)همان،28(.تبیینوتحلیلاجتماعی-فرهنگی
جمعیتنیزبهبررسینقشفرهنگ،سبکزندگی،باورهاونگرشهایمردم
دربارهتشکیلخانواده،زناشویی،باروری،فرزندآوریو...میپردازدونیزبهاینکه
کاهش یا افزایش فرهنگیای و اجتماعی عوامل چه از اثرپذیری با جمعیت
مییابد.نوعتربیتخانوادگی،آدابورسوم،باورهایمذهبی،سنتهایقومی،
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11

فرهنگبومی،الگوهایزیستی،اقتضائاتمحیطیوعناصردیگریکهدراین
خصوصدخالتوتأثیردارند،حوزهمطالعاتیتحلیلاجتماعیجمعیتراتشکیل

میدهند)آشفتهتهرانی،17:1381(.
برایمثال،امروزهتشکیلخانوادهباابعادکمترازطریقکاهشبارداریدر
خانوادهایرانیبهصورتیکهنجاردرآمدهومطلوبشدهاست.بیشکوقتی
سخنازهنجاریابیوهنجاریشدنمیشود،مقولهفرهنگوتأثیرآنبرتحوالت
جمعیتیچهرهایروشنترمییابد.وجهدیگراهمیتموضوعآناستکهخصلت
فرهنگییافتنبهمعنایدیرپابودنپدیدهوپایداریومقاومتنسبیآندر
برابردگرگونیمحیطیاست.عناصرفرهنگیبرخالفعناصردیگربهآسانی

تغییرپذیرنیستندوبانوعیسازوکارتداومهمراهاند.
ازسویدیگر،تجربهکشورهایتوسعهیافتهنیزگویایآناستکهبهدلیل
برخیموانعفرهنگیومحیطیدرآیندهباروریبهآسانیافزایشنمییابد؛زیرا
کوچکسازیبعدخانوادهامروزهبههنجاریجهانشمولتبدیلشدهوبدیهی
استکهتغییرآندرزمانیکوتاهدشواراست.ازاینروارزشفرهنگینهادیشده
بهدلیلدیرپاییواستمرار،تنهاازطریقسیاستگذاریوبرنامهریزیفرهنگی
مستمرودرازمدتتغییرپذیرخواهدبود.هدفاینمطالعهنیزنشاندادنهمین

تأثیروتأثراتجمعیتوفرهنگبریکدیگراست.

مقدمه
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فصل اول
کلیات

گفتار اول: روش شناسی
گفتار دوم: تاریخچه
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گفتار اول: روش شناسی
1� طرح موضوع و مسأله 

اولینبار برای رییسجمهور، احمدینژاد، محمود سال1389 فروردینماه در
برای بهسمتتشویق باید اعالممیکندکهسیاستهایکشور بهطوررسمی
افزایشجمعیتسوقپیداکند.اومیگویدکهباشعاردوبچهکافیاست،مخالف
استچوناینشعارفرمولانقراضیکملتاستنهبقایآن.بعدازایناظهار
نظر،کارشناسانبهمیدانآمدندوبحثهادررابطهبادرستییانادرستیاین

مسألهدرمحافلعلمیوروزنامههاموردبررسیقرارمیگیرد.
تحقیقات مرکز پژوهشی معاون امیری، صالحی سیدرضا زمان، همان در
پژوهشهایاستراتژیک،میگویدبراساستحقیقاتیکهدرمجمعتشخیص
مصلحتنظامانجامشده،نبایدشعاردوبچهکافیاستکنارگذاشتهشودو

تئوریافزایشجمعیتدرایرانبامحاسباتدقیقعلمیردشدهاست.
استراتژیکهممیگوید:دولتحق حسنروحانی،رییسمرکزمطالعات
ندارددررابطهباسیاستهایکشوردررابطهباافزایشجمعیتتصمیمگیری
کند،حتیمجلسهمنمیتواندبهاینمسألهواردشودوتصمیمگیریدررابطه
باسیاستجمعیتیکشورورایمجلسهممحسوبمیشودوتصمیمگیریدر
رابطهبااینکهنرخرشدجمعیتدرکشوربایدچگونهباشدجزومواردیاستکه
بایدبراساسسیاستهایکلینظامتعیینشود،یعنیبایددرمجمعتشخیص
مصلحتنظامموردبحثوبررسیقرارگیردودرنهایتبهعنوانپیشنویس
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خدمتمقاممعظمرهبریتقدیمشودوبعدازامضایایشانابالغشود.
روحانیبرایناعتقاداستکهباتوجهبهوضعیتکنونیجامعهوبهویژه
مسألهبیکاریتشویقجامعهبهرشدجمعیتمفیدنیستوفقطدرصورتیکه
مسألهبیکاریبهطورکاملدرکشورحلشودمیتوانبهمسألهافزایشجمعیت
فکرکردودرحالحاضراینمسألهاصاًلبهصالحنیست.«)روزنامهدنیایاقتصاد

-شماره21/0۴/1391،2686(
پسازابالغسیاستهایجمعیتیازسویمقاممعظمرهبریوتأکیدایشان
برمقابلهباکاهشمیزانموالید؛برنامههاییبرایعملیاتیکردناینسیاستها
درحالتدویناست.باابالغسیاستهایجدیدجمعیتی،برخیاظهارنظرهای
بیانهای انتشار با جمعیتشناسی انجمن شد باعث شعاری و غیرکارشناسانه
بهوضعیتایجادشدهاعتراضکند.دراینبیانیهآمدهاست:»بهنظرميرسد
جمعیتشناساندردههی1390وضعّیتيمشابهاقتصاداناندردههی1380
پیداکردهاندومالحظاتاداريوسیاسيآنهارادرمحاققراردادهوبازاربحث
وگفتوگوهايغیرکارشناسيوغیرتخّصصيدرموردجمعیتوجمعیتشناسي
بهطورفزایندهايرواجپیداکردهاست...اتّفاقافتادهاستکهگاهيمعدودياز
همکارانجمعیتشناسبرايحفظموقعّیتومنافعخودویامالحظاتسیاسي
ورؤسادچارخودسانسوريشدهودر بارئیس یاحّتيرودربایستي و اداري
مقابلصحبتهاوروشهايغیرتخّصصيوغیرکارشناسيدرموردجمعیتو
جمعیتشناسيکوتاهآمدهوتمکینميکنندورسالتعلميوتخّصصيخودرا

آنطوريکهبایدوشایدمّدنظرقرارنميدهند.
علم چراغ و چشم و امید که جمعیتشناسي انجمن اعضا است امید
جمعیتوجمعیتشناسيهستند،موقعّیتخطیرخودراتشخیصدادهوبا
ابعاد وچه علمي نظر از وظایفحرفهايخود،چه به کافي وسواس و دّقت
آموزشيوپژوهشي،بهنحوشایستهعملکردهودرارتباطباارائهیخطّمشيها
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ایفاء را خود مؤثّر و بایسته و شایسته نقش جمعیتي سیاستگذاريهاي و
نمایند.باشدتابدینترتیبنزدخداوندمتعالوخلقخداروسفیدباشیم.«1
و دارند هم بر تأثیراتی و روابط چه جمعیت و فرهنگ که است این مسأله
پیامدهایسیاستهاوبرنامههایجمعیتیبهویژهدرحوزهفرهنگیواجتماعی
کدامند.تغییراتجمعیتیچهتأثیراتبرجامعهوبهخصوصحوزهفرهنگدارد
وبرعکسفرهنگچهنقشیدرموفقیتیاعدمموفقیتسیاستهایجمعیتی
دارد؟همچنینبایدمشخصشودسیاستهایجمعیتیوراهبردهایعملیاتی

کردنآنبهخصوصازمنظرفرهنگیبایدچهویژگیهاییداشتهباشند؟

2� ضرورت
نمیتوانازاینمقدمهکهسیاستهایجمعیتیبهعنواناسنادباالدستیمصوب
شدهاستنتیجهگرفتکهگفتوگوونقدآنهانیزمنتفیاست.اگردرمورد
سیاستهایجمعیتقبلیهمبهاندازهکافیبحثوتبادلنظرمیشدودریچه
نقدبررویآنهاهمیشهبازمیماندشایدبهنحوحسابشدهوبانقصکمتری
پیشمیرفت؛بنابراینانجاماینمطالعهکهبهپیامدهایمختلفسیاستهاو

برنامههایجمعیتیمیپردازدامریضروریاست.
میشود. مربوط موضوع پیچیدگی به مطالعه این انجام دیگر ضرورت
سیاستهایجمعیتیبرحوزههایمختلف)دراینجاتمرکزبرحوزهفرهنگ
است(تأثیرمیگذارندوازاینحوزههاهمتأثیرمیگیرند.گریرنزدیکبهنیم
قرنپیشودرموردسیاستهایکنترلجمعیتگفتهبود:»کشورهاییکه
نمایندۀآناننیست،سیاست درآنمردماحساسمیکنندکهدولتحقیقتاً
یا و نمیکند انتخاب که مردی آورد. بهحساب بیربط کاماًل باید را دولت
هرگزاحساسنکردهاستکهبهنامزدیرأیمیدهدکهوضعزندگیاورابه
1- http://www.paiassoc.ir
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درستیدرکمیکند،هیچگاهبهسیاستدولتاجازهنخواهددادکهبرزندگی
خصوصیاشتأثیربگذاردویاقدرتیراکهاوبرهمسرشداردتضعیفکند.«
)گریر،181:135۴(بنابراینضروریاستتاضمنبررسینسبتجمعیتو
از اگرسیاستهاییهم تا اینحوزهکمککرد در بهگفتمانسازی فرهنگ
طرفکارشناسانودولتتدوینشد،مردمدرپذیرشآنهاحداکثرهمراهی
راداشتهباشند.فکوهیدراینموردمیگوید؛»ورودعنصرفرهنگبهمباحث
جمعیتشناختیکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.سازمانهایبینالمللیدر
ایجاد با اقتصاد در که را کاری همان زیرا دارند، مسئولیت بسیار زمینه این
الگوهاینولیبرالیوتعمیمدادنآنبهکلجهانکردند،بهصورتیدیگردرزمینه
انجامدادند.« بهکلجهان نومالتوسی الگوهای تعمیم با نیز جمعیتشناسی

)گفتمانالگو،68:1393(

3� هدف مطالعه
جمعیتهایانسانیرامیتوانوبایستیبراساسترکیبجمعیتیآنهاتجزیهو
تحلیلکردوپیامدهایترکیبهایمختلفرادرابعادگوناگونفرهنگی،سیاسی
واقتصادینشانداد.چنینبررسیهاییبراساسمقوالتگوناگونمانندجنس،
مذهب،طبقهاجتماعی،محلتولد،شغلوغیرهقابلبررسیاست.باتوجهبه
هدفازاینمطالعهنشاندادننسبتفرهنگوجمعیتوهمچنینمطالعهابعاد
وپیامدهایفرهنگیواجتماعیکاهشیاافزایشجمعیتدرگروههایمختلف

جمعیتیاست.

4� تعریف مفاهیم
همچنین و جمعیت ترکیب و توزیع حجم، مطالعه علم »جمعیتشناسی«:
بررسیسیاستهایجمعیتیوروابطمتقابلیکهمیانپدیدههایجمعیتیو
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عواملاقتصادی-اجتماعیوزیستیوجوددارد.«
»حجمجمعیت«:منظورتعدادافرادزندهیکجامعهیاکشوراستکهدر
سرشماريبهدستميآید.آگاهيازحجمکليجمعیتباتوجهبهتأثیريکه

تعدادافرادهرجامعهدربرنامهریزيهايجمعیتيدارندبسیاربااهمیتاست.
»رشدجمعیت«:اختالفبینتعدادمتولدینومتوفیاترانرخرشدطبیعي
گویند.میزانرشدطبیعيجمعیتراميتوانازتفاضلمیانموالیدومرگومیر
باتقسیمبرکلجمعیتبرايسالمشخصبهدستآورد.اگرتفاضلمثبت
داشتهباشیمباافزایشطبیعيجمعیتروبهروميشویمودرصورتيکهمیزان
مرگومیربرمتولدینفزونيگیرد،شاهدکاهشطبیعيجمعیتخواهیمبود.
محاسبهمیزانافزایشیاکاهشجمعیتکهبهشکلرشدمثبتیامنفيمطرح

ميشود،ازمباحثعمدهجمعیتياست.
ایجادموجهایجمعیتیدرجامعه باعث افزایشرشدجمعیت یا کاهش
میشودواینموجهاپیامدهایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمتعددی

برایجامعهداردکهدراینتحقیقبهبرخیازآنهااشارهمیشود.
»توزیعجمعیت«:چگونگيتوزیعجمعیتدریکمنطقهجغرافیایي،یکي
ازویژگيهايمهمساختارجمعیتياست.برايسنجشتوزیعمکانيجمعیت
ميکنند. معینيحساب درسطح را تراکمجمعیت آن، ناحیهاي تغییرات و
»تراکم«:شاخصياستکهرابطهبینوسعتمنطقهوتعدادجمعیترامعین
ميکندوبهصورتتراکمحسابي،تراکمزیستي،تراکمشهريوتراکمروستایي
قابلمحاسبهاست.تراکمحسابيجمعیت،متوسطتعدادجمعیترادریک

کیلومترمربعمحاسبهميکند.
و تدابیر اصول، مجموعه :)population policy( جمعیتی« »سیاست
تصمیمهایمدونجمعیتیاستکهیکدولتدرکشوردرپیشمیگیردو
حدودفعالیتهایشرادربارۀمسائلجمعیتی،یااموریکهنتایججمعیتیدارند،
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بهسیاستهای )تقوی،1۴3:1378(»سیاستهایجمعیتی تعیینمیکند.
مرتبطبازادوولدوباروریمحدودنمیشود.ازاینروهرخطمشیوسیاستی
کهبهنحویوبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبرویژگیهایکمیوحتیکیفی
جمعیتتأثیربگذاردرامیتوانسیاستجمعیتینامید.درمجموعسیاستهای
تأثیر برای قانونی و اجرایی نهادهای و بهکلیهتمهیداتیکهدولت جمعیتی
گذاشتنبرویژگیهایکمیوکیفییکجمعیتتصویبواجرامینمایند،
اطالقمیشود.عمدهترینمحورهایسیاستهایجمعیت،رشدجمعیت،توزیع
جغرافیاییجمعیت،بهرهوریبهینهازمنابعوتنظیممهاجرتونیزنظارتبر

بهبودنسلاختصاصدارد.
هدفومنظورازاینسیاستهابهرهوریورفاهگروههایمختلفجمعیتی
وحلمسائلجمعیتیوحفظتوازنجمعیتکشوردرحالوآیندهاست.«

)فصلنامهسیاستکالن،110:1393(
»مسائلجمعیتی«:بهآندستهازامورجمعیتیاطالقمیشودکهازحالت
تعادلوهماهنگیبااموردیگرمجموعهخودخارجشدهاند.مسائلجمعیتی
امورناهمسازجمعیتیاستکهبایدبرایحلآنهاتدابیریاندیشیدهشود.این
تدابیرهمانسیاستهایجمعیتیهستندکهازدلآنهامیتوانراهبردهاو

برنامههایجمعیتیراتدوینکرد.
»تحوالتجمعیت«:برایندتغییرودگرگونیجمعیتاستکهدراثرعوامل

سهگانهباروری،مرگومیرومهاجرتاتفاقمیافتد.
»تنظیمخانواده«:بهدستورالعملهاییاطالقمیشودکهطیآنهابارداری
زنان،کنترلوفاصلهگذاریمیشودودرنتیجهتعدادجمعیتخانوادهکاهش
دارد. تعریفدخالتجدی این در زوجین مسئولیتپذیری و آگاهی مییابد.
)شیخی،65:1383(ایندستورالعملهاگاهیجنبهحکومتیپیدامیکندوبه
یکبرنامهتبدیلمیشود.دراینصورتبهعنوانیکیازسیاستهایدولتها
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شناختهمیشود.بهداشتبارورینیزدرکاربردوسیعوجهانیاشبهسلسله
رفتارهاییاشارهداردکههدفاصلیشانایمنسازیروابطجنسیاست.

»ساختارجمعیت«:هرجمعیتانسانيدارايساختارجمعیتيمختصبه
خوداستوباتوجهبهتنوعزیادجمعیتهايانسانيساختارهايمختلفياز
جمعیتوجوددارد.حجمجمعیت،شکلتوزیعمکاني،سني،جنسي،فعالیتو
اشتغال،سوادوآموزشوقومیتونژادازجملهعوامليهستندکهدرساختار

جمعیتموردبررسيقرارميگیرند.
»ساختارجنسیوسنیجمعیت«:وضعیتتوزیعجمعیتدرگروههایسنی
یاسنینمختلف،هماننحوهپراکندگیجمعیتبرحسبسناست.سنیکی
ازمتغیرهایاصلیجمعیتاستوتوزیعآندرگروههایمختلفسنیازنظر

اقتصادیواجتماعیحائزاهمیتاست.
یا و ساله 5 سنی گروههای منفرد، سنین در میتواند سن طبقهبندی
گروههایسنیبزرگترصورتگیرد.سازمانمللتوصیهمینمایدکهجداولتهیه
شدهدرسطحملی،شهریوروستاییبرایهرتقسیمبندیعمدهیاکوچکتر
بهصورتسنینمنفرداز0تا100سالگیانجامپذیرد.سپسبایداینسنین
حداقلدرگروههای5سالهارایهشود.بهتوصیهدفترجمعیتشناسیسازمان
مللمناسبترینحالتارائهجمعیتبرحسبسن،توزیعآندرگروههایسّنی

5سالهمنظمباتفکیکگروهسّنی0تا۴سالهبهسّنینمنفرداست.
ورتهام)Wertheim(برایمقایسهترکیبسنیکشورهاباجمعیتتقریباً
یکسان،اندیشهایراپایهریزیکردکهبرمبنایآنجمعیتهایيراکهدرصد
افرادکمتراز15سالهآنهااز۴0درصدکلجمعیتکمترنباشدجمعیتهاي
دارايساختسنيجوانگویند.بدینساناینمقیاساندازهگیریرا»آزمون

ورتهام«نامیدند.
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)Population Composition( سّنی جمعیت )انواع ساخت )ترکیب
میتوانانواعساختسّنیجمعیتهارابهشرحزیرتقسیمبندیکرد:

نوعساختسّنیهستند این دارای الف(ساختسّنیجوان؛کشورهایی
اصلی ویژگی است. سال از15 کمتر آنها کلجمعیت از حداقل%۴0 که
جمعیتهایجوانرامیتوانداشتنمیزانهایباروریباالوپایینبودنعمر
متوسط)امیدزندگی(دانستبهگونهایکهتنهاحدود5%ازجمعیتبهسّنین
این دارای غیرصنعتی و توسعه حال در کشورهای میرسند. سال باالی65
نیمهدهه تا ترکیبسنی نظر از نیز ایران ساختجمعیتهستند.جمعیت
1370بسیارجوانبودهاست.نسبتافرادکمتراز15سالهآنبهکلجمعیت
درهیچیکازسرشماریهایعمومینفوسومسکنقبلاز1375کمتراز
۴2%نبودهاستوبرایاولینباردرتاریخکشوردراینسرشماریبهزیر۴0

درصدرسید.
معینی سیاستهای که کشورهایی سالخوردگی؛ به رو سّنی ساخت ب(
مبنیبرکاهشباروریاتخاذکردهاندوگامهایاساسیدرراهتوسعهبرداشتهاند
دارایچنینساختسّنیهستند.دراینجاازدرصدگروهسّنیکمتراز15ساله
کاستهشده)بهدلیلکاهشباروری(اماهنوزدرصدگروهسّنیباالی65سالهبه

حّدجمعیتهایسالخوردهنرسیدهاست.
ج(ساختسّنیسالخورده؛کشورهایتوسعهیافتهوصنعتیایکهازدیرباز
میزانباروریآنهاکاستهشدهودرصدافرادکمتراز15سالهآنهابین15تا
25ودرصدافراد65سالهبهباالیآنهامعموالباالی12است،دارایجمعیت

سالخوردههستند.
جمعیتجواننیازبهسرمایهگذاریهایزیادیدرزمینههایتغذیه،بهداشت،
آموزش،مسکن،اشتغال،تفریحو...دارد.درحالیکهدرکشورهاییکهدارایساختار
جمعیتیسالخوردههستند،مسائلمربوطبهسالمندانوتأمینرفاهوگذراناوقات
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فراغتبهشیوهایمطلوبومناسبازاهمیتبیشتریبرخورداراست.
سادهترینروشبررسيساختارسنيوجنسيجمعیتترسیمهرمسنيآن
است.ساختارسنيجمعیتدرتحلیلهايجمعیتشناختياهمیتویژهايدارد.
زیراساختارسنينوعيخالصۀتاریخجمعیتشناختيیکملتبهشمارميآید.
»سایرترکیبهایجمعیتی«:جمعیتهایانسانیرامیتوانوبایستیبراساس
ترکیبجمعیتیآنهاتجزیهوتحلیلکردوپیامدهایترکیبهایمختلفرادر
ابعادگوناگونفرهنگی،سیاسیواقتصادینشانداد.چنینبررسیهاییبراساس
مقوالتگوناگونمانندمحلسکونت،مذهب،طبقهاجتماعی،محلتولد،شغلو
غیرهقابلبررسیاست.برایمثالتحلیلترکیبجمعیتییکشهرماننداراک
براساسشغلساکنین)کارگر،کارمند،کشاورزو...(میتوانددرکبهتریبرای
برنامهریزیفرهنگیارایهکند؛درحالیکهدرشهردیگریمانندزاهدانیانقده

تحلیلترکیبمذهبیساکنیناولویتبیشتریدارد.
نقشدرخور و است وقایعمهمجمعیتی از یکی »مرگومیر«:مرگومیر
سازمان تعریف طبق دارد. زمین ساکنان و تعادلجمعیت درحفظ توجهی
نشانههایزندگیدرهر ناپدیدشدنهمیشگی یعنی بهداشتجهانی؛مرگ

زمانیپسازتولد.
دربحثمرگومیربایدمیانشرایطوعلتهاتفاوتقایلشد.علتهمان
عاملبیولوژیکیاستکهعاملمرگمیشود)مثلشیوعیکویروسیاباکتری(
وپزشکانآنرابامجموعهایازبیماریهاتوضیحمیدهند.درحالیکهشرایط
بهبسترهاییاجتماعی،فرهنگیوسیاسیاشارهداردکهزمینهرابرایفعال
شدنعللبیماریآمادهمیکنند.برایمثالشیوعیکبیماریممکناست
بهدلیلآدابورسومفرهنگیویاقرارگرفتنجامعهدرشرایطتحریموجنگ
باشد.همینطوراعتقاداتمذهبیممکناستدرشیوعیاعدمشیوعبرخی

مرگومیرهامؤثرباشد.
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گفتار دوم: تاریخچه
1� تاریخچه سیاست های جمعیتی در جهان

ازگذشتههایدورسیاستهایجمعیتیهمیشهمدنظرحکماوحاکمانبوده
است.افالطونتعداد50۴0شهروندرااندازهمناسبشهرهامیدانست.ژولسزار
امپراطوررومدرواگذاریزمینبهپدرانیکهبیشترازسهفرزندداشتنداولویت
قایلمیشد.همچنینزنانبیفرزندکمتراز۴5سالازسوارشدنبرتختروان

وجواهربستنمنعشدهبودند.
فاشیسم و کمونیسم توتالیتر حکومتهای بهخصوص بیستم قرن در
سیاستهایجمعیتیراباشدتبیشتریزندهکردند.طیدهه1930،آلمان
بهدالیلکاماًل استالین بهرهبری اتحادجماهیرشوروی و نازیسم بهرهبری
نظامیوراهبردی،سیاستهایقومیدرجهتافزایشنرخباروریاتخاذکردند.
درآمریکاتالشمیشدتاچنینمسائلیپنهانبماند.معدودیازحامیانآن
هم غرب، که بودند عقیده این بر جدید(، راستهای از عمدتاً )پنهانکاری
بهلحاظشرایطنظامیوهماقتصادیدرحالخودکشیتدریجیجمعیتیاست.
یکیازطرفدارانجدیایندیدگاه»بنواتینبرگ«روزنامهنگارمحافظهکار
سیاسیآمریکا،درکتابیباعنوان»قحطیتولد«کهخودنویسندهازآنبانام
»نشانههایهشداردهنده«یادمیکند،معتقداستکهسطحباروریباالدر
بسیاریازکشورهایکمونیستیصنعتیجهانتاسال2085منجربهبرتریو

سلطهآنهابرغربخواهدشد.)فصلنامهسیاستکالن،80:1393(
درکنگرهبرلندرسال1913گروهیازسوسیالیستهاباازدیادجمعیت
مخالفبودندوآنراسیاستمحبوبنظامسرمایهداریمیدانستندکهباآنبه
تأمینکارگر)گوشتدمکار(وسرباز)گوشتدمتوپ(میپردازد.درمقابلدو
زنمعروفمارکسیستیعنی»روزالوکزامبورگ«و»کالرازتکین«معتقدبودند
انقالب از آنانمیکشاند.پس ترازورابهسمت ازدیادجمعیتکارگرکفه که
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سوسیالیستی،درشورویوکشورهایبلوکشرقابتداسیاستهاییدرجهت
محونقشخانوادهوآزادیهرچهبیشتردرزندگیزناشوییازجملهطالقراحت
وسقطجنیناعمالشد،امابابروزبرخیناهنجاریهادوبارهمحدودیتهایی
برایطالقوضعوسقطجنینمحدودشدودرنهایتدوبارهاینحقوقبه

رسمیتشناختهشد.)کتابی،112:1370ـ118(
برخیکارشناسانمعتقدندسرمایهداریازجهاتیبهجمعیتوافزایشآن
وابستهاست.برخیازاینجهاتازقرارذیلهستند:1.تولیدبهنیرویانسانی
وابستگیدارد.2.تعادلبازارکاربهسودسرمایهداران،براساستقاضایبیشتر
فرصتهایشغلیوعرضهکمتراینفرصتهامبتنیاست.بهعبارتدیگرهرچه
جمعیتجوانجویایکاربیشترباشد،نظامسرمایهداریقدرتبیشتریبرای
کنترلدستمزدهاومسائلمشابهخواهدداشت.3.فراوانیمصرفچهدرداخل
مرزهاوچهدرخارجآنهاموجبرونقتولیدوتولیدبیشترموجبسودفراوانتر
برایسرمایهدارانمیشود.ازنکاتفوق،قاعدتاًایننتیجهحاصلمیشودکه
افزایشجمعیتبراینظامسرمایهداریمفیداست؛امامسألهایناستکهبا
پیدایشدولتهایرفاهدردهههای20تا70میالدی،افزایشجمعیتیکهبرای
برایدولتهابدلگردید. بهمشکلی بود،خود نظامهایسرمایهداریکارآمد

)نوالن،۴۴6:1380ـ۴۴9(
گریرمعتقداستسیاستهایکنترلوکاهشجمعیتدرهنددرچند
دههپیشموفقیتآمیزنبود.هرچندشعارهادرستایشفرزندکمترونکوهش
جمعیتزیاددرودیوارشهرراپرکردهبودوانواعبرنامههایتبلیغیازرادیوو
تلویزیونپخشودرجشنوارههایمتعدداززوجهایمتعهدبهروشهایتنظیم
امارفتاراکثریتمردممطابقباسیاستهایجمعیتی خانوادهتقدیرمیشد؛
دولتنبود؛زیرارفتارانسانرانمیتوانازراهشعار،هدیهورادیودگرگونکرد.
داد تغییر اعتمادی قابل و بهطورهمیشگی را فرد  فقطدرصورتیمیتوان
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کهانگیزههایاوتغییرکندومجموعهتازهایازارزشهاواولویتهاجانشین
مجموعهقدیمیگردد.اگرخانوادهفقیریبهکاروپشتیبانیفرزندنیازداشته
چگونه است؛ فرزند باشد داشته میتواند مرد یک که چیزی تنها اگر باشد؛
میتوانباارسالپیامهایتبلیغیاوراازاینکارمنعکرد.)گریر،180:135۴(
و زادوولد افزایش یعنی است؛ نیزصادق موضوع این کهعکس است بدیهی
ارزشپنداشتنافزایشجمعیتبدونتغییردرارزشهاوسبکزندگیوایجاد
انگیزههایاقناعکنندهدرونیچندانموفقیتآمیزنخواهدبود.برایتحققچنین
هدفیالزماستعالوهبرمسئوالنوتصمیمگیرانحکومتیسایربخشهای
جامعههمبهایننتیجهوباوربرسندکهافزایشجمعیتبرایفردفردآنهاو
برایکلکشورمفیداست.بنابراینبازکردنفضایگفتوگوونقدپیراموناین
موضوعیکیازسیاستهاییاستکهدستگاههایفرهنگیوبهویژهرسانههاباید

بسترهایآنرافراهمکنند.

2� تاریخچه سیاست های جمعیتی در ایران
قبلازانقالبوبهویژهدردههچهلوپنجاهرویکردکنترلوکاهشنرخرشد
جمعیتدردستورکاردولتمردانبود.البتهشایداولیناقدامبهسال133۴باز
میگشتکهدرآنتاریخ»ادارهبهداشتمادرانوکودکان«دروزارتبهداری
راهاندازیشدوفعالیتهاییرادرموردکنترلباروریانجامداد.ازسال13۴6
بهبعدسیاستکنترلزادوولدبابرنامههایمتعددپزشکیوآموزشیازخانه
این امادرعملظاهراً ادامهداشت؛ تلویزیونی تاتبلیغاترادیوییو بهداشت
کنترلرضایتبخشنبود.گریردراینموردمیگوید:»یکآمارازایرانحاکی
ازواقعیتعجیبیاست.اکثرزنانایرانیمعتقدندکهتعدادفرزندانشانزیادتراز
حدمطلوباست.چطوراستکهپسازصرفاینهمهپولوزمانبرایمحدود
کردنمیزانرشدجمعیتایرانکهتهدیددوبرابرشدنراظرف21سالآینده
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دارد؛میزانرشدازصعودبازنایستادهاست.هرایرانیمیداندکهدرایرانمشکل
تهیۀآبوجوددارد،ولیاینحقیقتفینفسهدرمحدودکردنتعدادفرزندان

بهعنوانیکروشزندگانیموثرنخواهدبود.«)گریر،191:135۴(
البتهبرخیسیاستهاوبرنامههایغیرمستقیمجمعیتیدردورانرضاشاه
شروعشدهبود.برایمثالدربحثسیاستهایبیمهوتأمیناجتماعی،فکر
بهوجودآوردننظامهایبیمهاجتماعیاولینباردرسال1309پیداشد.در
اینتاریخ،وزیرطرقوشوارع،برایبیمهکارگرانوزارتمربوطهاشدرمقابل
وزارت پیشنهادکرد. بهمجلس برایتصویب را کار،طرحی از ناشی حوادث
خانهمزبورباایجادیک»صندوقاحتیاط«وبرداشتسهمکوچکیازدستمزد
کارگرانخود،پرداختغرامتبرایحوادثناشیازکارکهمنجربهبستری
شدنکارگرویاقطععضواومیگردیدراپذیرفتهودرصورتدرگذشتکارگر
بپردازد. وی ورثه به نکند تجاوز ریال از20000 که را مبلغی میکرد تعهد
)فوالدی،66:1390(درسال1326طرحدوصندوقبیمههایدرمانیوخدمات
اجتماعیکارگرانبهتصویبمجلسرسیدوایندوصندوقدرسال1328
درهمادغامشدندودرقبالوصولحقبیمهماهیانه6درصدجمعحقوق
وپاداشکارگر،بهکارگرواعضایبالفصلخانوادهاویکبیمهدرمانیویک
تأمین ازدواج، برای پاداش معلولیت، غرامت شامل اجتماعی پوششخدمات
هزینهبارداری،حقوقبازنشستگی،کمکبهخانوادههایکثیراالوالدودرصورت
فوتکارگر،کمکمالیبرایتدفینوکمکینیزبهورثهویاختصاصمیداد.

)همان:67(
بعدازانقالب57تحتتأثیرهیجاناتانقالبیوبهخصوصباشروعجنگ
تحمیلیدرسال59شاهدافزایشزادوولدبودیم.مانندهرانقالبدیگری
جمعیت تشویق به مستقیماً اگر انساندوستانه و عدالتگرایانه شعارهای
نمیپرداخت،مانعیهمبرسرراهآنمحسوبنمیشد.شرایطجنگیوطرح
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زادوولد افزایش و تشویق به منجر هم میلیونی ارتش20 مانند شعارهایی
طیسالهای59تا67شد.اماانتشارنتایجسرشماریسال65درسال67
پایانجنگدرهمانسال،مسئولینرابهفکرتعدیلسیاستهایقبلی و
نشانمیدادرشد نتایجسرشماریسال65 انداخت. زادوولد نرخ وکاهش
جمعیتدرسالهای55تا65وبدوناحتسابپناهندگانعراقیوافغانی
باحضور بودجهسمیناری و برنامه اینسالسازمان 3/55درصداست.در
۴8دستگاهمرتبطدرمشهدبرگزارکردکهموضوعاصلیآنخطرافزایش
ادامهوجمعبندیمباحثدرسال1368سیاست با انفجاریجمعیتبود.
رسمیکشوردرحوزهجمعیتباعنوان»تنظیمخانواده«بهتصویبرسید
آموزِشپزشکی؛فرهنگو و بهداشت،درمان وزارتخانههای به اجرایآن و
آموزشعالی،آموزشوپرورشوسازمانهایذیربطدیگرواگذارشد.درسال
1369شوراییبهنام»شورایتحدیدموالید«باتصویبدولتوبهریاستوزیر
بهداشت؛درمانوآموزشپزشکیتشکیلشدودرسال1370باایجاد»اداره
کلجمعیتوتنظیمخانواده«برنامههایجمعیتیافزایشیافتودرسال
1372قانونتنظیمخانوادهمشتملبر۴مادهو2تبصرهدرمجلستصویب
سه، رده از باالتر فرزندان به متعلق امتیازات کلیه قانون این براساس شد.
حذفومحدودیتهاییبرایکثرتاوالددرنظرگرفتهشد.برنامههایاجرایی
مانندگسترشدسترسیبهوسایلمدرنپیشگیریازباروریهایناخواسته،
در کنترلجمعیت سیاستهای تدریس و مردان برای داوطلبانه وازکتومی

مدارسودانشگاههانیزدردستورکارقرارگرفت.
امامنطقینیست هرچندنرخزادوولدازسال1370بهبعدکاهشیافت؛
کهتنهاعاملیاعاملاصلیاینکاهشنرخزادوولدرادراجرایسیاستهای
سیاستهای مانند دیگری مهم عوامل میرسد بهنظر بدانیم. خانواده تنظیم
تعدیلاقتصادیوفشاروارده،پیامدهایسیاستهایتعدیلبرخانوادهها،رشد
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وگسترشسطحتحصیالتبهویژهتحصیالتدانشگاهیزنان،واردشدنبیشتر
زنانبهفعالیتهایاقتصادی،رشدوتوسعهآگاهیهایعمومیدرنتیجهرشدو
وسایلارتباطجمعیوتغییرسبکزندگیوارزشهایفرهنگیمتناسبباآن
دراینکاهشنرخزادوولدموثرتربودهاست.البتهتاکنونتحقیقیانجامنشدهکه
سهماینعواملراازهمتفکیککندوبهطوریقیندراینبارهنمیتواناظهار

نظرکرد.)فصلنامهسیاستکالن،93:1393ـ9۴(

3� سیاست های جمعیتی در برنامه های توسعه
ایراندرسال13۴1)1962میالدی(بهطرحکنترلوتحدیدموالیدکهدر
مجمععمومیسازمانمللمطرحشدرأیمخالفداد؛امامحمدرضاشاهپهلوی
همازسال۴2تغییرموضعدادوپسازسرشماریسال13۴5ومشاهدهرشد
جمعیتبهطوررسمیدرسال۴6ودرجشنمهرگاندردانشگاهتهرانکنترل

موالیدراپذیرفت.1
سیاستدولتیدرموردتنظیمخانوادهدرایرانتااواخردهه13۴0وجودنداشت.
اولینفعالیتغیردولتیدرسال1337توسطمؤسسه»انجمنراهنمایبهداشت
خانواده«شروعشد.اینمؤسسهفقطدرتهرانفعالیتداشتوبهصورتخیلی
محدودبعضیازوسایلجلوگیریازحاملگیرادراختیارمتقاضیانقرارمیداد.
جمعیت افزایش خطرات به فقط )13۴2-13۴6( عمرانی سوم دربرنامه

اشارهشد.
دربرنامهچهارم)13۴7-1351(اجرایبرنامهتنظیمخانوادهبهتصویبرسید.

سیاست های جمعیتی ایران بعد از انقالب
اینکه تا تنظیمخانوادهمتوقفشد؛ برنامههای اجرای انقالباسالمی، از بعد
از درسال1368بهدنبالرشدبیشازحدجمعیتدرفاصله1355-1365

1- http://www.shahrna.ir
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سرگیریفعالیتآنتصویبشد.
دربرنامه5سالاول)1368-1372(اعمالبرنامهبهداشتوتنظیمخانواده

درجهتکاهشمیزانموالیدودرنتیجهکاهشنرخرشدجمعیتشد.
درمتنقانوناولبرنامهتوسعهمصوب1368آمدهاست:

1 - جمعیت 
1 - 1 - خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور

برمبنایبررسیهایبهعملآمده،اعمالسیاستتعدیلموالیداز6/۴مولودزنده
بهدنیاآمدهدرطیدورانبالقوهبارورییکزن)سال1365(به۴نوزاددرسال
1390وکاهشنرخرشدطبیعیجمعیتاز3/2به2/3درصددرهمینمدت
باتوجهبهساختمانفعلیبسیارجوانجمعیتوویژگیهایزیستیوفرهنگی
تاحد۴ باروریعمومیزنان اینروکاهش از بود. امکانپذیرخواهد جامعه
نوزادونرخرشدطبیعی3/2درصددرسال1390مهمترینهدفهایدرازمدت
سیاستتحدیدموالیدکشورخواهدبودومتناسببااینهدفها،کاهشنرخ
رشدطبیعیجمعیتبه2/9درصددرانتهایاینبرنامهوابتدایبرنامهتوسعه
بعدی،ازطریقاثرگذاریآگاهانهوبرنامهریزیشدهبرمتغیرباروریبهعنوان

عمدهترینهدفجمعیتیاینبرنامهدرنظرگرفتهشدهاست.
آموزش و درمان بهداشت، وزارت هدف، این به دستیابی بهمنظور
پزشکیبهعنوانمجریاینسیاستموظفاستباهمهتوانوامکاناتخود،
بهطورمتوسط2۴درصداززنانومادرانواقعدرمقاطعسنیبالقوهباروریرا
طیسالهای68-1372تحتپوششبرنامهتنظیمخانوادهقراردهد،تاازتولید
یکمیلیونمولودناخواستهدرطولاینبرنامهجلوگیریشود.ازایندیدگاه،
اولویتباآنقسمازنواحی،مناطقجغرافیاییوقشرهایاجتماعیکشورخواهد
بودکهازباروریناخواستهوغالباًدرحدبیولوژیک،زیانهایاقتصادی،اجتماعی

وفرهنگیبیشتریدیدهاند.
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تحققاینهدفها،عالوهبرفعالیتهایواحداجراییتنظیمخانوادهوزارت
بهداشت،درمانوآموزشپزشکی،مستلزمکوششهاییازاینقراراست:

افزایش افرادجامعهوبهخصوص -باالبردنسطحسوادودانشعمومی
ضریبپوششتحصیلیدخترانالزمالتعلیم.

-اعتالءموقعیتزنانازطریقتعمیمآموزشوافزایشزمینههایمشارکت
زناندراموراقتصادی-اجتماعیجامعهوخانواده.

-ارتقاءسطحسالمتافرادجامعهوکاهشمرگومیرمادرانوکودکان.
-لغوکلیهمقرراتمشِوقرشدجمعیتواتخاذتدابیرمتناسبباسیاست

تحدیدموالیدکشور.
همچنیندرقانونتنظیمخانوادهوجمعیتمصوب1372/2/26آمدهاست:
ماده1.کلیهامتیازاتيکهدرقوانینبراساستعدادفرزندانیاعائلهپیشبیني
ووضعشدهانددرموردفرزندانچهارموبعد،کهپسازیکسالازتصویباین
قانونمتولدميشوند،قابلمحاسبهواعمالنخواهدبودوفرزندانيکهتاتاریخ

مزبورمتولدميشوندکماکانازامتیازاتمقررشدهبرخوردارميباشند.
تبصره1-نحوهاستفادهازامتیازاتپیشبینيشدهدرقانونکارمصوب
69/8/29مجمعتشخیصمصلحتنظاموقانونتأمیناجتماعيمصوب135۴

بهشرحزیرخواهدبود:
کار قانون 76 ماده )موضوع زن کارگران زایمان و بارداري مرخصي الف.
مصوب69/8/29مجمعتشخیصمصلحنظام(برايفرزندانچهارموبعد،که
ازمرخصياستحقاقي قانونمتولدميشوند، این ازتصویب ازیکسال پس

موجودوآتيکارگرکسرخواهدشد.
ب.هزینهنگهداريفرزندانکارگرانزندرمراکزنگهداري)موضوعماده78قانون
کارمصوب69/8/29مجمعتشخیصمصلحتنظام(برايفرزندانچهارموبعد،که

پسازیکسالازتصویباینقانونمتولدميشوند،بهعهدهکارگرخواهدبود.
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ج.حقبیمهفرزندان)موضوعماده58قانونتأمیناجتماعيمصوب135۴(
قانونمتولد این تصویب از ازیکسال بعد،کهپس و فرزندانچهارم براي
ميشوند،بهصورتجداگانهتعیینومطابقتعرفهتأمیناجتماعيازبیمهشده

دریافتميگردد.
آنها بر ومؤسساتيشمولحکم قانوندرموردسازمانها این تبصره2-

مستلزمذکرناماستنیزجاريميباشد.
بهداشت، عالي، آموزش و فرهنگ آموزشوپرورش، وزارتخانههاي .2 ماده
درمانوآموزشپزشکيوفرهنگوارشاداسالميموظفبهاجرايبرنامههاي

ذیلميباشند.
الف.وزارتآموزشوپرورشموظفخواهدبودکهمطالبآموزشيمربوط
بهجمعیتوتأمینسالمتيمادرانوکودکانرادرمتوندرسيخودبهنحوي

مؤثربگنجاند.
ب.وزارتفرهنگوآموزشعاليووزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکي
کلیه در خانواده تنظیم و جمعیت نام به درسي واحد یک ایجاد به موظف

رشتههايآموزشيميباشند.
ج.وزارتفرهنگوارشاداسالميموظفاستزمینههايجلبمشارکت
فعالومؤثرروزنامهنگاران،فیلمسازانوسایرهنرمندانيراکهبهنحويباآن
برنامههاي از آگاهيهايعمومي ارتقاءسطح بهمنظور دارند ارتباط وزارتخانه

جمعیتوتنظیمخانوادهفراهمنماید.
ماده3.سازمانصداوسیمايجمهورياسالميایرانموظفاستجهت
ارتقاءسطحآگاهيهايعموميدرتأمینسالمتکودکانومادرانوجمعیت
برنامههايآموزشيرادیویيوتلویزیونيبهطورمستقیموغیرمستقیمتهیهو

پخشنماید.
ماده۴.هزینههايناشيازمواد2و3ازمحلکاهشهزینههايدولتکهبا
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اجراءماده1اینقانونحاصلميشودتأمینخواهدشد.
برایناساسوبرایتحققشعار»فرزندکمتر،زندگیبهتر«،درطولبیست
اقتصادی و اجتماعی بهداشتی، رسانهای، آموزشی، فرهنگی، اقدامهای سال
گستردهایبرایکاهشنرخرشدجمعیتانجامشد،تاآنجاکهمیزانباروری
کلاز6/3درسال1365به1/6درسال1390رسیدومیانگینرشدساالنه
جمعیتاز3/9درصددرسال1365به1/29درصددرسال1390کاهش
یافت؛یعنیکمترازنصفمیزانپیشبینیشدهدربرنامهاولتوسعه.اینموضوع
موجبنگرانیبرخیازکارشناسانومسئوالنکشوروزمینهسازتغییرسیاست

جمعیتیشد.
مجمعتشخیصمصلحتنظامدربهمنماهسال1392سیاستهایکلی
جمعیترادرپانزدهبندبهتصویبرساند.چهاربندازاینسیاستهادرحوزه

فرهنگوبهشرحزیراست:
باسبک مقابله و ایرانی اسالمی، زندگی نهادینهسازیسبک و ترویج .1

زندگیمغایرباآن.
2.فرهنگسازیبرایاحتراموتکریمسالمندانوایجادشرایطالزمجهت
جهت الزم سازوکار پیشبینی و خانواده در آنان نگهداری و سالمت تأمین

بهرهمندیازتجاربوتوانمندیهایسالمنداندرفعالیتهایمناسب.
3.تقویتمؤلفههایهویتبخشملیوارتقایوفاقوهمگراییاجتماعیدر

مناطقجمعیتیبهویژهدرمیانمرزنشینانوایرانیانخارجازکشور.
۴.برنامهریزیجامعبرایرشداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیمتناسببا

سیاستهایجمعیتی.)فصلنامهسیاستکالن،102:1393ـ103(
افزایش خانواده، تنظیم برنامههای در و )1378-1373( دوم برنامه در

آگاهیهایجمعیتیموردتأکیدقرارگرفت.
دربرنامهسوم)1379-1383(برآموزشهایالزمدرموردبهداشتمادر
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وکودک،روابطجنسیسالمووظایفدرقبالمحیطزیست،کنترلمهاجرت،
بهبودموقعیتزنانوحلمشکالتجوانانتأکیدداشت.

فرهنگِی سیاستهای اکثر انقالب، از پیش گفت: میتوان بهطورخالصه
مربوطبهجمعیتبهآموزشوپرورشکودکانوارتقاءسطحبهداشتوسالمت
نسلجدیدبهخصوصبرایروستاییانمتمرکزبود.درفصلفرهنگبرنامهسوم
عمرانی)13۴6-13۴1(تمرکزبرمحوربیسوادیوپرورشاستعدادهایافراد
بود.ازمجموع18میلیاردریالاعتباربخشفرهنگدربرنامهسوم72درصدبه
تعلیماتابتداییتامتوسطه،مبارزهبابیسوادیوتربیتمعلماختصاصیافت.
)لیالز،77:1392(درحوزهبهداشتازجملهاقداماتیکهدربرنامهپیشبینی
نشدهبود؛امابعدابهآنافزودهشد،تأسیسسپاهدانشدرسال13۴3بودکه
خدماتیمانندمعاینهودرمانسرپاییوواکسیناسیونعلیهبیماریهایواگیردار
رادرسراسرکشورانجاممیداد.درسال13۴6ایناقداماتباعثافزایشامید
بهزندگیبه۴6سالوکاهشمرگومیرنوزادانزیریکسالشدهبود،هرچند
تارسیدنبهاستانداردهایبینالمللیفاصلهزیادیوجودداشت.)لیالز،1392:
121(درطولسالهایاجرایبرنامهسومتاپنجم)13۴1-1356(سیاستهای
کلیدولتموجبرشدسریعپدیدهشهرنشینی،مهاجرتروستاییانبهشهرها

وگسترشپدیدهحاشینهنشینیشد.)همان:556-553(

4� قوانین و اسناد باالدستی
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 

مصوبه»راهبردهاواقداماتمليمربوطبهجلوگیريازکاهشنرخباروريو
راهبرديکشور«کهدر اقتضائات و اسالمي آموزههاي با متناسب آن ارتقاي
جلسات711،710،709و712مورخ91/2/19،91/2/5،91/1/22و91/3/2

شورايعاليانقالبفرهنگيبهتصویبرسیدهاست،بهشرحزیراست:
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مقدمه
درچارچوبتصویبنقشهمهندسيفرهنگيوبراساستحلیلوضعیتفرهنگي
کشور،موضوعتحوالتجمعیتيکشوربررسيوراهبردکالن،راهبردهاواقدامات

مليمرتبطباآن،بهشرحموادذیلبهتصویبميرسد.

ماده1ـراهبردکالن
جلوگیريازکاهشنرخباروريکلوارتقايآنمتناسبباآموزههاياسالمي،
پایشمستمر و آمایش راهبرديکشور،مطالعاتجمعیتشناختي، اقتضائات

جمعیتي.

ماده2ـراهبردهايملي
نگرش و بینش اصالح و بهجمعیتمطلوب برايدستیابي فرهنگسازي .1
حد زیر بهویژه باروري کاهش منفي پیامدهاي به نسبت مردم و مسئوالن

جانشیني؛
2.تدوینسیاستها،برنامههاوقوانینومقرراتحمایتيوتشویقيبراي
دستیابيبهنرخباروريمناسب،جمعیتمطلوبولغوسیاستها،برنامههاو

قوانینومقرراتمشوقکاهشباروري؛
اجتماعي، فعالیتهاي بهویژه آن ترویج و زندگي الگويسبک تدوین .3
آموزشيواشتغالزنانمتناسببامعیارهاياسالميوهماهنگبامصالحخانواده

بهمنظورایفايهرچهکاملترنقشمادريوهمسري؛
۴.ایجادواستقرارنظاممدیریتفرابخشيوجامِعجمعیتکشور؛

5.آمایشمستمرجمعیتيکشوروتدوینسیاستهايمهاجرتيبهمنظور
جهتدهيبهجابهجایيهايجمعیتيدرسطوحملي،منطقهايوبینالمللي؛

6.اهتمامبهارتقاءکیفيجمعیتکشورازطریقمتناسبساختننرخباروري
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خانوادههاباشرایطواقتضائاتسالمت،معیشتوفرهنگآنها.

ماده3ـاقداماتمليمتناسبباهریکازراهبردهايمليموضوعماده)2(به
شرحذیلاست:

پژوهشي، آموزشي، برنامههاي انواع اجراي و تولید جامع طرح تهیه .1
اطالعرساني،نمایشي،تبلیغيوغیرهدررسانههايجمعيبهویژهصداوسیماو
شبکههاياستانِيآن،باهدفگفتمانسازيوترویجفوایدفرزندآوريوتبیین

آثارمنفيکاهشنرخباروريبارعایتشرایطومقتضیاتراهبردي.
2.تبییننظریهجمعیتياسالموترویجآنتوسطروحانیتبراياصالح

نگرشمسئوالنومردمنسبتبهفوایدباروريوافزایشنرخآن.
3.تدوینواجرايبرنامههايترویجي،آموزشي،پژوهشيوخدماتپزشکي
توسطوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکيدرجهتاصالحنگرشعمومي.
و ازدواج سن کاهش ازدواج، تسهیل در فرهنگسازي و برنامهریزي .۴

استحکامخانواده.
5.حمایتازگسترششبکههاياجتماعيوسازمانهايمردمنهادحامي

کاهشسنازدواججوانانواستحکامخانواده.
6.آمایشوبرنامهریزياستانيومنطقهايجمعیتبادرنظرگرفتنمقتضیات

اساسيوراهبرديمربوط.
7.اصالحنگرشهاوبرنامههايدرسيدرسطوحآموزشوپرورشوآموزشعالي
نسبتبهجمعیتمطلوبوفرزندآوريواستفادهازظرفیتهايآنهادراینزمینه.
8.بازنگريسیاستها،برنامههايتوسعهوقوانینومقرراتکشورباتأکید

براصالحقوانینومقرراتتنظیمخانواده.
9.تدوینوتصویببرنامههايهوشمندبرايارتقاءباروري.

10.تدوینواجرايالگوهاوبرنامههايحضوراجتماعيمطلوبوتنوعبخشي
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37 فصل اول: كلیات

بهمشاغلزنانمتناسببامسئولیتهايخانوادگي)همسريومادري(.
11.ایجادبانکهاياطالعاتيجامعجمعیتيملي،منطقهايوبینالملليو
رصدمستمرتحوالتجمعیتيدرجهتاهدافوسیاستهايجمعیتيکشور.

و طرحها در آن اعمال و جمعیت بازتوزیع و توزیع سیاستگذاري .12
برنامههايتوسعهمليومنطقهاي.

13.بازنگريووضعقوانینومقرراتحمایتيوتشویقيفرزندآوريبهصورت
پلکانيبارعایتسهمعیارسنازدواج،فاصلهموالیدوتعدادفرزندانازطریق

پیشبینيالزاماتيهمچون:
13ـ1ـپوششبیمهاجباريدرمانرایگانمادروکودکازابتدايبارداريتا

پایاندوسالگيکودکبرايکسانيکهفاقدپوششبیمهدرمانيهستند.
13ـ2ـاختصاصسبدتغذیهرایگانماهانهبهصورتبنکاالشامل؛پروتئین،
لبنیات،برنجوحبوباتبهمیزانیکتادومیلیونریالبهمادرانبارداروداراي
فرزندزیر2سالحداقلبراي3دهکدرآمديپایینونیازمندانبراساسارزش

ریاليسال1390بهعنوانسالپایه.
تبصرهـاقالمسبدتغذیهرایگانتوسطوزارتبهداشت،درمانوآموزش

پزشکيتعیینميشود.
13ـ3ـاختصاصبستهبهداشتيـدرمانيرایگانشامل؛مکملهايغذایي،
دارو،آزمایشهايدورهايومورديومعاینههايماهیانهبهمادرانبارداروداراي

فرزندزیر2سالبرايحداقل3دهکدرآمديپایینونیازمندان.
تبصرهـاقالمبستهبهداشتيدرمانيرایگانتوسطوزارتبهداشت،درمانو

آموزشپزشکيتعیینميشود.
13ـ۴ـپوششکاملبیمهايبرايدرمانناباروريهاياولیهوثانویه.

13ـ5ـافزایشمدتمرخصياستعالجيزایمانبه9ماهومرخصيبدون
حقوقبه21ماهوجمعاًبهمدت30ماهبهازايهرفرزندودرمجموع10سال
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بهصورتشناورباحفظشغلبرايهمهشاغالنبخشدولتيوغیردولتي.
مرخصياستعالجيوبدونحقوققابلبازخریدنميباشدوحداکثر تبصرهـ

تا6سالگيکودکقابلاستفادهاست.
13ـ6ـاختصاصمرخصياستحقاقي2هفتهايتولدفرزندبهپدر.

تبصرهـاینمرخصيقابلبازخریدنیست.
13ـ7ـاجرايکاملطرحآتیهفرزندانبامبناقرارگرفتنارزشریاليسال

1389بهعنوانسالپایه.
پرداختهدیهتولدفرزندبهمادربهصورتسکهبهارآزاديبهصورت 13ـ8ـ

ذیلاست:
برايفرزنداولوالدینزیر25سالنیمسکه،برايفرزنددومیکسکه،
فرزندسومیکونیمسکه،برايفرزنددوموالدین25تا29سالنیمسکه،فرزند
سومیکسکهوفرزندچهارمیکونیمسکه،برايفرزندسوموالدین30تا39

سالنیمسکه،فرزندچهارمیکسکه.
تا۴ فرزند ازايهر به مادر دانشجویان افزایشسنواتتحصیلي 13ـ9ـ

نیمسالوکاهشسقفواحدهايدرسيدرهرنیمسالتاسقف8واحد.
و جنسیتي مالحظات با کشور آموزشي نظام متناسبسازي 13ـ10ـ

سیاستهايجمعیتيدرساختار،محتواوطولمدتتحصیل.
13ـ11ـمراکزآموزشعاليموظفانددرتوزیعوتخصیصوامدانشجویي،
وامودیعهمسکنوهمچنینتخصیصخوابگاههايدانشجویي،دانشجویانمتأهل

دارايفرزندرادراولویتقراردهند.
13ـ12ـدانشجویانمادردارايفرزندزیر3سالميتوانندتا50درصدواحدهاي

درسينظريدورهتحصیليخودرابهصورتنیمهحضوريیامجازيبگذرانند.
دستورالعملاجرایيمربوطتوسطوزارتینعلوم،تحقیقاتوفناوري تبصرهـ

وبهداشت،درمانوآموزشپزشکيتهیهوابالغخواهدشد.
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13ـ13ـفراهمآوردنامکانحضورمنعطفوکاهشساعاتکارموظف،
ایجادامتیازاتخاصوتسهیالتالزمدرطرحدورکاريونیمهحضوريوسایر

شیوههايمناسباشتغالبرايزنانباردارومادراندارايفرزندزیر5سال.
13ـ1۴ـحقعائلهمنديدرکلیهقوانینومقرراتاستخداميبهدوبرابر

افزایشميیابد.
13ـ15ـپرداختپاداشاوالدبهصورتماهانهوبهصورتپلکانيدرکلیه

قوانینومقرراتاستخداميکشور.
13ـ16ـاعطايمشوقهايمالیاتيبهخانوادهمتناسبباتغییراتدربُعد

خانوارازطریقتغییردرواحدمالیاتيازفردبهخانواده.
به ازطراحي،ساختوواگذاريمسکنهايچندنسلي 13ـ17ـحمایت

خانوادههايگسترده.
13ـ18ـاحتسابخانهداريبهعنوانشغلوکمکبهبیمهبازنشستگيزنان
متأهلخانهدارباپرداختبخشيازحقبیمهتوسطدولتمتناسببادرآمد

خانواده.
13ـ19ـمادرانشاغلداراي3فرزندوبیشترميتوانندباداشتنهرمیزان
افزایش بایکسال فرزند بهازايهر میزانسنواتخود بر کار،عالوه سابقه

سنواتبازنشستهشوند.
13ـ20ـمادرانشاغلميتوانندباهرمیزانسابقهکارباهمانمیزانسنوات

بازنشستهشوند.
13ـ21ـپرداختوامقرضالحسنه»فرزند«بهمبلغیکصدمیلیونریالبه
به الزام بدون و بازپرداخت10ساله با تاپنجم فرزندانسوم براي خانوادهها

سپردهگذاريتوسطبانکهايعاملبرمبناينرخپایهسال1391.
تبصرهـاینتسهیالتبهخانوادههایيکهسنمادرحداکثر39سالباشد،

اختصاصميیابد.
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1ـ22ـکاهشمدتخدمتسربازيمتناسبباسنازدواجوتعدادفرزندان
وافزایشحقوقوتسهیالتآنهابارعایتضوابطومقرراتموردعملستادکل

نیروهايمسلح.
1۴ـارتقاءآمادگيهايجسميوروحيجوانانبرايتربیتنسلوبارداري

ازطریق:)2(
1۴ـ1ـدرجعناوینوسرفصلهايمربوطبهآمادهسازيدخترانوپسران
ازنظرسالمتجسميوروحيوروانيبرايعهدهداريمسئولیتادارهخانواده
وزارت توسط تحصیلي مختلف مقاطع آموزشي متون در فرزندان پرورش و

آموزشوپرورش.
ورزشي فعالیتهاي و درسي ساعات امکانات، اعتبارات، افزایش 1۴ـ2ـ

دخترانوپسراندرمدارسودانشگاهها.
1۴ـ3ـایجادرشتههايتحصیليمتناسبباجایگاهونقشخانوادهوزن
براساسفرهنگاسالمي،همچونمدیریتخانهوخانوادهدرمقاطعمختلف

توسطوزارتین»آموزشوپرورش«و»علوم،تحقیقاتوفناوري«.
1۴ـ۴ـاجرايمستمرطرحغربالگريسالمتدخترانوپسراندرمدارس

ودانشگاهها.
سزارینهاي با هدفمند مقابله و درد بدون و طبیعي زایمان ترویج 15ـ

غیرضروريوسودجویانه.
16ـخانوادههايداراي۴فرزندوبیشتربراساسنتایجآمایشجمعیتيودر
دهکهايپاییندرآمديجامعهميتوانندحسبموردازیکيازدوامتیاززیر

بهرهمندشوند:
16ـ1ـدریافتوامخریدمسکنبهمیزاندوبرابرسقفوامهاياعطایيبانک

مسکن،بابازپرداخت30سالهوحداقلسودبانکيبخشمسکن.
16ـ2ـدریافتیکقطعهزمینمسکونيبهمساحت200ـ150مترمربع
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درشهرستانمحلسکونتبهشرطساختوحداقل15سالسکونتدرآن
بهاستثناءکالنشهرهايکشور.

ماده3ـبهمنظورراهبري،برنامهریزيونظارتوارزیابيکالنجمعیتي،نهاد
تخصصيمدیریتجامعجمعیتکشورظرفمدتسهماهتوسطدولتتشکیل
وباهمکاريدستگاههايذيربط،نسبتبهتهیهبرنامهعملباتقسیمکارملي
ودستورالعملهايالزماقداموگزارشعملکردراهرششماهبهشورايعالي

انقالبفرهنگيارائهمينماید.
ماده۴ـدرصورتلزوم،قوانینومقرراتمتناظرباهریکازاقداماتملي،حسب

موردازسويمجلسشوراياسالميوهیأتوزیرانبهتصویبميرسد.
اینمصوبهدر5مادهو6تبصرهدرجلسات711،710،709و712 ماده5ـ
مورخ1391/2/19،1391/2/5،1391/1/22و1391/3/2شورايعاليانقالب

فرهنگيبهتصویبرسید.

مورخ  رهبری  معظم  مقام  توسط  ابالغی  جمعّیت«  کلي  »سیاست هاي 
  1393/1/30

1.ارتقاءپویایي،بالندگيوجوانيجمعّیتباافزایشنرخباروريبهبیشازسطح
جانشیني.

2.رفعموانعازدواج،تسهیلوترویجتشکیلخانوادهوافزایشفرزند،کاهش
سنازدواجوحمایتاززوجهايجوانوتوانمندسازيآناندرتأمینهزینههاي

زندگيوتربیتنسلصالحوکارآمد.
و بارداري دوره در بهویژه مادران براي مناسب تسهیالت اختصاص .3
شیردهيوپوششبیمهايهزینههايزایمانودرمانناباروريمردانوزنانو

تقویتنهادهاومؤسساتحمایتيذيربط.
۴.تحکیمبنیانوپایداريخانوادهبااصالحوتکمیلآموزشهايعمومي
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دربارهاصالتکانونخانوادهوفرزندپروريوباتأکیدبرآموزشمهارتهايزندگي
وارتباطيوارائهخدماتمشاورهايبرمبنايفرهنگوارزشهاياسالمي-ایراني
وتوسعهوتقویتنظامتأمیناجتماعي،خدماتبهداشتيودرمانيومراقبتهاي

پزشکيدرجهتسالمتباروريوفرزندآوري.
ابعاد با مقابله و ایراني اسالمي- زندگي سبک نهادینهسازي و ترویج .5

نامطلوبسبکزندگيغربي.
6.ارتقاءامیدبهزندگي،تأمینسالمتوتغذیهسالمجمعّیتوپیشگیري
و محیطي زیست آلودگيهاي سوانح، اعتیاد، بهویژه اجتماعي، آسیبهاي از

بیماريها.
7.فرهنگسازيبراياحتراموتکریمسالمندانوایجادشرایطالزمبراي
براي الزم کار و ساز پیشبینِي و خانواده در آنان نگهداري و تأمینسالمت

بهرهمنديازتجاربوتوانمنديهايسالمنداندرعرصههايمناسب.
و تقویت اصالح، و فرهنگسازي با کار درسن توانمندسازيجمعّیت .8
فنيحرفهاي کارآفریني، آموزشهايعمومي، و تربیتي نظامات سازگارکردن
وتخصصيبانیازهايجامعهواستعدادهاوعالیقآناندرجهتایجاداشتغال

مؤثرومولّد.
9.بازتوزیعفضایيوجغرافیایيجمعّیت،متناسبباظرفیتزیستيباتأکید

برتأمینآبباهدفتوزیعمتعادلوکاهشفشارجمعّیتي.
10.حفظوجذبجمعّیتدرروستاهاومناطقمرزيوکمتراکموایجاد
مراکزجدیدجمعّیتيبهویژهدرجزایروسواحلخلیجفارسودریايعماناز
طریقتوسعهشبکههايزیربنایي،حمایتوتشویقسرمایهگذاريوایجادفضاي

کسبوکاربادرآمدکافي.
11.مدیریتمهاجرتبهداخلوخارجهماهنگباسیاستهايکليجمعّیت

باتدوینواجرايسازوکارهايمناسب.
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43 فصل اول: كلیات

12.تشویقایرانیانخارجازکشوربرايحضوروسرمایهگذاري،وبهرهگیري
ازظرفیتهاوتوانایيهايآنان.

ارتقاء و انقالبي( اسالمي، )ایراني، ملي مؤلفههايهویتبخش تقویت .13
و مرزنشینان؛ میان در بهویژه سرزمیني پهنه در اجتماعي همگرایي و وفاق

ایرانیانخارجازکشور.
1۴.رصدمستمرسیاستهايجمعّیتيدرابعادکّميوکیفيباایجادساز
انجامپژوهشهاي و انساني بوميتوسعه وکارمناسبوتدوینشاخصهاي

جمعّیتيوتوسعهانساني.

پیشنهادهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تجدید نظر 
در سیاست های جمعیتی: 

برای • تشویقی و حمایتی مقررات و قوانین و برنامهها سیاستها، تدوین
دستیابیبهنرخباروریمناسبولغوسیاستها،برنامهها،قوانینومقررات

مشوقکاهشباروری.
جلوگیریازکاهشنرخباروریوارتقایآنمتناسبباآموزههایاسالمی، •

اقتضائاتراهبردیکشور،مطالعاتجمعیتشناختی،آمایشوپایشمستمر
جمعیتی.
فرهنگسازیبرایدستیابیبهجمعیتمطلوبواصالحبینشونگرش •

مسئوالنومردمنسبتبهپیامدهایمنفیکاهشباروریبهویژهزیرحدجانشینی.
اجتماعی، • فعالیتهای بهویژه آن ترویج و زندگی سبک الگوی تدوین

آموزشیواشتغالزنانمتناسببامعیارهایاسالمیوهماهنگبامصالحخانواده
بهمنظورایفایهرچهکاملترنقشمادریوهمسری.

اهتمامبهارتقاءکیفیجمعیتکشورازطریقمتناسبساختننرخباروری •
خانوادههاباشرایطواقتضائاتسالمت،معیشتوفرهنگآنها.
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تهیهطرحجامعتولیدواجرایانواعبرنامههایآموزشی،پژوهشی،اطالع •
و سیما و صدا بهویژه جمعی رسانههای در غیره و تبلیغی نمایشی، رسانی،
شبکههایاستانیآن،باهدفگفتمانسازیوترویجفوایدفرزندآوریوتبیین

آثارمنفیکاهشنرخباروریبارعایتشرایطومقتضیاتراهبردی.
تبییننظریهجمعیتیاسالموترویجآنبرایاصالحنگرشمسئوالنو •

مردمنسبتبهقوایدباروریوافزایشنرخآن.
و • ازدواج سن کاهش ازدواج، تسهیل در فرهنگسازی و برنامهریزی

استحکامخانواده.
اصالحنگرشهاوبرنامههایدرسیدرسطوحآموزشوپرورشوآموزشعالی •

نسبتبهجمعیتمطلوبوفرزندآوریواستفادهازظرفیتهایآنهادراینزمینه.
ایجادبانکهایاطالعاتیجامعجمعیتیملی،منطقهایوبینالمللیو •

رصدمستمرتحوالتجمعیتیدرجهتاهدافوسیاستهایجمعیتیکشور.
پوششبیمهاجباریدرمانرایگانمادروکودکازابتدایبارداریتاپایان •

دوسالگیکودکبرایکسانیکهفاقدپوششبیمهدرمانیمیباشند.
پروتئین، • شامل کاال بن بهصورت ماهانه رایگان تغذیه سبد اختصاص

لبنیات،برنج،حبوباتبهمادرانباردارودارایفرزندزیر2سالحداقلبرای3
دهکدرآمدیپایین.

پوششکاملبیمهایبرایدرمانناباروریهایاولیهوثانویه. •
افزایشمدتمرخصیاستعالجیزایمان. •
اختصاصمرخصیاستحقاقیتولدفرزندبهپدر. •
پرداختهدیهتولدفرزندبهمادرمتناسبباتعدادفرزندان. •
افزایشحقعائلهمندیدرکلیهقوانیناستخدامی. •
تشکیلنهادتخصصیمدیریتجامعجمعیتکشوربرایراهبری،برنامهریزی •

ونظارتوارزیابیکالنجمعیتی.)فصلنامهسیاستکالن،86:1393ـ87(
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گفتار اول: رویکردهای نظری
 1� نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت

اینگلهارتمعتقداستکهدراثرتوسعهاقتصادیدرکشورهایپیشرفتهصنعتی،
تحولدرارزشهایمادیانسانهایاینجوامعرخداده،بهگونهایکهرونداین
بهارزشهایفرامادیرانشانمیدهد.در ازارزشهایمادی تحول،حرکت
واقعنظریهدگرگونیارزشیاینگلهارت،جابهجاییازاولویتهایمادیبهسمت
اولویتهایفرامادیرابهطوربالقوه،فرایندیجهانیمیداند؛یعنیهرکشوری
کهازشرایطناامنیاقتصادیبهسویامنیتنسبیحرکتمیکند،الزامااین
فراینددرآنرویمیدهد.اینامربهروشنینشانگررابطهمیانتوسعهاقتصادی

ودگرگونیارزشیاست.
اجتماعی-.1 محیط بازتاب فرد اولویتهای آن در که کمیابی، فرضیه

اقتصادیاشاست؛بهنحویکهشخصبیشترینارزشذهنیرابرایآنچیزهایی
قائلاستکهعرضهآننسبتاکماست.

فرضیهاجتماعیشدن،کهدرآنارزشهایاساسیفردبهشکلگسترده،.2
منعکسکنندهشرایطوفرایندجامعهپذیریویاستکهدرسالهایقبلازبلوغ

تجربهکردهاست.)اینگلهارتوآبرامسون،62:1378(
فرضیه و کوتاهمدت دگرگونیهای به کمیابی فرضیه اینگلهارت، دید از
اجتماعیشدنبرآثاربلندمدتنسلیاشارهدارد.ایندوفرضیهباهمداللت
برایندارندکهدرنتیجهرونقاقتصادیکهازسال19۴5درکشورهایغربی
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بهوجودآمد،گروههایسنیجواناهمیتکمتریبرامنیتاقتصادیوجانیقائل
هستندتاگروههایمسنتریکهبسیاربیشازآنهاطعمعدمامنیتاقتصادیرا
چشیدهاند.اینمسألهنیزحائزاهمیتاستکهبرخالفافرادمسنتر،گروههای
سنیجوانبیشترتمایلدارند،اولویتهارابهنیازهایغیرمادیمانندکیفیت

زندگیودرکعمومیبدهند.
و ارزشها نگرشها، مختلف جوامع مردم تمایز اینگلهارتوجه دید از
مهارتهایاصلیوپایدارآناناست؛بهبیاندیگرفرهنگآنهاباهمتفاوتدارد.
اینگلهارتدادههایچندفرهنگیجوامعمختلفراگردآوریکردهوآنهارابا
توجهبهآثارنسل،زمانوسنتحلیلکردهاست.بهعقیدهوی،تغییرارزشی
ازسالی مداوم بهطور نه دیگررخمیدهد نسل به نسلی از که است روندی
بهسالیدیگر.بهطورکلیرهیافتنظریهپردازیاینگلهارت،دوسطحسیستم
)ساختاریجامعه(وسطحخرد)افراد(رامدنظرقرارمیدهد.بدینشکلکه
تغییراتمحیطیوکالندرسطحسیستمجامعه،بهدگرگونیهاییدرسطح
فردیانجامیدهوایندگرگونیهادرسطحخرددارایپیامدهاییبرایسیستم

میباشد.)اینگلهارت:1373(
و زیستی نیازهای بر مبتنی که مادی ارزشهای اینگلهارت نظر بر بنا
ودرمقابل دارند ارتباط او باحیاتطبیعی فردهستندومستقیماً امنیتی
هستند. انسان فرازیستی نیازهای ارضای جهت در که فرامادی ارزشهای
جهتسنجشاولویتارزشیپاسخگویانازمنظرخواستههایمادیوفرامادی
است؛ شده گرفته نظر در ارزشی سنجه دوازده اینگلهارت شاخصسازی با
بهطوریکهششگویهمتعلقبهارزشهایمادیهستندوبقیهارزشهای

فرامادیرامیسنجند.
ششمؤلفهایکهارزشهایمادیراشاملمیشوندعبارتانداز:

الف.حفظنظمدرکشور
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ب.مبارزهعلیهافزایشقیمتها
ج.حفظآهنگسریعرشداقتصادی

د.اطمینانازاینکهکشورنیرویدفاعینیرومندیدارد
هـ.حفظاقتصادباثبات

و.مبارزهباتبهکاری
ازلحاظنظریکسانیبیشتریناولویترابهاینارزشهامیدهندکهدر
طولسالهایشکلگیریشخصیتشانباعدمامنیتاقتصادیوجانیمواجه

شدهباشند.
ششمؤلفهایکهبرایارزشهایفرامادیدرنظرگرفتهاند،شاملموارد

زیرند:
الف.اعطایحقبیشتربهمردمدرتصمیمگیریهایدولت

ب.دفاعازآزادیبیان
ج.اعطایحقبیشتربهمردمدرتصمیمگیریهایمربوطبهکارواجتماعشان

د.کوششدرجهتزیباترسازیشهرها
هـ.حرکتبهسویجامعهایدوستانهتروانسانیتر

و.حرکتبهسویجامعهایکهارزشاندیشههادرآنبیشازپولاست
ازلحاظنظریکسانیبیشتریناولویترابهایندستهازارزشهامیدهند

کهتحتاوضاعنسبتاًامنیپرورشیافتهباشند.)اینگلهارت،1373(

آثارجایگزینی نسلی در دگرگونی ارزشی
نظریهاینگلهارتدرخصوصدگرگونیارزشیپیشبینیمیکندکهجایگزینی
به مادی ارزشهای از بلندمدت جابهجایی به بهتدریج جدید نسل جمعیت
ارزشهایفرامادیمنجرخواهدشد.ایننظریهنهتنهاامکانپیشبینیجهت
دگرگونیدرآینده،بلکهدامنهایندگرگونیراکهازجایگزینینسلیانتظار
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میرود،فراهممیکند.
ویاعتقادداردکهوجودچنینمحیطیمیتواندنقشمهمیدرتکامل
اماهابرماساستداللمیکند بازیکند؛ ازارزشها وترویجمجموعهمعینی
کهخیزشفرامادیگریبهسببتفاوتدرتجربههایسازندهنسلهایمختلف
نیست؛بلکهبهایناستکههرنسلدرمعرضجهانبینیهایخاصیاستاز

سویشبکههایارتباطیجداگانهتلقینمیشود.
بنابهتعبیراینگلهارت،فرامادیونکسانیهستندکهدردورانشکلگیری
امنیت دارای یعنی بودند، امنیتسازنده دارای بلوغ( از )پیش شخصیتشان
ارزشیشان اولویتهای که هستند کسانی افراد این جانی. و اقتصادی
فرامادیگرایانهاست؛چراکهآنهاامنیتمادیوجانیرامسلمفرضکردهاند؛
بنابراینیکدستهنیازهایدیگریبرایآنهامطرحمیشود،نیازهاییچونخود
شکوفایی،عشقودلبستگیکهنیازهایسطحباالهستند.آنهاکسانیهستند
افرادی انسانیاهمیتبسیارزیادیمیدهند؛ولیمادیگرایان انتخاب به که
هستندکهبهدلیلنداشتناحساسامنیتسازندهناشیازدورانشکلگیری
شخصیتشانووضعیتاقتصادیفعلی،دارایاولویتمادیگرایانههستند.اینان

بیشتربرامنیتاقتصادیوجانیتأکیدمیکنند.
همینامرمنجربهجهتگیریهایبسیارمتفاوتمادیونوفرامادیوننسبت
بهبسیاریازمسائلاجتماعی،سیاسیواقتصادیمیشودونگرشهایآنهارا
نسبتبهبسیاریازهنجارهایسنتیجنسیتیمانندروابطجنسینامشروع،
فحشا،سقطجنین،طالقو...تغییرمیدهد.بهمنزلهیکتعمیمگستردهمیتوان
حمایت سنتی هنجارهای از فرامادیون از بیشتر بسیار مادیون داشت اظهار

میکنند.
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2� نظریه رفتار مصرف کننده و اقتصاد باروری خانوار
براساسایننظریهفرضبرایناستکهرفتارانسان،اقتصادیومعقولبوده
رفتار نظریه لذا دارد، اقتصادی منشاء نیز بچهدارشدن برای تصمیم وچون
مصرفکنندهدرموردانتخاببچهدارشدننیزبهکارگرفتهشدهاست.نظریه
اقتصادُخردباروریبراینفرضاستواراستکهبهدالیلزیاد،کودکانهمانند
سایرکاالهایمصرفیوسرمایهایبهحسابمیآیند؛بنابراینتقاضابرایبچهدار

شدندرمقیاسیکخانوار،تحتتأثیرمواردزیرقرارمیگیرد:
الف(تعدادفرزندانیکهمیتوانندزندهبمانند)معموالًجنسمذکر(دربرخی
ازمناطق،والدینبیشازتعدادیکهمایلبهداشتنآنهستندفرزندبهدنیا

میآورند،چونمیدانندکهبعضیازآنهازندهنمیمانند.
ب(هزینهپرورشآنها.

ج(سطحدرآمدخانوارها.
بایدتوجهداشتکهدرتصمیمگیریوالدین،فرزنداناول،دوموحتیفرزند
سوممیتواندنقشکاالیمصرفیرابازیکند.درایننظریهفرضبرایناست
کهتقاضایسهبچهاولقطعیومقطوعاستواغلبباعواملمصرفیفرهنگی
تعیینمیشود؛ولیاخذتصمیمدرموردداشتنیکبچهبیشتر)چهارمبهبعد(،
دیگرتابععواملاقتصادیاستکهپدرومادرهزینهبهوجودآمدنومنافعمالی
آیندهآنهاراباهممقایسهمیکنندکهدراینجامنافعهماندرآمدحاصلاز
کارکودکدرمزرعهویاکمکمالیویدرهنگامپیریوالدیناستکههزینه

داشتنفرزندبیشترشاملدوموردزیرمیشود:
1(هزینهفرصتوقتمادر؛یعنیاگربراینگهداریفرزنددرخانهنماندوبه

کارخارجازخانهمشغولشوددارایچهمقداردرآمدمیشود.
2(هزینهتعلیموتربیتآنها؛یعنیمقایسهبینفرزندکمترباکیفیتعلمی
بیشتروفرزندبیشترباکیفیتعلمیکمتر،انتخابکدامیکدرستتراست.
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بهکارگرفتنطرزتفکرسنتیرفتارمصرفکنندهدرموردباروریخانواردرسطح
فرزندان هزینه یا قیمت هرگاه که میشود منجر نتیجه این به ُخرد اقتصاد
بهعلتافزایشتحصیالتیافرصتهایاشتغالزنانیاافزایشدرشهریهمدارس
برقراریسیستم یا برایکار قانونمربوطبهحداقلسنکودکان برقراری یا
پرداختبیمهسالمندانوغیرهافزایشپیداکند،آنگاهوالدین،فرزندانکمتری
راتقاضاخواهندکرد،درحقیقتوالدینکیفیتزندگیفرزندانرابرتعدادآنان
ترجیحخواهندداد.بنابراینمالحظهمیشودکهیکروشبرایکمکردنتعداد
فرزندانیکخانوار،ایجادفرصتهایاشتغالبامزدبیشتربرایزنانجوانو
از نقل به فرد،1368 )تواناییان بیشترمیباشد.« آموزشی ایجادفرصتهای

محمودی59:1392و60(

3� گذار جمعیتی
»تئوریانتقالجمعیتیکهبرایاولینباردرسال1929توسطتامپسونمطرح
شد،همهکشورهارادریکطرحتکاملیقبلازانتقال)یاسنتی(،انتقالیو
پسازانتقال)مدرن(قرارمیداد.اینتئوریباتعمیمتجربهتحوالتجمعیتی
تأثیر تحت  جمعیتها که بود معتقد جمعیتها سایر به غرب کشورهای
مدرنیزاسیونازمرحلهایکهباروریومرگومیرآنهاهردودرسطوحباالیی
قراردارند)مرحلهقبلازانتقال(،بهوضعیتیمنتقلمیشوندکهمرگومیرو
باروریهردودرسطحپایینیقراردارند)مرحلهپسازانتقال(.دراینفرایند،
ابتدامرگومیروباقدریتأخرزمانی،باروریبهتدریجروبهکاهشمیگذارد
)اینمرحلهکهاصطالحاًمرحلهانتقالیخواندهمیشودبارشدسریعجمعیت
تئوری بهعنوان تامپسوندرآنزمان راکه اینحال،آنچه با همراهاست(.
انتقالیمطرحکردهبود،عماًلتولداینتئورینبود،بلکهبیشترشکل»زایشی
بیروح«)سرتر،661:1993(داشتواینتئوریدرآنهنگامنتوانستجایگاه
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معتبریدرمحافلعلمیکسبکند.دردهه19۴0،سنتزتازهایازتئوریانتقال
جمعیتیتوسطفرانکنوتشتاین)19۴5(وکینگزلیدیویس)19۴5(مطرحشد

کهدرواقعزایشدوبارهآنتئوریبود.«)میرزایی،91:1385(
درمدلدیگری»گذارجمعیتی«ازچهارمرحلهتشکیلیافتهاست.مرحله
اولکهبخشاعظمتاریخبشریرادربرمیگیرد،عبارتاستاز:وضعیتیکه
درآننرخموالیدومرگومیرهردوبسیارباالاست.درحقیقتباالبودنمیزان
واگیر بیماریهای وقوعقحطی، بهعلت عمر میانگین پایینبودن و مرگومیر
کشندهنظیرطاعونووبا،جنگوغیرهمستلزمنرخموالیدباال،حداقلدرحد

میزانمرگومیربرایحفظنوعبشربود.
کشاورزی، تولید بازدهی در بهبود با که میشود آغاز زمانی دوم مرحله
گسترششبکههایحملونقل،بهبودوضعیتبهداشتیوبهطورخالصهدر
سایهتوسعهاقتصادی،میزانمرگومیرسریعاًکاهشمییابد.ویژگیمهممرحله
دوم،نرخرشدجمعیتیباالاستکهبهطورکلیناشیازکاهشمرگومیروثابت
بودنمیزانموالیددرسطحقبلیاست.درمرحلهسوم،نرخموالیدنیزبهعلت
شرایطجدیدزندگیاقتصادیواجتماعی،روبهکاهشمینهد،بهطوریکهجریان
فزایندهرشدجمعیتکمکممتوقفشدهوحتیدرنهایت؛یعنیدرمرحلهچهارم،
ممکناستبعضاًمعکوسگردد.مرحلهچهارم،مرحلهتثبیتجمعیتویارشد

مثبتیامنفیبسیاربطئیدرسطحمرحلهاولاست.)محمودی،8:1392(
برخیاندیشمندانازدوگذارجمعیتیصحبتمیکنند.گذاراولجمعیتی
بهکاهشباروريومرگومیرمربوطاستکهدرکشورهاياروپاییدرطیقرن

18و19ودرسایرکشورهادرنیمهدومقرنبیستمشروعشد.
نوتشتایندرسال19۴5نقشاساسيرادرشکلدادنمدلگذارجمعیتي
داشت،تأکیداوبرکاهشمرگومیروتأثیرمدرنیزاسیوندرزندگيافرادوبهطور

کليدرداخلجامعهبود.
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)شهرنشیني، مدرنیزاسیون تأثیر بر بیشتر تأکید اول جمعیتي گذار در
پیشرفتهايپزشکي،آموزشو...(درجامعهاست.امادرگذارجمعیتيدوم
کهدرسال1986درکشورهايصنعتيکهبهسطحتازهايازتوسعهرسیدهاند،
بهوجودآمدومشخصهاینمرحلهکنترلکاملباروريتامراحلآخردوران
باروريوفقدانانگیزهزوجینبرايداشتنبچهوهمچنینبهتأخیرانداختن
مهمترین است. رسانده زیرسطحجایگزیني به را باروری که بود فرزندآوري
تفاوتیکهبینگذارجمعیتياولوگذارجمعیتيدوموجودداردایناستکه
درحاليکهگذارجمعیتياولنتیجهکاهشطوالنيمدتمرگومیربود،گذار

جمعیتيدومنتیجهکاهشباروريبهزیرسطحجانشینياست.1
لستاق)Lesthaeghe(سهمرحلهرادرگذارجمیعتیدومچنانکهدراروپای

مرکزیوشمالیرخدادهاستمشخصمیکند:
»مرحلهآغازین؛اینمرحلهبینسالهای1955و1970استکهسهعنصر
راشاملمیشود:اوالًدراینمرحلهعواملتسریعکنندهایدرجهتافزایشروند
طالقوجوددارد.ثانیاَانفجارجمعیتپایانیافته،درزمینهازدواج،طولمدت
باروریدرتمامسنینکاهشمحسوسیداشتهاست یافتهو ازدواجهاکاهش
کهاینامربرمبنایانقالبدروسایلپیشگیریبهویژهپیشگیریهایهورمونی
جدیدوهمچنیناحیایمجددIUDاست.ثالثاًکاهشدرسنازدواجکهبین
سالهای1880تا1920دربسیاریازکشورهایغربیآغازشدهبود،متوقفشده
ودرصدافرادازدواجکردهزیر25سالبهطورقابلمالحظهایکاهشیافتهاست.
از پیش همخانگیهای است، تا1985 سالهای1970 بین دوم؛ مرحله
ازدواجدربسیاریازمناطقاروپاافزایشمییابدودرصدباالیاینهمخانگیها
کاهشمیزانازدواجراجبرانمیکند.همچنینباروریغیرنکاحی)نامشروع(در

خارجازواحدهایزناشویی)ConsensualUnion(افزایشمییابد.

)http://www.socialpopulation.blogfa.com1.)بهنقلاز:علیجوادینیا
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افزایشنرخطالقبه با ازاواسط1980بهبعدرخمیدهد، مرحلهسوم؛
باالترینسطحمشخصمیشودواینامربرکاهشازدواجمجددهمبرایافراد
بیوهوهمبرایافرادطالقگرفته)مطلقه(تأکیدمیکند،همخانگیهایبعداز
ازدواجوزندگیمنفکازیکدیگربهعنوانجنبههایجدیدیجایگزینازدواج
میشودکهبرباروریبعدازسن30سالگیتأثیرگذاراست.تقریباًًاکثرکشورهای
غربی)نههمهآنها(بهاینمرحلهرسیدهاندوکشورهایمدیترانهایدرمرحله

دومقراردارند.«1
بهنظرلستاقبرخیازمشخصههایاینمرحلهکهبررفتارباروریتأثیرگذار

استبهشرحزیراست:
1(افزایشتحصیالتواستقاللاقتصادیزنان.

2(افزایشآمالوآرزوهایاقتصادیومصرفگراییکهتقاضابرایافزایش
اشتغالزنانرابهاندازهمرداندرپیدارد.

3(افزایشسرمایهگذاریمردانوزنانبرایتوسعهشغلورقابتیکهبین
زنومرددرزمینهشغلیبهوجودمیآید.

۴(افزایشایدههاونگرشهایپستماتریالیستی،استقاللاخالقیوانتخابآزاد.
5(تأکیدبیشتربرکیفیتزندگیوبهخصوصاهمیتبیشتربهاوقاتفراغت.

6(افزایشجداییوطالق.
تغییراتالگویباروریدردورانگذار،صرفاًیکامراقتصادیومحاسباتی
نبوده،بلکهاینگذارهمراهباتغییرنگرشنسبتبهاموراینجهانیاستکهدر

غربرخدادهاست.
»کالدولبهمنظورتحلیلجمعیتشناسانه،جوامعکمترتوسعهیافتهرابهسه
دستهتقسیممیکند،جوامعابتدایی،سنتیودرحالگذار.جامعهابتداییبه
زحمتازوضعیتتولیدمعیشتیسادهبیرونآمدهوبهعلتآسیبپذیریزیاد

1- http://www.socialpopulation.com
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درمقابلتهدیداتداخلیوخارجی،میزانمرگومیردرآندرسطحبسیار
باالییاست.جامعهسنتی،باکشاورزیاسکانیافته،تولیدبرایفروش،تجارت
وصنایعدستی،قوامونظامبهترینسبتبهجامعهابتداییدارد؛امادرهردو

جامعه،خانوادهگستردهونیزنرخباروریباالغالباست.
یک آن از بیش و اقتصادی ضرورت یک جوامع این در زیاد موالید نرخ
ضرورتحیاتیبرایبقایجامعه–بهعلتباالبودننرخمرگومیر–است.نکته
مهمیکهکالدولبرآنتأکیدمیکندایناستکهدرجوامعابتداییوسنتی
جریانمنابع)ثروت(عمدتاًازفرزندانبهطرفوالدینیابهطورکلیازجوانترها
بهسویمسنترهااست.سهمدرآمدیفرزندانکهدرمزرعهیاخانهکارمیکنند
ازهزینهنگهداریآنهابیشتراست.دراینجوامعداشتنفرزندبیشتریکامتیاز
اقتصادیاست.درجامعهانتقالی،ازسنتیبهصنعتیمدرن،جریانمنابعثروت

بیننسلهاتغییرجهتمیدهدومعکوسمیشود.
به یا فرهنگی، و اجتماعی زندگی مدرنیزهشدن استکه معتقد کالدول
عبارتدیگراتخاذذهنیاتغربی،منجربهاینمعکوسشدنجریانثروتبین
نسلهامیگردد،کهطیآنوالدین،کمکدهندهصرفبهفرزندانمیشوندو

اینتحولباعثمحدودشدنمیزانباروریمیگردد.
بیننسلها، ثروت بوئر)198۴(،نشانمیدهدکهمعکوسشدنجریان
میزانموالیدراپایینمیآورد،اماخوداینمعکوسشدنازدیدگاه»کالدول«
تنهابهدنبالیکتحولفرهنگیامکانپذیرمیشود؛لذاازنظرویشدتو
ضعفکاهشموالید،درمرحلهسومگذارجمعیتی،بستگیبهمقاومتبیشوکم
جامعهسنتیدرمقابلاینتحولفرهنگیدارد.اماعالوهبرعاملفرهنگیموثر
اقتصادی، توسعه نیزدرجریان ابعادخانواده،عواملدیگری برمحدودشدن
درجهتاینمحدودیتعملمیکنندکهبهطورخالصهعبارتنداز:مشکالت
زندگیشهرنشینیکهباتوسعهاقتصادیهرروزفزونیمیگیرد،رویآوردن
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بهفعالیتهایشغلیغیرفامیلی)زندگیصنعتیدرمقابلروستایی(،بینیازی
اقتصادیوالدیننسبتبهفرزنداندرنتیجهباالرفتنسطحدرآمدونیزگسترش

خدماتتأمیناجتماعیوغیره.«)محمودی،1۴:1392ـ15(
شریفیدرموردایرانمیگوید:فکرمیکنمجمهوریاسالمیایراندرمراحل
انتهاییانتقالجمعیتقرارداردچونهمزادوولدوهممرگومیردرکشورمان
کاهشیافتهاستوهردودریکوضعیتتقریباًثابتقرارگرفتهاند؛البتهانتقال
جمعیتدرهمهجایدنیااتفاقافتادهکهنقطهآغازینآنازاروپابودهاست،
منتهااینموضوعدراروپابهصورتدرونزاایجادشدهاست؛امادرکشورهای
جهانسومبهویژهبعدازجنگدومجهانی،باکمکهایداروییودرمانیو
واکسنتوانستندبهمیزانقابلتوجهیمرگومیرراکاهشدهند.بهگونهایکه
اگربرایسالهای1300مرگومیرنوزادانزیریکسالدرایران۴50درهر
صدهزارموردبرآوردشده،امااکنونبهحدود20درصدهزاررسیدهاست.

)خبرگزاریجمهوریاسالمی:1393/0۴/28(

گفتار دوم: موافقان و مخالفان افزایش جمعیت
1� موافقان

طیفوسیعیازاندیشمندانوحاکمانموافقافزایشجمعیتبودهاند.تقریباً
تمامیادیانبزرگافرادرابهتشکیلخانوادهوفرزندآوریتشویقکردهاند.در
کیشزرتشتآمدهاست:»بهدرستیبهتوگویمایسپنتمانزرتشت،من)اهورا
مزدا(برتریدهممردزنبرگزیدهرابهآنکسیکهزننگرفته،برتریدهممرد
خانمانداررابهآنکسیکهبیخانماناست،برتریدهمکسیراکهفرزنددارد

بهآنکسیکهبیفرزنداست...«)کتابی،20:370(
ژانبُدنجامعهشناسواقتصاددانفرانسویقرن16میگوید:»هرگزنباید
ازفراوانیوافزونیجمعیتبیمداشت،زیراقدرتوثروتیباالترازشماربسیار
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جمعیتنیست«.
»آداماسمیتدرکتابمعروف»ثروتملل«ایناندیشهرامطرحساخت
کهباکارانسانهااستکهثروت)بهمعناینیازهاوخواستهایانسانی(تولید
میشود.بنابراینهرچهبازدهینیرویکارانسانهابیشترگردد،مقدارعرضه
ثروتنیزمتناسبباآنافزایشمییابد.آداماسمیتتقسیمکاروتخصصی
معتقد حال عین در و میداند بازدهی رفتن باال اصلی علت را تولید شدن
استکهتقسیمکارخودتابعیازگسترهبازارهایمصرفیاست.بهاینترتیب
مشاهدهمیشودکهازدیدگاهاسمیتمجموعهانسانهایعنیجمعیتدرهر
افزایشثروتاست.«)محمودی، ابزار جامعهایعلتفاعلی،علتغاییونیز
5:1392(»آداماسمیتمیگویدبازارهاییبااندازهکوچک،قدرتتقسیمکار
نیرویانسانیومبادلهراکاهشمیدهد،واضافهمیکندکهتعداداندکمردم
سببمیشودتاحرکتهابراساسخودکفاییمعیشتیجریانیابدوبرایتقویت
مهارتهایذاتیوفطریخودکمترتالشکنند.بنابراینبهرهبرداریازمنابع
انباشت انسانیبهکمترینحدتنزلمییابدوفرصتهارابرایخالقیتهاو
تولیدوثروتبهمنظورکسبقدرتمبادله،بهنازلترینمیزانپایینمیآورد.«

)مارتینز،30:1393(
»جانرایان«،دینشناسکاتولیکامریکاییاززنانمیخواهدکهبچههای
زیادیداشتهباشند.رایاناستداللمیکند،تأمینخانوادههایبزرگبهانواعیاز
نظمنیازداردکهحاصلشزندگیهایموفقاست.نوعزندگیایکهفقطباداشتن
هزینۀادامهزندگیاتفاقمیافتد؛یعنیایثارکردن،احیایخودبرایدستبرداشتن
ازامکاناتوپیشدستیبرایرسیدنبهآینده.ویمعتقداستکارشناسانیکهبه
کنترلموالیدمعتقدند،بهنوعشخصیتهاییکهالزماستدرستشودتاجامعه
بهصورتمتعادلرشدکندوبهحیاتخودادامهدهدفکرنکردهاند.نکتهدیگر
اینکهخانوادههایکمجمعیتممکناستثروتمندشوند؛اماثروتمندشدنآناناز
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فقیرماندنشانخطرناکتراست.)سیاحتغرب،32:1382(
مائو،رهبرحزبکمونیستچین،یکیازحامیانافزایشجمعیتبود؛هرچند
چنددههبعدحزبکمونیستچینباچرخشیکاملتحدیدموالیدوسیاست
تکفرزندیرادردستورکارقرارداد.بعدازانقالب1918درروسیهسقطجنین
قانونیشدوانواعوسایلجلوگیریازحاملگیبهطوررایگاندراختیارمردمقرار
گرفت.چونهدفاشتغالزنانپابهپایمردانبود؛بنابراینحاملگِیپیدرپیضد

ارزششد.
حکومتهایموسولینیدرایتالیاوهیتلردرآلمان،زناشوییوازدیادنسلرا
موردتشویققراردادندتاوسیلهبرتریسیاسی،نظامیواقتصادیایندوکشور
قرارگیرد.موسولینیدریکیازسخنرانیهایخودمیگوید:»برایاینکهایتالیا
بر60 بالغ باید نفوسش درآید؛حداقل، بهحساب معظم دولتهای درجرگه
میلیوننفرشودواینامربایددرنیمهدوماینقرنصورتتحققبهخودگرفته
باشد...زیراواقعیتغیرقابلانکارایناستکهسرنوشتملتهابستگیبهقدرت

نفوسآنهادارد.«)کتابی،۴3:1370(
حبیباهللزنجانی،استادجمعیتشناسیدانشگاهعلوموتحقیقاتومدیر
بخشمطالعاتجمعیتیمرکزمطالعاتشهرسازیبرایناعتقاداستکهجمعیت
ایرانبهسمتسالخوردگیدرحرکتبودهوبههمیندلیلبایدبرایحلاین
)ReplacementRate(معضلبهفکرچارهبود.اومیگویداکنوننرخجایگزینی
درایرانکمترازیکاست.براساسسیاستهایاتخاذشده،قراربودمیزان
رشدجمعیتدرسال1390به2/3درصدبرسد؛درحالیکههماکنونمیزان
رشدجمعیتدرکشور1/3درصداست.ایننشاندهندهآناستکهنرخرشد
جمعیتبیشترازحدانتظاربرنامههایکنترلجمعیتکاهشپیداکردهاستو
بههمینجهتدولتبایدازکارشناسانحوزههایمرتبطکمکبگیردوبرنامه
جامع،علمیواصولیبرایافزایشجمعیتدرایراناتخاذکند.)روزنامهدنیای
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اقتصاد؛شماره21/0۴/1391،2686(
الزمبهذکراستبرخیافرادنیزبارویکردامنیتیوتوطئهمحورآمریکاو
اسرائیلرایکیازعواملمهمکاهشجمعیتدرجهانسوموبهخصوصدر
بینکشورهایاسالمیمیدانند.اینافرادطرحهایبهداشتی،واکسیناسیونو
اقداماتفرهنگیبنیادهایخیریهمانندراکفلر،فوردوگیتزرابرنامهپنهانآمریکا
برایکاهشمیزانباروریدردیگرکشورهامیدانند.برایمثالبرنامهاتحاد
جهانیبرایواکسینهکردنومصونسازی)GAVI(کهتوسطبنیادگیتزانجام
شدهاستویاپروژه)NSSM200(کهتوسطهنریکیسینجرپیشنهادشده
استوتأثیراترشدجمعیتسایرکشورهابرامنیتملیآمریکارامیسنجد؛
درنهایتبهدنبالکاهشجمعیتسایرکشورهاحتیبهقیمتعقیمسازیپنهان
افراداینجوامعهستند.)حسینیمجرد،8۴:1393-9۴(محمدجوادمحمودی
اینرویکردمیگوید:»کیسینجروهمکارانشمعتقدبودندکهپس تایید در
ازجنگجهانیدوم،آنچهکهامنیتملیوسیطرهجهانیآمریکاراتهدید
میکند،رشدجمعیتبومیکشورهایکمترتوسعهیافتهایاستکهازمنابع
بالقوهای اینکشورهاخطر افزایشجمعیتجوان سرشاروغنیبرخوردارند.
برایآمریکامحسوبمیشود.دراینسنداشارهشدهدرصورتیکهجمعیت
یابد، افزایش باضریبرشدفعلی کشورهایدرحالتوسعهدارایمنابعغنی
موجبافزایششدیدانتظاراتعمومیدرمیانمردمدرموردآموزش،اشتغال،
بهداشتومسکنخواهدشدکهبهدنبالآنناپایداریهایاجتماعیوسیاسی
دراینکشورهابهوجودخواهدآمدواینناپایداریهادرکشورهایدارایمنابع
غنیبهمنافعآمریکاضربهمیزند.پسبایدبهانحایمختلفازرشدجمعیت
کاست.«)گفتمانالگو،80:1393(محمودیکهازمخالفانکاهشجمعیت
محسوبمیشوددرپاسخبهکسانیکهموضوعکمبودآبرامطرحمیکنند
پاسخمیدهد:»کجایدنیادرکالنشهریمثلتهران،باید2۴ساعتهآبشرب
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برایمصارفخانگیوغیرخانگیوجودداشتهباشد.شمایککالنشهرپیدا
کنید،جایزهبگیرید!متوسطبارندگیساالنهدردنیاحدود800میلیمتراست.
درصورتیکهمتوسطبارندگیدرکشورماحدود2۴0میلیمتراست.بااینکه
متوسطبارندگیدرکشورهایدیگرحدود6برابرایراناست،اماآبرامثلما
مصرفنمیکنندوقیمتآبحدود30برابرکشورمااست.درصورتیکهمصرف
سرانههرنفردردنیاروزانه75لیتراست،متوسطمصرفآبهرفرددرایران
250لیترودرتهرانحدود350لیتراست.درحالیکهمتوسطمصرفآبهر

فرددرآلمانحدود160لیتراست.
درکشورهاییکهباکمبودمنابعآبیمواجههستندومردمباوجودهشدارها
نسبتبهوضعیتبحرانیآب،همچناندرمصرفآبصرفهجویینمیکنندو
اقدامبهشستوشویخودرو،آبدادنبهچمنهایاشستنمعابروپیادهروها

میکنند،متخلفانباجریمهبازدارندهمواجهخواهندشد.«)همان:78(
محسوب مشروط موافق هم عدهای جمعیت افزایش موافقان بین در
میشوند.برایمثالناصرفکوهی،استادانسانشناسیدانشگاهتهران،دراین
انقباضیجمعیتمخالفم دستهقرارمیگیرد.اومیگوید:منباسیاستهای
والبتهاینبهمعنایپُرزاییباهرروشینیست.درکشورماپتانسیلوظرفیت
برای چندانی محدودیت جغرافیایی بهلحاظ ما دارد. وجود جمعیت افزایش
تحدید و انقباضی سیاستهای اتخاذ به لزومی و نداریم جمعیت افزایش
جمعیتنیست.امابایداینظرفیتهابهفعلیتبرسدوبهخصوصباافزایش
سطحاشتغالهمراهشود.درایرانسیاستهاینئومالتوسیبانئولیبرالیستی
ایندورویکرد راکوککردهاند.مدافعان انقباضجمعیت تلفیقشدهوساز
میکنند استدالل عمومی؛ بهداشت و آموزش مانند هزینههایی به استناد با
نیست.1 ضعیف اقشار بین در بهخصوص جمعیت افزایش به نیازی که

1 -Telegram.me/Negharkhane_Fakouhi 
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2� مخالفان
درپایانقرن18میالدیظهوررابرتمالتوس)1766-183۴(کشیشانگلیسی
واشاعهافکاربدبینانهاونسبتبهموضوعافزایشجمعیتپدیدهمهمیبودکه
درمسیرتفکراتجمعیتیپیشآمد.ویپسازسالهاتفکروپژوهشروی
مباحثجمعیتی،عنوانکردکهافزایشجمعیتتابعیباتصاعدهندسیاستو
افزایشموادغذاییوارزاقتابعیباتصاعدحسابی.درنتیجهپسازمدتزمان
معینیبشریتدچارقحطیوفقرمیشود.مالتوسدرمقابلایندورنمایسیاه
ویاسآورکهترسیمکردهبود،راهحلهاییارائهکردکهمهمترینآنتجّردو

خودداریازازدواجبهطورموقتودرمواردلزومبهطوردائماست.
اگرمالتوسرشدسریعجمعیتراتهدیدیعلیهوضعزندگیگروههایفقیر
جامعهمیدانستوبرایکاهشرشدجمعیت،ازدواجدرسنینباالتریراتوصیه
مینمود،طرفدارانجدیدویرشدجمعیتراتهدیدیبرایکلبشریتتلقی
میکنندوبعضاًآنچنانراهاغراقرامیپیمایندکه»فشارجمعیتی«راتهدیدی
همسانبا»جنگهستهای«میشمارندوکنترلآمرانهزادوولدرامجازمیدانند.
ابطالتجربینظریهجمعیتیمالتوسطیدوقرناخیرمانعازایننمیشودکه
تزهای»نئومالتوسی«بهاشکالگوناگوندردهههایاخیرپدیدارشوندوطرفداران
سرسختیپیداکنند.طیفوسیعیکهابتدابابخشیازنهضتهایمدافعمحیط
زیست،درایاالتمتحدهآمریکا،دردهه1960آغازمیشودودربرگیرندهطرفداران
توقفرشداقتصادی)کلوبرم(وحامیاننرخرشدجمعیتیصفردرمحافل
دانشگاهیوبینالمللی)سازمانملل(است،همگیمتأثرازنظریهمالتوسیاند.
اوایلدهه1970شاهداوجگیرینظریاتضدجمعیتیبهصورتافراطیاست.
مانع »...بزرگترین مینویسد: »بانکجهانی« وقت رییس نامارا« »رابرتمک
پیشرفتاقتصادیواجتماعیدرمیاناغلبملتهایدنیا،درجهانتوسعهنیافته،
رشدسریعجمعیتاست...تهدیدمقاومتناپذیرفشارجمعیتیمشابهتهدید
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جنگهستهاست...هریکازایندوتهدیدمیتواندنتایجفاجعهباریبهوجود
آورد،مگراینکهاتحادسریعوعقالییدرمقابلاینتهدیداتتشکیلگردد.«

)بوئر،198۴بهنقلاز:محمودی،6:1392(
»خوزهدوکاسترو«،کهبانگرشیجامعدیدگاههایمالتوسرانقدکردهاست،
مینویسد:»نخستیناشتباهمالتوساینبودکهتصورمیکردافزایشجمعیت
یکعاملمستقلویکپدیدهجداازچهارچوبحقایقاجتماعیاست،حال
آنکهدرعملاینافزایش،بهعواملسیاسیواقتصادیبستگینزدیکیدارد.«
)کتابی،139:1370(کاستروریشهفقروگرسنگیرادرنظامهایاقتصادی
فاسدمیداندوبرعکسمالتوسمعتقداست؛افزایشجمعیتعاملگرسنگیو
فقرنیست؛بلکهفقروگرسنگیناشیازبیعدالتیهایاقتصادیعاملافزایش
جمعیتاست.بهنظرکاستروپایینبودنسطحتغذیهوبهویژهکمبودپروتئین
حیوانیدررژیمغذایی،موجبافزایشجمعیتمیشود.بهسخندیگر،فقرایی
کهنمیتوانندشکمخودراسیرکنندبهعنوانیکراهکارجبرانیسراغزیرشکم

خودمیروندومدامزادوولدمیکنند.)همان(
»ساموئلهانتینگتون«دربخشیازمصاحبهخوددربارهتمدناسالموچین
وچالشآنهاباتمدنغرب،بااشارهبهنقشروزافزونمسلمانانگفت:تمدن
اسالمتمدنیاستکهچالشآنتاحدودیمتفاوتازدیگرچالشهاست؛چرا
کهاینتمدناساساًریشهدرنوعیپویاییجمعیتدارد.رشدباالیزادوولدکه
دراکثرکشورهایاسالمی،شاهدآنهستیماینچالشرامتفاوتکردهاست.
امروزهبیشاز20درصدجمعیتجهاناسالمراجوانان15تا25سالهتشکیل

دادهاند«.)سیاحتغرب،8:138۴(
مالتوسبهتأثیرمنفیرشدبیرویهجمعیتبرافزایشفقرطبقاتفرودست
جامعهتوجهبسیارداشت.بحثهایویبیشتردربارهازدواجمعوقوتجردقطعی
را آنها وسقطجنین،چراکه بارداری از مثلجلوگیری مداخلههایی تا بود
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غیرطبیعیوگناهمیدانست.امانئومالتوسینهاروشهایریاضتطلبانهاورا
نمیپسندیدندوبااستفادهازوسایلپیشگریازبارداریمشکلینداشتند.

محمودیاندرمخالفتباافزایشجمعیتمیگوید؛درحالحاضرآمارکشور
درموردمرگومیر6و5در1000ودرموردموالید18در1000استکه
ساالنهافزایش700000نفریداریم.مادرفاصلهسال65–55رشدمان۴
درصدبودهودرسالهای75-65به2درصدرسیدهودر85-75به1/5درصد
رسیدودرحالحاضردرحدود1/2هستیم.یکمقدارهمدرسالهایآینده
جمعیتافزایشپیدامیکند.بههمیندلیلحجمباالیجمعیتجوانماازسال
90بهبعدنزولخواهدداشت؛البتهاگرباروریبههمینشکلباقیبماندومردم
همچنانتمایلشانبهفرزندآوریکمباشد.بنابراینمادرحدود20سالآینده
کاهشجمعیتنخواهیمداشتوبعداز1۴00بهآنطرفبهثباتخواهیم
رسید.ایدهباروریدرآیندهدرستخواهدبود،امادرحالحاضربرایمامصداقی
ندارد،چونمابایددرکناراینایدهباروری،فرهنگسازیکنیمواصاًلبهاینفکر
نباشیمکهخدماتتنظیمخانوادهراقطعکنیم،چونموجبافزایشمثاًلایدز
میشویم،سقطجنینباالمیرود.بنابراینبایدبااحتیاطبااینمسألهبرخورد
کرد.)محمودیان،1386(عالوهبراین،درموردآمارسرشماریهابرخیمعتقدند
درآمارگیریسال55کمشماریودرآمارسال65زیادشماری،اتفاقافتاده
است.برایمثالگفتهمیشودکمشماریسال55بهایندلیلبودهکهسرعت
وانگیزهایبرایاعالمموالیدنبودهاست؛درحالیکهدرسال65بهدلیلوجود
موضوعدریافتکوپنارزاقنهتنهاخانوادههابهسرعتموالیدرااعالممیکردند؛

بلکهدرابطالشناسنامهفوتشدگانرغبتیهمنداشتند.
عباسیشوازیهممعتقداست:»برخیافرادکهبرموضوعپیریجمعیت
تأکیدمیکنند،بهنوعیدرصددندکهازموضوعاتونیازهایاصلیامروزجمعیت
رویبرگردانند.جمعیتکشورباتوجهبهساختارسنیجوانوداشتنیکسطح
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معقولباروریهموارهدرآیندهافزایشخواهدیافت،امااگرتفکراینباشدکهبا
افزایشباروریسالخوردگیراکمکنیم،مغلطهکردهایم.باچنیندیدگاهیدر
آیندهجمعیتپیروکودکخواهیمداشتکهدرنهایتموجبافزایشبارتکفل

اقتصادیخواهدشد.
درصورتیکهسطحباروریموجودراحفظکنیم،نهاینکهدردودههآینده
بلکهدهههایبعدازآنهمرشدجمعیتمنفینمیشود،حتیاگرباروریکلدر
زمانیبه1/6فرزندهمبرسدوثابتبماند،طی50سالدیگرهمرشدجمعیت

منفینمیشود.
هماکنونکشوربامشکلکمبودمنابعطبیعینظیرآبوآلودگیزیست
محیطیوجمعیتنیزبانبودامکاناتبهداشتی،آموزشیونیزعدمدسترسی
از ازمشکالتدیگر بسیاری و اقشارجامعه رفاهیبرایهمه بیمهوخدمات
جملهبیکاریمواجهاست،بنابرایندرچنینشرایطیچگونهمیتوانازافزایش
جمعیتصحبتکرد؟درصورتیکهبهکیفیتجمعیتنگاهنشودودرکدرست
وعلمیازرفاهاجتماعیارائهنشود،درکدرستیهمازجمعیتنخواهیمداشت؛
چراکهجمعیتفقطتعدادنیست،کیفیتجمعیتنیزمهماست.«)خبرگزاری

ایرنا:1392/09/02(
مخالفان،درموردنظریاتیکهکنترلوکاهشجمعیتراتوطئهکشورهای
غربیمیدانندنیزمیگویند؛روندکاهشجمعیتالگویجهانیداردوکشورهای
توسعهیافتهغربیهمآنراطیکردهاندواکثرآنهاامروزهبارشدمنفییابسیار
کممواجههستند.همچنینآمارنشانمیدهد؛کاهشتعدادمتوسطفرزندبرای
هرزندرسهکشورایران،الجزایرومصردرطولسالهای1360تا1376بسیار
شبیههماست؛زیراهرسهکشوربهدلیلداشتناقتصادرانتیوهمراهباکاهش
قیمتنفتازسال1363باکاهشنرخزادوولدروبروبودهاند.)فوالدی،1390:
29(شاهنوشیضمنتأییدایننکته،میگوید:»مادرشاخصههایتوسعهیافتگی
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چندموردرامطرحمیکنیم:رشدتولیدناخالصملی،کاهشفقروکاهشبار
تکفل.طبیعتاًکاهشفقروکاهشبارتکفل،حداقلباکمیتجمعیتسازگار
نیست؛یعنیاگرماجمعیتمانزیادشودبارتکفلخانوادههاافزایشمییابدو
اینیکشاخصتوسعهاست.خانوادهایکهششیاهفتفرزنددارد،طبیعتاًبار
تکفلشبیشترازخانوادهایاستکهبارتکفلدونفررادارد.کاهشبارتکفل
یکیازشاخصهایتوسعهاست.افزایشجمعیتیعنیافزایشبارتکفلواین

خودشضدتوسعهمحسوبمیشود.
درخصوصبحثفقرنیزهمینطوراست؛یکیازشاخصههایتوسعهیافتگی
حد به نتوانیم ما اگر میشود، زیاد جمعیت وقتی است. فقر کاهش جوامع
مناسبیامکاناتبرایافرادفراهمکنیم،بهافزایشفقردامنزدهایمکهاینخود
ضدتوسعهمحسوبمیشود.اخیراًیکیازشاخصهاییکهبرایتوسعهمطرح
اززندگیاست.وقتیکه میشود،بحثکیفیتزندگیومیزانرضایتمندی
جمعیتماافزایشیابدوزندگیشهروندانماآنکیفیتالزمرانداشتهباشد،
اینضدتوسعهاست.«)گفتمانالگو،62:1393(شاهنوشیبحثکمبودآبرا
همبسیارجدیترازآنمیداندکهبامدیریتآنبتوانیمجمعیت150میلیونی
راپوششدهیم.بهنظراوهمینحفظجمعیت70تا80میلیونیفعلیهمبه
قیمتتخریبمحیطزیستومصرفآبهایزیرزمینیمانبودهاست.)همان:

)6۴
کاهش یا افزایش اقتصادی لحاظ از گفت؛ باید بخش این درجمعبندی
جمعیتمیتواندهمدورههایرونقوهمدورههایرکودنامناسبرابهدنبال
داشتهباشد؛زیراعواملدیگریغیرازجمعیتنیزدخالتمینمایند.)روشه،
۴3:1377(بنابرایندادنحکمکلیبرایکاهشیاافزایشیاثباتجمعیت

چندانمنطقیبهنظرنمیرسد.
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فصل سّوم
فرهنگ و جمعیت

گفتار اول: باروری و فرهنگ
گفتار دوم: سالمندی در جهان و ایران
Agism  گفتار سوم: سن گرایی
گفتار چهارم: خانواده و فرهنگ
گفتار پنجم: شهر، روستا و مهاجرت 
گفتار ششم: جمعیت، سیاست و محیط زیست 
گفتار هفتم: چالش های فرهنگی و جمعیتی موجود
گفتار هشتم: مصرف فرهنگی و جمعیت
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گفتار اول: باروری و فرهنگ
1�عوامل فرهنگی مؤثر بر باروی

درصورتمطالعهجمعیِتجهان،بهکشورهایزیاددیگریبرخواهیمخوردکه
باکاهشجمعیتروبهروهستند.اگرقرنبیستمقرنانفجارجمعیتبود،قرن
بیستویکمبهگفتهابرستاد،قرنکاهششدیدجمعیتاست.هماکنون،نیمی
آستانه زیر زادوولد نرخ که میکنند زندگی درکشورهایی ازجمعیتجهان
عربستان و مراکش،سوریه در است. زادوولد( و )نسبتمرگومیر جایگزینی
سعودینرخزادوولد60درصدکاهشداشتهاستودرایراناینمیزانبهبیش
از70درصدمیرسد.براساساطالعاتادارهآمارایاالتمتحدهمیزانزادوولد

درایرانباانگلیسبرابریمیکند.)بروکز،1391(
بیولوژیکی باروریطبیعیو نگاهکرد؛1. ازدودیدگاه باروریرامیتوان
2.باروریکنترلشده؛باروریطبیعییعنیاینکهزنتاسنیائسگیچندبار
میتواندباردارشودوبچهبهدنیابیاورد؛اماهنگامیکهبحثانتقالجمعیت
وجودداردازآنجاکهتوسعهاقتصادیواجتماعیایجادشدهوسطحسوادو
بهداشتمردمهمباالرفتهاست،اینبارفرزندآوریازحالتبیولوژیکیوطبیعی
افرادتصمیمگیریمیکند؛ برایتعداد اینخانوادهاستکه خارجمیشودو
به توجه با زادوولد باروریکنترلشدهمیگویندکه باروری، این به بنابراین
امکاناتخانوادهصورتمیگیرد.درواقعقدرتتصمیمگیریازبیرونوطبیعت
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بهدرونخانوادهانتقالمییابد.دراینشرایطزنیکهمیتواندمثالتا10فرزند
بهدنیابیاورد،اینباردرقالبتصمیمگیریایکهدرسطحخانوادهانجاممیشود،

اینتعدادراشایدبهیکیادوفرزندیابهتعداددلخواهبرساند.
نرخباروریعالوهبرعواملاقتصادیوفیزیولوژیکیازعواملفرهنگیواجتماعی
خصوصیترین فرزندآوری است: معتقد میرزایی محمد دکتر میگیرد. تأثیر هم
تصمیمزوجیناستونهایتاًآنهاهستندکهدرسطحُخرددراینزمینهبرنامهریزی
میکنند.تمایالتمربوطبهفرزندخواهیبهمجموعهیپیچیدهایازعواملاقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیمربوطمیشوند.)روزنامهدنیایاقتصاد،شماره3129(بدیهی
استغفلتازاینعواملوتدوینسیاستهایدستوریبرایکاهشیاافزایشمیزان
باروریباموفقیتچندانیروبهرونخواهدبود.برخیازاینعواملفرهنگیواجتماعی

کهبایددرآنهاتاملبیشتریکردعبارتنداز:

1� گسترش روحیه فردگرایی
رشدوگسترشفردگراییبهویژهدرگروهزنانیکیازعواملمهمیاستکه
کاهشباروریرابهدنبالدارد.فردگراییکهیکیازمؤلفههایدورانمدرنو
زندگیدرشهرهایبزرگجوامعصنعتیاستباعثمیشودافرادازفشاروقیود
سنتیومذهبیبرایتشکیلسریعترخانوادهوفرزندآوریرهاشوندوبراساس

مالحظاتوخواستهخودشانازدواجوزادوولدکنند.
منظورازفردگراییایناستکهافرادبهجایاولویتدادنبهخواستهاو
عالیقجمعی،سنتیوخانوادگیبهارزشهاوخواستهایفردیخوداولویت

میدهند.

2� گسترش فرهنگ دموکراتیک
فرهنگدموکراتیککهبهدلیلگسترشمدرنیتهوانقالبهایسیاسیدردو
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قرنگذشتهجهانگیرشدهاست،برالگویروابطخانوادگیوساختارقدرت
خانوادهانیزتأثیرگذاشتهاست.امروزهودرجوامعتوسعهیافتهامکاناجبارو
زورگوییمردانبهزناندرخانوادههابسیارکاهشیافتهوعالوهبرپذیرش،زنان

وفرزندانتحتحمایتقانونیشدیدقرارگرفتهاند.

3� گسترش سطح تحصیالت و استقالل زنان 
زنتحصیلکردهوصاحبشغلودرعینحالمستقلبهلحاظاقتصادیو
بهزمانیکه اکثرمواقعبهمراتبشرایطزندگیاشنسبت شایدعقیدتیدر
بهخانوادهوابستهبودبهترمیشود؛بنابراینبهراحتیهمنمیتواندازاستقالل
خودچشمپوشیکند.بهعبارتدیگرعواملیکهمانعازازدواجزنبههرطریقی
ازدواج برای زن مشوق نوعی به که هستند عواملی از تأثیرگذارتر میشوند
هستند؛البتهاینموضوعفقطویژهایراننیستودرتمامکشورهاهمبهچشم
میخورد.«)خبرگزاریجمهوریاسالمی:کدخبر:812۴2296]۴127539[؛

)1393/0۴/28

4� گسترش عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف مانند آموزش، اشتغال و���
یکیازعواملکاهشباروریدرجوامعیمثلمامسألهموقعیتزنانبود.باتوجه
بهاینکهزناناصوالًمعتقدنددرجامعهحقآنهاتضعیفشدهوبرایرسیدنبه
اینحقوق؛مثاًلبودندرسطحجامعه-ازکاهشباروری-بهعنوانیکاهرم
استفادهمیکنند.یکتئوریجدیددرجمعیتشناسیمطرحشده،تحتعنوان
»برابریجنسیتی«.اینتئوریمیگوید،اگربرابریجنسیتیتقویتشودوزنان
امنیتاقتصادی–اجتماعیرااحساسکنند،انگیزهفرزندآوریدرآنهاقویتر
خواهدشد.بنابراینبرابریجنسیتیدرنهایتممکناستبهافزایشجمعیت
منجرشود.حاالاگرشمافضارابرایزنانطوریبسازیدکههمکارداشتهباشند،
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همدرسبخوانندوهمبچهداریکنند،هرسهراباهمانجامخواهنددادویکی
ازبرابریهایجنسیتیافزایشمرخصیزناناست.)محمودیان،1386(نظریه
برابریجنسیتیبهخوبیدلیلفرزندآوریایرانیانمهاجربهکشورهایاروپاییو
آمریکاراتبیینمیکند.افرادیکهدرایرانازفرزندوفرزندآوریبیزارهستند
به غربی پیشرفته درکشورهای باساکنشدن میکنند، انزجار ابراز وحتی

فرزندآوریتمایلشدیدپیدامیکنند.

5� جنبش های ضد تبعیضی مانند جنبش های فمینیستی 
درکشورهایدرحالتوسعه،پایگاهاجتماعیزنانپاییناستوبزرگترینمشغله
زنانسریعترازدواجکردنوفرزندآوریبیشتراست.دراینجوامعبهدلیلسطح
پایینتحصیالتزنانوبهداشتعمومی،میزانباروریزنانومرگومیرکودکان
باالست؛امابنابرنظریۀانتقالجمعیتی،هرچقدرمیزانتوسعهیافتگیدرمنطقه
وکشوریبیشترباشد،انتظارمیرودمیزانباروریپایینترباشد؛زیرافرایند
گذارباروریازطریقدوعاملماهیتفرهنگی،شدتبیشتریبهخودگرفته
است:1.جنبشزنانو2.برابرطلبیجنسیتیدرتحصیالتپسرانودختران.
کاهشبارورینیزبهنوبهخودتغییراتفرهنگیدیگریمانندافزایشمیانگین
سنازدواجوافزایشطالقوگسترشخانوادههایغیرعرفیدراثرتغییردر

سبکزندگیرادامنمیزند.
بهطورکلیدونوععاملتعیینکنندهبهصورتیقطعیرویگرایشباروری

تأثیردارند:
1.عواملنزدیکتعیینگرباروریشاملسندراولینازدواج)بهخصوصسن
زنان،زیرادورانفرزندآوریآنانمحدوداست(،پیشگیریازبارداری،شیردادن

مادرانوسقطجنین
2.عواملدورتعیینگرباروریشاملمرگومیرکودکان،سوادآموزیومیزان
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تحصیالت،وضعیتاقتصادی،شهرنشینی،سبکزندگیو...
درگذشتهباروریزنضامنتداومزندگیزناشوییبودوبرعکسعقیمبودن
وحتیتعددفرزنداندخترتهدیدیبرایزندگیزنانمحسوبمیشد؛امروزاین
تهدیدبسیارکمرنگترازگذشتهشدهاست؛هرچندامروزعواملگوناگوندیگری

زندگیهایمشترکراتهدیدمیکنند.
ازمنظرفرهنگیمیتوانگفت؛درجوامعیکهزنانازپایگاهاجتماعیباالتری
برخوردارند،فرزندآوریآنهانیزمعموالًازسنینباالترآغازمیشود.عاملدیگر
ایناستکهزناندارایشرایطاقتصادیپایین،برایمقابلهباخطراتبهداشتی
ناشیازفرزندآوریضعفبیشتریدارندوبالطبعمرگومیرفرزندانآنهاامکان

وقوعیبیشتریدارد)شنوویلسون،199:1999(.
»فرانکنوتشتاینازجملهکسانیاستکهموثرترینبحثرادرموردعللو
عواملکاهشباروریارائهکردهاست.تئورینوتشتاینهمراهبافرمولبندیهای
مربوطبهتاثرنوگراییبررفتارجمعیتشناختی،بهعنوانتئوریکالسیکگذار
پارادایمغالبدر تئوریکهدرچنددهه این جمعیتشناختیمعروفاست.
جمعیتشناسیبود،کاهشباروریراناشیازفرآیندصنعتیشدن،شهرنشینی
وبهطورکلیتوسعهاقتصادیمیداند.براساساینتئوری،فرآیندهایمذکور
ابتدابهکاهشدرمرگومیروبعدهاباروریمنجرمیشود،زیراازطرفیازارزش
ازطرف افزایشمییابدو آنها اقتصادیکودکانکاستهمیشودوهزینههای
دیگرباافزایشبازماندگیفرزندانانگیزهوالدینبرایداشتنفرزندبیشتر،کمتر

میشود.«)مهریاروحسینی:1385(

2� پنجره جمعیتی
اثراوجگیریموالیددر افزایشجمعیتدرسنینفعالیتدر جمعیتشناسان
دهههایپیشینرا»پنجرهجمعیتی«نامگذاریکردهاندوازآنبهعنوانامتیاز
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درحال کشورهای برای اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد به دستیابی برای
توسعهیادمیکنند.»بخشجمعیتسازمانمللمّتحدپنجرهفرصترابهعنوان
دورهايتعریفمیکندکهدرآننسبتجمعیتزیر15سالبهکمتراز30
درصدکّلجمعیتمیرسدونسبتجمعیت65سالهوباالترهنوزکمتراز15
درصداست.ازآنجاکهتغییردرنسبتکهنساالنناچیزوسهمآنهاهنوزکمتر
از15درصدکّلجمعیتاستوباکاهشسهمنسبیجمعیتزیر15سال،
نسبتجمعیتواقعدرسنینکاروفعالیتاقتصاد،درمقیاسبیسابقهايافزایش
مییابد.دراینشرایط،نسبتهايوابستگیسّنیکلبهکمتراز5صدممیرسد
وبهطوربالقوهشرایطبسیارمساعديبرايرشدوتوسعهاقتصاديفراهممیشود
)نسبتوابستگیسّنییکیازشاخصهاییاستکهبرايتعیینزمانبنديپنجره

یافرصتجمعیتمورداستفادهقرارمیگیرد(.
مشخصهتحولدرساختارسنیجمعیتکهتحتعنوانپنجرهجمعیت
مطرحشده،بهشکلهایمتفاوتیمنجربهبروزفرصتهابرایرشدتولیدسرانه
میشود.افزایشدرصدجمعیتدرسنکارنسبتبهکلجمعیتموجبافزایش
تولیدکنندگان تعداد افزایش دیگر عبارت به میشود، داخلی ناخالص تولید
و کودکان )جمعیت مصرفکنندگان تعداد به نسبت کار( سن در )جمعیت

نوجوانانوسالمندان(بهطورطبیعیافزایشتولیدسرانهرابهدنبالدارد.
بایدتوجهداشتهباشیمکهاینپنجرهجمعیتیازلحاظزمانیموقتیاست،با
گذشتزمانوباورودگروههایبزرگجمعیتیبهدورههایسالمندی،ساختار
سنیدستخوشتغییراتاساسیخواهدشدوقابلیتتولیدآنهاکاهشخواهد
یافت.اینامرمنجربهافزایشمجددنسبتهایوابستگیوبهدنبالآنتغییردر

سطوحانتقاالتبیننسلیخواهدشد.«)مطیعحقشناس،66:1390(
نوعیموهبتخدادادي را انفجارجمعیت اساس،جمعیتشناسان این بر
میدانندکهامکانتبدیلآنبهپاداشجمعیتیوجوددارد.چنانچهفرصتبه
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وجودآمدهبهدرستیمدیریتشود،میتواندبهتوسعهکشورکمککنددرغیر
اینصورت،بهمانعبزرگیبرسرراهتوسعهتبدیلخواهدشود.

تأثیراتاقتصاديپنجرهیافرصتجمعیتیریشهدراینواقعیتداردکه
که هزینههايعمومیاي فرصتگشودهمیشود، پنجره که دورهاي درطول
بهسمت بود گرفته صورت بهداشت و آموزش نظیر اجتماعی برنامههاي در
سرمایهگذاريدربخشهايتولیديوزیرساختهاهدایتمیشود.درسطح
ارتقاي و پسانداز بهسمت را جاري هزینههاي میتوانند خانوادهها نیز خرد
ایجاد برایجمعیتها تنهایکبار بدهند.فرصت زندگیجهت استانداردهاي
میشودودرنهایتازبینخواهدرفت؛پسبسیارمهماستکهبدانیماینپنجره
جمعیتيازلحاظزمانيموقتياست)معموالًیکباردرتاریخجمعیتیکشور
اتفاقمیافتدیاتکرارآنبهگذشتزمانبسیارزیادینیازداردوحدودبیشاز
6-5دههطولنمیکشد(،باگذشتزمانوباورودگروههايبزرگسالجمعیتي
بهدورههايسالمندي،ساختارسنيدستخوشتغییراتاساسيخواهدشدو
قابلیتتولیدآنهاکاهشخواهدیافت.دراینمرحلهمجدداًنسبتهايوابستگي
افزایشخواهدیافتوسطوحانتقاالتبیننسليتغییرخواهدکرد.دراینشرایط

مسألهاساسي،تأمیننیازهاوحمایتازسالمندانخواهدشد.
درایراندرسال1385،حدود25درصدکلجمعیتزیر15سالوحدود
70درصددرسنینفعالیتومابقیدرگروهسنيسالخوردهقرارداشتهاند.
هرمسنیجمعیتکشوردرسال1385افزایشفوقالعادهجمعیتگروههای
سنی19-15و2۴-20ساله]نسلمتولداندهه60[رانشانمیدهد.افزایش
جمعیتدردههاولپسازانقالب،باعثشدهدرحالحاضرکشورباپدیده

»تورمجوانی«روبهروباشد.
نکته است. مهم بسیار ایران در پنجرهجمعیتی درباره نکته دو به توجه
نخستاینکهتجربهکشورنشاندادافزایشنیرویفعالوآمادهبهکارجامعهو
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گشودهشدنپنجرهجمعیتیاگربابرنامهریزیحسابشدهدولتهمراهنباشد؛
نهتنهافرصت،بلکهتهدیدیدرجامعهخواهدبود.سیلعظیمجوانانجویای
کاردردهه80و90ونیازمندیهایآنهابهموضوعاتیمانندازدواج،مسکنو
مراقبتازآسیبهایاجتماعیباعثشداینفرصتبهعنوانبزرگتریندغدغه

مسئوالندرچندسالگذشتهتبدیلشود.
جمعیت افزایش و پنجره این شدن بسته با که است این دوم نکته
سالخوردگاندرآیندهنزدیکممکناستشرایطبرایشکلگیریارزشهای
منفینسبتبهکهنساالنفراهمشودوکاهشاحتراموتکریماینگروهرا
دربرداشتهباشد.»ازدیدگاهجامعهشناسی،افزایشبیقرینهدرتعدادسالمندان
وابستهدربرابرافراددرسنکارممکناستخودبهافزایشسطحاسترسوفشار
بینمراقبتدهندگانمنجرگردد.اینخوددرمواردیموجباتسوءاستفادهو
کمبودرسیدگیبهسالمندانرافراهممیآورد.«)شیخی،28:1395(بنابراین
ضروریاستمسئولینفرهنگیتادیرنشدهبرنامههایخودرابرایتکریماین

قشرتدوینواجرانمایند.
دکترسراییبااشارهبهوضعیتبازبودنپنجرهجمعیتیدرایران،اولویت
کشوررااستفادهازاینفرصتوپرداختنبهموضوعاتجواناندانستهوموضوع
افزایشزادوولدرااولویتبعدیقرارمیدهد.اومیگوید:»جمعیتایرانحدوداًاز
سال138۴وارددریچهجمعیتیشدهاستوتقریباًچهاردههدرایندورهخواهد
ماند.بهتعبیردیگر،دریچهجمعیتیایرانحدودسال1۴25بستهمیشود.اگر
دریچهجمعیتیایرانرابهدرستیمطالعهکنیم،سیاستهایبرخوردباآنرا
بهدرستیاتخاذکنیم،وسیاستهایاتخاذشدهرابهدرستیاجراکنیمایران
همممکناستبتواندازفرصتتکرارناپذیرایجادشدهاستفادهکندواقتصاددر
حالتوسعهخودرانظیرکشورهایموفقدراینزمینه)برایمثال،بعضیاز

کشورهایشرقآسیا(بهاقتصادیتوسعهیافتهتبدیلکند.
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باید بازاستسیاستگذاریبهطورخاص دردورهایکهدریچهجمعیتی
برعرضهوتقاضاینیرویکارمتمرکزباشد.بعدازعرضه،سیاستهایاتخاذ
شدهبایدبهتکوینیکنیرویکارسالم،ماهروباانگیزهبیانجامد.بهسخن
دیگر،اینسیاستهابایدبهارتقایسطحتغذیه،بهداشتوسالمتنیرویکار
)بهخصوصنیرویکاربالقوه(وارائهآموزشکارآمدبهآنانتأکیدکند.بعداز
تقاضا،سیاستهابایدبهایجادشرایطمساعد)سیاسی،اجتماعیواقتصادی(
برایجذبواشتغالمولدنسلهایبزرگناشیازباروریسطحباالیگذشته

کهدرامواجبلندواردنیرویکارمیشوندکمککند.
اشتباهاست.ولی، باروریزیرجانشینی از ناشی ازتهدیدهایآتی غفلت
اشتباهبزرگترایناستکهازفرصتهایاستثنایی،زودگذروتکرارناپذیربالفعل
غافلباشیم.غفلتازفرصتهایبالفعلجمعیتی،البتهبهطورمستقیمغفلتاز
فرصتهایایجادشدهبرایتوسعهکشورودرنتیجهآنتضعیففرصتهای
اشتغالوازدواججواناناست،ولیبهطورزمینهایاثربخشیسیاستهایاتخاذ
شدهبرایجلوگیریازتهدیدهایآتیناشیازباروریزیرجانشینیراهممیتواند

بهنحوقابلمالحظهایکاهشدهد.«)سرایی،13-12:139۴(

3� ترکیب اقوام ایرانی
تعریف»قوم«وتقسیمبندیجامعهبراساساقوامهمیشهمحلاختالفبوده
است.دراینبخشبدوندرنظرگرفتنمباحثتخصصیبهتقسیمبندیاقوام

ایرانیکهبهلحاظفرهنگیوجمعیتیدارایاهمیتاستخواهیمپرداخت.
1� قوم آذری:اینگروهبزرگترینقومایرانیپسازفارسهاهستند.قومآذری
درشمالغربمتمرکزندوزبانآنانترکیآذریواکثریتشانشیعهمذهب

هستند.
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2� قوم کرد: »کردها،پسازفارسهاوآذریها،سومینگروهازملّتایرانبهشمار
میآیند.عقیدۀعمومیایناستکهکردهاازاقوامایرانیونژادهندواروپایی
هستندکهازحدودچهارهزارسالپیشدرمنطقۀکردستاناستقراریافتهاند.«

)قاسمی،۴:1363(
جنوب کردستان، استانهای در کشور غرب در درحالحاضر قوم »این
آذربایجانغربیوبخشهاییازاستانهایکرمانشاهانوایالممستقرهستند.
اینناحیهبخشیازمنطقۀکردنشین،مشتملبرنواحیشمالیعراق،جنوب
شمال در قوم این از دستجاتی است. سوریه شرقی شمال و ترکیه شرقی
خراسانوگروهینیزدرکشورارمنستانبهصورتاقلیتقومیبهسرمیبرند.«

)حافظنیا،16۴:1381(
زبانکردیدرقالبلهجههایخاصیچون»کرمانجی«،»سورانی«،»زرزا«،
»گورانی«و»کلهر«،ازحیثساختاروریشه،ازشاخههایایرانیزبانهایهند
واروپاییاستکهدرعینداشتنزیرساختمشترکبازبانهایایرانی،نظیر
بلوچی،پشتووفارسی،گونۀخاصیاززباناستکهاقواموگروههایکردرابههم

پیوندمیدهدوازعواملیکپارچگیوتجانساینقومبهشمارمیآید.
میشوند. تقسیم شیعه و شافعی سّنی گروه دو به کردها مذهبی، حیث از
برخالفکردهایکردستان،کهاغلباهلسّنتوشافعیمذهباند،کردهایمنطقۀ

کرمانشاهانوایالمعمدتاًشیعهاند.)حافظنیا،1381(
3� قوم عرب:عربهایایراندربخشمرکزیوجنوبغربیاستانخوزستان
استقراردارند.خوزستانبهلحاظتوپوگرافی)ترسیممکانیاعمازپستیوبلندیها
برروینقشههایجغرافیایی(وساختارقومیوفرهنگیبهدوبخشخوزستان

مرتفعوخوزستانکمارتفاعتقسیممیشود.
»خوزستانمرتفعبیندشتکمارتفاعخوزستانودامنههایغربیرشتهکوه
زاگرسواقعاست؛اینبخشازنظرانسانیوفرهنگی،درواقعامتدادگسترۀ
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جغرافیاییبخشمرکزیاستواساساًقشالقعشایروایالتلروبختیاریناحیۀ
زاگرسبهشمارمیرود.بهدلیلغلبۀفرهنگایرانی،بایداینمنطقهرادنبالۀ
بخشمرکزیایراندانستکهدرشرقوشمالجلگۀخوزستانگسترشداردو

برخوزستانکمارتفاعمشرفاست.
شامل را خوزستان جلگۀ جنوبی و غربی بخشهای کمارتفاع خوزستان
میشود.مردماینخردهناحیه،کهعمدتاًعربودارایفرهنگخاصهستند،
ازبافتانسانیوفرهنگیخوزستانمرتفعمتمایزند.ساکنانمنطقۀعربنشین
خوزستان،ازحیثزبانوقومیت،اصالتاًعربهستند.«)حافظنیا،170:1381(

4� قوم بلوچ: قومبلوچدرناحیهایجغرافیاییمشتملبرجنوبشرقیایران،
جنوبغربیافغانستانوشرقپاکستانمستقراست.بلوچستانایران،منطقهایاز
کشوراستکهباایالتبلوچستاندرجمهوریفدرالپاکستانوناحیۀبلوچنشین
افغانستانپیوندفضاییوجغرافیاییدارد.سرزمینبلوچستانبامساحتیحدود
175000کیلومترمربعدرجنوبشرقیایرانواقعاست.برایبیانملموستر
وسعتبلوچستان،بایدگفتکهفاصلۀشهرزاهدان،درشمالآن،تاچابهار،در
جنوبآن،705کیلومتروعرضآنازکوهکتاافقهایشرقیجازموریان590

کیلومتراست.)حافظنیا،173:1381(
از و ازشاخهحنفیهستند اهلسنت ایران، بلوچ اقلیت نظرمذهبی از
اینجهتنیز،بابلوچهاوقلمرواهلسنتپاکستانوشبهقارۀهندمجانست
ازنظرریشۀزبانولهجه،زبان ایرانمتفاوتاند. بابخشمرکزی دارند،ولی
بلوچیراهمانندپشتو،تاجیکیوکردیعضوخانوادۀزبانهایایرانیمیدانند،
هم به بهمراتب پاکستان و ایران بلوچنشین مناطق در بلوچی لهجههای اما
نزدیکترندتابهزبانفارسی.بنابراینبلوچستانایرانوپاکستاندرسهمتغیر

مذهب،زبانوقومیتبایکدیگرتجانسدارند.
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5� قوم ترکمن: ترکمنهایایراندراستانگلستان،درسرزمینیواقعبیندو
روداترکوقرهسو،ودراستانخراسانشمالی،دربخشهایقوچان،بجنورد،
در واقع منطقه این از ترکمن قوم فضایی قلمرو زندگیمیکنند. وسرخس
شرقدریایمازندرانآغازمیشودوبهسمتآسیایمرکزیگسترشوامتداد
ایراندراستانگلستان،یعنیشهرهایگنبد، اکثرترکمنهای پیدامیکند.

بندرترکمن،ومراوهتپهساکناند.)رضایی،12۴:1386(
ترکمنها،کهنسبتبهدیگراقوامحاشیهایایرانی،قلمروفضاییمحدودتریدارند،
هماننداقوامکردوبلوچدرسهخصیصهومتغیرزبان،قومیتومذهبازبخشمرکزی
ایرانمتمایزندوبالعکسباکشورترکمنستاندراینسهویژگیاشتراکوتجانسدارند.
ترکمنهامسلماناهلسنتوحنفیمذهباند.تأثیراسالمبراینقومچنانبودکه
حتیدرموردپیدایشکلمۀترکمنگفتهشدهکهاینواژهبهدنبالمسلمانشدنآنها

دراواخرقرندهممیالدیظاهرشدهاست.)امیراحمدی،233:1377(

6� قوم لر: لرنامقومیایرانیاستکهدرغربوجنوبغربیکشورایرانزندگی
میکنند.اینقومدارایتقسیمبندیهایزیادیاستکهدرمهمترینوکلیترین
تقسیمبندیبهدوشاخۀلربزرگولرکوچکتقسیممیشود.لربزرگبیشتر
دراستانکهگیلویهوبویراحمد،فارس،بوشهر،چهارمحالوبختیاری،قسمتیاز
اصفهان،قسمتیازخوزستانوقسمتکوچکیازلرستانزندگیمیکنند،امالر
کوچکدرلرستان)پیشکوه(وایالم)پشتکوه(،بخشیازجنوبکرمانشاهونیز

استانهمدانوشهرستاناندیمشکاستانخوزستانمستقرند.
لربزرگبهدوشاخۀ»بختیاریولرهایکهگیلویهوبویراحمد«یابهطورکلی
لرهای»سربند«و»لرستانجنوبی«یالرهای»زیربند«تقسیممیشود.لربزرگ
کهبخشعمدۀقوملرهستندتقسیمبندیهایگوناگونیدارند،ولیمهمترینو
کلیترینتقسیمبندیاینقومبهنامایلهایآناست؛ازجملهایلهایبختیاری،
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بویراحمد،ممسنی،طیبی،چرامولیراوی.)امانالهی:1370(
همانطورکهمشاهدهمیشودسهقومکرِدکردستان،بلوچوترکمناقوامی
هستندکهبیشترینتفاوترابابخشمرکزیدارند.اینسهقومدرمتغیرهای
اصلیمانندقومیت،مذهب،منطقهجغرافیاییزندگی)مناطقمرزی(وزبانبا
بخشمرکزیتفاوتدارند؛بنابراینسیاستهایجمعیتیوبرنامههایفرهنگی
اینمناطقبایدبادقتبیشتریتدوینواجراشود؛بهگونهایکهضمناحترام
متقابلبهفرهنگوهویتاقوامواقلیتها؛انسجامومنافعملیهمرعایتشود.
درهمینزمینه،متوسطرشدجمعیتساالنهکشوربهتفکیکاستانهادر
سالهای75تا85نشانمیدهدکهاستانهاییکهازبیشتریننرخرشدجمعیت
برخوردارندبهترتیبعبارتبودنداز:سیستانوبلوچستان)3/۴0(،کرمان)2/8۴(
همدان استانهای به متعلق بهترتیب هم رشد کمترین .)2/83( هرمزگان و

)0/15(،اردبیل)0/5(،کرمانشاه)0/55(وزنجان)0/69(بودهاست.
سیستانوبلوچستاندرسهدههگذشتهنرخرشدتقریباًدوبرابرمتوسطرشد
کلکشورراتجربهکردهاستواینموضوعبهدلیلویژگیهایایناستانمانند
ترکیبمذهبیوموقعیتجغرافیاییدغدغههاییراایجادکردهاست.البتهبه
جزتفاسیرامنیتمحورکهبهنقشکشورهایعربحاشیهخلیجفارسبررشد
جمعیتدربلوچستان،هرمزگانوعربهایخوزستاناشارهدارند،بهنظرمیرسد
ساختاراقتصادی،فرهنگیواجتماعیدرافزایشنرخرشدومیزانزادوولداین
استانبسیارموثربودهاست.برایمثالدرسیستانفرهنگچندهمسریرواج
دارد،اهلتسننبهسیاستهایکنترلجمعیتوتحدیدموالیدعالقهایندارند،
چارهای آنها اکثر و است محدود بسیار زنان برای بهویژه فرصتهایشغلی
جزشغلبچهداریندارند،پرداختیارانهموجبتشویققشربیکاروفقیربه
استاندر این ازجمعیت نیمی ازهمههنوز ومهمتر است فرزندآوریشده
روستاهازندگیمیکنندونرخشهرنشینیایناستان)۴9درصد(کمتریننرخ
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درکلکشوراست.طبقنتایجتحقیقیدرموردباروری»زنانبلوچیازسایر
قومیتهانگاهسنتیتریداشته،بهطوریکهحدود50درصدشاناستفادهاز
وسایلجلوگیریازحاملگیرادخالتدرکارخدادانستهاند،درصورتیکهدر
بینزنانگیلکیفقط11درصداینعقیدهراداشتهاند.«)عباسیودیگران،

)10۴:1383

گفتار دوم: سالمندی در جهان و ایران
سازمانجهانیبهداشت،عبورازمرز60سالگیراشروعدورانسالمندیتعریف

کردهاست.اینسازمانسالمندانرادرسهگروهقراردادهاست:
1.سالمندجوان60تا7۴؛

2.سالمندمیانسال75تا90؛
3.سالمندپیر90بهباال.

»شمارجمعیتسالمنددر50سالگذشتهسهبرابرشدهاستودر50سال
آیندهنیزسهبرابرخواهدشد.درسال1950نزدیکبه205میلیوننفرسالمند
درسرتاسرجهانوجودداشت،50سالبعدشمارافرادسالمندسهبرابرشدوبه
606میلیوننفررسید.درنیمهاولقرنحاضرنیز،پیشبینیمیشودکهجمعیت
سالمنددرجهاندرسال2050بهدومیلیاردنفربرسد.جمعیتسالمنداننسبتبه
کلجمعیتازرشدسریعتریبرخورداراست.دردورهزمانی1950-1955متوسط
میزانافزایشجمعیتسالمنداندکیبیشترازمیزانرشدکلجمعیتبودهاست؛
امااخیراًمیزانرشدسالمندان)1/9(درصد،بهطورقابلمالحظهایبیشترازمیزان
قول به )united nation; 2002: 10( میباشد.« درصد )1/2( جمعیت کل رشد
بهسونامیخاکستریخواهدشد،وضعیتیکهدر امرمنجر این فیلیپالنگمن،
آنتعدادزیادیازجمعیت،حدودباالی60سالوتعدادکمیازجمعیت،زیر30
سالسنخواهندداشت.وضعیتبرخیازکشورهاازاینهمبدتراست.اززمان

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org
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بوده افزایشمرگومیر و زادوولد فروپاشیجماهیرشوروی،روسیهشاهدکاهش
است.طولعمرروسهامثلهمان50سالپیشاستوجمعیتکشورازسال
1992حدودششمیلیونکاهشداشتهاست.درژاپنوبیشترکشورهایاروپایی
میزانکهنسالیبهشدتدرحالافزایشاست.تعدادافرادبزرگسالدرچینهرساله

3/7درصدافزایشمییابد.«)بروکز،1391(
ایراندردهه60بابیشاز17میلیوننفربزرگترینتعدادموالیدخودرادر
تاریخکشورداشتهاست.دههشصتیها-کهدرخانوادههایپرجمعیتبزرگ
شدند،مدرسهوکالسشلوغراتجربهکردند،پشتسدکنکورماندندوبرای
شغلوازدواجوسربازیشانبهخاطرجمعیتزیادشانمشکالتزیادیدرست

شد-بیستسالدیگرسالمندمیشوند.

جدول1� درصد و تعداد سالمندان باالی 60 سال در کشور از 1335 تا 1390

35۴55565758590عنوان
118۴168۴17702987397751216159تعدادسالمندان

6/2۴6/535/255/۴36/627/278/2درصدنسبتبهجمعیتکل

همانطورکهدرجدولباالمشاهدهمیشوددرصدسالمنداننسبتبهجمعیت
کلدرحالافزایشاست.براساسارزیابیهایجمعیتشناختیدرصورتیکه
سنامیدزندگیدرایران75سالومیزانرشدجمعیت1/5درصددرسالدر
نظرگرفتهشود،جمعیتکشوردرسالپایانیچشماندازبیستسالهکشور107
میلیوننفرخواهدبودکهازاینتعداد1۴/7درصدازجمعیتیعنیبیشاز
15میلیوننفرراسالمندانتشکیلخواهندداد.بهعبارتدیگر،میتوانگفت
جمعیتسالمندکشوردرعرضبیستسال)1385-1۴05(نزدیکبهسهبرابر
خواهدشد.براساسمنابععلمیجمعیتشناختیزمانیکه8درصدجمعیت
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راافراد65سالهوباالتریا12درصدجمعیتراافراد60سالهوباالترتشکیل
دهد،پدیدهسالمندیاستقرارمییابد.بنابراینکشورایرانباشروعسدهجدیدبا
پدیدهاجتماعیسالمندیروبهروخواهدبود.بههرحالسالمندشدنجمعیت
ایرانفرایندیطبیعیاستونمیتوانآنرامتوقفیامعکوسکرد،بلکهمیتوان
باسیاستگذاریهایصحیحآثاراینفرایندراکنترلکرد.)دهستانی،12:1387(
شاخصسالخوردگیجمعیتایرانکهازتقسیمجمعیت65سالهوبیشتر

بهجمعیتزیر15سالبهدستمیآیدبهشرحزیراست:
جدول2� شاخص سالخوردگی جمعیت ایران

133513۴51355136513751385سال

9/۴8/۴7/96/711/120/7شاخص

جدول3� پیش بینی درصد جمعیت 60 سال به باال تا افق سال 1480

درصدجمعیت60سالبهباالسال
الگویرشدباالالگویرشدمتوسطالگویرشدپایین

13907.57.57.5
1۴0010.710.۴10.1
1۴1016.315.31۴.3
1۴202۴.۴22.020
1۴3038.533.128.5
1۴۴0۴5.536.729.8
1۴5050.837.728.5
1۴6052.938.228.۴
1۴70۴9.836.227.2
1۴80۴7.۴3۴.726.1

جمعیت از عظیمی حجم چنین با هیچوقت کشور که حالیست در این
سالمندروبهرونبودهوتجربهبرخوردبااینتعدادرانداشتهاست.بههمیندلیل،
عدهایازکارشناساننگرانیهاییازاینوضعیتدارندومعتقدندباشکلگرفتن

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


85 فصل سّوم: فرهنگ و جمعیت

سونامیسالمندی،مشکالتیدرزمینهنگهداریومراقبتازآنهاورسیدگیو
حتیدرمانآنهاوجودخواهدداشت.

نحوینژاددراینبارهمیگوید:متاسفانهدرحالحاضرسالمندانماشرایط
اینرادرجامعهندارندکهدرمحیطبیایند.خیابانواماکنعمومیوپارکهای
بهاندازهکافیسرویسبهداشتیدر افرادسالمندراندارد. ماآمادگیپذیرش
سطحشهرنداریم؛مترویمامناسبسازینشده.اینوضعیتباعثمیشودکه

سالمندمنزویبشودوازخانهخارجنشود.
اوادامهمیدهد:شرایطبرایاوقاتفراغتوکارهایداوطلبیفراهمنیستکه
سالمندبتواندازانرژیاشاستفادهکند.دراینصورتسالمنداحساسمیکند
کهعاطلوباطلاستوبیشترینکاریکهمیتواندانجامدهدروزنامهخواندندر
پارکاست!1فکوهیمیگوید:»بایدبهایننکتهتوجهداشتکهموقعیتپیری
درکشورهایجهانسومرانمیتوانباکشورهایتوسعهیافتهمقایسهکرد.به
عبارتدیگر،کشوریهمچونایراننمیتواندآنقدرهابرنظامتأمیناجتماعی
به رو که سالخورده جمعیتی برای »مناسب« موقعیت کردن فراهم در خود
افزایشاستحسابکندکهمثاًلسوئیسیاژاپنمیتواند.اینیکامرصرفا

جمعیتینیست،بلکهبهفرهنگهایمتفاوتبرمیگردد.
درکشورهایتوسعهیافتهایمثلسوئیسیاژاپنکهجمعیتسالخوردهرقم
باالییدارند،قانونگراییوقابلیتواقعیاجرایقوانیننیزدرسطحباالییاست
وبههمیندلیلنیزسهماقتصادزیرزمینییعنیاقتصادیکهثبتنمیشود
وبهجامعهسهمیازسودخودرانمیدهدبسیارپاییناست.افزونبرهمه
اینها،درکشورهایتوسعهیافتهبهدالیلمختلف،کار،یکارزشاجتماعی
استکهافرادشدیداًبهآنپایبندهستندوبههمیندلیلنیز،ماباکارگریزی
وتمایلبهسوداگریوبنابراینعدمپرداختمالیاتکمترروبروهستیم.دراین

1- http://banker.ir/news
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موقعیتجامعهمیتواندرویمنابعباالییکهازحوزهمالیاتوبرداشتسهم
دولتازدرآمدزاییرسمیجامعهبهدستمیآیدحسابکند.امادرکشورهای
جهانسوم،ازجملهدرکشورما،فاصلهزیادیباچنینموقعیتهاییوجود
دارد.بنابراینتأمینمالیافرادسالخوردهبهاحتمالزیادبایدعمدتاًبردوش
خانوادهآنهاباقیبماندومنابعدولتیزیادیبرایاینکاروجودندارد.دراین
وضعیت،پیرشدنجمعیتیکفاجعهبهشمارمیآیدکهبایدبهشدتازآن

برحذربود.«)گفتمانالگو،67:1393(
بهسن بههرحال فعلی است.جمعیت اجتنابناپذیر پیرشدنجمعیت
کهنسالیمیرسندودروضعیتیکهپیشخواهدآمد،بهترینوعاقالنهترین
کار،ایجادزمینهبرایباالبردنکیفیتزندگیسالمنداست.بنابراینضروری
به میاندیشیم سالمندان رفاهی و بهداشتی نیازهای به که همانطور است
بایدارزشهای این، بر نیازهایفرهنگیاینگروهسنیهمفکرکنیم.عالوه
فرهنگیکهتکریمواحتراماینگروهراپاسمیداردحفظکنیم.اینوظیفه
ورسالتفرهنگیازخانوادهشروعمیشودودررسانههابهخصوصصداوسیما،
سینماومطبوعاتقابلترویجوتبلیغاست؛برایمثالهیچاشکالینداردکهدر
حوزهفرهنگعمومی،ساختنامکاناترفاهیبرایسالمندانازجملهساختن

دستشوییموردتقدیرقرارگیرد.
بازنشستگییکیازعواملایجادتنشهایخانوادگیوازعواملاصلیافزایش
بروز موجب ژاپن کشور در بهخصوص وضعیت این باالست. سنین در طالق
آسیبهایاجتماعیمانندافزایشخودکشیشدهاست.زنوشوهرتازمانیکه
بخشاصلیساعاتروزرادرمحلکارودورازیکدیگرقراردارندبهترمیتواننداز
خصوصیاتمنفییکدیگرچشمپوشیکنند؛زیرابهطورموقتیکنارهمهستند
ودوبارهبایدبهسرکارروند.اماباشروعدورانبازنشستگیتمامروزدرکنارهم
خواهندبودوآنگاهاختالفاتکوچکیکهقباًلبادوریازیکدیگرحلمیشد،
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اکنونبزرگوبزرگترمیشود.درایرانبهویژهزنانازبازنشستگیهمسرانخود
استقبالنمیکنندوحضوردائمآنهادرخانهراموجبدخالتوبههمریختگی
اوضاعخانهمیدانند؛بنابراینضروریاستمتناسبباافزایشجمعیتسالمندان
برایآنهابرنامههایفرهنگیبهویژهبرنامههاییکهدرفضاهایعمومیوخارج

ازمحیطخانهباشد،درنظرگرفت.
مطالعاتنشانمیدهددرصورتشاغلبودنزنان،مادربزرگهامهمترین
منبعمراقبتازکودکانبهحسابمیآیند.درچنینشرایطی،تعدادقابلتوجهی
پدربزرگخود و مادربزرگ توسط والدینآنهاشاغلهستند ازکودکانکه
نگهداریمیشوند.البتهنوعیمبادلهدراینروابطهموجوددارد؛یعنیدرحالی
کهدخترانوپسرانبهمراقبتازوالدینخودمتعهدهستند،والدینآنهاهم

وقتبیشتریصرفنوههایخودمیکنند.)شیخی،28:1395(
تحقیقاتانجامشدهدرحوزهمطالعاتشهریونتایجمصاحبهباسالمندان
نشانمیدهدبرخیازمهمتریندالیلیکهسالمندانرابهحضوردرفضاهای

عمومیترغیبمیکنندعبارتنداز:
1.استفادهازهوایتازهولذتبردنازطبیعت

2.کسباحساسآزادیواستقالل
3.کسباحساسارزشداشتنومفیدبودن:سالمنداننیازدارندکهبهآنها
بهعنوانموجوداتمفیدوباارزشنگاهشود،حتیاگرایننیازباایستادندرصف

شیریابهگردشبردنکودکانبرطرفشود.
فضایی تا دارند نیاز بهشدت سالمندان اجتماعی: تعامالت افزایش .۴
بادوستان،همکاران،همسایههاوحتیغریبههاداشتهباشند. برایگفتوگو

)علویزاده،6:1395(
درسوئدامکاناتویژهایبرایاستفادهسالمندانازکتابخانههافراهمشده
استکهارسالکتاببهمنزلوبرپایینمایشگاهکتابمناسببرایسالمندان
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درمراکزازحضوریکیاینخدماتاست.
درپایانبایدگفت؛پیشکسوتانعرصهفرهنگوهنریکیازذخایرومنابعی
هستندکهمیتوانازفکروتجربهآنهابرایآموزشنسلجواناستفادهکرد.

Agism  گفتار سوم: سن گرایی
سنگراییبهمعنایاعمالتبعیضوداشتنعقایدکلیشهاینسبتبهافرادیا
گروههابهدلیلسنآنهاست.ایناصطالحدرسال1969توسطرابرتنیلباتلر
Robert Neil Butlerبرایتوصیفتبعیضعلیهسالمندانبهکاربردهشد؛اما

امروزهسنگراییبهتبعیضبرضدهمهگروههایسنیاشارهدارد.برایمثال
دستکمگرفتنوناپختهانگاشتننظروایدهجوانانبهدلیلسنآنها.دونمونه

برجستهسنگراییعبارتنداز:سالمندگراییوجوانگرایی.
سالمندگرایی)Adultism(؛بهتبعیضعلیهکودکان،نوجوانانوجواناناشاره
دارد.دراکثرجوامعسنتیهموارهسالمندانازجایگاهواحترامخاصیبرخوردار
سایر علیه نهادینهشده و نظاممند تبعیض به جایگاه این گاهی اما هستند؛
بهویژهکودکان،نوجوانانوجوانانمنجرمیشود.درفرهنگ گروههایسنی
گذشتهایراننمونههاییازاینتبعیضدیدهمیشود.برایمثالدرفرهنگو
ادبیاتایران،ازجوانیبهدورانخامی،کمعقلیوهیجاناتعاطفییادمیشود؛
دورانخطرناکیکهبایدبامراقبتومداراطیشود.گویادورانسالمندیاصل

استودورانجوانیشریاستکهناگزیربایدآنراطیکرد.
جوانگرایی)Jeuanism(؛بهتبعیضعلیهافرادغیرجوانبهخصوصسالمندان

اشارهدارد.
بروز موجب است ممکن نظاممند تبعیضهای ایجاد بر عالوه سنگرایی
جوانهراسی )Paedophobia(؛ کودکهراسی مانند روانی بیماریهای برخی
ترس بهنظرمیرسد )Gerontophobia(شود. پیرهراسی و )Ephebiphobia(
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ترسیجدی ایران امروز جامعه در هراسی( )کودک فرزند و نوزاد داشتن از
استکهبایداقداماتالزمبرایآناندیشیدهشود.عالوهبراینباتوجهبهرشد
جمعیتافرادسالخوردهممکناستترسازافرادمسننیزبهزودیدرجامعه
ماشیوعپیداکندوضروریاستتابرایآننیزتمهیداتالزمدرنظرگرفته
شود.درصورتیکهاقداماتوبرنامههاموفقیتآمیزباشد،چنینترسهاییبهنوعی
ابرازمحبتخواهدانجامیدکهبااصطالحاتیمانندکودکدوستی دوستیو

)paedophilia(وپیردوستی)Gerontophilia(ازآنیادمیشود.
سنگراییدیجیتالی)DigitalAgeism(؛باورعمومیکهبهجوانترهااجازه
میدهدفکرکنندافرادمسنهوشودرکاستفادهکاملازوسایلالکترونیکی
پیشرفتهمانندلپتاپوموبایلراندارند،سنگراییدیجیتالنامیدهمیشود.
تبعیض،پیشداوریوعقایدکلیشهایدربارهتوانگروههایسنیدراستفاده
ازوسایلوفضایدیجیتالتهدیدجدیدیاستکهمسئوالننبایدازآنغافل
سالمندان و ماهر؛ و خبره افرادی بهعنوان جوانان اصوالً فضا این در بمانند.
بهعنوانافرادیکودنواحمقنشاندادهمیشوند.عالوهبراینبرخیبازنماییها
ممکناستبهمرورزمانازفضایمجازیبهزندگیواقعیرسوخکردهوازجنبه
شوخیوخندهبهعادتدایمیافرادتبدیلشود.پیرزنیکههنگامفوتکردن
شمع80سالگیتولدشدندانمصنوعیشبیرونمیپردیاپیرمردیکههنگام
ادرارفراموشمیکندزیپشرابازکندنمونههاییازاینتبعیضهایسنیدر

فضایمجازیهستند.
سنگراییدرسینمایهالیودبهخصوصموضوعتبعیضعلیهبازیگرانزن
مسن،یکیازموضوعاتیاستکهبرخیمنتقدانهنریبهآنپرداختهاند.زنانی
کهروزیدرهالیودستارهبودندوعکسآنهادرتمامنشریاتدیدهمیشدو
استفاده برایفروشمحصوالتخود نشانآنها و نام از شرکتهایمختلف
میکردندبهسرعتبهافرادزایدوازکارافتادهتبدیلمیشوندکهحتیامکان
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ادامهکاردرحرفهعادیخود،یعنیبازیگریراهمندارند.همانطورکهاشاره
شددرهالیودتبعیضسنیباتبعیضجنسیترکیبمیشودودرنهایتدر
اکثرفیلمهانیزتعدادنقشهایالزمبرایمردانباالی50سالبیشترازتعداد

نقشهایالزمبرایزنانباالتراز50سالاست.
ومطبوعات موسیقی درحوزه برعرصهسینما ایرانسنگراییعالوه در
بهخصوصبرایزناندیدهمیشود.بههرحالتحقیقمستقلیدراینموردانجام
نشدهاستوضروریاستتامتولیانمربوطبهبررسیوضعیتزنانومردان

مسندرحوزههایگوناگونهنریورسانهایبپردازند.

گفتار چهارم: خانواده و فرهنگ
خانوادهبهعنواناولینواحداجتماعینقشبسیارمهمیدرتغییراتاجتماعی
داردوهرگونهدگرگونیدرالگوخانوادهوروابطزناشوییوخانوادگیبرساختار
کلیجامعهتأثیرمیگذارد.هرچندتغییراتالگویخانوادهازعواملدیگریمانند
تغییردرشیوهتولیدجامعه،مدرنیته،فردگرایی،رشدوگسترشفنآوریهای
نوینارتباطیتأثیرمیپذیرد؛امابهنوبهخودتغییردرخانوادهتغییراتاجتناب
ناپذیریرادرجامعهبهدنبالدارد.برایمثالرونالداینگلهارتبهارتباطکاهش
بعدخانوادهوتغییردرارزشهایفرهنگیبهخصوص»هنجارهایجنسی«اشاره
دارد.اومعتقداستباکاهشمرگومیرنوزادانوکاهشتعدادباروریزنانو
تعدادفرزندانیکخانواده؛بهجایهنجارهایاخالقیوجنسیکهوظیفهاصلی
مادرانرافرزندآوریوکدبانویخانهمیدانست؛هنجارهایسکسیشکلگرفته
استکهازآزادیافراددراینحوزهحمایتمیکند.)اینگلهارت،60:1380(

بهنظرمیرسدامروزهفردیتواستقاللافرادهنجارهایجدیدیرادرحوزه
رویکرد و فرهنگی محدودیتهای است. داده نیازهایسکسیشکل و روابط
سنتیبهروابطجنسیبرداشتهشدهوهنجارهایجدیدگسترهوسیعتریاز
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چنینروابطیرابرایافرادفراهممیکند.اززنانانتظارمیرودکهمراقبتهای
بامدتطوالنیتر آنها تاکارکردجنسی آورند بهعمل بدنخود از را الزم
یافتهاندو انجامشود.زنانهمکهآزادیوفردیتبیشتری وکیفیتبهتری
فرزندزاییدرتعریفهویتشانکمرنگشدهاست،مشتاقانهچنینانتظاراتیرا
میپذیرند.بنابراینمسألهبهاینسادگینیستکهبابایکوتعروسکباربیو
جایگزینکردنآنباسارا،دخترانوزنانایرانیبهباروریبیشترترغیبشوند.
زنان30سالبهباالیایرانیکهامروزدچارافراطدررژیمچاقیشدهانددرزمان
کودکیخودباعروسکهایپارچهایوپالستیکیچاقبازیمیکردند.چنین
تحلیلهایسطحیایکهبااقداماتسخیفیمانندآتشزدنعروسکباربیدر

مدارستکمیلمیشود،تأثیراتکاماًلمعکوسیخواهدداشت.
بنابراینبایدگفت؛خانوادهبهعنوانبخشیازجامعهبزرگترهمراهوهمگام
باتغییراتی باآندچارتغییرمیشود.اگردرسطحاجتماعوفرهنگجامعه
روبهروشویم،اینتغییراتخواهناخواهبهخانوادهوسایرنهادهایاجتماعیهم
اشاعهپیداخواهدکرد.بهسخندیگر،کسانیکهبدونتوجهبهتغییراتکالن
اجتماعیمیخواهندحوزهخانوادهراازاینتغییراتمصونبدارند،بهنتیجه

مطلوبنخواهندرسید.
اگرجامعهایازشیوهتولیدیکشاورزیبهشیوهتولیدیصنعتیحرکتکند،
سطحسوادوتحصیالتافرادجامعهوبهخصوصزنانارتقاءیابد،شهرنشینی
گسترشیابد،وسایلنوینارتباطیفراگیرشودومنطقاقتصادبازاربرجامعه
حکمفرماشودنمیتوانانتظارداشتکهخانوادهوروابطخانوادگیازاینتغییرات

مصونبماندوهمچنانخانوادهبهسبکسنتیحفظشود.
عالقه است مشکلساز و دارد اهمیت حاضر درحال آنچه میرسد بهنظر
نداشتنبهازدواجوتشکیلخانوادهاست.بدونتردیدباالرفتنمیانگینسن
ازدواجپیامدهایگستردهایدرمیزانزادوولدونرخرشدجمعیتکشورخواهد
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داشت.همهآمارهانشانگرآناستکهاینمیانگیندرچنددههگذشتهدرحال
افزایشبودهاست.البتهبخشیازاینافزایشمیانگینسنازدواجطبیعیبوده
ومتناسبباتغییراتایجادشدهدرسایرابعادجامعهاست.اماآنچهنگرانکننده
استایناستکهگاهاینافزایشبیشازحدمیانگینومعمولاست.برخیاز

مهمتریندالیلاینوضعیتبهشرحزیراست:

1� سبک زندگی
سبکزندگیایرانیانازمراسمآشناییدختروپسرتاازدواجوشروعزندگی
شود. اصالح و بازبینی زمان مقتضیات و شرایط به توجه با باید آنها، مجدد
انتظاراتبیحدوحصراکثرجوانانازوالدینومسئولیتگریزیروبهافزایش
آنهایکیازدالیلکاهشتمایلبهزادوولدبیشتراست.تمایلبهفرزندبیشتر
درجامعهایکهفرزنداناز18سالگیمستقلمیشوندوبهدنبالزندگیخود
میروندباجامعهایکهفرزندانتاآخرعمرازوالدینتوقعدارندتفاوتزیادی
و... نوهها برای وسیسمونی جهیزیه تهیه و عروسی انتظارخرج دارد. وجود
بهخصوصدرشرایطیکهمقایسههاوحسادتهابیشترمیشود،یکیازعوامل
کاهشتمایلبهازدیادفرزنداست.البتهازسویدیگرکاهشتعدادفرزندانو
تکفرزندیشدناکثرخانوادههاهمباعثمیشودکهقدرتفرزندانافزایش
یافتهوباخانوادههای»فرزندساالر«وحتی»نوهساالر«روبهروشویمکهدرآن
فرزندانبهدلیلدرمرکزتوجهبودن؛مصرفگرا،تنبلومسئولیتگریزشوند.
همانطورکهمشاهدهمیشوددرعلومانسانی،بسیاریازمواقعمتغیرهابرروی
همتأثیرگذارندوجایعواملدررابطهعلتومعلولیمیتواندعوضشود.به
هرحال،تغییردرچنینوضعیتیعالوهبرنیازبهتغییراتساختاریدرحوزه
اقتصادوتأمیناجتماعیبهانجامکارهایعمیقوطوالنیمدتفرهنگیهم

نیازمنددارد.
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بهطوریقیندرسالهایاخیرازناحیهجمعیتیتغییراتیانجامشدهاست.بر
اساسنتایجسرشماریها،بالغبر21میلیونخانواردرکشورشمارششدهاست.
بعدخانواراز۴نفربه3.5نفرکاهشپیداکردهاستومتوسطتعدادفرزنددر
هرخانوار،بهکمتراز2فرزندکاهشپیدانمودهاست)حدود1.7فرزندبهصورت
میانگیندرکلکشوراست(.نسبتخانوارهاییکنفرهاز5.2درصددرسال
1385به7.1درصددرسال1390رسیدهاستواینروندهمچنانادامهدارد.
اینساختارجدیدجمعیتینیازمندبرنامههایفرهنگیجدیداست.برایمثال
باکاهشبعدخانواروکمشدندیدوبازدیدها،خانوادههابهبدیلهاییبرایدور
همبودننیازدارند.انجمنهاوگردهماییهایداوطلبانهکهتوسطگروههای
مانندهممحلهایها،همکاران،همفکرانوهمسنهاتشکیلمیشود، مختلف
میتواندجایگزیندیدوبازدیدهایخانوادگیشودوبهمشارکتاجتماعیبیشتر

بیانجامد.
مادران و پدران زندگی گیرد، قرار مطالعه مورد باید که دیگری »عامل
سالمند،درکنارفرزندانشاناست،زیرارویاندازهخانواراثرگذاراست.زندگی
افرادجوانیامیانسالدرکنارپدرانومادرانخود،ازکشوریبهکشوردیگر
متفاوتاست،ولیدرهرحالعاملیاستکهاندازهخانوارومصرفوالدینرادر
طولچرخهزندگیتحتتأثیرقرارمیدهد.مطالعاتیکه»مینیاسی«ودیگران
یاسهمجوانان تعداد اساسیدر تفاوتهای به دادهاند، انجام درسال2003
ایتالیازندگی و ایاالتمتحده بریتانیا، باپدرانومادرانشاندر میانسالکه
میکنند،اشارهکردهاند،بهاینمعنیکهدرانگلستانوایاالتمتحده،2003
بهترتیب21و9درصدفرزندانپسردرحدفاصلسنی25-29باوالدینخود
زندگیمیکردند،درحالیکهاینمقداردرایتالیابرابر76درصدبودهاست.«

)مارتینز،161:1393(
برمصرفکاالهای الگویخانوادهوروابطخانوادگی تغییرسبکزندگی،
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از و هستهای خانواده به گسترده خانواده از میگذارد.حرکت تأثیر فرهنگی
خانوادههستهایبهخانوادههایتکفرزندیوتغییردرارزشهاوهنجارهای
خانوادگیموجبالگویجدیدیازمصرفکاالوخدماتفرهنگیشدهاست.

برخیازویژگیهایاینالگویجدیدعبارتنداز:

الف.تکثروتنوعدرمصرفکاالهاوخدماتفرهنگی
پدیدهمصرفگرایییکیدیگرازمؤلفههایمحوریسبکزندگیمدرناست.
بدیهیاستکهباغلبۀسبکزندگیمصرفیوافزایشمیزانمصرفوبهتبع
آنباالرفتنهزینههایمعمولزندگی،تمایلخانوادههابهداشتنفرزندبیشتر

راکممیکند.
درگذشتهتقریباًتمامیعالیقفرهنگیاعضایجامعهوهمچنینخانواده
براساسدومعیارجنسوسنتهیهومصرفمیشد.بهمرورزمانهرکداماز
اعضایجامعهوبهتبعآنخانواده،عالیقوسالیقخاصخودراپیداکرد.به
همیندلیلامروزودریکخانوادههرکدامازاعضاءبهکاالوخدماتخاصی

تمایلپیداکردهاست.

ب.افزایشسرعتتغییردرنیازهاوخدماتفرهنگی
دنیایامروز،دنیایسرعتاست؛اینسرعتشاملنیازهاوبهتبعآنمحصوالت
فرهنگیهممیشود.پیشرفتدرتکنولوژیهایالکترونیکیوارتباطیدربرخی
محصوالتوفضاهایفرهنگیمانندبازیهایرایانهایوشبکههایاجتماعی

تغییراتشدیدیایجادکردهونیازمندبهروزرسانیورصددایماست.

پ.فردیشدنمصرفکاالهایفرهنگی
درگذشتهمصرفکاالهایفرهنگیحالتجمعیوگروهیداشت.برایگوش
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کردنبهیکاپرایادیدنیکفیلمبایدباجمعیدیگردرمکانوزمانمشخصی
حاضربود.بهجزکتابکاالیفرهنگیاختصاصیوفردیدیگریوجودنداشت.
بهمرورزمانوباگسترشتکنولوژیهایجدیدمانندگرامافون،سینما،تلویزیون،
انواعنرمافزارهایصوتیتصویریوچندرسانهایوگسترشفضایمجازی؛امکان

مصرففردیکاالهاوخدماتفرهنگیمهیاشد.
و باحقوق که باروری کنترل برنامۀ و نوعسیاست امروزیهر درجهان
ندارد فرقی بود. نخواهد موفقیتآمیز باشد تضاد در افراد اساسی آزادیهای
کهاینبرنامههابرایکاهش،افزایشیاثباتباروریاستمهمایناستکه
بایدافرادجامعهبهضرورتچنینسیاستهاییآگاهشوندوآنهارابارضایت
در فرهنگی کارهای اهمیت که است همینلحظه در درست بپذیرند. کامل
حوزهسیاستهایجمعیتیروشنمیشود.شایددرگذشتهاینامکانبودکه
خانوادههارامجبوربهپذیرشسیاستهایدستوریکنند؛اماامروزهباگسترش
ارتباطاتوتعددگزینههادرمقابلخانوادهها،چنینروشیکارسازنیست.بعید
استکهامروززوجیبهدلیلدسترسییاعدمدسترسیبهوسایلجلوگیریاز

بارداریالگویفرزندآوریخودراتغییردهند.

2� رویکرد به طالق و ازدواج مجدد
رویکردفعلیاکثریتجامعهایرانی-بهخصوصمسئولیندولتی-بهطالق،
یکیازعواملکاهشنرخازدواجوزادوولدافرادمطلقهاست.باوجودافزایش
میزانطالقبهحدود25درصددرکلکشوردردهه90هنوزتابوهاییدرذهن
مردموجودداردکهمانعگفتوگویمنطقیودورازتعصبدرمورداینپدیده
میشود.ازطرفدیگرآنچهتاکنوندردستورکارمسئوالنبودهاست،جلوگیری
وکاهشمیزانطالقباهرابزارممکنبودهاست.اگرموضوعاتجدیدمانند
افراد اجتماعی وآسیبهایطالق،پذیرش پیامدهایمنفی چگونگیکاهش
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مطلقهوحفظحقوقآنهاوبهطورکلیپذیرشطالقبهعنوانیکحققانونی
برایزوجیندردستورکارهاقرارگیرد؛میتوانامیدواربودکهافرادمطلقههم

راحتتروسریعترازوضعیتفعلیاقدامبهازدواجمجددکنند.
اصالحاینرویکردبهخصوصدرحوزهسینماوکتابضروریبهنظرمیرسد.
باافزایشمیزانطالقدرکشورهایغربیبخشیازادبیاتداستانی،رمانهاو
فیلمهایتولیدشدهبهموضوعطالقبارویکردحلمشکالتزوجینمطلقه
مانندسریال استثنایی موارد بهجز ایران در یافت. اختصاص آنها فرزندان و
تلویزیونی»آرایشگاهزیبا«کهدردهه60تولیدشدهبود،محصوالتفرهنگی

چندانیتولیدنشدهاست.

3� نگرش به زنان
دکترفکوهیمعتقداستدررابطهباموضوعجمعیتوزنانبایددوراهبردرا

مدنظرقرارداد:
اولاینکهبایدازهرنوعمانعتراشیومحدودیتدرمسیراشتغالزنانپرهیز
کرد.امکانبازگشتبهالگویسنتیخانوادهکهدرآنمردان»نانآور«وزنان
مدل این کردن زنده برای تالش هرگونه و نیست ممکن هستند »خانهدار«
پیامدهایمنفیدیگریرابرایکلسیستمبهدنبالخواهدداشت؛بنابراینباید
اشتغالزنانراتوسعهدادواتفاقاًهمیناشتغالبهفرزندآوریبیشترآنانمنجر
خواهدشد.درکشورهایتوسعهیافتهنیزچنیناستوزنانبسیارسرشناس
وفعالدرحوزههایمختلفهیچترسیازازدواجوبازیکردننقشمادریو

فرزندآوریندارند.
دوماینکهبایدازدادنامکاناتوامتیازاتمالیبهمنظورتسریعوتشویق
ازدواج،فرزندآوریوافزایشتعدادجمعیتخودداریکرد.نبایدباتشویقهای
مالیویامرخصیهایزایمانطوالنیمدت،زنانرابهفرزندآوریترغیبکرد.
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هزینهچنینسیاستهاییکاهشومحدودیتاشتغالزناناستکهعوارض
افزایش برای که راهبردی هرگونه خالصه بهطور دارد. جامعه برای بیشتری

جمعیتبهدنبالکاهشاشتغالزناناستبایدکنارگذاشتهشود.1
از و امتیازات و منافع ازیکطرفدارای امردیگری مانندهر فرزندآوری
طرفدیگردارایمضراتوپیامدهایمنفیخاصخوداست.داشتنفرزندنقش
اساسیدرهویتدهیبهخانوادهوبهخصوصزناندارد.مهرمادریوپدری
تجربهایاستکهتنهاباآمدنفرزندانکسبمیشودوباچیزدیگریقابل
مقایسهنیست.امااینواقعیتراهمنمیتواننادیدهگرفتکهوجودفرزندان
محدودیتهاییرابرایوالدینبهارمغانخواهدآوردوآنهاآزادیقبلخودرا
نخواهندداشت.بارداریوفرزندآوریموجبافتفیزیکیاکثرزنانمیشود؛اما

آنچهمهماستفراموشکردنبُعدوبزرگنماییبُعددیگراست.
نمایش در جهان کل البته و غرب رسانهای نظام تبلیغ دیگر موضوع
دادنوبازنماییتصویریاززناناستکهباواقعیاتهمخوانیچندانیندارد.
عمومیتبخشیوبرجستهکردنزنانالغر،ترکهایوقدبلنددررسانههاپیامدی
جزفشارروانیبیشتربررویاکثریتزنانبهارمغاننخواهدداشت.تحقیقات
متعددنشانمیدهدبیشترزنانخودرادارایاضافهوزنمیدانندودرآرزوی
مانکنشدنهستند،درحالیکهبهشهادتپزشکانرسیدنبهچنینشرایطیجز
باهزینههایگزافورفتارهایپرخطرممکننخواهدبود.بدیهیاستکهفرهنگ
باربیشدنبافرهنگفرزندآوری،شیردهیوخانهداریسنخیتچندانیندارد.
البتههمانطورکهگفتیمنبایدسادهلوحانهفرهنگباربیشدنرانتیجهتولیدو
توزیععروسکباربیدانست؛بههرحالدرگذشتههمحسزیباییشناختیدر
آثارهنریاجازهنمیدادکهبرخیتصاویرواقعیزندگیروزمرهفرصتچندانی
برایبازنماییپیداکنند.برایمثالدرتصاویرمینیاتوریهیچمعشوقآبستنی

1 - NEGHARKHANE_FAKOUHI/ Telegram.me
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وجودنداردوهیچفرزندیدرکنارزنومردعاشقحضورندارند.درهنرهای
مجسمهها اکثرا بود؛ وضعیت همین هم مجسمهسازی بهخصوص تجسمی
خوشهیکلوخوشتراشبودندوحتیدرمواقعیکهبهشخصواقعیاشاره

داشتندبهندرتهیکلواقعیصاحبانشانرابازتابمیداند.

گفتار پنجم: شهر، روستا و مهاجرت 
1� شهر

است. دورانمدرن ویژگی مهمترین اندیشمندان»شهر« از بسیاری بهگفته
تصورگسترشعلموتکنولوژیوتولیدصنعتیویاحرکتهایبزرگاجتماعی
مانندانقالبهاوجنبشهایسیاسی،هنریوفرهنگیبدونوجودشهرهای
بزرگتقریباًغیرممکناست.اندیشمندانیمانندامیلدورکیموکارلمارکس
معتقدندتقسیمکارپیشرفتهومازادتولیداقتصادیتنهادرشهرهایبزرگاتفاق
میافتد.ماکسوبروجورجزیملشهرراخاستگاهعقالنیتحسابگروانسان

مدرنمیدانند.
اجتماعیمهمیاستکه تغییر پویاو و اساسی »شهریشدنیکتحول
نهادهایجامعهرادگرگونمیسازد.مسألهشهریشدندرکشورهایدرحال
توسعهروندیمتفاوتباکشورهایغربیدارد.بهطوریکهمیدانیمدرکشورهای
غربیشهریشدنوصنعتیشدنهمزماناتفاقافتادهاست.درکشورهایدر
واقع ازصنعتیشدن قبل برعکساست،شهریشدن اینجریان توسعه حال
بنیادهایشهرمدرنرا ازقرن18آغازمیشودو اروپا میشود.شهریشدن
انقالبصنعتیفراهممیآورد.درطولبیشازصدسالجریانشهریشدن
اروپاباپشتوانهصنعتیشدنوتغییرشیوهتولیداقتصادیانجاممیگیرد.جریان
مهاجرتازروستابهشهروازمیانرفتننظامفئودالیبهتدریجواقعمیشود.اما

درآسیاجریانشهریشدنبهسرعتواقعمیشود.
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تدریجیبودنجریانشهرنشینیدراروپاباعثمیشدکهتحوالتاجتماعی
نیزدرکناراینتحوالتبنیادیاقتصادیواقعشودوموردپذیرشمردماین
کشورهاقرارگیردوفرهنگشهریومدرنبهتدریجشکلگیرد.درآسیاشکافی
بزرگمیانوضعیتاقتصادی،اجتماعیوسیاسیباغربوجوددارد؛اماهمه
آنهامدلشهرهایغربیصنعتیرابهعنوانیکهدفدرمقابلخودمیبینند.«

)میرزایی،1۴5:138۴(
ازآنجاکه»شهر«و»حیاتاجتماعی«پیوندناگسستنیدارند،هرتغییری
ازجملهتغییراتجمعیتیدرشهرهاپیامدهایگستردهایبرزندگیاجتماعی
تغییراتجمعیتی تاهمواره بنابراینضروریست افرادآنشهرخواهدداشت.
شهرهامطالعهوبررسیشود،تابتواندرموردتأثیراتاجتماعیوفرهنگیآنها
پیشبینیهایالزمراانجامداد.یکیازمهمتریناینتغییراتمطالعه»رشد
افزایششهرهامیشود.هر و باعثرشد شهرنشینی«است.عواملگوناگونی
کدامازاینعواملالزاماتوبرنامهریزیهایخاصخودرادرحوزههایمختلف
ازجملهحوزهفرهنگیوهنریمیطلبد.برخیازاینعواملوالزاماتفرهنگی

آنبهشرحزیراست:
1� رشد طبیعی:اگرمنطقهمسکونی)شهریکوچک(بهمرورزمانوبهطور
تدریجیبهشهرتبدیلشودوازنظرجمعیت،امکاناتوسبکزندگیویژگیهای
شهرراپیداکندمیتوانازرشدطبیعیشهرسخنگفت.بدیهیاستامکانات
فرهنگیچنینشهرهایینیزدرهمینمسیرتدریجیوتکاملیوهمگامباسایر
بخشهاوحوزههایجامعهتکمیلخواهندشدوتضادچندانیبینحوزهفرهنگ

وسایرحوزههادیدهنخواهدشد.

2� تبدیل روستا به شهر:دربرخیمواقعممکناستروستاهابهمرورزمان
بهشهرتبدیلشوند.اگراینروندتدریجیوطبیعیباشدبرنامهریزیفرهنگی
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همبرایچنینمنطقهایچالشبرانگیزنخواهدبود؛امااگرمنطقهایکهبهلحاظ
شیوهتولیدوساختاراجتماعیروستامحسوبمیشودبهسرعتودرنتیجه
تدوین در دقت به نیاز تبدیلشود بهشهر مدیریتیکشور تصمیماتحوزه

برنامههاوساختارهایفرهنگیبیشترخواهدبود.

3� مهاجرت از روستا به شهر:اینپدیدهدراکثرشهرهایبزرگایرانقابل
مشاهدهاست.بهویژهدردومقطعتاریخی13۴2وهمچنین1359ودرشرایطی
کهبادورههایخشکسالیمواجهبودهایم؛حجمعظیمیازروستاییانبهشهرها
مهاجرتکردهاند.دراثراینمهاجرتشهرهایکوچکبهسرعتبهشهرهای
وظرفیت پیشنیازها الزامات، آنکه بدون تبدیلمیشوند پرجمعیت و بزرگ
تبدیلشدنبهشهرهایبزرگراداشتهباشند.روستاییانیکهبهشهرآمدهاندبه
رشدحاشیهنشینیدامنمیزنندوبارهاشدنازارزشهاوهنجارهایکنترلی
محیطروستا،خودرادرمحیطیبدونهویتوکنترلفرهنگیمیدیدندکهاین
موضوعموجبرشدوگسترشآسیبهایاجتماعیمیشود.پرداختنبهچنین
سوژههاییمیتوانددستمایهخوبیبرایتولیداتفرهنگیباشد.البتهبیاناین
مطالببهاینمعنانیستکهعلتمهاجرتروستاییانبهشهرهازیادهخواهییا

عافیتطلبیآناناست.

4� ادغام روستا در شهر:دربرخیمواقعیکشهرممکناستروستاهای
هرچند وضعیتی، چنین در کند. خود راضمیمه آن و ببلعد را خود اطراف
اما میشوند، محسوب شهر از بخشی روستاها این شهری مدیریت بهلحاظ
خصوصیاتفرهنگیوقومیخودراکماکانحفظمیکنند؛بنابراینتاسیس
هرگونهزیرساختهایفرهنگیمانندسینما،کتابخانهو...درایننقاطبایدبادر
نظرگرفتنسابقهتاریخیآنمنطقهباشد.عدمتوجهبهایننکتهممکناست
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101 فصل سّوم: فرهنگ و جمعیت

باعثشکستبرنامههایفرهنگیوهنریشود.
 جدول4� جمعیت ایران به تفکیک شهری و روستایی )میلیون نفر(، 

نرخ شهرنشینی، نسبت جنسی و تراکم

133513۴5135513651370137513851390

18.9525.7933.71۴9.۴۴55.8۴60.170.۴775.2جمعیت

5.959.7915.8526.8۴31.8۴36.8۴8.2۴53.6شهری

1315.9917.8522.623.6۴23.222.2321.5روستایی

31.۴38۴75۴.357.261.368.571.۴نرخشهرنشینی

10۴10710610510610310۴102نسبتجنسی

10710911010610710۴10۴102شهری

102107103103106102103102روستایی

تراکمجمعیت
11.615.820.730.۴3۴.336.9۴3.3۴6)درکیلومترمربع(

از18/95میلیوننفرجمعیتسرشماریشدهدرسال1335کمترازیک
انقالب از قبل سرشماری آخرین در بودند. شهرنشین درصد( 31/67( سوم
)1355(نیزعلیرغماینکهقدرمطلقجمعیتشهرنشینتقریباًسهبرابرشده
بود،هنوزکمترازنصفجمعیتکشور)۴7/03درصد(درنقاطشهریساکن
بودند.روندشهرنشینیدردورهبعدازانقالبباشدتوسرعتبیشتریادامه
هفتاددرصدجمعیتکشور از بیش درسال1390 که بهطوری است یافته
)71/39درصد(شهرنشینبودند.بهاینترتیبدرحالیکهکلجمعیتکشور
برابرشدهجمعیت ازچهار –1335کمتر پنجاهوپنجساله1390 فاصله در
شهرنشینبیشازنهبرابرافزایشیافتهواز5/95میلیوننفربه53/65میلیون
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نفررسیدهاست.

جدول 5� نرخ با سوادی جمعیت 6 سال به باال به تفکیک جنس و شهری و روستایی

سال
زنانمردان

روستاییشهریروستاییشهری
1335۴5.210.820.60
13۴561.525.۴38.3۴.3
13557۴.۴۴3.655.717.۴
136580.560.1650236.0
137086.772.676.85۴.2
137589.676.781.762.۴
138592.281.285.669.1

عالوهبرنرخباسوادی،سطحتحصیالترسمیجمعیتایراننیزدرطی
سیسالگذشتهبسیارتغییرکردهاست)جدول1۴(.طبقسرشماری1355
سطحتحصیالتبیشازنصفجمعیتباسوادغیرمحصل،ابتداییبود.اینرقم
درسرشماری1375به35/2درصدودرسرشماری1385به25درصدتقلیل
پیداکردهبود.درمقابلسهمدارندگانتحصیالتعالیهازجمعیتباسوادکهدر
سال1355،معادلبا5/۴درصدبوددرسرشماریهای1375و1385بهترتیب
به6/7۴و11/90درصدرسیدهبود.هرگاهاینارقامرابهصورتتعدادمطلق
دارندگانتحصیالتعالیدرنظربگیریمدستاوردهایدودههاخیردرزمینه
تولیدسرمایهانسانیبهترمعلومخواهدشد.درسال1355فقط1/27میلیون
نفرازجمعیتباسوادغیرمحصلدارایتحصیالتدبیرستانیبودند.درسال
1385اینرقمبه9/05میلیوننفررسیدهبود.درسال1355تعدادافرادباسواد
غیرمحصلدانشگاهی،کمترازسیصدهزارنفر)2828۴9(بود؛درحالیکهدر
سرشماری1385بیشاز۴/33میلیوننفرازجمعیتباسوادغیرمحصلدارای
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103 فصل سّوم: فرهنگ و جمعیت

تحصیالتدانشگاهیبودند.

 جدول6� درصد دارندگان سطوح مختلف تحصیلی از جمعیت باسواد 
در سال های 1390- 1355

فنیوراهنماییابتداییسال
سوادآموزیغیررسمیعالیدبیرستانحرفهای

135553.521.62.212۴.25.3612.990.12
1365۴1.۴616.۴82.9823.58۴.685.325.58
137535.2223.31.9820.766.7۴2.۴69.۴3
13852۴.9823.66.962۴.9311.933.2۴.۴1
139023.8۴22.796.632.9215.831.282.79

2� روستا
همانطورکهدرجدولزیرمشاهدهمیشود،بهدلیلمهاجرتجوانانبهشهرها
تعدادافرادسالخوردهوهمچنینجمعیتزناندرروستاهابیشترشدهاست.
جدول7� توزیع جمعیت ساکن روستایی )به درصد( به تفکیک گروه های بزرگ سنی

136513751385گروههایسنی
0-1۴۴8/5۴2/628

15-6۴۴8/352/665/8
653/2۴/96/1بهباال

درتوضیحجدولباالبایدگفت؛افزایشگروهسنی15-6۴سالدرطول
سالهای65تا85بهدلیلحرکتموججمعیتی،جمعیت0-1۴سالبهاین
گروهسنیبودهاست.همینطورکاهشگروهسنی0-1۴سالبهدلیلکاهش

میزانزادوولدازسال65بهبعدبودهاست.
ایران در شهرها به روستاییان مهاجرت دالیل مهمترین میرسد بهنظر
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عبارتانداز:
الف:کشفنفتدرایرانووابستهشدناقتصادکشوربهدرآمدهاینفتیو
پیامدهایآنمانندگسترشحجمدولت،سیاستهایتمرکزگرایانهوزایشو

رویشسریعشهرها؛
ب:اجرایاصالحاتارضیازسال13۴2بهبعدوتغییرشالودهاقتصادی

کشورازتولیدکشاورزیبهتولیدصنعتی؛
پ:ومهمترازهمهخشکسالیهاینیمقرنگذشته.

پسازتجربهیکدورهطوالنیمهاجرتازروستابهشهروتخلیهیاکمجمعیت
شدنبسیاریازروستاهابهمرورزمان،برخیمهاجرتهاازروستابهشهرنیز
درحالظهوراست.عالوهبرگسترشروندمهاجرتمعکوس)مهاجرتازروستا
بهشهر(باپدیدهحضورموقتشهریهادرروستاهابهویژهدربرخیایامسال
مانندایاممحرمیافصلتابستانروبهروهستیمکهمیتواندفرصتخوبیبرای

تدوینوبرنامههایفرهنگیدرسراسراستانهایکشورباشد.
3� مهاجرت

اولینسیاستمستقیممهاجرتیدرایراندربرنامهاولتوسعهگنجاندهشده
بود.طبقاینسیاستخریدواحدمسکونیدرتهرانبدونداشتندفترچهبسیج
اقتصادیممنوعبود.اینسیاستموجبرشدوگسترششهرکهاوآبادیهای
اطرافتهرانشدودرنهایتکنارگذاشتهشد.)زنجانی،26:1368(ریشهاین
سیاستدرکشورچیناست؛کشوریکههماکنونهمروستاییهانمیتوانند

بدونطیکردنمراحلقانونیساکنشهرهاشوند.
درایرانبینسالهای1375تا1385حدود۴0درصدکلمهاجرانداخل
کشوربیناستانهاجابهجاشدهاندونزدیکبه60درصدهممهاجرتدرون
البرز، تهران، استان به مهاجر تعداد بیشترین میان این در داشتهاند. استانی
خراسانرضویواصفهان؛وکمترینمهاجربهاستانهایکهکیلویهوبویراحمدو
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105 فصل سّوم: فرهنگ و جمعیت

ایالمواردشدهاند.
بررسیاطالعاتخالصمهاجرتازسال65تا90نشانمیدهداستانهای
استانهای و مهاجرپذیر همیشه یزد و البرز(،سمنان، و )قم تهران اصفهان،
اردبیل،چهارمحالوبختیاری،سیستانوبلوچستان،لرستانوکردستانهمیشه

مهاجرفرستبودهاند.)دوماهنامهآماری1390(
سیاستهایجمعیتیدرحوزهمهاجرتمیتواندشاملمواردزیرباشد:

الف:بازتوزیعجمعیتدرسطحکشور
توزیعنامناسبجمعیتدرکشوربهعللمختلفیبهویژهتمرکزامکاناتاقتصادی،
آموزشی،بهداشتیوفرهنگیباعثشدهاستتاباتمرکزجمعیتدرتهرانوبا
فاصلهنسبتازیادیدرچندکالنشهربزرگدیگرمانندکرج،مشهد،اصفهانو
تبریزروبهروباشیم.درگزارشوزیرکشور،رحمانیفضلی،بهمقاممعظمرهبری
که جا هر در که است بهگونهای ما بودجهریزیکشور »نظام که است آمده
جمیعتوفعالیتبیشترباشدبودجهبیشتراختصاصدادهمیشودوبههمینعلت
53درصدتسهیالتبهتهراناختصاصدادهمیشود،درحالیکهاینرقمدر
اصفهانبهحدود8درصدودرسیستانوبلوچستانبهزیریکدرصدمیرسد.«1
تشویق و ازحدجمعیت بیش تمرکز این منفی پیامدهای دادن نشان برای
سیاستهایبازتوزیعجمعیتمیتوانبرنامههاوکارهایفرهنگیمتعددیانجام
داد.برایمثالبهنظرمیرسدبرنامههاییمانندتبلیغاشتغالزاییوخدمترسانیبه
روستاها،نشاندادنکاراییبیشترسنتوقفدرشهرهایکوچکوفرهنگسازی
وتشویقخیرینبهفعالیتدراینمناطقمیتواندمفیدباشد.البتهپیشاز
فارس استان مثالدرالرستان برای است؛ تجربیاتیوجودداشته اینچنین
کهخیرینمنطقههمتباالییدرامورخیریهدارندبهندرتبیمارستانومرکز

1 - http://www.entekhab.ir
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بهداشتیدولتیوجودداردوخیرینمنطقهنیازمردمرادراینزمینهبهخوبی
برطرفکردهاندویکیازدالیلمهممهاجرتراازبینبردهاند.

ب:پیشگیریازمهاجرتازشهرهایتوسعهیافتهومراکزاستانهابهتهرانبا
توسعهظرفیتهایتاریخی،فرهنگیوهنریشهرهایمذکور.

مصاحبههایپراکندهدرمراسمفرهنگیمانندجشنوارهفیلموتئاترفجرنشان
میدهدتمرکزتمامرویدادهایبزرگفرهنگیوهنریدرتهرانیکیازعوامل
ایجادانگیزهدرفرهنگدوستانوهنرمندانبهمهاجرتبهتهراناست.یکیاز
شرکتکنندگانجشنوارهبینالمللیتئاترفجرکهازشهرشیرازدراینمراسم
بهخصوص و بالقوهشهرشیراز بهظرفیت اشاره بود،ضمن پیداکرده حضور
جذابیتاینشهربرایمیهمانانخارجیاینپرسشرامطرحمیکردکهچرابا
گذشتچنددههازشعارهاییمانندعدمتمرکزگراییوتوزیععادالنهامکانات؛
سهمشیرازازوقایعفرهنگیوهنریبهبرخیمراسمشعرخوانیمحدوداست.
در میتوان را هنری و فرهنگی مراسم از بسیاری که است درحالی این
شهرهایبزرگدیگراجراکردویابرخیازآنهارابهطورنوبهایدرشهرهای
مختلفانجامداد.الزمبهذکراستاساساًبرخیازمراکزاستانهابهدلیلپیشینه
تاریخیوفرهنگیخودوداشتنزیرساختهایالزمدراینگونهمراسمنسبت
بهتهرانازاولویتبیشتریبرخوردارند.برایمثالتجربهموفقبرگزاریجشنواره
در نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون توسط نوجوانان و کودکان فیلم
شهرهاییماننداصفهانمیتواندالگویمناسبیبرایبرگزاریمراسممشابهدر

شهرهایدیگرباشد.
الزمبهذکراستبرخیازتنگنظریهاوبرخوردهایسلیقهایدرمراکز
استانهاباعثشدهکهمسئولینفرهنگیراحتترینراهراانتخابکردهواز
برگزاریاینمراسمدرچنینشهرهاییصرفنظرکنند.اینسیاستمحافظهکارانه
و سرخوردگی زمینه شهرها سایر با تهران فرهنگی فاصله گسترش ضمن
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اخیر نمونههای آوردهاست. فراهم را اکثرساکنینچنینشهرهایی دلخوری
اینبرخوردهایسلیقهایوغیرقانونیدرلغوکنسرتهایشهرمشهددیدهشد.

پ:جلوگیریازمهاجرتایرانیانبهخارجازکشوروتشویقمهاجرینبهبازگشت
بهکشور.

گاهدرنتیجهوقوعبرخیتحوالت،نوعیناهماهنگیمیاناحساسنیازوامکان
و نیازها میان ناهماهنگی احساس و ایجادمیشود.درک نظام در آن تأمین
انتظاراتفردازیکسو،وظرفیتهاوامکاناتنظاماجتماعیازسویدیگر،زمینه
مهاجرتشخصجهتکاهشناهماهنگیهایساختیرافراهمآورد.)لهسایی،
61:1368(.درستاستکهزندگیدرایرانباسختیهاییهمراهاستوبرای
برخیافرادوگروههامشکالتبیشتریرابههمراهدارد؛اماازاینمقدمهدرست
نبایدبهسرعتبهنتیجهنادرستیمانندمهاجرترسید.اگرقراربودمردمسایر
کشورهاهمدرمقابلمشکالتوسختیهاگزینهمهاجرتراانتخابمیکردند،
بهطورحتمبسیاریازکشورهایتوسعهیافتهامروزهنوزاسیرمشکالتوموانع

ابتداییخودبودند.

گفتار ششم: جمعیت، سیاست و محیط زیست 
1� جمعیت و سیاست

اهمیترابطهجمعیتوسیاستبهاندازهایاستکهدردانشگاههارشتهایبااین
عنوانشکلگرفتهاست.براساستعریفوینر:»جمعیتشناسیسیاسی؛حجم،
ترکیبوتوزیعجمعیترادرارتباطبادولتوسیاستموردمطالعهقرارمیدهد.
تأثیرات بهویژه تغییرجمعیت، پیامدهایسیاسی به جمعیتشناسیسیاسی
سیاسی قدرت توزیع آن، برعملکرد دولت، تقاضای برحسب جمعیت تغییر
جمعیتشناسی میپردازد. کشورها بین ملی قدرت توزیع و کشور داخل در
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سیاسیهمچنینعواملتعیینکنندهسیاسیتغییرجمعیت،بهویژهعللسیاسی
عملکرد و ساختار با جمعیت مختلف ترکیبهای رابطه جمعیتی، تحرکات
توزیعجمعیت و ترکیب برحجم، تأثیر به که عمومی سیاستهای و دولت
معطوفهستند،راموردبررسیقرارمیدهد.«)تیتلبام،103:1391(برای
مثال»جمعیتدردموکراسیمؤثراست،چونافزایشجمعیتجوان،افزایش
رأیرابهدنبالدارد.یکیازدالیلیکهدرکشورهاییمثلماهمیشهانقالبو
اعتراضزیاداست،همینجوانبودنجمعیتاستکههمیشهشوروهیجان
انجامچنینکارهاییرادارد،امادراروپاکهجمعیتسالمندبیشتراست،افراد
و تراکم محافظهکارهازودتررأیمیآورند.پس محافظهکارهستندومعموالً

ترکیبجمعیتدردموکراسیمؤثراست.«)محمودیان:1386(
موضوعبسیارمهمدیگربهرابطهبینسیاست،طبقهمتوسطوفرهنگباز
میگردد.اززمانارسطوبهاهمیتنقش»طبقهمتوسط«درجوامعپیبرده
بودندوطبقهمتوسطراموتورمحرکهجامعهوهمزمانبهعنوانمهمترینضامن
پیشرفتوتوسعههماهنگوپایدارجامعهمیدانستند.رشدطبقهمتوسطیکی
ازمهمترینابزارجلوگیریازدوقطبیشدنجامعهوهمچنینشیوعحرکات
هیجانیوخشنبهشمارمیآمد.بههمیندلیلهمیشهسیاستهاوبرنامههایی
کهبهرشداینطبقهکمککندوتاجایممکنازتبدیلجامعهبهدوطبقه
ثروتمندوفقیربکاهد،مدنظربودهاست.تجربیاتامروزجوامعهمنشانمیدهد
باثباتتریندموکراسیهادرجوامعیایجادمیشودکهازطبقهمتوسطبزرگو

قدرتمندیبرخوردارهستند.
درحوزهفرهنگهمرشد»طبقهمتوسط«ضامنتولیدومصرفکاالهای
فرهنگیاست.اینطبقهبهدلیلدوربودنازدغدغههایاقتصادیفراهمکننده
زمینههایبروزوشکوفاییخالقیتهایفرهنگیدرجامعهاست.عالوهبراین،
طبقهمتوسطازافراطوتفریطهایطبقاتباالوپایینفاصلهداردوبابرخورداری
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109 فصل سّوم: فرهنگ و جمعیت

ازتساهلومداریبیشتربهحفظتکثرگراییفرهنگیکمکمیکند.جالباینکه
درتحقیقاتمتعددیکهدرمرکزآمارایرانانجامشدهاستبهتأثیرسیاستهای
جمعیتیبرکاهشیاافزایشحجموقدرتاینطبقههیچاشارهاینشدهوانتقاد
کارشناسانحوزهفرهنگبهغرقشدنمرکزدرآمارکمیوفراموشکردن

کیفیتجمعیتتاکنونبیپاسخماندهاست.
سوزانگرینهالمعتقداستکهدرطولدهههای1960و1970تئوری
رهبران بودکهتالش کارگرفتهشده به مهمی ابزار بهعنوان انتقالجمعیتی
آمریکابرایکاهشباروریازطریقتشویقبرنامههایتنظیمخانوادهراتوجیه
میکرد.دراینسالها،فشارهایسیاسی،مخصوصاًضرورتپیروزیدرجنگ
سردانتقادمکررازاینتئوریرامنعمیکرد.اماکاهشباروریدراواخردهه
را فشارهایسیاسی آتشجنگسرد، نسبی کردن فروکش با همراه 1970
کاستوبرایجمعیتشناسانفضایسیاسیبازتریبرایرویکردهایتئوریکی
بهترونسبتاًآزادازتقاضاهاوقیدوبندهایدارایموضعگیریسیاسیفراهم

کرد.)میرزایی،96:1385(
طیدهه1930،بسیاریازدانشجویانعلومسیاسیواقتصاد،نظریههای
علّیرابسطدادندکهبهرکودبزرگمنسوبشد.رکودبزرگشاملدورهایبود
کهمیزانباروریعموماپایینبودوتعارضنسلیتهدیدکنندهایبینجمعیت
حال، عین در میرسید. بهنظر نگرانکننده سالمند بهجمعیت نسبت جوان
سیاستمدارنچپوراستخطراتاستراتژیکونظامیرابههماناندازهناشیاز
باروریپاییندیدند.شورویبهرهبریاستالین،آلمانبهرهبریهیتلروایتالیا
بهرهبریموسولینیسیاستهاوبرنامههایویژهایبرایتشویقمردموافزایش

باروریاتخاذکردند.
باال در که بابجمعیت، در قدیمی لنینیسمهای مارکسیسم دیدگاههای
توصیفشد،تادهههای1980و1990پایداربود؛امابعدازآنزمانازسوی
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رهبرانچینکمونیستردشد.آنهابهایننتیجهرسیدندکهرشدبیرویه
در )10۴ ،1391 بام، )تیتل میکند.« تهدید را سوسیالیسم آینده جمعیت
حالحاضرتنظیمخانوادهوبهداشتباروری،ازمفاهیمحقوقبشریمحسوب
انگارهایخاص،آنرابهیک ایجادجنبهحقوقبشریبرای میشود.معموالً
دغدغهجهانیوملیتبدیلمیکندوبهنوعیآنراباسیاستوقدرت)همدر

سطحداخلیوهمدرسطحخارجی(پیوندمیدهد.
محمودیانموفقیتوعدمموفقیتسیاستهایجمعیتیرابهموضوعی
کنترل برنامه میگوید: او میدهد. ربط ملت« و »دولت رابطه مانند سیاسی
جمعیتیکباردرسال۴5وباردیگردرسال68دردستورکاردولتمردان
ایرانیقرارگرفت.مسألهمهمدرسال۴5تقابلملتبادولتپهلویبودکه
موفقیتکارراکمرنگمیکرد.بعدازانقالباینمسائلازبینرفتوعالقه
مذهبیدراوایلانقالبمنجربهانجامازدواجهایسادهودانشجوییشد.زنان
همدرعرصهاجتماعکمترحضورداشتندوبیشتردرخانههابهسرمیبردند،
وضعیتوشرایطجنگهمکمککردویکبارهباروریافزایشوسنازدواج
کاهشپیداکرد؛امادوبارهشرایطعوضشدوجمهوریاسالمیبهاینوضعیت
کمککردکهمهمترینکمکاشتوجهبهوضعیتزنانبود.همینمسائلو
بازگشتبهتوسعهیافتگیدخیلبودند،امااینعواملعللعمدهایبودندکه
دولتبهآنهاکمککرد.درحالحاضرهمدولتمستقیماًنمیتوانددخالت
کندوبایدخانوادهدربطنجامعهمستحکمشود.همچنینبایدتوجهداشت
کهدرکشورماکاهشجمعیتازسال6۴شروعشدهبودوایننشاندهنده
آناستکهخانوادههازودترازدولتمردانبهفکرتنظیمخانوادهافتادهبودند.

)محمودیان،1386(
ایراندرمیان26کشورمنطقهازلحاظنرخباروریرتبه25رادارد.همانطور
کهگفتهشدعواملیمانندتغییرسبکزندگی،افزایشتحصیالت،اشتغالزنان
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درخارجازخانه،افزایشهزینههایمالیورشدفرهنگمصرفگرایی،افزایش
سنازدواج،بهتاخیرانداختنفرزنداول،سیاستهایتحدیدموالیدو...باعث
بههمیندلیلسیاستهایتشویقیدر یابد. شدهرشدجمعیتکشورکاهش
دستورکارحکومتقرارگرفتهاست.شریفیدرموردتاریخچهاینسیاستها
میگوید:»واقعیاتامروزنشانمیدهدکهبهنظرنمیرسدکشوریدررابطهبا
سیاستهایتشویقیجمعیتکاماًلموفقشدهباشد؛امابههرحالکشورها
و کرده وضع تشویقی مکانیسمهای یکسری خودشان تواناییهای اساس بر
تسهیالتیبرایبچهدارشدنشهروندانایجادکردهاند.بهعنوانمثالکشورهای
میفرستند،حقوق منازل به را پرستارهایی نوزادان، برای اسکاندیناوی حوزه
والدینومراقبتهایبهداشتیدرمانیافزایشمییابد.همچنینکشورتایلند
همبهازایهربچهنزدیکبه10هزاردالرتایلندیبهوالدینجایزهمیدهد.
امابایداذعانداشتکههیچکدامازایندولتهابرایافزایشجمعیتشانموفق
در باروری افزایش وخدمات تسهیالت این مشتریان اکثر مهاجران نبودهاند.
کشورهایتوسعهیافتهراتشکیلمیدهند.دولتهایاینکشورهابهمهاجرانبه
ازایهربچه،پولوتسهیالتاعمازفرستادنپزشکوپرستاربهمنازلمیدهند.
بهعبارتدیگرآنقدرکهمهاجرانازاینتسهیالتاستفادهمیکنند،مردمبومی

اینکشورهارغبتیبرایاستفادهازتسهیالتیادشدهنشانندادهاند.
بهطورخالصه،تشویقبهافزایشورشدجمعیتجامعهبایدبادرنظرگرفتن
ابعادفرهنگییاهمانکیفیتجمعیتانجامپذیرد.برایدستیابیبهاینهدف

بایدآیندهافرادبهلحاظاجتماعیوفرهنگیتأمینومطمئنباشد.

2� جمعیت و محیط زیست
درسال1990پلارلیشکتاب»انفجارجمعیت«رامنتشرکرد.درکتابمذکور
یادآوریشدهکهآنچهدرسال1968درکتاب»بمبجمعیت«هشدارداده
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شدهبود،اکنوناتفاقافتادهاست.بهنظرآنانبمبجمعیتمنفجرشدهاستو
عاملاصلیتخریب»محیطزیست«همینبمباست.نویسندگانپسازبمب
هستهایاینبمبرابزرگترینخطربرایکرهزمیندانستهاند؛زیراجمعیت
زیادعاملاصلیتخریبجنگلها،فرسایشخاک،مصرفانرژیهایفسیلیو
افزایشدیاکسیدکربن،ازبینرفتنالیهاوزن،خشکسالیهاو...بودهاست.البته
مخالفانهم»بمبمصرف«راخطرناکترازبمبجمعیتدانستهاند.)مهاجرانی،

)226:1388
بیشاز۴0سالپیشژرمنگریر،ازفعاالنحقوقزنان،درسخنرانیخود
درتهرانگفت:»مسألهسیاسیزمانمامسألهبومشناسییاحفظمحیطزیست
است.مسألهحفظتعادلمنابعجهانوگردشاستحالهایآنهاست...کموبیش
بهطرز هماکنون جهان که دارند عقیده جهانی بومشناسی پژوهندگان تمام
وحشتناکیدچاراضافهجمعیتاستونهتنهاتماممنابعطبیعیتولیدشدهبه
سرعتمصرفمیشوند؛بلکهبشربهاندازهایوبهسرعتیموادزائدوزبالهتولید
میکندکهفرایندجذبدوبارۀاینمواددرطبیعتمتوقفشدهاندوجهانبا

سرعتینهچنداناندکروبهمرگاست.«)گریر،176:1353(
باتوجهبهاینکهرشدجمعیتیکیازعواملیبودکهتبیینمسائل
زیستمحیطیبرآنتأکیدمیشد،سازمانهایعلمیپرآوازهوبانفوذیچون
بریتانیاوآکادمیملیعلومآمریکاگزارشهاییمنتشر فرهنگستانسلطنتی
میکردندکهدرآننرخهایجاریرشدجمعیتباتخریببرگشتناپذیرمحیط
زیستمرتبطمیشد)هاگسونوواتکینز1997(.بدینترتیبموضوعجمعیت
دردودههاخیر،اززوایایجدیدوبهعنوانمانعیبرسرراهتوسعهپایدارمورد

توجهواقعشد.)میرزایی،97:1385(
ازآنجاکهیککودکشهریپایتختنشیندرمقایسهبایککودکروستایی
مقداربیشتریزبالهتولیدمیکند؛بنابراینتساویزادوولدوافزایشجمعیتدر
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ایندومکانبهاینمعنانیستکهدرهردووضعیتباپیامدهایزیستمحیطی
یکسانیروبهروهستیم.ازطرفدیگرتفاوتدرسبکزندگیومصرفباید
برنامهریزانرابهسمتتدوینبرنامههایاختصاصیسوقدهد.بهسخندیگر،
عالوهبرآموزشوبرنامههایعمومیبهبرنامههایبومیشدهدرحوزهفرهنگ
واجتماعنیازاست.درنتیجهسیاستهایافزایشجمعیتدرمناطقمختلف

کشوربایدهمراهباآموزشهایفرهنگیواجتماعیخاصخودباشد.
بهطورخالصهبایدگفت؛اگرافزایشجمعیتبااصالحالگویمصرفوسبک
زندگیومدیریتمنابعطبیعینباشدبهتخریبمحیطزیستوآلودگیشدید

آبوخاکوهواخواهدانجامید.

گفتار هفتم: چالش های فرهنگی و جمعیتی موجود
سیاستهایجمعیتیاهدافمختلفیرادنبالمیکنندکهبرخیازمهمترینآنها
عبارتنداز:کنترلنرخرشدجمعیت؛حمایتازکودکان،زنانیاسالخوردگان؛
نظارتوکنترلمهاجرت؛توزیعمجددجمعیت؛نظارتبربهبودنسل.پیشاز
پرداختنبهسیاستهاوبرنامههایفرهنگیمتناسبباجمعیت؛ضروریاستتا
چالشهایجمعیتیوفرهنگیموجودروشنشود.برخیازمهمترینچالشهای

جمعیتیدرایرانعبارتنداز:

الف: چالش های جمعیتی
 1.رشدساالنهجمعیتدرحالکاهشاستومیزانباروریکلبهکمترازسطح

جانشینی)2/1(رسیدهاست.
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 جدول 8�  تحوالت درصد رشد ساالنه جمعیت ایران به تفکیک 
مناطق شهري و روستایي طی سال های 85- 1335

کلمناطقروستایيمناطقشهريدورهسرشماری
1335-۴55/022/133/13

13۴5-55۴/931/112/71
1355-655/۴12/393/91
1365-752/950/281/96
1375-852/7۴-0/۴۴1/61

جدول 9� میزان باروري کل، مرگ ومیر عمومي و امید زندگي از سال 1355 تا 1385

امیدزندگيمیزانمرگومیرعموميمیزانباروریکلسال
 13556/0811/55۴

13656/3859
 13755/52867
 13851/86/571

همانطورکهدرجداولفوقمشاهدمیشود؛باروریکلکهدرسرشماری
سال1375مساویبا2/5بودهدرسال1385به1/8رسیدهاستواینبه
معنایتهدیدعدمتجدیدنسلدرطوالنیمدتاست.البتههنوزرشدجمعیت

مثبتاست.

2.توزیعنامناسبجمعیت:
البرز، )تهران، استان و5 است نامتعادل بسیار توزیعجمعیتدرکشور الف:
ازجمعیتکل نیمی آذربایجانشرقی(درحدود و اصفهان خراسانرضوی،
کشوررابهخوداختصاصدادهاند.تمرکزامکاناتازجملهامکاناتفرهنگیدر
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شهرهایبزرگهمچنانروندمهاجرتبهاینشهرهارافعالنگهداشتهاست.
ازحدمتمرکزشدهومناطق ازطرفدیگرجمعیتدرشهرهابیش ب:
روستاییپیرامونشهرهایبزرگ)بهویژهتهران(بهحاشیههاینابسامانتبدیل

شدهاند.

ب: چالش های فرهنگی
1.حاکمشدنفرهنگتودهای:فرهنگتودهایفرهنگیمنفعلوتقلیدیاست
کهدرآنبهموضوعاتبهطورسطحیواحساسیپرداختهمیشود.اگرجمعیت
کمسوادوحاشیهنشینشهریگسترشیابدواینجمعیتفرصتالزمرابرای
مشارکتهایاجتماعیوفرهنگینداشتهباشد،شرایطبرایشکلگیریفرهنگ
تودهایفراهممیشود.بهسخندیگر،افزایشکمیجمعیتکهباعثشودافراد
ماننداتمهایمجزاومنفردتنهاوبدونکمترینتعاملدرکنارهمقرارگیرند؛به
گسترشفرهنگتودهایدامنمیزند.برخیازپیامدهایاینفرهنگعبارتنداز:
الف:گسترسپوپولیسم؛ازپیامدهایحاکمشدنفرهنگتودهایرشدو
گسترشپوپولیسماست.پوپولیسمهماننظامسیاسیاستکهباعوامگرایی
موجبکنارگذاشتهشدنعقالنیتودوراندیشیدرامورمیشود.رشدنشریات
زردوعامهپسند،کتابهایآشپزی،رمالیوفیلمهایپوپولیستیازمصادیق

گسترشاینوضعیتاست.
ب:رواجصنعتفرهنگ؛تولیدومصرفانبوهکاالهایفرهنگییکیدیگراز
پیامدهایگسترشفرهنگتودهایاست.بازارکاالهایبیکیفیتفرهنگیکه
فقطبرایسرگرمیوایجادهیجانساختهشدهاندوتفکروتعمقیرادرمصرف
کنندهآنایجادنمیکننددرجوامعتودهایرونقگرفتهوجایآثارتاملبرانگیز

رامیگیرند.
و ابعاد جمعیتی سیاستهای درصورتیکه طبقاتی: تضادهای افزایش .2
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ظرافتهایفرهنگیرالحاظنکندممکناستبهافزایشتضادهایاجتماعی
منجرشود.دوقطبیکردنجامعهبهشهری-روستایی،باالشهر-پایینشهر،زنان-

مردانو...مصادیقیازاینتضادهایاجتماعیاست.

گفتار هشتم: مصرف فرهنگی و جمعیت
یکیازتفاوتهایمهمدورانمدرنوپیشامدرندرموضوع»مصرف«است.
دردورانمدرنوباشکلگرفتنمصرفانبوهاینامکانبرایتودهمردمفراهم
ازراهمصرفکاالدرفرهنگمشارکتکنند.فروشگاههایزنجیرهای شدکه
کهازاواخرقرننوزدهمشکلگرفتند،مالها،مراکزفروشوتفریحبزرگو
پاساژهایرنگارنگکهدرقرنبیستمجهانگیرشدند،نهتنهادرنوعمصرفو
اوقاتفراغتافرادوخانوادههاتغییرایجادکردند؛بلکهبهمرورزمانپیامدهای
خاصفرهنگیخودرانیزبهدنبالداشتند.بنابراینتغییراتدرنسبتودرصد
گروههایجمعیتیبررویمیزانونوعمصرفجامعهودرنهایتویژگیهای

فرهنگیتأثیرگذارخواهدبود.
»منافعفزایندهبازارمصرفدرایناستکهبداندمردمبهعنوانمصرفکننده
کاالهاوخدمات،چگونهرفتارمیکنند.چنینانتظاریلزومجمعآوریاطالعات
بنابراین میکند. چندان دو را مصرفکننده رفتار بر مؤثر عوامل به مربوط
رویدادهایجمعیتشناختیازجملهزادوولد،اندازهجمعیتوسایرویژگیهای
جمعیتشناسیمانندساختِسنیوجنسیبهعنوانعواملاثرگذاربراندازهبازار
وهمچنینفرصتهاییکهبرایآندرجهتتولیدانواعکاالهابهوجودمیآید،
ازاهمیتبسیاریبرخورداراست.بااینحالاطالعاتآماریجمعیتشناختیکه
درقالبجداولارائهمیشوند،گویایارتباطروشنیباآنچهکهرفتارمصرفگفته
میشود،نیستند؛اماتحلیلوتفسیرهاییکهرفتارمصرفکنندهرابیانمیکنند،
اهمیتبازاروبخشهایمختلفتولیدکاالکهپاسخگروههایگوناگوناجتماعی
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رامیدهد،روشنمیسازند.«)مارتینز،23:1393(تغییراتجمعیتیومصرف
تأثیراتمتقابلیبریکدیگردارند،بهاینشکلکهتغییراتدرجمعیتمیتواند
الگویمصرفراتغییردهدوبرعکستغییردرالگویمصرفمیتواندباعثبرخی
تغییراتجمعیتیمانندتغییردرالگوومیزانازدواج،باروری،مهاجرتوحتی

مرگومیرافرادجامعهشود.
و متحده ایاالت جمعیت سن افزایش ارتباط بررسی به ایسنبرگ و تن
تقاضایانرژیخانگیمیپردازند،نتایجآنهانشانمیدهدافرادمسننسبتبه
افرادجوانترانرژیمسکونیبیشتریاستفادهمیکنند.)سهیلی،کیومرثوبهاری

پور،سحر،109:139۴(
هرچندبهمرورزمانوباگسترشتکنولوژیهاینوینارتباطیوجهانیشدن
تفاوتفرهنگیبینروستاوشهرکمترمیشود،امابرخیتحقیقاتنشاندهنده
تفاوتهایمعناداردرمصرف تفاوتدرمنطقهمسکونیموجب آناستکه
کاالهایفرهنگیمیشود.براساسنتایجیکتحقیق،وضعیتمصرفکاالهای
فرهنگیمانندکتاب،روزنامه،تئاتر،سینما،موسیقیوماهوارهبراساسمنطقه
مسکونی)کالنشهر،شهروروستا(تفاوتمعناداریرانشانمیدهد؛ودرمورد
تلویزیوناینتفاوتدیدهنمیشود.برایمثالتمایلرفتنبهسینماوتئاتردر
از یاروستاهاست؛درصورتیکهمیزاناستفاده ازشهرها کالنشهرهابیشتر
برنامههایرسانهملیدرهرسهمنطقهمذکورتقریباًیکساناست.البتهسهم
نسبیمتغیرمحلسکونتدرپیشبینیتغییراتمیزانمصرففرهنگی؛نسبت
بهسرمایهاقتصادیوبهویژهسرمایهفرهنگیبسیارکمتراست.)قاضیطباطبایی

ودیگران،87:1393(
امروزهمصرفگراییپدیدهرایجوروبهرشدیاستکهمظاهرآندراکثر
جوامعبهراحتیقابلمشاهدهاست.درکشورماهمباتمامشعارهاوادعاهاآنچه
درواقعیتمالحظهمیشودارزشیافتنمصرفبرارزشهایجایگزینمانند
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کار،تولیدوقناعتاست.ازبیلبوردهایسطحشهرهاگرفتهتاآگهیروزنامههاو
صداوسیما؛همگیمصرفراتبلیغمیکنند.درجامعهمصرفگراداشتنفرزند
بیشترمساویباافزایشهزینهودردسروهمزمانکاهشلذتمصرفوخرید
برایوالدیناست؛بنابرایناگرسیاستافزایشجمعیتدردستورکاراست؛
ضروریاستتابافرهنگمصرفگراییکهعموماًتوسطرسانههاتبلیغمیشود

مبارزهشود.
همانطورکهتمرکزصنایعوکارخانههاویاتمرکزمراکزآموزشیودانشگاهی
پیشرفتهازعواملمهمتمرکزدریکمنطقهمحسوبمیشوند؛تمرکزامکانات
فرهنگیوهنرینیزموجبتمایلبهسکونتمردمدریکشهرخاصمیشود.
افرادیکهتهرانرابهدلیلتعددجشنوارههاومراسمفرهنگیو کمنیستند
هنریکهدرآناجرامیشود،دوستدارند.دوستدارانتئاتریاعالقمندانبه
کنسرتهایموسیقیدیریازودمتوجهمیشوندکهتهرانمطمئنترینشهر
برایبهرهمندیازاینبرنامههاست.بنابراینضروریاستتاکسانیکهباتجمع
وتمرکزجمعیتدرتهرانمخالفهستندحداکثرتالشخودرابرایتوزیع

عادالنهامکانات،مراسموفعالیتهایفرهنگیوهنریانجامدهند.
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1� مقدمه
همانطورکهدراینمقالهمشخصشدنهتنهاحجم،بلکهساختارجنسی،
سنیوسایرترکیبهایجمعیتیبرحوزههایمختلفجامعهتأثیرگذاراست
وبایدموردمطالعهقرارگیرد.برایمثالتغییردرساختارسنیجمعیتوکم
وزیادشدنگروههاوطبقاتسنی)کودکان،نوجوانان،جوانان،میانساالن،
آلودگیهای بیمهای، بهداشتی، آموزشی، بهحمایتهای نیاز بر کهنساالن(
خواهد تأثیر و... فرهنگی کاالهای مصرف و انرژی مصرف محیطی، زیست
داشت.بهسخندیگر،»فراترازموضوعاتجمعیتیمحض،هرآنچهدرتأثیر
وتأثرباجمعیتاستنیزبایدذهنجمعیتشناسانرابهخودمشغولکند.
ابعادیهمچونآموزش،بهداشت،مسکن،اشتغالونیرویانسانی،کشاورزی
پیامدهای و حاشیهنشینی زیستمحیطی، و اکولوژیک مسائل تغذیه، و
و... آسیبشناختیآنهمچونفقروجهل،کودکانخیابانی،کارتنخوابها
کههمهوهمهبهنحویباموضوعاتجمعیتیوپویاییهایآندرارتباطقرار

میگیرند.«)روزنامهدنیایاقتصاد،شماره3129(
با باید افزایشجمعیت برای مالی دادتشویقهای نشان یافتههایتحقیق
بررسیهمهابعادوآسیبهایاحتمالیپیشنهادشود.یکیازاینآسیبهاافزایش
نرخزادوولددربینطبقاتپاییناست.دادنامکاناتوتسهیالتمادیدرازای
فرزندآوریموجبتحریکخانوادههایکمدرآمدوفقیربهافزایشتعدادفرزندان
میشود.بدیهیاستچنینرشدجمعیتیبرایتوسعههیچکشوریمفیدنیست.
آسیبدیگرایناستکهمنجربهافزایشجمعیتدراستانهایمحروم
مرزیمیشود.اینافزایشجمعیتمشکالتایناستانهاراپیچیدهترخواهد
جمعیتی ترکیب زدن برهم با فرهنگی و اقتصادی مسائل بر عالوه و کرد

استانهایمرزی؛مشکالتامنیتیرانیزبهدنبالخواهدداشت.
دررویکردفرهنگیبهموضوعافزایشباروری؛الگویرفتارفرزندآوریبراساس
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طبقاتواقشارمختلفاجتماعیوپیامدهایاینرفتارهابرایجامعهروشنخواهد
شد.دررویکردفرهنگیبایدبرارزشهاوسبکزندگیخانوادههاتمرکزکرد.برای
مثالافزایشانتظاراتفرزنداندرطبقهمتوسطوباالوفرزندساالریدربیناین

طبقاتمنجربهکاهشتمایلبهداشتنفرزندبیشتردربینوالدینمیشود.
همانطورکهگفتهشدبسیاریازاندیشمندانبهدرستیطبقهمتوسطرا
موتورتوسعهسیاسیواقتصادیجامعهودوریازافراطوتفریطدانستهاند.
بنابراینراهبردهایافزایشباروریونرخزادوولدبایدهمهطبقاتوبهخصوص

طبقهمتوسطراپوششدهد.
نسبت در تغییر )مانند جمعیتی تغییرات شد مشخص تحقیق این در
نیازهای و...(باعثتغییردر گروههایسنی،جنسی،تراکممناطقمسکونی

فرهنگیجامعهمیشودکهبایدبهدقتمطالعهوبررسیشود.
برایمثالهمانطورکهتوضیحدادهشد؛سالمندانبهخدماتوکاالهای
فرهنگینیازدارندکهمیزانهیجانوتحرکآنباالنیستوبههمیندلیل
مطالعهکتابویاخریدآثارهنریبرایافرادفرهیختهاینگروهسنیجذابیت
بیشتریازرفتنبهسینمادارد؛بنابراینرشدجمعیتسالمندکشوردرچند
دههآینده،نیازمندتدوینبرنامههایفرهنگمناسباینشرایطاست.برخی

ازاینبرنامههایپیشنهادبهشرحزیراست:
1.برجستهکردننیازهاوخواستهایسالمنداندرآثاروتولیداتفرهنگی

2.ارتقاءفرهنگعمومیدرتکریموتقدیرسالمندان
بهخصوصپیشکسوتانحوزه ازسالمندان نیازسنجی و 3.آسیبشناسی

فرهنگوهنر
حوزه در بهخصوص سالمندان تجربیات بهکارگیری برای برنامهریزی .۴

فرهنگوهنر
یابد افزایش زادوولد میزان منطقهای در اگر داشت توجه باید همچنین
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بهکاالهایفرهنگیمانند»اسباببازی«بیشترنیازاست.افزایشگروهسنی
نوجوانبهافزایشتقاضابرای»بازیهایرایانهای«منجرخواهدشدوپیامد
افزایشگروهسنیجواننیازبیشتربهبرگزاری»کنسرتهایموسیقی«رابه

دنبالخواهدداشت.
عالوهبرتغییراتدرنسبتگروههایسنی؛تغییراتدر»توزیعمکانیجمعیت«
نیزدرفرهنگبهطورعامومصرفکاالهایفرهنگیبهطورخاصتأثیرگذاراست.
برخیتحقیقاتنشاندهندهآناستکهمصرفکاالهایفرهنگیدرکالنشهرهابا
نقاطروستاییتفاوتمعناداریدارد.حتیتاریخچهیکشهررابایددربرنامهریزی
فرهنگیآنشرحمدنظرقرارداد.بهسخندیگر،برنامهریزیفرهنگیبرایشهری
کهازهضمشدنچندروستاتشکیلشدهبابرنامهریزیفرهنگیبرایشهریکه

نتیجهورودسیلآسایمهاجرانبودهاستباهمتفاوتدارد.
رشد روند نگرانکننده و شدید کاهش داد؛ نشان تحقیق یافتههای
و سیاستها برخی از ناشی آنکه از بیش اخیر سالهای در کشور جمعیت
اقدامهایاجراییدستگاههایدولتیباشد،ناشیازتحوالتساختاریگسترده
اقتصادیوفرهنگیدرجامعهبودهاست.ازافزایشسطحتحصیالتواشتغال
افراد زندگی سبک در تغییر و اجتماعی رسانههای گسترش تا گرفته زنان
و بهتر« زندگی و کمتر »فرزند شعار تکرار از تأثیرگذارتر و مهمتر بسیار
عملوازکتومیوپخشکاندوممجانیاست.محمدتقیکرمیدراینمورد
میگوید:»سوءتفاهمیبراینظامبهوجودآمدهوآنایناستکهدرگذشته،
برداریم، را جمعیت کنترل هم حاال اگر پس کردیم؛ کنترل را جمعیت ما
گذشته در جمعیت کاهش درحالیکه دهیم. افزایش را جمعیت میتوانیم
برنامههای نه است بوده وشرایطساختاریجامعه تغییردرگفتمان نتیجه
)شفیعیسروستانی،1۴0:1391(همانطور اصالحات.« یا دولتسازندگی
کهگفتهشد؛کاهشمیزانباروریوبهتبعآنکاهشرشدجمعیترانباید
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نتیجهمستقیمسیاستهایکنترلیدولتازسال1368دانست.زیرابراساس
اطالعاتسرشماریهااینکاهشازسال136۴شروعشدهبود.

عالوهبراین،بامسألهکاهشمیزانزادوولدوکاهشنرخجمعیتنبایدبهمثابه
موضوعیبحرانیبرخوردکرد؛زیرااولآنکهچنینبرخوردیباعثاخذتصمیمهای
غیرکارشناسانهودستپاچگیدرامورمیشودودومآنکهاساساًکاردرحوزهفرهنگ
زمانبراستوباصبروشکیباییبهپیشمیرود.یکیازشعارهایمعروفآندوره
»یکیکماست،دوتاغماست،سهتاکهشدخاطرجمعاست«بود.اینشعاربسیار
مناسباستوهماکنونهممیتوانددردستورکارقرارگیرد.زیراهرچندکه
داشتنسهفرزندراتبلیغمیکنداماپیاممنفیمحکمیبرایبیشترازسهفرزند
همنداردومهمتراینکهدرصورتیکهاینمدلرعایتشودهمضامنتضمیننرخ
جانشینیورشدبسیارآرامجمعیتاستوهمبامنابعمحدودکشوربهخصوص
درمنابعآبیسازگاریبیشتردارد.سیدضیاءهاشمیدراینموردوبهدرستی
میگوید:»ممکناستکشورماظرفیتصدهامیلیوننفرراداشتهباشد،ولیدر
افقزمانیمناسبکهبتوانداینقابلیتهایموجودرابهفعلیتبرساند.«)شفیعی

سروستانی،186:1391(
درنهایتبایدگفت؛تأثیراتمتقابلفرهنگوجمعیتداراینکاتظریف
ودقیقیاستکهانجاممطالعاتپیگیردراینحوزهراضروریساختهاست.
اثرکاهشبعدخانواده،فرزندانبامفاهیمیمانندعمو، برایمثالوقتیدر
عمه،خالهوفرزندانآنهابیگانهشوندبدونشکهمتمایلآنهابرحفظ
آدابورسوموارزشهایقدیمیکممیشودوهمدرکمیتوکیفیتتعامالت
ومشارکتهایانسانیآنهاتغییراتیایجادمیشود.برعکسموضوعسادهای
مانندافزایشتعدادفرزنداناگردرجامعهدرحالگذارمصرفیرویدهدممکن
استبهرشدفرهنگچشموهمچشمیوحسادتهایخانوادگیمنجرشود؛
زیرادریکجامعهدرحالگذار،اعضایخانوادهنهتقدیرگراییدورانسنترا
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دارندتاوضعیتبهترخواهروبرادروفامیلخودرابپذیرندونهمانندجوامع
مدرنفرزندانپسازهجدهسالگیبهدنبالزندگیمستقلخودرفتهاندکه
مجبوربهمقایسههایفامیلینباشند؛درنتیجهافزایشتعدادفرزنداندریک

جامعهدرحالگذاربهرشدحسادتهایخویشاوندیمیانجامد.

2� دوگانه های سیاست های جمعیتی
برایاینکهسیاستهایجمعیتیباموفقیتبیشتروهزینهکمتریانجامشود

درنظرگرفتندوگانههایزیر،درتدوینراهبردهاالزموضروریاست.
الف� تبلیغ مستقیم در برابر غیرمستقیم 

نتیجه موارد اکثر در فرهنگ حوزه در بهویژه دستوری و مستقیم تبلیغات
عکسدادهوبهضدخودتبدیلمیشوند.باتوجهبهمشکالتگوناگونیکهدر
حالحاضردرزمینهاشتغال،ازدواج،مسکن،تأمینهزینههایزندگیو...در
جامعهماوجوددارد،بهرهگیریازپیامهایمستقیمدرزمینهضرورتافزایش
جمعیت،اثرمثبتچندانینداردوچهبساموجبعکسالعملهایمنفیشود.
ازاینرودرتبلیغوترویجسیاستجدیدجمعیتیکشور،بایدازروشالقای
غیرمستقیمپیاماستفادهکرد؛یعنیپیامهاییکهبیشترناظربهآثاروپیامدهای
منفیکمشدنزادوولدبرایخانوادهواجتماعاست.برایمثالآیاقراراست
باتشویقودرنظرگرفتنجایزهبرایافزایشزادوولدومهاجرتبهداخلو
بهطور یا باشیم افزایشجمعیت دنبال به باروری و تأهل برایعدم جریمه
غیرمستقیموبسیارظریفبهپیامدهایعدمتأهلوباروریبپردازیم.دراین
راستا،برخیموضوعهاییکهدراینزمینهمیتوانبهآنهاپرداختبهشرح

زیراست:
-بیانآثاروپیامدهاینامطلوبپیرشدنجمعیت

-ضرورتوجودارتباطهایخویشاوندی)عمو،عمه،دایی،خالهوفرزندان
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دختروپسرآنها(برایرشدعاطفیفرزندان
-آثاروپیامدهایتنهاشدنوالدیندرسنینپیرییااتفاقحادثهبرای

تکفرزندها
-نقشفرزنداندرافزایشنشاطوسرزندگیخانوادهها

)شفیعی بانوان وجسمی برسالمتروحی فرزندآوری و زایمان نقش -
سروستانی،52-51:1391(

ب� فرهنگ در برابر اقتصاد
آیااولویتماشاخصهایاقتصادیاستوفرهنگرانیزدرخدمتاقتصاد
میدانیمیابهفرهنگبهعنوانحوزهایباالترازاقتصادکهشرایطوویژگیهای
تبلیغ گسترش شاهد امروزه مثال برای میکنیم. نگاه دارد را خود خاص
بیلبوردهای ازجملهصداوسیما،سینما،مطبوعات، مصرفگراییدررسانهها
سطحشهر،فضایمجازیو...هستیم.عدهایبااستنادبهشاخصهایاقتصادی،
تبلیغاترابرایرونقرسانههاحیاتیمیدانند،هرچندایناستداللپذیرفتنی
است؛امابایدمشخصکردکهتاکجابایدبهشاخصهایصرفاًاقتصادیبالید.
دفاع قابل بازهم آیا بزند دامن رشدمصرفگرایی به تبلیغات باشد قرار اگر

است؟

پ� روش های دستوری در برابر مشارکتی 
فرهنگنمیتوانددرانحصارمعدودیبرگزیدهباشد،بلکهبایدبهطورگسترده
وبامشارکتاصحابفرهنگشکلگیردودردسترسهمگانقرارگیرد.این
دموکراتیک میشود. شناخته فرهنگ« کردن »دموکراتیک عنوان با فرایند
فرهنگ زیرا میبخشد، ژرفا نیز را دموکراسی حال عین در فرهنگ کردن
بدوندموکراسیوجوددارد،امادموکراسیبدونفرهنگنمیتوانددوامبیاورد.
نظام در فرهنگ اصحاب بهویژه و مردم مشارکت هرچه فرهنگ حوزه در
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ودر برنامهها باآن امکانهمدلیوهمراهیآنها باشد، بیشتر برنامهریزی
نتیجهتحققبرنامههابیشترمیشود.

به دستیابی از پیش مسأله درحل نظام رسمی نهادهای »شتابگرفتن
تحلیلیجامع،میتواندبهگرفتهشدنتصمیمهاییپرهزینهوکمبازدهبیانجامد
کهنهجامعهعلمیکشورراقانعونهجامعهعمومیراهمراهسازد.«)مرکز
تحقیقاتزنوخانواده،10:1392(ازآنجاکهموضوعجمعیتوتصمیمگیری
دربارهموضوعاتاصلیآنمانندازدواجوباروریازتصمیمهایبسیارخصوصی
افرادمحسوبمیشود،برایموفقیتدرسیاستگذاریهایمذکوربایداقناع
ورضایتافراددراولویتقرارگیرد.برایرسیدنبهچنیناقناعی،بایدمسأله
مذکورازطریقگفتوگودرفضایعمومی)رسانهها،روزنامهها،جلساتنقد
اکثرکشورها فاصلهدولت-ملتدر به باتوجه بهویژه بازشود. و...( بررسی و
تدوینوابالغسیاستهایدولتیودستوریکارسازنخواهدبودودراینگونه

موضوعاتبایدبهوفاقوهمدلیجمعیرسید.

ت� کمیت در برابر کیفیت
پسازنقدهایفراوانیکهبهشاخصهایکمیاقتصادیوبهمهمترینآنها
یعنیتولیدناخالصداخلیGDPشد؛سازمانمللشاخص»توسعهانسانی« 
برایسنجش مناسبتری معیار بهعنوان را  Development Index Human

وضعیتکیفیتزندگیافرادمطرحکرد.ازسال1990،هرسالهگزارشیبانام
گزارشتوسعهانسانیتوسطبرنامهتوسعهسازمانمللمتحدمنتشرمیشودو
درآنکشورهادرشاخصهایمختلفیمانندشاخصهایآموزشی،بهداشتی،
اقتصادی،اجتماعی،محیطزیستی،سیاسیو...موردمقایسهقرارمیگیرند.
زندگی در افراد گزینههای افزایش روی بر که است جریانی انسانی توسعه
تأکیدداردتاتوسعهبرحسبطیفوسیعیازتواناییهایسیاسی،اقتصادیو
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آزادیاجتماعیوفرصتهایفردیبراینیلبهسالمت،فرهیختگی،خالقیت
وشکوفاییوبهرهمندیازعزتنفسوحقوقبشرسنجیدهشود.ازاینمنظر
از بتوانند آن در باشدکه افراد برای بایدخلقمحیطی توسعه واقعی هدف
زندگیطوالنی،سالموخالقلذتببرند.بهسخندیگر،اینمفهومبیندو
جنبهازتوسعهانسانیتفاوتقائلمیشود:اول،شکلدهیتواناییهایانسانی
مانندبهبودسالمتیودانشودوملذتبردنازاینتواناییهادرمحیطکار

وتفریحاست.
حالبایددرنظرداشتآیاقراراستسیاستهاوراهبردهایجمعیتیتنها
اعدادوارقامراباالببرد،یاکیفیتووضعیتهریکازافرادجامعهرانیزارتقاء
یاشاخصهایکیفی افرادجامعه افزایشتعداد برایمثالسیاستما دهد.

مانندرضایتاززندگیوخودشکوفاییآناناست.

ث� سطح ُخرد )افراد( یا سطح کالن )جامعه(
آیادرتدوینسیاستهابرنقشافرادوحداکثرخانودههابایدبیشترتأکیدکرد
یانهادهاوساختارهایکالنکشوررادرمرکزتوجهقرارداد.آیاروانکاوی
وروانشناسیفردیونظریههاییمانندنظریهانتخابعقالنیکههمگیدر
جامعهشناسی، مانند علومی یا است گذار اثر بیشتر دارند قرار خرد سطح
سیاستونظریههاییمانندنظریهکارکردگراییکههمگیدرسطحکالنقرار

دارند.

ج� سیاست گذاری و برنامه ریزی انعطاف پذیر در برابر غیرانعطاف پذیر
امروزهصحبتازبرنامهریزیومدیریتانعطافپذیرواقتضاییاست.دراینرویکرد
هیچراهحِلهموارهدرستیوجودنداردوهمهچیزبهاینجملهختممیشودکه
»بستگیداردبه...«.برهمیناساسافزایشجمعیتمطلقاًنهخوباستونهبد؛
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بلکهبستگیداردکهاگرظرفیتهایالزمبرایتحصیل،اشتغال،ازدواجوحیات
معنویهمینجمعیتفعلیفراهمآمدهاستوضمناًتوانوظرفیتاضافهایبرای
افزایشجمعیتوجوددارد،استراتژیافزایشجمعیتکاماًلبهجا،معقولوممدوح
است،امادرشرایطیکهجامعهدچاربحرانجدیاقتصادیاستونرخبیکاریو
تورمدورقمیاستوباالرفتنسنازدواج،مشکالتعدیدهایراایجادکردهاست،
افزایشجمعیتدرچنینشرایطیصرفاًپیچیدهترکردناینمعادلهوافزودنتعداد

مجهولبرمعادلهایاستکهباهمینمعلوماتفعلیقابلحلنیست.

چ� هویت ملی در برابر سایر هویت ها
ایرانکشورزیباییاست؛بخشبزرگیازاینزیباییمدیونتنوعجغرافیاییو
اقلیمیآناست.امانبایدفراموشکردبدونپذیرشتکثروتفاوتهایفرهنگی،
آنتنوعجغرافیایینیزنمودچندانینخواهدداشت.بنابراینضروریستتا
هراقدامیکهمانعهمزیستیاقواممیشودوانسجامملیرابهخطرمیاندازد

کنارگذاشتهشود.
براساسدادههایسرشماریهایموجودنرخزادوولدوافزایشجمعیتدر
بینهمهاقوامومذاهبدرونکشوریکسانومتناسبنیست.آمارنشانمیدهد
نرخزادوولددربینُسنیمذهبانسیستانوبلوچستان،هرمزگان،خراسانو
خوزستانبیشازمیانگینکلکشوراست.البتهدراینمورداستانُسنینشین
کردستاناستثناست.)بخشیازاینکاهشبهدلیلمیزانباالیمهاجرفرست
بودناستانکردستاناست.(اینواقعیاتجمعیتشناختیبههمراهبرجستهتر
شدنجایگاههویتقومیایجابمیکندتاازرویکردهایافراطیملیگرایانه
فرهنگی تکثرگرایی پذیرش و قومی هویتهای به احترام با و شود پرهیز
نسبتبهتقویتانسجامووحدتملیبرنامهریزیشود.بهسخندیگر،وجود
مؤلفههایمتکثرهویتسازدرایرانایجابمیکندکهازتأکیدبریکعامل
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مشخصبهعنوانعاملاصلیهویتملیبهبهاینادیدهانگاشتنوانکارسایر
برمؤلفه»مذهب تنها برایمثالمنطقینیستکه مؤلفههاخودداریکرد.
شیعه«یا»زبانفارسی«بهعنوانمؤلفهاصلیهویتسازایرانیانتمرکزوسایر
مذاهبوزبانهارابهحاشیهراند.بهنظرمیرسددرحالحاضرتأکیدبرعامل
جغرافیاوعواملهویتبخشملیمانندمیراثتاریخیمشترکازهخامنشیان
تابهامروزمیتواندضامنبهتریبرایحفظهویتملیوهمچنینامنیتو

انسجامملیباشد.

ح� عدالت توزیعی در مقابل عدالت دسترسی 
همانطورکهتمرکزصنایعوکارخانههاویاتمرکزمراکزآموزشیودانشگاهی
پیشرفتهازعواملمهمتمرکزدریکمنطقهمحسوبمیشوند؛تمرکزامکانات
فرهنگیوهنرینیزموجبتمایلبهسکونتمردمدریکشهرخاصمیشود.
طبیعیاستبهدلیلتعددجشنوارههاومراسمفرهنگیوهنریکهدرتهران

برگزارمیشودتمایلبیشتریبرایزندگیدراینشهروجودداشتهباشد.
براساس صرفاً را فرهنگی خدمات و فضاها امکانات، باشد قرار اگر البته
جمعیتتوزیعکنیم؛یکپنجمکلامکاناتفرهنگیکشوربایدبهاستانتهران
وکرجاختصاصیابد.همچنینبراساسآمارسرشماریسال1390جمعیت
ششکالنشهرتهران،کرج،مشهد،اصفهان،تبریزوشیرازمعادل33درصد
جمعیتشهریکلکشوراست؛بنابراینبایدنتیجهگرفتیکسومکلامکانات

اختصاصیافتهبهحدود1200شهربایددراینششکالنشهرقرارگیرد.
باهمیناستداللاستکهگفتهمیشود؛میانگینسرانهکتابکتابخانههادرکشور
1/62ودرتهران0/62است؛درکتابخانههایکشوربهازایهرنفر1/5جلدکتابو
درتهرانفقط0/13کتابوجودداردودرنهایتنتیجهگرفتهمیشودکهبایدبهاین
استانامکاناتوبودجهبیشتریدادهشود!درحالیکهبهایننکتهبسیارمهمتوجه
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نمیشودکهدرکالنشهرهادسترسیبهامکاناتوفضاهایفرهنگیبهدلیلتعدد
اینمراکزدرواحدسطحبسیارآساناست؛درحالیکهدرشهرهایکوچکامکاناین
دسترسیسختتروکمتراست؛بهسخندیگراگردریکشهرسیهزارنفرییک
بابکتابخانهعمومیداشتهباشیموبااستداللنسبتجمعیتبهامکاناتدرشهر
سهمیلیوننفری،یکصدکتابخانهبسازیمبههیچوجهعادالنهرفتارنکردهایم؛زیرادر
شهریکهیکصدکتابخانهدارد،هرفردبهراحتیبهَدههاکتابخانهدسترسیدارد،اما
درشهرسیهزارنفریفقطوفقطیکفردبهکتابخانهدسترسیدارد.اینوضعیتدر
موردسایرامکاناتوخدماتفرهنگینیزصادقاست.)برایمطالعهبیشتردربارهاین
رویکردبهعدالتنگاهکنیدبه»بازنماییعادالنهبهمثابهعدالتفرهنگی«تالیفعبداهلل

بیچرانلو؛ازهمینمجموعه(

3� برنامه های فرهنگی متناسب با حوزه های فرهنگ
الف� حوزه فیلم و سینما

تمرکزوتراکمجمعیتدریکیدونقطهخاصموجبافزایشاحتمالتخریب
آسیبهای افزایش همچنین و و...( هوا خاک، آب، )آلودگی زیست محیط
اجتماعیخواهدشد.بنابراینتوزیعبهینهجمعیتدرسطحکشورورعایت
مزیتهاینسبیواصولآمایشسرزمینبرایتوسعهپایدارامریاجتنابناپذیر
راستای ایراندر فیلموسینمای آیاحوزه ایناستکه است.حالپرسش
توزیعبهینهجمعیتحرکتکردهاستیاباخالصهکردنشهرهایایراندر
ایراندرخطهسرسبزشمالکشوربهموجمهاجرتهاو تهرانوزمینهای
توزیعمتراکمجمعیتدرنقاطیخاصدامنزدهاست؟نتایجبررسیفیلمهای
95 از بیش میدهد نشان تلویزیونی سریالهای و خانگی شبکه در موجود
درصدفیلمهاوسریالهایایرانیکهدردودههاخیرساختهشدهانددرشهر
تهرانوچندشهرسرسبزشمالوجزیرهکیشبودهاند.حتییکموردفیلم
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است. نشده فیلمبرداری کرمان یا تبریز مانند بزرگی درشهرهای یاسریال
همینبازنماییوبرجستهسازیشهرتهرانیکیازعواملایجادانگیزهومیل
بهمهاجرتبهاینشهراست.بهنظرمیرسدتدوینبرنامههاییبرایحمایت
ازفیلمهاییکهدرسایرمناطقایرانساختهمیشودمیتوانددردستورکار

مسئولیناینحوزهقرارگیرد.
عالوهبراین،آنچهدرحوزهفیلموسینمانیازبهاصالحوبازبینیدارد،روش
که خانوادهها بازنمایی ویژگیهای مهمترین از برخی خانوادههاست. بازنمایی

پیامدهایمنفیبرایجامعهداردبهشرحزیراست:
-حذفکودکانازفیلمنامههاویاکمرنگکردننقشآنها

-کوچککردنبیشازحدبعدخانوادههابهنحویکهدردورهمنشینی
چندخانوادهاثریازفرزندانوجودندارد.

-حذفویاکمرنگکردننقشخویشاوندانوتأکیدبیشازحدبرروابط
دوستانهغیرخویشاوندی

-حذففعالیتهاومشکالتروزمرهازداستانفیلمها
اگر بهذکراستچنینکاری استثنایی.الزم تأکیدوتکرارسوژههای -
باهدفافزایششناخت،ارتقاءفرهنگعمومیوکمکبهحسنوعدوستی
انجامشودکاریبسیارپسندیدهاست؛امادربسیاریازفیلمهااینموضوعات
یادستمایهایبرایطنزویاابزاریبرایافزایشفروشوکسبجوایزهستند.
-معرفیوتأکیدبرسبکزندگیوتفریحاتیکهباداشتنفرزندسازگاری

چندانیندارد.
درمقابلمیتوانبهایدههاوپیشنهادهایزیرفکرکردوبرنامههاییبراساس

آنهادرحوزهسینماورسانههاعملیاتیتدوینکرد.
-باتوجهبهرشدپدیدۀطالقوگسترشخانوادههایتکسرپرستالزم
استتابهاینپدیدهبیشترودقیقترپرداختهشود.درحالیکهسینمایغرببا
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پذیرشواقعیتمیزانروزافزونطالقدرجامعهبهموضوعطالق،ازدواجمجدد
میپردازد تربیتی و آموزشی دیدی با خانوادههایی چنین فرزندان مسائل و
با بیشتر یا و نشده بازنمایی وضعیت این کافی اندازه به هنوز ما کشور در
رویکردمنفیوآسیبشناسانهبازنماییشدهاست.فیلمهاوسریالهاییمانند
نادر بود آموزنده بسیار و شد داده نمایش 60 دهه در که زیبا« »آرایشگاه

هستند.
-ساماندهیحوزهتولیدفیلمبهنحویکهازحذفوبایکوتنقشفرزندان
درآنهاجلوگیریشود.همچنینبایدغیرواقعیبودنداستانبرخیفیلمها
کهتنهابرمصرفگراییوعافیتطلبیمحیطخانوادهبدونتوجهبهمسائل

روزمرهاستنیزنشاندادهشود.
-اصالحبازنماییخانوادههایپرجمعیت.درگذشتهخانوادههایپرجمعیت
یکیازسوژههایطنزپردازیدرسینماوهنربود.هرچنداگرتعدادفرزندان
خیلیزیادشوداینطنزپردازیهابیدلیلهمنخواهدبود،امااغراقدراین

موضوعاتبهترویجکاهشتعدادفرزندانمیانجامد.

ب� حوزه فضای مجازی و بازی های رایانه ای
موبایل، )ماهواره، ارتباطی نوین تکنولوژیهای مصرف رشد میرسد بهنظر
اینترنت،شبکههایاجتماعی،بازیهایرایانهایو...(میتواندباکمکردننیاز
بهومیلبهفرزنِدبیشتر،بربعدخانوادهتأثیرگذارباشدوباعثکاهشرشد

باروریشود.
گروههای با مقایسه در جوانتر سنی گروههای که آنجا از دیگر، ازطرف
هستند هیجانبخش و سرگرمکننده فعالیتهای بهدنبال بیشتر مسنتر
بازیهای مانند فرهنگی کاالهای مصرف برای تقاضا گروهها این ازدیاد با
کامپیوتریونرمافزارهایقابلاستفادهدرموبایلهابیشترمیشود.درعوضبا
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گسترشجمعیتسالمندکهازدودههآیندهشتاببیشتریمیگیردنیازبه
فعالیتهایفرهنگیسرگرمکنندهوآرامشبخشمانندمطالعهکتاب،حضور
غیرانتفاعی و محلی فعالیتهای در مشارکت و پارکها عمومی فضاهای در

بیشترمیشود.
همچنین»زندگیدردنیایمجازیوقرارگرفتننامقیددرتماسبامحافل
متنوعومتعددیکهازهزارانهزارارزش،نگرش،عقیده،سبکزندگیونوع
شخصیتبرخوردارند...نهتنهاتغییراتشدیدیدرهویتفردیایجادمیکند،
بلکهبادرهمریختننقشهایتعریفشدهاعضایخانوادهبرحسبسنو
جنس،حداقلبرایکوتاهمدتخانوادهرادچارآشفتگیمیکند،بهطوریکه
پرتشنججهان اززندگی بردن پناه برای آنکهمحلی بهجای کانونخانواده
بهمحافلمجازی وابستگیشان که است اعضایی برخورد باشد،محل خارج
معموالناهمسوودرنتیجهجهانبینیشاننیزمعموالًمتفاوتاست.«)سرایی،

)۴2:1386

پ� حوزه کتاب و کتابخوانی
باکاهشنرخزادوولدبهخصوصدرروستاهاازنقشمدارسروستاییکاسته
اقبالکمتریروبهروهستند با وفضاهایفرهنگیمدارسمانندکتابخانهها
ودرعوضباسیلمهاجرانفصلییاتوریستیدرایامتعطیالتبهمکانهاو
برنامههاییمانندجشنوارههایمحلیبرایپرکردناوقاتفراغتنیازاست؛
بنابراینبایدباراهاندازیکتابخانههایسیاربهخصوصدرایامومناسبتهای

خاص،بهاینمخاطبانخدمترسانیکرد.
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