پژوهشنامه فرهنگ و معارف دینی
جلد  /3شماره  /1پياپی  /5بهار و تابستان )04-35( 1041

بررسی راهکارهای افزایش جمعيت در ایران بر اساس سبک زندگی اسالمی
حميدرضا سهرابی ،*1فرزانه عسکری طيبی

2

چکيده
فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهشِ جمعیت مسلمانان ،از گذشته تاکنون از مسائل مورد توجه عالمان دینی دنیای اسالم بوود
است .این پژوهش با هدف افزایش جمعیت و با استفاد از روش توصیفی و تحلیلی و همچنین مدل نظری سبک زندگی اسالمی بوه دنبوال
بررسی راهکارهای افزایش جمعیت کشور در آیند است .مسئله اصلی در این نوشتار روند کاهشی نرخ رشد جمعیت کشور است که پیامدهای
منفی برای کشور در آیند ایجاد خواهد کرد .بر اساس یافتههای این پژوهش با ترویج سبک زندگی اسالمی و تقویت این باور که تولید نسل
دستور خدای متعال و سنّت پیامبر اسالم است و وجوب آن تابع شرایط خاصی نیست میتوان افراد جامعه را به امر فرزند آوری تشویق کورد.
مهمترین راهکارهای عملی افزایش جمعیت عبارت است از تشویق جوانان به ازدواج و کاهش سن ازدواج ،برنامههای تحکیموی باا هادف
کاهش میزان طالق ،جلوگیری از وسایل ضدبارداری و عقیم کردن ،درمان و معالجه ناباروران ،افزایش امید بوه آینود شو،لی ،جلووگیری از
بیبند باری و فساد اخالقی ،را اندازی شبکههای مجازی خانوادگی و مبارز با اپیدمی کرونا در نتیجه با توجوه بوه اینکوه افوزایش قودرت و
اقتداربخشی به کشور و شکلگیری تمدن ایرانی و اسالمی در آیند تابعی از رشد و افزایش جمعیت در آیند است .باید با برنامهریوزیهوای
متعدد جمعیت کشور را افزایش داد در غیر این صورت کشور در آیند با معضل جمعیتی روبرو خواهد شد.
کليدواژهها :فرزند آوری ،جمعیت ،خانواد  ،سبک زندگی اسالمی.
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مقدمه و بيان مسئله
مسئله جمعیت و فرزند آوری از مسائل بنیادین در امر سیاستگذاری و آیند نگری است که هموار مورد توجه صاحبنظران علوم
مختلف بود است .بر اساس مطالعات جمعیتشناسی و دیدگاهای جمعیت شناسان ،در صورت توداوم رونود فعلوی بواروری ،رشود
جمعیت کشور در حدود سالهای  111۱-21به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شد و ساختار جمعیت در بیست سال آیند
به سمت سالخوردگی و کمجمعیتی پیش خواهد رفت.
در اواخر دهه شصت دولتهای وقت جمهوری اسالمی با طرح «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» سیاسوت کواهش جمعیوت را در پویش
گرفتند .سیاستهای کنترل جمعیت در دهه  21-01کشور را گرفتار کاهش نرخ باروری کرد و آن موقعیت زمانی بود کوه بجوای
آنکه به عنوان فرصت و یا پنجر طالیی به آن نگا کنند به عنوان تهدید مطرح کردند .شاخصهای افزایش موالید در آن زموان
بسیار زیاد و مهاجرت به خارج کم و همچنین مرگومیر اطفال به دلیل بهبود وضع بهداشت رو بوه کواهش بوود .در اواخور دهوه
شصت جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ملت ایران به پایان رسید بود .برنامههای توسوعه روسوتایی در خانوههوای بهداشوت
سرتاسر کشور اجرا و به به نقاط روستایی خدمات مناسبی مانند تشویق مردم به تنظیم خانواد و انجام واکسیناسیون مرتب انجوام
میشد لذا از میزان مرگومیر اطفال به دلیل امراض گوناگون جلوگیری و جمعیت بهیکبار رشد باالیی پیدا کرد بود.
این کاهش جمعیت تهدیدی تحت عنوان «سالمندشدن» و «کمجمعیتی» جمعیت را به دنبال خود داشت .کمجمعیتی مسئلهسواز
است .پدید کمجمعیتی باعث مهاجرت اتباع خارجی به کشور ایران در آیند است که بیشتر از طرف کشورهای اطراف بوه ایوران
صورت میگیرد .متأسفانه مهاجرت از اطراف برای ایران از لحوا فرهنگوی و اجتمواعی و امنیتوی مشوکلزاسوت .هرهوه نسوبت
مهاجرت جمعیت خارجی باالتر برود ،اینها به گرو های مسلط اجتماعی تبدیل میشوند که بعدها برای خود حقوحقووق ویوژ ای
مطالبه خواهند کرد و بهتدریج این افزایش آمار مهاجرین ترکیب نژادی ،فرهنگی ،قومی کشور را بههم میریزد .لذا باید برای یک
جمعیت بزرگ با  211میلیون نفر در آیند نزدیک برنامهریزی بلندمدت شکل بگیرد .بهویژ اینکه کمبود جمعیت موجبوات از بوین
رفتن نسل و تمدن اسالمی  -ایرانی میگردد.
غفلت و بعضاً تأثیرپذیری سیاستمداران از الگوهای تنظیم جمعیت متفکران لیبرال غرب در دهوه  01و  21و رواج سوبک زنودگی
غربی نتایج شوم اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی در قالب ابتذال ،دشمنی بوا نهواد خوانواد  ،افوزایش سون ازدواج ،تورویج و پوروش
حیوانات خانگی مانند سگ،گربه ،میمون  ..و همچنین بیبندوباری و روابط نامشروع جنسی را به بار آورد است .روابط نامشروعی
که در قالبهایی هون ازدواج سفید ،همجنس گرایی ،ت،ییر جنسیت و حتی اخیراً روابط جنسی با حیوانات ،انسوان را بوه موجوودی
بسیار ذلیل تر از اقوام دور جاهلیت و قصص قرآنی همچون قوم لوط ،قوم عاد و … .دهار کرد است و باعث فروپاشی خانواد و
مجردی مطلق و باال رفتن سن ازدواج گردید است .از نتایج آن عدم رغبت به تشکیل خانواد و در نهایت کاهش جمعیوت شود
است .برخی گرو های وابسته فکری و حتی سیاسی و رسانههای معاند نظام جمهوری اسوالمی در کشوور توالش کورد انود ایون
مصادیق را ترویج کنند .گرایش به جشن ولنتاین ،سگ گردانی در معابر و اظهار دوستی با حیوانات ،باستانگرایی ماسوونی ،اظهوار
گرایش به ادیان دنیایی و غیر الهی … .از جمله موارد این حرکت خزند و وابسته است.
در حال حاضر مانع اصلی رشد جمعیت در کشور عامل فرهنگی است .اگر قرار است برای ت،ییر روند رشد جمعیت ،سیاستی به کوار
رفته شود باید در راستای حرکت به سمت الگوی زندگی اسالمیباشد .اگر سیاست موای تشوویقی اقتصوادی بودون ت،ییور سوبک
زندگی اجرا شود ،همان رشد محدودی هم که در جمعیت ایجاد خواهد شد صرفاً در مناطق حاشویهای کشوور خواهود بوود .یعنوی
گرو های جمعیتیای که مشکل کمبود موالیدشان فقط اقتصادی است.
لذا در حال حاضر مانع اصلی رشد جمعیت در کشور عامل فرهنگی و یا همان سبک زندگی غربوی اسوت .اگور قورار اسوت بورای
افزایش رشد جمعیت اقداماتی انجام گیرد ،باید در راستای حرکت به سمت الگوی زندگی اسالمیباشد .اگر سیاست مای تشوویقی
اقتصادی بدون ت،ییر سبک زندگی اجرا شود با موفقیت روبرو نخواهد شد.
بنابراین هشمانداز مای مختلف مانند دینی ،اجتماعی ،سیاسی که نگا گردد یکی از معادالت اصلی هور کشووری بورای تمودن
سازی همین بعد جمعیتی است .لذا باید سیاست افزایش جمعیت بر اساس مدل سبک زندگی اسالمی مورد توجوه قورار بگیورد توا
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مردم تشویق به تشکیل خانواد و گرایش به فرزند آوری داشته باشند .این پژوهش با استفاد از روش اسنادی و کتابخانهای و بور
اساس هارهوب نظری سبک زندگی اسالمی به دنبال راهکارهای افزایش جمعیت در ایران است.
پيشينه و چارچوب نظری
مسئله کنترل جمعیت از گذشته مای دور ذهن محققین و صاجبنظران را به خود مش،ول کرد است .جمعی از اندیشمندان بشری
از گذشته تا کنون مانند قوانین حمورابی در فالت ایران باستان ،متفکران قرون وسطی مسحیت کاتولیک در اروپا قائل به افرایش
جمعیت و برخی مانند حکمای هین باستان از جمله کونفوسیوس و بعضی متفکرین یونان باستان مانند افالطون و ارسطو قائل بوه
توازن جمعیت بود اند ،در دور مدرنیزم اروپایی مالتوس و طرفدران او بر اساس بینش خاص لیبرالی ،به جمعیت از بعد اقتصوادی
نگریستهاند ،بر اساس این دیدگا افزایش جمعیت سرباری برای جامعه است و جمعیت را عامول فقور و بودبختی معرفوی کردنود.
نظریه مالتوس از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفت و تجربه افزایش جمعیت برخی از کشورها همرا رشد اقتصادی آنهوا ماننود
انگلستان ،ایاالتمتحد آمریکا ،برخی از کشورهای اروپایی و ژاپون دلیول واضوحی بور اثبوات ایون مدعاسوت(جمالی و دیگوران
.)1333:101،
در این زمینه هم در ایران از دور پهلوی دوم به بعد تحقیقاتی در مورد کاهش یا افزایش جمعیت با رویکرد هنجاری شکل گرفته
که به دلیل حجم باال از آوردن آنها خودداری میگردد و فقط به دو مورد از این تحقیقات اشار میگردد .الهام فتحوی در کتواب
جمعیتشناسی ایران،ساختار و توزیع جمعیت بیان کرد رشد جمعیت ایران از نخستین سرشماری در سال  133۱تا شروع انقوالب
اسالمی روندی کاهند و پس از انقالب اسالمی افزایش یافته بهطوری که در دههی  13۱۱-130۱یکبار بوه رشودی حودود 1
درصد رسید که در تاریخ کشور بیسابقه بود(فتحی .)133۱ :سید علیرضا ازغندی هم در کتاب تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایران ( )13۱2 – 1321بیان کرد که طی  31سال از مقطع زمانی  1321تا  13۱1جمعیت ایران بویش از دو برابور شود .طوی 2۱
سال اول حکومت محمد رضا تا  131۱سال نرخ رشد جمعیت  3/13و طی سالهای  131۱تا  13۱۱نرخ رشود بوه  2/21کواهش
یافت که آن هم به دلیل اجرای سیاست کنترل موالید در دولت هویدا بود (ازغندی .) 1331:تفاوت این پژوهش بوا پوژوهشهوای
دیگر در این است که پیامدهای کاهش جمعیت را در دوران پس از اپیدمی کروال به عنوان «طاعون قرن » مورد بحث و بررسوی
قرار داد است و راهکارهای مناسبی را برای افزایش جمعیت ارائه داد است.
در مورد هارهوب نظری باید گفت که این پژوهش بر اساس نظریه مثبت افزایش جمعیت بر گرفتوه از آیوات و روایوات اسوالمی
است .بر اساس این نظریه زمین به طور نامحدود دارای امکانات و منابع الزم جهت حیات و رفا انسانی است و نباید از این بابوت
نگا منفی داشت .اکثر قریب به اتفاق ادیان و مذاهب بزرگ مانند مسحیت و یهودیت و اسالم در این دسته قرار دارند( .ضورغامی
 . )1331:3،بر اساس این نظریه افزایش جمعیت نه تنها موجب فقر نمیشود بلکه موجب توسوعه و رفوا هوم مویشوود .افوزایش
جمعیت موجب تخصصی سازی یا تقسیمکار میگردد که خود رفا بیشتر را به دنبال دارد .از طرف اساساً در جمعیت بیشتر احتمال
تولد افراد نخبه بیشتر است .همچنین مقوله جمعیت منجر به تولید قدرت در ابعاد مختلف میگردد.
تعریف مفاهيم
سبک زندگی
سبک زندگی اسالمی اصالحی نسبتاً جدید است .سبک زندگی اسالمی اصطالحی که از سوی آیتاهلل سید علی خامنوهای رهبور
جمهوری اسالمی ایران در جمع جوانان استان خراسان شمالی مورد تأکید قرارگرفته و از آن زمان بهعنوان یکی از کلیودواژ هوای
محافل علمی و اجتماعی در جهان مطرح شد.
طبق نظر ایشان ،سبک زندگی ،یعنی رفتار اجتماعی و شیوة زیستن که آشنایی با آن از دو جهوت موادی ماننود زنودگی راحوت و
برخوردار از امنیت روانی  ،اخالقی و معنوی برای رسیدن به هدف اصلی انسوان ،یعنوی رسوتگاری ،فوالح و نجوات بورای انسوان
ضرورت دارد و همچنین شرط رسیدن به تمدن اسالمیِ نوین است .مصادیق متعددی برای سبک زندگی شمرد شد کوه تقریبواً
همه جنبههای زندگی انسان را در برمی گیرد از نحو رفتار با همسر و فرزندان در خانواد گرفته تا مسئله نوع مسکن ،نوع لبواس،
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نوع خوراك ،نوع آشپزی ،تفریحات و مسئله خط ،زبان ،کسبوکار و نوع رفتار با دوست و دشمن که بخشهای اصلی تمدن بوود
و متن زندگی انسان است( خامنهای.)1331:1،
برخی جامعهشناسان این اصالح را به ماکس وبر جامعهشناس آلمانی نسبت میدهنود و برخوی روانشناسوان آن را بوه آلفورد آدلور
اتریشی بنیانگذار رویکرد روانشناسی فردی نسبت میدهند (کاویانی  )23 :1331،بیشوتر صواجنظران آن را بوه آلفورد آدلور1323
نسبت میدهند و بر ایشان اجماع دارند.
سبک زندگی نظریه نسبتاً شایعی است که بیشتر اوقات برای اشار به روش زندگی مردم بکار گرفتوه مویشوود و بازتواب کامول
ارزشهای اجتماعی ،طرز برخورد و فعالیتها است  .سبک زندگی از طریق روابط متقابل فرد با دیگران آموخته میشود و در زمینه
شاخصهای شناخته شد سبک زندگی میتوان به فعالیتهای فیزیکی ،اوقات فراغت  ،خوابوبیداری ،روابوط اجتمواعی و روابوط
خانوادگی ،معنویت ،ایمنی و آرامش  ،ت،ذیه و غیر اشار کرد که هر یک بهمنزله شا راهوی از زنودگی افوراد محاسوبه مویشووند
) . (Horowitz, 2002, p.148در تعریفی دیگر سبک زندگی مجموعه عقاید ،طرحها و نمونه مای عوادتی رفتوار و هووسهوا و
شیو مای تبین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین میکند ( .)Fuchino et al., 2003, p.308
اکثر صاحبنظران سبک زندگی را اینگونه تعریف کرد اند« :از مهمترین ابزارهای پرورش انسان مطلوب در خانواد  ،میتوان بوه
«سبک زندگى اسالمی» که شامل مجموعهاى بههمپیوسته از الگوهاى رفتارى در حوز هاى مختلف حیات بشورى اسوت ،اشوار
نمود؛ سبکی که از دل اصول کشف شد از مبانی تربیتی ،یعنی هستیها و داراییهای آدمی برمیخیزد و ضمن ایجاد روابط پایدار
میان افراد خانواد و یکسانسازی رویهها در جامعه ،نقش بهسزایی در تزکیه روانی ،پرورش صفات کمالی ،نیل به سعادت و رشود
ارزشهای انسانی دارد» (کاویانی.)10 ،1331 ،
سبک زندگی اسالمی به معنای روش و منش و هگونگی کار است .سبک زندگی اسالمی یعنی در زنگی هر فورد هوه شخصوی ،
هه خانوادگی و هه اجتماعی قواعد و الگوها و قالبها و مالك مای اسالمی نقش مهمی ایفا کنند یعنی روشها را بر اساس آنچه
اسالم گفته و خواسته به کار گیرد (شریعت پنا  .)۱1:1332،در این پژوهش سبک زندگی مجموعهای از طورز تلقویهوا ،ارزشهوا،
شیو های رفتار ،حالتها و سلیقهها در هر هیزی را در برمیگیرد و به تعبیر دیگر هگونه زیستن است.
جمعيت
واژ جمعیووت در ل،ووت بووه معنووی تمووام افوورادی اسووت کووه در یووک ناحیووه ج،رافیووایی اعووم از شووهر یووا روسووتا زنوودگی
میکنند) . (Wehmeier,2005;1171در جمعیت شناسی ،تموام یوا بخشوی از سواکنان یوک ناحیوه را «جمعیوت» مویگوینود (
تقوی .)1323:3،و در اصطالح به کلیه کسانی که بهطور مستمر در یک واحد ج،رافیایی اعم از کشور ،استان ،شهرستان ،شوهر یوا
روستا به صورت خانوار و خانواد زندگی میکنند ،جمعیت گفته میشود( کاظمی پور  .)1333:13،بدین ترتیب ،جمعیتهای ویژ ای
که برای منظوری خاص ،در زمانی مشخص و مکانی معین دور هم گرد آیند مانند غوغا ،ازدحام لزوماً در جمعیتشناسی مورد نظر
نیستند .منظور از جمعیت در این پژوهش کلیه افرادی است که بهصورت خانوار و خانواد با حفظ تعلق در محیط سرزمینی کشوور
ایران سکونت دارند.
ضرورت و اهميت فرزند آوری بر اساس آیات و روایات اسالمی
بنا به نگرش اسالم ،فرزند آوری فواید فراوانی دارد و داشتن فرزند و باقی گذاشتن نسلی صالح برای هر مسلمانی یک امر مبوارك
و میمونی تلقی میشود .سزاوار نیست هیچ مسلمانی به اختیار خود بدون ذریه بماند .کثرت جمعیت در اسالم معیار برتری و قووت
شمرد شد است از این رو خداوند در قرآن کریم اشار به زمانی میفرمایند که مسلمانان پیش از هجرت در مکه با تعداد جمعیت
اندك خود محصور بودند و از مشرکان هراس داشتند« :وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ
فَآواکُمْ وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِ ِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» ( سور انفال :آیه « .)20به خاطر بیاورید هنگامی که شوما گروهوی
کوهک و اندك و ضعیف در روی زمین بودید آنچنان که میترسیدید مردم شما را بربایند ولی او شما را پنا داد و یاری کورد و از
روزی های پاکیز بهر مند ساخت تا شکر نعمتش را بهجا آورید» در تفسیر آیه شریفه مذکور میتوان گفت همانگونه که جمعیت
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کثیر دشمن میتواند موجب هراس مسلمانان شود ،جمعیت کثیر مسلمانان نیز میتواند رعوب و وحشوت در دل دشومنان بیفکنود.
ساموئل هانتینگتون که صاحب نظریه برخورد تمدن 3هاست در مصاحبهای در پاسخ به علت هالش تمدن اسالم با تمدن غرب در
آیند میگوید «:یکی از مشکالت ما در مقابل کشورهای مسلمان ،زادوولد زیاد در این کشورها اسوت؛ جنوبشهوای اجتمواعی را
آنها به وجود می آورند .بنابراین تا هند سال دیگر که ما کشورهای غربی اُفت جمعیتی خواهیم داشت ،این برای موا یوک تهدیود
بزرگ است .تمدن اسالمی تمدنی است که هالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر هالشهاست ،هراکه این تمدن اساسواً ریشوه در
نوعی پویایی جمعیت دارد .رشد باالی زادوولد که در اکثر کشورهای اسالمی شاهد آن هستیم ،این هالش را متفاوت کرد اسوت.
امروز بیش از  21درصد از جمعیت جهان اسالم را جمعیت بین  1۱تا  2۱سال تشکیل میدهد که این خطر بزرگی برای اهوداف
غرب به حساب میآید ( قراگز لو.)11 :1333،
آنچه که هانتینگتون از رشد جمعیت اسالم به ویژ جمعیت جوان ابراز نگرانی میکند و از آن به عنوان هالش برای تمدن غورب
یاد میکند همان هیزی است که اسالم به دنبال تحقق آن بود است به این معنا که رو به رشد بودن جمعیت مسولمانان موجوب
جوان شدن جمعیت و کثرت آن میشود که هموار مورد توصیه قرارگرفته است .لذا یکی از مهمترین مقاصد در نزد شارع مقدس،
تکثیر نسل مسلمانان و آبادی زمین به دسوت جمعیوت مسولمان در جهوت رفوع شورك و فسواد بور روی زموین اسوت .خداونود
تباركوتعالی درجایی دیگر میفرمایند « :وَا ْذکُرُوا إِذْ کُنْ ُتمْ قَلِیلًا فَکَثَّرَکُمْ » ( سور اعراف:آیه  « ، .)30بوه یواد آوریود روزی را کوه
اندك بودید و بسیارتان کردیم».
در آیه مذکور ازدیاد نسل از نعمتها و الطاف الهی به نوع بشر است .به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی است و بدون جمعیت
و تعداد کم افراد نمیتوانند نیازهای خود را تأمین کند .لذا براى هنین موجودى کثرت افراد ،نعمت بسیار بزرگى اسوت  ،زیورا هور
انسانی موجودی اجتماعی است و بهتنهایی نمیتواند نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین کند .بدین دلیل هر هه بر تعوداد افوراد
جامعه افزود شود انسانها در حل مشکالت و تسلط بر جبر طبیعت و رفع نیازهای مادی موفقتر عمل میکنند.
قرآن کریم عطا کردن فرزند را نعمت و رحمتی از طرف خداوند مهربان به بندگان میداند:
« لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ(سور شوری :آیه.)13
«فرمان روایی آسمانها و زمین مخصوص خداست ،هر هه بخواهد می آفریند ،به هر که بخواهود دختوران بخشود و بوه هور کوه
بخواهد پسران بخشد» .استفاد از فعل «یَهَبُ» در این آیه مبارکه داللت بر این دارد که فرزند پسر و دختر ،هردو هدیوه الهوی و
آسمانی به والدین هستند .به همین خاطر ،بندگانی که مؤمن هستند طلب فرزند را در دعاهای اساسی خود قرار میدهند؛ هنآنکه
قرآن کریم در بیان ویژگی مای «عباد الرحمان:؛ بندگان خداوند مهربان» می فرمایند:
«وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّ َ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا(.سور فرقان ،آیه.)21
« آنان هستند که گویند :پروردگارا ،ما را زنان و فرزندانی مرحمت فرما که مایه هشم روشنی ما باشند ،و ما را پیشوای اهول تقووا
قرار د ».
تولد فرزندان در زندگی حضرت ابراهیم(ع) نیز نعمت و پاداش عظیمی شمرد شد که فرشتگان بدان بشارت دادند:
«وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَی ،قَالُوا سَلَامًا  ،قَالَ سَولَام  ،فَمَوا لَبِوثَ أَنْ جَواءَ بِعِجْولٍ حَنِیوذ»(.سوور هوود ،آیوه « .)30محققوا
فرستادگان ما (فرشتگان آسمان) بر ابراهیم (خلیل) بشارت آورد و او را سالم گفته و او پاسخ سالم بداد ،آنگا ابراهیم بیدرنگ از
گوشت گوساله کبابی آورد».
درك نعمت داشتن فرزند و توجیه اصرار مومنان در طلب آن زمانی میسر میگردد که کالم مشوهور پیوامبر اکورم(ص) را بوه یواد
آوریم« :هرگا شخصی از دنیا برود ،عملش قطع میشود و دیگر حَسَناتی برای او ثبت نمیشود ،مگر از سه هیز :صدقه جاریه(کار
خیر ماندگار) ،اثر علمی که از آن استفاد شود و فرزند صالحی که برای او دعا کند» .بر این اساس در ادبیات دینی ،فرزند یکوی از
مصادیق مهم «باقیات الصالحات» است (ابن بابویه .)13۱:133۱،
-0

ساموئل هانتيگتون نخستين بار در تابستان  1333نظریه مشهورش را در مقاله ای به نام« برخورد تمدنها» در مجله سياست خارجی مطرح کرد .از نظر هاانتيگتون از
این پس امور جهانی حاصل کنش و واکنش هفت یا هشت تمدن بزرگ شامل تمدن غربی ،اسالمی ،کنفوسيوس ،ژاپنی ،هندو ،اساالو ،ارتادوکس آمریکاای یتاين و
تمدن آفریقایی شکل خواهد گرفت .ایشان خطوط گسل ميان تمدنهای مزبور را منشائ درگيری های آتی و جانشين واحد کهن ملات – دولات خواهاد شاد (عيسای
زاده.)01-01 :1335،
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بررسی راهکارهای افزایش جمعيت در ایران بر اساس سبک زندگی اسالمی

در روایتی آمد است :شخصی به امام موسی کاظم (ع) نامهای نوشت که من از پنج سال پیش ،از بچهدار شدن خودداری میکنم؛
زیرا همسرم داشتن بچّه را ناخوش میدارد و میگوید « :به دلیل این که امکانات خوبی نداریم ،تربیت آنان برای من دشوار اسوت.
پس صالح کار هیست و شما هه نظری دارید؟ امام موسی کاظم(ع) برای او نوشتند :بچهدار شوید و بدانید خداونود مهربوان آن را
روزی میدهد» (کلینی  1112،ق.)3:
همانگونه که اشار شد هراس از بچهدار شدن به دالیل اقتصادی درگذشته و زمان جاهلیت نیوز وجوود داشوته اسوت؛ از ایون رو
خداوند متعال میفرمایند « :فرزندان خود را از ترس تهیدست شدن و از بین رفتن سرمایه نکشید زیرا ما آنها را روزی می دهیم و
به تحقیق کشتن آنها گناهی بزرگ است» (اسراء.)31 ،
سعدی دربار اقتصادی نگریستن به فرزندآوری این گونه میسراید:
یکووی طفوول دندان بووورآورد بوووود
پوودر سوور به فکورت فرو برد بود
کوووه موون نان و برگ از کجا آرَمَش؟
مووروّت نبوواشد کووه بگوووذارمش
هو بیچار گفت این سخن پیش جفت
نوگر تا زن او هوووه موووردانه گفت
مووووخور گوول ابلیس ،تا جان دهووود
هر آن کس که دندان دهد نان دهد
(سعدی .)111 :1333،
پیامبر میفرمایند« :اگر مؤمن از دنیا برود منقطع از عمل میشود مگر اینکه ولد صالحی داشته باشد که برای او دعا کند» (عالمه
مجلسی .(22 :1113 ،همچنین از پیامبر روایت شد است که فرزندان در عرش برای پدرانشان است،فار میکنند (عالمه مجلسوی،
 .)11 :1113براین اساس باید گفت فرزندان باقیات الصالحات برای والدین خود به شمار میروند .فرزند جگرگوشوه موؤمن اسوت.
اگر پیش از والدین بمیرد ،برایشان شفاعت میکند و اگر بعدازآنها بمیرد ،برایشان است،فار میکند و خداوند در اثر اسوت،فار فرزنود،
والدین را میبخشد (محدث نوری .)112 ،1113 ،پیامبر اسالم میفرمایند« :هه هیزی مانع مؤمن از ازدواج میشود ،ههبسا خداوند
به او فرزندی عطا کند که زمین را با گفتن ذکر الالهاالاهلل سنگین کند» (ابن ابی جمهور.)233 :1302،
همچنین پیامبر اسالم میفرمایند :هر کس سه فرزند دختر بیاورد سه روضه از ریاض بهشت به او اعطاء میشود که هر روضوه از
دنیا و آنچه که در دنیاست وسیعتر است ( محدث نوری.)11۱:1113،
در اخباری دیگر از ایشان آمد است « هر کس یک فرزند دختر داشته باشد خداوند آن فرزند دختور را بورای او سواتری در برابور
آتش قرار میدهد ،اگر دو فرزند دختر داشته باشد بهواسطه این دو ،او را وارد بهشت میکند و هر کس سه یا بیشوتر داشوته باشود
جهاد و صدقه از او برداشته میشود» ( محدث نوری.)110:1113،
بر اساس موارد مذکور ازنظر اسالم فلسفه نکاح جهت افزایش نسل و جلوگیرى از انقراض نسل است ،بدینجهوت اگور روزى بوه
عللى خوف انقراض نسل انسان باشد نکاح واجب میشود ،اگرهه در حال عادى مستحب است .حتى در جائى که موازنوه جمعیوت
به ضرر اسالم و به نفع کفار است نکاح و ازدیاد نسل واجب است.
از نگا آیات و روایات اسالمی فرزند آوری امری مطلوب شمرد میشود و فرزند از ارکان اصلی خانواد به شمار میآید و خوانواد
بدون فرزند خانواد ای ناقص به شمار میآید .لذا نگرش اسالم نسبت به فرزند مثبت بود است .در موورد فرزنود آوری در تعوالیم
دینی با تعابیر زیبایى هون ،عطیه ،موهبت الهى ،میو دل ،نور دید  ،مایه خوش بختى ،یارى کنند  ،مایه ثواب و پواداش اخوروى،
رحمت و غفران الهى ،باعث خیر و برکت در خانه یاد شد است .همچنین تربیت فرزند به ویژ فرزندان دختر ،مایه پاداش معنوى،
رضایت قلبى ،داخل شدن در رضوان و بهشت پروردگار و صدقه جاریه به حساب آمد است (پرسمان دانشگاهی .)1:1332،بنابراین
دین مقدس اسالم بر فرزند آوری سفارش موکد کرد است و مسلمانان را به فرزند آوری و ازدیاد نسل تشویق کرد است .
راهکارهای سبک زندگی اسالمی برای افزایش جمعيت
جمعیت ازنظر حجم ،ساخت ،ترکیب و پراکندگی یکی از مؤلفههای قدرت ملی اسوت .تهدیودهای کواهش جمعیوت و آثوار آن بور
امنیت ملی و تأمین نیروی انسانی یکی از فاکتورهای کلیدی در تولید اقتدار و قدرت ملی و استحکام ساخت درونوی قودرت نظوام
است .مهمترین اهداف و کارکردهای خانواد  ،حفظ و بقای نسل بشر در یک ساختار و نظام قانونی و مشروع است و شواید بتووان
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گفت که این کارکِرد ،مهمترین کارکرد خانواد است .ترویج فرهنگ غرب در قالب راحتطلبی در جامعه یکی از مهمترین دالیول
کاهش جمعیت است ،غربیها میگویند «فرزند کمتر زندگی بهتر» ،و برای رهایی از مسئولیت و مخارج بچهها اقدام به نگهوداری
حیوانات در منزل میکنند .حال متأسفانه شعار «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» به فرهنگ تبدیلشد است ،درصورتیکه باید آن را بوه
شعار «فرزند بیشتر ،زندگی بهتر ،جامعه قویتر و کشوری آبرومندتر» تبدیل کرد تا بتوان بر هالش کاهش جمعیوت فوائق آمود در
زیر برخی از مهمترین راهکارها برای افزایش جمعیت پیشنهاد میگردد که اهم آن به شرح ذیل است:
-1از کلیدیترین راهکارهای افزایش جمعیت تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواد است .با بیان آیات و روایوات مربووط بوه
ازدواج ،سنّت ائمه علیهالسّالم در این امر و تقویت بنیادهای اعتقادی جوانان میتوان آنان را در امر ازدواج تشویق کرد .نگاهی بوه
سیر اولیای الهی همة آنها ازدواج را امری مناسب میدانستند ،هنانکه رسول خدا (ص) در حودیثی مویفرمایود« :مَوا بَنَوی فِوی
اإلِسالَمِ بَنَاءً أَحَبَّ إِلَی اهللِ مِنَ التَّزوِیجِ :در اسالم هیچ بنایی محبوبتر از ازدواج نزد خداوند نیست» (حرّ عاملی1113 ،ق.)3 :
همچنین در روایت دیگر آمد است از رسول خدا نقل شد که هر کس آیین فطرى مرا دوست دارد ،به سنّت مون گورایش پیودا
کند و نکاح از سنّت من است (طبرسی .)221 :،1322 ،آن حضرت می فرماید« :اى جوانان! هور کوس قودرت جنسوى دارد ،ازدواج
کند؛ زیرا ازدواج براى حفظ هشم و فرج بهتر است و هر کس توانایى مالى ندارد ،روز بگیرد؛ زیرا روز بوراى او شوکنندة شوهوت
است» .از سعید بن جبیر نقل است که «ابن عبّاس در سفر حج به من برخورد .از من پرسید :ازدواج کرد اى؟! گفتم :نه .گفت :بورو
ازدواج کن .سال دیگر به من برخورد ،پرسید :ازدواج کرد اى؟! گفتم :نه .گفت :برو ازدواج کن؛ زیرا بهترین این امّت ،یعنى پیوامبر
از همه بیشتر زن داشت» (طبرسی .)221 :،1322 ،بنابراین تقویت بنیادهای اعتقادی جوانان یکی از وظایف مومنان آگا و بهویوژ
روحانیت هست که با تمسک به مایه مای دینی جوانان را تشویق به ازدواج کنند.
 -2تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین :در گذشته با توجه به اعتقاد خانواد ها ازدواج در سنین پایین و بلوو را یوک تکلیوف
شرعی مدانستند و جوانان را امر به ازدواج میکردند  .امروز باال رفتن سن ازدواج یکى از معضالت مهم جواموع اسوالمی اسوت.
زیرا با افزایش سن ازدواج ،جوانان از شیو بهنجار ارضاى غریز جنسى و آثار و فوایود آن محوروم مویشووند .در جواموع گذشوته
پسران و دختران با رسیدن به سن بلو  ،یا کمى بعدازآن اقدام به ازدواج میکردند و مجرّد ماندن یک نقوص اجتمواعى محسووب
میشد .اما با پیچید تر شدن جوامع و ایجاد خواستهها و انگیز های کاذب ،ذائقه اجتماعى ت،ییر یافت و بهتبع این ت،ییر ذائقه ،نیواز
طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند ،تا جایى پیش رفته که امروز در بعضى جواموع غربوى ،جوانوان بوهکلوی از ازدواج
سرباز زد اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى میکنند .براین اساس اسالم این الگو افزایش سن ازدواج را رد میکند.
امام رضا(ع)میفرماید :جبرئیل امین بر پیامبر خدا(ص) نازل شد و عرض کرد :اى محمد(صلیاهلل علیه وآله)پروردگارت به تو سالم
میرساند و میفرماید :دختران باکر مانند میو درختان هستند و همانگونه که میو وقتى میرسد ،هار ای جز هیدن ندارد ،وگرنه
تابش خورشید و وزش باد آن را فاسد میکند ،دختران باکر هم وقتى به سن بلو و ازدواج میرسند ،هوار ای جوز ازدواج ندارنود،
وگرنه از گرفتار شدن به فتنه و انحراف ،در امان نیستند .آنگا رسول خدا(صلیاهلل علیه وآله)مردم را جمع کرد و بوه منبور رفوت و
پیام پروردگار عزیز و بلندمرتبه را به آنان ابال نمود( حر عاملی .)111 :1302،
از طرفی بر اساس دستاوردهای علمی افزایش سن ازدواج و بارداری در سنین باال شاهد به دنیا آمدن کودکان معلول و عقبماند
نیز خواهد بود که تولد این کودکان سبب مسائل و مشکالتی برای خانواد ها میشود .حتی اگر فرزنودان ،سوالم متولود شووند بوه
دلیل سن باالی والدین ،مشکالتی همچون بیحوصلگی پدر و مادر در برخورد با فرزندان و نداشتن توانایی جسمی برای همراهوی
فرزندان خود به وجود میآید .بهترین سن بارداری در زنان بین  13تا  2۱سال است درحالیکه سن ازدواج در جامعه امروز بین 31
تا  3۱سال است و امکان بارداری بعد  3۱سال کاهش یافته یا با مشکالتی همرا است .بنابراین کواهش سون ازدواج بوهویوژ در
دختران میتواند به افزایش جمعیت کمک کند.
 -3برنامهریزی برای کاهش طالق :خانواد  ،کوهکترین نهاد اجتماعی و درعینحال یکی از مهمترین ارکان جامعه اسوت
که قوام آن به پایبندی و تعهد کامل زوجین به یکدیگر بستگی دارد اما وجود برخی عوامل موجب شد تا دوام هوارهوب خوانواد
دستخوش نامالیمات و آسیبها شود .در دور های زمانی مختلف ،با هالشها وگرفتارهای متعددی افراد روبورو مویشووند و اکثور
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مردم آستانه تحملشان کاهش پیدا کرد و برخی از آنها با بروز کوهکترین نامالیمتی از حوریم تعهود و تاهول خوانواد خوارج
میشوند .یکی از مهمترین دالیل طالق  ،بحث ناخوشایند بیتعهدی و بیوفایی است که متأسفانه با حضور شبکههای اجتمواعی
که از طرف دنیای کفر هدایت میشوند موجب نگرانیهایی شد است .زشوت دانسوتن طوالق و زنودگی توک زیسوتی در میوان
خانواد ها بر اساس سبک زندگی اسالمی یکی از مهمترین عوامل بازدارند طالق است .
 -1حمایت دولت و نخبگان جامعه از فرزند آوری :با توجه به سیاسوت موای دولوت موای در دهوه  13 21و  1331و تبلیو توک
فرزندی گرایش خانواد مای به فرزند آوری کاهش یافته است  .بیشک ترویج تک فرزندی و حتی دو فرزندی شعاری نوامطلوب
و سیاستی نامناسب بود است؛ تکفرزندی بهعنوان بالیی برای خانواد های جامعه است .بور اسواس تحلیول محتووا از تحقیقوات
انجامشد فرزندان خانواد مای تک فرزندی خشن و پرتوقع بار میآیند و ممکن است در آیند هم سرکش و خشون مویشووند و
بعضاً ًبرای جامعه مضر خواهند بود .لذا به هیچ وجه یک فرزندی و دو فرزندی نباید ترویج شود .بلکه همگان باید به عنوان وظیفه
شرعی و وظیفه اجتماعی این مسئله را مورد توجه قرار دهند .بسیاری از کشورها سیاست مای تشویقی برای فرزند آوری بیشتر در
پیش گرفتهاند ،اما بر اثر تبلی،ات دشمنان در کشورهای جهان اسالم ،به کاهش فرزند آوری اقبال میشود .لذا مسئله عقیم کوردن
مردان و زنان پیشنهاد شد و االن بسیاری از کشورها با این مشکل مواجه هستند؛ متأسوفانه کشوور ایوران نیوز در دام آنهوا گیور
افتاد اند.
حال برای خروج از این وضعیت باید افزایش فرزند را در دستور کار قرار داد ،.بدین نحو که هر خانواد باید حداقل سه فرزند داشته
باشد .نقش رسانهها در ترویج فرهنگ فرزند آوری نیز بسیار مهم است باید فرهنگسازی کنند به ویژ رسانه ملی در ایون زمینوه
نقش خود را ایفا کند .از سوی دیگر نباید با بهانههایی همچون درس خواندن ،خرج و مخارج و دیگر مسائل که رفوا طلبوی بویش
نیست ،نسبت به فرزند آوری بیشتر بیتوجه شود .حق فرزند و عایلهمندی برای حقوقبگیران دولت افزایش پیدا کنند  .زنان شاغل
از مزایای ویژ ای برخوردار گردند  .حق اوالد هم در فیش حقوقی زنان شاغل لحا گردد و مادران خانهدار از بسته مای حموایتی
ویژ برخوردار گردند .جهاد فرزند آوری به عنوان یک فریضه از طریق علما و عالمان دینی تبلی و ترویج گردد.
برخی خانواد ها تحت تأثیر شادکامی مای لیبرالی از فرزند آوری شانه خالی کنند و در بسیاری موارد خرج و مخارج را بهانوه قورار
میدهند تا صاحب اوالد نشوند ،از این رو خداوند متعال در قرآن مجید ،ایون وعود را مویدهود کوه رزق فرزنودان را مویرسواند،
آنهنآنکه میفرماید« :ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیَّاهُمْ»(سور انعام :آیه .)131فرزندانتان را از بیم فقر نکشید،
ما شما و آنها را روزی میدهیم» .یا در احادیثی اینگونه آمد است که شخصی به امام هادی(علیهالسالم) نامه مینویسود :کوه،
مدت پنج سال است که از بچهدار شدن جلوگیری میکنم ،هون همسرم بچه (زیاد) را دوست ندارد و میگوید :وضع مالی ما خوب
نیست و به خاطر فقر نمیتوانیم به تربیت بچه ،آنجوری که شایسته است برسیم ،نظر شما هیست؟ حضورت در پاسوخ ایون فورد
نوشتند« :اطْلُبِ الْوَلَد َ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُم :جلوگیری را ترك کن و فرزند دار شو که خداوند رزق و روزی را تأمین میکند (».کلینوی ،
 1112ق .)331 :بنابراین حکم اولیه اسالم فرزند آوری و زیادی نسل است.
 -۱جلوگیری از وسایل ضدبارداری و عقیم کردن در درمانگاها و کلنیک :لذا باید وسایل جلوگیری از بارداری از داروخانههوا جموع
گردد و به لحا حقوقی هم برخورد قهری با ترویج کنندگان صورت گیرد .از طرفی پزشکان و درمانگا هوا موظوف گردنود کوه از
سقطجنین جلوگیری گردد و فقط در شرایطی که جان مادر در خطر باشد مجوز سقطجنین را صادر نمایند -0.افزایش امیودآفرینی
به آیند ش،لی برای جوانان .:باتوجه به وضعیت کار و اشت،ال ،خانواد ها نگران آیند فرزندانشان هستند .تصور آن است که آینود
از امروز بدتر خواهد شد و بهترین را برای افزایش جمعیت توجه دولت به رشد اقتصادی کشور است .لذا مویتووان بوا روشهوای
تشویقی فرزند آوری همچون دادن مبال نقدی در صورت فرزند آوری و دادن مرخصیهای کاری به مادران باردار ،دادن بیمهها و
حقوق هایی در ضمن بارداری به تشویق فرزند آوری کمک گردد .مواردی از قبیل پرداخت هزینههای دوران حاملگی تا  ۱سوالگی
نوزاد و باز کردن حسابهای آتیه برای نوزادان برای تأمین آیند آنها و طرحهای تشویقی دولت مثل دادن مسکن به افرادی که
از  1فرزند بیشتر دارند جوانان را نسبت به ازدواج و تولید نسل تشویق کرد.
-2درمان و معالجه ناباروران :ناباروری به معنای باردار نشدن پس از دور ای رابطة جنسی بودون اسوتفاد از روشهوای پیشوگیری اسوت.
برخی از زوج مای ایرانی از ناباروری رنج میبرند .ناباروری میتواند به خاطر مشکلی از سمت مرد یا زن یوا ترکیبوی از مشوکالت هور دو نفور
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باشد .بنابراین دولت و نهادهای خیریه میتواند در تأمین هزینه مای درمان ناباروی به این دسته از خانواد کمک کنند تا آنهوا هوم بتواننود در
آیند بچهدار و صاحب فرزند گردند.
 -3جلوگیری از بیبند باری و فساد اخالقی :سالمت جنسی یکی از جنبههای اصلی سالمت فوردی اسوت کوه هموه موردم را در
همه سنین و همه مراحل زندگی ،تحت تأثیر قورار میدهد .اگر برای کسی به هر دلیلی امکان ازدواج نباشد ،هنین شخصی تحوت
هیچ عنوان مجاز نیست روی به گنا آورد زیرا خطر گنا و آلود دامنی بسیار فراتر از فشارها و رنجهای عزوبت و بیهمسری است
و در صورت خوف وقوع در گنا  ،ازدواج به هر صورت ممکن واجب میشود .لذا هنین کسی یا باید خود را کنترل کند و دست بوه
گنا نیاالید و یا مقدمات ازدواج خود را از هر را ممکن فراهم آورد .قرآن کریم میفرماید « :وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ ال یَجِودُونَ نِکاحواً
حَتَّى یُْ،نِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (سور نور :آیه .)33و باید آن کسانی که ازدواج برایشوان مقودور نیسوت عفّوت بورزنود .بنوابراین بووا
رعایوت حجواب و عفواف از طورف موردان و زنوان به ویوژ بانوووان در زمینووه حفووظ حجوواب افوراد جامعووه از بسوویاری از
خطورات حف ظ خواهود شود و مهمتور از هموه اینکوه بوا حفوظ حجواب کیوان خانوواد کوه اصلیتریون نهواد اجتموواع اسووت در
معورض خطور قورار نمیگیرد و از طرفی وقتی ریسک بیبندوباری کم گردد افراد کم تر به سمت ازدواج و تشکل خوانواد سووق
پیدا میکنند در نتیجه سن ازدواج باال میرود و از میزان باروری کاسته میگردد .بوورای رسوویدن بوووه ایووون منظوووور بایووود
فرهنووگ حجوواب در جامعووه گسووترش پیوودا کنوود و در ایوون اموور دولوت ،خوود موردم ،رسوانههای گروهوی مویتواننوود
نقوش مؤثوری بور ترویوج حج اب داشوته باشوند کوه در صووورت تحقووق ایووون موضووووع جامعوووه از خطووورات حفوووظ و
آسویبهای اجتماعوی کاهوش می یابوود.
 -3را اندازی شبکههای مجازی خانوادگی از طرف بخش خصوصی و دولتی :را اندازی شوبکههوای مجوازی خوانوادگی از طورف
دولت یا خیرین بخش خصوصی به جهت ت،ییر نگرش افکار نسبت به فرزند آوری از مهمترین موارد اقبوال بوه افوزایش جمعیوت
است .البته ترغیب مردم به ازدواج و فرزند آوری ،با وجود ساختارهایی که همه به کاهش جمعیت دعوت میکنند کار آسانی نیست
و هر هه اقبال داخلی نسبت به سیاستهای جهانی بیشتر باشد ،فرزندآوری تحتالشعاع قرار میگیورد .اموروز بوا نقوش شوگرف
رسانه در جوامع بشری و تأثیر آن در انتقال اطالعات و افکار ،باید توجه داشت که رسانه عالو بر تأثیرات مثبت ،میتواند با تبلیو
جرم و فساد ،هرزگی و خشونت ،موجب افزایش جرائم و انحرافات در جامعه گردد .در هند دهه اخیر با گسترش دامنه امواج رسانه
مای بیگانه و خارج از کنترل نظام جمهوری اسالمی مانند ماهوار و اینترنت ،این معضل در جامعه مصادیق بیشتری یافتوه اسوت.
درواقع از مهمترین اهداف رسانه مای غربی ت،یر سبک زندگی و گسترش بویبنودوباری در جامعوه اسوت کوه از جملوه مصوادیق
بیبندوباری میتوان به فرار از خانه و روابط جنسی آزاد و اعتیاد جنسی اینترنتی اشار کرد که رسانه نقش بسیار موؤثری بور ایون
پدید ها میتواندداشته باشد .بنابراین با را اندازی شبکههای خانوادگی و تبلیو سوبک زنودگی اسوالمی توسوط خیورین و بخوش
خصوصی مدافع دین و حمایت مای دولتی میتوان تا حد زیادی اثرات شبکههای برونمرزی که موروج بویبنود بواری هسوتند را
خنثی کرد.
 -11مبارز با اپیدمی کروال و سویه مای حاد مرتبط بوا آن :در حوال حاضور اپیودمی کوویود  13از بهمون  1333باعوث افوزایش
مرگومیر با سرعت زیاد در جامعه شد است و از سوی دیگر ازدواج و زادوولد کاهش شودیدی پیودا کورد اسوت .کواهش ازدواج
سالهاست که آغاز شد  ،کروال نیز آن را تشدید میکند ،علت آن فقط باال رفتن سن ازدواج نیست ،بلکه مهمتور از آن بیکواری و
ترس از تأمین اقتصادی است .بهطوری که از ترس این ویروس زادوولد با سرعت خیلی بیشتری کواهش خواهود یافوت .تورس از
ابتالی مادر ،یا فرزند به کووید ، 13مشکالت رعایت فاصله فیزیکی و ارتباط اجتماعی در حاملگی و نگهوداری فرزنود و رفوتن بوه
بیمارستان ،همه و همه موجب میشود که خانوارها در فرزند آوری احتیاط کنند .همهگیوری بیمواری کوویود 13-موجوب تشودید
بحران میانسالی و باال رفتن میانگین سنی جمعیت در این کشور میشود .مشکالت ناشی از همهگیری بیماری کووید 13-موجوب
افزایش نرخ بیکاری و بحرانهای اقتصادی در جمعیت شاغل ایران شد و این نگرانی را به همرا دارد که نرخ پایین تولد نزولیتر
شود و بحران پیر شدن جمعیت در ایران را عمیقتر سازد .بنابراین باید ریشهکنی کروال اولویت مهم دولت و مردم قرار بگیرد و بوا
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روش مای حفاظتی هر هه سریعتر این اپیدمی کنترل و دستاوردهای علمی هم بتوانند مردم را در آیند واکسینه سازند توا امنیوت
روانی برای تولید نسل فراهم و از طرفی جلو مرگومیر جمعیت گرفته شود.
نتيجهگيری
مسئله جمعیت مسئلهای بنیادین در امر سیاستگذاری و آیند نگری است که هموار مورد توجه و دغدغه دولتها و صاحبنظران
بود است .بهطوری که دولتها پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تالش میکنند .افزایش سالمندی به جهت امید به
زندگی و خوشبختانه توجه به سالمت و بهداشت افراد امر مطلوبی است ،ولی باید افزایش نسل جوان نیز به دالیل عدید در حود
مطلوب باشد .اکنون بسیاری از کشورهای جهان به افزایش جمعیت اهمیت میدهند و برای تشوویق جوانوان بوه ازدواج و فرزنود
آوری برنامههای حمایتی وضع میکنند .درواقع مقوله جمعیت موضوعی با ابعواد اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی بورای دولوت و
ملتها است .رویهمرفته بر اساس تحلیل محتوا از آیات و روایات اسالمی رزق و برکت و روزی همرا با افزایش جمعیت اسوت.
درواقع افزایش جمعیت از علل بهبود نیروی انسانی و بهبود اقتصاد خواهد بود .نیوروی انسوانی جووان و بوا مهوارت و تولود افوراد
باهوش موجب ارتقاء سطح کشور میشود و د ها ثمر مفید به وجود میآورد.
برای افزایش جمعیت باید قوانین متناسب با این موضوع تصویب شود و نمیتوان تنها بوا توصویه و سوفارش موای اخالقوی بوه
افزایش جمعیت کمک کرد .هنانچه اقداماتی در راستای اجرای سیاستهوای کلوی جمعیوت توسوط دولوت و مؤسسوات خیریوه و
خصوصی انجام نشود و از طرفی زیربناهای اجتماعی و اقتصادی برای کنترل رشد موالید مدنظر قرار نگیرد ،پویشبینوی مویشوود
جمعیت کشور در  2۱سال آیند با رشد منفی همرا شود .با توجه به نیاز جامعه برای افزایش جمعیوت و اشوت،ال در بخوش موای
مختلف ،جامعه نیروی انسانی کافی و متناسبی را در آیند باید در اختیار داشته باشد .لذا تحقق هشمانداز آیند مطلووب جامعوه بوا
توجه به سیاستگذاریهای فرهنگی بر اساس سبک زندگی اسالمی امکانپذیر خواهد بود .سیاستگذاریها و اقدامات پزشوکی و
بهداشتی در زمینه تنظیم خانواد و ارائه خدمات پیشگیری از بارداری و الزامات حقوقی و حمایت مای دولتی و تبلی،وات رسوانهای
باید بر اساس سبک زندگی اسالمی و توجه به الگوی افزایش جمعیت صورت بپذیرد تا مثمر ثمر واقع گردد.
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