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چکیده
مسئله ی جمعیت یکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در 
هر جامعه ای است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح 
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و تراکم باالی برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد. به نظر می رسد که علت اصلی 
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موفقیت این سیاست ها افزایش می یابد و هم عالوه بر افزایش جمعیت به توزیع موزون 

و متناسب آن نیز کمک می شود.
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مقدمهس

نرخ   ،1390 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتايج  طبق 

رشد جمعيت ايران از 1.62 درصد در سال 1385 به رقم 1.29 درصد در 

سال 1390 کاهش يافته است و بُعد خانوار از 4.03 نفر در سال 1385 به 

رقم 3.55 نفر در سال 1390 رسيده است )معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 

مرکز آمار ايران، 1391: 24(. بر اساس مطالعات جمعيت شناسی و ديدگاه های 

جمعيت شناسان با تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعيت کشور در حدود 

سال های1420 - 1415 به صفر خواهد رسيد، رشد جمعيت منفی شده و 

ساختار جمعيت در 20 سال آينده به سمت سالخوردگی خواهد رفت )مقدمه 

اخير  گزارش های  عالوه  به  خانواده، 1392(.  تعالی  و  جامع جمعيت  قانون  طرح 

سازمان ملل نيز هشدار دهنده و تا حدودی نگران کننده است. مطابق سناريوی 

رشد پايين جمعيتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است، 

اگر ايران به همين صورت به ادامه ی جايگزينی جمعيتی بپردازد و برنامه ای 

برای تعادل آن نداشته باشد، در 80 سال آينده جمعيت 31 ميليونی را تجربه 

خواهد کرد که 47 درصد آن را سالمندان باالی 60 سال در برمی گيرند. اين 

در حالی است که در خاورميانه، کشورهای عربستان و قطر نسبت به ساير 

United Nations Depart- )ششورهای منطقه بيشترين رشد جمعيتی را دارند 

ment, 2012: 126(. پيش بينی ها نشان می دهد که جمهوری اسالمی ايران در 

50 سال آينده وضعيت مطلوبی نخواهد داشت و به سمت کاهش جمعيت 

پيش خواهد رفت )Ibid: 57(، ضمن آنکه جمعيت جوان و فعال کشور نيز به 
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س شدت کاهش خواهد يافت. اين آمارها و گزارشات نگرانی جدی مسئولين 

امر را به دنبال داشته است و رهبر معظم انقالب )( نيز چندين بار به 

اين خطر اشاره کرده و برنامه ريزی و قانون گذاری جدی برای خروج از اين 

وضعيت را خواستار شدند.1 از اين رو در سال های اخير، نهادهای مختلف 

کشور برای خروج از اين وضعيت و رسيدن به نقطه ی مطلوب، توجه خود 

را به تنظيم سياست ها ـ خاصه سياست های تقنينی که ارزش الزم االجرا و 

رويکردی برای قوانين و مقررات عمومی دارند ـ  جهت ارتقا و افزايش 

برای  باروری و جمعيت معطوف کرده اند. حال که کشور در تالش  نرخ 

بازطراحی سياست ها و قوانين جمعيتی تازه ای است، ابتدايی ترين سؤال اين 

است که قوانين و سياست های در نظر گرفته شده برای افزايش جمعيت، 

به چه نحو بايد باشند؟ چه نوع قوانين تشويقی بايد وضع شود؟ و اصاًل آيا 

1- مقام معظم رهبری تاکنون بارها و بارها بر لزوم افزايش جمعيت و برنامه ريزی بر اين امر تاکيد 
کرده اند. به برخی از بيانات ايشان اشاره می شود: 

» ما بايد اين را بدانيم چه کار داريم می کنيم .يعنی واقعاً اين آسيبها را بفهميم. مسئله ی جمعيّت. يکی 
از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می کند، تن او می لرزد، اين مسئله ی جمعيّت 
است؛ ... مسئله ی جمعيّت را جّدی بگيريد؛ جمعيّت جوان کشور دارد کاهش پيدا می کند. يک 
جايی خواهيم رسيد که ديگر قابل عالج نيست .يعنی مسئله ی جمعيّت از آن مسائلی نيست که 
بگوييم حاال ده سال ديگر فکر می کنيم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل ها پير شدند، ديگر قابل 

عالج نيست« )بيانات در ديدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 1392/09/19(
مبالغ زيادی  » محدود کردن نسل، برای کشور ما يک خطر بزرگی است. ما در منطقه ی خطر 
پيش رفتيم، بايد برگرديم؛ می توانستيم جلوی اين کار را بگيريم، نگرفتيم. آنچه که متخصصين و 
کارشناسان، با نگاه های علمی، با دقت علمی بررسی کرده اند، ما را به اين نتيجه می رساند که با اين 
روند کنونی، کشور در آينده دچار مشکل فراوان خواهد شد؛ کشور دچار پيری عمومی خواهد شد.« 

)بيانات در ديدار با مسئوالن نظام مورخ1392/04/30(
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صرف وضع قوانين و مقررات تشويقی کافی است و يا اينکه بايد به فکر س

چاره ی ديگری بود؟ سؤال اساسی تر و مهم تر  اين است که دليل و علت 

کاهش جمعيت ايران چه بوده است؟ و آيا مشکل جمعيتی ايران فقط در 

کاهش رشد جمعيت خالصه می شود و يا اينکه ابعاد پنهانی ديگری نيز دارد؟

بايد  ابتدا  قبيل  اين  از  سؤاالتی  و  سؤاالت  اين  به  پاسخ گويی  برای   

سياست های جمعيتی، مفهوم و انواع آن بررسی شود.

1- مفهوم سیاست های جمعیتی

سياست گذاری جمعيت يکی از انواع سياست گذاری ها در جهان معاصر 

است که جمعيت را موضوع خود قرار داده و ضمن بررسی آن از جهات 

يک  کالن  موضوعات  ساير  با  ارتباط  در  را  جمعيت  تحوالت  مختلف، 

جامعه، بررسی می کند. سياست های جمعيتی مجموعه ای از اصول و تدابير 

و  می شود  اتخاذ  دولت ها  از سوی  که  است  مدون جمعيتی  تصميمات  و 

اموری که  يا  با مسائل جمعيتی و  ارتباط  را در  فعاليت های دولت  حدود 

نتايج جمعيتی را به دنبال دارند، تعيين می کند )ياراحمدی خراسانی، 1393: 57(. 

اين سياست ها فقط برای کنترل آهنگ رشد جمعيت اتخاذ نمی شوند بلکه 

دايره ی وسيع تری از مسائل و مشکالت جمعيتی را دربرمی گيرد )تمنا،1380: 

231(. در واقع هدف اين سياست ها حفظ تعادل پويای ساختار کلی جمعيت 

خاصه  سياست ها  اين   .)64: فرهنگی،1393  انقالب  عالی  شورای  )گزارش  است 

وقتی در عرصه ی عمومی کشور الزم االتباع شده و نظام قوانين و مقررات 

کشور را دربرمی گيرد ضمن تأمين منافع عمومی، کارکرد دولت را در قالب 
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س نظريه های حقوق عمومی تحت عنوان سياست های تقنينی کشور سازمان 

خواهد داد )Chin & Choi, 1998:3(. بر اين اساس هدايت، نظارت و الزام 

حقوقی نهادهای عمومی و شبه عمومی برای صيانت از منافع اجتماعی ـ 

که در اينجا جلوگيری از پيری جمعيت1 است، ممکن خواهد شد. به اين 

غيرمستقيم  و  مستقيم  نوع  دو  به  را  سياست های جمعيتی  می توان  ترتيب 

تقسيم کرد. سياست های مستقيم شامل تشويق مواليد و مبارزه با مرگ ومير 

و بسته های تشويقی و سياست های غيرمستقيم مانند افزايش يا کاهش ميزان 

مشارکت زنان در فعاليت های اقتصادی جامعه )سوختانلو و رحمت آبادی،1392: 

ناظر به تضامين و مقرراتی است که به  تقنينی جمعيت  48(. سياست های 

اين  الزامات حقوقی  نحو نوعی، عام الشمول، واضح و پايش پذير در مفاد 

دو قسم را از نهادهای دولتی و عمومی به معنای عام مطالبه خواهد کرد. در 

واقع نظريه ی حقوق عمومی دولت را در ثقل توجه قرار داده، چنان که در 

مرحله ی اول، برای اولين بار دولت از سال های 1341 به مسائل جمعيتی 

توجه کرد )کالنتری، 1378: 13(. در برنامه ی سوم عمرانی، به مسئله ی جمعيت 

توجه و در سال 1346 واحدی به نام »بهداشت و تنظيم خانواده« در وزارت 

که  کوتاهی  مدت  از  پس  و  دوم  مرحله ی  در  تأسيس شد.  وقت  بهداری 

سياست های تنظيم خانواده به بوته ی فراموشی سپرده شد، از سال 1368، 

به خاطر رشد باالی جمعيتی، اين موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت 

)کالنتری، 1378: 13(. با توجه به اينکه نرخ تحول جمعيت در ايران حاصل دو 

1 - Population aging 
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مرحله سياست گذاری گذشته است، الزم است با توجه به سياست گذاری های س

موجود، بايسته های آتی رشد جمعيت مطلوب را طرح ريزی کرد.

2- تحلیل تاریخی سیاست های تقنینی جمعیت و مبانی آن

شرايط اجتماعی و روانی ناشی از انقالب و جنگ تحميلی باعث تشويق 

ازدواج و افزايش باروری شد. حاصل اين شرايط، افزايش چشمگير نرخ 

رشد جمعيت بود که در سرشماری 1365 ديده شد )مهريار، 1393: 32(. اگرچه 

اين افزايش رشد جمعيت در ابتدا با استقبال مقامات وقت کشور روبه رو شد، 

ولی مشکالت تأمين غذا، امکانات آموزشی و خدمات بهداشتی- درمانی 

برنامه ريز  مسئوالن  توجه  زودی  به  رشد،  حال  در  و  بزرگ  يک جمعيت 

کشور را به لزوم احياء سياست تنظيم خانواده و تحديد مواليد جلب کرد. 

عنوان  به  و  اعالم  در سال 1367 رسماً  که  تنظيم خانواده  برنامه ی جديد 

جزئی از اولين برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور به مرحله ی 

اجرا گذاشته شد، با استقبال عمومی غير منتظره ای روبه رو شد و توانست 

کنترل  اين  دهد.  کاهش  بسيار  را  زادوولد  نرخ  در سال های 1365-1370 

جمعيت از مهم ترين اهداف برنامه های توسعه ی اول و دوم قرار گرفت و 

کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و آهنگ رشد طبيعی 2.3 در سال 

1390 مهم ترين هدف های درازمدت سياست تحديد مواليد کشور در قانون 

برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران 

قرار گرفت )اليحه ی برنامه اول توسعه اقتصادي، 1368(. در حقيقت عامل ازدياد 

توسعه ی  راه  در  بازدارنده  عاملي  توسعه،  اول  برنامه ی  در  شديد جمعيت 
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س کشور تلقی می شد و سياست هاي کنترل مواليد در اين برنامه، پاسخي به 

اين تلقي نادرست به شمار مي آمد. مخالفت نکردن و حتی حمايت برخی 

رهبران مذهبی به برنامه های تنظيم خانواده ی دولت مشروعيت بخشيد و 

اين مشروعيت، زمينه ساز اقدامات و وضع قوانينی برای تحديد نسل شد که 

با ايجاد شورای »تحديد مواليد« در وزارت بهداشت در سال 1368 شروع 

و برنامه های تشويقی کنترل جمعيت و محروميت فرزند چهارم از برخی 

امتيازات اقتصادی و اجتماعی اجرايی شد و با تصويب » قانون تنظيم خانواده 

و جمعيت« مورخ 1372/2/26 و تأييد شرعی و دستوری 1372/3/2 شورای 

نگهبان به اوج خود رسيد. اين قانون که مهم ترين قانون در اجرای سياست 

تحديد نسل و کاهش نرخ باروری به شمار می رود، انگيزه ها و پاداش های 

متعلق به خانواده های پراوالد را از فرزند سوم به بعد قطع و مبانی قانونی 

مشخصی برای اعمال سياست های کنترل مواليد و اجرای برنامه های تنظيم 

اين  کنار  در  و  ساخت  فراهم  دستگاه ها  برای  ملی  کار  تقسيم  با  خانواده 

اقدامات، اشتغال زنان را نيز به شدت دنبال کرد. اين سياست ها در قوانين 

بيمه ای، خدمات کشوری و برنامه های توسعه نيز با همان شدت و حدت 

دنبال شد. کوشش برای بهبود موقعيت اجتماعی زنان از طريق افزايش سطح 

دانش آنها و مشارکت جدی تر ايشان در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و سياسی کشور، تأکيد بر آموزش و افزايش آگاهی بانوان در مقاطع سنی که 

بالقوه قدرت باروری دارند، در زمينه ی مزيت های کنترل باروری، تأمين و 

توزيع گسترده ی وسايل پيشگيری از بارداری در سطح مناطق جغرافيايی به 
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ويژه روستاها و مناطق محروم کشور، لغو کليه ی قوانين، مقررات و امتيازات س

برنامه های  تقويت  و  پرجمعيت  خانواده های  مشوق  اجتماعی  اقتصادی، 

بهداشت باروری با تکيه بر خدمات تنظيم خانواده از طريق رابطين بهداشت 

تنها برخی از اقدامات و قوانين مقرر در اين برنامه ها بودند )مستندات برنامه ی 

دوم توسعه اقتصادي، 1372(.

برنامه های بهداشت باروری از جمله برنامه های دوران تحديد نسل است 

که وزرات بهداشت به صورت بی نظيری آن را اجرا کرد. بهداشت باروری در 

کاربرد وسيع و جهانی اش به سلسله رفتارهايی اشاره دارد که هدف اصلی شان 

ايمن سازی روابط جنسی است. از آنجا که روابط می تواند به بارداری منتهی 

شود، اين دستورات و رفتارها، بهداشت باروری ناميده شده اند. پس بهداشت 

باروری، قبل و بعد از آن را نيز شامل می شود )شيخی، 1379: 65(. وزرات 

بهداشت در راستای مأموريت محوله ی خود، با راه اندازی خانه های سالمت 

به  از طريق گسترش دسترسی  را  بين زايمان ها  بهداشت، فاصله گذاری  و 

وسايل مدرن پيشگيری از باروری های ناخواسته، وازکتومی داوطلبانه برای 

مردان متقاضی و مانند آنها انجام داده است. بيمارستان ها، عمل وازکتومی و 

توبکتومی را رايگان انجام می دادند. سياست های موسوم به کنترل جمعيت، 

امداد هم،  بعدها، حتی شرط اصلی مساعدت کميته ی  بود که  به گونه ای 

ارائه ی برگ تنظيم خانواده دانسته شد و در سوم بهمن 1372 کميته ی امداد 

قدرت  که  فرزند  کم بضاعت صاحب سه  خانواده های  »کليه ی  کرد:  اعالم 

باروری دارند، تنها پس از وازکتومی و توبکتومی و ارائه ی مدرک از سوی 
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س مراکز بهداشت می توانند زير پوشش کميته های امداد درآيند«. در روستاها، 

بين روش های  در  را  بيشترين سهم  توبکتومی  و  بارداری  قرص های ضد 

تنظيم خانواده داشتند. کاندوم و آمپول نيز از روش هايی بود که در روستاها، 

استفاده می شد و حتی اين قرص ها رايگان و از محل رديف بودجه ی کل 

قرار  محل  اهالی  اختيار  در  ـ  بهداشت  وزارت  سهم  در  متمرکز  ـ  کشور 

می گرفت )کريمی، 1393: 96(.

3- آسیب شناسی سیاست های تقنینی تحدید نسل

نتايج سرشماری های اخير نشان می دهد، روند تحوالت جمعيتی کشور 

با آنچه در قانون توسعه آمده است، انحرافی چشمگير دارد. تبديل تلويحی 

شعار »تنظيم جمعيت« به »کنترل جمعيت« و سپس »کاهش جمعيت« مهم ترين 

نشانه ی انحراف سياست مزبور است. اين انحراف با تأثير پذيری از فرهنگ 

غيربومی فردگرايی و آزادی خواهی خارج از خانواده و جای گيری گفتمان 

»توسعه« و »رفاه« طی سال های 1368 تا 1376 وارد مرحله ی جديدی شد. 

تداوم اين وضعيت با شعار »توسعه به مثابه آزادی«  طی سال های 1376 تا 

1384، جامعه را تا مرز بحران های جدی پيش برد )نوده فراهانی و ديگران، 1392: 

79(. حاصل اين سياست ها مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

1390 اين بود که ميزان باروری کل در کشور به کمتر از 2.1 فرزند به ازای 

هر زن )حد جايگزينی( کاهش يافته است )مقدمه طرح قانون جامع جمعيت و 

تعالی خانواده، 1392(. به اين ترتيب جمعيت کشور به سرعت به پيری می گرايد.
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توجه به برنامه های پيشين جمعيت، بيانگر آن است که در تدوين اين س

»منطقه گرايی«  آمايش سرزمينی و سياست های  به  توجه چندانی  برنامه ها، 

نشده بود. تجويز يک نسخه ی درمانی برای تمام شهروندان، ولو آنکه اجماالً 

مسئله ی مشابهی نيز داشته باشند، مغاير قواعد حقوقی خدمات عمومی به 

ويژه اصل تناسب1 و مبانی تمرکز زدايی2 است. چرا که بايد بر اساس نيازها 

و مسائل اجتماعی در هر منطقه، سياست ها و ابزارهای اقتضائی خاص آن 

منطقه به کار رود. به اين ترتيب نمی توان برای تمام مناطق کشور، با وجود 

تفاوت های متعدد اقليمی، اجتماعی، فرهنگی و امنيتی، يک سياست تقنينی 

واحد و يکسان را لحاظ کرد. نمونه ی بارز اين امر را می توان در استان های 

مرزی مشاهده کرد که به دليل داشتن اقليت های دينی، نژادی و قومی مختلف، 

وضعيت امنيتی خاصی داشته و تغييرات و تحوالت جمعيتی در اين مناطق، 

از بعد امنيتی مهم است؛ لذا کاهش جمعيت و به تبع آن، بر هم خوردن 

اين مناطق  امنيت و حتی استقالل  برای  ساختار جمعيتی منطقه، تهديدی 

خواهد شد. قطعاً اگر در برنامه ريزی ها به اين مسئله توجه جدی می شد، 

بسياری از مشکالت جمعيتی امروز هرگز رخ نمی داد. بر اساس نظريه های 

حقوق عمومی، سياست های واحد در عين سادگی موجب بقا و حاد شدن 

مشکالت و نيازهای عمومی می شود )موسی زاده، 1384: 84(.

1 - برای اطالع بيشتر ر.ک. طباطبايی موتمنی، 1387: 269 و موسی زاده، 1384: 55
2 - برای اطالع بيشتر ر.ک. طباطبايی موتمنی، 1387: 80 - 71
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س ويژه  به  اقتصادی  محدوديت های  کاهش جمعيت،  برنامه های  کنار  در 

سياست های  اجرای  پی  در  و رشد شهرنشينی  متوسط شهری  طبقات  در 

ارائه ی  در  دولت  واحد  شخصيت  در  آن  نمود  که  ـ  تقنينی  تمرکزگرايی 

خدمات عمومی به موجب مواد )1( و )2( قانون مديريت خدمات کشوری 

)مصوب 1386( مالحظه می شودـ  موجب اولويت مسئله ی اقتصاد در خانواده 

و فردگرايی لجام گسيختهـ  بر خالف تصريح اصل دهم قانون اساسیـ  شد. 

مجموعه ی اين عوامل به همراه نظام حقوقی گسترده سازی شهرنشينی ـ که 

پيرو مشی عمومی هيئت وزيران در ايجاد شهرهای باالی 3500 نفر مطابق 

تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوری )1362( حاصل شد ـ، سواد  قانون 

نامتوازن و مشارکت غير برنامه ريزی شده زنان در اقتصاد شد )کريمی، 1393: 

96(. ممکن است تصور شود، همان گونه که با اجرای برنامه های مستقيم و 

با توقف  غير مستقيم، جمعيت کشور کاهش چشمگيری يافته است پس 

اجرای اين فعاليت ها نيز روند کاهش جمعيت متوقف خواهد شد و دوباره 

جمعيت کشور رو به فزونی خواهد گذاشت. اين پندار، نتيجه ی اين امر است 

که فرآيند اين دو، مشابه هم تصور می شود و عوامل ديگر کاهش جمعيت 

از قبيل رشد شهرنشينی، تغيير الگوهای فرهنگی و افزايش سطح تحصيالت 

و ... ناديده انگاشته می شود. حقيقت اين است که توقف اجرای برنامه ها و 

سياست های تحديد نسل، گام نخست اين حرکت و بخشی از پازل جمعيت 

به شمار می رود و رساندن جامعه به نرخ رشد مثبت مطلوب، نيازمند گام های 

جدی است. 
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4- مبانی شرعی حاکم بر سیاست های تقنینی افزایش جمعیتس

در نظريه ی حقوق عمومی حاکم بر نظام حقوقی ايران، دولت جمهوری 

طراحی  در  نمی تواند  اساسی  قانون  چهارم  اصل  اساس  بر  ايران  اسالمی 

دينی  اولويت های  به  نسبت  خانوادگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  موضوعات 

قوانين  و مقررات  مدني ، جزايي ،  اين اصل      کليه ی   باشد. مطابق  بی تفاوت 

مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي  و غير اينها بايد بر اساس  

موازين  اسالمي  باشد. به عالوه مطابق اصل )72( قانون اساسی، سياست های 

تقنينی مدنظر قانون گذار بايد با موازين دينی مغايرت نداشته باشد. گرچه 

احراز نظريه ی قاطع دينی درباره ی کنترل جمعيت، به عنوان يک پديده ی 

متون  مندرجات  از  دولتمردان  آگاهی  اما  نيست،  راحت  اجتماعی، چندان 

قانون اساسی است که در  بر  از روح حاکم  ناشی  مربوطه، يک ضرورت 

ابتدايی ترين و اولين جمله از مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است: 

اجتماعی،  فرهنگی،  نهاد های  مبين  ايران  اساسی جمهوری اسالمی  »قانون 

سياسی و اقتصادی جامعه ی ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است«. 

دينی،  ارزش های  که  می کند  ايجاب  قانون  حاکميت  اصل  ترتيب،  اين  به 

نهادهای فرهنگی و اجتماعی را در حوزه ی جمعيت مبتنی بر آيات و روايات 

ساماندهی کند. مهم ترين مواردی که در اين متون به آنها اشاره شده، به شرح 

زير است: 

الف-تشویق فراوان به امر ازدواج: تشويق و ترغيب به امر ازدواج، در 

روايات متعددی تأکيد شده است. رواياتی همچون:
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س رسول خدا )( فرمودند: »هيچ بنايی در اسالم بنيان گذاری نشده که 

نزد خدا محبوب تر از ازدواج باشد« )حرعاملی، 1413: ج14، ص 3(.

 )( خدا  رسول  زيرا  کنيد  »تزويج  فرمودند:   )( اميرالمؤمنين 

فرمود: »هرکس که دوست دارد از سنت من پيروی کند به درستی که سنت 

من تزويج است« )همان: ص6(.

متأهل  انسان  که  نمازی  رکعت  »دو  فرمودند:   )( صادق  حضرت 

می خواند«  مجرد  انسان  که  است  رکعتی  هفتاد  از  بيشتر  ثوابش  می خواند 

)همان: ص 7(.

پيامبر اکرم )( فرمودند: »دو رکعت نمازی که متأهل می خواند افضل 

است از اينکه مرد مجرد شب ها نماز و روزها روزه بگيرد« )همان(.

اين  بسيار  اهميت  دليل  به  نسل:  تکثیر  با هدف  ازدواج  به  توصیه  ب- 

موضوع، در وسائل الشيعه نيز بابی با عنوان: »بَاُب اْستِْحبَاِب ااِلْستِیاَلِد َو تَْكثِیِر 

اْلَْواَلِد« گشوده شده و رواياتی در آن ذکر شده است )همان: ص3(.

ج- منع فرزندکشی به دلیل ترس از فقر: »َواَل تَْقتُُلوا أَْواَلَدُکْم َخْشیَه إِْماَلٍق 

َّاُکْم إِنَّ  قَْتَلُهْم َکاَن ِخْطئًا َکبِیراً« )اسرا:31(. َّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِی ن
د- معرفی فرزندان در دنیا به عنوان: 

نْیَا« )کهف: 46(. زينت: »ألَْماُل َوالْبَنُوَن ِزینَُة الَْحیَاِة الُدّ

مايه ی استعانت و امداد: امام سجاد )( می فرمايند: »از سعادت مرد 

اين است که فرزندانی داشته باشد تا به وسيله ی آنها ياری و کمک شود« 

)کلينی، 1375: ج6، ص2(.
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گلی از گل های بهشت: رسول خدا )( می فرمايد: »فرزند صالح، گلی س

از گل های بهشت است« )ابن بابويه، 1376: ج5، ص 155(. 

 )( مايه ی مباهات پيامبر اسالم در آخرت؛ در روايتی از امام صادق

به نقل از پيامبر اکرم )( آمده است که: » فرزندانتان را زياد کنيد، چرا که 

من فردا )روز قيامت( با فراوانی شما بر ديگر امت ها مباهات می کنم« )کلينی، 

1375: ج6، ص2(.

منظومه ی فوق ـ که تنها بخشی از آيات و روايات معتبر مربوط است و 

پرداختن به همه ی آنها خود مجالی ديگر را می طلبد ـ می تواند تا حدودی 

مبين ديدگاه اسالم به سياست افزايش جمعيت باشد. مستفاد از اين آيات و 

روايات در اسالم، نه تنها ازدواج يک امر پسنديده و ممدوح به شمار می آيد 

بلکه تناسل و فرزندآوری نيز تأکيد شده است و اصل اولی در اسالم تالش 

برای تکثير نسل و حداقل آن، جلوگيری نکردن از توالد و اقتدار جمعيتی 

تهرانی، 1415: 245؛  حّر عاملي، 1412: ج 19،  جامعه ی مسلمين است )حسينی 

ص15(.

5- سیاست های جمعیتی افزایش موالید

- لزوم بازمهندسی سياست های جمعيتی کشور ـ که در حال حاضر، 

بيش از پيش اهميت يافته است ـ  اقداماتی را موجب شده که می توان آنها 

را در دو دسته ی کلی جای داد:

الف � بررسی، نفی و اثبات اصل موضوع؛ از طريق ارائه ی شواهد آماری، 

سناريوهای پيش بينی جمعيت و نقد و تحليل سياست های جمعيتی دهه های 
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س گذشته و... که بيشتر در چارچوب اظهارنظرها گنجانده می شود )نوده فراهانی 

و ديگران،1392: 12 و 13(.

ب � تالش نهادهای قانون گذار برای تنظیم و تصویب برنامه های اصالحی؛ 

اين برنامه ها مشتمل بر دو بخش است: سياست های سلبی به منظور حذف 

منظور  به  تشويقی  ـ  ايجابی  سياست های  و  جمعيت«،  »کنترل  برنامه های 

تسهيل ازدواج و ترغيب فرزندآوری؛ با تأکيد بر ابتدايی ترين مرحله يعنی 

مجلس  در  خانواده  و  تنظيم جمعيت  قوانين  اصالح  قانون  و  نوزاد1  تولد 

شورای اسالمی که در مورخ 1392/3/29 به تأييد شورای نگهبان رسيد. به 

عالوه اينکه مجلس طرحی جديدی با عنوان »قانون افزايش نرخ باروری و 

پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور« پيشنهاد داده است، اما آنچه که بر 

همه ی اين اقدامات تقدم رتبی و زمانی دارد، تعيين سياست گذاری های دقيق 

و مؤثر برای رسيدن به آن سياست هاست. مشکل عمده بی ارتباطی نظام مند 

مجلس شورای  قوانين  و  فرهنگی  انقالب  عالی  سياست های شورای  بين 

اسالمی در درک »سياست های تقنينی« است. به اين ترتيب که الزم است 

سياست گذار به لزوم تقنينی شدن سياست ها توجه کند و قانون گذار نيز در 

مقام قانون گذاری مالحظات خود را در چارچوب سياست ها دنبال کند تا 

بدين صورت بتوان به نحو جامع و مؤثری سياست های مستقيم و غير مستقيم 

را در قالب مفاد الزم االتباع قانونی به اجرا گذاشت.

1 - نقشه مهندسي فرهنگي کشور مصوب جلسات 731 – 698 )1391( و مصوبه راهبردها و 
اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از کاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه هاي اسالمي 

و اقتضائات راهبردي کشور مصوب جلسات 709 - 712 )1391( شورای عالی انقالب فرهنگی.
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5-1- سیاست های مستقیم س

چنان که بيان شد، منظور از سياست تقنينی مستقيم، سياست هايی است که 

مستقيم به امر جمعيت مربوط می شوند. از جمله ی اين سياست ها می توان، 

به افزايش مرخصی های مادران شاغل و کاهش ساعات کاری آنها و در نظر 

گرفتن امتيازات مختلف همانند کاهش ماليات بر درآمد و ارث خانواده های 

بازرگانی  و  مالی  تراجيح و تخفيف های  در  آنها  بهره مندی  و  پر جمعيت تر 

و تبعيض های مثبت عوارض محلی که مالحظات منطقه گرايی را تقويت 

می کند، اشاره کرد. سياست های تشويقی در اين مقام جای می گيرند و طيف 

نشان  کشورها  روی  بر  تحقيقات  می شوند.  شامل  را  اقدامات  از  وسيعی 

می دهد که در 180 کشور، 81 نوع مشوق برای افزايش جمعيت به کار گرفته 

می شود )حسينی مجرد، 1392: 232(.

برخی از جوامع اروپايی که به علت مشکالت ناشی از جنگ جهانی 

اول، با مشکل کاهش جمعيت روبه رو شده بودند با اتخاذ اين سياست های 

تشويقی به رفع آن برآمده و دولت ها تالش کردند با پاداش ها و محرک های 

کنند:  ترغيب  فرزندآوری  به  را  خانواده ها  مناسب،  اقتصادی  و  اجتماعی 

کمک های اجتماعی به خانواده ها، کمک های نقدی به مادران در طول دوران 

کودک،  مهدهای  در  پذيرايی  امر  در  تسهيالت  رايگان،  زايمان  بارداری، 

تخفيف به خانواده های پر اوالد در استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی 

برخی از اين نوع مشوق ها بود )کالنتری، 1375: 105(. نتايج حاکی از موفقيت 

اين  مالحظه ی  است.  بوده  جوامع  اين  از  برخی  در  سياست ها  اين  نسبی 
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س نتايج، سياست گذاران و قانون گذاران ما را به اعمال اين سياست ها در کشور 

رهنمون ساخته است. 

در حال حاضر، در ايران با توجه به آنکه بيش از دو دهه سياست کاهش 

جمعيت، اولويت اصلی مسئوالن نظام بوده است و قوانين و مقررات در 

راستای کاهش نرخ باروری و تشويق خانواده ها به فرزندآوری کمتر بوده 

است، قوانين جامع و کاملی برای افزايش جمعيت ديده نمی شود؛ البته از 

 )(آغاز دهه ی 90 و با توجه به تأکيدهای چند باره ی رهبر معظم انقالب

تشويق  منظور  به  مقرراتی  تدوين  و  تنظيم  برای  حرکت هايی  و  تالش ها 

انجام شده است که مهم ترين آنها مصوبه  خانواده ها به فرزندآوری بيشتر 

شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان »راهبردها و اقدامات ملی مربوط به 

اوايل  در  که  است  بوده  آن«1  ارتقای  و  باروری  نرخ  کاهش  از  جلوگيری 

سال 91 به تصويب اين نهاد رسيد. اين طرح مشتمل بر دو بخش است. 

بخش نخست آن به بيان راهبردهای کلی برای ارتقای سطح باروری جامعه 

می پردازد و بخش دوم، مشوق ها و امتيازاتی را در اين زمينه ارائه می دهد 

و از کلی گويی ها خارج می شود که اين امتيازات و مشوق ها را می توان در 

دو دسته ی »تأمين اجتماعی« و »اعطای تسهيالت و کمک های اقتصادی و 

اجتماعی« تقسيم بندی کرد.

الف( تأمين اجتماعی؛ امتيازات و مشوق های تأمين اجتماعی که در مصوبه 

شورای عالی انقالب فرهنگی پيش بينی شده است، شامل موارد زير می شود: 

1 - مصوبه جلسات 709، 710، 711، 710
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افزايش مرخصی استعالجی زايمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به س

21 ماه؛

y  اعطای مرخصی دو هفته ای استحقاقی به پدر؛

y  احتساب خانه د اری به عنوان شغل و کمک به بيمه ی بازنشستگی زنان

متأهل خانه دار؛

y  امکان بازنشستگی مادران شاغل با هر ميزان سابقه ی کار؛

و  امتيازات  اجتماعی؛  و  اقتصادی  کمک های  و  تسهيالت  اعطای  ب( 

مشوق هايی که مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی پيش بينی کرده است، 

شامل موارد زير می شود: 

y  پرداخت وام قرض الحسنه »فرزند« به مبلغ يکصد ميليون ريال برای

فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده گذاری؛ 

y  کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان؛

y  پرداخت هديه ی تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی بر

مبنای سن فرزندآوری مادر؛

y  افزايش حق عائله مندی در کليه ی قوانين و مقررات استخدامی به دو

برابر؛ 

y  پرداخت پاداش اوالد به صورت ماهانه و پلکانی در کليه ی قوانين و

مقررات استخدامی کشور؛

y  به نسلی  چند  مسکن های  واگذاری  و  ساخت  طراحی،  از  حمايت 

خانواده های گسترده؛
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س y  ،اختصاص بسته ی بهداشتی درمانی رايگان شامل مکمل های غذايی

دارو، آزمايش های دوره ای و موردی و معاينه های ماهانه به مادران باردار 

و  پايين  درآمدی  دهک  سه  حداقل  برای  سال   2 زير  فرزند  دارای  و 

نيازمندان.

امر  داشته و همين  نسبی  موفقيت  اعمال سياست های مستقيم  هرچند 

به چند  اما توجه  از سياست ها را موجب شده است،  اين نوع  به  گرايش 

نکته ی اساسی در اين باره ضروری است:

- سياست های تشويقی اعمال شده در دولت های اروپايی، طيف وسيعی 

از مشوق های کارا و مؤثر را در برمی گرفت که موجب سنگينی کفه ی ترازو 

به نفع فرزندآوری می شد. بر اين اساس اگر قرار است اجرای اين نوع از 

سياست های جمعيتی به تأسی از تجربيات کشورهای ديگر اعمال شود، بايد 

به همه ی جنبه های آن توجه کرد و مشوق های پيش بينی شده، کارآيی الزم 

را داشته باشند. نمی توان انتظار داشت که با پيش بينی برخی مشوق های مادی 

محدود انگيزه ی فرزندآوری در ميان جامعه به وجود آيد. اين در حالی است 

که بند 4 ماده ی 68 قانون مديريت خدمات کشوری با قرار دادن يک امتياز 

بسيار حداقلی برای فرزندان )براي هر فرزند معادل200 امتياز(، با صراحت 

حق اوالد را از جمله مزايای غيرمستمر هم محسوب کرده است. شخصی 

که به دليل اشتغال ذيل قراردادهای سفيد امضا و يا وضعيت قراردادی فاقد 

تعهد برای بقا1 امنيت شغلی ندارد و هر لحظه ممکن است با اتمام همکاری 

1 - تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوری
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روبه رو شود، با چه اميدی به فرزندآوری بيشتر فکر کند؟ حتی طبق تحقيقی س

که از سوی سازمان تأمين اجتماعی انجام شده است، در مدت زمان 18 ماه 

از ميان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه ی زايمان استفاده کرده اند، 47 

هزار نفر پس از بازگشت به کار، اخراج شده اند )تابناک، خبر شماره 392861(.

- مشکل ديگر چگونگی امتيازدهی دولت است؛ بدين معنی که دولت در 

مواقع سلب امتياز، همه ی شهروندان را از يک امتياز مشخص محروم می کند 

مانند ماده ی )1( قانون تنظيم خانواده سال 1372، اما در مواقع امتيازدهی، 

می داند. چنان  امتياز ها  و  تسهيالت  اعطای  را مشمول  کارمندان خود  تنها 

فقط  و  است  اصالحی 1392  قانون  در  مقرر  امتياز  تنها   »2« تبصره ی  که 

تنها کارمندان را در برمی گيرد. به موجب اين تبصره، برای تشويق کارمندان 

دولت به فرزندآوری بيشتر، مشوق های مادی همچون سکه در نظر گرفته 

شده است، اما برای ساير کارکنان دولت ـ که بالغ بر دو ميليون نفر هستند 

مشوقی انديشيده نشده است. همين مطلب در مورد مشمولين قانون کار نيز 

صادق است. فارغ از ميزان تأثير، اين گونه مشوق ها، اين نگاه تبعيض آميز 

بسيار محل تأمل است. 

برداشتن منع بيمه ی فرزند چهارم با اصالح قانون تنظيم خانواده شايد در 

ظاهر بتواند مشوق  موثری محسوب شود، ولی نه در شرايطی که بر خالف 

حکم ماده ی )32( قانون برنامه ی پنجم توسعه، بيمه ها سهم ناچيز و البته 

گزينشی و ناپايدار از حوزه ی سالمت را متقبل شده اند.
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س باال  مناسب تشويقی متضمن هزينه های  مؤثر و  اعمال سياست های   -

و گزافی است که موفقيت آنها را به ميزان هزينه کرد دولت وابسته می کند. 

دولت فرانسه، ساالنه 83 ميليارد يورو، صرف حمايت از فرزندآوری می کند 

که اين رقم باالترين ميزان در اروپاست.1 دولت روسيه برای فرزند اول، 15 

هزار دالر و برای فرزند سوم، يک خانه به والدين هديه می کند. در ژاپن نيز 

به خانواده هايی که فرزند زير 15 سال دارند، ماهانه 15 هزار ين کمک مالی 

می شود )خبرگزاری فارس، کد خبر13930304001035(.

- افزايش جمعيت موضوعی تحميلی نيست، بلکه جوانان تمايل ذاتی به 

ازدواج و تشکيل خانواده دارند، اما مشکالت و چالش های موجود بر سر راه 

آنها مانع از اين امر می شود؛ لذا در قدم ابتدايی بايد بسترهای الزم برای آن 

را فراهم کرد. هر چند بيشتر کشورهای موفق در افزايش جمعيت، هم زمان 

با اعمال اين سياست ها، رونق اقتصادی خوبی داشته و در دوره ی رشد و 

توسعه قرار داشتند، اما نبايد اين گونه پنداشت که دولت ابتدا می بايست به 

فکر حل مشکالت اقتصادی جامعه باشد و هم و غم خود را برای رفع آن 

بگذارد و پس از آن، به بحث جمعيت بپردازد. نادرستی اين تلقی، کاماًل 

و  نيستند  يکديگر  با  بی ارتباط  چيز  دو  اقتصاد،  و  جمعيت  است.  واضح 

پيوند وثيقی با يکديگر دارند. اصلی ترين و مهم ترين عامل رشد و توسعه ی 

اقتصادی جوامع، نيروی انسانی آنهاست. يک جامعه ی پير، قطعاً نمی تواند 

اقتصادی پويا داشته باشد و برای رفع نياز خود، مجبور به پذيرش مهاجر 

1 - http://islamwomen.net/UserFiles/farsi/keshvar
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می شود و اين همان چيزی است که اروپای امروز به آن دچار شده است. س

چين رشد و شکوفايی امروز خود را در درجه ی اول مرهون نيروی انسانی 

فعال و جوان خود است که در نتيجه ی يک مديريت قوی و کارآمد، توانسته 

است به قطب اقتصادی دنيا تبديل شود. بنابراين بين جمعيت و اقتصاد ارتباط 

تنگاتنگی وجود دارد و توجه به يکی، بدون در نظر گرفتن ديگری، نتايج 

مناسبی در پی نخواهد داشت. 

الزم به ذکر است که کاهش جمعيت تنها يکی از مشکالت جمعيتی 

کشور ما به شمار می رود و در کنار اين مسئله ی مهم، بايد به آسيب خوردن 

و  روستاها  جمعيت  روز،  هر  کرد.  توجه  نيز  جمعيت  ساختارهای  جدی 

حتی شهرهای متوسط و سر ريز شدن جمعيت به شهرها، به شدت ساختار 

جمعيت را با مشکل مواجه کرده و تغيير ساختارهای جمعيتی، کاهش رشد 

جمعيت را موجب شده است. دليل آن هم بسيار واضح است؛ متأسفانه در 

کشور ما، همواره توزيع امکانات و فرصت ها بسيار نامتعادل بوده است به 

گونه ای که بسياری از مردم را مجبور کرده تا برای بهره مندی از اين امکانات 

و فرصت های )شغلی، رفاهی، تحصيلی و..( رحل سفر را بربندند و به سوی 

زندگی روستايی شرايط خاص خود را  کالن شهرها سرازير شوند. طبيعتاً 

ديگری  اقتضائات  نيز  در کالن شهرها  زندگی  ويژه  به  دارد و شهرنشينی 

اقتصاد،  اقتضائات در کنار عوامل ديگر همچون فرهنگ،  اين  را می طلبد. 

سياست و... منجر به تغيير سبک زندگی می شود. ريشه ی کاهش جمعيت را 

نيز بايد در اينجا جست وجو کرد. هر چند قانون گذاران و سياستمداران در 
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اما امروز روشن است که رويکرد سياستمداران در تحديد  وضع نمودند، 

نسل کاماًل غلط و نادرست بوده و لزوم اصالح اين فرآيند و وضع قوانين و 

مقررات تشويقی امری اجتناب ناپذير است. در اين مسير، توجه به اين نکات 

ضروری است که اوالً نبايد مشکل جمعيتی ايران را تنها به کاهش جمعيت 

جدی  مسئله ای  جمعيتی  ساختارهای  خوردن  برهم  مشکل  کرد.  محدود 

است که عالوه بر تأثير منفی در نرخ رشد جمعيت، تأثيرات منفی بسياری 

هم در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و امنيت خواهد داشت. 

ثانياً وضع سياست های تقنينی مستقيم برای پاسخ گويی به اين بحران ها و 

مشکالت کافی نيست و اگر بر فرض هم بتواند مؤثر واقع شود، ثأثيرات 

سطحی و زودگذر خواهد داشت. 

5-2- سیاست های غیرمستقیم 

صالح  نهادهای  در  که  اخيری  مصوبات  محتوای  به  اجمالی  نگاهی 

)مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی( به تصويب رسيده 

است حکايت از آن دارد که مسئولين به سياست های مستقيم بيشتر توجه 

داشته اند، آسيب احتمالی اين امر آن است که مسئولين مربوط مانند بسياری 

از طرح ها و برنامه های ديگر، در اينجا نيز طرحی ضربتی و غير کارشناسی 

را اجرا کنند؛ در حالی که اهداف سياست های جمعيتی، عالوه بر افزايش يا 

کاهش جمعيت، ناظر بر توزيع منطقی و مناسب جمعيت نيز هست و بين 

اين دو همبستگی بااليی برقرار است. ضمن اينکه مشکل جمعيتی کشور هم 



140

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ن 
ستا

زم
 / 

66
ره 

شما
 / 

هم
فد

 ه
ال

محدود در کاهش جمعيت نيست. با کمی توجه به آمارهای جمعيتی معلوم س

می شود که عالوه بر کاهش نرخ رشد جمعيت، مسئله ی بيش جمعيتی کالن 

شهرها، توزيع نامناسب جمعيت شهری، ساختار جمعيت روستايی و برخی 

مسائل ديگر نيز وجود دارند که الزم است به آنها توجه شود. در واقع نظام 

جمعيتی کشور آسيب ديده است. همه ی اين عوامل يک نظام را تشکيل 

می دهند که اختالل در يک جزء اين نظام، موجب اختالل در ساير بخش ها 

می شود و اينها سلسله وار به يکديگر ارتباط می يابند؛ لذا تالش برای افزايش 

جمعيت بايد با توجه به مالحظات گفته شده، باشد تا نتيجه ی مطلوب تری 

به دست آيد. در واقع می بايست تمرکز اين برنامه ها و سياست های جمعيتی 

روی مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها باشد تا در عين حرکت به سوی 

افزايش جمعيت، مشکالت فعلی مرتفع و از بحران های بعدی نيز جلوگيری 

شود. همان گونه که پيش تر هم بيان شد، توزيع نامتناسب جمعيتی و تغيير 

سبک زندگی به خاطر رشد شهرنشينی دو عامل مهم در تعيين نوع و کيفيت 

سياست های جمعيتی کشور هستند.  

الف- توزیع نامناسب جمعیتی

چگونگی توزيع مکانی جمعيت يکی از مباحث مهم ساختار جمعيت 

است. جمعيت ايران توزيعی نامتناسب و نامتعادل دارد که ناشی از عوامل 

و  توزيع  است.  سياسی  و  فرهنگی  ـ  اجتماعی  اقتصادی،  طبيعی،  متنوع 

پراکندگی مطلوب جمعيت مسئله ی بسيار مهمی است که ابعاد مختلفی دارد:
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س y  توزيع بهينه ی فيزيکی جمعيت که عبارت است از تعداد متناسبی از

جمعيت ساکن در يک مساحت معين.

y  توزيع بهينه ی اقتصادی جمعيت که شامل جمعيتی است که بر اساس

پتانسيل های اقتصادی در يک منطقه زندگی می کنند. 

y  تراکم و  ترکيب  بهترين  که  نظامی جمعيت  بهينه ی سياسی-  توزيع 

تعيين  را  منطقه  در  سياسی  گرايش های  و  نيروها  اساس  بر  جمعيت 

می کنند )محمدی، 1389: 69(.

ظرفيت جمعيتی يکی ديگر از مفاهيم مرتبط با توزيع جمعيتی است که 

ارتباط وثيقی با آن دارد. ظرفيت جمعيتی عبارت است از به تعداد جمعيتی 

که يک محيط طبيعی با تمام خصوصياتش از نظر نيازها تأمين کند. ظرفيت 

و توان جمعيتی هر کشوری را می توان با توجه به منابع و امکانات مختلفی 

چون زمين های قابل کشت، حاصلخيزی خاک و معادن و ذخاير زيرزمينی 

شاخص های  از  يکی  کرد.  مشخص  فناوری  و  صنعتی  توسعه ی  ميزان  و 

جمعيتی برای نشان دادن ظرفيت جمعيتی محاسبه تراکم زيستی است. تراکم 

جمعيتی1 شاخصی است که رابطه ی بين وسعت منطقه و تعداد جمعيت را 

معين می کند )عزيزی، 1383: 22(. در حال حاضر  تراکم زيستی استان های 

کشور تفاوت های عمده ای دارند؛ برای مثال تراکم زيستی استان مازندران 

8.1 ، اصفهان 10.75، تهران 60.73، آذربايجان شرقی 2.73 نفر در هر هکتار 

زمين قابل کشت است )محمدی، 1389: 67(. در واقع، اگرچه جمعيت ايران در 

1- Population Density
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مجموع رو به کاهش گذارده است، اما در عين حال، نسبت جمعيت شهری س

ايران به جمعيت روستايی آن، افزايش يافته است و روز به روز نيز جمعيت 

شهرها افزوده می شود. 

رشد  از  حکايت  گذشته  سال  پنجاه  در  شهرنشينی  نسبت های  روند 

شتابان آن دارد و توزيع فضايی کانون های شهری، تابع برنامه ها و طرح های 

و  فعاليت ها  عمده ی  بخش  همچنين  است.  بوده  تمرکز  بر  مبتنی  توسعه 

سرمايه گذاری ها در کانون های بزرگ شهری واقع شده است )ارجمند نيا، 1370: 

13(. ورود موج صنعتی شدن به کشورهای جهان سوم از اوايل قرن بيستم، به 

افزايش توليد و درآمد و به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری منجر شد. 

اين روند تعداد و اندازه ی شهرها را در اين کشورها باال برد و از اواسط قرن 

بيستم زمينه را برای نابرابری و نبود تعادل در نظام شهری اين کشورها فراهم 

آورد(Pumain, 2003: 25) . برخي مناطق، به دليل امکانات رفاهي مختلف، 

مناطق، قدرت جذب جمعيت را  مستعد جذب جمعيت هستند و برخي 

ندارند، بنابراين با رشد منفي جمعيت روبه رو مي شوند. بسط امکانات اشتغال 

در برخی نقاط )عمدتاً شهری( در اثر توسعه ی مناسبات سرمايه داری از يک 

سو و کاهش اين امکانات در نقاط ديگر )عمدتاً روستايی( در اثر فروپاشی 

مناسبات پيشين سرمايه داری از سوی ديگر زمينه ی مهاجرت های داخلی و 

شهرنشينی در ايران را نيز فراهم آورده است. طبق سرشماری سال 1375 

جمعيت شهری ايران 61.3 درصد و جمعيت روستايی آن 38.3 درصد بود، 

به 68.4 درصد جمعيت شهری و  اين آمار در سرشماری سال 1385  اما 



143

بایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسالمی ایران
13

93
ن 

ستا
زم

 / 
66

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س 31.4 در جمعيت روستايی و طبق سرشماری سال 1390 اين ارقام به 71 

درصد در شهر و 29 درصد در روستا رسيدند )محمدی، 1389: 49(. پنج کالن 

شهر ديگر )اصفهان، تبريز، شيراز، کرج و مشهد( در مجموع حدود 17 درصد 

ايران را در خود جای داده اند. اين امر توازن جمعيتي را  جمعيت شهری 

بين شهرها و روستاها، شهرهاي بزرگ و شهرهاي کوچک، پايتخت ها و 

غير آن از بين مي برد و پديده ی »نخست شهری« را موجب می شود. طبق 

تعريف سازمان ملل، ويژگی نخست شهری، تمرکز باالی جمعيت شهری 

 .(United Nations,2004: 97) کشورها در يک شهر يا مجموعه ی شهری است

در واقع زيرساخت ها باعث جذب صنعت، ايجاد اشتغال، شروع مهاجرت و 

در نهايت به نخست شهری منجر می شود (Lim,2005: 124) که اين امر آثار 

و تبعات منفی مستقيم و غيرمستقيمی در کاهش جمعيت کشور داشته است؛ 

از جمله باال رفتن هزينه های زندگی، باال رفتن سطح انتظارات و توقعات 

افراد، باال رفتن سن ازدواج و کاهش دوره ی باروری، اشتغال بانوان، رشد 

آپارتمان نشينی و کوچک شدن خانه ها و بسياری آثار منفی ديگر که تأثير 

اين مسائل، بحث  از  بسزايی در کاهش جمعيت داشته و دارند. هر کدام 

مفصلی را می طلبند که در اين مجال اندک، امکان پرداختن به آنها نيست. 

بزهکاری، سرقت و جنايت، فقدان آسايش و آرامش، نارسايی در زمينه های 

تربيتی، افزايش تضادهای اجتماعی و کاهش انسجام گروهی در محالت پر 

تراکم، افزايش مخاطرات بهداشتی، آلودگی های زيست محيطی و به ويژه 

هوا، برآورده نشدن نيازها، بحران هويت، تراکم عوامل ناامنی و ... از جمله 
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آثار سوء اجتماعی و زيست محيطی هستند که تراکم جمعيت ايجاد می کند س

)شيعه، 1378: 68 و 69(.

عالوه بر افزايش روزافزون جمعيت شهری، امروزه، شاهد تفاوت نرخ 

رشد جمعيت در استان های مرکزی و حاشيه ای هستيم، به گونه ای که نرخ 

رشد استان های مرزی تقريباً پنج برابر رشد جمعيت استان های مرکزی است 

و تراکم جمعيت در نيمه ی غربی کشور به مراتب بيشتر از نيمه ی شرقی 

آن است )وشمگير، 1388: 124(. بنابراين با توجه به تراکم جمعيتی ذکر شده، 

توزيع نامتوازن جمعيت و تراکم زيستی باالی کالن شهرها، يکی ديگر از 

مشکالت کنونی جمعيت ايران است )مهاجرانی: 36(. 

تمرکز امکانات و بنگاه های اقتصادی در چند شهر معدود، در حالی است 

نيازهای جمعيتی خود  برآوردن  برای  امکانات الزم  از  روستاها  بيشتر  که 

بی بهره اند و از اين رو سيل مهاجرت به طرف شهرها با شدت ادامه دارد. طی 

50 ساله گذشته، به استثنای سال های 1365- 1355، آهنگ رشد جمعيت 

در مناطق روستايی همواره کاهنده بوده است، حتی از دهه ی 1375 به بعد 

درصد رشد ساالنه ی جمعيت در مناطق روستايی منفی شده است. روند 

تغييرات رشد جمعيت در مناطق روستايی کشور نشان می دهد که طی چند 

دهه ی گذشته همواره پتانسيل مناطق روستايی کشور برای حفظ جمعيت رو 

به کاهش بوده است )مشفق، 1389: 46(. 

علی رغم همه ی اين مشکالت و معضالت، قوانين موجود به گونه ای 

است که ايجاد و شکل گيری شهرها را تسهيل می کند؛ از جمله تبصره ی 
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س )5( ماده ی )4( قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوری که بيان می کند: 

»روستاهاي مرکز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد 

شرايط چنانچه در تراکم کم داراي چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ 

بر شش هزار نفر جمعيت باشند مي توانند به عنوان شهر شناخته شوند«. 

همچنين ماده )6( همين قانون، به الحاق روستاها به شهرها نظر داشته است.

ب- تغییر سبک زندگی و قوانین

مباحث جمعيتی، موضوعاتی چند بعدی و چند ساحتی هستند و عوامل 

متعددی در تغييرات جمعيت مؤثرند؛ در کنار اجرای سياست ها، تحوالت 

اجتماعی و اقتصادی در کشور، عوامل سياسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی 

و.... همچون افزايش شهرنشينی، افزايش سطح سواد، وارد شدن گسترده ی 

و  ارزشی  تغييرات  عالی،  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  به  زنان  و  دختران 

نگرشی از عوامل اصلی کاهش زادوولد به حساب می آيند )سوختانلو و رحمت 

نرخ  کاهش  علل  مهم ترين  از  يکی  شد،  بيان  چنان که   )51-55 آبادی،1392: 

زادوولد در دهه  های 70 و 80 و به تبع آن، کاهش ناگهانی رشد جمعيت، 

ناشی از تحوالت ساختاری، تغيير سبک زندگی و تسلط گفتمان فردگرايانه و 

مصرف گرايانه بود که در پی اجرای الگوهای توسعه ی غربی از اواخر دهه ی 

60 به بعد در کشور رخ داد )رفيع پور،1380: 475-147( بی توجهی به خانواده، 

فردگرايي، آزادي جنسي، حاکميت رويکردهاي برابري خواهانه ی فمينيستي 

همانند اشتغال تمام وقت زنان، افزايش هزينه هاي نگه داري و بزرگ کردن 

مادران  اشتغال  و  بازار  اقتصاد  دليل سياست هاي مصرف گراي  به  فرزندان 
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و پيدايش تکنولوژي هاي کنترل بارداري، شهرنشيني و... عواملي بودند که س

به  اتفاقاً  انجاميد.  به کاهش جمعيت  در کشورهاي غربي  به خودي خود 

دليل اينکه کاهش جمعيت تحت تأثير ابعاد مدرنيته و در يک فرآيند زماني 

قابل توجه رخ داده، در رفتارهاي روزمّره انسان غربي رسوخ کرده است. 

به عبارت ديگر، کنترل جمعيت به يک عادت براي او تبديل شده است. 

عادتي که با ساختار زندگي جديد او کاماًل هماهنگ است. بر همين اساس، 

کشورهاي توسعه يافته اي که با رشد منفي جمعيت مواجه اند نتوانسته اند با 

تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب کنند و ناچارند مهاجرين و 

پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند. دليل اين مسئله هم آن است که 

تشويق مردم به ازدواج و بچه دار شدن با وجود ساختارهاي ترغيب کننده به 

کاهش جمعيت، کار آساني نيست. آن هم برای مردمي که خود را متقاعد 

کرده اند که بچه دار شدن فقط به دردسرهاي آنها مي افزايد )سميعی نسب و 

ترابی، 1389: 166( اين نوع از سبک زندگی در کنار طرح ها و برنامه های 

کارشناسی نشده، کاهش جمعيت را موجب شد.

چنان که اشاره شد، در راستای سياست تحديد مواليد، برای کاهش نرخ 

رشد طبيعی جمعيت و باروری عمومی زنان طرح ها و برنامه های گوناگونی 

اجرا شد که برخی از آنها اثرگذاری مستقيم و کوتاه مدت و برخی ديگر 

اثرگذاری غيرمستقيم و بلندمدت داشتند. طرح ها و برنامه هايی چون »لغو 

سياست  با  متناسب  تدابير  اتخاذ  و  جمعيت  رشد  مشوق  مقررات  کليه ی 
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س تعداد  اساس  بر  قوانين  در  که  امتيازاتی  »کليه ی  يا  کشور«1  مواليد  تحديد 

فرزندان يا عائله پيش بينی و وضع شده اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد«2 

يا »ترويج انواع روش های پيشگيری از بارداری« و »عرضه ی رايگان وسايل 

پيشگيری از بارداری در مراکز بهداشتی«، اثر مستقيم و کوتاه مدت داشتند. 

افراد  عمومی  دانش  و  سواد  سطح  بردن  »باال  مانند  برنامه هايی  و  طرح ها 

جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلی دختران الزم التعليم«3 

زمينه های  افزايش  و  آموزش  تعميم  طريق  از  زنان  موقعيت  »اعتالی  و 

مشارکت زنان در امور اقتصادیـ  اجتماعی جامعه و خانواده«4 اثر غيرمستقيم 

و بلندمدت داشتند. هم اکنون که اشتباه بودن اين سياست ها بر کسی پوشيده 

نيست، قانون گذار با اخذ يک سياست شناور غيراصولی در قانون اصالحی 

1392/3/20 به دولت اجازه داده هر پنج سال يک بار سياست های خود را در 

خصوص ايجاد امتياز و محدوديت باروری تغيير دهد، اين قانون ناپايداری 

تقنينی در موضوع جمعيت منجر می شود.

رابطه ی بين سياست ها و قوانين با سبک زندگی، مسئله ی مهم ديگری 

است که بايد به آن اشاره کرد. بديهی است که قوانين و سياست ها و سبک 

زندگی رابطه ی متقابلی با هم دارند و در يکديگر تأثير می گذارند، اما تأثير 

و تأثر آنها به اين معنا نيست که قوانين و سياست ها بايد تابع سبک زندگی 

1 - قانون برنامه ی اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 1368
2 - قانون تنظيم خانواده و جمعيت،1372

3 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 1368
4 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 1368
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که س است  مجرب  و  مسلم  امری  بلکه  دهند،  وفق  آن  با  را  خود  و  باشند 

می توان به واسطه ی قوانين و سياست ها و برنامه ريزی های صحيح، سبک 

زندگی جامعه را در مسير دلخواه قرار داد؛ کما اينکه نظاير آن در جوامع 

مختلف مشاهده شده و نمونه ی روشن و آشکار آن در جوامع غربی امروزی 

ديده می شود که به دنبال سياست ها و برنامه ريزی های سياستمداران برای 

دين زدايی از جامعه و ترويج فساد و عادی سازی روابط نامشروع، سبک 

زندگی جامعه را متناسب با خواست خود تغيير داده اند. 

اکنون که عدم توازن جمعيتی و تراکم باالی جمعيت در برخی مناطق 

يکی از عوامل کاهش جمعيت و همچنين بسياری از مشکالت اجتماعی، 

جمعيت  افزايش  نيز  دولت  سياست  و  است  محيطی  زيست  و  اقتصادی 

با رويکرد  است، مؤثرترين راه کار، توجه ويژه به سياست های غيرمستقيم 

منطقه محور است. با در نظر گرفتن اين مطالب، پيشنهاد می شود قوانين وضع 

با  بلکه می بايست  برنگيرد؛  را يکسان در  شده در حوزه ی جمعيت، همه 

اولويت گذاری بين مناطق، استان ها و شهرها، آنها را وضع و به مناطق و 

استان های کم جمعيت تر بيشتر توجه کرد تا با بهبود ساختار جمعيتی کشور، 

هم به افزايش جمعيت آن کمک کرد و هم از مشکالت آينده ای که اين امر 

به دنبال دارد جلوگيری شود.

6- لزوم منطقه گرایی در سیاست های مستقیم و غیرمستقیم

بسياری از کشورهای جهان طی چند دهه ی اخير، سياست توزيع مجدد 

عدالت  اقتصادی،  کارآيی  مانند  اهدافی  به  دستيابی  منظور  به  را  جمعيت 
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س اجتماعی، ثبات و پايداری سياسی، توزيع عادالنه ی درآمد و بهبود کيفيت 

به  توجه  با   . (UNCHS, 1985: 23) داده اند  قرار  اولويت  در  محيط زندگی 

اينکه همه ی مناطق و نواحی امتيازات مکانی يکسانی ندارند، دولت ها نواحی 

مدنظر را از طريق ايجاد و تقويت نقاط رشد و سکونتگاه های منتخب، اعمال 

سياست های خاص مسکن، تقويت زيرساخت ها به ويژه در زمينه ی حمل و 

نقل و توسعه ی صنعت حمايت می کنند (Herington,1989: 89-101) در واقع 

می توان گفت، هماهنگی بين سياست ها و خط مشی ها از يک سو و موضوع 

توزيع و جابه جايی جمعيت از طرف ديگر ضروری است )رضوانی، 1381: 76(. 

چين شاخص ترين کشور است که به اين موضوع پرداخته و سياست های 

مختلفی را اعمال کرده است )دولت چين، 2000، 4(.

منطقه گرايی يکی از راهبردهايی است که در سياست گذاری های جمعيتی 

لحاظ می شود و جايگاه بااليی دارد. اين راهبرد می تواند دولت را برای نيل 

به افزايش جمعيت با ساختاری متناسب و موزون ياری رساند. از آنجا که 

ساختار جمعيتی کشور در طول پنجاه سال اخير بسيار ناموزون شده و اين 

امر از اواسط دهه ی 60 سرعت و شتاب بااليی به خود گرفته است و تراکم 

باالی جمعيتی در برخی مناطق و کاهش محسوس جمعيت در برخی نواحی 

ديگر کشور، مشکالت متعددی را به وجود آورده است که يکی از مهم ترين 

تأثيرات آن کاهش رشد جمعيت بوده است و نيز با در نظر گرفتن اينکه منابع 

غيرمستقيم( محدود  و  )مستقيم  اجرای سياست های جمعيتی  برای  کشور 

است، اهميت منطقه گرايی در سياست گذاری جمعيتی بيشتر نمايان می شود. 
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بسياری از نظريه پردازان توسعه نيز، شهرهای ميانی را مقياسی مطلوب برای س

برقراری عدالت اجتماعی و کارآيی اقتصادی می دانند. به عبارت ديگر از نظر 

آنها مناسب ترين موقعيت برای سپردن نقش واسط شهرهای ميانی هستند و 

با پذيرش نقش مرکز نسبت به پيرامون، در مقياس منطقه ای عالوه بر رشد 

خود، موجب تثبيت بنيان های الزم رشد در منطقه و توسعه ی حوزه ی نفوذ 

خود نيز خواهند شد )امکچی، 1383: 12(. اين رويکرد به تعريف عدالت نيز 

نزديک تر است. در تعريف عدالت گفته می  شود: »اعطاء کل ذی حق حقه« 

يعنی هر ذی حقی، حق خود را دريافت کند و اين مسئله اصاًل به معنای 

مساوات در پرداخت ها و توجهات نيست )طباطبايی، ج 12: 331؛ مطهری، 1387: 

بيشتر  بلکه پرداخت  به فقير و غنی نيست  133(. عدالت پرداخت يکسان 

به فقير و گرسنه است. همين مسئله در نگاه کالن تر و در رابطه با مناطق 

مختلف کشور نيز بايد لحاظ شود. اجرای يکسان سياست های جمعيتی در 

مناطق مختلف کشور نه وجهی دارد و نه لزومی. حتی اجرای سياست های 

تشويقی دولت بايد بيشتر به روستاها و شهرهای با جمعيت کم و يا متوسط 

معطوف شود. بدين ترتيب هم می توان به توزيع مجدد جمعيتی دست يازيد 

و هم مانع سيل بی رويه ی مهاجرت ها از روستاها و شهرهای کوچک به کالن 

شهرها شد. بر اين اساس می توان از بسياری مشکالت اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی جلوگيری کرد. اجرای اين سياست ها در اين مناطق، بهتر می تواند به 

افزايش جمعيت کمک کند؛ چرا که مشکالت متعدد زندگی در کالن شهرها 

انتظارات، آپارتمان  و شهرهای بزرگ و پرتراکم )از جمله باالرفتن سطح 
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س نشينی و کوچک شدن خانه ها و ....( مانع از اين می شود که خانواده ها به 

سمت افزايش جمعيت پيش روند ولو آنکه تمايل قلبی هم داشته باشند. 

نتیجه

امروزه که تنظيم و تدوين سياست های افزايش جمعيت به اولويت نظام 

تبديل شده، بايد با نگاه به چشم اندازی بلند و با توجه به همه ی مؤلفه ها و 

عوامل اين اقدام انجام شود و اين سياست ها متناسب با شرايط و ويژگی های 

بايد چند نکته را  اين سياست گذاری ها  جمعيتی، تدوين و اجرا شود. در 

انواع سياست گذاری های ممکن که به  ابتدا ضرورت توجه به  لحاظ کرد: 

دو نوع مستقيم و غير مستقيم تقسيم می شوند و ميزان تأثيری که هر يک 

از اين دو نوع سياست گذاری می توانند بر روند رشد نرخ باروری جامعه 

داشته باشند. دوم لزوم توجه به وضعيت جمعيتی کشور با نگاهی جامع تر؛ 

چنان که گفته شد، در تنظيم سياست های جمعيتی، در کنار توجه به افزايش 

يا کاهش نرخ باروری، بايد به مؤلفه های ديگری از جمله نحوه ی توزيع 

که  حالی  در  شود.  توجه  نيز  جمعيت  تراکم  همان  يا  کشور  در  جمعيت 

برخی  دارند،  بااليی  جمعيتی  تراکم  ما  شهرهای  نخست  و  مناطق  برخی 

ديگر از مناطق کشور تراکم جمعيتی پايين دارند و به دليل انباشت و تمرکز 

امکانات اقتصادی و اجتماعی )کارگاه ها و کارخانه ها و اداره ها، دانشگاه ها 

و بيمارستان ها و...( در اين مناطق و شهرها و سير مهاجرت از روستاها و 

می شود.  بيشتر  نامتوازنی  اين  روزبه روز  به کالن شهرها،  شهرهای کوچک 

رشد شهرنشينی و تراکم باالی جمعيتی در شهرها و به دنبال آن تغيير سبک 
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زندگی مردم به دليل شرايط و مشکالت موجود در شهرها، سبب کوچک س

شدن خانواده ها شده است. با توجه به اين عوامل، در تنظيم سياست های 

جمعيتی، بايد به سياست های غيرمستقيم بيش از سياست های مستقيم توجه 

کرد؛ سياست هايی که به روند بازتوزيع جمعيت کمک کنند و هر دو نوع از 

اين سياست های جمعيتی بايد مبتنی بر منطقه گرايی باشند و می بايست توجه 

خاصی به مناطق کم جمعيت تر شود. به اين ترتيب ضمن جلوگيری از بزرگ 

شدن بيشتر کالن شهرها جمعيت کشور نيز افزايش خوهد يافت؛ يعنی نبايد 

سياست های مستقيم و غيرمستقيم دولت به صورت يک دست و يکسان در 

همه ی کشور اجرا شود. نحوه ی توزيع منابع مالی دولت برای اجرای اين 

سياست ها در مناطق مختلف کشور می بايست با لحاظ شرايط و ويژگی های 

هر منطقه واقع شود و بدين ترتيب ميزان تخصيص بودجه ای که در مناطق 

کم جمعيت پيش بينی می شود می بايست از مناطق پرجمعيت و شهرها بيشتر 

باشد. برنامه ريزی های همه جانبه برای نقاط کم جمعيت )روستاها و شهرهای 

بتوانند  به صورتی که  متوسط  توان جاذبه ی شهرهای  افزايش  و  کوچک( 

سرريز جمعيت روستايی و شهرهای کوچک را جذب کنند، بايد در اولويت 

قرار گيرد. اين مسئله در رابطه با سياست ها و قوانين غيرمستقيم بايد پررنگ تر 

باشد و با ايجاد امکانات و تسهيالت شغلی و رفاهی در شهر های کوچک و 

مناطق کم جمعيت تر عالوه بر اينکه موجب آبادانی اين مناطق فراهم می شود 

به افزايش جمعيت و بازتوزيع جمعيت نيز کمک می کند؛ از جمله ی اين 

راه کارها عبارت اند از: رشد و توسعه ی شهرهای کوچک، سياست حمايت 
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س از بقای روستاها و جلوگيری از تبديل شدن به شهر و فراهم کردن هر چه 

بيشتر امکانات در مناطق توسعه نيافته )سياست غيرمستقيم( و اختصاص 

بودجه با توجه به وضعيت جمعيتی مناطق و دوری از وضع قوانين يک دست 

و يکسان برای همه مناطق و استان های کشور )سياست های مستقيم(.

منابع 
قرآن کريم. ×
ابن بابويه، محمد بن علی 1376. من اليحضره الفقيه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، تهران،  ×

صدوق، ج5.
ارجمندنيا، اصغر1370. نظام اسکان جمعيت و نقش شهرهای ميانه، مجموعه مقاالت  ×

سمينار جمعيت و توسعه، جلد اول، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
امانی، سيدمهدی 1388. جمعيت شناسی عمومی ايران، تهران، سمت.  ×
امکچی، حميده 1383. شهرهای ميانی و نقش آنها در چهارچوب توسعه ملی، تهران،  ×

مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران.
تاجداری، پرويز 1368. جمعيت شناسی و بازسازی نيروی انسانی، تهران. ×
تمنا، سعيد 1380. مبانی جمعيت شناسی، تهران، دانشگاه پيام نور. ×
حر عاملي، محمدبن حسن 1412. وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت،  ×

دار احياء التراث العربي.
نکاحيه: کاهش جمعيت ضربه اي  × حسيني طهراني، سيد محمدحسين 1415. رسالة 

سهمگين بر پيکر مسلمين، تهران، حکمت.
حسينی مجرد، اکرم 1392. جمعيت ايران؛ افزايش يا کاهش، تهران، روابط عمومی  ×

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
رضوانی، محمد رضا. »تحليل عملکرد سياست های آمايشی ملی و منطقه ای در رابطه با  ×

افزايش جمعيت در استان سمنان«، پژوهش های جغرافيايی، ش42، )1381(.
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رفيع پور، فرامرز 1380. توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحليل انقالب اسالمی و  ×س
مسائل اجتماعی ايران، تهران، شرکت سهامی انتشار.

ساروخانی، باقر 1370. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش. ×
سميعی نسب، مصطفی و مرتضی ترابی. »شاخص ها و سياست های جمعيتی در ايران«،  ×

برداشت دوم، سال 7، ش11 و 12، )تابستان و پاييز 1389(.
ايران«،  × تهديد جامعه  آبادی. »تحديد نسل شيعه؛  اعظم رحمت  سوختانلو، زهرا و  

معرفت، سال 22، ش189، )1392(.
شيخی، محمدتقی 1379. جمعيت و تنظيم خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار. ×
شفيعی سروستانی، ابراهيم 1390. رسانه ملی؛ زن و خانواده، قم: مرکز پژوهش های  ×

اسالمی صداوسيما.
شورای عالی انقالب فرهنگی. »ساختار و روند جمعيتی ايران و لزوم تجديد نظر در  ×

سياست های جمعيتی«، سياست کالن، سال 3، ش3، )1393(.
شيعه، اسماعيل 1378. با شهر و منطقه در ايران، تهران، دانشگاه علم و صنعت. ×
صدوق 1362. خصال، تهران، اسالميه. ×
طباطبايي، محمدحسين. الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعه مدرسين. ×
طباطبايی مؤتمنی، منوچهر 1387. حقوق اداری، تهران، سمت. ×
طبرسی، ابوالفضل 1414. مکارم االخالق، ج1، قم، النشر االسالمی. ×
عزيزی، محمد مهدی 1383. تراکم در شهرسازی، اصول و معيارهای تراکم شهری،  ×

تهران، دانشگاه تهران.
کريمی، عبدالعلی. »سير تحول کنترل جمعيت در ايران«، سياست کالن، سال 3، ش3،  ×

.)1393(
کالنتری، صمد 1378. جمعيت و تنظيم خانواده، اصفهان، فروغ واليت. ×
ــــــــــ1375. مبانی جمعيت شناسی، تهران، مانی. ×
× .)( کليني، محمد بن يعقوب ُکلينی 1375. اصول کافی، ج 6، تهران، قائم آل محمد
مجلس شورای اسالمی 1392. »طرح قانون جامع جمعيت و تعالی خانواده«. ×
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س محمدی، محمد جواد. »تحوالت جمعيتی؛ چالش های پيش رو و لزوم تجديد نظر در  ×

سياست های جمعيتی ايران«، برداشت دوم، سال 7، ش 11 و 12، )تابستان و پاييز 1389(.
مشفق، محمود. برداشت دوم، سال 7، ش 11و 12، )تابستان و پاييز 1389(. ×
مطهری، مرتضی 1387. بيست گفتار، چاپ 29، تهران، صدرا. ×
نتايج  × »گزيده   ،)1391( ايران  آمار  مرکز  راهبردی  نظارت  و  برنامه ريزی  معاونت 

سرشماری عمومی و نفوس 1390«، تهران، مرکز آمار ايران.
مهاجرانی، علی اصغر، »ناهماهنگی در توزيع جمعيت ايران«، جمعيت، ش71 و 72. ×
مهريار، امير هوشنگ. »جمعيت ايران و تحوالت آن در نيم قرن گذشته«، سياست کالن،  ×

سال3، ش 3.
موسی زاده، رضا 1384. حقوق اداری، تهران، ميزان. ×
ــی. »ويژگی  های  × ــی تکليم ــی و مهديه کاظم ــاس مقام ــماعيل، عب ــوده فرهانی، اس ن

سياست گذاری مطلوب جمعيت در ايران«، معرفت، سال 22، ش189، )شهريور 1392(.
وشمگير، حسين 1388. آسيب شناسی تحوالت ساختار جمعيت ايران با رويکرد امنيت  ×

اقتصادی، تهران، تدبير.
ياراحمدی خراسانی، مهدی 1393. گفتمان الگو، ش 4، )شهريور 1393(. ×
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