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ل شناسی آسیب  منتظر جامعه در جمعیت کنتر
 1پورسیدآقایی سیدمسعود

 2ترابی حمزه
 دهیچک

 ایان اسات. اساالمی حکومات تشاکیل غیبات عصار در منتظاران وظایف از یکی
 های مؤلفه از است، گرفته شکل ظهور سازی مینهز دیدگاه بر تکیه با باورداشت
 اساات. جااوان و خااالق نیااروی داشااتن اسااالمی، نظااام اجرایاای بااازوان و قاادرت
 چاالش، ایان اسات، اساالمی ایاران کناونی هاای چالش از یکای جمعیات، کنترل
 داشات. خواهاد هماراه به را پیامدهای و است کرده روبرو مشکالتی با را جامعه

 در جمعیاات کنتاارل هایی آساایب بااه توصاایفی تحلیلاای روش بااا نگاشااته ایاان در
 دیادگاه اسات. شاده پرداخته گرفته، شکل مهدویت باورداشت با که ای جامعه
 مواجهااه در سااخت و ناارم قاادرت نمودهااای تمااامی از ظهااور، باارای ساااز زمینه

 جمعیتای تغییار به نسبت بودن تفاوت بی  و باشد داشته بهره بایستی استکبار،
 نگاشاته ایان در کاه داشات خواهد همراه به را جدی های آسیب ی،اسالم ایران
 بارای منتظار جامعاه کاه رسایده نتیجاه ایان باه و اسات گرفتاه قارار بررسای مورد
 دارد. سنگین ای وظیفه چالش این با مقابله
 دییکل واژگان

 .تیعجم کنترل منتظر، جامعه ،موالید کاهش آسیب،
                                                        

 .قم لمیهع حوزه خارج استاد. 1
)نویسااااااااانده مسااااااااائول(  قااااااااام علمیاااااااااه حاااااااااوزه مهااااااااادویت تخصصااااااااای مرکااااااااازساااااااااه  ساااااااااطح پاااااااااژوه داناااااااااش. 2

(hamzehtorab@gmail.com.) 
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 مقدمه
 ساااوی از کاااه گونااااگون هاااای روش باااا اسااات اساااتییس ،فرزنااادآوری کااااهش و تیاااجمع کنتااارل

 جهاان کشاورهای اسات  شاده مطارح المللای نیبا ساطح در و اتخاا  غربای کشورهای اندیشمندان
 ،هاا اساتیس ایان گرچاه ،اناد داده اختصاا( خود به طرح این اجرای در را سهم ترین بیش ،سوم

 کاااهش بااه منجاار و شااد اشااتهگذ اجاارای بااه ایااران در امااا ،بااوده اسااالم دیناای هااای آمااوزه مخااالف
 تعیاجم کنترل استیس که است نای حاضر پژوهش در اساسی الؤس رو این از ،گردید فرزندآوری

 باا اجهاهمو و داشاته پای در هاا خانواده و منتظار جامعاه بارای را هاایی بیآس چه اسالمی، ایران در
 دارد؟ اهمیتی چه سیاسی _ اجتماعی چالش این

 بحث پیشینه
 مجموعاه از اسات، شده انجام خوبی های پژوهش گذشته سال چند در جمعیت کنترل درباره

 پیامادهای باه آنهاا بیشاتر در کاه کارد، اشااره زیاادی آراار باه تاوان می راساتا، ایان در مقاالت و کتب
 بساازایی ازاهمیاات و داشاات کااار خااالی جااای چااه آن امااا اساات، شااده نگاااه حااوزه ایاان اجتماااعی
 اسات، منتظر جامعه در مهدویت باورداشت با جمعیت کنترل با ارت به پرداختن است  برخوردار
کید  در منتظاران وظاایف به توجه با است. رخداد این از منتظر جامعه اررپذیری بر نوشتار، این تا
گیاار نگاااهی بااا تااوان، می حکااومتی کااالن نگاااه یااک بااا غیباات عصاار  کنتاارل شناساای آسیب بااه فرا

کاااوی بااا و پرداخاات ایااران اسااالمی حکوماات در جمعیاات  در راهکارهااایی رو، پاایش هااای چالش وا
  نمود. بیان مسئله این مواجهه
کااوی باه توصایفی تحلیلی روش با نگاشته این در   توجاه اسات، هشاد پرداختاه مسائله ایان وا
 بررسای ماورد اسات، اساالمی حکومات تشاکیل کاه غیبات عصار در منتظاران وظیفاه ترین بزر  به
 و اسااات شاااده پرداختاااه جمعیااات باااا اساااالمی حکومااات اساااتحکام رابطاااه ساااپس و گرفااات قااارار
 دیگاری زوایاای باا گرچاه است، شده بررسی موالید کنترل رخداد با جامعه روی پیش های چالش
 کشاور موجاود شارایط باه توجاه باا اماا کارد، نگااه جامعاه در جمعیات کنتارل های آسایب به میتوان
 بااا راساتا ایان در اسات، شاده پرداختاه چاالش ایان باه هساتیم اساالمی حکومات یاک در کاه ایاران
 های بیآسا ،هاا اساتیس ایان اجارای کاه میرسا مای جاهینت ایان باه ،دینای های آموزه از گیری بهره

 جبهاه تضاعیف و امنیتای های بیآسا ،اسات داشاته همراه هب خانواده و جامعه حوزه در را فراوانی
 خااطر هماین باه ،داشاته پای در را ...و فرزندان برای تییترب و اخالقی های آسیب و سویی از ح 
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گیار مادیریتی باا و شاود رییجلاوگ ها اساتیس این اجرای از چالش این با مواجهه برای باید  باه فرا
 .برداشت گام آن با مقابله

 شناسی مفهوم
 ،مؤناث و ماذکر بار ،خویشتنریغ یا و باشد انسان فرزند خواه ،فرزند به ولد جمع دیموال  دیموال
 ،فرزناادان یمعنااا بااه نیچناا هاام (775 :4055 ی،اصاافهان )راغااب ،شااود یماا اطااالق جمااع و هیااتثن

 ،)دهخادا .کاراسات و صاالح نسال ریاتکث و دیاتول یمعناا به اصطال  در و است واناتیح و نباتات
 (526 ،4ج :4500
 ای منطقااه در کااه اساات یانسااان افااراد از یتجمعاا یمعنااا بااه کااه اساات یعرباا ای واژه  تیااجمع

 :4578 ی،تقاو) .کنناد مای یزنادگ خانوارهاا از ای مجموعاه شکل به معموالا  و مستمر طور به نیمع
5) 

 توسط دوم یجهان جنگ از بعد که است یاهداف مجموعه یمعنا به  تیجمع کنترل استیس
 :4544 ،زاده میعظا) .دارد ارتباا  تیجمع کاهش یا افزایش با و شد یریز برنامه یغرب یکشورها

 بااه اقاادام و ظهااور باارای آمااادگی محااور باار مهاادویت بااه اعتقاااد بااا پویااا جامعااه منتظاار: جامعااه (6
 )نگارنده(. آن سازی زمینه

ورت زندآوری ضر  فر
  است: فرزند داشتن کریم قرآن در توانایی و قدرت های شاخصه از یکی

ْدُكْمٌٌَوٌ دِّ ٌٌُیْ ْم ال 
َ
أ َعْلٌٌَوٌٌَبنَیٌٌَوٌٌبِّ ٌٌَلُکْمٌٌَیْ ات  َعْلٌٌَوٌٌَجن َ هْناراٌَلُکْمٌٌَیْ

َ
ٌ؛(42ٌ:)نوحٌأ

 نهرهاا و فریناد،آ مای هاایی بوساتان شما برا  و رساند می مدد پسران و ها  خواسته با را شما و
 .آورد می پدید شما برا 

 فرزنادان و ماال افازایش و بااران نازول را اساتغفار نتیجاه کاه اسات قبال آیاات اداماه در آیاه این
   .داند می مؤمنین برای

  :فرمایند می آیه این  یل طباطبایی عالمه
 و امااوال و کنااد کمااک حاااجتش بااه رساایدن در را آدماای کااه اساات چیاازی هاار معنااای بااه ماادد

 خویش های هدف به انسانی جامعه رسیدن برای ییابتدا های کمک ترین نزدیک فرزندان
 و   اسات  گرفتاه قارار خداوناد توجاه ماورد نفارات کثارت ءاسارا ساوره در دیگاری یهآ در .تاس

م   ک  نا د  د  م 
 
وال   أ م 

 
أ نین   و   ب  م   و   ب  ک  نا ل  ع  ر   ج  ث  ک 

 
فیرا أ  و اماوال باا کاردیم کماک را شما»  (6 :)اسراء ن 

 (.06 ،58ج :4042 )طباطبایی، «دادیم قرار بیشتر را شما تانفر و زیاد فرزندان
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 مناع را نسال از جلاوگیری و جنین سقط روش به ولو فرزند قتل از نهی به که آیاتی از دیگر یکی
ت  ی ال و   کرده ن  ق  نت   ل  ه  الد  و 

 
  است: نموده اشاره آن به طبرسی مرحوم که است (45 )ممتحنه: أ

 .ناادینما نیجناا سااقط نااه و کننااد بگااور زنااده نااه وجااوه از وجهاای باار نکشااند را شااان فرزناادان
 (575 :50ج :4568 )طبرسی،

وا ال و   ل  ت  ق  م   ت  ک  الد  و 
 
ش   أ الق    یخ  م   فرزناد، کشاتن بار نهای ر،تفاسای طبا  هم آیه این (54 )اسرا: إ 

 (485 :45ج :4520 شیرازی، )مکارم گیرید. می را جنین مرحله در حتی
کید هم روایات در   :؟ص؟خدا امبریپ است. شده ازخدا فرزند طلب و داشتن فرزند به فراوانی تا

س ُه؛ٌَوٌٌالَ َلَدٌٌطُلُب اا ُهٌٌالَتمِّ ُةٌٌَفِن َ َ َ ٌالَعٌٌُق ٌٌاَنُةٌیرٌٌَوٌ،یِّ ٌ(134ٌ،4جٌ:4142ٌ،طب ی)ٌ؛الَقلبِّ
 .است قلب شاد    و چشم روشنی هیما که چرا د یکن طلب را آن و دیبخواه فرزند

؛ٌَطَلَبٌٌأَحُدُكمٌَدعیٌال ٌٌالَ َلدِّ ن َ ِِّ ُجَلٌٌَف َ َ ٌٌَلُهٌٌَسٌیلٌٌَوٌماَتٌٌإذاٌال ٌ:4142ٌدقدایق،)ٌ؛اَُسدُهٌٌانَقَطدَعٌٌَوَلدد 
ٌ(11113ٌ ٌ،234ٌ،41ج
 نداشاته فرزناد  و ردیابم انسان وقتی که چرا گذارد  وا را خواهی فرزند دینبا شما از كی چیه

 .افتد می آوازه و نام از ،باشد

ٌیبٌَ بٌالٌت  ٌیفٌاَنٌیصِّ َكَةٌٌالٌهِّ ََ ٌیفٌَب ٌ(271ٌ،41جٌ:4142ٌدقایق،)ٌ؛هِّ
 .ستین آن در برکت ،نباشد آن در کودك که ا  خانه

كح ا واٌتناسل اٌتنا ٌ:4142ٌ)دقدایق،ٌ؛ بالسدقٌلد ٌوٌامدةیالقٌ میدٌاْلممٌبکمٌ أباهٌفِینٌ،تکثر
ٌ(271ٌ،41ج

 مباهااات امااتمم کثاارت بااه قیاماات روز ماان کااه شااوید زیاااد و بخواهیااد فرزنااد و کنیااد ازدواج
 .شما های شده سقط به ولو کنم می

 از و اسات شاده خواساته خداوناد از حا  جبهه نفرات افزایش دعای ،؟مهع؟معصومین ادعیه در
  است  شده برده پناه خدا به دشمن زیادی

ٌ،4ٌجٌ:4141ٌ،)صددوقٌ.عدددناٌقلدةٌوٌعددوناٌكثد ةٌوٌ...عنداٌنداینبٌبدةیغٌٌكیإلٌنشک ٌإناٌهمالل
133) 

ورت  جامعته تشتکیل) ظهتور بترای ستازی زمینته و غیبتت عصر در اسالمی حکومت تشکیل ضر
 منتظر(
 اسات  جاری اسالمی مندان اندیش بین در دیدگاه دو غیبت عصر در جامعه وظایف به نبست

 در حساابیه اماورات بااه کاردن بساانده و ظهاور بارای آمااادگی رویکارد بااا انتظاار قلیحاادا دیادگاه یاک



ب
آسی

 
سی

شنا
 

ترل
کن

 
ت

معی
ج

 در 
معه

جا
 

تظر
من

     
                

 

 

010 
 
 

 از و اساات، دانسااته ظهااور ساااز زمینه را اسااالمی حکوماات تشااکیل کااه دوم دیاادگاه و اساات، اجتماااع
 ساازی زمینه برای قدرت های شاخصه تمامی با مقتدر حکومتی داشتن را پویا انتظار های بایسته

 اسات، جامعاه یاک در بادن های سالول مثال خاانواده کاه دانیم مای داناد. یم ظهاور باودن آمااده و
 تااامین هااا خانواده همااین از حکوماات ایاان انسااانی نیااروی و داشااته حکوماات ایاان در مهماای نقااش
 شود. می
 نیساتیم، غیبات عصار در اساالمی حکومات تشکیل ضرورت اربات دنبال به نگاشته این در ما
 بارای و کنیم می تقدیم (4548) تهرانی رجالی ،فقیه والی  کتاب از را ضرورت این از ای خالصه اما

 اول گااام باارای چااه آن شااود، مراجعااه موضااوع ایاان پیرامااون مقاااالت و هااا کتاب بااه بیشااتر مطالعااه
 اسااالمی حکوماات داشااتن باادون منتظاار، جامعااه کااه چاارا شااد  آورده بحااث ایاان بااود، الزم بحااث
 هساتیم اساالمی حکومات یاک در کاه فعلای وضعیت به توجه وبا باشد، ظهور ساز زمینه تواند نمی
 است. شده نگاه جمعیت کنترل مسئله به

 و هارج موجاب ،حکومات بادون اجتمااع زیارا ،اسات عقلی ضروری امر یک بشر برای کومتح
 وجااود حکوماات نااوعی دهااد، ماای نشااان تاااریخ کااه جااا آن تااا بشااری جوامااع تمااام در .شااود ماای ماارج
 کااه خاوارج جاواب در ؟ع؟علای اماام اسات  شاده اشاااره هام یااتروا در ضارورت ایان .اسات داشاته
  فرمود: مطالبی نبیا ضمن ،انستندد می خدا برای فقط را داوری و متحکو

 سایه در مؤمنان تا !بدکار یا باشد نیکوکار خواه ،هستند ردا زمام به نیازمند حال هر به مردم 
 ،او حکومات در ماردم و شاوند نادم بهاره نیز کافران و باشند مشغول خویش کار به حکومتش
 باا او کماک باه و ،شاود گاردآوری الماال بیات اماوال او وسایله باه ،باشاند داشته راحت زندگی

  (6 ،4ج :4545 ،االسالم فیض) .کنند مبارزه دشمنان

 ،الهای ادیاان میاان در کاه ساتجا آن زا فقیه ولی محوریت با اسالمی حکومت تشکیل ضرورت
 قیامااات و ابااد تااا ،هااا زمااان ی همااه و هااا مکان ی هماااه و افااراد ی ههماا باارای اسااالم مبااین دیاان

 حکومات دارای تردیاد بادون نیز؟ع؟معصاوم اماام غیبات زماان در اساالم بنابراین ،دارد عمومیت
 ت.اس

 :خوانیم می کریم قرآن در وقتی
ددذیَنٌ

ْنٌٌَال َ نددداُهْمٌٌاِّ ٌٌَمک َ ٌٌفِّ ددل َهٌٌَاقددداُم ٌاالْرضِّ كددداَهٌٌاُتددد ٌَوٌٌالص َ وَاَمددٌَوٌٌالز َ ٌٌُّ و ِّ ُّ ع ددداْْلَ ددد اٌَوٌٌبِّ ٌٌهَنَ ٌَعدددنِّ
نَک ٌِّ ٌ(؛14ٌ)حج:ٌاْْلُ
 برپا را نماز ،بخشیدیم حکومت و قدرت آنها به زمین در هرگاه که هستند کسانی خدا مردان
 تشاکیل باا جاز امار ایان آیاا .کنناد می منکر از نهی و معروف امربه و دهند می زکات و دارند می
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گاار اساات؟ میساار اسااالمی و دیناای حکوماات ااا( تعبیاار کااه کناایم فاارض ا نت کت   هرگونااه معناای بااه )م 
 باارزترین حکومات زیرا است  روشن ما مقصود بر آیه داللت باز ،باشد بوده بخشیدن قدرت
 (447 ،40ج :4540 شیرازی، )مکارم ت.اس قدرت ی نمونه

  :پردازیم می دلیل چند  کر به غیبت عصر در اسالمی حکومت تشکیل ضرورت و لزوم برای
 تاریخی _ جتماعیا دلیل

 افاراد میان در گذاری قانون و نظم برقراری آن ی الزمه که بشری جوامع سایر از اسالمی جامعه
 اجارا را قاوانین کاه دارد حکاومتی برقاراری باه نیااز دیگار جواماع همانناد و نیست جدا است جامعه
 باه نیازمندی نظر از جوامع ی بقیه با اسالمی ی جامعه .یابد تحق  قوانین تنظیم از هدف تا کند

 در اساالمی حکومات تشاکیل ،دلیال هماین باه .اسات بشاری جوامع سایر مانند حکومت، داشتن
 ،طلباد مای اساالمی حکومات ،اساالمی جامعه که است بدیهی و کند می پیدا ضرورت ،غیبت زمان
 ی.دیگر حکومت نه

  :فرمایند می باره این در خمینی امام حضرت
کاار پیغمباار ی رویااه و ساانت  خااود ،اوالا  :زیاارا اساات  حکوماات تشااکیل لاازوم باار دلیاال ؟ص؟ما
 قاوانین اجرای به و ،داده حکومت تشکیل که دهد می گواهی تاریخ و ،داد حکومت تشکیل

 اطااراف بااه والاای :اساات برخاسااته جامعااه ی اداره بااه و پرداختااه اسااالم نظامااات برقااراری و
ج بااه ساافرایی  فرمااوده ماای نصااب قاضاای و نشسااته  ماای قضاااوت فرسااتاده به ماای  ناازد و خااار

 فرمانادهی را جناگ ،بساته مای پیماان و معاهاده ،کارده مای روانه پادشاهان و قبایل رؤسای
 :4522 خمینای، )اماام .اسات انداختاه مای جریان به را حکومتی احکام ،خالصه و ،کرده می
 (447 ،5ج

کارم پیااامبر از پاس ی جامعاه باارای متعاال خداوناد وقتای  ایاان باه ،دکنا ماای حااکم تعیاین ؟ص؟ا
کرم رسول رحلت از پس حکومت که معناست  است. الزم نیز ؟ص؟ا

 اعتقادی دلیل

 اساالم احکاام کاردن پیااده بارای قیاام که رساند می باور این به را انسان ،اسالم دین به اعتقاد
 ،اجتمااعی قاوانین مانناد ،مقاررات این از برخی که پیداست و است واجب او بر زندگانی دوران در

 تشکیل بنابراین ،شود نمی اجرا کامل طور به حکومت، داشتن طری  از جز ،سیاسی و ،یاقتصاد
 .است وضروری الزم امری ،غیبت دوران در اسالمی حکومت یک
 ؟جع؟مهادی ظهاور از پایش کاه اسات آماده ،اناد کارده نقل سنی و شیعه که اسالمی روایات در
 روایتای آنهاا جملاه از .ساازند مای اهمفار را ؟جع؟مهادی حکومت مقدمات و کنند می قیام مردمی
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 نیرز الغمره کشرف مثال ماا معتبار مناابع در کاه ،کناد مای نقل ؟ص؟خدا رسول از شافعی گنجی که است
 :فرمود که است آمده

ٌ ُُ ُّ ٌٌَُیْ َنٌٌُاناس  ٌٌمِّ قِّ شرِّ ُئوَنٌٌ،اْْلَ ِّ ْلَمهدیٌَفُیَ ط  ٌُسْلطاَنه؛ٌلِّ
 )اربلاای، .ساازند مای فاراهم را ؟ع؟مهادی حکومات ی زمینااه و کنناد مای قیاام شارق از مردمای
 (027 ،5ج :4080

 خصوصااا  اساالمی علمای و دانشمندان که است  کر به الزم ،فوق روایات و مطالب بیان از بعد
کیاااد غیبااات زماااان در اساااالمی حکومااات تشاااکیل لااازوم بااار ،شااایعه  از بعضااای .دارناااد و داشاااته تأ

 و اربااات از نیاااز باای و دیاان یاتضاارور از را آن بعضاای و انااد کاارده  کاار دلیاال آن باارای دانشاامندان
 .دانند می استدالل
  :گوید می ق(4848) کاشانی فیض مرحوم

 در حا  به حکم ،دادن فتوا تقوا و نیکی تروی  و منکر از نهی و معروف به امر ،جهاد وجوب
 دیان ضاروریات از همه ،دینی های سیاست سایر و تعزیرات و حدود برپاداشتن ،مردم میان
 آن باه را پیاامبران خداوناد که است مهمی امر و دین اعظم قطب ،ومتحک تشکیل و است
گر و فرموده مبعوث منظور  فتنه و آشوب و متالشی دیانت و تعطیل نبوت اساس شود ترک ا
گیر  باه بنادگان و خاراب هاا آبادی ،گاردد مای شاایع ناادانی و شوند می گمراه همه ،شود می فرا
 (26 :4548 ،تهرانی )رجالی .بریم می پناه خدا به اینها ی همه از .شوند می دچار هالکت

 :فرماید می ق(4566) جواهر صاحب
 :4548 ،تهرانای رجاالی) .نادارد دلیال باه نیاازی که است روشنی مسایل از مسئله این اجماالا 
26) 

  :فرماید می ق(4508) بروجردی العظمی اهلل آیت
 را مسالمانان اماور کاه رهبری و مدارسیاست یک وجود که دارند اتفاق امر این بر سنی و شیعه
 رجااالی) .اساات اسااالم ضااروریات از اماار ایاان بلکااه ،اساات الزم اسااالم ی حااوزه در ،کنااد اداره
 (26 :4548 ،تهرانی

 ساز زمینه حکومت این قدرت های لفهؤم از یکی جمعیت
 ر یااپ باا کااه کشاور  .اساات انساانی رو یاان ،کشاور توسااعه و شارفتیپ ها  هیااپا نیتار اصالی از
 کشاور نیاا و گاردد مای بیآسا دچاار آن نخباه و جاوان تیاجمع خاود باه خاود ،شود روبرو تیجمع
 کشاورها  از ار یبسا کاه گوناه هماان .داد خواهاد دسات از توسعه در را خود برنده بر  نیتر مهم
 جباران ساوم جهاان کشاورها  جواناان متفکار مغزها  با را خود نخبه تیجمع فقدان ،شرفتهیپ
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 .کنند می
 از .اسااات دفااااعی و نظاااامی اقتااادار هاااا  شااااخص از کااایی ،فاااراوان تیاااجمع و جاااوان رو یااان

 کشاور اساییس و نظاامی اقتادار و توانمناد  باه تاوان مای ،کشور تیجمع از ناشی مهم ها  فرصت
 تیاجمع دارا  المللای نیبا ساطح در که ا  جامعه ،قطعی طور به .کرد اشاره المللی نیب عرصه در
 جناگ دوران .باشد زین تر  قو  نظامی قدرت و ارتش دارا  تواند می ،است تر  جوان و شتریب

 باود ا  برناده بار  ،سااز سرنوشت ها  اتیعمل و نظامی ها  عرصه در جوانان حضور و لییتحم
 دارا  کااه کشااور  مطمئناااا  .کنااد کسااب را آن مقاادس دفاااع دوران در توانساات اسااالمی رانیااا کااه
 .داشات نخواهاد را گانگانیب تجاوز برابر در مقتدرانه ییواریرو توان ،باشد ریپ ای و اندك تیجمع

 (48 :4544 ،این )سبحانی
وا و   آیاه ابعااد هماه از نظاامی و انساانی نیاروی تقویات بارای کلیادی آیاات از یکی ادت  ع 

 
ام   أ ه  اا ل   م 

م   ت  ع  ط  ت  ن   اس  وت   م   معناوی و ماادی قاوه از اعام قاوه، مصداق نمونه تفسیر در است. (68 )انفال: ق 
 خضاااب مثاال تقویاات، تاارین جزئی در حتاای تجهیاازات، تااا انسااانی نیااروی از اساات، شااده معرفاای
 یااک در کااافی جمعیاات داشااتن کااه شااود گفتااه توانااد می پااس شااود، می شااامل را محاساان کشاایدن
 است. دشمنان برابر در قوه مصادی  از منتظر، جامعه
 هار مادرن هاا  ساال  و جنگای ائلوسا تنها نه ،است ییمعنا پر و کوچك کلمه چه «قو » کلمه
 باار روز یااپ در انااواع از نااوعی بااه کااه را ییهااا قاادرت و روهاااین تمااام بلکااه ،ردیااگ ماای باار در را عصاار 
 روایاات در کاه اسات نیاا جالاب .معناو  و مااد  روهاا ین از اعام ،شود می شامل دارد ارر دشمن
گونی رها یتفس قو  کلمه برا  اسالمی  کناد، مای حکایات کلمه این مفهوم وسعت از که شده گونا
 :میخاوان مای گارید یتایروا در حتای و سپر و شمشیر ه،اسلح هرگونه ،تیر  قو  از منظور که این مثل
 اهیسا ،رناگ لهیوسا باه را دیساف موهاا  ،هیاآ در قاو  ها  مصداق از کیی ،«السواد الخضاب منه»

 تاا دهاد مای تار  جاوان رهچها ساال بازر  سارباز باه کاه را موهاا رنگ حتی اسالم عنیی .است کردن
 هیاآ در قو  مفهوم اندازه چه که دهد می نشان نیا و است نداشته دور نظر از گردد مرعوب دشمن
 (555 ،2ج :4540 شیرازی، )مکارم .است عیوس فوق

 داشاتن انفاال، 68 آیاه در قاوه مصاادی  باه بخشایدن وسعت با که گرفت توان می نتیجه پس
 توجاه نکتاه ایان به هم نکاحیه رساله کتاب نویسنده که است، هآی این مصادی  از یکی جمعیت،

 (458 :4052 طهرانی، )حسینی است. کرده
 جبهااه بااا مقابلااه منتظاار جامعااه در اسااالمی حکوماات تقویاات باارای کلیاادی آیااات از دیگاار یکاای 
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ااان   و   آیاااه باطااال، ااال  ی ل  ع  ر   اهلل   ج  کااااف 
ل  ااای ن  یل  ل  ن   ع  م  اااؤ  م  اااب   ن  یال   یس 

 آیاااه ایااان اسااات، (404 )نسااااء: الا
گاار و کناااد می رد را اسااالمی جامعاااه تضااعیف هرناااوع و داشااته عمومیاات  باعاااث جمعیاات کااااهش ا
 دامناه شاوند خوشاحال جریاان ایان از انقالب و نظام این دشمنان و شود اسالمی جامعه تضعیف

  است: شده اشاره عمومیت این به نمونه تفسیر در گرفت. خواهد را ما بحث آیه، این
 ایاا و اساات مااانیا بااا افااراد باار منطاا  نظاار از کفااار روز یااپ عاادم تنهااا جملااه نیااا از دفهاا ایااآ
 لیقب از اصطال  به لیسب کلمه که آنجا از شود؟ می شامل را آن مانند و نظامی ها  یروزیپ

 تنهاا نه کافران که شود یم استفاده هیآ از رساند یم را عموم معنی و است نفی اقیس در نکره
 بار نظار چیها از خالصاه و اقتصااد  و فرهنگای و اساییس و نظاامی نظار از لکهب منط  نظر از

 (426 ،0 ج :4540 شیرازی، مکارم) .شد نخواهند رهیچ ،مانیا با افراد

ط عاادم اربااات باارا  ،فقهاای مختلااف مسااائل در فقهااا ااار تساالت اان  »   جملااه بااه ،مؤمنااان باار کفت  ل 
ل  ی ع  گر که ینا به توجه با و کنند می استناد «اهلل   ج   جبهاه تقویات نوعی جمعیت شدن کم زمانی ا

 گیرد. قرار توجه مورد تواند می گردد اسالمی جامعه تضعیف باعث سو آن از و باطل

ل در اسالمی حکومت دشمنان نقش  اسالمی نظام تضعیف و جمعیت کنتر
 و نیچاا و اسااالم تماادن درباااره ،خااود مصاااحبه از یشااخب در ( م5887)1نگتونیهااانت ساااموئل

 :گوید می مسلمانان روزافزون نقش به اشاره با ،غرب تمدن با نهاآ الشچ
 ایاان ،هاساات چااالش دیگاار از متفاااوت حاادودی تااا نآ چااالش کااه اساات یتماادن اسااالم تماادن
کثر در که ولد و زاد یباال رشد .دارد تیجمع یپویای ینوع در ریشه اساساا  تمدن  یکشاورها ا
 درصااد 58 از شیباا امااروزه .اساات کاارده اوتمتفاا را چااالش ایاان ،میهساات نآ شاااهد یاسااالم
 (546 :4576 ،گاردنر) .اند داده لیتشک ساله 52 تا 42 جوانان را اسالم جهان تیجمع

 و اسااااتمدارانیس کااااه اساااات ای برنامااااه ،تیااااجمع کاااااهش خصااااو( در تیاااااهم حااااائز نکتااااه
 اناد. هگرفت نظار در ایاران یاساالم یجمهاور باا مقابلاه یبارا یاروپاای و یمریکاایآ های استراتژیست
 ماارس در ژورنرال اسرتری  وال روزناماه باا ای مصااحبه در مریکااآ یمل تیامن ساب  مشاور یبرژینسک
 یو .دارد ای گساترده اریبسا ابعااد کاه کارد انیاب ای نکتاه ایاران تیجمع رییتغ خصو( در ،5884
 :بود گفته مصاحبه این در

 باا گفتگوهاا و زیادیبپره ایاران ای هساته سااتیتأس هیاعل دساتانه شیپ حمله به کردن فکر از
                                                        

 بیناای پیش و ها تماادن برخااورد نظریااه خاااطر هباا وی بااود آمریکااایی هاااروارد دانشااگاه شااهیر سیاساای علااوم متخصااص .1
 .بود کرده پیدا جهانی تشهر اسالم جهان با غرب جهان کشمکش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 یمارهااآ و زماان چاون دیاده انجاام را یمدت یطوالن یباز همه از باالتر ،دیکن حف  را تهران
 .ستین یکنون رژیم نفع به ایران در نسل رییتغ و یتیجمع

 جریااان در ،قاادس اشااغالگر رژیاام یخااارج روابااط یشااورا عضااو ،لااوریت ماکسااول 4474سااال در
  کرد: اعالم صریحاا  جمعیت زدیادا درباره ای مصاحبه

 و ایسااآ فریقاا،آ در هااا این ام. کارده فکار انسااان اردیالیم یااک از شیبا ماردن بااه شیشااپیپ مان
 یبارا د،کنا می کامح غاذا عرضاه و تاأمین و تیاجمع بحاران کنناد مای یزندگ نیالت یمریکاآ

  (404 :4522 ،یگارود) .مینکن تالش ا(خاش این جان نجات

 یکشاورها جاوان تیاجمع از یغربا گاران لیاتحل العااده فاوق نگرانای هندهد نشان نانخس این
 اقتادار افزایش ،جوان تیجمع افزایش که دانند یم یخوب به ها نآ .است ایران ویژه به و یاسالم
 و کشاور از فااعد صارف را خاود یانارژ تماام خطار هنگاام در قشار ایان کاه چارا دارد یپا در را یاسیس

 د.کن می خود نوامیس
 باه آنهاا فاساد عناصر رفت و آمد و ،ایدن استکبار و انیغرب سو  از تیجمع کنترل شدن مطرح
 کنتااارل هاااا  ازمنااد ین نیتاااأم بااارا  کااالن بودجاااه اختصااا( و مسااائله نیاااا رامااونیپ ماااا کشااور
 اقتصاااد  و اسااییس هااا  زهیااانگ برخاای وجااود ا یااگو ...و ملاال مانساااز توسط کشااور تااییجمع
 .است مسئله نیا طرح از غرب ا یدن

 :دگوی می 68 دهه اواخر در ایران در ملل سازمان سفیر صدی  نفیس دکتر خانم
 بااه مااا ...کارد کااار  دیابا رانیااا تیاجمع نااامعقول رشااد از ر یجلاوگ باارا  کاه معتقدنااد هماه

 برنامه نیا که آن ضمن .میکن کمك رانیا به تییجمع برنامه كی میتنظ در تا میا آمده رانیا
 (452 :4052 طهرانی، )حسینی .داشت خواهد نهیهز دالر ونیلیم 0 ،سالهدو مدت کوتاه

 را آمریکاا جمعیات کنتارل برناماه طرح آمریکا، وقت جمهور رئیس بوش، که است حالی در نیا
 بارا  ملال سازمان ریسف که ردیبگ شکل ما  هن در فکر این و سؤال این نباید آیا حال کند! می رد
 ؟!بود شده ما کشور راهی اهدافی چه

 باا ایاران در «یباارور» ساطح ،4570 تا 62 های سال یط که شد موجب ها استیس این تدوام
 های شاااخص کااه یطااور بااه .یابااد کاااهش یالمللاا نیباا سااطح در سااابقه کاام و یاسااتثنای یساارعت
 .یافت کاهش نصف از کمتر به ،4562 سال با مقایسه در ولد و زاد زانیم ،نآ پیروی به و یبارور

 ساال مساکن و نفاوس یعماوم یسرشامار از حاصال اطالعات زین و شده انجام تمطالعا براساس
 کااهش (یجاایگزین حاد) زن هار یازا باه فرزناد 4/5 از کمتار باه کشاور در کال یباارور زانیام ،4548
 شاده خارج یجوان تیوضع از ایران تیجمع ساختار یفعل تیوضع تداوم با جهینت در است یافته
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 .کند می دایپ سوق یریپ و یوردگخسال یسو به و
 راباات را نظریااه ایاان ،یاادآ ماای دساات بااه کشااور احااوال رباات و مااارآ اداره از کااه یرساام یمارهاااآ در
 حااال در روز بااه روز انیعیشاا تیااجمع کااه شااده باعاث تیااجمع کنتاارل اسااتیس یاجاارا کااه کنااد مای

گر و باشد کاهش  چنادان ناه ای ینادهآ در ،کناد دایاپ اداماه خاانواده میتنظ و تیجمع کنترل روند ا
کثریت به تیاقل تبدیل با کشورمان در دور کثریت و ا  .شد میخواه مواجه تیاقل به ا
 نیاااز (خمینااای اماااام پژوهشااای و آموزشااای مؤسساااه علمااای هیئااات )عضاااو بخاااش روان قاسااام 
 :گوید می

 حاال در ساالی کهان سامت باه سارعت باه کاه اسات کشاور  48 جازو زیان حاضر حال در رانیا 
 ر یاااپ سااان باااه آن افاااراد کاااه دارد قااارار جهاااان کشاااور نیششااام گااااهیجا در و هساااتند حرکااات
 تعااداد از کمتاار ،رانااییا خااانواده كیاا در فرزناادان تعااداد ،گاازارش نیااا اساااس باار .رسااند ماای

 .است لییاسرائ خانواده كی حتی و فرانسو  ،ییکایآمر ،سییانگل ها  خانواده در فرزندان
 (02 :4544 ،)محمد 

 بااودن دارا بااا رانااییا زنااان کااه اساات فرزناادآوری در ایااران تبااهر دهنااده، تکان آمارهااای از یکاای 
 بااا لیاسارائ کااه اسات حااالی در نیاا ،رناادیگ مای قاارار جهاانی جاادول ام 400 مکاان در ،فرزناد 72/4
 452 سیانگلا و ،455 کاایآمر ،447 فرانساه ،448 هیترک ،486 لیبرز ،42 جنوبی قا یآفر ،22 رتبه
 (42 :4544 ،این )سبحانی .رندیگ می قرار رانیا از باالتر ها  مکان در

 تاداوم صاورت در شناساان تیاجمع های دیادگاه و یشناسا تیجمع مطالعات مطاب  نیچن هم
 و دیرسا خواهاد صافر باه 4042-4058 های ساال حادود در کشاور تیاجمع رشد ی،بارور یفعل روند
 ت.رف اهدخو یوردگخسال سمت به یندهآ سال 58 در تیجمع ساختار و شده یمنف تیجمع رشد
 آینااااده تبیااااین در اسااااالمی انقااااالب رهباااار مهاااام بیانااااات از بخشاااای مساااائله، ایاااان اهمیاااات در
 اعضاای دیادار در و 44/4/4545 تاریخ در له معظم .شویم می یادآور را کشور جمعیتی کننده نگران
 :فرمودند فرهنگی انقالب عالی شورای

 مسائله ایان  ،لارزد می او تان ،کند می فکر آن عم  به درست انسان وقتی که خطراتی از یکی
 پیاادا کاااهش دارد کشااور جااوان جمعیاات .بگیریااد جاادی را جمعیاات مساائله .اساات جمعیاات

 آن از جمعیاات مسائله یعنای .نیسات عاالج قابال دیگار کاه رساید خاواهیم جاایی باه .کناد می
گار نه .کنیم می فکر دیگر سال ده حاال بگوییم که نیست مسائلی  وقتای  ،بگاذرد ساال چناد ا
 .نیست عالج قابل دیگر ،شدند پیر ها نسل

 :دارند اشاره ایران، وملت جوانان به پیام در4542 بهمن55 در له معظم جدید بیانات از



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

28، 
هار 

ب
893

8
 

 

 

018 
 
 

وژپ
هش مهدیاه

وی

 است. هبود اسالمی انقالب برای ظرفیت یک68 دهه جوان نیروی
اات تاارین مهم  و عمیاا  زیربنااای بااا کارآمااد و مسااتعد انسااانی نیااروی ،کشااور امیاادبخش ظرفیت
ات .اسات دیناای و ایماانی اصایل ای بخاش کااه ساال  08 زیار جااوان جمعیت  ی نتیجااه آن از مهمت
تی موج  56 .اسات کشاور بارای منادی ارزش فرصات ،اسات 68 ی دهاه در شاده ایجاد جمعیت

 1(4542 رهبری، رسانی اطالع )پایگاه .سالگی 08 و 42 ی میانه سنین در نفر میلیون

 ظرفیت این از دیگر آینده سال58 در جمعیت کنترل کنونی روند با که باشیم داشته توجه باید
 بود. نخواهد خبری امیدبخش

 ایران در موالید کاهش مارآ
 نفاار 2/5 حاادود 4548 سااال در کااه خااانواده یااک اعضااای تعااداد عبااارتی هباا یااا خااانواده بعااد
 نبایاد .اسات داشته کاهشای روناد چناان هام و یافتاه کااهش نفار 5/5 باه 4542 ساال در است بوده

 محاسابه میاانگین طاور هب و ایحاشیه هایاستان و شهرها احتساب با عدد این که ردک فراموش
 شاهرهای از بسایاری در نفاره دو و تاک خانوارهاای نارخ ،کارد ا عان باید ترتیب این به و شودمی
 هاایآسیب مطالعه و بررسی منظر از که است افزایش و تثبیت حال در توجهی قابل طور هب کشور

 کند. می تایید را مطلب این 2آمار های جدول که بود خواهد کننده نگران بسی اجتماعی

 
                                                        

1. www.leader.ir 
 www.Amar.org.ir: ایران مارآ مرکز رسمی سایت از برگرفته. 2
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 ایران جمعیتی تحوالت

 در دائمای کااهش اداماه در کاه است بوده 4.54 حدود در 4548 سال در کشور جمعیت رشد نرخ
 کاهشای روناد چناان هام لاذا و اسات کرده پیادا تنزل 4.50 عدد به 4542 سال در ،گذشته دهه سه

 را دور چنادان ناه آیناده در درصاد صافر رشاد تحقا  هاایبینیپیش ترتیب این به که است داشته
 .داندنمی  هن از دور
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 درصد 2/6 حدود در محسوسی کاهشی سیر با سال 54 تا 42 سنی گروه جمعیت تاسف کمال با
 سرعت با را خود افزایشی روند باال به سال 58 سنی گروه جمعیت حال عین در و بوده همراه
 و بیشتر سالمندی سوی هب کشور سنی هرم ساختار حرکت یعنی این و است داده ادامه بیشتر

 است. تر عسری زدایی جوان

 افاازایش 4542 سااال سرشااماری در سااال 58 بااه 4548 سااال در سااال 52 از کشااور ساانی میانااه
 پیرتار ساال 2 ینمیاانگ طاور هبا ایاران چهاره ،گذشاته دهاه هماین در دیگار عباارت هب .است یافته
کاوی که است شده  کشاور سانی میاناه رفاتن بااال سارعت اقتصاادی و فرهنگای ،اجتماعی تبعات وا
 .طلبدمی دیگری مجال

ل با اسالمی حکومت در منتظر جامعه که هایی چالش  شود می دچار موالید کنتر
 فرهنگی _ اجتماعی های چالش

   هعجام در زن نقش و جایگاه رییتغ
 زناان رویاه یب کشاندن و ها ازدواج شدن محدود ،تیجمع کنترل یاجتماع یها چالش از ییک
 بیااان قااتیحق در .اساات خااانواده ادیاابن تضااعیف و یاقتصاااد هااای تیفعال و اجتماااع صااحنه بااه

 ای لهیوسا عناوان به یغرب یکشورها یسو از یو یگاهآ سطح بردن باال و زن یفکر رشد مسئله
 ،اساتیس ایان جاهینت در .شود می استفاده یاسالم یکشورها در تیجمع رشد سطح کاهش یبرا

 و ورناادآ مای یرو کاار بااازار باه کاه ورنادآ ماای دسات باه یغربا زن یزادآ نااوع از یزیاچ مسالمان زناان
 تماادن باا همااراه زن لهیوسا باادین تاا شاوند ماای خاویش یاجتماااع هاای ارزش از شاادن جادا یمنااد
 دار بچه که صورت بدین بپذیرد خود یبرا را یغرب یالگوها و برود شیپ یدین یب ریمس در یغرب

 زناان کنناد مای تاالش یغرب یکشورها .است تضاد در هویتشان تحق  و استقالل ی،زادآ با شدن
 :4052 ی،طهرانا ینیحسا) .انادازد مای خطار باه را زن یسالمت و یزیبای ،زایمان که کنند متقاعد را
72) 

 و ارزش از فرزناادان تیااترب و ادهخااانو در مااادر نقااش ی،سااتینیفم نگاارش اساااس باار نیچناا هاام
 بااز ماردان یپاا هام شارفتیپ و یاجتماع رشد از زن شود می باعث و کاهد می اجتماع در زن اعتبار

 ،ستین فرزندان یبرا دلسوز یمادر نقش در نآ یواقع اعتبار و زن ارزش گروه این باور به .ماندب
 و سااوختانلو) .اساات جامعااه یراباا یو یعمااوم هااای تیفعال و یاجتماااع کااارکرد زانیاام در بلکااه
 (65 :4545 ی،باد رحمت



ب
آسی

 
سی

شنا
 

ترل
کن

 
ت

معی
ج

 در 
معه

جا
 

تظر
من

     
                

 

 

010 
 
 

 اساات  آمااده وجااود بااه زناادگی ساابک در یراتااییتغ ی،تاایجمع های اسااتیس جااهینت در بنااابراین
 باه افاراد ینگرشا و یارزشا نظاام ،اداماه در و کارده دایاپ رییاتغ جامعه در مردان و زنان یسنت نقش
 یپایادار کاه وردآ مای پدیاد را یمشاکالت و شاود مای دگرگاون یورآفرزناد و خاانواده لیتشک و ازدواج
 نااظر یاجتماع اهداف از ییک که نآ به توجه با ،دیگر یسو از .کند می مواجه تهدید با را خانواده

 و اجتمااااع صاااحنه باااه زناااان رویاااه یبااا کشااااندن و هاااا ازدواج کاااردن محااادود ،تیاااجمع کنتااارل باااه
 یاجتمااع انحرافاات و فسااد رشد نهیزم دایجا ،اندیشه این ارر ،است ...و یاقتصاد های تیفعال
 ینحاو باه بایاد جواناان یجنس جاناتیه زیرا .است اسالم و انقالب اهداف یتمام بردن نیب از و

گر حال .شود برآورده  خود ،شهوات یاطفا این ،رود باال ازدواج سن و نگردد لیتشک ای خانواده ا
 ،نامشاروع رواباط ایان یاافتن رشد با و دهد می نشان نامشروع روابط صورت به جامعه سطح در را
 د.شو می دهیکش ینابود و یتباه سمت به جامعه نییق به

 زندگی سبک تغییر و فرهنگی بحران
 ،فرهناگ ایان در ماثالا  .دارد یخاصا یفرهنگ تبعات و رارآ ی،فرزند تک و تیجمع کنترل تفکر
 ساگ ویاژه به واناتیح با انس با را فرزند با انس خأل ،برند می رن  یتنهای از که ها خانواده یبرخ
 دانشاگاه باه فرزنادش و اسات فرزناد تک یا وردآ نمی فرزند که ای خانواده است وشنر .کنند می پر

 نآ جباااران یبااارا و کناااد مااای احسااااس یزنااادگ در را ییاااخأل نیچنااا ،اسااات کااارده ازدواج یاااا و رفتاااه
 کنتاارل های سیاساات هاداماا بااا ،دیگاار سااوی از انااد. اندیشاایده هااا بیغر کااه اندیشااد ماای یکارهااای راه

 د.ش خواهد سپرده یفراموش به اسالم یاجتماع دابآ و رحم صله ،کشور در جمعیت
  مادی لذت و رفاه یافتن اولویت و خانواده در گذشت و ایثار کاهش

 نظااام در هاام غرباای نویسااندگان کااه اساات مااواردی از یکاای جااویی لااذت و طلباای رفاااه نگاارش
 :نویسد می باره این در گاردنر اند. کرده قبول ار آن فرزند تک های خانواده

 کماک ،گذشات ،ایثار ،قناعت رینظ یاخالق یارزش میبامفاه یهای خانواده نیدرچن فرزندان
 هباا دیگار یساو از .باود خواهنااد گاناهیب ...و مادارا ،تحمال ی،باییشااک ،صابر ،نوعاان هام باه

 :4572 ،گاااردنر) .کننااد ماای یلقاات ماازاحم را شااتریب فرزنااد ،والاادین لااذت، و رفاااه اصااالت دلیال
75) 

 هاا نآ از و دهاد مای هشادار همساران به باره این در یمریکایآ کیکاتول شناس دین ،رایان جان
 حاصالش ،بزر  های خانواده نیتأم کند می استدالل او .باشند داشته زیاد فرزندان که خواهد می



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

28، 
هار 

ب
893

8
 

 

 

012 
 
 

وژپ
هش مهدیاه

وی

 یطرفا از .دارد …و ایثاار باه ازیان هاا خانواده ایان در یزنادگ هزیناه نیتاأم چاون .است موف  یزندگ
 ریافق از تار خطرنااك باودن رروتمناد یانا اما باشند رروتمند است ممکن ،تیجمع کم های خانواده
 ،گذشات ،ایثاار ریانظ یمیمفااه تیاپرجمع هاای خانواده در ی،و اساتدالل یمبنا بر .است ماندن
 (75 :4572 ،گاردنر) شد. خواهد سپرده فراموشی به ها نآ رینظ یقیعم میمفاه و یاندیش هم
 کاه ،اسات فطاری نیااز یاک خاانواده در ادربار و خاواهر و یبااز هام وجاود باه فرزناد و کاودك ازین

 رو مفاهیم این آنها نبود در و گرفت خواهد یاد خانواده در را خواهر و برادر با تعامل و ایثار مفاهیم
 شد. خواهد فراموشی به

 خانواده انسجام کاهش
 .هساات یاجتماااع روابااط در یعاااطف ربااات و وناادیپ عاماال ،یساانت شااکل بااه یخااانوادگ یزناادگ

 آمااری مطالعاات طبا .دهد گرایش یتنهای سمت به را ها خانواده تواند می یفرزند تک استیس
 اسات فرزناد بادون یاا فرزند تک های خانواده از کمتر خیلی پرجمعیت خانوارهای در طالق میزان
   .است مطلب این گویای زیر جدول که

 
   مختلف های مارییب به ومردان زنان توجه قابل ابتالی

 داشااته دنبااال بااه را روحاای و جساامی عااوارض مختلااف هااای روش بااا فرزناادآوری از جلااوگیری
 هیتوصاا یباااردار از یریجلااوگ یباارا پزشااکان توسااط کااه یهااای روش خطرتاارین کاام از ییکاا اساات،
 است: نوشته رهبا این در اسالمی اندیشمندان از یکی .است عزل ،شود می

 در و شاود مای اعصااب کساالت موجب مرد درباره .کند می وارد زن و مرد بر را یضررهای عزل 
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 دایشیااپ موجااب زیاان زن درباااره .گااردد ماای سااخت درمااانش کااه رسااد ماای یحااد بااه تکاارار اراار
 یباارا دارو خااوردن نیچناا هاام .شااود ماای رحاام ساارطان و باارمیف غااده نااام بااه رحاام در یمرضاا
 متاداول قار( صاورت باه اماروزه کاه زناان نشادن بساتن و نطفاه پاذیرش از رحام یریجلاوگ
 و رحاام ساارطان و قلااب کسااالت ،ایاان باار عااالوه .دارد یشاادید یمزاجاا یضااررها ،اساات شااده
 باه را زایاد ترشاحات و غدد یعیطب عمل و یعیطب ریس خوردن هم به و خون جریان اختالل
 (05 :4052 ی،طهران ینیحس) .وردآ می دنبال

 نیجن قطس شدن مجاز
 هاای یتکنولوژ به تلفخم نیسن در پسران و دختران ،تیجمع کنترل های استیس یاجرا با
 منجار امار ایان کاه کنناد مای دایاپ یدسترسا ناخواساته های یباردار از شدن ایمن و یباردار کنترل
 باارای و دشااو می هااا خانواده فروپاشاای نتیجااه در و خااانواده چهااارچوب از خااارج روابااط افاازایش بااه
 از جاادای کااه شااود می آورده روی جنااین سااق  مثاال هااایی روش بااه ناخواسااته تولاادهای بااا ابلااهمق
 کند. می تهدید را جامعه روانی لحاظ از آن گناه و کیفر

 تییامن و اسییس های چالش
 اقتادار هاا  شااخص از کایی ،فاراوان تیاجمع و جاوان رو یان کشرور: دفراعی نیررو  تضعیف .1

 اقتدار و توانمند  به توان می ،کشور تیجمع از ناشی مهم ها  تفرص از .است دفاعی و نظامی
 سااطح در کااه ا  جامعااه ،قطعای طااور بااه .کارد اشاااره المللاای نیباا عرصاه در کشااور اسااییس و نظاامی

 نظااامی قاادرت و ارتااش دارا  توانااد ماای ،اساات تاار  جااوان و شااتریب تیااجمع دارا  المللاای نیباا
 هاا  اتیعمل و نظاامی هاا  عرصه در جوانان ضورح و لییتحم جنگ دوران .باشد زین تر  قو 

 کسااب را آن مقاادس دفاااع دوران در توانساات اسااالمی رانیااا کااه بااود ا  برنااده باار  ،ساااز سرنوشاات
 ربراباا در مقتدرانااه ییارویاارو تااوان ،باشااد ریااپ ایاا و اناادك تیااجمع دارا  کااه کشااور  مطمئناااا  .کنااد
 کارده اشااره گونه این مطلب این به معاصر نویسندگان از یکی داشت. نخواهد را بیگانگان تجاوز
  است:

گرچه  هاا دولت و اسات شاده خاارج تیااولو از المللای نیبا مناسابات در نظاامی اقتادار امروزه ا
 کااه طییشاارا در امااا ،کننااد ماای وجااو جساات اقتصاااد  اقتاادار در را جهااانی مناساابات باار تساالط

 و دارد قاارار خااود اسااییس دشاامنان جااد  دها یااتهد معاارض در رانیااا اسااالمی جمهااور 
 اقتادار راساتا  در تیامز نیاا از تاوان نمای ،ردیگ می قرار زورگو ها  قدرت دیتهد مورد آشکارا
 (455 :4577 ،ری)وشمگ .نمود پوشی چشم ،کشور نظامی
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 رو ین ،کشور توسعه و شرفتیپ ها  هیپا نیتر اصلی از کشور: نخبه و جوان جمعیت کاهش .2
 آن نخباه و جاوان تیاجمع خاود به خود ،شود رو روبه تیجمع ر یپ با که کشور  .است انسانی
 .داد خواهااد دساات از توسااعه در را خااود برنااده باار  نیتاار مهاام کشااور نیااا و گااردد ماای بیآساا دچااار
 متفکار مغزهاا  باا را خاود نخباه تیاجمع فقادان ،شارفتهیپ کشاورها  از ار یبسا کاه گوناه همان
 (42 :4544 نیا، سبحانی) .کنند می جبران سوم جهان کشورها  جوانان
 هااا  اسااتان در تیااجمع رشااد ناارخ تفاااوت قاچرراق: افررزایش و کشررور غرریایی امنیررت تضررعیف .3
 نارخ از بیشاتر مارز  هاا  اساتان رشد نرخ که ا  گونه به است، مشهود امری ا  هیحاش و مرکز 
 گسااترش کشاااورز  هااا  نیزماا نیبهتاار در شااهرها دیگاار، سااویی از و ،اساات مرکااز  تیااجمع رشااد
کم از ناشی منفی امدها یپ و آرار داشتن ضمن ،امر نیا .دنابی می  افاراد زنادگی بارا  تیجمع ترا

 ،جاهینت در و جامعاه عاییطب مناابع هیاتخل ،موجاود کشااورز  هاا  نیزما کاهش هیناح از ،جامعه
 تیااامن ،وارداتاای ییغااذا مااواد بااه وابسااتگی شیافاازا ،آن تبااع بااه و کشااور ییغااذا تیااامن فیتضااع

 (452-456 :4577 وشمگیر،) .کند می دیتهد را معهجا عمومی
کم نیهماا   ،گااذارد ماای تاااریر ،اهااالی اقتصاااد و بااردار  بهااره نحااوه رو  باار خااود ،ادیااز ایاا کاام تاارا
 بارای کاار ءخاال از خاود کاه اسات افازایش باه رو اماروزه مرزی مناط  در کاال قاچاق بحث چه چنان
 .دهد می خبر کشور مرزهای انسانی نیروی
 در جهااان سراساار در انیعیشاا کااه چنااد هاار شرریعی: کشررور یرر  عنرروان برره ایررران جایگرراه عیفتضرر .4
کناده اسالمی ملل انیم کم باا دولتای آن در کاه کشاور  تنهاا ولای هساتند  پرا  کاار سار عهیشا تیاحا

 نظار از هام دیابا مای دارد، را ظهور برای سازی زمینه مناد  که کشور نیا .است رانیا کشور ،است
ی  قباول قابال تیاجمع ،هاا شاخصاه یانا از کیی و باشد داشته را الزم ها  شاخص فییک هم و کمت
  کند. ایستادگی کفر جهان برابر در تواند می که ،است مهدویت باورداشت با

 تقویاات باارای کااردن دعااا ضاامن سااجادیه صااحیفه وهفااتم بیساات دعااای در سااجاد؟ع؟ امااام
 نماوده درخواسات خداوند از را آنها نسل شدن قطع و کافران عدد شدن کم کفار، تضعیف و اسالم
 است:

ٌاللهدمٌ...أنعامهمٌوٌدواهبمٌنسلٌاقطعٌوٌ،رجا مٌأصَل ٌبسیٌوٌ،نساِئمٌٌأرحامٌٌعقمٌاللهم
ٌ(414ٌ:4171ٌ،اْلسیٌبنٌ)علٌ.ٌاإلسَلمٌأهلٌحمالٌبذلكٌق ٌو

 .دهد می نشان امروزه را خود ارزش ح  جبهه تقویت شک بی ،مذکور دعای به توجه با
 آمریکاایی نامدار استسی که است ا  برنامه جمعیت، کاهش خصو( در تیاهم زئحا نکته 



ب
آسی

 
سی

شنا
 

ترل
کن

 
ت

معی
ج

 در 
معه

جا
 

تظر
من

     
                

 

 

011 
 
 

 ساااب  مشاااور _ برژینسااکی انااد. گرفتااه نظاار در ایااران اسااالمی جمهااور  بااا مقابلااه باارا  اروپااایی و
 رییتغ خصو( در ،5884 مارچ در ژورنال استری  وال روزنامه با ا  مصاحبه در _ آمریکا ملی امنیت
 گفتااه مصاااحبه نیااا در و  .دارد ا  گساترده اریبساا ابعاااد کااه کارد انیااب را ا  نکتااه رانیااا تیاجمع
 :بود

 با وگوها گفت و دیزیبپره رانیا ا  هسته ساتیتأس هیعل دستانه شیپ حمله به کردن فکر از
 آمارها  و زمان چون د یده انجام را مدتی طوالنی باز  ،همه از باالتر ،دیکن حف  را تهران
 (48 :4544 ،این سبحانی) .ستین کنونی میرژ نفع به رانیا در نسل رییتغ و تییجمع

 راهکارها

 ،داریاااپا توساااعه الگاااو  باااه ابییدسااات و کشاااور تاااییجمع مشاااکالت حااال منظاااور باااه ،انیاااپا در
   :شود می ارائه ریز شنهادها یپ

 یناایب شیپاا و کااار قااانون جملااه از زنااان اشااتغال بااا ماارتبط نیقااوان در تجدیاادنظر و یبااازنگر .4
  فرزند یدارا مادران و باردار زنان یبرا یحضور مهین و یدورکار شرایط
 زیار فرزناد یدارا ماادران و باردار زنان یبرا نیقوان در ویژه التیتسه و ازاتیامت ینیب شیپ .5
  فرزند داشتن به زنان تشوی  منظور به سال دو

گیارفر یگااهن و یایرانا _ یاساالم یزندگ سبک یالگو تروی  .5  تار کامال یایفاا یبارا زناان باه ا
  یهمسر و یمادر نقش
  ها رسانه طری  از یبارور نرخ کاهش یمنف یامدهایپ و یورآفرزند فواید تروی  .0
  ازدواج سن کاهش و ازدواج شرایط لیتسه .2
  «بهتر یندهآ شتریب فرزند» شعار تروی  .6
 و والنئمسا نگارش و نشیاب اصاال  و مطلاوب تیاجمع باه یابیا دسات یبرا یساز فرهنگ .2
 ی بارور کاهش یمنف یامدهایپ به نسبت مردم
ک با تیجمع ز یر برنامه و گذار  استیس عالی شورا  لیتشک .7  اسالمی  منابع به یدتأ

کز توسط تییجمع تحوالت مداوم صدر .4  منطقاه و کشاور سطح در معتبر پژوهشی _ علمی مرا
 یت جمع بحث در رانیا و الماس جهان شناسانه یندهآ ازها ین بررسی و

 بارا  ندهیآ و حال ،گذشته تییجمع ها  استیس ابییارز نهیزم در  یعم مطالعات انجام .48
 گفته  یشپ عواقب بروز از ر یجلوگ و تیجمع مطلوب حد به دنیرس

 .تییجمع جامع ها  استیس نیتدو .44
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 نگاشته این ابتکار و نوآوری
 نگااهی گیریاد می شکل مهدویت باورداشت با که غیبت رعص در منتظر جامعه به پژوهه، این
گیر  تحلیل را اسالمی ایران در ح  جبهه تقویت در جمعیت داشتن نقش اربات و است داشته فرا
 ریزی برناماه و سااماندهی برای اسالمی ایران کارگزاران برای روشنی اف  تواند می که است نموده
 باشد. کشور آینده

ىیگ جهینت  ر
 از تیاتبع و ،تاهیمدرن  یتارو ،غااتیتبل چاون هام فرهنگای ابزارهاا  باا ،جمعیت رلکنت قانون
 اهاداف باا جمعیت کنترل ناسازگاری یافت. اجرا اسالمی ایران در یونسکو بهداشتی ها  سیاست
 کنتارل اسات، مشاهود منتظار، جامعاه داشاتن و عصر امام قیام سازی زمینه در اسالمی انقالب
گوار  ا اماادهیپ رانیااا در تیااجمع  دتدرازماا در آن راتیتااأر جملااه از کااه آورده ارمغااان بااه را نااا
 تییجمع تعادل خوردن هم بر ،نخبه و جوانان روها ین کاهش ح ، جبهه فیتضع به وانت می
 بااا و غرباای کشااورها  هیتوصاا بااا کااه تیااجمع کنتاارل اسااتیس .کاارد اشاااره عهیشاا مااذهب دیااتهد و

 و اسات شاده عهیشا نسال دیاتهد باعاث اماروزه ،شد اجرا رانیا در المللی نیب ها  سازمان یتحما
 افاا  باارا  هشاادار  زنااگ توانااد ماای کااه داده کاااهش درصااد 5/4 بااه را رانیااا تیااجمع رشااد ناارخ
 و زن برابار حقاوق از دفااع ادعاا  و زدگای رفااه فرهناگ گسترش گردد. تلقی کشور آینده انداز چشم
کتفاا بحاث کاه است مهمی عوامل از ،مرد  عاواملی چناد هار .کارد  یتارو را زنادآور فر حاداقل باه ا
 رد نادرساات غاااتیتبل و اجتماااعی تیاافعال هااا  صااحنه بااه آنااان کشاااندن و مااادران اشااتغال مثاال
 تیاجمع کنتارل اساتیس باه رانییا خانوارها  آوردن رو  در فرزندآور ، دادن نشان سیاه مورد
 اسات الزم ،شاده مشاخص آن کنترل و نسل دیتحد خطرات که امروزه ،رو نیا از .است زده دامن
گاه و رانییا ها  خانواده از تیحما با تا  نیاا از گاذار هاا  ناهیزم ،دشامنان اهاداف از آناان سااز  آ

 .میآور فراهم را ملی و اجتماعی دیتهد
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 منابع
 کریم نآقر

 البالغه نه 
 سجادیه صحیفه

کبار علای ترجماه ،الفقیه یحضره ال من ،علی محمدبن ،هیبابو ابن _  ،صادوق نشار ،تهاران ،غفاار  ا
  .ش4562 ،اول

 ،اول ،هاشامی بنای تبریاز، ،ما (یالقد _  ) األئمر  معرفر  فر  الغمر  کشرف ،ساییع بان علی ،اربلی _
 .ق4574

 علااوم کتااب تاادوین و مطالعااه سااازمان ،تهااران ،ایررران عمررطم  شناسرر  جمعیرر  ی،مهااد ی،امااان _
 .4578 ،اول ،سمت ی،انسان

 ،هشااتم ،الیاادان نشاار و پااژوه جامعااه نشاار ،تبریااز ،ادهخررانط تنظرری  و جمعیرر  ،اهلل نعماات ی،تقااو _
4578. 

عاملی _  .4040 ،هیاالسالم دارالکتب :قم ،الشیعه وسائ  ،حسن محمدبن ،حرت
 پیکر بر سهمگین ا  ضربه جمعیت کاهش ،نکاحیه رساله ،نیدمحمدحسیس ،طهرانی نییحس _

 ق.4052 ،اسالمی معارف و علوم دوره نشر و ترجمه مؤسسه ،مشهد ،مسلمین
 .ق4085 سوم، ،البیروت شاعد لبنان، ،کنزالعمال ،دقایقی _
کباار علاای ،دهخاادا _  ششاام، ،تهااران دانشااگاه ،تهااران ،نیمعاا محمااد رنظااریز ،دهخرردا نامرره لغرر  ،ا

4500. 
 ،یالقربا ی و :قام ،ناالقرر غریرب فر  المفرردات ،المفضال محمادبن بان نیحسا ی،اصفهان راغب _

4055. 
 .4548 اول، ،نبوغ انتشارات تهران، ،فقیه والی  ،تهرانی رجالی _
 بااالغ، اسااالمی، تبلیغااات دفتاار قاام، مقالااه، ،جامعرره تهدیررد خررانطاده  تحدیررد ،محمااد ،ایاان ساابحانی _

4544. 
 قاام، معرفاات،  ایررران جامعرره تهدیررد شرریعه  نسرر  تحدیررد ،اعظاام ی،باااد رحماات  زهاارا ،سااوختانلو _

 .4545 ی،نیخم امام مؤسسه
 ششاام،، ،اسااالمی انتشااارات دفتاار قاام، ای، کمااره جمااهتر ،القررران تفسرریر فرر  المیررزان ،طباطبااایی _
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 .ق4042
  .ش4528ق/ 4045 ،چهارم ،رضی فیشر قم، ،األخی  مکار  ،فضل بن حسن ،طبرسی _
 انتشاارات تهران، ،(القرآن تفسیر فی انیالب مجمع ترجمه) القرآن تفسیر ف  البیان مجمع طبرسی، _

 .ش4568 ،اول ،فراهانی
 ،زناان مطالعاات دفتار ،قام ،محمادی معصاومه ترجمه ،خانطاده لیهع جنگ ،امیلیو جان ،گاردنر _

4572. 
ی ت روژر، ،گااارودی _  ،شااریف مجیااد ترجمااه ،  ی رائ اسرر    اسرر ی س ذار گ ان ی ن ب  ای ه طوره اسرر داد: ارت  ک ی    ار

 .4522 ،رسا ،تهران
 .4540 ،هارمچ ،معارف ،قم ،نمطنه تفسیر ناصر، ،شیرازی مکارم _
 آراار نشار و تنظایم مؤسسه ،تهران ،اسیم ( )حکطم  فقیه والی  اهلل، رو  یدس ،خمینی موسوی _

 .4522 ،هفتم ،خمینی امام
 امنیررر  رویکررررد )برررا ایرررران در جمعیررر  سررراختار تحرررطالت شناسررر  آسیب ،حسااان ،خسااارو  ریوشااامگ _

 .4577 ،ریتدب قاتییتحق مؤسسه ،تهران ،اقتصاد (
 


