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چکیده
کنترل جمعیت و تحدید نسل ،سیاستی است با روشهای گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای
غربی اتخاذ و در سطح بینالمللی به اجرا درآمده است؛ در حالیکه این سیاستها ،مخالف آموزههای
دینی ما و هدف آن ،کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و
جوامع اسالمی ،منجر به آسیبهایی در خانوادهها شده است .از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر
آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیبهایی را برای خانوادهها در پی دارد و دیدگاه فقها در
خصوص روشهای کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه بهکارگیری سیاستهای
کنترل جمعیت در ایران ،مطالعه اهداف این سیاستها وهمچنین بررسی نظرات فقها ،به این نتیجه
میرسیم که اجرای این سیاستها ،آسیبهای فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیبهای اخالقی و
تربیتی برای فرزندان ،مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی ،ابتالی زنان و مردان به بیماریهای مختلف
و ....لذا باید از اجرای این سیاستها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانوادهها به تکثیر نسل،
روشهایی برای مدیریت آن بهکار گرفته شود.
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مقدمه
تمايل به تحديد نسل و كنترل جمعيت از گذشتههای دور در جوامع مبتال به قحطي و
نزاعهای دروني و بروني وجود داشته است؛ اما طرح اين موضوع به عنوان يک سياست
كارآمد ،نخست در كشورهای اروپايي مطرح و پس از جنگ جهاني دوم به صورت جدی
اجرا شده است و هدف آن ،كاهش جمعيت جوامع مسلمان است .اين پديده در دو سده
اخير ،مهمترين چالش فراروی حاكمان و سياستمداران جهان بوده است .چالشي كه
بيش از پيش ،توجه انديشمندان و فرهيختگان را در عرصههای گوناگون اجتماعي،
فرهنگي ،سياسي و اقتصادی به چاره انديشي واداشته است كه «سياست كنترل جمعيت
و تنظيم خانواده» ،به عنوان اساسيترين راهکار در اين خصوص به شمار ميرود.
خاستگاه اين رويکرد ،انديشه ايجاد توازن ميان امکانات محدود و نيازهای اساسي است
كه در تمامي انسانها به صورت يکسان وجود دارد .در مقاطعي از تاريخ كشور ما نيز،
سياست دولتمردان بر فزوني جمعيت و در مقاطعي ديگر بر كنترل و كاهش آن بوده
است .پس از پيروزی انقالب اسالمي ،بحث كنترل جمعيت به يک سياست راهبردی تبديل
شد .نتيجة آن سياست ،امروز به بار نشسته و جامعه ايران را با معضل گسل و گسست
نسلي ،و پيری مفرط جمعيت مواجه ساخته است .اكنون نتيجه اين سياست در دهه ،39
آن است كه با افت شديد جمعيت مواجه هستيم كه در چند سال آينده منجر به رشد منفي
و پير شدن تدريجي جمعيت خواهد شد.

بیان مسأله
اجرای سياستهای كنترل جمعيت ،مخالف تعاليم و آموزههای ديني اسالم است .روايات
مختلفي بر تکثير نسل اشاره دارد؛ ازجمله پيامبر اسالم فرموده است«:ازدواج كنيد و در
ازدياد نسل بکوشيد كه من در روز قيامت به كثرت امتم مباهات ميكنم(محدث نوری1191 ،هـ،

ج ،11ص .)113از سوی ديگر اجرای اين سياستها موجب بروز آسيبهايي در خانواده
ميشود؛ همچون اولويت يافتن رفاه و لذت مادی ،جواز عقيمسازی ،سقط جنين و  ....لذا
بررسي سياست كنترل جمعيت و پيامدهايي ناشي از آن بر خانوادهها ،ضروری به نظر
ميرسد .از اين رو در پژوهش حاضر برآنيم كه به اين سواالت پاسخ دهيم1 :ـ سياست

آسيبشناسي سياست کنترل مواليد و قانون تنظيم خانواده 621 

كنترل جمعيت چه آسيبهايي را برای خانوادهها در پي دارد؟ 2ـ ديدگاه فقها در خصوص
روشهای كنترل مواليد چيست؟

مفهومشناسی مصطلحات
در اين قسمت مفاهيم واژگان كليدی را مورد توجه و دقت نظر قرار ميدهيم.

1ـ کنترل موالید
مواليد جمع ولد به فرزند ،خواه فرزند انسان باشد و يا غير آن بر مذكر و مؤنث ،تثنيه و
جمع اطالق ميشود(راغب اصفهاني ،1313 ،ص113؛ فراهيدی ،بيتا ،ج ،1ص .)11همچنين به معنای
فرزندان ،نباتات و حيوانات است و در اصطالح به معنای توليد و تکثير نسل صالح و
كاراست(دهخدا ،1311 ،ج ،1ذيل واژه).
1

كنترل واژهای فرانسوی و مترادف واژه انگليسي چک كردن به معنای رسيدگي و تطبيق
با شرايط ميباشد .كنترل مواليد به دو معنا آمده است:
1ـ در مواردی كه تعداد فرزندان بيشتر يا كمتر از تعداد ضروری باشد ،برای تعديل
تعداد فرزندان خانواده ،كنترل الزم خواهد بود(جهانفر ،1311 ،ص.)12

2ـ كنترل مواليد عملي آگاهانه و ارادی است كه هدف از آن در عرصه خصوصي(در
سطح خانواده) ،توازن و تناسب ميان امکانات اقتصادی و تعداد اوالد است و در عرصه
عمومي(در سطح جامعه) ،به منظور ايجاد تعادل ميان جمعيت و توليد انجام ميگيرد و
الزاماً با محدود ساختن مواليد و كاهش جمعيت مالزم نيست و چه بسا در مواردی مستلزم
تکثير جمعيت است(حسيني طهراني1111 ،هـ ،ص .)193در مقاله حاضر مراد از كنترل مواليد،
محدود ساختن مواليد و كاهش جمعيت ميباشد.

2ـ سیاست کنترل جمعیت
جمعيت واژهای عربي است كه به معنای تجمعي از افراد انساني است كه در منطقهای
معين به طور مستمر و معموالً به شکل مجموعه ای از خانوارها زندگي مي كنند و پايگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- check
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سياسي ،شرايط ملي و قومي واحدی دارند(تقوی ،1319 ،ص.)3

سياست كنترل جمعيت ،مجموعه اصول ،تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است كه از
سوی دولت در كشوری اتخاذ ميشود و حدود فعاليتهای او را در رابطه با مسائل
جمعيتي و يا اموری كه نتايج جمعيتي دارند ،تعيين ميكند .هدف سياست جمعيتي ،منطقي
كردن و هماهنگ ساختن دگرگونيهای جمعيتي با شرايط اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي
جامعه است تا رفاه و بهروزی بيشتر جمعيت را فراهم سازد(همان ،ص .)11هم چنين به
معنای مجموعه اهدافي است كه بعد از جنگ جهاني دوم توسط كشورهای غربي
برنامهريزی شد و با افزايش يا كاهش جمعيت ارتباط دارد(عظيم زاده ،1331 ،ص.)6

3ـ آسیب
در لغت به معنای «زخم»« ،عيب»« ،نقص» يا «شکستگي كه به سبب ضربت و زخم پيدا
ميشود» و «صدمه»« ،آفت» و «زيان» به كار ميرود(معين ،1311 ،ج ،1ص .)11آسيبشناسي 1به
عنوان يک اصطالح در جرمشناسي مطرح است و به معنای شناسايي آسيبهاست.

تاریخچه
جمعيت ايران پس از دهه  ،29به دليل افزايش مستمر مرگ و مير با كاهش جدی جمعيت
مواجه بود؛ اما در دوره زماني بين سالهای 1339ـ ،1369با رشد شتابان جمعيت مواجه
گرديد .به طوری كه ميانگين رشد ساالنه جمعيت در اين چهار دهه ،به رقمي حدود 3
درصد افزايش يافت .اين رشد ساالنه موجب شد كه جمعيت ايران هر  29سال ،دو برابر و
در طول يک قرن ،بيش از شانزده برابر شود؛ يعني جمعيت ايران از 13ميليون نفر در سال
 ،1331به حدود  19ميليون نفر در سال  1361افزايش يابد .افزايش نرخ رشد اقتصادی
كشور ،ارتقای كيفيت و اميد به زندگي در ايران و نيز گسترش بهداشت عمومي و به تبع آن
كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و اطفال ،نقش تعيين كنندهای در رشد شتابان جمعيت
ايران داشت .به عبارت ديگر ،اين تحوالت موجب شد كه رشد طبيعي ساالنه جمعيت ايران
در فاصله سالهای  1311تا  ،1361به رقم  3/2درصد افزايش يابد(فوالدی ،1339 ،ص.)111
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Pathology
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در ايران سياستهای جمعيتي مبتني بر تنظيم خانواده ،طي دو مرحله به اجرا گذاشته
شد :ابتدا پيش از انقالب و از سال  1331ادارهای به نام «بهداشت مادر و كودک» در وزارت
بهداری تاسيس شد كه به طور محدود ،خدمات مشورتي الزم و وسايل پيشگيری از
حاملگي را در اختيار مادران قرار ميداد .در سال  1331انجمن راهنمای خانواده با همکاری
انجمن بينالمللي راهنمای خانواده )1تأسيس شد كه به زوجهای متقاضي ،خدمات مشورتي
و وسايل كنترل حاملگي(مثل قرصهای كف كننده و خنثي كننده اسپرم) ميداد .با مشخص
شدن حدود مواليد و رشد آن در سرشماری سال  1311سياستهای كنترل جمعيت به
طور علني و رسمي در برنامههای عمراني چهارم و پنجم به عنوان يکي از برنامههای مهم
رژيم شاهنشاهي محسوب شد(اماني  ،1319 ،ص11ـ.)16

در اين دوران وجود موانع متعدد اجتماعي ،اقتصادی و سياسي از جمله باال بودن نسبت
بي سوادی و پايين بودن سطح آگاهي زنان به ويژه در نواحي روستايي ،حاكم بودن نگرش
سنتي و ارزش گذاری متفاوت به جنسيت فرزندان ،پراكندگي روستاهای كشور ،كمبود راه و
وسايل ارتباط در روستاها و شهرها ،دسترسي نامناسب روستاييان و ساكنان مناطق كمتر
توسـعه يافته كشور به خدمات بهداشتي از جمله برنامههای تنظيم خانواده ،پايين بودن سن
ازدواج و  ...اجرای موفق برنامههای تنظيم خانواده را با محدوديت مواجه كرده بود.2
با شروع تحوالت ناشي از انقالب اسالمي از اوايل سال  1316و با شروع دوران تحوالت
اجتماعي و سياسي ،خدمات تغيير و يا توقف جمعيتي دستخوش تغييراتي گرديد .برنامه
تنظيم خانواده به حالت تعطيل درآمد و در نتيجه رشد جمعيت مجددا افزايش يافت و به
 %3/3رسيد .اما در سالهای پس از جنگ تحميلي و پس از سرشماری رسمي سال ،1361
طرح بحثهای تخصصي در مورد آينده و خطر تداوم رشد جمعيت و تأثير آن بر توسعه،
زمينه ساز شروع رسمي برنامه تنظيم خانواده در كشور شد .از اين پس ،موضوع كنترل
جمعيت و لزوم تنظيم خانواده از سوی محافل گوناگون علمي و سياسي مطرح و موافقت و
مخالفتهای زيادی در پي داشت.
همين امر موجب شد كه سياست های تعديل رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- I.P.P.F
2ـ برنامههای تنظيم خانواده در جمهوری اسالمي ايران(مؤسسه غدا).
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برنامههای تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروری در كشور آغاز شود .در
سال « 1363شورای تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت تشکيل
گرديد و در سال  1319با ايجاد «اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامههای جمعيتي
گسترش يافت و در سال  1312قانون تنظيم خانواده مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در
مجلس شورای اسالمي تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيد(نخعي ،1311 ،ص.)16

اين قانون انگيزهها و پاداشهای متعلق به خانوادههای پر اوالد و فرزندان زياد را قطع و
مباني قانوني مشخصي برای اعمال سياستهای كنترل مواليد و اجرای برنامههای تنظيم
خانواده فراهم ساخت .بر اساس اين قانون ،كليه امتيازات متعلق به فرزندان چهارم و بيشتر
قطع و محدوديتهايي برای كثرت اوالد در نظر گرفته شد .همچنين به تمهيداتي فراتر از
تنظيم خانواده دست يازيد؛ مانند ايجاد فرصتهای آموزشي و اشتغال زنان ،تأمين امکان
بقای نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و كودک از يک سو و گسترش پوشش
نظام تأمين اجتماعي به عنوان منبع تأمين و حمايت سنين كهولت از ديگر سو.
تدوام اين سياستها موجب شد كه طي سالهای  61تا  ،11سطح «باروری» در ايران با
سرعتي استثنايي و كم سابقه در سطح بينالمللي كاهش يابد .به طوری كه شاخصهای
باروری و به تبع آن ،ميزان زاد و ولد در مقايسه با سال  ،1361به كمتر از نصف تقليل يافت.
بر اساس مطالعات انجام شده و نيز اطالعات حاصل از سرشماری عمومي نفوس و مسکن
سال  ،1339ميزان باروری كل در كشور به كمتر از  2/1فرزند به ازای هر زن(حد جايگزيني)
كاهش يافته است؛ در نتيجه با تداوم وضعيت فعلي ساختار جمعيت ايران از وضعيت جواني
خارج شده و به سوی سالخوردگي و پيری سوق پيدا ميكند.
به گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد جمعيت ايران بر اساس نتايج سرشماری سال
 1339به 1/23رسيده است 1.بر اساس سناريوی رشد پايين جمعيتي كه سازمان ملل متحد
در سال  2919منتشر كرده است ،اگر ايران به همين صورت به ادامه جايگزيني جمعيتي
بپردازد و برنامهای برای تعادل آن نداشته باشد ،در 19سال آينده جمعيت  31ميليوني را
تجربه خواهد كرد كه  11درصد اين جمعيت را افراد سالمند باالی  69سال تشکيل ميدهند.
ايران در حال حاضر جزء  19كشوری است كه به سرعت به سمت كهنسالي در حال حركت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- www.amar.org.ir
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است و از اين جهت در جايگاه ششم جهان قرار دارد.1
همچنين مطابق مطالعات جمعيتشناسي و ديدگاههای جمعيت شناسان در صورت تداوم
روند فعلي باروری ،رشد جمعيت كشور در حدود سالهای 1111ـ 1129به صفر خواهد
رسيد و رشد جمعيت منفي شده و ساختار جمعيت در  29سال آينده به سمت سالخوردگي
خواهد رفت.2

اهداف سیاست کنترل جمعیت
پروژه جهاني كنترل جمعيت و پيشگيری از به دنيا آمدن نسلهای آينده ،با نگراني دولتهای
ثروتمند و برخوردار از ثروتهای عظيم آغاز شد .اين قدرتهای بزرگ جهاني با همراه كردن
انديشههای اومانيستي و به حاشيه راندن تفکر ديني و ارزشهای انساني در اين امر ،زمينه
پذيرش ملتها و دولتها را برای كاهش جمعيت در جهان و نابودی نسلهای انساني فراهم
نمودند .نتيجه اين هجمه عظيم كه از حدود نيم قرن پيش( )1366در ميان سرخپوستان بومي
آمريکا آغاز شد ،تغييرات شگرف جمعيتي در جهان به خصوص كشورهای در حال توسعه
و مخصوصاً كشورهای اسالمي بود (شورای عالي انقالب فرهنگي ،1332 ،ص .)2اهداف كشورهای
غربي از اجرای اين سياستها در كشورهای اسالمي عبارتند از:

1ـ کاهش جمعیت مسلمانان
ميـزان فروپاشي خانواده در كشورهای اسالمي نسبت بـه جـوامع غربي بسيار پايين و
در مقابل ،ميزان رشد جمعيت باالست« .طي دهه شصت ،حجم نسبي جمعيت دول سرمايه
دار ،سير نزولي داشته است تا جايي كه جمعيت اين كشورها(اروپای غربي ،اياالت متحده
آمريکا و كانادا)  1/16درصد از جمعيت جهان را تشکيل ميداد و اين سير نزولي به خاطر
فروپاشي خانواده در اين جوامع همچنان ادامه دارد»(حسيني طهراني1121 ،هـ ،ص.)11

هرچند كه شيعيان در سراسر جهان در ميان ملل اسالمي پراكنده هستند ،ولي تنها
كشوری كه در آن دولتي با حاكميت شيعه سركار است ،كشور ايران است؛ اين كشور هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- www.598.ir
2- http://rc.majlis.ir
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اكنون امالقرای جهان اسالم است و چشم جهان اسالم به آن دوخته شده است .اين سرمايه
ارزشمند شيعه كه منادی اسالم ناب محمدی در جهان است ،بايد هم از نظر كمي و هم از
نظر كيفي شاخصهای الزم را داشته باشد و يکي از اين شاخصها ،جمعيت قابل قبول
است كه بتواند در برابر جهان كفر قد علم كند.
ساموئل هانتينگتون در بخشي از مصاحبه خود ،درباره تمدن اسالم و چين و چالش
آنها با تمدن غرب ،با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان ميگويد« :تمدن اسالم تمدني است
كه چالش آن تا حدودی متفاوت از ديگر چالشهاست؛ چرا كه اين تمدن اساساً ريشه در
نوعي پويايي جمعيت دارد .رشد باالی زاد و ولد كه در اكثر كشورهای اسالمي شاهد آن
هستيم ،اين چالش را متفاوت كرده است .امروزه بيش از  29درصد جمعيت جهان اسالم را
جوانان  11تا  21ساله تشکيل دادهاند(».گاردنر ،1316 ،ص.)236

2ـ کاهش اقتدار سیاسی و تغییر در ترکیبهای دینی
نيروی جوان و پويای هر كشور ،يکي از شاخصههای اقتدار نظامي و سياسي آن كشور
محسوب ميشود .به طور قطعي جامعهای كه در سطح بينالمللي دارای جمعيت بيشتر و
جوانتری است ،ميتواند دارای ارتش و قدرت نظامي قویتری باشد .كشوری كه دارای
جمعيت اندک و يا پير باشد ،توان رويارويي مقتدرانه در برابر تجاوز بيگانگان را نخواهد
داشت .به عبارت ديگر ،رشد منفي جمعيت نژاد اروپايي و زاد و ولد زياد مسلمانان،
ميتواند در بسياری از مناسبات سياسي ،اجتماعي و اقتصادی كشورهای مزبور اثر
بگذارد .البته روشن است كه جمعيت به كمک عوامل ديگری چون پويايي اقتصاد ،اصرار بر
حفظ ارزشهای ملي ،ديني و سنتي با اتکا بر فرهنگ و اجتماعي غني ،چنان تأثيری را بر
جای خواهد گذاشت .لذا افزايش جمعيت كشورهای اسالمي ،معضل عمده فراروی
كشورهای استعماری است و از همين رو ساير كشورها را تشويق به كنترل جمعيت
ميكنند.
نکته حائز اهميت در خصوص كاهش جمعيت ،برنامهای است كه سياستمداران و استراتژيستهای
آمريکايي و اروپايي برای مقابله با جمهوری اسالمي ايران در نظر گرفته اند .برژينسکي
مشاور سابق امنيت ملي آمريکا در مصاحبهای با روزنامه «وال استريت ژورنال» در
مارس  ،2993در خصوص تغيير جمعيت ايران نکتهای بيان كرد كه ابعاد بسيار گستردهای
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دارد .وی در اين مصاحبه گفته بود« :از فکر كردن به حمله پيش دستانه عليه تأسيسات
هستهای ايران بپرهيزيد و گفت گوها با تهران را حفظ كنيد ،باالتر از همه بازی طوالني
مدتي را انجام دهيد؛ چون زمان و آمارهای جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم
كنوني نيست».1
در سال  1311ماكسول تيلور ،عضو شورای روابط خارجي رژيم اشغالگر قدس ،در
جريان مصاحبهای درباره ازدياد جمعيت صريحاً اعالم كرد« :من پيشاپيش به مردن بيش
از يک ميليارد انسان فکر كردهام .اينها در آفريقا ،آسيا و آمريکای التين زندگي ميكنند.
بحران جمعيت و مسأله تأمين و عرضه غذا حکم ميكند حتي برای نجات جان اين اشخاص
تالش نکنيم»(گارودی ،1312 ،ص.)119
اين سخنان نشاندهنده هراس فوقالعاده تحليلگران غربي از جمعيت جوان كشورهای
اسالمي و به ويژه ايران است .آنها به خوبي ميدانند كه افزايش جمعيت جوان ،افزايش
اقتدار سياسي را در پي دارد؛ چرا كه اين قشر در هنگام خطر تمام انرژی خود را صرف
دفاع از كشور و نواميس خود ميكنند.
در آمارهای رسمي كه از اداره آمار و ثبت احوال كشور به دست ميآيد ،اين نظريه را
ثابت ميكند كه اجرای سياست كنترل جمعيت باعث شده كه جمعيت شيعيان روز به روز
در حال كاهش باشد و اگر روند كنترل جمعيت و تنظيم خانواده ادامه پيدا كند ،در آيندهای
نه چندان دور در كشورمان با تبديل اقليت به اكثريت و اكثريت به اقليت مواجه خواهيم شد.

3ـ بحران اقتصادی
از اصليترين پايههای پيشرفت و توسعه يک كشور ،نيروی انساني است .توسعه و
رونق اقتصادی وابسته به نيروی جوان و كارآمد است .كشوری كه با پيری جمعيت روبه
رو ميشود ،خود به خود جمعيت جوان و نخبه آن دچار آسيب ميگردد .از سوی ديگر اگر
دولتي بخواهد در خدمت مردم باشد و همه توان و ظرفيت منابع ملي ،سرمايه و زير
ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای توسعه اقتصادی جامعه به كار گيرد،
وجود نيروهای جوان ،فعال و كارآمد عاملي برای شتاب روند توسعه اقتصادی ميباشد؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.jz.ac.ir
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اما با اجرای طرح كنترل جمعيت ،اكثر جمعيت ايران را افراد سالخورده تشکيل ميدهند و به
موازات پير شدن جمعيت و كاهش نرخ رشد جمعيت ،توليد نيز در كشور كاهش مييابد ،در
نتيجه بحران اقتصادی كشور را فرا خواهد گرفت؛ لذا توسعه يافتگي بدون برنامهريزی و
وجود منابع انساني كمي و كيفي جوان ،فعال و ماهر ،مؤثر و نتيجهبخش نيست .در حقيقت
كاهش زاد و ولد ،نه تنها يک كشور را به سمت جمعيت پير سوق ميدهد ،بلکه اضافه بر آن
به دليل كاستن از ميزان جميعت فعال و كارآمد ،به تضعيف بيش از پيش ساختارهای
اقتصادی و در نتيجه عقب افتادگي كشور از قافله توسعه جهاني ميانجامد.

4ـ تغییر موقعیت زن و نقش وی در جامعه
يکي از اهداف اجتماعي كنترل جمعيت ،محدود كردن ازدواجها و كشاندن بيرويه زنان
به صحنه اجتماع و فعاليتهای اقتصادی و در يک كالم نابود كردن بنياد خانواده و ايجاد
فساد اجتماعي است .در حقيقت طرح مسأله رشد فکری زن و باال بردن سطح آگاهي وی از
سوی كشورهای غربي به عنوان وسيلهای برای كاهش سطح رشد جمعيت در كشورهای
اسالمي استفاده ميشود .در نتيجه اين سياست ،زنان مسلمان چيزی از نوع آزادی زن
غربي به دست ميآورند كه به بازار كار روی ميآورند و منادی جدا شدن از ارزشهای
اجتماعي خويش ميشوند تا بدين وسيله زن همراه با تمدن غربي در مسير بيديني پيش
برود و الگوهای غربي را برای خود بپذيرد؛ بدين صورت كه بچهدار شدن با آزادی،
استقالل و تحقق هويتشان در تضاد است .كشورهای غربي تالش ميكنند زنان را متقاعد
كنند كه زايمان ،زيبايي و سالمتي زن را به خطر مياندازد(حسيني طهراني1121 ،هـ ،ص 11ـ 11و
.)123

در دستورالعمل سازمان ملل در متون آموزشي كشورها بر «حق انساني زنان در امور
باروری و امور جنسي» تأكيد شده است.اين شعار با ظاهری حقوق بشری كه قطعا توجه
همه زنان را به خود جلب ميكند ،عمال اجازه و فرصت به دنيا آمدن نسلهای آينده را به
دست زنان ميسپارد .زناني كه با داشتن «حق مديريت بدن» كمتر تمايلي به آوردن فرزند
دارند(شورای عالي انقالب فرهنگي ،1332 ،ص.)21

همچنين بر اساس نگرش فمينيستي ،نقش مادر در خانواده و تربيت فرزندان از ارزش و
اعتبار زن در اجتماع ميكاهد و باعث ميشود زن از رشد اجتماعي و پيشرفت همپای
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مردان باز ماند .به باور اين گروه ارزش زن و اعتبار واقعي آن در نقش مادری دلسوز
برای فرزندان نيست؛ بلکه در ميزان كاركرد اجتماعي و فعاليتهای عمومي وی برای جامعه
است(سوختانلو و رحمت آبادی ،1332 ،ص.)13

بنابراين در نتيجه سياستهای جمعيتي ،تغييراتي در سبک زندگي افراد به وجود ميآيد.
از جمله نقش سنتي زنان و مردان در جامعه تغيير پيدا كرده ،به تبع آن ،نظام ارزشي و
نگرشي افراد به ازدواج و تشکيل خانواده و فرزندآوری دگرگون ميشود و مسائل و
مشکالتي را پديد ميآورد كه پايداری خانواده را با تهديد مواجه ميكند .از سوی ديگر ،با
توجه به آن كه يکي از اهداف اجتماعي ناظر به كنترل جمعيت ،محدود كردن ازدواجها و
كشاندن بيرويه زنان به صحنه اجتماع و فعاليتهای اقتصادی و ...است ،اثر اين انديشه،
ايجاد زمينه رشد فساد و انحرافات اجتماعي و از بين بردن تمامي اهداف انقالب و اسالم
است؛ زيراهيجانات جنسي جوانان بايد به نحوی اطفا شود .حال اگر خانوادهای تشکيل
نگردد و سن ازدواج باال رود ،اين اطفای شهوات ،خود را در سطح جامعه به صورت روابط
نامشروع جلوهگر ميكند و با رشد يافتن اين روابط نامشروع ،به يقين جامعه به سمت
تباهي و نابودی كشيده ميشود.

5ـ بحران فرهنگی و اجتماعی
تفکر كنترل جمعيت و تک فرزندی ،آثار و تبعات فرهنگي خاصي دارد .مثالً در اين فرهنگ،
برخي خانوادهها كه از تنهايي رنج ميبرند ،خأل انس با فرزند را با انس با حيوانات به ويژه
سگ پر ميكنند.روشن است خانوادهای كه فرزند نميآورد يا تک فرزند است و فرزندش به
دانشگاه رفته و يا ازدواج كرده است ،چنين خألی را در زندگي احساس ميكند و برای جبران
آن راهکارهايي ميانديشد كه غربيها انديشيدهاند .از سوی ديگر ،با ادامه سياستهای كنترل
جمعيت در كشور ،صله رحم و آداب اجتماعي اسالم به فراموشي سپرده خواهد شد.

ضرورت افزایش جمعیت از دیدگاه فقهای معاصر
اسالم از دو منظر به توالد و رشد جمعيت نگريسته است و آيات قرآن كريم و روايات به
هر دو وجه پرداخته اند .برخي از روايات ناظر به تکثير كمي اوالد است .به عنوان مثال امام
باقر از قول پيامبر اكرم ص فرمودند«:با دختر باكرهای كه فرزند زياد ميآورد ،ازدواج
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كنيد و با زن زيبای نازا ازدواج نکنيد؛ زيرا من به فزوني جمعيت شما در روز قيامت مباهات
ميكنم»(كليني1191 ،هـ ،ج ،1ص .)333از سوی ديگر ،در تعابير روايي ما ،مسأله تکثر بدون
دغدغه ديني و تربيتي نيست .در روايت آمده است :نيک بنگر كه فرزندت را در كجا قرار
مىدهى؛ زيرا نطفه (و ژنها و خصوصيات ارثى) ،خواه ناخواه منتقل مىشود و اثر مىگذارد
(حر عاملي1111 ،هـ ،ج ،11ص 1.)191اين دسته از روايات به جنبه مهم ديگری پرداختهاند و آن
عنايت به بحث تربيتي و پرورشي فرزند است .مسأله توليد نسل تمام زندگي زوجين را
متأثر ميسازد و از آن جمله اصالت و تربيت همسری است كه انتخاب ميشود2؛ زيرا او
مقدمه داشتن فرزند صالح است .بنابراين طبق ديدگاه اسالم ،فزوني كمي و كيفي جمعيت
بايد با هم مورد توجه قرار گيرد.
امام خميني(ره) درباره ضرورت افزايش جمعيت فرمودهاند«:مملکت ايران حاال ميگويند
 31ميليون جمعيت دارد .وسعتش آنقدر است كه برای  119ميليون تا  299ميليون جمعيت
كافي است ،يعني اگر  299ميليون جمعيت داشته باشد ،در ايران به رفاه زندگي ميكنند»
(موسوی خميني ،1311 ،ج ،1ص.)333
مقام معظم رهبری در ديدار مسؤوالن نظام در تاريخ  1339/91/16فرمودند«من معتقدم
كه كشور ما با امکاناتى كه داريم ،ميتواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد .من
معتقد به كثرت جمعيتم .هراقدام و تدبيرى كه ميخواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت
انجام بگيرد ،بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد».

همچنين در جای ديگر ايشان فرمودند« :اين كشور با اين سطح وسيع ،با اين تنوع
آبوهوايى ،با اين امکانات فراوان زيرزمينى ،با اين استعداد بالقوه علمى كه دراين كشور
وجود دارد ،ميتواند يک كشور پرجمعيتى باشد و انشاءاهلل خودش هم اين جمعيت را اداره
كند؛ يعنى همچنان كه ما فکر ميكنيم كه اگر چهار پنج بچه افتاد روى دوش يک خانواده
وضع زندگيشان چگونه خواهد شد ،فکر اين را هم بکنيد كه اين چهار پنج بچه وقتى بزرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «اُنْظُرْ فى أىِّ شىْءٍ تَضَع ولدک فإنَّ العرق دَسّاس».
2ـ « قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ .قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ :الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ»
(قمي4141 ،هـ ،ج ،1ص.)194
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شدند و كارى پيدا كردند و شغلى پيدا كردند چه كمکى ميتوانند به پيشرفت كشور بکنند»
(.)1332/1/1
ذكر اين نکته ضروری است كه تأكيد بر افزايش هدفمند و مديريت شده جمعيت كشور،
چند سالي است كه از جمله رويکردها و راهبردهای كالن نظام تعريف شده است و تدابير
وسيعي نيز برای تحقق اهداف اين رويکرد مهم انديشيده و اجرا ميشود .چنان كه رهبر
معظم انقالب نيز با توجه به اهميت اين مقوله در افزايش قدرت ملي و بالندگي و پويايي كشور
از يک طرف و مصون سازی كشور از پيامدهای و آسيبهای ناشي از پيری جمعيت كه
ممکن است در آينده ظهور و بروز پيدا كند ،سياستهای كلي جمعيت را جهت اجرا و برنامه
ريزی كاربردی به قوای سه گانه ابالغ نمودهاند.اما آنچه كه از مطالعه فحوای نکات مورد
تأكيد رهبر انقالب در سياستهای كلي جمعيت به دست ميآيد ،نقش و جايگاه ويژه كثرت
جمعيت در تضمين و ارتقای قدرت و امنيت ملي و همچنين رشد و توسعه كشور در
حوزههای مختلف اقتصادی ميباشد كه بايد به عنوان يک فرصت و امتياز مد نظر همگان
بهخصوص نهادهای مرتبط اجرايي قرار گيرد .به عبارت ديگر ،در انديشه سياسي رهبر
انقالب ،مناسبات ميان قدرت و اقتدار ملي و توسعه اقتصادی با كثرت جمعيت و قابليتها و
توانمندیهای مرتبط با آن كه در اصل به مثابه يک ثروت كالن ملي به شمار ميرود ،نبايد به
عنوان مسأله ساده انگاشته شود.
آيتاهلل سبحاني تبريزی نيز ضمن انتقاد از ايجاد محدوديت برای رشد جمعيت كشور در
تاريخ  23خرداد  1331ميفرمايند«:در شرايط كنوني محدود كردن نسل خالف شرع و گناه
است .بدبيني به خداوند جايز نيست .پزشکان نبايد محدود كردن نسل را ترويج كنند .تحديد
نسل نه كاری ديني و نه عقاليي است؛ زيرا كشور ما ظرفيتها و منابع زيادی دارد كه با
مديريت درست ميتوانيم به كشوری قدرتمند تبديل شويم .خانههای كم فرزند و بدون
فرزند مثل زندان است و وجود فرزندان زياد ،موجب شادابي خانه و خانواده است .شعار
"فرزند كمتر ،زندگي بهتر" خالف قرآن است و از يهود آمده است.اين كار به صالح مملکت
نيست و بايد بدانيم كه نابغهها در ميان همين جمعيت زياد پيدا ميشوند».1
همچنين آيت اهلل مکارم شيرازی با انتقاد از سياست كاهش جمعيت م عتقدند« :وضعيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -www.sobhani.ir
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جمعيت در كشور ما بهشدت رو به ضعف و خطر ميرود و سال به سال آمار جمعيت كشور
ما كمتر ميشود .اگر به همين صورت پيش برويم ،جمعيت ما تبديل به نصف و حتي كمتر
ميشود؛ در اين صورت جامعه ما به يک جامعه پير تبديل و مشکالت بسياری برای كشور
ايجاد خواهد شد .هر خانواده بايد حداقل سه فرزند داشته باشد .تک فرزندی و دو فرزندی
شعاری غلط است .به ويژه فرزندان تک غالبا افرادی پر توقع و مضر به حال جامعه هستند؛
به هيچ وجه يک فرزندی و دو فرزندی نبايد ترويج شود .بايد به عنوان وظيفه شرعي و وظيفه
اجتماعي اين مسأله را مورد توجه قرار دهيم»(درس خارج فقه.)32/3/21
بنابراين با توجه به روند رو به رشد ايران در زمينههای مختلف علمي ،فناوری،
اقتصادی و سياسي ،افزايش جمعيت كشور ضروری به نظر ميرسد .همچنين عوامل
تشويقي و ترغيبي فرزند آوری بيشتر ،بايد تبيين و به مردم اعالم شود و دولت نيز بايد با
برنامهريزی صحيح برای افزايش جمعيت كشور تالش كند .البته رشد كمي جمعيت بايد با
رشد كيفي آن(علمي ،فرهنگي و اقتصادی) همراه باشد.

دیدگاه فقها در خصوص روشهای کنترل جمعیت
شيوههای جلوگيری از تکثير نسل ،روشهای متعددی است كه هر يک ناظر به يک يا چند
مرحله از مراحل پنج گانه پيدايش جنين است .لذا در اين قسمت به راههای پيشگيری به
طور اجمال اشاره شده و سپس حکم فقهي هركدام بيان ميگردد.

1ـ عزل
يکي از روشهای بسيار قديمي تنظيم خانواده ،روش «عـزل » يا آميزش ناتمام است .در
اين روش ،جماع قبل از انزال مني پايان مييابد .از آنجا كه در زمانهای سابق ،تنها اين روش
در جوامع اسالمي و بعضاً غير اسالمي متداول بوده ،در كتب فقه تنها در مورد اين روش
بحث شده و آرای فقهي مختلف درباره آن ارائه شده است.
عزل كردن عبارت است از مقاربت ناقص و منقطع به صورتي كه مانع از رسيدن اسـپرم
به تخمک و جلوگيری از عمل لقاح گردد .فقها در بعضي موارد مثل امه ،حـرهه عقـد منقطـع و
حرهه دايمي با رضايتش ،حکم به جواز عزل دادهاند .آنچه در اين بـاره مـورد اخـتالف واقـع
شده ،جايي است كه مردی زن آزاده را به عقد دايـم خـود درآورده اسـت و بخواهـد بـدون
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رضايت يا بدون اشتراط با وی هنگام عقد ،به اين عمل مبادرت نمايد .مشهور فقها بـه جـواز
عزل همراه با كراهت آن قائل شدهاند(عاملى1113 ،هـهـ ،ج ،1ص61؛ همـو1119 ،هــ ،ج ،1ص192ــ193؛
نجفى1191 ،هـ ،ج ،23ص112ـ111؛ اصفهانى1116 ،هــ ،ج ،1ص263ــ219؛ طباطبـايى حـائرى1111 ،هــ ،ج،11

ص .)61اما برخي فقهای متقدم مثل شيخ طوسي ،شيخ مفيد و ...قائـل بـه حرمـت شـدهانـد و
معتقدند كه زوج بايد ديه هم پرداخت نمايد .شيخ طوسـي بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه زوج در
صورت عزل زوجه دايمي بدون رضايت وی ،مرتکب معصيت شـده اسـت و بايـد ده دينـار
ديه جنين را بپردازد و به اجماع فقها ،روايات و اصـل احتيـاط تمسـک نمـوده اسـت(طوسـى،

1191هـ ،ج ،1ص .)313شيخ مفيد چنين اظهار كرده است كه هيچ مردی حق نـدارد حـره دايمـي
خود را عزل كند ،مگر آن كه وی رضايت داشته باشد(مفيد1113 ،هـهـ ،ص.)116

عالوه بر مواردی كه بيان شد ،برخي فقهای ديگر نيز به حرمت عزل در اين فرض فتوا
دادهاند(طوسى1191 ،هـ ،ص311؛ عاملى1119 ،هـ ،ص111؛ سيوری حلى1191 ،هـ ،ج ،3ص.)21

2ـ سایر روشهای پیشگیری از بارداری
با روشن شدن حکم عزل از نظر فقهي در قسمت قبلي ،به بررسي ساير روشهای
پيشگيری از بارداری ميپردازيم .به طور كلي اين روشها را ميتوان به صورت ذيل دستهبندی
كرد:
الفـ روشهايي كه اساساً مانع لقاح و تشکيل نطفه هستند .اين گونه روشها ،برخي به
صورت مکانيکي و برخي به صورت شيميايي يا هورموني مانعيت ايجاد ميكنند .عقب
كشيدن(عزل) ،شيردهي ،خودداری دورهای ،كاندوم ،ديافراگم ،كالهک و اسپرمكُشهای
واژينال از جمله روشهای مکانيکي و قرصهای ضد بارداری ،پيشگيریكنندههای هورموني
تزريقي و كاشتهای زيرپوستي ،از جمله روشهای هورموني يا شيميايي هستند.
روشهای عقيمسازی به صورت جراحي چنين كاری را انجام ميدهند.
ب -روشهايي كه به لحاظ پزشکي در ايجاد مانعيت آن پيش از لقاح و تشکيل نطفه يا
پس از لقاح مورد ترديد است .وسايل داخل رحم مانند IUDاز اين جمله هستند.
ج -روشهايي كه پس از تشکيل نطفه مانعيت ايجاد ميكنند .سقط جنين در اين دسته
گنجانده ميشود كه معموالً روشهای پيشگيری از بارداری به شمار نميآيد(طلعتي،1313 ،
ص.)211
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با توجه به اين كه در حال حاضر روشهای مختلفي برای جلوگيری از بارداری وجود
دارد ،بسياری از فقهای معاصر ساير اسباب جلوگيری را مشمول حکم عزل دآن استهاند و
در صورت عدم رضايت حرهه دايمي قائل به كراهت آن شدهاند .همچنين در صورت توافق
زوجين ،حکم به جواز آن دادهاند .اما جلوگيری زن بدون رضايت همسرش جايز نيست
(مکارم شيرازى1126 ،هـ ،ص231ـ233؛ موسوی خمينى1122 ،هـ ،ج ،3ص212ـ213؛ حسيني خامنهاى،

1129هـ ،ج ،2ص23ـ .)39البته بايد به اين نکته توجه كرد كه برخي روشهای پيشگيری،
عوارض و ضررهايي را متوجه انسان ميكند .از اين رو ،برخي چنين استدالل ميكنند كه
استفاده از اين گونه روشها به دليل آن كه به بدن ضرر ميرساند ،جايز نيست .به طور
مثال اگر روشهای پيشگيری «اضرار به نفس» را در پي داشته باشد ،مشهور فقها آن را
حرام ميدانند .از سوی ديگر ممکن است برخي روشهای پيشگيری ،ضرری نداشته باشد؛
اما مسأله نحوه استفاده از آن و نگاه و لمس افراد نامحرم به قسمتهايي از بدن بيمار كه
شرعاً جايز نيست ،مطرح ميشود .در اين حالت عقيده بر آن است كه اين دو تنها در
صورت ضرورت ،آن هم به مقدار رفع ضرورت و حسب رعايت مراتب اضطرار جايز
است(مکارم شيرازى1126 ،هـ ،ص231؛ حسيني خامنهاى1129 ،هـ ،ص39؛ موسوی خمينى1122 ،هـ،
ص 212ـ.)211

در خصوص سقط جنين ،اكثر فقها قائل به حرمت آن هستند ،اگرچه به صورت نطفه
باشد(موحدی لنکراني1122 ،1هـ ،ص332؛ موسوی خميني1122 ،هـ ،ص211؛ بهجت گيالنى1121 ،هـ ،ج،1
ص13ـ 11و 16؛ حسيني خامنهای1129 ،هـ ،ص39ـ.)31

بررسی سیاستها و قوانین موجود در حوزه افزایش جمعیت
با افزايش  3/3نرخ رشد جمعيت در سالهای 1331ـ 1361موضوع كنترل جمعيت و لزوم
تنظيم خانواده از سوی محافل گوناگون علمي و سياسي مطرح شد كه منجر به تصويب
قانون تنظيم خانواده و جمعيت در سال  1312گرديد كه در ماده  1آن تصريح شده كليه
امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عايله پيشبيني و وضع شدهاند ،در مورد
فرزندان چهارم و بعد كه پس از يک سال از تصويب اين قانون متولد ميشوند ،قابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ «ال يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية ،و ال فرق في ذلك بين كونه من حالل أو حرام»
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محاسبه و اعمال نخواهد بود .همچنين در تبصره  1آن گفته شده مرخصي بارداری و
زايمان كارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد ،از مرخصي استحقاقي موجود و آتي
كارگر كسر خواهد شد و نيز حق بيمه فرزندان شامل فرزندان چهارم و بيشتر نميشود،
اما در سال  1339با تصويب اليحه «اصالح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» ،قانون تنظيم
خانواده مصوب  1312و نيز كليه محدوديتها و محروميتهايي كه در قوانين مختلف
براساس تعداد فرزندان برای والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده بود ،لغو گرديد.1
در تاريخ  11مهر  1331مصوبه «راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيری از كاهش
نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسالمي و اقتضائات راهبردی كشور» كه در
شورای عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است ،برای اجرا ابالغ شد .در اين مصوبه به
راهبردهای ملي همچون فرهنگسازی برای دستيابي به جمعيت مطلوب و اصالح بينش
مسؤوالن و مردم نسبت به پيامدهای منفي كاهش باروری ،تدوين سياستها ،برنامهها و
قوانين حمايتي و تشويقي برای دستيابي به نرخ باروری مناسب ،لغو قوانين و مقررات
مشوق كاهش باروری ،تدوين الگوی سبک زندگي و ترويج آن بهويژه فعاليتهای اجتماعي،
آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهای اسالمي و هماهنگ با مصالح خانواده به
منظور ايفای هر چه كاملتر نقش مادری و همسری و ...اشاره شده است .اقداماتي كه بايد
متناسب با اين راهبردها صورت پذيرد ،عبارتند از :برنامهريزی و فرهنگسازی در تسهيل
ازدواج ،كاهش سن ازدواج و استحکام خانواده ،بازنگری و وضع قوانين و مقررات حمايتي و
تشويقي فرزندآوری به صورت پلکاني با رعايت سه معيار سن ازدواج ،فاصله مواليد و تعداد
فرزندان از طريق پيشبيني الزاماتي همچون پوشش بيمه اجباری درمان رايگان مادر و
كودک از ابتدای بارداری تا پايان دو سالگي كودک برای كساني كه فاقد پوشش بيمه درماني
ميباشند ،افزايش مدت مرخصي استعالجي زايمان به  3ماه و مرخصي بدون حقوق به 21
ماه ،افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازای هر فرزند ،احتساب خانهداری به
عنوان شغل و كمک به بيمه بازنشستگي زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخشي از حق بيمه
توسط دولت متناسب با درآمد خانواده و.2....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - http://rc.majlis.ir
2ـ برای مطالعه بيشتر رجوع كنيد به  :مجموعه مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگي به نشاني:
http://www.iranculture.org/
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عالوه بر اين ،در تاريخ  39ارديبهشت  1333سياستهای كلي جمعيت كه براساس بند
يک اصل  119قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده
است ،از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شدند .ارتقای پويايي ،بالندگي و جواني جمعيت با
افزايش نرخ باروری ،رفع موانع ازدواج ،تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند،
اختصاص تسهيالت مناسب برای مادران به ويژه در دوره بارداری و شيردهي و پوشش
بيمهای هزينههای زايمان ،ترويج سبک زندگي اسالمي ـ ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب
سبک زندگي غربي ،رصد مستمر سياستهای جمعيتي در ابعاد كمي و كيفي با ايجاد ساز
و كار مناسب و  ...از جمله مواردی است كه در آن ذكر شده است

1

سؤال مهم اين است كه با توجه به ضرورت تجديد نظر در سياستهای جمعيتي كشور،
آيا قوانين جديدی در جهت افزايش جمعيت كشور تدوين شده است؟
در سال « 1331طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» از سوی برخي از نمايندگان مجلس
با تکيه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازنگری سياستهای جمعيتي و با هدف نيل
به نرخ باروری  2/1درصد كمي جمعيت تا سال  1191توام با ارتقای كيفي جمعيت و تثبيت
آن تا سال  1139هجری شمسي به مجلس شورای اسالمي تقديم گرديد كه در اين طرح
امتيازات و تسهيالتي را برای تشويق خانوادهها به افزايش تعداد فرزندان نظير افزايش
مرخصيهای زايمان ،ارائه سبک زندگي سالم و ساده متناسب با معيارهای اسالمي ،آموزش
مهارتهای الزم در راستای تحکيم بنيان خانواده ،كاهش ساعات كار و مشاغل نيمه
حضوری بانوان و ...پيش بيني شده است .اما متأسفانه به دليل وجود هزينههای مالي
سنگين اين طرح به ادعای برخي ،هنوز مورد تصويب قرار نگرفته است.
تبصره  2قانون اصالح تنظيم خانواده و جمعيت ،به دولت اجازه ميدهد مرخصي زايمان
مادران را تا  3ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباری(تشويقي)
برخوردار شوند.اين قانون به مادراني كه سن فرزندان آنها به سن نه ماهگي نرسيده
است ،تسری مييابد .ضعف اين ماده آن است كه دولت را در افزايش مرخصي زايمان
مکلف نکرده است؛ از اين رو بسياری از سازمانها و نهادها ممکن است به دليل داشتن بار
مالي ،اقدام به اين امر ننمايند و همين امر موجب ضعف و عدم كارآيي قانون شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.farsi.khamenei.ir
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طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از كاهش رشد جمعيت كشور مصوب مجلس
شورای اسالمي كه در سه ماده تنظيم شده است ،ايرادهای مختلفي دارد .در ماده  1اين
قانون ،كليه اعمال جراحي به منظور پيشگيری دايمي از بارداری ممنوع است ،مگر در موارد
مرتبط با تهديد سالمتي .ايراد وارد به اين ماده آن است كه سالمت دارای چهار بعد
جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی است و برای پوشش كليه ابعاد آن بايد با جامعيت
بيشتری اقدام شود.از سوی ديگر اين مصوبه در بخشهای مختلف از جمله افزايش
باروری منطبق با سياستهای كلي جمعيت ابالغي مقام معظم رهبری نيست .فرهنگ سازی
در خصوص تسهيل و ترويج تشکيل خانواده وافزايش فرزند ،اختصاص تسهيالت مناسب
به مادران بهخصوص در دوران بارداری و شيردهي ،ترويج سبک زندگي ايراني ـ اسالمي
و ...از جمله سياستهای جمعيتي ابالغي از سوی رهبری است كه در اين طرح به آن
توجهي نشده است.
در مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي نيز به افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان
مادر به ازای هر فرزند و امکان گذراندن دوره تحصيلي خود به صورت نيمه حضوری يا
مجازی ،فراهم آوردن امکان حضور منعطف و كاهش ساعات كار موظف ،ايجاد امتيازات
خاص و تسهيالت الزم در طرح دوركاری و نيمه حضوری و ساير شيوههای مناسب
اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زير  1سال اشاره شده است كه بايد
دستورالعمل اجرايي مربوط ،توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي تهيه شود .در حالي كه اين مصوبات در قوانين كار و ...پيشبيني نشده
است .لذا بازنگری و تجديد نظر در قوانين مرتبط با اشتغال زنان ،به منظور فراهم كردن
شرايط مناسب برای فرزندآوری و تربيت صحيح فرزندان و در حقيقت رشد كمي جمعيت
همراه با رشد كيفي آن در تمام زمينهها ضروری به نظر ميرسد.

آسیبهای ناشی از کنترل موالید بر خانواده
پس از روشن شدن اهداف كشورهای غربي از اجرای سياستهای كنترل جمعيت در جوامع
اسالمي ،به بيان آسيبهايي كه ممکن است خانوادهها با آن مواجه شوند ،ميپردازيم:
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1ـ عدم وجود ایثار و گذشت در خانواده و اولویت یافتن رفاه و لذت مادی
فرزندآوری در سراسر تاريخ از كاركردهای مهم خانواده بوده است .ترغيب خانوادهها
به داشتن يک فرزند ،سبب شده تا والدين در عمل به يک فرزند اكتفا كنند .تک فرزندی پديده
جديدی نيست؛ اما در جامعه ما در هيچ زماني مانند اكنون فراگير نبوده است .در ميان
آموزههای اسالمي ،نه تنها به تک فرزندی توصيه نشده ،بلکه با آن مخالفت و با رعايت
شرايطي دعوت به ازدياد نسل شده است ،به گونهای كه در قرآن كريم تکثير نسل به عنوان
يکي از مهمترين اهداف ازدواج معرفي شده است.
سياستگذاران كنترل جمعيت ،در واقع به نوع شخصيتهايي كه در جامعه و درون
خانوادهها قرار است تربيت شوند ،هيچ توجهي ندارند و تنها به كم شدن جمعيت ميانديشند.
جان رايان ،دين شناس كاتوليک آمريکايي در اين باره به همسران هشدار ميدهد و از
آنها ميخواهد كه فرزندان زياد داشته باشند .او استدالل ميكند تأمين خانوادههای بزرگ،
حاصلش زندگي موفق است .چون تأمين هزينه زندگي در اين خانوادهها نياز به ايثار و….
دارد .از طرفي خانوادههای كم جمعيت ،ممکن است ثروتمند باشند؛ اما اين ثروتمند بودن
خطرناکتر كه از فقير ماندن است .وی معتقد است« :كارشناساني كه به كنترل مواليد
معتقدند ،به نوع شخصيت هايي كه الزم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل
رشد كند و به حيات خود ادامه دهد ،فکر نکردهاند»(مک كبين ،1311 ،ص.)31

بر مبنای استدالل وی ،در خانوادههای پرجمعيت مفاهيمي نظير ايثار ،گذشت ،هم انديشي
و مفاهيم عميقي نظير آنها به خوبي خودنمايي ميكند ،بر خالف خانوادههای كم جمعيت
كه ممکن است ثروت فراواني انباشته كنند ،اما هرگز با اين مفاهيم ،ارتباطي برقرار نميكنند.
لذا اين ثروت از فقير بودن ،برايشان خطرناک تر است .بنابراين اگر در نگرش ديني قناعت،
ايثار ،تمرين اخالقي ،كار و تالش برای رشد و راحتي ديگران و ...في نفسه ارزش است و
رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد ،سياستهای كاهش جمعيت تا
حد پيدايش خانوادههای تک فرزند از اين منظر ميتوانند مورد تجديد نظر يا سؤال قرار
بگيرند.
به عبارت ديگر ،تنظيم خانواده و سياست فرزند كمتر ـ زندگي بهتر ،در درازمدت اثرات
مخرب رواني را برای كودكان و نيز والدين در پي خواهد داشت .كودكان در خانوادههای
كم جمعيت به ويژه تک فرزند همواره با سلسله خواستها و انتظارات بي پاياني رشد

آسيبشناسي سياست کنترل مواليد و قانون تنظيم خانواده 611 

ميكنند كه همه يا اكثر آنها برآورده ميشود .از اين رو فرزندان درچنين خانواده هايي با
مفاهيم ارزشي اخالقي نظير قناعت ،ايثار ،گذشت ،كمک به همنوعان ،صبر ،شکيبايي ،تحمل،
مدارا و ...بيگانه خواهند بود .از سوی ديگر به دليل اصالت رفاه و لذت ،والدين نيز فرزند
بيشتر را «مزاحم» تلقي ميكنند(گاردنر ،1316 ،ص .)211عالوه بر اين ،نياز كودک و فرزند به
وجود همبازی و خواهر و برادر در خانواده يک نياز فطری است كه نميتوان آن را كتمان
كرد .كودک نيازمند آن است كه بسياری از اوقات خود را با بازی و سرگرميهای مفيد پر
كند و اين امر بدون وجود همبازی امکان پذير نيست .پديده خانوادههای تک هستهای و تک
فرزندی ،واقعيتي غير قابل انکار است كه اگر برای كنترل و رفع آن چارهای انديشيده
نشود ،در بلند مدت منجر به انقطاع و امحای نسل ميگردد.

2ـ تضعیف شبکه ارتباطی خویشاوندی و کاهش انسجام خانواده
تجربه و ادراک مستقيم روابط انساني در قالب زندگي خانوادگي به شکل سنتي عامل
پيوندها و ثبات عاطفي در روابط اجتماعي نخستين هستند .سياست تک فرزندی ميتواند
تبعات مخرب عاطفي داشته باشد و نسل برآمده از اين خانوادهها به سمت انزوا و تنهايي
سوق داده ميشوند .كاهش اقتدار والدين ،پيامد ديگر تضعيف شبکه خويشاوندی و روابط
خانوادگي است .در يک سيستم خانوادگي كامل ،همه اعضای خانواده فرزندان را به پدر و
مادرشان ارجاع ميدهند .اين كار سبب شکل گيری يک اقتدار درون شبکهای و نهادينه شدن
الگوی هرمي قدرت در خانواده به صورت غيرمستقيم در ذهن كودک ميشود .ايجاد اقتدار
توسط خود والدين و به دور از شبکه خويشاوندی اصوال آسيبهای بسياری چون بروز
خشونت يا ديکتاتوری والدين را به دنبال خواهد داشت .در صورتي كه اين اقتدار به شکل
طبيعي در درون شبکه خويشاوندی شکل ميگيرد.1
شبکه خويشاوندی در پرورش ديني و مذهبي فرزندان نيز تأثير مستقيم دارد .الگوپذيری
در كودكان امری طبيعي است و آنان پيوسته از رفتار اطرافيان خود اثر ميپذيرند .ايـن نوع
آموزش كه آموزش مشاهدهای و غيرمستقيم است ،در تربيت كودک بسيار مؤثر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.jz.ac.ir
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عالوه بر اين ،يکي از مؤلفههای خانواده منسجم پيوندهای عاطفي و ميزان وابستگي
فرزندان به والدين و بالعکس است .به همان ميزان كه وابستگي متعادل ،ضروری و دارای
مزايای فراوان است ،افراط و تفريط در آن دارای آسيب بوده ،مشکلزاست .در خانوادههای
تک فرزند ميزان وابستگي دارای افراط و تفريط است .به اين معنا كه گاهي اوقات فرزند به
سبب اشتغال والدين مورد بيمهری و بيتوجهي قرار ميگيرد و گاهي نيز در كانون توجه
بيش از حد والدين هست .تعدد فرزندان ميتواند سبب ايجاد هماهنگي الزم و شکل گيری
وابستگي متعادل باشد.

3ـ ابتالی قابل توجه زنان ومردان به بیماریهای مختلف
يکي از كم خطرترين روشهايي كه توسط پزشکان برای جلوگيری از بارداری توصيه
ميشود ،عزل است .عزل ضررهايي را بر مرد و زن وارد ميكند .درباره مرد موجب
كسالت اعصاب ميشود و در اثر تکرار به حدی ميرسد كه درمانش صعب ميگردد.
درباره زن نيز موجب پيدايش مرضي در رحم به نام غده فيبرم و سرطان رحم ميشود
(حسيني طهراني1121 ،هـ ،ص.)33

همچنين خوردن دارو برای جلوگيری رحم از پذيرش نطفه و آبستن نشدن زنان كه
امروزه به صورت قرص متداول و معمول شده است ،ضررهای مزاجي شديدی دارد و
موجب كسالت اعصاب و گاهي موجب جنون و ديوانگي ميشود .عالوه بر اين ،كسالت قلب
و سرطان رحم و اختالل جريان خون و به هم خوردن سير طبيعي و عمل طبيعي غدد و
ترشحات زايد را به دنبال ميآورد(همان ،ص.)19

4ـ تغییر رفتارهای جنسی مردان و زنان و مجاز شدن سقط جنین
با اجرای سياستهای كنترل جمعيت ،دختران و پسران در سنين مختلف به
تکنولوژیهای كنترل بارداری و ايمن شدن از بارداریهای ناخواسته دسترسي پيدا ميكنند
كه اين امر منجر به افزايش روابط خارج از چهارچوب خانواده و در نتيجه فروپاشي
خانوادهها ميشود.
به همين دليل جنبش اصالح نژادی ،شعار كاهش جمعيت ،عقيم سازی ،كنترل زاد و ولد
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و سقط جنين را به عنوان آرمان جهاني خود در جهت رفع فقر و ايجاد جامعهای متکامل
معرفي كرده است .طبيعي است كه دستاوردهای اين شعار ،نويد جامعهای با انديشه
دستيابي به پيشرفت اجتماعي ،بدون نياز به دين و اخالق است(گاردنر ،1316 ،ص .)211اين
اقدامات غيراخالقي ،كه در سايه شعارهای به ظاهر جذاب كنترل جمعيت و سقط جنينهای
اختياری صورت ميگيرد ،توسط سازمان بهداشت جهاني ،بانک جهاني و يونيسف در حال
پياده شدن در كشورهای در حال توسعه و توسعه نيافته است .اينها جملگي آسيبهای
اخالقي است كه دامنگير سياست كنترل جمعيت ميباشد.

یافتههای پژوهش
1ـ سياست كنترل جمعيت ،مجموعه تصميمات مدون جمعيتي است كه از سوی دولت در
كشوری اتخاذ ميشود و حدود فعاليتهای او را در رابطه با مسائل جمعيتي و يا اموری كه
نتايج جمعيتي دارند ،تعيين ميكند .اجرای سياست كنترل جمعيت در ايران در دراز مدت منجر
به كاهش چشمگير جمعيت ،پير شدن جمعيت و كمبود نيروی انساني ميشود.
2ـ هدف كشورهای غربي از اجرای سياستهای كنترل جمعيت در كشورهای اسالمي
كاهش جمعيت مسلمانان ،كاهش اقتدار سياسي و تغيير در تركيبهای ديني ،بحران
اقتصادی در اين كشورها ،بحران فرهنگي ،اجتماعي و ...است.
3ـ اجرای سياستهای كنترل جمعيت در خانواده منجر به آسيبهايي از جمله عدم وجود
ايثار و گذشت در خانواده و اولويت يافتن رفاه و لذت مادی ،تضعيف شبکه ارتباطي
خويشاوندی و كاهش انسجام خانواده ،ابتالی قابل توجه زنان و مردان به بيماریهای
مختلف و تغيير رفتارهای جنسي مردان و زنان و مجاز شدن سقط جنين ميشود.
1ـ نظر به تاكيدات مقام معظم رهبری در خصوص افزايش جمعيت و كم شدن جمعيت
شيعه و روند روبه افزايش جمعيت سني در ايران ،ضروری به نظرمي رسد در جهت تکثير
نسل شيعه و تربيت انسانهای متخصص و كارآمد فرهنگسازی شود.
1ـ با توجه به ضعف قوانين موجود در خصوص حمايت از فرزندآوری ضروری به
نظر ميرسد كه قوانيني برای حمايت از زنان باردار و تسهيالتي به منظور ترويج
فرزندآوری بيشتر تصويب شود .همچنين عوامل تشويقي و ترغيبي فرزندآوری بيشتر،
بايد تبيين و به مردم اعالم شود و دولت نيز بايد با برنامهريزی صحيح برای افزايش

  616دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 6931شماره 16

جمعيت كشور تالش كند .البته رشد كمي جمعيت بايد با رشد كيفي آن(علمي ،فرهنگي و
اقتصادی) همراه باشد.
6ـ كنترل جمعيت بايد با توجه به شرايط و مقتضيات زماني كه در آن زندگي ميكنيم،
صورت گيرد؛ امروزه سياست استعمار طلبانه جوامع غربي كشتار مسلمين است .آنها
افزايش نسل مسلمين را برای خود خطر ميپندارند؛ لذا كشورهای اسالمي از جمله ايران
بايد بر امکانات و تسهيالت و افزايش توالد همت گمارند.

پیشنهادها
1ـ آموزش روشهای تربيتي صحيح به منظور تحويل نسلي سالم و كارآمد به جامعه.
2ـ بازنگری و تجديد نظر در قوانين مرتبط با اشتغال زنان از جمله قانون كار و پيشبيني
شرايط دوركاری و نيمه حضوری برای زنان باردار و مادران دارای فرزند.
3ـ پيشبيني امتيازات و تسهيالت ويژه در قوانين برای زنان باردار و مادران دارای فرزند
زير  1سال به منظور تشويق زنان به داشتن فرزند.
1ـ ترويج الگوی سبک زندگي اسالمي-ايراني و آگاهي بخشي به زنان برای ايفای كاملتر
نقش مادری و همسری.
1ـ ترويج فوايد فرزندآوری و پيامدهای منفي كاهش نرخ باروری از طريق رسانهها.
6ـ تسهيل شرايط ازدواج و كاهش سن ازدواج.
1ـ ترويج شعار«فرزند بيشتر آينده بهتر».
1ـ فرهنگسازی برای دستيابي به جمعيت مطلوب و اصالح بينش و نگرش مسؤوالن و
مردم نسبت به پيامدهای منفي كاهش باروری.
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