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مدرنیته، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت در ايران
تاریخ دریافت: ۱۳9۲/06/۲5 - تاریخ پذیرش: ۱۳9۲/0۸/0۱

 محبوبه جوکار1، محمد مهدی صفورایی پاریزی2

چكیده
روند نزولی رشد جمعیت در ایران طی سال های اخیر که به دنبال تغییر سبک 
زندگی رخ داده، متأثر از مدرنیته و مبانی مدرنیستی است. اهمیت بررسی این 
موضوع زمانی آش��کار می ش��ود که بدانیم در صورت ادامه این روند، در آینده با 
پیری جمعیت و مش��کالت ناشی از آن مواجه خواهیم بود. بر این اساس، مقاله 
حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که مدرنیته چه نقشی در تغییر سبک 

زندگی و کاهش جمعیت در ایران داشته است؟
ای��ن پژوهش ب��ا روش توصیفی – تحلیل��ی و با اس��تفاده از منابع تاریخی، 
جامعه شناس��ی و س��ایر منابع، به بررس��ی موضوع مورد نظر پرداخته است که 
دس��تاورد آن واقف شدن بر این مسئله اس��ت که اگرچه در پژوهش های انجام 
گرفته، عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کاهش 
جمعیت ذکر ش��ده؛ از تأثیر عامل مهمی به نام مدرنیته به مقدار زیادی غفلت 

شده است، 
برش��مردن ابع��ادی از تأثیرمدرنیته در کاهش جمعی��ت، مثل تغییر بینش 
اعتق��ادی، تروی��ج مصرف گرای��ی، افزایش س��ن ازدواج و ط��الق، تحقیر نقش 
مادری و... که به دنبال رواج اندیش��ه های مدرنیستی در جامعه رخ داد، از دیگر 

دستاوردهای این مقاله است.
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مقدمه
جمعیت  یکي  از عناصر قدرت  هر کشور و عامل مهمی در رشد و اعتالی فرهنگی و اقتصادی 
آن کش��ور است. طبیعی است که اگر جمعیت کشوری به سمت پیری برود و تدابیری برای 
افزایش جمعیت و جایگزین کردن جمعیت جوان اندیش��یده نش��ود، به زودی آن کش��ور با 
مش��کالت عدیده ای چون نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه خواهد 
شد. این امر خودبه خود سبب ورود خرده فرهنگ های ناسالم و افزایش ناهنجاری های اخالقی 

و اجتماعی در آن جامعه خواهد شد.
کنترل جمعیت در سال های اخیر در کشور، سبب کند شدن رشد جمعیت شد؛ به گونه ای 
که این اتفاق، امروز تبدیل به یکی از دغدغه های مهم رهبر و دلس��وزان نظام گردیده اس��ت. 
بیانات مقام معظم رهبری و س��خنان مس��ئوالن در این مورد، حکایت از آن دارد که باید به 
زودی فرهنگ »فرزند کمتر، زندگی بهتر« تغییر کند و نس��بت به احیای فرهنگ اس��المی 
در این مورد که تأکید بر افزایش زاد و ولد دارد، اقدام شود. فرهنگ کاهش جمعیت سال ها 
در مراکز بهداشتی درمانی، رسانه ها و سایر مراکز، تبلیغ و ترویج می شد و به تدریج فرهنگ 

جدید کاهش تعداد فرزندان را رقم زد.
بی تردید کاهش جمعیت در ایران، معلول عوامل متعددی است، ولی تأثیر مدرنیته و نفوذ 
س��بک زندگی غرب��ی در الیه های مختلف زندگی فردی، خانوادگ��ی و اجتماعی ایرانیان، از 
عوامل مهم کاهش جمعیت در کشور است. فرهنگ غربی که بر پایه اعتقاد به انسان محوری 
بنا شده، می کوشد این برداشت را در ذهن مردم ایجاد کند که برای خوشبختی و لذت بردن 
بیشتر از زندگی، باید تعداد اعضای خانواده را محدود کرد و این کار با کنترل باروری و کاهش 
زاد و ول��د محقق می ش��ود. این تلقی به گونه های مختلف و از راه ه��ای گوناگون در کاهش 

جمعیت کشورمان مؤثر بوده است.
آنچه این مقاله به آن می پردازد، بررسی نقش مدرنیته در تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت 
در ایران است. به این منظور، پس از تبیین مفاهیم کلیدی، ابتدا مبانی مدرنیته و چگونگی ورود آن 
به ایران بررسی شد، سپس چگونگی تغییر سبک زندگی با تأثیرپذیری از مدرنیته مورد کنکاش 

قرار گرفت و پس از آن ابعاد تأثیر مدرنیته بر کاهش جمعیت بررسی گردید.
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کاه��ش جمعیت، پیامد های منفی به دنبال دارد و نیازمند ارایه راهکارهایی برای مقابله با 
این رخداد اس��ت که مقاله حاضر به دلیل محدودیت، قادر به ذکر آنها نیس��ت. جستجو در 
منابع موجود درباره جمعیت نشان می دهد بیشتر منابع به پیامدهای افزایش جمعیت اشاره 
نموده اند و آسیب های آن را برشمرده اند و تعداد معدود دیگری که به بررسی عوامل کاهش 
جمعیت پرداخته اند، از تأثیر مدرنیته در این باره غفلت نموده اند. بنابراین، نویسنده به منابع 
چندان مرتبط با موضوع مقاله، به جز کتاب رس��اله نکاحیه عالمه حسینی طهرانی و تعداد 

کمی مقاله یا مصاحبه دست نیافت.

تبیین مفاهیم 

سبک زندگی

مفهوم س��بک زندگی از مفاهیمی اس��ت که پژوهش��گران حوزه جامعه شناسی و مطالعات 
فرهنگی آن را به کار می برند و دامنه کاربرد آن در علوم اجتماعی رواج زیادی یافته اس��ت. 
با این وجود، زمان دقیق راه یافتن این اصطالح در ادبیات علوم گوناگون روشن نیست )مرکز 
تحقیقات اس��تراتژیک،1386، 16(. برای این مفهوم، تعاریف گوناگون آورده اند که به چند تعریف 

بسنده می کنیم. 
- به اعتقاد آدلر، هر کس برای خود س��بک زندگی ای دارد که کمابیش به س��بک زندگی 
دیگران ش��بیه اس��ت، ولی کاماًل مشابه و همسان نیست. س��بک زندگی نوعی منشأ درونی 
در فرد دارد و برخاس��ته از نخس��تین سال های کودکی اوس��ت و الزاماً موروثی یا حتی زاده 
محیط نیس��ت. از نظر آدلر، در کنار ریشه های فردی، سبک زندگی، آفریننده مجموعه ای از 
رفتارهای ویژه اس��ت؛ رفتارهایی ناش��ی از تفکر، هیجانات، عواطف و... که بازتاب هویت فرد 

است )خادمیان،1387، 16(.
- از نظر گیدنز )1387( هر س��بک زندگی مس��تلزم مجموعه ای از عادت ها و جهت گیری ها و 
بنابراین برخوردار از نوعی وحدت اس��ت که - ع��الوه بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت 
وجودی- پیوند بین گزینش های فرعی موجود در یک الگوی کم وبیش منتظم را نیز تأمین می کند. 
در حوزه مطالعات فرهنگی سبک زندگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش های هر فرد 
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که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد، اطالق می شود و نشان دهنده 
کم وکیف نظام باورها و کنش های فرد است. به عبارت دیگر، سبک زندگی داللت بر ماهیت 
و محت��وای خاص تعامالت و کنش های اجتماعی اش��خاص در هر جامعه دارد و بیان کننده 

اغراض، نیت ها و تفاسیر فرد در رفتار روزمره و زندگی روزانه می باشد.
جمع بندی این نظرات چنین اس��ت که ش��یوه زندگی یا س��بک زیس��تن، بازتاب دهنده 
گرایش ه��ا، تمایالت، رفتار، باورها و ارزش های فرد یا جامعه اس��ت و مجموعه برداش��ت ها، 
عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخالقی و سطح اقتصادی، در کنار هم سبک زندگی 

فرد یا گروه را می سازند.

سبک زندگی اسالمی
منظور از سبک زندگی اسالمی این است که تمامی گرایش ها، تمایالت، رفتار، باورها، ارزش ها 
و مجموعه برداش��ت ها، عادت ها، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخالقی، اقتصادی و سیاسی 
فرد یا جامعه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای آموزه های دین اسالم و عمل 
بدان ها پایه ریزی ش��ود؛ به گونه ای که این س��بک بتواند بخشی از تمدن نوین اسالمی قرار 
گیرد. بر همین اس��اس ترویج سبک زندگی اسالمی که دغدغه رهبر معظم و دلسوزان نظام 
اس��ت، بخشی از تمدن سازی نوین اسالمی است که گس��تره عظیم آن باید بار دیگر دنیا را 

درنوردد )مقام معظم رهبری، 1391(.

تبیین مفهومی مدرنیته
واژه »مدرن« از ریش��ه التین »mode« اقتباس ش��ده اس��ت. این واژه در ساختار اصلی و 
ریشه ای خود به معنی »به روز بودن«، »آنچه رایج است در تمایز از ادوار قبل« )رهنمایی، 132، 

1384(، »کنونی«، »امروزی« و »جدید« است. 

در قرن پانزدهم میالدی، دوره رنسانس در برابر »وسطا« قرار داشت و با مفهوم »باستان« 
یکی بود. در مرحله بعد و در قرن های ش��انزدهم و هفدهم، از تعهد و التزام به باس��تانی گری 
منقطع ش��د و هر مفهومی نزدیک به ریش��ه لغوی اش )نوآوری و امروزی بودن( از آن مراد 
می گردد. مرحله بعد از دوره روش��نگری )قرن هیجدهم ب��ه بعد(، مفهوم نوآوری که با بهتر 
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زیس��تن مالزم انگاشته می شد در آن تثبیت ش��د و با مفهوم »سنت« در تقابل قرار گرفت. 
»مدرن« در این کاربرد که امروزه نیز مصطلح اس��ت، همراه با نگاهی نو و جدید و دیگرگون 
به عالم و آدم اس��ت؛ نگاه و ش��ناختی که برخاسته از زیستن در اکنون و گسستن از گذشته 

است )بیات، 1381، 507(.
»مدرنیته« به تجربه زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیباشناختی و فکری 
گفته می شود که متضمن عقالنیت اداری و اقتصادی و تمایز و تفکیک جهان اجتماعی است 
)گیبن��ز، 1381، 22(. این واژه را مجموعه اوص��اف و خصایص تمدن جدیدی که در طی چند 

قرن اخیر در اروپا و آمریکای ش��مالی سر برآورد یا برای دوره تاریخی خاصی نیز به کار رود 
نی��ز معنا کرده اند. در این مفهوم، مدرنیته نماینده دوره م��درن در تاریخ - در تقابل با دوره 

سنت- است )بیات، 1381(.
بنابراین، واژه مدرنیته که درباره زمان آغاز آن اختالف نظر وجود دارد، هم به معنای سبک 
زندگی جدیدی اس��ت که متناس��ب با پیدایش جهان بینی جدید در غرب )از قرن پانزدهم 
ب��ه بع��د( به وجود آمد و هم می توان آن را به همان دوره تاریخی خاص نس��بت داد. مراد از 

مدرنیته، در این مقاله، معنای اول است.
»مدرنیزه و مدرنیزاسیون« با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ اولی، برای اشاره به انطباق و 
سازگاری با فرایند های تغییر از قبل مدرن به مدرن، و دومی برای اشاره به خود این فرایندها 
به کار می رود. مدرنیزاسیون در تمام شاخه های فرعی علوم اجتماعی، در حکم مقوله ای عام و 
کلی برای انبوهی از فرایند ها به کار می رود که باعث تغییر و تحول از ماقبل مدرن به مدرن 

می شوند یا با آنها ظاهر می شوند یا به دنبال چنین دگرگونی رخ می نمایند )گیبنز، 1381(.
برخی بر این باورند مدرنیزاس��یون به دو معنی به کار رفته اس��ت؛ در معنای  اول، مجموع 
رویدادهای سیاسی، علمی، فنی و اجتماعی است که در چند قرن اخیر در غرب پدیدار شده 
و اسباب پیشرفت صنعتی و قدرت سیاسی غرب را فراهم آورده  است. در معنای دوم، فرایند 
انتقال مدرنیته غربی بر س��رزمین های  غیرغربی و غیرصنعتی است. مدرنیزاسیون در مفهوم 
اول، درون زا و در معنای  دوم، وارداتی اس��ت )بهنام، 1382(. معنای مورد نظر در مقاله حاضر، 

معنای دوم است.
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بنابراین مدرنیس��م یا تجدد گرایی، که چارچوب نظری تمدن جدید غرب را ش��کل داد، 
عب��ارت اس��ت از جریان حاکم بر تمدن جدید غرب در زمینه ه��ای فکری، فرهنگی، علمی، 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... که جدا از آموزه های دینی و با محور دانستن انسان و تکیه 
بر آزادی همه جانبه او و نیز اعتماد بر عقل بشری و اصالت دادن به فرد، در پی تحلیل همه 
امور اعم از طبیعی و ماورای طبیعی برآمده و با اندیش��ه نو کردن و تغییر همه جانبه زندگی 

انسان، دین، آداب، رسوم، سنت ها و هر آنچه را  که در مقابلش واقع شود، نفی می کند.
حاصل س��خن آنکه واژه های مدرن، مدرنیته، مدرنیزاس��یون و مدرنیسم اشاره به تحولی 
اساس��ی در حوزه های مختلف زندگی بش��ر و ایجاد روش های نوین در این زمینه دارد. این 
شیوه ها هم در حوزه فلسفه و اندیشه های عقالنی مطرح است، هم در هنر و زیبایی و هم در 
ح��وزه دین و معرفت دینی. با ورود مدرنیته به هر یک از این عرصه ها، آنها را دچار تحوالت 
گس��ترده ای می نماید. نکته بارز در این پدیده، نفی سنت ها و امور ثابت فرهنگی و بومی هر 

جامعه است که فرهنگ و باورهای دینی آن جامعه را به چالش می کشد. 
ناگفته نماند دو واژه مدرنیته و مدرنیس��م بدون درنظرگرفت��ن تفاوت های جزیی، در این 

نوشتار مترادف قرار داده شده و گاه به جای یکدیگر به کار رفته اند.

مبانی مدرنیسم
مدرنیسم که از نظر عناصر، حیثیت مکتبی و اعتقادی مدرنیته و جهان بینی فرهنگ و تمدن 
جدید غرب اس��ت، دارای مبادی و مبانی اس��ت که دقت در آنها چگونگی تأثیر مدرنیسم بر 
بروز مشکالت و آسیب های اجتماعی از جمله کاهش جمعیت را بر ما روشن می سازد. اگرچه 
این مبادی نیازمند بحث مفصل اس��ت، به دلیل محدودیت این نوشتار، فقط به عناصری که 

دخالت بیشتری در کاهش جمعیت کشورمان داشته است، اشاره می شود.
مهم ترین و اصلی ترین ایدئولوژی غرب مدرن که اینک به جریان غالب و حاکم در اندیشه 
سیاس��ی و اجتماعی غرب تبدیل شده، لیبرالیسم است. لیبرالیسم از واژه Liber به معنای 
آزادی گرفته شده و هسته مرکزی و مفهوم بنیادین ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی است )بیرو، 
1375(. عنصر آزادی خواهی و آزاداندیشی بر فردگرایی و حقوق فردی مبتنی است که از جمله 
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آن حقوق، حق آزادی است. تعبدگرایی و حجیت گرایی که از ارکان ادیان و اندیشه های سنتی 
است، از نظر آرمان و طرح مدرنیسم باید از تمام زوایای زندگی زدوده شود )بیات، 1381(.

یکی دیگر از عناصر اصلی مدرنیته، اومانیسم به معنای »انسان ساالری« یا »بشرانگاری« یا 
اعتقاد به اصالت بشر در مقابل خدا است )زرشناس، 1383(. در این اندیشه، اومانیسم به کرامت 
و یا اصالت انسان اشاره نمی کند، بلکه به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است. به 
ــانيااومانیسم)يعنی(اينکهانسانیتانسانبههیچوجه گفته شـهید مطهری)1370(: »اصالتانس
ــانیتدربرابرحیوانیت ــانازاصالتیبهنامانس اصالتندارد،تنهاحیوانیتشاصالتداردوبس؛انس

خويشبرخوردارنیست.« این، ویژگی انسان شناسی مدرن است.

صورت سلبی اومانیسم، نفی خالفت انسان نسبت به خداوند سبحان و روی گرداندن از ابعاد 
متعالی و کرامت آس��مانی اس��ت )غفاری، 1382(. بر اساس چنین دیدگاهی، انسان نه فقط 
خلیفه خدا نیس��ت، بلکه فقط مادی و محدود در زندگی این دنیا است. از آنجا که اومانیسم 
رابطه انس��ان را با مبدأ و معاد قطع نموده و او را محصور در زندگی همین دنیا می بیند، لذا 
آنچ��ه ک��ه این مبنا بر آن تأکید دارد و آن را اصیل می داند، رس��یدن به همه خواس��ته ها و 
تمایالت نفسانی و فراهم نمودن زمینه لذت بیشتر انسان است. ازاین رو، لذت گرایی در ذات 
اومانیسم و بخش جدایی ناپذیر آن است که همه چیز بر همین اصل شکل گرفته و اصالت یا 

عدم اصالت با آن تعیین می شود.
در فردگرایی که از دل اومانیس��م زاده شده و محصول آن است، واحد اساسی جامعه، فرد 
اس��ت. فرد، داده ای نخس��تین تلقی می ش��ود که مجموع زندگی اجتماعی با توجه بدان بنا 
می شود. این دیدگاه ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و... را در برمی گیرد )بیرو، 1375(. بر این 

اساس، تمام امور بسته به فرد و تمایالت فردی اوست.
سکوالریسم که از دیگر مبانی مدرنیته است، به معنای نگاه دنیوی و این جهانی به هستی 
است و دو بعد عملی و نظری دارد؛ بعد عملی آن، میل و گرایش به این جهان و وابستگی و 
عالقه داشتن به زندگی دنیا است. بعد نظری آن نیز برخواسته از تفسیر دنیوی و این جهانی 

هستی است که شامل موارد زیر است:
اول: انکار صریح ماورای طبیعت )پارسانیا،1389(؛
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دوم: به انزوا بردن دیانت و معنویت و محدود نمودن آنها به حوزه زندگی خصوصی و خارج 
کردن آن از قلمرو معرفت علمی )پارسانیا، 1385(.

عقل مدرن، سکوالریس��ت است و دین و معیارها و موازین معنوی و استانداردهای متعالی 
روحانی را از زندگی بش��ر خارج می کند و می خواهد آدمیان بدون هدایت ساحت قدس و با 

تکیه بر عقل خودبنیاد، زندگی فردی و جمعی را اداره نمایند )زرشناس، 1383(.
مادی گرایی که از دیگر مبانی مدرنیته است، هستی و نظام وجود را در انحصار ماده می داند 
و آن را در چارچوب تغّیر و تبدل و بستر زمان و مکان محدود و محصور می کند و آنچه را که 
از چاردیواری تغّیر و تبّدل و احساس و لمس بشر بیرون است، منکر است و معدوم و نیست 

می پندارد )مطهری،1370، 45(.

چگونگی ورود مدرنیته به ايران
توسعه صنعت در انگلیس و اروپا، گسترش ثروت را به دنبال داشت. بازار فروش و تهیه مواد 
اولیه، نیازهای حیاتی صنعت جدید اروپا بود. مجموع این رخدادهای باعث ش��د که چش��م 
طمع دولت های اس��تعمارگر، بیش از پیش به کشورهای شرقی و به ویژه ایران متوجه شود. 
اصطالح »منطقه نفوذ« از س��ال 1885 میالدی در اروپا پیدا ش��د. ب��رای نمونه در »پیمان 
برلن«، کشورهای قوی در کشورهای ضعیف تر خواستار حق نفوذ برای خود شدند و با استناد 
به آن، اروپاییان از سال 1879 تا 1899 میالدی، آفریقا را بین خود تقسیم کردند. کشورهایی 
که مس��تقل ماندند و مستعمره نش��دند، کشورهای انگشت شماری بود که ایران، یکی از آنها 

بود )نجفی و حقانی، 1381(.
نظام س��رمایه داری برای چیرگی بر بازار کشورها، توسعه نیافتگی آنها را مطرح می کرد. بر 
اساس نگرش مدرنیستی، جوامع غرب، پیشتاز گذار از جامعه سنتی به وضعیت مطلوب خود 
بودن��د که آن را »جامعه مدرن« می خواندند و این حرکت طولی، منطبق بر حرکت و جهت 
تکاملی تاریخ است. دیگر جوامع نیز در نقاط مختلف این محور و در مسیری واحد در حرکت 
بودند. بر این اساس، رسیدن به سرمایه داری لیبرالیسم و الگوی موجود جوامع غربی، وضعیت 
مطلوب حرکت تکاملی جوامع مدرن بود و جوامع دیگر برای رس��یدن به این الگوی تکاملی 
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باید همان تحوالتی را که در غرب انجام ش��ده بود، از س��ر بگذرانند؛ یعنی با نفی ارزش های 
جامعه س��نتی و رها کردن مذهب، قدم در راه رسیدن به جامعه مدرن بگذارند.این تفکرات 
به تدریج با روش های گوناگون در سرزمین های دیگر از جمله ایران نیز گسترش یافت )فوزی 

تویسرکانی، 1380(.

در ایران، نخستین تماس ها با غرب به دنبال ارتباط های اقتصادی و بازرگانی برای حصول 
مطامع استعماری و امپریالیستی غرب بود، ولی آشنایی با غرب، پس از شکست های پی درپی 
ایران از روس��یه و از زمان فتحعلی شـاه قاجار آغاز شد و تا مشروطه ادامه یافت. از مشروطه 
به بعد، مرحله دوم یعنی دوران غرب گرایی آغاز شد )نقوی، 1363(، که در زمان پهلوی اول و 
دوم به اوج خود رسید. اگرچه این رویکرد در ابتدا با هدف اقتباس پاره ای از شیوه های غربی 

برای مقابله با قدرت غرب آغاز ش��د، در ادامه، پیشرفت صنعتی و مظاهر تمدنی غرب سبب 
مرعوب شدن پادشاهان و دولت مردان ایرانی آن دوران در مقابل غرب شد و به تدریج با نام 
توسعه، تجدد و نوسازی، زمینه نفوذ اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی در ایران فراهم شد.

نویسندگان، جهانگردان، بازرگانان مرتبط با آن سوی مرزها، دانشجویان اعزامی به خارج از 
کشور، مطبوعات و کتب خارجی از مهم ترین عواملی بودند که زمینه ورود اندیشه تجددگرایی 
را به ایران فراهم کردند. انتش��ار روزنامه ها، ترجمه کتب و تأس��یس مدارس جدید نیز این 
جریان را تشدید می کرد. بدین ترتیب، موج تجدد لیبرالی در اواخر حکومت ناصرالدين شاه 

به دست نسلی از نویسندگان وارد ایران شد )بهنام، 1375، 77(.
مدرنیزاس��یون اقتص��ادی و فنی همچون جاده س��ازی، ایجاد راه آهن سراس��ری و اجرای 
برنامه های شهرسازی، اصالحات ارضی، ایجاد شبکه ارتباطی، ایجاد کشتزارهای بزرگ، ایجاد 
صنایع متوسط و توجه به مسئله نیرو )بهنام، بی تا؛ جعفریان، 1381( از اقدامات دوران رضا شاه 

و محمدرضا شاه بود.

همچنین مدرنیزاس��یون فرهنگی از اولویت های رژیم پهلوی بود که به بهانه آن، اقداماتی 
چ��ون مبارزه ب��ا مذهب و نمادهای مذهبی، تغییر پوش��ش مردان و سیاس��ت تغییر لباس 
س��نتی و استفاده از لباس فرنگی )از س��ال 1308 تا 1309.ش(، استفاده اجباری از کاله پهلوی 
)تیرماه 1306.ش( و س��پس تغییر کاله پهلوی به کاله شاپو )1313.ش( تصویب و اجرای قانون 
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لباس های هم شکل به تقلید از اروپاییان، اعالم رسمی کشف حجاب توسط رضاشاه )نجفی و 
حقانی،1381(، غیر دینی کردن آموزش و دادگستری، ایجاد تحول در ارزش های جامعه، ترویج 

ارزش هایی همچون روابط جنسی آزادتر با عنوان آزادی زنان، پوشاک به سبک غربی و برتر 
دانس��تن موسیقی و هنر غربی یا غرب گرایانه، تغییر در الگوی مصرفی و رفع نیازهای جدید 
طبقه متوس��ط نوین و ترویج مظاهری که از دید س��نتی »فساد« نامیده می شد، رقم خورد. 
گسترش فحشا، قمار و ارزش های غربی در جامعه و تضعیف ارزش های سنتی جامعه، معرفی 
مذهب با عنوان عامل عقب ماندگی )مدنی،1362؛ جعفریان،1381؛ فوزی تویسرکانی،1380( صرف 
بخش مهمی از بودجه های عمرانی برای گس��ترش س��وادآموزی و گسترش مدارس جدید و 
تأس��یس دانش��گاه ها )مهم ترین مراکز تحول در ارزش های جامعه سنتی( که بیشتر بودجه 
این حرکت های فرهنگی در آغاز توس��ط آمریکاییان تأمین می ش��د نی��ز از دیگر نمودهای 

مدرنیزاسیون فرهنگی در دوران حاکمیت پهلوی اول و دوم است )گازیوروسکی، 1373، 239(.
در این س��ال ها، متجددان غرب گرا که بیش��تر دانش آموختگان بازگشته از فرنگ بودند، با 
توج��ه به مبانی فکری خود که تأثیر زیادی از فرهنگ غ��رب پذیرفته بود، از الگوی »تقلید 
کامل از غرب« حمایت می کردند و در تالش بودند با ترویج مفاهیمی چون سکوالریس��م و 
تأکید بر باس��تان گرایی و نفی اسالم و هجوم به آداب و سنن و فرهنگ اسالمی، اندیشه های 
غرب گرایانه خود را همه گیر کنند. از نگاه آنها مذهب باید راه خود را از متن اجتماع و سیاست 
جدا می کرد. در این دوره، فعالیت بر ضد دین با انتقاد از دین و با عنوان فریبنده خرافه زدایی 

از فرهنگ عامه آغاز شد )جعفریان، 1381(.
همچنین، بر اس��اس نگرش هواداران مکتب مدرنیزاس��یون، تحول در ارزش ها و باورها در 
جامعه س��نتی و جایگزین کردن ارزش های نوین، عامل اصلی تحول در جوامع س��نتی بود. 
آنان معتقد بودند که باید ارزش های نوین با گس��ترش فرهنگ غربی و گس��ترش ارتباطات 
فرهنگی و آموزش��ی همچون اعزام دانش��جو و استاد به خارج از کش��ور و افزایش مدارس و 
نهادهای آموزشی جدید و تأسیس نشریات و رسانه های گروهی تشویق گردد و در کنار آنها، 
فرهنگ س��نتی و مذهبی این جوامع، حذف یا مورد بی اعتنایی قرار گیرد )بهنام، 1375، فوزی 

تویسرکانی، 1380(.
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این رخداد در دوران پهلوی اول و دوم به وقوع پیوست و حاکمان پهلوی کم کم و با اشکال 
مختل��ف، مبانی مدرنیته همچون تأکید بر اصال��ت لذت و مصرف گرایی و آزادی و به عبارت 
بهتر، »س��بک زندگی غربی« را در جامعه رواج دادند. پس از فراهم نمودن فضا برای ترویج 
س��بک زندگی غربی در ایران، به تدریج قوانین متناس��ب با آن وضع شد که برای نمونه، در 
س��ال های 1316 و 1317 قوانینی از تصویب مجلس ش��ورای ملی گذشت. این قوانین سن 
ازدواج را باال برد و به اش��تغال زنان رس��میت اندکی بخشید. از سال های پایانی دهه بیست 
شمسی، نظام خانوادگی کهن در معرض آسیب های زیادی قرار گرفت. قوانین مربوط به مهار 
باروری در س��ال 1334 به تصویب رس��ید. گام اساسی که اعالم تساوی حقوق زن و مرد به 
وسیله محمدرضا شاه بود، در سال 1341 برداشته شد. سرانجام در سال 1346 قانون حمایت 
از خانواده به تصویب رسید و حق اشتغال زنان را رسمیت و استحکام بیشتری داد؛ زیرا فقط 
با اعتراض و مخالفت شوهر، زن ناگزیر از ترک شغل خویش نبود و می توانست در این باره به 

دادگاه متوسل شود )آصفی، 1352؛ آزاد ارمکی،1386(.
در پایان این بحث توجه به نکات ذیل ضروری است:

- اگر چه مدرنیته ابتدا در ایران در قالب ورود صنعت و فناوری و مدرنیزاس��یون اقتصادی 
رخ نمود، ولی با اندیش��ه های غرب گرای حاکمان و روش��نفکران غ��رب زده، مبانی اعتقادی 
مدرنیس��م نیز به تدریج در قالب مدرنیزاسیون فرهنگی در الیه های مختلف زندگی ایرانیان 

کم وبیش رسوخ نمود و فضای ایران را دگرگون ساخت. 
- ماهیت دین س��تیز مدرنیته در غرب به دالیل مختلفی از جمله ناکارآمدی کلیسا و دین 
تحریف ش��ده مسیحیت در پاسخ به نیازهای مادی و معنوی مردم آن سرزمین شکل گرفت 
و اندک اندک این باور در حاکمان، سیاس��ت مداران و مردم غرب شکل گرفت که دین، برای 
زندگی مادی انس��ان توانمند نیس��ت. ازاین رو، دین از متن زندگی اجتماعی مردم به حاشیه 
رانده ش��د و به جای تکیه بر خدامحوری، بر انس��ان محوری تأکید گردید. این برداش��ت در 
پادش��اهان و روشنفکران ایرانی نیز موجب ش��د آنها با این توجیه که دین چیزی جز خرافه 
نیست و دین باوری، همان خرافه پرستی است، به صورت علنی با دین و مظاهر دین داری به 

مبارزه برخیزند.
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- مدرنیته با ماهیت لذت گرا، رفاه طلب و ضد دین خود، با ورود به زندگی ایرانیان، بر سبک 
زندگی آنها را در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی تأثیر گذاش��ت و سبک زندگی غربی در 
کشور رواج یافت. یکی از عرصه های متأثر از مدرنیته، حوزه زاد و ولد بود و حکومت طاغوت را 
برآن داشت تا با شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« اقدام به کنترل موالید و تحدید نسل نماید. 
پس از پیروزی انقالب اس��المی و بازگش��ت ارزش های اسالمی، رشد جمعیت روند صعودی 
در پیش گرفت؛ به گونه ای که بر اس��اس آمار، رش��د جمعیت از 2/7 درصد در سال 1355 به 
3/9 درصد در سال 1366 رسید، ولی پس از دفاع مقدس این روند باز رو به کاهش گذارد و 
در سال 1370، به 2/5 درصد و در سال 1375 به 1/5 رسید )مرکز آمار ایران(. اگرچه یکی از 
دالیل تصمیم دولت مردان برای کاهش جمعیت، جنگ و مشکالت اقتصادی ناشی از آن بود، 
در کنار آن و ناخودآگاه، اندیش��ه و بینش مدرنیته القا ش��د و راحت طلبی اومانیستی، برخی 
را به سمت کاهش جمعیت سوق داد. اکنون پیش از پرداختن به چگونگی تأثیر مدرنیته بر 
این حوزه، اشاره ای گذرا به ساحت های متأثر از مدرنیته در تغییر سبک زندگی خواهد شد و 

سپس ابعاد تأثیر مدرنیته بر کاهش جمعیت در کشور بررسی می گردد.

مدرنیته و تغییر سبک زندگی
با نگاهی ظاهری به س��بک های رایج زندگی امروزی در جامعه، به خوبی می توان ابعاد تأثیر 
مدرنیت��ه را در زوایای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی مش��اهده نم��ود. یکی از آثار مهم 
مدرنیته، گس��ترش سبک زندگی غربی در جامعه است که ریش��ه در دوران شاهان قاجار و 
پهلوی دارد. پس از پیروزی انقالب اس��المی ایران و بازگش��ت به ارزش های اصیل اسالمی و 
حاکمیت ارزش های دینی و انقالبی و معنویت حاکم بر آن دوران، این سبک زندگی، زمینه 
ظهور و بروز عملی نیافت، ولی با فاصله گرفتن از س��ال های آغازین انقالب و به ویژه پس از 
دف��اع مقدس، توجه بیش از حد به امور اقتصادی و غفلت از امور فرهنگی و اعتقادی، زمینه 
کم رنگ ش��دن ارزش های دینی و انقالبی را فراهم نمود و با ش��عارهایی چون آزادی، اندیشه 
سکوالریس��تی و جدایی دین از عرصه زندگی اجتماعی، رفاه طلبی و اش��رافی گری که از آثار 

مدرنیته اند، احیا شد.
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از سوی دیگر گسترش روزافزون ارتباط های بین المللی و پدیده جهانی شدن و دسترسی 
به انواع ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی با گسترش ابزارهای نوین ارتباطی چون ماهواره، فضای 
مج��ازی و پخش برنامه های مخرب رس��انه ای و نیز خواس��ت نظام س��لطه جهانی مبنی بر 
جهانی س��ازی فرهنگ منحط غرب، سبب شد مدرنیته بار دیگر با بازگرداندن ضد ارزش ها و 
بازخوانی نظریه های پوسیده غربی که کارایی خود را در جوامع غربی نیز از دست داده بودند، 
رخ بنماید و به گفته برخی نویسندگان »اوج این جریان در نیمه دهه 1370 خودنمایی کرد« 
)گاردنر، 1386، 17(؛ این گونه بود که خانواده ایرانی نیز از آسیب های این فرهنگ در امان نماند. 

اگرچه خانواده ایرانی به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم معنوی و پیروی از اهل بیت تالش 
می نماید خود را از پیامدهای این فرهنگ دور نگاه دارد، نفوذ فرهنگ برآمده از اندیش��ه های 
نوگرا، بر بس��یاری از ارزش ها و سنت های پسندیده اسالمی- ایرانی در خانواده ایرانی هجوم 

آورده و اثرات زیادی بر جای نهاده است.
مدرنیته نه فقط در بعد ساختار، خانواده ها را دگرگون ساخته و به دلیل ناچاری های زندگی 
شهرنش��ینی، صنعتی شدن و غیره، خانواده هس��ته ای را جایگزین خانواده گسترده کرده و 
اش��کال مختلفی از خانواده مانند خانواده های تک والد )ناش��ی از افزایش طالق( و تک نفره را 
پدید آورده، کارکردهای خانواده را نیز دچار تغییرات وآسیب های زیادی نموده است. کاهش 
ارتباط عاطفی زن- ش��وهر و والدین- فرزندان، کاهش روابط خویش��اوندی، کاهش حمایت 
از س��المندان و واگذاری امور آنها به س��رای سالمندان، وانهادن وظیفه تربیتی توسط برخی 
والدین به رسانه ها و سایر مراکز آموزشی، جابجایی نقش ها و... از تغییرات در کارکرد خانواده 

می باشد که به  یقین، متأثر از مدرنیته است.
غرب برای گسترش فرهنگ خود در عرصه فرهنگ عمومی و فرهنگ نخبگانی کشورهای 
غیر غربی، به ترتیب از دو سازوکار مکمل یعنی، رسانه و گسترش علوم مدرن و انسانی استفاده 
می کند. بنابراین، گس��ترش سبک زندگی غربی و مدرن در سطح فرهنگ عمومی کشور ما 
از طریق رسانه ها و نیز در سطح فرهنگ نخبگانی از طریق گسترش علوم انسانی انجام شد. 
تلویزیون و سینما مهم ترین عامل ترویج سبک زندگی غربی در سطح فرهنگ عمومی است. 
ما همواره در رسانه ها شاهد نمادپردازی و شخصیت سازی کاراکترها برحسب معیارهای مدرن 
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هس��تیم. مثاًل در فیلم های خود همواره زن موفق را به صورت زنی با تحصیالت دانشگاهی، 
دارای شغل بیرون از خانه، مجرد و یا در صورت تأهل با یک و یا در نهایت دو فرزند و... نشان 
می دهی��م که در اذهان عمومی به عنوان ش��یوه صحیح و معی��ار زندگی مطلوب قرار گرفته 
است. از دیگر مواردی که رسانه ها، به خصوص تلویزیون در گسترش سبک زندگی غربی مؤثر 
بوده اند، ترویج نمادهای غربی از طریق عروسک ها، کارتون ها و... در سطح کودکان و فیلم های 

سینمایی و نمایش افکار و ظواهر غربی در برنامه های تلویزیونی برای بزرگساالن است. 
کاهش زاد و ولد و س��یر نزولی رش��د جمعیت از پیامدهای فرهنگ و سبک زندگی غربی 

است و در کنار سایر عوامل، رسانه ها در القای این فرهنگ، نقش مؤثری ایفا کردند.

مدرنیته و کاهش جمعیت
مدرنیته به دلیل ماهیت رفاه طلب و لذت گرای خود، نقش اساسی در کاهش جمعیت داشته 
که با برشمردن مواردی از آن، میزان این تأثیرگذاری روشن خواهد شد. پیش از بررسی این 
عوام��ل، م��روری بر تحوالت جمعیتی ایران از پیش از انقالب تاکنون مس��تندی بر این ادعا 

خواهد بود.

روند دگرگونی های جمعیتی ايران
س��یر نزولی رشد جمعیت در کش��ور، پس از سرشماری سال 1385 به چشم آمد. پنج سال 
بعد، آمارهای جمعیتی سرش��ماری سال1390 نشان داد که نرخ فرزندآوری در خانواده های 
ایرانی کمتر از »حّد جایگزینی باروری« ش��ده اس��ت. »بخش جمعیت اداره اقتصادی و امور 
اجتماعی س��ازمان ملل متحد« در »بازبینی س��ال 2010 می��الدی پیش بینی های جمعیت 
جهان« پیش بینی های آینده نگرانه ای از روند تحوالت جمعیتی ایران در چهار دورنما ترسیم 
نموده که در نگران کننده ترین دورنما، جمعیت ایران در س��ال 1405 به اوج خود یعنی، 79 
میلیون نفر خواهد رس��ید و پس از آن، رش��د منفی خواهد داش��ت و در سال 1450 به 56 

میلیون نفر و در سال 1480 به 31 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
ارایه این گزارش های نگران کننده به رهبر معظم انقالب، س��بب شد وی از سال 1389 به 
صراحت درباره حذف سیاس��ت های مهار جمعیت و ضرورت برنامه ریزی برای رشد جمعیت 
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سخن بگوید که برای نمونه در جمع مردم بجنورد فرمود:
ــد. ــطدهههفتادبهاينطرفبايدمتوقفمیش ــلازاواس ــألهتحديدنس ...مس
ــد،خوببود،الزمبود،لیکنازاواسط ــتتحديدنسلاتخاذش البتهاولیکهسیاس
ــتباهبود.عرضکردم، ــد.اينرامتوقفنکرديم،ايناش دهههفتادبايدمتوقفمیش
مسئولینکشوردرايناشتباهسهیماند،خودبندهحقیرهمدرايناشتباهسهیمام.اين
راخدایمتعالوتاريخبايدبرماببخشند.نسلجوانرابايدحفظکرد،بااينروند
کنونیاگرماپیشبرويم...کشورپیرخواهدشد.خانوادهها،جوانهابايدتولیدمثل
ــردنفرزنداندرخانهها،بهاين ــلراافزايشدهند.اينمحدودک ــادکنند،نس رازي

شکلیکهامروزهست،خطااست)رهبرجمهوریاسالمیايران،1391(.

در کش��ور ما، دولت تا پیش از دهه 1330، سیاست گذاري جمعیتي مشخصي نداشت. در 
س��ال 1334 »اداره بهداش��ت مادران و کودکان« در وزارت بهداري راه اندازي شد و کارهایي 
ب��راي مهار باروري انجام داد. در همان س��ال، انجمن خیریه »راهنماي خانواده« با همکاري 
صندوق بین المللي جمعیت ابزارهاي پیشگیري را به برخي مراکز دولتي و غیر دولتي مي داد.

آمارهاي جمعیتي س��ال 1345 نشان مي دهد که در بازه زمانی سال1335 تا 1345 نرخ 
رشد سالیانه جمعیت 3/13 درصد و نرخ باروري کلي، برابر با 7/7 فرزند بوده است. در سال 
1345 با اعالم نظر کارشناس��ان شوراي جمعیتي مستقر در آمریکا، »شوراي عالي بهداشت 
و تنظیم خانواده و س��تاد عالی هماهنگی« با همکاري دس��تگاه هاي دولتي تشکیل و حوزه 
معاونت وزارت بهداري براي اجراي برنامه های آن در نظر گرفته ش��د )س��میعي نس��ب و ترابي، 
1389، 176(. به دنبال آن، از س��ال 1346»سازمان جمعیت و تنظیم خانواده« راه اندازي شد. 

در پایان سال 1346 موضوع خدمات تنظیم خانواده با هدف مهار باروري و رشد جمعیت، در 
برنامه عمراني چهارم کش��ور )1347-1351( گنجانده و در برنامه عمراني پنجم )1356-1352( 

نیز پیگیري شد.
با اینکه برنامه هاي تنظیم خانواده، پذیرش همگاني پیدا نکرد، »نرخ رشد سالیانه جمعیت« 
در ده س��اله 1345 تا 1355 به 2/71 درصد کاهش یافت، ولی بُعد خانوار همچنان پنج نفر 

باقی ماند. 
پس از انقالب اسالمي، رشد جمعیت شتاب گرفت؛ چنان که در بازه زمانی ساله 1355 تا 
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1365 نرخ رشد سالیانه جمعیت به 3/91 درصد، نرخ باروري کلي به 6/9 فرزند، جمعیت کل 
کشور به پنجاه میلیون نفر و بُعد خانوار به5/1 نفر رسید )مرکز آمار ایران(. البته ورود مهاجرانی 

از همسایگان شرقی و غربی، بخشی از این افزایش را توضیح می دهد.
پس از سرشماري سال 1365 کارشناسان جمعیت و بهداشت، نسبت به »انفجار جمعیت« 
هش��دار دادند و مسئوالن کشور را براي پیگیري سیاس��ت »تحدید جمعیت« قانع نمودند. 
ازاین رو، در س��ال 1368 در متن »برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري 
اس��المي ایران« به برنامه مهار جمعیت توجه شد و در برنامه هاي دوم و سوم توسعه نیز این 

سیاست، پررنگ تر پیگیري شد.
بر اس��اس بن��د »ج« قانون »برنامه اول توس��عه اقتصادي، اجتماع��ي، فرهنگي جمهوري 
اس��المي ایران« مصوب 1368/11/11-که به تصویر کالن برنام��ه مي پردازد- خطوط کلي 

سیاست تحدید موالید کشور به این شرح می باشد:
برمبنايبررسيهايبهعملآمده،اِعمالسیاستتعديلموالیداز6/4مولودزنده
بهدنیاآمدهدرطيدورانبالقوهباردارييكزن)سال1365(بهچهارنوزاددرسال
ــدطبیعيجمعیتاز3/2به2/3درصددرهمینمدت،با 1390وکاهشنرخرش
توجهبهساختمانفعليبسیارجوانجمعیتوويژگيهايزيستيوفرهنگيجامعه
ــاروريعموميزنانتاحدچهارنوزادو ــرخواهدبود.ازاينرو،کاهشب امکانپذي
ــت ــال1390مهمترينهدفدرازمدتسیاس ــدطبیعي2/3درصددرس نرخرش
ــورخواهدبودومتناسببااينهدفها،کاهشنرخرشدطبیعي تحديدموالیدکش
ــعهبعدي،ازطريق جمعیتبه2/9درصددرانتهاياينبرنامهوابتدايبرنامهتوس
ــهعنوانعمدهترينهدف ــدهبرمتغیرباروريب ــذاريآگاهانهوبرنامهريزيش اثرگ

جمعیتياينبرنامهدرنظرگرفتهشدهاست.
ــکيبهعنوان ــتدرمانوآموزشپزش بهمنظورنیلبهاينهدف،وزارتبهداش
ــتباهمهتوانوامکاناتخودبهطورمتوسط24 ــت،موظفاس مجرياينسیاس
ــالهاي68 ــنيبالقوهباروريراطيس درصداززنانومادرانواقعدرمقاطعس
ــاازتولیديكمیلیونمولود ــشبرنامهتنظیمخانوادهقراردهدت تا72تحتپوش

ناخواستهدرطولاينبرنامهجلوگیريشود.

در ای��ن برنام��ه، براي کاهش باروري عمومي و نرخ رش��د طبیعي جمعی��ت، راهکارهایی 
نیز پیش��نهاد شده اس��ت. طبق قانون فوق در سال 1369، ش��ورایي به نام »شوراي تحدید 
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موالید« با تصویب دولت، س��ازماندهي ش��د و در س��ال 1370 با ایجاد »اداره کل جمعیت و 
تنظیم خانواده« برنامه هاي جمعیتي گسترش یافت. در سال 1372 »قانون تنظیم خانواده و 
جمعیت« به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید که ماده اول آن، کلیه امتیازهای قانوني - 
مانند حق عایله مندي، مرخصي بارداري و زایمان و هزینه نگهداري فرزندان کارگران زن در 
مراکز نگهداري که براي فرزندان و خانواده پیش بیني شده بود- براي فرزندان چهارم به بعد، 

اِعمال نشدني نمود و تعرفه جداگانه اي براي بیمه آنان در نظر گرفته شد.
م��اده دوم نیز وزارتخانه هاي »آموزش و پرورش«، »فرهنگ و آموزش عالي«، »بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکي« و »فرهنگ و ارشاد اسالمي« را مکلف به گنجاندن مطالب آموزشي 
مربوط به جمعیت و تأمین س��المتي مادران و کودکان در متون درس��ي، ایجاد واحد درسي 
»جمعیت و تنظیم خانواده« در همه رش��ته هاي دانشگاهي و زمینه سازي فرهنگي و هنري 

براي گسترش برنامه ها و پیام هاي تنظیم خانواده مي کرد.
ماده سوم نیز سازمان صدا و سیما را مکلف به ساخت و پخش برنامه هاي آموزشي رادیویي 
و تلویزیوني در چارچوب پیام هاي مستقیم و غیر مستقیم براي باال بردن آگاهي هاي همگاني 

مي کرد. 
درحالي که هدف برنامه اول توس��عه، دستیابي به نرخ رشد جمعیت 2/3 درصدي در پایان 
سال 1390 بود، آمارگیري جاري جمعیت در سال 1370 نرخ رشد جمعیت را 2/5 نشان داد 
که در سرشماري سال 1375 به 1/47 درصد و در سرشماري سال 1385 با اندکي افزایش 
به 1/62 درصد و در سرشماري سال 1390 با کاهشي آشکار به 1/29 رسید )مرکز آمار ایران(.

 آمار نشان مي دهد بُعد خانوار که در سال 1365 برابر 5/1 نفر و در سال 1370 برابر 5/2 
نفر بود، در س��ال 1375 به 4/8 نفر و در س��ال 1385 به چهار نفر و در س��ال 1390 به 3/5 
نف��ر کاهش یافت )مرکز آمار ایران(. همچنین در س��ال 1385 تعداد خانواده هاي چهارنفره 
برتري داشته، ولی در سال 1390 تعداد خانواده هاي سه نفره رو به رشد مي گذارد و افزایش 
چش��مگیري در تعداد خانواده ه��اي دو نفره )بدون فرزند( دیده مي ش��ود. همچنین از میزان 
باروري در بازه زمانی سال های 1375 تا 1380 کاسته شد، ولی در سال هاي بعد این شاخص 
بهبود یافت. به این ترتیب، در بازه زماني 25 س��اله )1365 تا 1390(، ایران موفق ترین کش��ور 
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جهان در مهار جمعیت شمرده شد و در کاهش نرخ رشد جمعیت از 3/2 به کمتر از 2 درصد 
در مدت پانزده سال، نمونه ای بی همتا نام گرفت )مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1392(.

اکنون جای این پرسش است که چرا جمعیت ایران طی 25 سال، چنین کاهش چشمگیر 
و قابل مالحظه ای داش��ت؛ به گونه ای که موفق ترین کشور در این زمینه به شمار می رود؟ آیا 
این موفقیت با آموزه های قرآنی ما که وعده روزی دادن به همه انسان ها از جمله فرزندان را 
داده و والدین را از ترس درباره روزی فرزندان نهی فرموده )انعام:151؛ اسراء:31( و یا با سخنان 
رسول اکرم که حکایت از تشویق مسلمین به فرزندآوری دارد )کلینی، 1407ه�.ق، 333/5( 

سازگار است؟!
تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری درباره کاهش جمعیت، زمانی اتفاق افتاد که کشور درگیر 
جنگ تحمیلی بود و با مش��کالت اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم های تحمیلی دولت های 
استکباری، دست وپنجه نرم می کرد و سیاست تحدید نسل در آن زمان، سیاست درستی بود؛ 
چنانکه مقام معظم رهبری نیز فرمود، ولی بی توجهی مس��ئوالن در دولت های بعد به س��یر 

نزولی رشد جمعیت در کشور کمک کرد.
نکته مهم تر آنکه در فرهنگ س��ازی برای کاهش جمعیت مناس��ب بود که مردم نسبت به 
وضعیت ویژه کش��ور توجیه می شدند و این سیاس��ت را بنا به ضرورت و حکم ثانویه مطرح 
می نمود. نه فقط این گونه بیان نشد و چرایی لزوم مهار جمعیت تبیین نگردید، بلکه به شعار 
مشهور »فرزند کمتر، زندگی بهتر« روی آورده شد که خود، تبلیغ دیدگاه اومانیستی فرهنگ 
غ��رب اس��ت و ماهیت رفاه طلب و لذت گرای اندیش��ه غرب را در خود نهفت��ه دارد. ازاین رو، 
نویس��نده عقیده دارد جدای از عواملی که س��بب کاهش جمعیت کش��ور شد، عامل بسیار 
مهم »مدرنیته و س��بک زندگی غربی« نیز در این زمینه نقش ایفا نمود که عامل اساس��ی و 
زیربنای سایر عوامل است و با وجود اهمیت فراوان، در برشماری علل کاهش جمعیت در آثار 

صاحب نظران، از آن غفلت شده است.

مروری بر ساير عوامل
در بررس��ی عوامل کاهش جمعیت در ایران، عوامل مختلفی دخیل بوده و درهم تنیدگی این 
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عوامل به گونه ای اس��ت که امکان جداس��ازی عملی و مرزبندی مش��خص آنها وجود ندارد. 
در مجم��وع می توان ب��ه عوامل فرهنگی چون تحوالت هویتی، چشم وهم چش��می و افزایش 
نگرانی های تربیتی، عوامل اقتصادی مانند تورم، بی کاری، بی ثباتی و نگرانی های اقتصادی و باال 
رفتن هزینه زندگی و تربیت فرزندان، عوامل اجتماعی همچون شهرنشینی، تحرک اجتماعی 
زنان، تحول در ازدواج و طالق و عوامل سیاس��ی مثل سیاس��ت گذاری و فرهنگ سازی دولت 
برای کاهش جمعیت )مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1392(، اش��اره نمود که مجموع آنها با عنوان 
»عوامل آش��کار« مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. این مقاله در پی بررسی »عامل پنهان« 
آن، با عنوان »تأثیر مدرنیته در کاهش جمعیت« است؛ چراکه هم زمان با آسایش ایجادشده از 
ظهور و بروز فناوری و دسترس��ی به امکانات رفاهی در زندگی، اضطراب و ناآرامی را به دنبال 
داشته است. مدرنیته با مبانی نادرست خود موجب تغییر فرهنگ و سبک زندگی دینی و در 
نتیجه جایگزینی س��بک زندگی غربی شده است. این جایگزینی نقش بارزی در پدید آوردن 

بسیاری از مسایل و آسیب های اجتماعی دارد که کاهش جمعیت، یکی از آنها است.

ابعاد تأثیر مدرنیته بر کاهش جمعیت

تغيير بينش اعتقادی

چنانکه گذش��ت، مدرنیته به دلیل ماهیت اومانیس��تی که جایگاه انس��انی را به بُعد حیوانی 
و زندگ��ی مادی دنیای��ی تنزل داده و رابطه او را با خدا و آخرت قطع نموده اس��ت، فقط به 
به��ره وری حداکثری انس��ان از بهره های دنیوی تأکید دارد. ازای��ن رو، در این دیدگاه، اصالت 
سود و سرمایه حاکم است. به گفته بعضی صاحب نظران: »سرمایه داری، روح حاکم بر جریان 
مدرنیته اس��ت و در مدرنیته، انباش��ت سرمایه، اصل حاکم تلقی می ش��ود«. )مرکز امور زنان و 

خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388، 45(

بر اس��اس این دیدگاه، وجود فرزند زیاد، موجب تحمیل هزینه های بس��یاری است و چون 
اصالت، با انباش��ت سود و سرمایه است، داش��تن فرزند زیاد، توجیه اقتصادی ندارد. از سوی 
دیگر اساس دیدگاه مدرنیستی تأکید آن بر رفاه بیشتر و لذت حداکثری است. با این بینش، 
شعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« تفسیری اومانیستی می یابد؛ چراکه نیاز فرزند به مراقبت در 
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طفولیت و پس از آن و نیز محدودیت های دیگری که فرزندآوری برای والدین ایجاد می کند، 
هم مانع رفاه و آسایش آنان است و هم مانع کامیابی کامل آنها از زندگی و فرزند، پدیده ای 
منفی و مزاحم اس��ت. متأس��فانه امروز در فرهنگ جامعه ما نیز همین نگاه اومانیستی رواج 

یافته و فرزند را منشأ مشکالت و تحمیل هزینه های مضاعف بر والدین می داند.
در بینش توحیدی اس��الم، وظیفه انس��ان، کرنش در برابر خالق هستی و بندگی او است 
)ذاریات:56(، نه انباشت سرمایه و کامیابی بیشتر. قرآن کریم در آیات زیادی به روزی ده بودن 

خداوند اش��اره نموده و انس��ان را از اضطراب برای تأمین روزی پرهیز می دهد و روزِی او را 
تضمین شده می داند )انعام:151؛ طه:132(. در این بینش، انسان آیت خداوند و وجود فرزند مایه 
خیر و برکت است. آموزه های روایی، فرزند را ثمره قلب، نور چشم و گلی از گل های بهشت 
معرفی می نماید )کلینی، 1365، 6/ 3( و پیامبر اکرم نیز امت خود را به فرزندآوری تشویق 
نم��وده و مایه افتخار و مباهات خویش در قیام��ت می داند )ابن ابی جمهور، 1405ه�.ق، 286/3(. 
بی شک، امتی مایه مباهات است که با پیروی از تعالیم دین اسالم و سیره و سخنان پیامبر و 

اهل بیت، راه نجات را بپیماید.

ترويج مصرف گرايی
در جهان بینی مادی که پیدایش آن با مدرنیته بود، جامعه به سمت تحریک اشتهای آدمی و 
کامیابی بیشتر از زندگی و در نتیجه روی آوردن به مصرف گرایی در حرکت است. مصرف گرایی، 
اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی است. برخی مصرف گرایی 

را به معنای برابر دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی های مادی گرفته اند.
در جنب��ش مصرف گرایی، دنی��ای غرب از اخالق تولیدی یا اخالق پروتس��تانی به اخالق 
مصرفی روی آورد. در نتیجه غرب از جامعه تولیدی به جامعه مصرفی تبدیل ش��د و هدف، 
بیشینه س��ازی مصرف و کامیابی قرار گرفت. پس از غرب، کش��ورهای توس��عه نیافته نیز با 

اثرپذیری از تبلیغات و عوامل دیگر به جامعه مصرفی تبدیل شدند.
برای تس��ریع در سیر به سوی جامعه مصرفی، سیاس��ت هایی چون برگزاری نمایشگاه ها، 
تأس��یس فروش��گاه های بزرگ و زنجیره ای و ورود و عرضه کاالهای مصرفی ارزان قیمت اجرا 
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ش��د. تفاوتی که جامعه مصرفی با پیش از خود داش��ت، این بود که پیش تر مصرف کاالهای 
فراوان ویژه طبقه ثروتمند و مرفه بود، ولی در جامعه مصرفی، مصرف این کاالها برای مردم 
ع��ادی نیز رواج یافت. البت��ه کاالهای گران قیمت و با کیفیت باال ویژه ثروتمندان و کاالهای 

ارزان قیمت و بی کیفیت تر ویژه مردمان عادی بود )سیدی نیا، 1388(.
مصرف گرایی، سبب افزایش هزینه است. طبیعی است که وجود فرزند زیاد، مصرف بیشتر 
و افزایش هزینه باالتر را به همراه دارد و چون هدف انس��ان در دوران جدید، مصرف گرایی و 
افزون سازی بهره مندی از زندگی معرفی شده و در این هدف، فرزندآوری کمتر مورد نظر قرار 
گرفته )افشار کهن و صادقی، 1385(، خانواده ها ترجیح می دهند با داشتن فرزند کمتر و کاهش 
هزینه ها، مصرف بیش��تر و در نتیجه رفاه و لذت افزون تری داش��ته باش��ند. این باور موجب 

کاهش سطح باروری و در نتیجه سیر نزولی رشد جمعیت شده است.

افزايش سن ازدواج
س��ن ازدواج رابط��ه ای نزدیک با بعد خان��وار دارد؛ یعنی افرادی که در س��نین باالتر ازدواج 
می کنند، خانواده هایی کوچک تر خواهند داشت. آمارها نشان می دهد میانگین در سال 1345 
سن مردها در اولین ازدواج 25 سالگی و سن زن ها 18/4 سالگی بوده است. این آمار در سال 

1385 در مردها به 26/2 سالگی و در زنها 23/2 سالگی رسیده است.
همچنین تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج، در سال 1385، 
321676 مورد ازدواج در س��نین 15 تا 19 س��الگی و 253412 مورد در س��نین 20 تا 24 
س��الگی صورت گرفته )مرکز آمار ایران(، درحالی که همین آمار در س��ال 1390 در س��نین 
15-19 س��الگی281747 مورد و در سنین20-24 سالگی 302991 مورد بوده است )مرکز 

آمار ایران( که بیانگر افزایش سن ازدواج است.

اگرچ��ه در تحلیل این پدیده، عوامل متعددی نقش دارند، تأکید بر بهره مندی بیش��تر از 
زندگی و تحریک اش��تهای سیری ناپذیر آدمی با تبلیغات رسانه ای محصوالت متنوع و لوازم 
لوکس با امکانات عالی که از آن با عنوان خوشبختی و آرامش یاد می شود، حکایت از رسوخ 
اندیش��ه های اومانیس��تی در جامعه دارد. همچنین این برداشت در همسران و جوانان ایجاد 
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شده که برای دستیابی به لذت بیشتر از زندگی، باید به هر شکل ممکن همه امکانات ضروری 
و رفاهی زندگی در آستانه ازدواج تأمین شود. گسترش این فرهنگ در جامعه سبب باال رفتن 
توقع دختران، پسران و خانواده های آنها شده و در افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی گذاشته؛ 
زیرا بسیاری از جوانان نمی توانند در آغاز زندگی مشترک، تمامی امکانات را تأمین نمایند و 
تا زمانی که تمامی امکانات مورد نیاز خود و همسر خویش را آماده نکنند، ازدواج را به تأخیر 
می اندازند. از س��وی دیگر این فرهنگ، مالک های انتخاب همس��ر را نیز تغییر داده و آن را 
بر پایه مادیات، درآمد بیش��تر، مسکن مستقل و... شاخص گذاری می کند که این مسئله نیز 

عاملی در افزایش سن ازدواج به شمار می رود.
تمایل زنان به تحصیل، از دیگر علل افزایش سن ازدواج در کشور است؛ زیرا در جامعه مدرن، 
اقتدار، تفسیری اقتصادی می یابد و ارزش گذاری انسان ها بر مبنای درآمد بیشتر و دستیابی به 
موقعیت اجتماعی باالتر صورت می گیرد و کسی که بهره مندی بیشتری از این دو داشته باشد، 
ارزشمندتر است. ازاین رو، زنان برای دستیابی به جایگاه ارزشمندی که مدرنیته تعریف نموده، 
ناچارند با تحصیالت باالتر به شغل بهتر دست یابند تا هم درآمد بیشتری کسب نمایند و هم 
به موقعیت اجتماعی باالتری دست یابند و چون در دوره تحصیل، فرصت کمتری برای انجام 
امور خانه داری و مادری دارند، تا اتمام تحصیل، ازدواج را به تأخیر می اندازند که باعث افزایش 
سن ازدواج می شود. بنابراین رابطه نزدیکی میان تحصیالت زنان و افزایش سن ازدواج وجود 

دارد که در پژوهش ها نیز به اثبات رسیده است. بنا به نقل چیل )1388(:
ــادی-اجتماعیدر ــیعیازفرصتهایاقتص ــیون،طیفوس درفرايندمدرنیزاس
دسترسزنانقرارمیگیرد.درجوامعکمترتوسعهيافته،زنانازنظراقتصادیوابسته
ــبیزندگیآناناست. بهمرداناند.بنابراينازدواجبايكمرد،تضمینکنندهرفاهنس
ــورهایتوسعهيافتهکمكهایمالیدولتوحمايتهایآن،زنان درحالیکهدرکش
ــع،تحصیالتباالتر ــازد.دراينجوام ــیبهمردانبینیازمیس ــتگیمال راازوابس
شیوهایبرایکسبموقعیتهایبرتراستوازآنطريقمیتوانبهاهدافمتعالی
ــدتکاهش ــنینپايینرابهش ــتيافتوهمینموضوع،جاذبهازدواجدرس دس
میدهد.رابطهبینتحصیالتوسنهنگامازدواجدرسهکشوراسالمیمصر،اردن
واندونزیبررسیشده.دراينکشورهازنانبهصورتسنتیدرسنینپايینازدواج
ــهکشور،شاهدافزايشسنازدواجوکاهشقابلمالحظهآندر میکنند.درهرس
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سنینکمترازبیستسالهستیم.اينمسئلهبهشدتباسابقهتحصیلیآنانارتباط
دارد؛چراکهدرهرسهکشور،بیشازنیمیاززنانیکههرگزبهمدرسهنرفتهاند،قبل
ــالگیازدواجکردهاند.درحالیکهتنهادهدرصداززنانیکهتحصیالت ــتس ازبیس
ــتاندارند،درچنینسنیازدواجکردهاند.اينتغییراتنشانمیدهد باالترازدبیرس
ــالمنیزبايدشاهدتحولمهمیباشیم.زنانمسلماننیزدرسالهای کهدرجهاناس
ــتریازنوجوانیخودمجردباقیمیمانندواينموضوع،باعثکاهشباروری بیش

آناننیزمیشود.

افزايش طالق
ط��الق به آن دلیل در جمعیت شناس��ی اهمیت ف��راوان دارد که عامل توقف باروری اس��ت 
)ش��یخی،1380(. افزایش آمار طالق در بس��یاری کش��ورها مانند ای��ران، از عوارض حاکمیت 

اندیش��ه های مدرن و فردگرایانه است. طالق که روزگاری نه چندان دور، رویدادی تلخ تلقی 
می شد، امروزه از قبح آن بسیار کاسته شده است.

بر اس��اس آمار دفتر آمار و اطالعات  جمعیتي  سازمان  ثبت احوال  کشور، تعداد طالق های 
ثبت ش��ده در هجده سال؛ یعنی س��ال های 1372 تا 1389 نشان دهنده آمار رو به رشد این 
پدیده اس��ت. در سال1372، تعداد 29312 مورد طالق، در سال1375 تعداد 37817 مورد، 
در س��ال1380 تع��داد60500 مورد، در س��ال 1385 تعداد 94039 مورد، در س��ال1389 
تعداد137200 مورد و در سال 1390 تعداد 142841 مورد طالق در کشور به ثبت رسیده 

است )دفتر آمار و اطالعات جمعیتی،1390(.
به نظر می رس��د در روند رو به رش��د طالق در کش��ور، عواملی چون بی کاری، ترک انفاق، 
ع��دم تمکین، نبود تجانس فرهنگی، ناس��ازگاری، مصرف گرایی و... مؤثر بوده اند. از مجموعه 
این عوامل، دو عامل نقش بیشتری داشته اند که ریشه هر دو را باید در ارزش های مدرنیستی 

جستجو کرد.
عامل اول، انتخاب نادرس��ت همس��ر است که به دلیل تغییر در مالک های انتخاب همسر، 
اصال��ت دادن به مالک های فرع��ی و غفلت از معیارهای اصل��ی روی می دهد. اولویت دادن 
والدین به تحصیل و شغل فرزندان و نیاموختن مهارت های زندگی و همسرداری به فرزندان 
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از دیگر عوامل است.
عامل دوم، نفوذ اندیش��ه های مدرنیستی و فردگرایانه اس��ت که با ترجیح منافع فردی بر 
مصلح��ت خانوادگی، به افزایش ناس��ازگاری زوجین دام��ن زده و زمینه اختالف و جدایی را 
فراهم می س��ازد. از آنجا که در اندیشه مدرنیس��تی، اصالت با فرد و خواسته های شخصی او 
است، هر چیز که در رویارویی با این اصل قرار گیرد، باید از میان برداشته شود. بدون شک 
در زندگی مشترک، موقعیت هایی پیش می آید که زن یا مرد ناچارند خواسته شخصی خود 
را ف��دای مصلحت خانوادگی نموده، به جای واگرایی به هم گرایی روی آورند. این رویکرد به 
دلیلی که بیان شد، با دیدگاه مدرنیستی و مبنای لیبرالیستی و فردگرایی مدرنیته در تعارض 
اس��ت. ازاین رو، در فضای اندیشه های مدرنیستی، به جای تقویت روحیه جمعی و گذشت و 
ایثار در خانواده که توصیه دین اس��الم است و نقش بارزی در کاهش اختالفات خانوادگی و 
افزایش مهر و محبت همس��ران به یکدیگر و آرامش آنها در خانواده )روم:21؛ اعراف:178( ایفا 
می کند، به سادگی سخن از طالق و جدایی به میان می آید. طبیعی است که افزایش طالق 

و فروپاشی خانواده از دیگر عوامل کاهش جمعیت است. 

رواج انديشه های فمینیستی مبنی بر تحقیر نقش مادری
در همه ادیان الهی مادری، جایگاهی منحصربه فرد و مورد ستایش و سفارش است. )طباطبایي، 
بی تا، 7/ 513( این توصیه در آموزه های وحیانی اس��الم با تأکید بیش��تر بیان گردیده اس��ت، 

به گونه ای که قرآن کریم )لقمان:14؛ احقاف:15( فقط به زحماتی که مادر متحمل ش��ده اس��ت، 
 اش��اره دارد. روایات اس��المی نیز بر اهمی��ت موقعیت مادری تأکی��د دارد و پیامبر اکرم
بهش��ت را زیر پای مادران می داند. )نوری، 1407ه�. ق، 180/15( امروزه فرهنگ لیبرالیس��تي و 
فردگراي حاکم بر جامعه، س��بب تغییر در نگاه ارزشی به نقش مادری شده است. همچنین 
تأثیر اندیشه ها و گرایش های فمینیستی در زمینه نقش مادری، به کم اهمیت شدن آن افزوده 
است. در میان برخي از فمینیست ها، بارداري، زایمان و پرورش کودک، منفي تلقي مي شود 

و ادعاهاي آنها در فضاي فکري جوامع نیز تأثیرگذار بوده است.
سـیمون دوبوار)1380( مادري را تحمیل به زن مي داند که او را از خودش بیگانه مي کند. 
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ــتکهدرزن،بینخودشوخودشصورت او در جایی مي گوید: »بارداري،ماجرايغمانگیزياس
ميگیرد«. ازاین رو، در این نظام ارزشي، مادري به معناي تولید مثل و پرورش فرزند، ارضاکننده 
نیازهاي روحي زن نیس��ت، بلکه فعالیتي پرزحمت و بي ارزش اس��ت که تجربه آن، حداکثر 
براي یک بار کافي اس��ت، ولی تحصیل، اشتغال، کسب درآمد، داشتن مهارت هاي مختلف و 

تفریحات فردي، لذت بخش و نشانه پیشرفت زن امروز به حساب مي آیند.
از س��وي دیگ��ر، یکنواخت بودن، تمام وقت بودن و در خانه ب��ودن مراقبت از طفل، براي 
مادران جواني که آموزش ها و مهارت هاي الزم را در این زمینه کس��ب نکرده اند و تا پیش از 
فرزنددارشدن، فعالیت هاي اجتماعي داشته اند، مادري را فعالیتي طاقت فرسا و مخل آسایش 
مي نمایاند و زنان جوان را به آن بي رغبت مي کند. رواج چنین دیدگاهی در جامعه ما سبب 
کاهش گرایش به مادر ش��دن و اصالت یافتن فعالیت های ش��غلی زنان و دوری از نقش های 

زنانه شده است )عالسوند، 1390(.
اندیش��ه ای، که در گذش��ته، مادر شدن را پدیده ای توأم با ش��ادی و نشاط و نقطه عطفی 
در زندگی زن می پنداش��ت، در اثر رسوخ دیدگاه های فردگرایانه مدرنیستی و فرهنگ سازی 
فمینیست ها، رنگ باخته است. این امر در کاهش گرایش به زاد و ولد و در نتیجه سیر نزولی 

رشد جمعیت، نقش مؤثری ایفا نموده است.

اشتغال زنان
س��رمایه داری، روح حاکم بر مدرنیته اس��ت و در مدرنیته، انباشت سرمایه، اصل حاکم تلقی 
می شود. در فرهنگ سرمایه داری، اقتدار، تفسیری اقتصادی می یابد و جایگاه ها و ارزش ها با 
پول توزین می گردد. تأثیر این نگرش بر خانواده و زن بسیار شگرف است. از آنجا که قدرت، 
همان تس��لط بر منابع مالی تعریف می ش��ود، اقتدار زنان، در دس��تیابی به اش��تغال و احراز 

پست های مدیریتی تفسیر می گردد )مرکز امور زنان و خانواده، 1388(.
بر همین اساس، نظام سرمایه داری برای رسیدن به سرمایه بیشتر و نیروی کار ارزان قیمت، 
از موقعیت نامناس��ب زن در کش��ورهای غربی سوء استفاده کرد و با ایجاد اشتهای کاذب در 
زن، با شعار مالکیت زن و دستیابی وی به قدرت و رها شدن از سیطره نظام مردساالری، او 
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را از خانه خارج کرد و به اس��تخدام کارخانه درآورد. دولت ها نیز به وضع قوانین در راس��تای 
اهداف سرمایه داری همت گماردند که نتیجه آن، اشتغال اجباری زن در خارج از منزل بود. 

بنا به گفته ويلیام گاردنر )1386( نویسنده کتاب جنگ علیه خانواده: 
سوئد،کاناداوهمهدولتهایرفاهدريافتهاندکهبهترينراهدستیابیبهدرآمدهای
مالیاتیبیشتروکارارزانتر،آناستکهزنانوبهويژهمادرانرابهکارفراخوانند.

درسوئد،ماندندرخانه،بهطوررسمینوعیخیانتبهدولتبهشمارمیرود.

از سوی دیگر، فمینیسم با شعار برابری جنسی و تحقیر نقش های مادری و همسری زن، 
سبب تدوین قوانین برابر برای زن و مرد در عرصه اشتغال و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
ش��د و زنان را بدون آنکه استعداد و توانایی های جسمی و روحی آنها در نظر گرفته شود، به 
مشاغل سخت و مردانه و تمام وقت گماشت. زنان نیز با نگاهی اومانیستی و بر مبنای دیدگاه 
فردگرایانه، به منافع ش��خصی خود اندیشیدند و برای کسب استقالل مالی که نشانگر اقتدار 
زن بود و نیز برای جا نماندن از مردان، وارد عرصه رقابت با آنها شدند و به صورت کارگرانی 
تمام وقت در خدمت اهداف نظام سرمایه داری درآمدند. در نتیجه میل به فرزندآوری و ایفای 
نقش مادری کم شد؛ زیرا وجود فرزند را مانعی در راه پیشرفت و دستیابی به پست های باالتر 

شغلی خود می دیدند. به گفته چیل )1388(:
دربعضیموارد،افرادخواهانآناندکهبدونبچهباقیبمانند؛چراکهنمیخواهند
ــانراتغییردهند.بچهدارشدنباعثمحدودشدنآزادی ــبكزندگیش بهاجبارس
ــادمیکندومانعپیگیریطرحهاو ــرکآنانمیگردد،محدوديتهایمالیايج تح

برنامههایشغلیمیشود.

در کشور ما نیز اندیشه مدرنیسم در حکومت پهلوی با تبلیغات این رژیم و با عنوان ضرورت 
حضور زن در عرصه های اجتماعی رواج یافت و تالش برخی زنان برای دس��تیابی به اشتغال 
برای افزایش جایگاه و موقعیت اجتماعی پدیدار گش��ت. در این دوران، نقش مادری نقش��ی 
فرعی قلمداد شد و آنگونه که امام خمینی فرمود: »اجانباينشغلراپیشمامبتذلکردند
ــشکردندکه ــلطنت)پهلوی(،اينهاکوش ومادرهایبچههایماراازبچههاجداکردند....درطولس

مادرهاراازبچههاجداکنند.بهمادرهاتزريقکردندکهبچهداریچیزینیست« )مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی، 1374(.
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پس از انقالب اسالمی مفهوم مادر بودن دگرگون شد و مادری به وظیفه ای الهی، مسئولیتی 
بزرگ و امری شریف تبدیل شد. البته پرداختن به وظایف مادری و همسری، زنان را از حضور 
اجتماعی محروم نساخت. آنان به خوبی بین وظایف اجتماعی که اینک دیگر بر آنان واجب 
ب��ود و وظایف خانه، تلفیق صحیحی پدید آوردند، به گونه ای که هیچ یک، مخل انجام وظیفه 

در عرصه دیگر نبود. 
نگرش جدید در نقش مادری، نتایج فراوانی در پی داشت؛ از جمله تربیت فرزندانی که به 
جنگ پیوس��تند و در آن، حماسه آفریدند. پس از پایان جنگ تحمیلی و با فاصله گرفتن از 
ارزش های ناب انقالب و بازگش��ت اندیشه های اومانیستی، برخی زنان ایرانی نیز با پیروی از 
دستاوردهای نظام سلطه، دستیابی به اشتغال خارج از منزل را با هر شکل و وضعیتی بهتر از 
ماندن در خانه دانستند و امروزه نگرش مبتنی بر اصالت اشتغال زن )با هر شغل و وضعیتی(، 
آن را جای��گاه و منزلت اجتماعی برای زنان می داند. اش��تغال زنان باعث کاهش وابس��تگی 
اقتصادی آنها به مردان می شود و از سویی، جاذبه فعالیت های اجتماعی بیش از آن است که 
زن��ان در جوامع مدرن آن را رها کنند و تن ب��ه ماندن در خانه و فرزندآوری بدهند. ازاین رو 
میل برخی زنان نس��بت به مادر ش��دن کاهش یافته و کم فرزندبودن، ُحسن تلقی می شود و 
فرهنگ عمومی جامعه ما گردیده اس��ت. بنابراین، کاهش نرخ باروری می تواند نشان دهنده 
نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند باش��د و در کنار آن، معرف پیش��رفت سایر ارزش های 

مدرنیستی چون آزادی، اشتغال، رفاه و... نیز باشد.

نقش استعمار در کاهش جمعیت 
همواره در تاریخ، چشم طمع استعمارگران به ملت های ضعیف تر بوده تا بتوانند در موقعیت 
مناسب چنگال خود را در حلقوم آنان فروبرند و افزون بر غارت منافع و ثروت های ملی، آنها 
را به بردگی بکش��انند. بدون ش��ک، کم بودن جمعیت هر کشوری، این استثمار و بردگی را 

برای استعمارگران  ساده تر می کند.
در تحلیل کاهش رشد جمعیت در کشور ما، افزون بر دالیل پیش گفته، عامل مهم دیگری 
نقش داش��ت و آن، نقش پشت پرده اس��تعمار در کنترل جمعیت برای استثمار و به بردگی 
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کشاندن سایر ملت ها است که شهید مطهری)1366( بدان اشاره نموده است:
مسئلهازديادنفوسدرجهانامروز،يكمسئلهجديداستکهجهانباآنروبرو
است.نمیخواهمبگويمکهموضوعازديادنفوسولزومجلوگیریدرهمهکشورها
صادقاست،برخیکشورهادچارکمبودنفوسهستند.تبلیغاتیکهدراينزمینهها
ــتعماریدارد.اروپايیهابهحدنصابجمعیتشانرسیدهاند میشود،غالبًاريشهاس
ــیايیوآفريقايیبهرهمیبرند،طرفدارتقلیل ــورهایآس وچونازمنابعومنافعکش

نفوسدرآسیاوآفريقاهستندتابهتربتوانندبهرهکشیکنند.

یکی از اهداف مهم اس��تعمارگران که با سیاس��ت مهار رش��د جمعیت در کشور ما به آن 
می اندیش��یدند، کاهش نسل مسلمان ها به ویژه نس��ل شیعیان برای تسلط بر آنان می باشد. 
حسینی طهرانی )ه�.1415ق( در کتاب رساله نکاحیه بحث کنترل جمعیت را مطرح کرده و در 

آنجا شواهدی می آورد که این طرح، اسرائیلی و صهیونیستی است. وی نقل می کند:
ــتکبار ــاهدهنکرديدکهدنیایصهیونیزمواس ــدتجنگتحمیلیمش ــردرم مگ
ــدودنمودوحتیدارو ــادی،دروازههارابهرویايرانمس ــکاباتحريماقتص آمري
ــهدرتمامدنیاهالل ــرایمجروحانجنگیمنعکرد.باآنک ــايلجراحیراب ووس
احمرموظفاستبرایمجروحانغذاوداروببردوهیچقوهعملیهنمیتواندمانع
ــتومجروحانمابرایعملجراحینخبخیهنداشتند ــالهاگذش گردد،ماههاوس

ومجروحانمیمردند.

این در حالی است که به گفته وی در همان زمان، آمپول های ضد بارداری که قیمتی بین 
پانزده تا شانزده هزار تومان داشت، به صورت رایگان به زنان تزریق می شد و صندوق جهانی 
پول، وس��ایل پیشگیری از بارداری مانند آمپول های گران قیمت و دستگاه های آی. یو. دی و 

انواع قرص و... را به دورترین روستاها می رساند. 
حس��ینی طهرانی در این کتاب ضمن بیان اس��تدالل های متعدد، با اش��اره به مقاالتی که 
پرده از این طرح ش��وم اس��تعماری برداشته اس��ت، ذکر مضراتی که با عقیم نمودن زنان و 
مردان متوجه آنان می شود و نیز مخالفت بعضی مراجع از جمله مقام معظم درباره مهار رشد 

جمعیت، تأکید و ترغیب اسالم را بر زیادی فرزندان یادآور می شود.

سخن پايانی
یکی از سیاست هایی که حدود 25 سال در کشور ما توسط دولت مردان، با روش های گوناگون 
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اعمال ش��د، سیاس��ت تحدید نسل و کنترل جمعیت بوده است که اگرچه در سال های اولیه 
اتخاذ این تصمیم، به فرموده مقام معظم رهبری کار درستی بود، ادامه این روند در سال های 
بعد، اشتباهی بود که منجر به کاهش چشمگیر جمعیت شد. بی تردید پیروی از سیاست های 
جهانی و توصیه و ترغیب به هنجارسازی داشتن فرزند کم، این خطر را در پی دارد که کشور 
را در آینده با رش��د منفی جمعیت روبه رو س��ازد؛ پدیده ای که اکنون بسیاری از کشورهای 
غربی از آن رنج می برند و اتخاذ سیاس��ت های تشویقی برای داشتن فرزند بیشتر نیز چندان 
مؤثر واقع نشده است. هر پدیده ای که شکل هنجار به خود گرفت و به فرهنگ عمومی تبدیل 

شد، تغییر وضعیت و مبارزه با آن مشکل است.
تأثی��ر گ��ذاری مدرنیته بر کاهش جمعی��ت از راه های مختلف و در ابع��اد متنوع از جمله 
تضعی��ف باورهای اعتقادی، در اولویت قرار دادن اقتصاد، مصرف گرایی و... صورت گرفت. این 
تأثیرگذاری نشان دهنده نزول ارزش های مرتبط با تولد فرزند و در کنار آن، معرف رشد سایر 
ارزش های مدرنیس��تی نظیر آزادی، اش��تغال، رفاه و... است. از دیگر سو، شعار »فرزند کمتر، 
زندگی بهتر«، هم با متون اس��المی که تأکید بر فرزندآوری و زیاد شدن جمعیت مسلمانان 
می نماید و هم با موقعیت حساس کشور و وجود دشمنان داخلی و خارجی که در پی حذف 

اسالم و مذهب تشیع و محو حاکمیت شیعی در جهان اند، ناسازگار است.
اگرچه این نوشتار قصد آسیب شناسی و ارایه راهکار ندارد و فقط با هدف طرح موضوع، به 
کنکاش آن پرداخته، در پایان به ذکر این پیشنهاد بسنده می شود که الزم است دولت مردان، 
رس��انه ها و مراکز وابس��ته بیش از گذشته برای حذف سیاس��ت های تحدید نسل و تشویق 
جوانان متأهل تالش نمایند تا سیاست تنظیم خانواده به افزایش جمعیت تغییر یابد. این امر 

مستلزم فرهنگ سازی در راستای ترویج سبک زندگی اسالمی است.
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