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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 تحوالت جمعیتی در قرن بیستم؛ 
 تبیین تحوالت جمعیتی؛ 
 جمعیت و توسعه؛ 
 .بر باروریی مؤثر ها سیاست 

 
 
 

 درآمد
همزمان با دگرگونیهای فنی و אجتماعی قرن بیستم متحـول شـده            میزאن مرگ و میر و باروری جمعیت جهان         

. بودمیالدی  ١٩٦٠  سال אزنامناسب پسرشد  بیشتر به دلیل     که   بود میلیارد نفر    ١/٦ جمعیت قرن بیستم     .אست
 هر  .خوאهد گذشت  میلیارد نفر    هفتאز مرز   میالدی   ٢٠١٥در سال   אدאمه یابد،   چنین   אینجمعیت جهان   אگر رشد   
 .شده برאی جمعیت جهان ترسیم کرد بینی אی پیش توאن آینده چند نمی

 جمعیت در   پیوستۀ گروهی بر رشد     )אلف: رאستا אست  دو    אین ر یکی אز  ب جمعیت   پیرאمونאمروزه گفتگوهای   
 فشارهای אقتصادی، אجتماعی، محیطی و سیاسی       کنند و بر אین باورند که       میکید  افته تأ ی  کمتر توسعه  کشورهای

گروهی دیگر کاهش جمعیـت رא در  ) ب ؛ سال گذشته در אرتباط אست پنجاهند میلیاردی جمعیت در     با אفزאیش چ  
 درصد אز جمعیت جهـان      چهلحدود  . کنند   بررسی می  رو هستند،   روبه باروری   سابقۀ  کشورهایی که با کاهش بی    

د مدت جمعیت آن کشورها     تا جایی که אحتماالً در بلن     . کنند  فرزندאن بسیار کم زندگی می    در کشورهایی با تعدאد     
کشورهایی همچون چین و بیشتر אروپا، در آینده با چالشهای אجتمـاعی، אقتـصادی، محیطـی و              . یابد  کاهش می 

چنانچـه  . به گریبان و در نهایت با کثرت جمعیت سالخورده و کاهش جمعیت موאجه خوאهند بـود     سیاسی دست   
ـ       مشکل بسیاری אز کشورها با      میزאن کاهش باروری در نقاط مختلف جهان אدאمه یابد،         رو  ه کمبود زאد و ولـد روب

 .خوאهند شد
توאن گفت با هـر دو موאجـه          در حقیقت می  ؟  د یا کمبود موאلی   رو هستیم   روبهאنفجار جمعیت   אکنون با     همآیا  
. طلبـد  گذאریها و אمکانات متفاوتی رא مـی   سیاستآن، رشد جمعیت و کاهش ن دو روند متضاد، یعنی     و אی  هستیم
با کسانی که کاهش جمعیت رא       و אعتبارאت    אریهاذگ  سرمایهکنند در     میکه رشد جمعیت رא بررسی      دگاه کسانی   دی

بتـوאن  تر אز آن אست که   تر و مبهم های جمعیتی پیچیدهتوאقعیدאنست که   אما باید   . ، متفاوت אست  کنند  مطالعه می 
אگـر در دهـد کـه    سازمان ملل هشدאر مـی  الً  مث ؛کرد بررسی   אی کاهش و אفزאیش     بندی دو شاخه   آن رא در دسته   
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. حاصـل نخوאهـد شـد    کـاهش بـاروری   کشورهای فقیر، روشهای تنظیم خانوאده به زوجین آموزش دאده شـود،         
. زאیـی، کنـد شـود      شتوאند با مهاجرت אنبوه یا حتی بی        آهنگ کاهش جمعیت در کشورهایی با باروری پایین می        

 جمعیت همچون سن، تحصیالت و ویژگیهایی دیگر هـستند تـا            ز אندאزۀ  فرאتر א  دنبال تحقیقاتی ه  پژوهشگرאن ب 
 .وند برقرאر سازندی אقتصادی، محیطی و سیاسی پیها گرאیش میان تغییرאت جمعیتی و وسیلهبدین 

 جهـان روی خوאهـد دאد و   ۀرشـد جمعیـت در کـشورهای در حـال توسـع     تـوאن گفـت      میتقریباً در آینده    
 بیشترین سـرعت    ،در کشورهای در حال توسعه    . א به خود جذب خوאهند کرد     های شهری جمعیت אضافی ر      حوزه

در אین کشورها حاکی אز آن אسـت کـه          » جمعیت جوאن «. دهد  ها روی می  ن گروه رشد جمعیت در میان فقیرتری    
 .ار کم باشدبسینیز  تعدאد فرزندאن زوجین אگر حتی ،تعدאد مطلق باروری אفزאیش خوאهد یافت

ـ              دیگر، بسیار  سویאز   کمبـود جمعیـت     «ای אز کشورهای אروپایی بعد אز چند دهه باروری در سطح پایین ب
 زیـرא  ؛کنـد    کشورهای زیادی رא با مـشکل موאجـه مـی          ،رشد رאکد یا حتی کاهش موאلید     . אند  رو شده   روبه» جوאن

هـا در   ولتد. ن کننـد  مین אجتماعی شهروندאن سالخورده رא تـأمی       و نظام تأ    حقوق بازنشستگی  دکارگرאن אندک بای  
دیگـر نابـسامانیها، אقـدאم بـه        و  » جمعیـت فعـال   « مـشکل کمبـود      سـامان دאدن بـه     برאی   ، نیم قرن אخیر   یط

ریزی جمعیتی شامل حمایت אز تنظیم خانوאده و           برنامه با کشورهای در حال توسعه      .אند  ریزی ماهرאنه کرده    برنامه
دهند به هر تعـدאد   میبه زنان אجازه آنها . אند دאشته های زنانت موقعیدر باال بردنهای بهدאشتی مولد سعی     برنامه

بـرאی  هایی אز אروپـا، دولتهـا     به ویژه ژאپن و بخش   ،یافته  توسعه در کشورهای .  دאشته باشند  فرزندخوאهند   که می 
در نهایت אینکـه،    . کنند  هایی رא אعمال می      برאبری جنسی در محل کار و کاستن אز فشار باردאری سیاست           אرتقای
 .ندאین تالشها برאی אین אست که زنان فرزندאن بیشتری دאشته باشهمۀ 

 همانند אقتصاد، تحصیالت، روאبط جنسی و دسترسـی بـه تنظـیم            ،ی باروری ها  گرאیشعوאمل تأثیرگذאر بر    
 تـأثیر گذאشـتن بـر       بـرאی طرحهای همگـانی    طرאحان   و   אن سیاستگذאر אز אین رو  . אند   و پیچیده  گوناگون ،خانوאده

 .کنند توجه زمان هممسائل زیادی به طور به معیتی، باید روندهای ج
هـای   دشوאرتر آن אسـت کـه بـدאنیم کـنش    אما  . شود  دگرگونیهای جمعیتی پس אز گذشت سالها نمایان می       

 ،ی باردאری אمـروز   ها  گرאیشتغییرאت جزئی در    . مؤثر אست אندאزۀ جمعیت و توزیع آن در آینده        بر  فعلی ما چگونه    
 درر قـرن אخیـر، بـه ویـژه          دאین قسمت تغییرאت جمعیتی جهـان       در  . زאن جمعیت آینده دאرد   نقش زیادی در می   

نیـز  رگذאر بر تغییرאت جمعیتی     یثتأ عوאمل אجتماعی و אقتصادی      همچنین به . شود   سال گذشته، بررسی می    پنجاه
 در کـشورهای    نهـای زنـا   تموقعی  و تحـصیالت  ،نابرאبریهـای گـستردۀ درآمـدها     אز جملۀ آن عوאمل     . شود  توجه می 
 אز جمله کاهش سرאسری باروری و عوאمل کاهش زאد و ولـد             ،אلمللی  مسائل مهم بین  نیز  در אدאمه   . אستمختلف  

دربـارۀ   ه אسـت،  بـه آن دسـت یافتـ   ١٩٩٠ کـه در دهـۀ   ، آگاهی جدیـد جهـانی  گر ودر אروپا، ژאپن و مناطق دی  
 سـطح   ، אرتقـای  طور کلـی هـدف مـشترک      به  . شود  چگونگی وאکنش با روندهای جمعیتی متفاوت، بررسی می       

 .אستزندگی אفرאد در قرن بیست و یکم 
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 ستمتحوالت جمعیتی در قرن بی
رونـدهای جمعیتـی    دهندۀ    نشانیافته و در حال توسعه        توسعه  کشورهای درشناختی متفاوت     های جمعیت توضعی

نـونی جمعیـت کـشورها رא شـکل          אین روندها نه تنها تصویر ک      ١.אست ، سال אخیر  در پنجاه  به ویژه    ،قرن بیستم 
 .تأثیر خوאهد گذאشتنیز بلکه بر تصویر آیندۀ جمعیت آنها دهد،  می

 در אیـن قـرن    . אنجـام گرفـت    در رאستای بهدאشت و سالمت بشر        یآمیز   موفقیت  تالشهای قرن بیستم در  
 در بـسیاری  یافته و سـپس  مرحلۀ אول در کشورهای توسعه و אمید به زندگی در ش یافتمیزאن مرگ و میر کاه   

אگرچه باروری در مناطق بـسیاری کـاهش یافـت، ولـی          . یافته به شدت אفزאیش یافت      אز کشورهای کمتر توسعه   
نیـز   که میزאن باروری אز مرگ و میر ساالنه آنجا تا   ،سابقۀ جمعیت אفزود    کاهش ناگهانی مرگ و میر بر رشد بی       

 אز مـرز     مـیالدی  ٢٠٠٠ و در سـال      ، دو برאبر شد   تر در طول یک قرن      یافته  جمعیت کشورهای توسعه  . فرאتر رفت 
، تا آنجا کـه گـاه جمعیـت          روی دאد   نیز یافته ی در مناطق کمتر توسعه    אنگیز   אما رشد شگفت   .یک میلیارد گذشت  

.  نزدیک بـه پـنج میلیـارد رسـید          میالدی ٢٠٠٠ جمعیت کل אین مناطق در سال        ، یعنی ؛ چهار برאبر شد   مناطقی
 )١نمودאر : ک.ر(

، در طـی یـک      یافته رא در کل جمعیت جهان          سهم کشورهای توسعه   ،وאزن جمعیت در אین مناطق    رشد نامت 
در .  کاهش یافـت   دیگر مناطق سهم אروپا אز جمعیت جهان بیشتر אز        .  دאد کاهش אز یک سوم به یک پنجم        قرن

ت تنها بـه  אین نسبمیالدی  ٢٠٠٠کرد، در سال   حدود یک چهارم جمعیت جهان در אروپا زندگی می١٩٠٠سال  
 مانند آفریقا، آمریکای التـین       میالدی، ٢٠٠٠در سال   یافته     کشورهای کمتر توسعه   אما. یک هشتم کاهش یافت   

 یعنی سهم آنان אز یـک هـشتم         ؛אند   بیش אز یک پنجم جمعیت کل جهان رא در خود جای دאده            ،و جزאیر کارאئیب  
 .د سه پنجم אز جمعیت کل جهان بوده אستدو، حسهم آسیا در پایان قرن. به یک پنجم אفزאیش یافته אست

 

 
 )١نمودאر(

                                           
یافته یا صنعتی به کشورهایی چون אسترאلیا،  یافته، توسعه بندی سازمان ملل، אصطالح کشورهای بسیار توسعه  بر אساس تقسیم.١

نیافته یا در حال توسعه به بقیۀ مناطق  شود و אصطالح توسعه ق میکانادא، ژאپن، نیوزلند، אیاالت متحدۀ آمریکا و کل אروپا אطال
 .گردد جهان אطالق می
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 یافته  حوالت جمعیتی در کشورهای توسعهت
אیـن  .  کردنـد אیجـاد تر تغییرאتی در کاهش مرگ و میر و نیز بـاروری        یافته אز آغاز قرن بیستم، کشورهای توسعه     

 )١جدول : ک.ر. (شود نامیده می» אنتقال جمعیت«نوع تغییر و تحول 
و در אروپا، ژאپـن و      سال   ٤٧ אمید به زندگی در هنگام تولد در אیالت متحدۀ آمریکا            میالدی ١٩٠٠در سال   
 بدین صـورت کـه در       .אفزאیش یافت  قابل توجه    אی  گونه در אوאسط قرن به      אما ٢. سال بود  ٥٠ تا ٤٥אسترאلیا بین   

میانگین אمیـد بـه     . تقا یافت  سال אر  ٧٧ به   میالدی ٢٠٠٠  سال و در سال   ٦٨ به   میالدی ١٩٥٠  سال آمریکا در 
 .אفزאیش אستوده و همچنان در حال زندگی در ژאپن و بسیاری אز کشورهای אروپایی حتی باالتر אز آمریکا ب

تعـدאد  (میـزאن مـرگ و میـر نـوزאدאن          . بیشترین بهرۀ אین تحول بهدאشتی אز آنِ نوزאدאن و کودکان אسـت           
 مـیالدی بـه   ١٩٥٠یافتـه در سـال      در کشورهای توسـعه   ) الگی تولد در قبل אز یک س      هزאرمتوفیات نوزאد אز هر     

 . در هزאر رسید١٠ میالدی به زیر ٢٠٠٠ در هزאر و در سال ٦٠کمتر אز 
 

 
 )١جدول (

 
 

 موאرد אستثنایی
بهبـودی کلـی در بهدאشـت و        نظـر    אز    در پنجاه سال گذشته،    روسیه و چند کشور آسیای میانه و אروپای شرقی        

 در   אمـا  .آهنـگ تنـزل یافـت      אمید به زندگی مردאن در روسـیه         میالدی ١٩٦٠در دهۀ   . دندمرگ و میر אستثنا بو    
 یعنـی در אیـام      نـود،  در אوאخر همین دهه و אوאخـر دهـۀ           .حاصل شد  یک دورۀ موقت بهبودی      هشتادאوאیل دهۀ   

در .  یافـت  کـاهش ، אمید به زندگانی مردאن دوباره        شرאیط אقتصادی  نابسامانیفروپاشی אتحاد جماهیر شوروی و      
 ٧٤אز   سال و אمید به زندگی زنان        ٥٩به  سال   ٦٨ אمید به زندگی مردאن אز       میالدی ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠بین سالهای   

 .رسید سال ٧٢سال به 

                                           
٢. United Nation (Un) Population Division, Determinants and Consequences of Population Trend, I 

(new york.un.١٩٢٧): ١١٠ ـ ٢٥.  
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 یمهای وאگیردאر دیگری بـود    یش چشمگیر بیماریهایی چون אیدز و بیماری       شاهد אفزא   میالدی ١٩٩٠دهۀ  در  
. رأی نیستند  ربارۀ بدتر شدن وضعیت بهدאشتی جهان با یکدیگر هم        دگرאن     تحلیل ٣.بسیاری شد تلفات  باعث  که  
 زیـاد   אسـتفادۀ  دאروهای تجویزی،    در دسترس نبودن   خدمات بهدאشتی ناکافی،     چون برخی אز آنها به مسائلی       אما

 ٤.کنند  אلکل و موאد مخدر אشاره میאندאزۀ، سوء تغذیه و مصرف بیش אز אز سیگار
 
 
 

 )١(ضمیمۀ 
 אنتقال جمعیت 

میرهای ساالنه تقریباً به אندאزۀ زאد        میزאن مرگ و   زیرאدر بیشتر تاریخ بشر بسیار ناچیز بوده אست؛          ،رشد جمعیت 
، هـای אپیـدمی   میـر ناشـی אز بیماریهـا و عفونت        مـرگ و    معموالً  زאد و ولد    אفزאیش  . و ولد همان سال بوده אست     

 طـاعون خیـارکی     مثالً ؛شد  جمعی متوאزن می    ه جنگها و کشتارهای دست    بالیای طبیعی،  ،هاقحطیها و خشکسالی  
های مزمن و سـوء تغذیـه نیـز    بیماری. کاهش دאدجمعیت چین و אروپا رא به یک سوم     در قرن چهاردهم میالدی     

 . دאشته بودسطح باال نگه  مرگ و میر رא درمیزאن
ها אز   تعدאد باروری  با پیشی گرفتن  . بهبود یافت  بهدאشت در אروپا      و شرאیط زندگی  هجدهم   در قرن هفدهم و   

ها رא محـدود    پاکیزگی و بهدאشت عمومی دאمنۀ بسیاری אز بیماری       . رد جمعیت شروع به رشد ک     ،تعدאد مرگ و میر   
אی در אختیار همگان قرאر گرفت و وضـعیت           گسترده ذخایر غذאیی در سطح      ،گسترش بازرگانی همچنین با   . کرد
 رشد یافت و אمید به زندگی       کاهشرگ و میرِ قرنهای پیشین       در م  تهخگسی  لجامثباتیهای    بی. یافت بهبود   تغذیه
نشینی، صنعتی شدن، אفزאیش توقعـات      ن تولدها به سبب אزدوאجهای دیرهنگام، شهر      میزא. אی رא آغاز کرد     آهسته

 .کاهش پیدא کردو عوאمل دیگر 
ین بـه عنـوאن     یـد پـای   سیر به مرگ و میـر پـایین و موאل          م  تغییر אنتقال אز مرگ و میر باال و باروری باال در         

های دیگـر در      אین אنتقال در سرאسر אروپا، آمریکای شمالی و تعدאدی אز حوزه          . شود  شناخته می » אنتقال جمعیت «
.  قرن بیستم در بسیاری אز کشورهای در حال توسعه آغـاز گردیـد            یستم شکل گرفت و در نیمۀ     قرن نوزدهم و ب   

 אنتقـال جمعیـت بـه     ،الً متفاوت אست ولی با אیـن همـه        אگرچه آهنگ و مسیرهای کاهش در میان کشورها کام        
بـه   (.یابـد   مـی رگ و میر در سطوح پـایین ثبـات       باالخره میزאن م  . عنوאن مدل غالبِ تغییر جمعیت ظاهر گشت      

 .یابد می میر تنزل های باروری تقریباً به سطح مشابه مرگ وسپس نرخ.) دو بنگریدنمودאر 
 

                                           
٣. Peter lamptey, "Facing the HIV/AIDS Pandemic", Population Bulletin ٥٧, No (٢٠٠٢) ٣. 
٤. Jose Louis Bobadilla and Christine A Costello, "Overview" in Premature Death in the new 
Independent State, (Washington, DC: National Academy of Science, ١٩٩٧): ٣١-١. 
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 )٢نمودאر (

 . אستیافتگان با وفاتشدگان  تفاوت میان تعدאد متولدی جمعیت، نتیجۀش طبیعאفزאیش یا کاه: توجه
 
 

 قال جمعیتیمرאحل کالسیک אنت
آهنـگ تغییـر    . یابد  تعادل می  جمعیت   ر در سطوح پایین، رشد آهستۀ     های باروری و مرگ و می     با تغییر روند نرخ   

. אست متفاوت  با دیگر کشورها کشور فرهنگ، سطح توسعۀ אقتصادی و عوאمل دیگر آن          ر אساس در یک کشور ب   
بـا  )  و میـر   نرخ تولد منهای نرخ مرگ    ( کشورها، رشد طبیعی جمعیت      با مرאحل مختلف אنتقال جمعیتی     زمان  هم

 ،تـر   یافتـه  کـشورهای توسـعه   . شـود   ند یا کند می   های مرگ و میر، ت    توجه به شکاف بین نرخهای باروری و نرخ       
بـا  میر در سـطوح پـایین         باروری و مرگ و    ،אند  رא אز سرگذرאنده  »  جمعیت אنتقال «،همانند אیاالت متحدۀ آمریکا   

بسیاری אز کشورهای در حـال توسـعه        . شود  بر رشد جمعیت نیز بسیار کم אفزوده می       ،  قرאر دאرند אفزאیش طبیعی   
 در   ولـی  ،یابنـد   میر و باروری در سطوح متفاوتی کاهش می         مرگ و  در אین کشورها   .در مرحلۀ میانی قرאر دאرند    

 .تر دیگر همچنان باال هستند فتهیا ن سطوح در אروپا و کشورهای توسعهمقایسه با אی
» یدومـین אنتقـال جمعیتـ     «آن  بـه   אند کـه برخـی        אی شده    با باروری پایین وאرد مرحله     بسیاریکشورهای  

 فشارهای زندگی   رسد؛ چرא که     فرزند می  دو یعنی   نشین،تر אز سطح جا     ین در אین مرحله، باروری به پای      .گویند  می
ل  زنان، در دسترس بودن وسـای      های شغلی ن אنتقال با تحصیالت باال، فرصت     אی. شوند  אمروزی مزאحم باروری می   

 و  هـای نامـشروع و خـارج אز روאبـط همـسرאن             باردאریمعیارهای رسمی אزدوאج،     ، אنحرאف אز  باردאریکارآمد ضد 
 .گرאیی پیوند خورده אست אفزאیش فردگرאیی و مادی

روی خوאهند کرد، با یکدیگر هـم        در אروپا پی   شناسان دربارۀ אینکه آیا همۀ کشورها אز تحول موجود         تجمعی
 کاهش جمعیت در درאزمدت در باب אنتقال وجـود          انند אینکه آیا مرאحل دیگری م     همچنین دربارۀ . عقیده نیستند 

چارچوب אرزشمندی برאی אرزیابی    ت،  با אین وجود نظریۀ אنتقال جمعی     .  توאفق ندאرند  ،دאرد که شناخته نشده אست    
 . دهد بینی אندאزۀ جمعیت آینده در אختیار ما قرאر می روندهای جمعیت و پیش
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 کاهش باروری
میـانگین فرزنـدאن زنـان    . یافتـه کـاهش یافـت      ح باروری در بیشتر کشورهای توسعه     در אوאخر قرن نوزدهم سط    

 ٥.که در آغاز قرن بیستم به چهار فرزنـد کـاهش یافـت     میالدی هفت فرزند بود      ١٨٠٠در אوאیل دهۀ    آمریکایی  
ل پیشگیری אز   پیش אز در دسترس قرאر گرفتن وسای      .  شدت کاهش یافت    به میالدی ١٩٠٠باروری پس אز سال     

.  کـاهش یافـت   یا میانگین تعدאد فرزندאن یـک زن در طـول زنـدگی خـود             ) TFR(، میزאن باروری کل     باردאری
 אین میزאن در אروپا در طـی بحـرאن          .دوبفرزند برאی هر زن     به تعدאد دو     مریکا،میزאن کاهش در אیاالت متحدۀ آ     

 پس אز جنگ دوم     TFRتر      یافته در کشورهای توسعه  . אز آمریکا بود  تر     حتی پایین  میالدی، ١٩٣٠אقتصادی دهۀ   
 .در زن بـو    فرزنـد بـرאی هـ      ٨/٢بـه تعـدאد     کردند،   میزאیی رא تجربه      جهانی، زمانی که بسیاری אز کشورها بیش      

 ١٩٧٠سـال    کـاهش بـاروری پـس אز         ٦. دوباره אز سرگرفته شـد     میالدی ١٩٧٠کاهش عمومی باروری אز دهۀ      
کـرده و شـاغل       درصـد زنـان تحـصیل      אفزאیش طالق و אفـزאیش       ه سبب روند אزدوאجهای دیرهنگام،     ب میالدی،

 .همچنان אدאمه دאشت
. کـاهش یافـت    برאی هـر زن بـه دو فرزنـد           در بسیاری אز کشورهای אروپایی     TFR میالدی ١٩٨٠در سال   

TFR             در سـطح   « باشـد تـا بـاروری        ،١/٢ یعنی حدود    ،٢ در کشورهایی با مرگ و میر پایین باید کمی باالتر אز
هنگامی کـه  . روند  אز رسیدن به سن فرزندآوری אز دنیا میپیش دخترאن و زنان زیرא برخی ؛حفظ شود » نشینجا

TFR یابد؛ زیرא میزאن مرگ و میر אز          جمعیت کاهش می   ، باقی بماند  ١/٢متر אز   والنی در سطح ک    ط ی مدت رאی ب
 میزאن بـاروری کـل     میالدی ٢٠٠٠در سال   . مگر אینکه مهاجرپذیری وجود دאشته باشد     گیرد،    باروری سبقت می  

، אسپانیا  در جمهوری چک، אیتالیا   .  بود ١/٢ کمتر אز    یافته אز جمله אیاالت متحده،      توسعهتقریباً در همۀ کشورهای     
تحـوّل   بـا  اًباروری کل ممکن אست موقت      אگرچه میزאن کم  .  یا کمتر אز آن تقلیل یافت      ٣/١و چند کشور دیگر به      

 بـاروری کـل در       אما بر אسـاس نظـر سـازمان ملـل، میـزאن            ـ אقتصادی سازگاری دאشته باشد،     شرאیط אجتماعی 
 . باقی خوאهد مانددوهای آینده همچنان در زیر  دهه

 
 

 )٣אرنمود(

                                           
٥. UN Population Division, Determinant and Consequences ٧٢-٦٤.  
٦. UN Population Division, World Population Prospects: the ٢٠٠٢ Revision (new york: UN, ٢٠٠٣) . 
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 אین  بر אساس . بینی نشده אست    در نظریۀ אنتقال جمعیتی کالسیک، باروری سطح پایین پایدאر در אروپا پیش           
 بـاروری   ٧.مدت متوقف خوאهـد شـد      و رشد جمعیت در بلند    אست   ثابت مانده    نشینینظریه، باروری در سطح جا    

 . خوאهد شد به کاهش جمعیت در אروپا منجر، مهاجرت אنبوهمگر با ،سطح پایین فعلی
 در مقایـسه بـا کـشورهای        ،ترین کـشور     پیشرفته ، سال گذشته سطح باروری אیاالت متحدۀ آمریکا       ٢٥در  

 אز کـشورهای دیگـر بـا    پیوسـته تنـوع قـومی و نـژאدی آمریکـا و مهـاجرت        . پیشرفتۀ دیگر باالتر بـوده אسـت      
 پـس אز    ٨.אسـت ی אیـاالت متحـده      باروری باال دهندۀ    نشان ، نه به صورت کامل    ،ی گسترده، تا حدی   یها  خانوאده

 بعـد های     ه، در ده  کاهش یافت  ١/٢ به زیر    میالدی ٧٠אینکه میزאن باروری کل به مدت کوتاهی در نیمۀ دهۀ           
 .چرخید میدر محور دو  دوباره

 
 
 

 یافته   در کشورهای کمتر توسعهجمعیتی تحوالت
رو  روبـه  و باروری بـاال  میر مرگ و بان همچنان در אوאیل قرن بیستم بیشتر مناطق آفریقا، آسیا و آمریکای التی     

یت بـسیاری אز کـشورهای کمتـر        ین قـرن بـا وضـع      אروند میزאن باروری و مرگ و میر مکزیک در طول           . بودند
). ٣ نمـودאر  :ک.ر (.مـشابهت دאرد  ،אین میزאنها در سرعت و زمان کـاهش  رغم تفاوت چشمگیر    علی یافته،  توسعه

متوجـه    مـیالدی،  ٧٠ وقـوع אنتقـال جمعیتـی در دهـۀ           ک و سـودאن، در آسـتانۀ       کشور مکزی   دو هنگام مقایسۀ 
همچنـین   . بسیار باالتر אز سـودאن אسـت       میالدی ١٩٠٠ میزאن مرگ و میر و باروری مکزیک در سال           شویم  می

کاهش باروری و مرگ و میر در سودאن به تدریج در طـول             . تر אست    سریع آهنگ تحول جمعیتی مکزیک بسیار    
 درصـد در هـر سـال    یـک  هرگز אز ،سودאندر אفزאیش طبیعی میزאن باروری و مرگ و میر       . وی دאد  سال ر  ١٥٠

در  میـزאن مـرگ و میـر         ، مـیالدی  ١٨٩٠ پس אز تقلیل در طی دورאن جنگ دאخلی در אوאیل دهـۀ           . فرאتر نرفته אست  
ـ      אین אمـر بـه دلیـل       شاید   .تر אز سودאن کاهش یافت      مکزیک سه برאبر سریع    ش، بهدאشـت    گـسترش سـریع دאن

 .در دسترس بودکارگیری آن بود که تنها در قرن بیستم به صورت سرאسری ه همگانی و ب
 אز  مـیالدی  ١٩٠٠ در אوאیـل دهـۀ      میزאن رشد جمعیت مکزیـک     ، مرگ و میر پایین و باروری باال       به سبب 

یبـاً دو   تقرجمعیـت مکزیـک     در آن فاصـله     .  صعود کرد  میالدی ١٩٥٠ درصد در سال     ٧/٢به  یک درصد   حدود  
 ٩. میلیون אفزאیش یافت٢٦ میلیون به ١٤ و אز برאبر شد

                                           
٧. Jonathan Grant et al, low Fertility and Population Ageing: Causes Consequences and Policy 
Options, (RAND.Europe and RAND labor and Population Programme, forthcoming). 
٨. S: Philip Morgan, "Is Low Fertility a Twenty-First Century Demographic Crisis?" Demography ٤٠, 
no ٦٠٣ – ٥٨٩ :(٢٠٠٣) ٤. 
٩. Francisco alba-Harnandez La Poblacion de Mexico. World Population Prospects: the ٢٠٠٢ 
Revision.  
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 )٢(ضمیمۀ 
 ) یا تولید مثل( אنقالب تجدید نسل

ل مـدرن   یوسـا  و   ظهور روشـها  با  . های نیمۀ دوم قرن بیستم بود       ترین توسعه   یکی אز مهم  » אنقالب تولید مثل  «
 های دאخل رحمی، تکنیکهای سادۀ ضـد       هباردאری هورمونی، مشاور  های ضد باردאری، همچون قرص  پیشگیری אز   

هـای  باردאری אز   جلـوگیری  یـا کاشـت،      یـق کـرد   توאن زیر پوسـت تزر       که می  باردאری ضد عفونی کردن و وسایل   
ـ        آسـان و سـریع    دسترسـی   . شده אست تر    تر و אیمن    ناخوאسته برאی زنان آسان     دگرگونیهـای   ا بـه אیـن روشـها ب

چهـل سـال    در  کاهش باروری   سبب  کند،    رزندאن کمتر تشویق می    که زنان رא به دאشتن ف      ،ـ אجتماعی  אقتصادی
 .گذشته شده אست

 مـیالدی  ١٩٩٠ درصد در دهـۀ      ١٠تنظیم خانوאده אز حدود     های    برنامهمندی زنان متأهل אز       بهرهآشنایی و   
دلیـل   بـه    ،کاهش باروری در کـشورهای در حـال توسـعه         .  یافت میالدی אفزאیش  ٢٠٠٣ درصد در سال     ٦٠به  

هـای     خـانوאده   و تغییـر   لتبدی. یافته אتفاق אفتاد    تر אز کشورهای توسعه      سریع بسیار،  باردאری ضد  אز وسایل  אستفاده
 در حـالی کـه      ، سـال روی دאد    ١٥٠ تـا    ١٠٠تر در אیاالت متحده و אروپـا در طـی            های کوچک   بزرگ به خانوאده  

ریبـاً بـه همـان אنـدאزۀ کـشورهای           تق ۀ אخیر  چند ده  یمتوسط אندאزۀ خانوאده در کشورهای در حال توسعه در ط         
 .آمریکایی و אروپایی کاهش یافت

مـدرنیزه و   بـا   همـین کـه     . אرتباطی مستقیم دאرد   دربارۀ باروری    با تغییر نگرش  ،  ها  دن خانوאده شتر   کوچک
زوجها خوאهان فرزنـدאن کمتـری      ، אرتقای سطح تحصیلی زنان و دیرتر אزدوאج کردنشان،          کشورهاشدن  شهری  
 زنان کنیا بـه طـور متوسـط خوאهـان          میالدی، ١٩٧٠که در دهۀ    دهد    نشان می ها     بررسی ی نمونه رא ب ؛شوند  می

همان زنان به طور متوسط بـه       فرزند برאی    تعدאد مطلوب    میالدی ١٩٩٠ در دهۀ    ، אما هفت فرزند یا بیشتر بودند    
 در حـالی کـه      هستند، فرزند    سه کمتر אز خوאهان  אمروزه زنان کلمبیا و אندونزی      .  فرزند تنزل یافت   چهارکمتر אز   
 .دאدند چهار فرزند رא ترجیح می بیش אز میالدی ١٩٧٠در دهۀ 
 

 
 )٢جدول (

گذאشـت، در    رא در אختیـار אفـرאد مـی   باردאری ضدافتۀ تنظیم خانوאده که خدمات وسایل ی های سازمان   برنامه
نیـز  تـر   های کوچـک   אنتقال به خانوאده بهتر، تر و سالم های کوچک  خانوאدهبرאی אیجادرسانی    کنار عملیات אطالع  
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 پنجـاه  تـا    موجـب کـاهش چهـل     هـا     که אین برنامه  دهد     می  نشان میالدی ١٩٩٠های دهۀ     بررسی. کمک کرد 
حتی زوجهایی کـه در منـاطق       . אست شده   میالدی ١٩٦٠ باروری در کشورهای در حال توسعه אز دهۀ          یدرصد
هـای     برنامـه  بـه وسـیلۀ   کننـد،     وه زندگی می  بیتنام و زیمبا   بنگالدش، و  هماننددرآمد و روستایی کشورهایی      کم

אسـتفاده و   . אنـد    دسـت یافتـه    بـاردאری  مدرن پیشگیری אز     تنظیم خانوאده در سطح ملی، به وسایل       ۀیافت  سازمان
 درون کشورها، با یکدیگر متفاوت      درحتی   و   ،های تنظیم خانوאده אز کشوری به کشور دیگر          برنامه مندی אز   بهره
 همچون در کشورهایی    אما مند هستند،   ها بهره    درصد زنان אز אین برنامه     ده در אتیوپی و مالی کمتر אز        الًمث אست؛

در . کننـد   آنها אستفاده می    אز ،یافته ، سطوح مشابه کشورهای توسعه     درصد زنان  به هفتاد مکزیک و تایلند نزدیک     
های تنظیم خـانوאده مـشاهده        کارگیری برنامه ه  بمیان אفرאد فقیر و ثروتمند در       در   تفاوت   אیندرون کشورها نیز    

 .شود می
هـای    אستفاده אز برنامه  خوאهند بدون      می ، درصد אز آنها   هفده یعنی   ، میلیون אز کل زنان متأهل     صدبیش אز   

אز تنظـیم   » نیـاز   بی«با عنوאن زنان    رא   אین گروه אز زنان      شناسان  جمعیت. تنظیم خانوאده، باردאری رא کنار بگذאرند     
 کـشورها   بیشترنشدۀ   باردאری، نیاز برآورده   پیشگیری אز    وسایلدر طی دهۀ گذشته، אستفاده אز       . نامند میوאده  خان

نیـاز بـه وسـایل     ، صـحرאی آفریقـا  ا در برخی کشورها، به ویژه در سـرزمینهای حاشـیۀ         אم. رא کاهش دאده אست   
 .ه אستبرآورده نشد) بیش אز یک پنجم زنان متأهلنیاز  (پیشگیری אز باردאری

،  رא تـرجیح دهنـد     بـاردאری  حتی در صورتی کـه אجتنـاب אز          ،دالیل אستقبال نکردن زنان אز تنظیم خانوאده      
دهنـدۀ طیفـی אز موאنـع و      نـشان میالدی ١٩٩٠های پیمایشی و تحقیقات ژرفانگر אز دهۀ        بررسی. تپیچیده אس 

ع شـامل   אین موאن . لویتهای باروری خود بکاهد   توאند אز توאنایی زنان برאی تأثیر گذאشتن بر אو          فشارها אست که می   
خالفتهای  یا مجازאت شوهر، م     نکردن ، ترس אز موאفقت   باردאریهای پیشگیری אز    ترس אز پیامدهای جنسی روش    
 .نگرאنی نسبت به باردאری אست אحساس خطر و مذهبی با تنظیم خانوאده و

 

 
 )٤نمودאر (

 

 
دسترسی .  محدود کرده אست   ان برאی جوאن  ویژهنوאده رא به     دسترسی به تنظیم خا    ،موאنع سیاسی و فرهنگی   

 چنین  شود که   زیرא چنین تصور می    אست؛ ممنوع   مجردجوאنان  برאی  در برخی کشورها    به خدمات تنظیم خانوאده     
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شـوند    زنان جـوאن متأهـل، تـشویق مـی         همچنین. دهد  قید و بندیهای جنسی رא אفزאیش می        هایی، بی   دسترسی
 אز  پـیش  ، אز جمله چـین،     در کشورهای در حال توسعه     ، درصد אز زنان   ٤٢. دאر شوند   دوאج بچه بالفاصله پس אز אز   

های جنـوب صـحرאی آفریقـا، جنـوب آسـیا،           آهنگ کاهش باروری در سـرزمین     . شوند دאر می    سالگی بچه  بیست
به  سالگی   یستب خود رא تا     نخستین زאیمان  که آیا زوجهای جوאن      אستאز אین   متأثر  خاورمیانه و آفریقای شمالی     
کنـد و میـانگین بـاروری رא کـاهش             مـی  بیـشتر אین تأخیر فاصلۀ میان نـسلها رא        . تأخیر خوאهند אندאخت یا خیر    

 .دهد می
متفاوتی אز موفقیـت، خـدمات تنظـیم خـانوאده رא           های    ، با درجه   کشورهای در حال توسعه    אکنون بیشتر   هم
هـای    ولی تنوع אنتخاب روشـها و دسترسـی        ،انوאده ندאرند  زنان دسترسی آسان به تنظیم خ      تمامی. کنند   می אرאئه

 .سبب אنقالبی در אمر جمعیت و تنظیم خانوאده شده אست ،گسترده به خدمات تنظیم خانوאده در سرאسر جهان
طالعات بـرאی   گذאریهای مربوط به کاهش باروری و توسعه در حمل و نقل و אرتباطات، گسترش א                سیاست

 میزאن باروری    در مقایسه با   אما ، یافت کاهش هفتادکرد و میزאن باروری در אوאخر دهۀ        تنظیم خانوאده رא تسهیل     
 .سودאن باالتر بود

 
 )٥نمودאر (

 
ی میـان   رابـسی  تفاوتهای   ، אما یافته تکرאر شد   در بسیاری אز کشورهای کمتر توسعه     تاریخ جمعیتی مکزیک    

 در حالی کـه     ،אنتقال جمعیتی گذشتند  گوناگون  حل   سرعت אز مرא   اظاهر ب به  برخی אز کشورها    . آنها وجود دאشت  
 پیـدאیش وسـایل   . کردنـد   جمعیتـی رא طـی مـی      رسید کشورهای دیگر مسیرهای کامالً جدید تغییـر           به نظر می  

 אنقـالب  ،یـشان باردאریها بر تغییرאت باروری سرعت بخشید و در توאنایی زنـان بـر کنتـرل               باردאریپیشگیری אز   
تـر   گذאریهایی که سعی بر در دسترس قـرאر دאدن אیـن وسـایل در سـطح وسـیع       تهمچنین אز سیاس  . אیجاد کرد 

 )٢ضمیمۀ : ک.ر. (بودند، متأثر شد
یافته در بین سالهای      به زندگی در کشورهای کمتر توسعه       گزאرشهای سازمان ملل، میانگین אمید     بر אساس 

ر همان فاصله مرگ و میر نـوزאدאن  د) ٣نمودאر : ک.ر (. سال אفزאیش یافت  ٦٣ به   ٤١ אز   میالدی ٢٠٠٠ و   ١٩٥٠
 کنـد  بسیارאین پیشرفت در منطقۀ حاشیۀ صحرאی آفریقا و جنوب آسیا אما .  در هزאر کاهش یافت   ٦١ به   ١٨٠אز  
 ٢٠٠٣ در سـال     .مردنـد    مـی  تولـد  هزאرشده در هر     نوزאد متولد  ١٨٠کم    میالدی دست  ١٩٥٠در دهۀ   . ه אست بود
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 و در   ٩٠ توאبع آفریقـا همچنـان بـاالی         ، در )در هزאر تولد  (یر یک سال    ، یا مرگ و میر نوزאدאن ز      IMR،  میالدی
 . در هزאر بود٧٠ به جنوب مرکزی آسیا نزدیک

دلیل شیوع بیماری אیدز کنـد شـده و یـا معکـوس             ه  میر نوزאدאن ب    مرگ و  کاهشدر برخی مناطق آهنگ     
. ه אسـت  ورهای آفریقـایی کـاهش دאد      אمید به زندگی رא در برخی אز کش        ،مرگ و میر ناشی אز אیدز     . ه אست گردید

אگرچه بیماریهـای وאگیـردאر بـر تمـامی         . میزאن بیماریها در جنوب و شرق آسیا به سرعت در حال אفزאیش אست            
 مـیالدی  ٢٠٠٣در سـال    . ه אسـت  بـود فقیرترین کشورها   آنِ   ولی بیشترین قربانی אز      ،مناطق جهان אثر گذאشته   

یقایی و دیگر کشورهای کمتر  در کشورهای آفر   ،میر ناشی אز אیدز    میلیون مرگ و  سه   درصد אز حدود     ٩٨حدאقل  
 ) ٥ضمیمۀ : ک.ر (.یافته אتفاق אفتاد توسعه

אسـت   אستعدאد אبتال به אیدز رא אفزאیش دאده   ، بیماریهای ناشی אز روאبط جنسی     ریادر برخی مناطق، شیوع بس    
 אست که بیـشتر زنـان در کـشورهای در حـال             ها بیانگر آن   بررسی. کند به نازאیی پردאمنه کمک می    و در نهایت    

تعـدאد  توאننـد بـه        אما زنان دیگر به دلیـل نـازאیی نمـی          .توسعه دאرאی فرزندאنی بیشتر אز تعدאد مطلوبشان هستند        
هـا    سـبب مـشکالت אقتـصادی و אجتمـاعی خـانوאده           ؛ زیرא אفـزאیش تعـدאد فرزنـدאن        فرزند دאشته باشند   دلخوאه
 ١٠.شود می

 ٨/٢ در مقایـسه بـا    بود که٢/٦ تقریباً ،یافته  میالدی در کشورهای کمتر توسعه  ٥٠ در دهۀ  TFRمتوسط  
 ٩/٥ در آفریقا تا     ٧/٦توسعه אز     در کشورهای در حال      TFRدאمنۀ  . تאستفاوت  متر کامالً    یافته  کشورهای توسعه 

ـ  بـاروری بـاال و مـرگ و      . در نوسان אسـت   در آسیا و آمریکای التین و جزאیر کارאئیب          ایین، سـبب رشـد   میـر پ
אلمللـی     و مسیر تالشهای بین    ۀ همگان رא به خود جلب کرد      توجشصت   در دهۀ    אز אین رو  . אنفجاری جمعیت شد  

 کـشورهای در حـال توسـعه بـاروری     بیشتردر . باروری هموאر کرد با کاهش    אردر رאستای کاهش رشد جمعیت      
 ٢٠٠٣ در سـال     ١١. متفـاوت אسـت     یکـدیگر  با باروری در אین کشورها      کاهشهای     شیوه ، אما  یافته אست  کاهش
 .ثابت ماند) ١٩٥٠وم نسبت به سال یک د (٦/٢ در آسیا حول TFR میالدی

 میالدی به אیـن سـطح       ١٩٥٠ل   در سا  ٩/٥ بود که אز     ٧/٢אین میزאن در آمریکای التین و جزאیر کارאئیب         
هنـوز  ایسه با میانگین کشورهای دیگر       אما در مق   کاهش یافته در آفریقا نیز باروری      )٤نمودאر  : ک.ر. (رسیده بود 
 . אستکامالً باال

ی بـسیار متفـاوتی ظـاهر       ها  گرאیشאی در میان کشورهای منفرد، در سطوح و           میانگینهای باروری منطقه  
بـا  .  کشورهای آسـیایی کـامالً پـایین אسـت         بیشتر אست که در مقایسه با       ٧/١ چین تقریباً    TFR الً مث ؛شود  می

אلگـوی  . کند   جهش می  ١/٣ به   ٦/٢ در آسیا אز     TFRدی چین אز آمار منطقه، میانگین        میلیار ٣/١حذف جمعیت   
 یعنی در میان کشورهایی که مرحلۀ אنتقـال بـه سـوی بـاروری               ، کشورهای در حال توسعه    میانزאیش چین در    

، کـره و    میزאن باروری کـل در برزیـل، کاسـتاریکا        .  אستثنایی אست  ی אلگوی ،אند   رא به پایان رسانده    نشینسطح جا 
 . אست١/٢د نیز معادل یا کمتر אز تایلن

کنند که     چین، یک چهارم جمعیت جهان در حال توسعه در کشورهایی زندگی می            شماره کردن جمعیت  با  
 אیـن کـشورها رא تـضمین        پیوسـته אنتقال به ساخت سنی جوאن، رشد       .  قرאر دאرد  نشینباروری آنها زیر سطح جا    

                                           
١٠. See Ulla Larson, «Primary and Secondary in Fertility in sub-Saharan Africa» International 

Journal of Epidemiology ٩١ - ٢٢٥ (٢٠٠٠) ٢٩. 
١١. Vera.M. Zelidar et al "New Survey Findings. The reproductive Revolution" Population Reports M 

-١٧ (Baltimore, M: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ٢٠٠٣). 
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 و אندאزۀ جمعیت ثابت خوאهد ماند و یا در صـورتی کـه אیـن    خوאهد کردروکش  فدر نهایت  אین رشد    אما ،کند  می
در غیر אین صورت بـاروری در سـطح         . کشورها مسیر کاهش باروری رא طی کنند، جمیعت کاهش خوאهد یافت          

 کمتـر   هـستند و  ) کنگو، אوگاندא ( אین کشورها در خاورمیانه یا در مناطق کامالً فقیر آفریقا            بیشتر. ماند  باالیی می 
د אز   درصـ  ٥٣  شـامل   که ،بیشتر کشورهای در حال توسعه    . دهند   درصد جمعیت کل جهان رא تشکیل می       پنجאز  

 فرزنـد   شـش  אز   مـیالدی  ١٩٦٠  سـال   پس אز  TFR در گروه میانه قرאر دאرند که در آن          جمعیت جهان هستند،  
یعنـی   ، کشورهای گروه میانه   بیشترقارۀ آسیا   .  باقی مانده אست   دو فرزند برאی هر زن تنزل کرده ولی در باالی         

 در هند همانند بسیاری אز کشورهای دیگـر،  .گیرد  بنگالدش، هندوستان، אندونزی، پاکستان و فیلیپین رא دربرمی       
آمریکـای التـین    مناطق  بیشتر  . مرאحلی ثبات پیدא کرده و روند رא قطع کرده אست         در  های کاهش باروری      دوره

 آنهـا نزدیـک بـه       TFR یعنـی    ؛تر هـستند     برزیل و کاستاریکا در سطح پایین      مثالً ؛نیز در گروه میانه قرאر دאرند     
در אین گروه، تعدאدی אز کشورهای آمریکای التین אز جمله بولیـوی، گوאتمـاال، هـائیتی و                 .  אست نشینسطح جا 

 .بود ٧/٤ و ١/٤ بین  تقریباًمیالدی ٢٠٠٣ آنها در سال TFRپارאگوئه در باالترین سطح قرאر دאرند که 
هـر چنـد بـاروری در کـشورهای مـرزی            ، برخوردאر אسـت   یی جنوب صحرאی آفریقا אز باروری باال      ۀمنطق

 جمعیت آفریقا موضوعی אست     אندאزۀبنابرאین رشد بیش אز     . אدאمه دאرد همچنان   و אین کاهش      אست یافته کاهش  
 אنتقال به   ،ر بسیاری אز אین مناطق    شناسان د    جمعیت بیشتر. شود تأمل و تفکر     دربارۀ آن که باید به طور گسترده      

  ١٢.عقیده نیستند دربارۀ אین کاهش، سرعت و میزאن آن با یکدیگر هم ولی ،دهند باروری پایین رא تشخیص می
هـای سـنتی قـوی در       دی، جمعیـت وسـیع روستانـشین و ترجیح        سـوא    باالی بی  فقر پردאمنۀ آفریقا، میزאن   

 برخی אز کارشناسـان بهدאشـت   אفزون بر آن. اروری همسو نیست های گسترده با کاهش سریع ب       אنتخاب خانوאده 
های بهدאشت عمومی برאی کنترل و درمان بیماری אیدز هـستند؛ زیـرא אیـن            אز میان رفتن بودجه   عمومی نگرאن   

 در مـالی و  مـثالً  ؛صرف کرد و باروری رא بـه تـأخیر אنـدאخت   مبرאی خدمات تنظیم خانوאده توאن    رא می  ها بودجه
 ١٣. אفزאیش یافته אستمیالدی ٢٠٠٠وری در سطح باالیی باقی مانده و אحتماالً در کنیا در אوאیل دهۀ نیجر بار

 

 
 )٦نمودאر (

                                           
١٢. Barney Cohen, "the Emerging Fertility Transition in Sub-Saharan Africa", World Development ٢٦, 
No ٦١ - ١٤٣١ :(١٩٩٨) ٤. 

١٣. Zelidar et al, "the Reproduetive Revolution Continues" Kenya Demographic and Health Survey, 
٢٠٠٣. 
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بـرخالف  . نیز چندאن روشـن نیـست     )  آسیا אز جمله شمال آفریقا و غرب     (روند אنتقال جمعیت در خاورمیانه      
אما وضعیت در سرאسر منطقه یکـسان       . ماند وری معموالً در سطح باال باقی می      کاهش چشمگیر مرگ و میر، بار     

سرعت کاهش  . یابد های تولیدکنندۀ نفت حاشیۀ خلیج فارس به سرعت کاهش می         میر در کشور   مرگ و . نیست
 אز  حاصـل   تحـصیالت فرאگیـر و درآمـدهای کـالن          بهدאشـت عمـومی،    به سبب بهبود و پیشرفت    میر   مرگ و 

אز تـر אسـت و    های بـزرگ   یمن خوאستار خانوאدههمچون אما فرهنگ سنتی در کشورهایی  . אست نفت   درآمدهای
 ١٩٨٦ در سال    ٧/٦های אخیر אز      אیرאن در دهه   TFRدر مقابل   .  باروری در سطح باالیی باقی مانده אست       אین رو 

 ،تـرین کـشور منطقـه      ، وسـیع  روند کاهش باروری در مـصر     .  یافته אست  میالدی کاهش  ٢٠٠٣ در سال    ٥/٢به  
مـیالدی   ٢٠٠٣ در سـال  ٥/٣ بـه  میالدی ١٩٦٠ در سال ٧ در אین کشور אز حدود   TFR. بسیار کند بوده אست   

 ١٤. پیدא کرده אستکاهش
 
 
 

 چکیده 
 .אما تغییرאت אساسی در خالل قرن بیستم رخ دאده אست. ستאجمعیت جهان پیوسته در حال تغییر بوده و  
یش طول عمر و אفزאیش سالمتی      گ و میر، אفزא    تعدאد جمعیت، کاهش موאلید، کاهش مر      אین تغییرאت شامل   

 .ها بوده אستאنسان
یافتۀ אمروزی رخ دאد و سپس در سایر نقاط دنیا بـه ویـژه پـس אز                   אین تغییرאت نخست در کشورهای توسعه      

یافتۀ אمروزی به صورت تـدریجی و آرאم        تغییرאت در کشورهای توسعه   .  میالدی به وقوع پیوست    ١٩٥٠سال  
אتفاق אفتاده אست، אما در سایر نقاط دنیا در فاصلۀ زمانی کوتاهی، بـه ویـژه                و در خالل یک و نیم قرن אخیر         

 .  پس אز جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته אست
אکنون אین نرخ کـاهش یافتـه و          אما هم . بسیار باال بوده אست   ) TFR(در گذشته تعدאد فرزندאن برאی هر زن         

אین بدאن معنـا אسـت کـه تعـدאد          . رسیده אست ) ١/٢(یافته به زیر سطح جانشینی        حتی در کشورهای توسعه   
 . رود جمعیت در طول زمان رو به کاستی می

درאبتدאی قرن بیستم אمیـد بـه زنـدگی در بـدو تولـد یـا معـدل سـالهای عمـر بـرאی هـر فـرد در بیـشتر                                
در حـال حاضـر، אمیـد بـه زنـدگی بـرאی جهـان بـه بـاالی          . رسـید   سـال نمـی    ٤٥نقاط جهان به بیش אز      

 . سال رسیده אست٧٥یافته به باالی  و برאی کشورهای توسعه سال ٦٤

                                           
١٤. Farzaneh Roudi- Fahimi "Iran,s Family Planning Program: Responding to a Nation′s need," 

MENA Briefs (Washington, DC Population Refrence Bureau ٢٠٠٢. 



 

 



 

 

 

 جلسۀ دوم

 مهاجرت و شهرنشینی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 مهاجرت و אنوאع آن؛ 
 .جمعیت و شهرنشینی 

 
 
 

 درآمد
  توسـعه،  جـه ی و تبـادل فرهنـگ و دאنـش و در نت           یان جوאمـع אنـسان    یدۀ مهاجرت هموאره تحرک و تعامل م      یپد

 و گـسترش روزאفـزون      ییمهاجرت به شهرها و تمرکز شـهرگرא      . شته אست  دא ی جوאمع رא در پ    ییای و پو  پیشرفت
 بـشر در    یر در زندگ  یی و عامل تغ   یرאت אساس یی אز تغ  یکی ،ژه در مناطق در حال توسعه     یوه   ب ،دی جد یایآن در دن  
ـ نبا  אما ، دאشته אست  یادی مثبت ز  یها  ن گسترش جنبه  یאگرچه א . ر بوده אست  یقرن אخ   و  ی منفـ  یهـا   د אز جنبـه   ی
 .  آن غفلت کردۀکنند دیمل تحدعوא

جـاد  ی א  אسـت و سـبب     بوده) یصنعت(ر مظاهر توسعه    ی تحت تأث  بیشترد  ی جد یای در دن  ینیگسترش شهرنش 
 ی به مناطق شهر   ییان مهاجرت אنسانها אز مناطق روستا     یت جر یده و به هدא   ی گرد ی در مناطق شهر   ییها  جاذبه

جـاد  ی شـهرها و א    ۀ توسـع  سبب نخست   ۀشدن در مرحل   یگر אگرچه توسعه و صنعت    ی د یאز سو . منجر شده אست  
 در مرحلۀ بعـد      شد، אما  ... الت و یت بهدאشت، درآمد، رفاه، تسه    یبهبود وضع مانند   در شهرها    یازאتیאمکانات و אمت  

رא بـه همـرאه دאشـت و    ان شـهر و روسـتا   یـ  אمکانات مۀش شکاف و فاصلی و אفزאهاب روستای شدن و تخر یخال
 . به وجود آوردان شهر و روستا یاطل م بدوری و معضلی אساسی

 
 
 

 مهاجرت
 مـردم  گرאیش ، و حمل و نقل  ی אرتباط یستمهای س وری  بهرهش  ی و אفزא  یط אقتصاد ی حاضر با بهبود شرא     زمان در

 یـک  یشه بـه معنـا    یونت هم کر محل س  یی صرف تغ  ،نی א  وجود با. شتر شده אست  یونت خود ب  کر محل س  ییبه تغ 
ن بردאشـت  ی وجـود نـدאرد، אمـا چنـ    یقـ یف دقی مهاجرت تعری אگرچه برא.ستین یت مهاجرت کان و حر  کر م ییتغ
 نـسبتاً  ۀ منطقیکونت در کر محل سیی تغ،ن روی אز א. خاص אستیمودن مسافتیه مهاجرت متضمن پ کشود   یم
قصد و نیـت    . رود  به شمار نمی   یت مهاجرت ک حر یک ،ی אدאر یبند مین تقس یتر کوچکا  ی شهر   یکمانند   کوچک
 ی رא طـ אی ویژهه مسافت ک אست ین مهاجر فردی بنابرא ؛ אست  بودن حركت  دאری و پا  ی دאئم یمهاجرتت  ک حر یک
دو ت هـر  یرشد جمع بر  ان  کر م یین تغ ی אست א  یهیدאر خوאهد بود و بد    یان پا کر م یین تغ یه א کت  ین ن یند با א  ک یم
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 رشـد   ۀمؤلفـ سومین   ،یو بارور ر  ی مرگ و م   ۀ אز مؤلف  پس مهاجرت   ،ن رو ی אز א  .گذאرد  אثر می  مبدأ و مقصد     ۀمنطق
 .אست منطقه یکت یجمع
  و مهـاجرت ١٥مهـاجرت دאخلـی  : بنـدی کـرد   توאن به دو دسته طبقه نظر אدאری یا قانونی مهاجرت رא می      طهقאز ن 
 ).یخارج (١٦ אلمللی  بین

 
 
 

  مهاجرت אنوאع
نقـل   یاجرت خـارج  مهאما ،ردیگ یشور صورت مک یک یه در دאخل مرزهاک אست یانکر مییتغی مهاجرت دאخل

شتر یـ  אمـا در ب    ،ت אست ی אز رشد جمع   یه مهاجرت جزء مهم   کنی با وجود א   .אستگر  یشور د ک به   یشورکان אز   کم
 دאرند  یتیستم ثبت جمع  ی س هافتی  توسعه یشورهاک אز   تنها تعدאد אندكی   .شود ی ثبت نم  ی جهان به خوب   یشورهاک
 و  یت אجتمـاع  ی ماننـد وضـع    ،ت אتباع خود  ی وضع بارۀ در یتیرאت جمع یی تغ دیگر ،رهای تولد و مرگ و م     فرאتر אز ه  ک
شتر یـ  در ب  .دאرد یستمیـ ن س یهلند چن كشور  . ندک یر محل אقامت آنها رא ثبت م      یین تغ ی אستخدאم و همچن   ی،مدن
 ؛گـردد  ی אز مجموع نقل و אنتقالها مشخص مـ        ی بخش وشود   یم برآورد م  یرمستقیشورها مهاجرت به صورت غ    ک
د یـ موאل (شی אفـزא  یعیزאن طب ی متفاوت אز م   یزאنیشور با م  ک منطقه در دאخل     یکا  یور  شک یکت  یאگر جمع ،    یعنی

 .شود ی به مهاجرت مربوط م جمعیتن אختالفی א،ندک رشد )ریم  مرگ ویمنها
 :دشو ی אنجام مشیوه به دو معموالً مهاجرت یریگ אندאزه

ها یهـا و سرشـمار     شیمـا یدر پ ه  کـ  مشخص شدن مهـاجرت      ی برא یא ژهی و یها  بر پرسش  ی مبتن یروشها) אلف
 .شود یگنجانده م

 . אستگسترش یافته و محل تولد ی ساختار سنمانند یتی جمعیهایژگی وپایۀ دیگره بر ک ییروشها) ب
 
 

  مهاجرتگیری אندאزهروشهای مبتنی بر 
وع  زمان رج  یک و   یكنون تا محل    پیشینن אز محل אقامت     ی مع ی مسافت یر محل אقامت، ط   یی تغ ،مهاجرتالزمۀ  
از یـ گـر مـورد ن    ین د ی معـ  ی زمـان  ۀا هر دور  ی برآورد تعدאد אفرאد مهاجر در هر سال         ی برא مؤلفۀ زمان رجوع   .אست
 در  کـه یتـ ی جمعپیـشین  محل אقامـت  بارۀه درک ییها  پرسشبیشتر ، אز مهاجرتیلکف ین تعر ی א پایۀ بر   .אست
دهنـده   אز پاسـخ  ممكن אسـت    . شود یها گنجانده م   شیمایا پ یها  یشوند، در سرشمار   ین شمارش م  ی محل مع  یک

، معمـوالً در    ین مع ۀ دور یک ی در ط  یه مهاجرت که مشخص سازد    کنیا א ی پرسیده شود  شر محل אقامت  ییسال تغ 
ـ   سـال אنجـام گرفتـه אسـت        ده یا   پنجحدود    אطالعـات بـا مـشخص سـاختن دورۀ معـین مهـاجرت،            ر؟  یـ ا خ ی
 نرخ  یابیدر وאقع אز آنجا که אرز      .سازد  آشكار می جرت رא    אز مها  یزאنی م ،پیشین محل אقامت    دربارۀ شده   یآور گرد

. شـود   فرد نیز پرسیده مـی    ش  ی پ پنج یا ده سال    محل אقامت  ی هنگام سرشمار  دאرد، یادی ز یها ینهمهاجرت هز 
 . شود ی مهاجر شناخته م، رא گزאرش کندكنونیر אز محل ی غی محل در پاسخ به אین سؤאلאگر فرد

                                           
١٥. internal migration. 
١٦. international migration. 
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 پیشینمحل شمارش و محل אقامت 
رد، یـ گ یبـار אنجـام مـ     کی سـال    پـنج  هر   یری و آمارگ  ی سرشمار ،یعنی ؛ سال אست  پنجه زمان رجوع    ک یهنگام

ر ییـ  سـال تغ   ی، אگـر سرشـمار    .شود یش برآورد م  یمایا پ ی ی אز سرشمار  پیش ساله   پنج ۀ دور یک یمهاجرت برא 
 سـال   پنجشود که    یده م یز فرد پرس   א یعنی. دست آورد ه  توאن ب  ی رجوع رא م   ی زمانها دیگریده باشد   ان رא پرس  کم
 بـا   .شـود  ی مهاجر شناخته م    باشد، ر אز محل پرسش ساکن بوده     ی در غ   شخص،  אگر . אست ش کجا ساکن بوده   یپ
 نـان ی معمـوالً אطم   ، مربوط به سال مهاجرت    پرسششده به     دאده یه پاسخها ک تجربه نشان دאده אست      ،ن حال یא

یا אگـر سرشـماری هـر ده سـال     (  پیش، سالپنجدر محل אقامت  مربوط به   پرسش אز   ،ن رو یאز א . بخش نیستند 
 .شود  بیشتر אستفاده میدر ده سال قبل،) بار אنجام شود یک

 
 
 

 ینیت و شهرنشیجمع
 رو به توسعه    ی در کشورها  ،אز نظر אستقرאر  ،  تیع جمع یر سر یی تغ یهایژگی אز و  یکرشد پرشتاب جمعیت شهرها ی    

 . אست ختهیق دولتها رא برאنگی عمیکه نگرאنאست  یو אز جمله مسائل
 بیـشتر   بـه بـاور   . رא تعریـف كـرد    برאی تعریف جمعیت شهرنشین و ساکنان در شهر، نخـست بایـد شـهر               

 ، نباید تعدאدشان אز حدی کمتر باشد      طور معمول   به که   ،ی אز مردم  گروهجایی אست که    » شهر«شناسان،   تجمعی
 و  گونـاگون אین تعدאد در کشورهای     . هستندرکشاورزی مشغول   אند و بیشتر آنها به فعالیتهای غی        در آن گرد آمده   

و برخی پنج هـزאر     ) فرאنسه و آلمان  ( نفر رא برאی جمعیت شهر       دو هزאر بعضی کشورها   . تعاریف متفاوت אست  در  
  ١٧.אند دאنسته  بودنو بعضی وجود و אستقرאر شهردאری رא مالک شهر) هند و ترکیه(نفر 

 ی و صـنعت  جمعیـت آن بـه فعالیتهـای خـدماتی      بیـشتر شود که      می گفتهی  אز نظر אقتصادی، شهر به مکان     
 ماننـد   ی אجتمـاع  ی نهادهـا    אست کـه در آن     یی، شهر جا  یشناس یدگاه جامعه אز د . مشغول باشند ) یرکشاورزیغ(

 زنـدگی  یهـا   شتر جنبـه  یـ  در ب  ینی خاص دאشته باشد و شهرنش     یشکل...  خانوאده، کار، گذرאندن אوقات فرאغت و     
 .  دאشته باشدی אساسیتفاوتها ینی با روستانشیאجتماع و یفرد

رونــد گــسترش شهرنــشینی و کــاهش אز آنجــا كــه یكــی אز معــضالت אمــروز موضــوع جمعیــت אســت، 
 حـدود یـک    مـیالدی  ١٩٦٠ در سال    .شناسان אست  تشناسان و جمعی   روستانشینی، موضوع مطالعۀ אمروز جامعه    

میالدی  ٢٠٠٨ پایان سال     جمعیت شهرها تا   شود  بینی می  پیشحال آنكه   سوم אز جمعیت جهان شهرنشین بود،       
میالدی  ١٩٥٠در سال   . همچنین تعدאد شهرها نیز رو به فزونی אست       . به بیشتر אز یک دوم جمعیت جهان برسد       

 شهر رسیده אسـت و شـاید        ٤٢אمروز به   אما  کرد،     شهر تجاوز نمی   شش میلیون نفر אز     پنجتعدאد شهرهای باالی    
 در  ه کـشورهای پیـشرفته و بقیـ       در شـهر آن     دوאزده کـه    . شهر برسد  شصتبه  میالدی   ٢٠٠٨ال  אین رقم تا س   

 حـدود   ، אز نظر رشد جمعیت، جمعیت شهرنشین با حـالتی شـتابان           . قرאر خوאهد دאشت   پیشرفتکشورهای رو به    
אیـن  . ت جمعیـت جهـان אسـ       كل  برאبر رشد  دوאین مقدאر حدودאً    .  در حال אفزאیش אست    ، درصد رشد ساالنه   ٦/٣

 درصد نرخ   ٤/٥ تهرאن   برאی نمونه  شهرهای جهان بسیار بیشتر אز אین وضعیت אست؛          رشد جمعیت برאی بعضی   

                                           
 .٢٥ ش، ص ١٣٦٩، تبریز، ، نیماشناسی مبانی جمعیتאهللا تقوی،  نعمت. ١٧
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 بوئنوس آیرس در آرژאنتین، مکزیکوسـیتی در مکزیـک و سـائوپولو در              انندبعضی شهرها م  .  دאرد  رא رشد ساالنه 
 ١٨. درصد دאرد١٠ نزدیک بهرشدی برزیل نرخ 

 
 
 

 ی دאخلیهامهاجرت
אیـن  . رود  بـه شـمار مـی     ت  ی אز رشد جمع   ی بخش مهم  ی مهاجرت دאخل  ، كشور کشروع توسعۀ אقتصادی در ی    با  

انـات  ک אم ،بـاالتر  ی، دستمزدها ی شغل یفرصتهادر אین مناطق،     .عامل در مناطق مهاجرپذیر بیشتر نمایان אست      
 کـه در مقـصد مهـاجرت        ی عوאمل دیگرت در شهرها و     ی و אمن  ی، رفاه یات بهدאشت ن אز אمکا  ی، برخوردאر یلیتحص
د، یـ  موאل  نشدن ت در אثر کنترل   ی جمع ی و رشد باال   ،سو کی אز   ، مهاجرت دאرند  أ نسبت به مبد   ی باالتر یازهایאمت

 ی אشـتغال و אمکانـات بـرא       یها نهیفقدאن زم   و یکاری وجود ب  ،دی אز موאل  یریشگی پ یهای ندאشتن به אبزאر   دسترس
ـ ت جریش و تقو ی אفزא سبب ی همگ ،گری د ی אز سو  أ در مبد  دאفعه ر عوאمل دیگ و   توسعه  یان مهـاجرت بـه سـو   ی

 توزیـع جمعیـت الزم אسـت אز تعـدאد خـصوصیات אفـرאد               گیری میزאن   אندאزهبرאی  . شود  تر می   یافته  مناطق توسعه 
جریـان مهـاجرت در میـان        .گیری تعدאد مهاجر روشهای زیادی وجـود نـدאرد          برאی אندאزه  .مهاجر آگاهی دאشت  
مهـاجرت، توزیـع    . شـود   ییر در باروری و مرگ و میر سبب تغییرאت گستردۀ جمعیتـی مـی             کشورها אفزون بر تغ   

جمعیت بر אساس سن، جنس، فرهنگ، نژאد و ویژگیهای دیگر، کشورهای مهاجرفرست یا مهاجرپـذیر رא متـأثر                  
اطق شـود کـه אز منـ        ی مـ  ییهـا    و خـانوאده   ترین جریانهای مهاجرتی در قرن بیستم شامل אفرאد         بزرگ. سازد  می
 אز  یعنـ یت אز روستاها به شهرها אز אوאخر قرن نـوزدهم،           یאنتقال عمدۀ جمع  . شوند  ی به شهرها منتقل م    ییروستا

. تـر کـرد      مردم رא آسان   ییجا  אلبته سرعت אرتباطات جابه   . ، آغاز شد  ی شمال یکای شدن אروپا و آمر    یهنگام صنعت 
الت و  ی، تـسه  ی شـغل  یتوאنـستند فرصـتها    متمرکز شد و شـهرها       ی در مناطق شهر   ی و تجار  ی אقتصاد ۀتوسع

)  درصد ٥٥ (یمیش אز ن  ی ب یالدی م ١٩٥٠ در سال    ١٩.ها فرאهم کنند    شتر אز روستاها و حومه    ی رא ب  یخدمات عموم 
ـ  یالدی مـ  ١٩٠٠زאن در سـال     یـ ن م ی א كهستند  یز  ی م یتر در مناطق شهر     افتهی  توسعه یאز ساکنان کشورها   ک ی

 .دیرس)  درصد٧٥(باً به سه چهارم ین تقریت شهرنشی جمعزאنی میالدی م٢٠٠٠در سال . چهارم بود
 یستم در نـوאح   یـ  قرن ب  ی مردم در ط   ین زندگ ی الت یکای و آمر  ییای، آس ییقای آفر ی אز کشورها  یاریدر بس 

 در حـال توسـعه،      یت کـشورها  یـ  درصـد جمع   ١٨ تنهـا    یالدی مـ  ١٩٥٠در سـال    .  متمرکز شده بـود    ییروستا
ـ א. شـد ز آغـاز    یـ  روسـتاها بـه شـهرها ن       ین کشورها، مهاجرت אهال   ین א  شد یبا آغاز صنعت  . ن بودند یشهرنش ن ی

 ی همان کـار   ی،عنی کمک کردند؛    ی אقتصاد یشرفتهای به پ  ی کار شهر  یروی گسترش ن  رאه אز   ییمهاجرאن روستا 
ت یـ روאنـه شـدن جمع    . کـا אنجـام دאده بودنـد      یاالت متحدۀ آمر  یش در אروپا و א    یان آنها در چند دهۀ پ     یکه همتا 
 אرتباطات، حمل و نقـل      یها   شبکه ی به سبب بهبود   ی شروع شد، אما به زود     ی به شهرها گرچه به آرאم     ییروستا

 کمتـر   ین کـشورها  یت شهرنـش  یجمع. افتی گسترش   یא  سابقه  ی، در قالب موج ب    ییت אفزودۀ روستا  یز جمع یو ن 
 .افتیش ی درصد אفزא٤٠ درصد به ١٨ אز یالدی م٢٠٠٠ تا ١٩٥٠ یان سالهایافته می توسعه

                                           
١٨. UNFPA state of world population ٢٠٠١, "Urbanization" P.٣٢. 
١٩. Urban as defined by most countries refers to relatively small Population Concentration's Such as 
٢٠٠٠ inhibitonts or more, Population and Development Review ٢٤ no ١ (March ١٩٩٨) ١١٤ - ٧٥.  
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ت جهـان در منـاطق   یـ  אز جمعیא  بـار قـسمت عمـده   אولـین  یکم برאیست و  ی قرن ب  ین سالها یدر نخست 
 ی و אقتـصاد  ی אجتمـاع  یهـا ی به شهرها سبب دگرگون    ییت אز مناطق روستا   یمهاجرت جمع .  ساکن شدند  یشهر
 کمتـر،   یبـارور  بـاالتر،    یلیها אز سطوح تحص     نیسه با روستانش  ی معموالً در مقا   یشهرمناطق  ساکنان  . شود  یم

  مرحلـۀ  بهیتی شدن، אنتقال جمعی ظاهرאً شهر  ،نیبنابرא. تر برخوردאرند   یدرآمد باال، بهدאشت خوب و عمر طوالن      
 یهـا   نـه ید אنبـوه אز هز    یشهرها با אرאئۀ אمکانات فرאوאن و تول      . بخشد  یتر رא سرعت م     نیی پا یر و بارور  یمرگ و م  

ـ      یت در مناطق شهر   یجمع یۀرو  یرشد ب . کاهند  ی م ین خدمات عموم  یتأم  אز یاری بـس ر در پنجاه سال گذشـته ب
در منـاطق  . رده אسـت آوشتر ساکنان فـشار  ی بی برאین خدمات אساس  ینه تأم یافته در زم  ی  کمتر توسعه  یکشورها
ش ین شکاف همـوאره در حـال אفـزא        یاد אست و א   یر و ثروتمند ز   یان אفرאد فق  ی مختلف شکاف م   ی کشورها یشهر
  ٢٠.אست

 
 
 

 یאلملل  نی بیمهاجرتها
ـ   ) ت کل جهان  ی درصد אز جمع   ٣باً  یتقر(ون نفر   یلی م ١٧٥حدود   ـ    نیمهـاجرאن ب  آنهـا در    ی،عنـ ی هـستند؛    یאلملل
 عـدۀ   ی،عنـ یال אسـت؛    ی س یאلملل   نی مهاجرאن ب  ۀمجموع. אند  کنند که در آنجا متولد نشده       ی م ی زندگ ییکشورها

گـروه  . رنـد یگ  ی آنـان رא مـ     ی جا یא   دوباره مهاجرאن تازه   گردند، אما   ی خود برم  ی אز مهاجرאن به کشور אصل     یادیز
 ٢١.شود ین زده میون تخمیلی مده تا پنجن یک سال بیمهاجرאن در 

 ٨٠بـاً   یست؛ چـون تقر   ی ن ی شگفت یאلبته جا . אند  افتهی  کمتر توسعه  ی אز کشورها   אلمللی   بینشتر مهاجرאن   یب
ـ افته به   ی ک کشور کمتر توسعه   ی آنها אز    شتریب. کنند  ی م ین کشورها زندگ  یت جهان در א   یدرصد جمع  ک کـشور   ی

ن در  یهمچنـ . لنـد یانمـار بـه تا    یل، אز ساحل عاج به کانادא، אز م       یکنند؛ مثالً אز پارאگوئه به برز       یمشابه مهاجرت م  
 جنـوب  یایدر آسـ . دهنـد  یل مـ  یهـا تـشک   ی کار رא خارج   یروین ن یشتریج فارس ب  ی خل یۀچند کشور کوچک حاش   

لنـد و  ی، تایאنـد در سـنگاپور، کـرۀ جنـوب       انمـار آمـده   ی و م  ی کـامبوج، אنـدونز    یز کشورها  که א  ی مهاجرאن یشرق
 . کار هستندیאند، در جستجو شده  یگر، که تازه صنعتی دییای آسیکشورها

 چهـارده کنند تا אز فرصتهای אقتـصادی بهتـری برخـوردאر شـوند، אمـا در حـدود              بیشتر مردم مهاجرت می   
 هستند که به سبب فشار سیاسـی کـشورشان یـا تهدیـد بـه                  پناهنده یا کسانی   لمللی، א   بینمیلیون אز مهاجرאن    

 ، مـیالدی میلیونهـا אفغـان      ٢٠٠٠ و אوאیـل دهـۀ       ١٩٩٠ برאی نمونه در אوאخر دهۀ       .אند  شکنجه شدن، مهاجر شده   
دگان معموالً  پناهن.  אیرאن و پاکستان ترک کردند، هر چند بسیاری אز آنها دوباره برگشتند            سوی رא به    كشور خود 

  ٢٢.گردند می پس אز ثبات شرאیط سیاسی به کشورشان باز
 و  ی جنـوب  یکـا یتر شـامل مهـاجرت אز آمر        افتهی افته به توسعه  ی  کمتر توسعه  یان مهاجرت אز کشورها   یجر
 و  ی شـمال  یکایا به آمر  یمهاجرت אز آس  . انه به אروپا אست   یقا و خاورم  ی و אز شمال آفر    ی شمال یکای به آمر  یمرکز

                                           
٢٠. Brockerhoff and Brennan, "the Poverty of Cities". 
٢١. International Organization for Migration (IOM) World Migration ٢٠٠٣ (Geneva: IOM, ٢٠٠٣): 
١١-٤.  
٢٢. U.S. Committee for Refugees (USCR), World Refugee Survey ٢٠٠٣ (Washington, DC: USCR, 
٧-٥ :(٢٠٠٣.  



 

http://vu.hadith.ac.ir ٢٥

ر یـ افته که تعدאد مـرگ و م      ی کاهش   ی در آنها به حد    ی که بارور  ییدر کشورها . ز سرعت گرفته אست   یا ن یرאلאست
 .دهد یل میت آن کشورها رא تشکی אز رشد جمعی بخش مهمیریپذ یشتر אز زאد و ولد אست، مهاجرتب

 
 

 
 )٧نمودאر (

 
 .ار אنـدک אسـت    ی مـورد، بـس    نی مشابه، به جـز در چنـد       یگر کشورها ی به د  یک کشور صنعت  یمهاجرت אز   

 ی شـرق ی אز אروپایر شدند و مهاجرאن و پناهندگانی سابق به آلمان سرאز ی شورو ی אز کشورها  ی نژאد یها یآلمان
 .گر وאرد شدندی دیی אروپای دنبال جنگ در بالکان به کشورها به

ر رא جبرאن کنـد،     یذ مهاجرپ ی در کشورها  ین بارور ییتوאند سطوح پا    یوسته م ی אنبوه و پ   ی مهاجرت یانهایجر
ـ بـرאی نمونـه  .  باالتر آمده باشندی باروری با אلگوهایی که مهاجرאن אز کشورهایژه هنگامیبه و  ش אز نـصف  ی ب

ار بـاالتر  یکا بـس یسه با آمری آنها در مقا   یאند که بارور    ن آمده ی الت یکای آمر یاالت متحده אز کشورها   یمهاجرאن א 
رند، یزبان رא فرאگ  ین کشور م  یی پا ی بارور یکنند با گذشت زمان، אلگو      ی م ی مهاجر سع  یها  نکه خانوאده یبا א . אست
منـدتر     عالقـه  ییکـا ی آمر یتر אز زوجهـا      بزرگ یها  ن به دאشتن خانوאده   ی الت یکای مهاجرאن آمر  ی به هر رو   یول

 روریصل با  אأل  مقایسه با زنان آلمانی   کنند و در      ین زنان مهاجر ترک در آلمان زودتر אزدوאج م        ی همچن ٢٣.هستند
ـ  جدیهـا یماریش بیدאیـ  مهاجرتها ممکن אست سـبب پ   ٢٤. دאرند یشتریب ـ  ی مـسر یهـا یماری همچـون ب یدی ا ی

 که در   ی دאرد، در حال   ی طوالن ۀها در کشور مبدأ سابق    یمارین ب یא.  مزمن در کشور مقصد شود     یمشکالت بهدאشت 
 .ستیع نیکشور مقصد چندאن شا

 אز کشورها یبرخ. سازد یت رא دگرگون می جمعیهایژگیور אندאزه و ی و مرگ و میمهاجرت در کنار بارور
گر אز کشورها با ی دیبرخ. مانند یت در אمان می مهاجرאن، אز کاهش جمعیان دאئمیل جریتنها به دل

 .کاهند ی خود م تیع جمعی فشار رشد سرمهاجرفرستی אز

                                           
٢٣. Philip Martin and Elizabeth Midgley, Immigration to the United State. Population Bulletin ٥٨, 
no.(٢٠٠٣) ٣. 
٢٤. Ulrich Mammey and Karl Schwarz "the Demographic Characteristics of the Immigrant Population 

in Germany" (Strausbourg, France: Councile of Europe, ٢٠٠٢): ٢٩ - ٢٢٦.  
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  אلمللی  مهاجرت بینبرآورد 
 ،شورک אز خود ی نه تنها به אطالعاتאین كار . אستیאز مهاجرت دאخلتر  لک مشبسیار  אلمللی  بینبرآورد مهاجرت 

 بسیار دقیقی دאرندستم ثبت آمار یه سک ییشورهاک یحت.  دאردیز بستگیشورها نک به אطالعاتی אز دیگره کبل
 یאن אز مهاجریشیبه אفزא تعدאد رورא یز ؛ ندאشته باشندی قابل אعتماد אلمللی  بینن אست אطالعات مهاجرت کمم
 به  معموالً،نیبنابرא .شود یشوند و ورود آنها אغلب ثبت نم یشورها مک وאرد ، ندאرندی درستی قانونکه مدאرک

 . کنند ی אکتفا می رسمیآمارها
 
 
 

 ینینش هیمهاجرت و حاش
  جاد شـده  ی شهرها א  ی رسم ۀ در خارج אز محدود    ی زمان گاههای غیررسمی  אجتماعات یا سکونت  شتر  یאز آنجا که ب   

 خـارج אز مـتن   ی، مـتن شـهر و سـاخت و سـازها    ی رسـم ۀتوאن אستدالل کرد که محدود یشوند، م   یدند و م  بو
 .شود یه می توجینینش هی مفهوم حاشییایا جغرאفی ی אز نظر مکانبنابرאین . شهر אستیۀ، حاشیرسم
ـ א. אسـت  ینینـش  گر آلونکیر دیا به تعبی ینینش هی حاشمسئلۀ ی، جوאمع אمروز شكالت אز م  یکی  مـشكل ن ی
 .אست فقر و سپس مهاجرت      نخست، ۀن آن در درج   یتر   אصلی که   گیرد  سرچشمه می  ی אز عوאمل مختلف   یאجتماع

 كننـد و    مـی  نسبتاً بهتر هر لحظه تالش       یک زندگ یجاد  ی فرאر אز فقر و א     یر جامعه برא  ینکه אفرאد فق  یبا توجه به א   
، آنـان در אولـین      کنـد   یدوאر مـ  یـ ن هـدف אم   ی به א  دنی رس یآنها رא برא  نیز   بزرگ   ی موجود در شهرها   یها  جاذبه

 ،شـود   ی فرאهم نمـ   برאیشانمت  یق و אرزאن مسکن مناسب   ، אما چون    کنند  ی بزرگ مهاجرت م   یفرصت به شهرها  
 . سكونت گزینندثبات  كمدوאم و  م کیها  شهر و در خانهیۀ در حاششوند میمجبور 

 ی که אز אدغام کشورها    אست در حال توسعه     یرها نابسامان کشو  ی ساختار אقتصاد  ینینش  هیگر حاش ی د دلیل
 .گیرد سرچشمه می ی و تجارت جهانیدر حال توسعه در نظام אقتصاد

 باعـث بـه     ی صـنعت  یدאر  هی سـرما  ی کـشورها  ۀ توسـع  ی אز אلگوهـا   پیـروی  در حال توسـعه بـا        یکشورها
 ساختار  همخوאن نیست ن کشورها   ی با فرهنگ א   ی غرب ین אلگو ی چون א  .شوند  ی אقتصاد کشور خود م    یختگیر  هم

ـ آورد و א    ی و تورم به بـار مـ       ی گرאن ، אز جمله فقر   یزد و معضالت  یر  ین کشورها رא درهم م    ی א یאقتصاد ن عوאمـل   ی
 در  ی و بـارز شـکاف طبقـات       ینیمود ع  خود نُ  ینینش  هیشود که حاش    ی م ی و شکاف طبقات   ینینش  هی بروز حاش  سبب

 .وאردאتی و نادرست אستن کشورها ی توسعه در אیگو که אلنشینی گوאه آن אست وجود حاشیه. جامعه אست
 
 

 نشینی در אیرאن  مهاجرت و حاشیه
 رشـد  ماننـد  ی مـسائل و مـشکالت  هجی در نت אست وافتهی یریش چشمگیر אفزאی אخ هشت دهۀ رאن در   یت א یجمع
، شـکاف   ی شهر ی به مسکن و خدمات אصل     ی ناکاف ی در شهرها، دسترس   یکاریش ب ی، אفزא یت شهر یع جمع یسر
 ی به مناطق شـهر    ییאنبوه مهاجرت אز مناطق روستا      و  شهروندאن אز هم   یگانگی، ب   یאجتماع   طبقات  انیم م یعظ

אین . به وجود آمده אست    یمشکالت جانب  ن مناطق و  یت در א  یش جرم و جنا   یشهرها و אفزא      یۀحاش  در    و سکونت     
 ینینش  هی و حاش  یرقانونی زאغه و مسکن غ    جادیتاً א ی و نها  ینینش   شهر یۀرو  ید ب ی گسترش و تشد   مسائل خود سبب  

 ی تا زمان אنقـالب אسـالم      ١٣٥٠ ۀ در ده  آغاز شد و   به بعد    ١٣٤٥ یها رאن אز دهه  یت در א  ین وضع یא. شده אست 
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صورت ه   ب یرقانونی و چه غ   یچه قانون (ن و مسکن    یت به زم  ین جمع ی א یابی  دست אنقالب با    پس אز . به אوج رسید  
مـشهد،  ،   تهـرאن  ی ماننـد   بزرگ ی شهرها یۀ در حاش  ی אندک یهابه جز قسمت   ...) اد و آب  مفت ،آباد افتید،  یخاک سف 
 پیشینم  ین و شکستن حر   ی زم یذאرگز با وא  یאلبته دولت ن  .  خود رא אز دست دאد     אین وضعیت معنای  و قم    אصفهان
 در  ینینـش   شهر یۀرو ی گسترش ب  كار سبب ن  یאما با א  ،   کرد ینینش یه حاش  فرאوאنی به برطرف كردن    کكمشهرها  

 .شدرאن یא
ـازمان ملـل متحـد     جنبه« نشریۀ مندرجاتبر پایۀ   Population aspects of »های جمعیتی توسعۀ אجتمـاعی س

social development  میالدی به دلیل نـرخ رشـد سـه درصـدی سـاالنه      ٦٠ و ٥٠، ٤٠ אیرאن طی سه دهۀ 
 که در אین مدت حدود نصف אیـن  حالینیازمند حدود شش در هزאر جمعیت، ساخت و ساز مسکن بوده אست، در      

 ی عرضـه و تقاضـا     آشـكار میـان   ب تفـاوت    یـ ن ترت ی بد .ساخته شده אست  )  در هزאر  ٦/٣ در هزאر تا     ٣/٣( تعدאد  
 نمونـۀ عینـی אیـن     آبادها    ید که حلب  ش شهرها   یۀ نامتناسب در حاش   یها  ب بروز مجموعه  سب ی مسکون یوאحدها

 .عدم توאزن אست
 ، یعنـی  אی  به مناطق شـهری در אیـرאن تقریبـاً بـه صـورت مهـاجرت درجـه                مهاجرت אز مناطق روستایی     

 ،تـر   شهرهای بزرگ و سپس به مرאکز شـهری بـزرگ      ۀمهاجرت אز روستا به شهرهای کوچک یا متوسط و حوم         
 .بوده אست

ن روستایی در אثر عوאمل دאفعۀ مناطق روستایی و جاذبۀ مناطق شـهری بـه               א مهاجر אی،  در مهاجرت درجه  
در نتیجـه شهرنـشینی بـه       . ندكن تصادی مهاجرت می  قتر و قطبهای صنعتی و א      سپس شهرهای بزرگ  شهرها و   

 .یابد  سرعت گسترش می
،  درصـد  ٤/٣١ یت شـهر  ی جمع ١٣٣٥دهد که در سال       یرאن نشان م  یته در א  گرف   אنجام یهایشمار  ج سر ینتا

 ٣/٥٤زאن  یـ  بـه م   ١٣٦٥ال   درصـد، در سـ     ٤٧زאن  ی به م  ١٣٥٥ در سال    ، درصد ٧/٣٨زאن  ی به م  ١٣٤٥سال  در  
אیـن  ج  ی نتا ٢٥. درصد بوده אست   ٤/٦٨زאن  ی به م  ١٣٨٥در سال     درصد و  ٦٥/٦١زאن  ی به م  ١٣٧٥ در سال    ،درصد
 ١٣٣٥سه با سـال     یرאن در مقا  ی א یت شهر ی سال گذشته نسبت جمع    پنجاه ی که در ط   دهد   می ها نشان یشمار  سر

 . وאرونه شده אستیبه طور کل
 مـشاهدאت   ینینش  ت و گسترش شهر   یش جمع یر عوאمل گوناگون در אفزא    ی حدود تأث  אرز نبودن   با توجه به هم   

 بـزرگ در    ی نقـش  ینینـش   هی حاشـ  ، بـزرگ  یژه در شـهرها   ی به و  ی، אست که در مناطق شهر     ی אز آن   حاک یعلم
 و  بررسی بـاروری در אیـرאن      عنوאن   با یقی در تحق  رאی نمونه  ب . دאرد یت و مسائل و مشکالت شهر     یش جمع یאفزא

ان بـه  یی אست که مهاجرت روسـتا  به دست آمده   جهینتאین   آن با شاخصهای جمعیتی، אقتصادی و אجتمـاعی       رאبطۀ  
بـاال بـودن   سـخن  گر ی به د رود؛ز نسبتاً باالیرאن نی אیمناطق شهرباروری ساكنان    که    אست  شده سببشهرها  
 سـوی  אز .یی אرتبـاط دאرد سـتا ن روא مربوط شود با مهاجری شهریها  ش אز آنکه به خانوאده    ی در شهرها پ   یبارور
 در شهرها رא گـسترش  ینینش هی حاش،نیمت زمی قین بودن درآمد در شهرها و گرאنییل پاین به دلא مهاجر ،گرید
 .دهند یم

                                           
 .؛ مرکز آمار אیرאن١٣٣٥ تا ١٣٨٥نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای . ٢٥



 

http://vu.hadith.ac.ir ٢٨

 دهیچک
جاد ی א אست و سبببوده) یصنعت(ر مظاهر توسعه ی تحت تأثبیشتر،د ی جدیای در دنینیگسترش شهرنش 

 به مناطق ییان مهاجرت אنسانها אز مناطق روستایت جریه و به هدאدی گردی در مناطق شهرییها جاذبه
 . منجر شده אستیشهر

 روند مهاجرت رא ، و حمل و نقلی و אطالعاتی אرتباطیها ستمی سبهروریش ین با אفزאیت همچنین وضعیא 
 .ش دאده אستیאفزא

ع ین صورت که توزیبه א. شود یمقصد مهاجرت م  وأ در مبدیتیرאت گستردۀ جمعییان مهاجرت سبب تغیجر 
ر رא یا مهاجرپذی مهاجرفرست ی کشورها،گری دیهایژگیت بر אساس سن، جنس، فرهنگ، نژאد و ویجمع

 . سازد یمتأثر م
 مهاجرتها بیشتر که ی در حال، אز روستا به شهر אستی مهاجرتها در جوאمع در حال توسعه مهاجرتهابیشتر 

  .ه شهر אستتر مهاجرت אز شهر ب تهافیدر مناطق توسعه 
ر رא جبرאن کند، ی مهاجرپذی در کشورهاین بارورییتوאند سطوح پا یوسته می אنبوه و پی مهاجرتیانهایجر 

 .  باالتر آمده باشندی باروری با אلگوهایی که مهاجرאن אز کشورهایژه هنگامیبه و
ـ جهان  ر نقاط   ین אز سا  אق جذب مهاجر  ید در אروپا אز طر    ی אز کاهش موאل   یא در حال حاضر بخش عمده      ن یمأت
 .شود یم



 

 

 

 جلسۀ سوم

  تغییرאت جمعیتیعوאمل مؤثر بر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 آهنگ تغییرאت جمعیتی؛ 
 .تأثیرאت تحصیالت، درآمد و نقشهای جنسیتی بر سطوح باروری 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 کـشورهای در    گذشـته و در   ۀ  یافت کشورهای توسعه  در   در جلسۀ پیشین با عوאمل אساسی אفزאیش جمعیت جهان        

 تأثیرאت باروری، مرگ و میر، مهاجرت و شهرنشینی بر تغییرאت جمعیتـی              و  آشنا شدیم   حاضر ۀ عصر سعحال تو 
 . رא بررسی کردیم

 
 
 
 

 آهنگ تغییرאت جمعیتی

بـا  . شود   می نمایانهای باروری، مرگ و میر و مهاجرت در نمودאرهای سنی و جنسی کشورهای جهان                 گرאیش
در چند دهـۀ אخیـر      . رددא بیشترین تأثیر رא بر ساختار جمعیتی همۀ کشورها          باروری تقریباً توجه به אین نمودאرها     

 قاعدۀ هـرم سـنی ـ    . جمعیت جوאن אست، میزאن باروری باال بیانگر رشد هموאرۀیافته در کشورهای کمتر توسعه
 درصـد   ٤٥ ، سـال  ١٥ کودکـان زیـر      ٢٠٠٠در سـال    . دهد   אین مطلب رא به خوبی نشان می       جنسی غرب آفریقا  

 ٣ سـاله یـا بیـشتر تنهـا          ٦٥ אفـرאد    ؛ در حالی که   دאدند  یت غرب آفریقا و نصف جمعیت نیجر رא تشکیل می         جمع
 .  درصد جمعیت در تمامی کشورهای در حال توسعه هستند٥درصد جمعیت غرب آفریقا و 

کنترل بیماریها و جلوگیری אز مرگ و میر کودکان و نوزאدאن نیز سبب گسترش جمعیت جوאن شده אسـت                   
در آینده، عامل مستدل در رشـد       . مانند  تری אز هر نسل تا دورאن کودکی زنده می            های گسترده    آنجا که نسبت   تا

אز . گذאرنـد  جمعیت غرب آفریقا هنگامی אست که گروههای فزאیندۀ جمعیت جوאن به سالهای باروری قـدم مـی                
 ١٥١ میلیـون بـه      ٢٥ سـال، אز     ٤٩ا   ت ١٥ تعدאد زنان در سن باروری،       ٢٠٥٠ تا   ٢٠٠٠אین رو در فاصلۀ سالهای      

 )٨نمودאر : ک.ر. (میلیون خوאهد رسید
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 )٨نمودאر (

 
حتی چنانچه تعدאد فرزندאن آنها کمتر אز فرزندאن مادرאنشان باشد، تقریباً ساالنه یـازده میلیـون کـودک در                   

 میلیـون   ٧/٤ میلیـون بـه      ٦/٣در همان دوره تعدאد مرگ و میر ساالنه אز          . دورۀ پنجاه ساله به دنیا خوאهند آورد      
 زאد و ولد در   کاهش و   خیلی زیاد مرگ و میرهای     ریثتأ ، ساختار سنی غرب אروپا    ،در مقابل . אفزאیش خوאهد یافت  

هـایی אز بـاروری پـایین رא      دورאن אفزאیش باروری پس אز جنگ و سپس دههسو و  אز یکطی جنگ دوم جهانی   
گذشـته  شود در مقایـسه بـا گـروه سـنی       متولد می١٩٦٥  ساله אزهر گروه سنی کتعدאد تقریباً . دهد نشان می 
 آفریقـای شـمالی و خاورمیانـه بـر دאمنـۀ            ،אز شرق و جنوب אروپا    ویژه  جریان مهاجرتهای فصلی به     .  אست کمتر

تعـدאد کودکـان در     . شـوند   مـی وאرد   غرب אروپا    به جوאنی   الهای مهاجرאن در س   زیرא بیشتر  אفزوده אست؛    میانسالی
 گـروه زیـر     ٢٠٠٠ در سـال     .یافته تقریباً برאبر با تعدאد אفرאد مسن אست        کشورهای توسعه پا و بسیاری אز     غرب אرو 

هـا یـا       ساله ٦٥ در حالی که نسبت گروه       ؛دهند   غرب אروپا رא تشکیل می     پانزده سال حدود هفده درصد جمعیت     
 . باالتر شانزده درصد אست

 تعـدאد   ٢٠٥٠ در سـال     .אسـت » رشـد منفـی   «دی برאی   باریک شدن نمودאر هرم جمعیت نیز عامل نیرومن       
حتی در صورتی که تعدאد فرزندאن زنان غرب אروپا کمی          . یابد  کاهش می میلیون نفر    ٣٦ به   ٤٤مادرאن بالقوه אز    

 به کمتر אز   پنجاه سال    ی و در ط   یابد  مین سیر نزولی    אتعدאد ساالنۀ متولد  אما در نهایت     ؛بیشتر אز مادرאنشان باشد   
 مـرگ و     سن باالیی دאرند و در אیـن سـنین          جمعیت אین کشورها   بیشترאز آنجا که    . نفر خوאهد رسید  ن  دو میلیو 

نفـر   میلیـون  ٥/٢ میلیون به    ٨/١ تعدאد ساالنۀ مرگ و میر אز        ٢٠٥٠؛ אز אین رو در سال       אفتد   אتفاق می  بیشترمیر  
مـردم دیگـر     آنکـه  مگـر    ؛یابد  اهش می  مرگ و میر بر باروری، جمعیت ک        تعدאد یافتن  با فزونی . یابد  אفزאیش می 

 .کشورهای جهان دאئماً به אین کشورها مهاجرت کنند
؛ بدین معنا که حضور جمعیت وאبـسته        سازد رא دگرگون می  » وאبستگی«تغییرאت ساختار سنی همچنین بار      

 تا  ١٥یر   مقایسۀ نسبت جمعیت ز    باوאبستگی سنی   .  جمعیت فعال אست   سویאحتماالً مستلزم حمایتهای مالی אز      
 و بـه همـین   یابـد   אفـزאیش مـی    باروری باال باشد نسبت کودکان در یک جمعیت          אگر. آید   می سال به دست   ٦٤

  نفـر  ٩٠ نـسبت وאبـستگی در کـشورهای آفریقـایی           ٢٠٠٠در سـال     .شـود   میصورت نسبت وאبستگی نیز زیاد      
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سـال   ٦٤ یا بـاالی  ١٥ کمتر אز  نفر در سن٩٠،  سال٦٤ تا ١٥ نفر در   ١٠٠ אزאی هر    به ،تخمین زده شد؛ یعنی   
אی אز     جمعیت فعال سهم عمـده     زیرא ؛شود   نسبت وאبستگی نیز کم می     کاهش یابد  باروری   هنگامی که אما  . بودند

 . نفر אسـت   ٤٥با توجه به کاهش مستمر باروری       نسبت وאبستگی در شرق آسیا      . دهد  کل جمعیت رא تشکیل می    
دهنـد، نـسبت       אز جمعیـت رא تـشکیل مـی        تـری   بزرگگان بخش   که سالخورد هنگامی  در مرאحل بعدی אنتقال،     

 .یابد  אفزאیش میدوبارهوאبستگی 
 که در هر نوع تغییـر جمعیتـی         سازد  نمایان می گانۀ متغیرهای جمعیتی رא        عوאمل سه  ،ساختار سنی جمعیت  

אی    ویـژه  אن توجه ییر אست و אز אین رو باید بد        رشد و تغ   ، باروری منشأ بیشترین   ولی در جهان مدرن   . نقش دאرند 
 . شود

 
 
 

 تبیین تحول جمعیتی
 شود که آن نیز אز عوאمل زیستی، فرهنگی و אقتصادی            אز طریق باروری تعیین می     بیشتررشد جمعیت   אکنون    هم

 و سـعی    کـرده  روאبط پیچیدۀ میان جامعه و بـاروری رא بررسـی            ، אست که دאنشمندאن   دیر زمانی  .پذیرد  تأثیر می 
 تغییـرאت جمعیتـی رא هـدאیت        ،אز آنجا که عوאمل مـؤثر بـر بـاروری         . امل رא شناسایی کنند   ترین ع   אند مهم   هنمود
 در خـور توجـه      هستند بر رشد جمعیت     خوאهان تأثیر گذאرאنی که     های تحقیقاتی برאی سیاست     کند، אین یافته    می
 . אست

طح ملـی هرگـز بـه אیـن      אما میانگین کودکان هر زن در س   . فرزند به دنیا آورند    ١٥ بیش אز    توאنند  میزنان  
 عوאمل אجتماعی و אقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تعدאد فرزندאن زنان رא محـدود                 زیرאرسد؛     نمی אندאزه
 ، آدאب و رسـوم جنـسی      های زناشـویی،    ، سنت های جسمانی و بیولوژیک     آسیب: ند אز א  אین عوאمل عبارت  . کند  می

 گوناگون אمکانات نگهدאری فرزند و عوאمل       ، فرصتهای شغلی  ،ندگی توאفقهای مربوط به ز    ،אندאزۀ مطلوب خانوאده  
 .دیگر

کـه  אسـت   رא شناسایی کـرده     ) کننده عامل تعیین ( چهار متغیر    ١٩٨٠شناس، در دهۀ      جان بنگارت، جمعیت  
 تفاوتهای موجود در سـطوح باروریهـا در کـشورهای مختلـف رא تبیـین                بیشتر و   دאرندر  یثتأ بر باروری    اًمستقیم
 :אند אز אین متغیرها عبارت. دکنن می
  یا در یک אتحادیۀ جنسی قرאر دאرند؛هستند نسبت زنان در سن زאیش که متأهل ـ١
 کنند؛ ی אستفاده میباردאر پیشگیری אز وسایلـ درصد زنانی که אز ٢
ـ معموالً بـه دلیـل دورۀ شـیردهی         . (אکنون توאنایی باردאری ندאرند     سبت زنان در سن باروری که هم      ـ ن ٣  אز  سپ

 )زאیمان
  ٢٦.ـ میزאن سقط جنین٤

 الًمـث . متفـاوت אسـت  אهمیت هر یک אز אین عوאمل در کشورها با توجه به شـرאیط فرهنگـی و אقتـصادی              
سن אزدوאج، تعدאد زنانی که هرگز אزدوאج       به وسیلۀ    אی  אندאزهتا   نسبت زنانی که در یک אتحادیۀ جنسی قرאر دאرند        

                                           
٢٦. Joho Bongaarts, the Fertility-Inhibiting Effects of the Intermediate Variables, Studies in Family 
Planning ١٣ no. ٦/٧ (June/ July ١٩٨٢): ٨٩ - ١٧٩. 
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אر شـدن   د   אلگوهای فرهنگی دربـارۀ فعالیـت جنـسی و بچـه            همچنین .ودش  کنند و سطوح طالق تعیین می       نمی
 .אهمیت אستخارج אز אزدوאج با

 ؛دهـد    אزدوאج روی مـی    بـا کننـد و تمـامی زאد و ولـدها            جوאنی אزدوאج مـی   الهای  در جوאمعی که زنان در س     
ه زنـان کودکانـشان رא تـا        در جـوאمعی کـ    . توאند بر باروری تأثیر بگذאرد      آمده در سن אزدوאج می     وجود  هتغییرאت ب 

 حقیقت تغییر در سطوح باروری به سـبب تـأخیر بـاردאری بعـدی بـه وسـیلۀ                 دهند، در     پایان دو سالگی شیر می    
 אهمیـت   تـر شیردאدن طوالنی چندאن رאیج نیست و بنابرאین در مقایسه با چند دهـۀ گذشـته کم               . אستشیردهی  

در بـسیاری אز    .  אست مهم حاشیۀ صحرאی آفریقا همچنان       منطقه  در  در برخی אز مناطق جهان به ویژه       אما. دאرد
کنندۀ باروری و تفاوتهـای بـاروری         تعیین אصلی دو عامل    ، و سقط جنین   باردאریل ضد   یکشورها אستفاده אز وسا   
 تفاوت میـزאن بـاروری       نخستین دلیل  ،یباردאر  ضد وسایلאختالف زیاد در به کارگیری       .در میان کشورها אست   

  مالیایی کـه   زنانאز   درصد   ٩ کمتر אز    ٢٠٠٣ در سال    . אست بوده ٢٠٠٣در سال   ) ٥/٢( و برزیل    )٨/٦(میان مالی   
ـ     אز  درصد ٧٦ در حالی که     کردند؛   بودند אز وسایل ضد باردאری אستفاده می        تولید مثل  ندر س   ی אیـن   زنـان برزیل
و نیـز    آنـان در جامعـه       ش تحصیالت، درآمد، نق    سبب عوאملی چون    به یزنان برزیل . گرفتند  کار می ه   رא ب  وسایل
  .אز אین وسایل بیشتر אستفاده کردندگذאریهای دولت  سیاست

  پیشگیری، نگرشـهای فرهنگـی نـسبت بـه سـقط           وسایلتأثیر سقط جنین در یک کشور بر فرאهم بودن          
 زنان به سبب دشوאری دسترسـی بـه         ، در برخی کشورهای אروپای شرقی     .جنین و دسترسی به آن بستگی دאرد      

سیاستمدאرאن و  در אین کشورها     بر آن    אفزون. آورند  یشگیری و کیفیت پایین آن به سقط جنین روی می          پ وسایل
 سقط جنین به طور کلـی قـانونی و   ؛ אز אین روکنند  پیشگیری حمایت نمی   وسایلجامعۀ پزشکی אز به کارگیری      

بررسـیهای אخیـر در     .  אسـت   دسـترس  در مجانی   صورتمحدود אست و با کمترین هزینه و یا به          אی غیر   אندאزهتا  
 در  ٦/٠אز  ) میـزאن کلـی سـقط جنـین       ( میانگین سقط جنـین      آن אست که   بیانگر جمهوری شوروی سابق     یازده

 در طی دهۀ    אما. ، אدאمه دאرد   אست  یکی אز باالترین نرخ سقط جنین در جهان         که  در گرجستان،  ٧/٣אزبکستان تا   
. ه אسـت   درصـد کـاهش یافتـ      ٣٨ شـده،   وری مطالعه  جمه یازده جمهوری אز    در هفت سقط جنین   سطوح   ١٩٩٠

 אین کـاهش سـقط جنـین بـا אفـزאیش אسـتفاده אز         .بود سال   ٣٠ در میان زنان زیر       سقط جنین  بیشترین کاهش 
کنندۀ مـستقیم    دهندۀ توאزن میان אین دو عامل تعیین       مدرن پیشگیری همبستگی دאشت و אین אمر نشان        وسایل
 ٢٧.אست

 مـدرن پیـشگیری، عوאمـل فرهنگـی و          وسـایل  کم و دسترسی آسـان بـه         اربسیدر کشورهایی با باروری     
معموالً تعدאد فرزندאن زنان در אین کشورها       . کنند   بیشتر אختالفهای باروری میان کشورها رא تبیین می        ،אقتصادی

אمن قدم، ناکامیهای ناشی אز אزدوאج، نـا       ن شریک زندگی ثابت   شتאند  عوאملی چون  .کمتر אز تعدאد مطلوبشان אست    
 گـاهی אیـن   . در تعدאد فرزندאن و به تأخیر אفتادن زمان باردאری مؤثر אسـت        مسکن ناکافی   و و متزلزل بودن کار   

» چـشمی   هـم « אصـطالح    هشود، ب   ها ناشی می     که אز سبک زندگیها و تجربه      ،ناهماهنگی میان אنتظارאت و عمل    
تأخیرهـای گـسترده در   . دאردمیـزאن بـاروری   دאر شدن אثر مستقلی بر   بندی بچه    دگرگونی در زمان   ٢٨.ددאرאشاره  

 رא کـاهش    TFRکند و    کُند می ن فرزند و אنتظارهای طوالنی برאی فرزند بعدی آهنگ باروری رא            نخستیدאشتن  

                                           
٢٧. Lori S. Ashford et al, "Reproductive Health Trends in Eastern Europe and Eurasia" (Washington, 

DC: Population Reference Bureau ٢٠٠٣). 
٢٨. Morgan, "Is low Fertility a Twenty - First Century Demographic Crisis", Population and 

Development Review ٢٨. No ٤٤ - ٤١٢ (٢٠٠٢) ٣. 
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  در تغییـر אیجـاد کـردن     توאند بدون      می TFRتر آغاز کنند،      باروری رא אز سنین جوאن     ،برعکس אگر زنان  . دهد  می
بیانگر آن   אیاالت متحدۀ آمریکا      אخیر אز باروری در אیتالیا و      های  بررسی. ، אفزאیش یابد  نتعدאد فرزندאن دلخوאه زنا   

 فرزندאن زنـان   کم زیادی تعدאدبه אندאزۀچشمی   شیردهی و هم زمان،به تأخیر אفتاده  که سه عامل باروری      אست
زیادتر بود؛ زیرא جامعـه   مورد אنتظار  در אیتالیا شکاف میان باروری وאقعی و     .کند  رא تبیین می  אیتالیایی و آمریکایی    

 )١ضمیمۀ : ک.ر. (شده بودبه کلی دگرگون   אز جنگ دوم جهانیپس دومین אنتقال جمعیتی با
 بودن قوאنین طالق در אیتالیا، در مقایسه بـا کـشورهای              سخت با وجود  طالق قانونی شد و      ١٩٧٠در دهۀ   

اب و  زنان جوאن אیتالیـایی אنتخـ  ٨٠ و ٧٠های   در دهه. در حال אفزאیش אست کشورאروپای شرقی، طالق در آن  
 אز  پیـشین  در حـالی کـه نـسلهای         ؛ و سقط جنین دאشـتند     باردאری ضد   وسایلهای فردی بیشتری به        دسترسی

 . چنین אمکاناتی محروم بودند
 دאرنـد  هـای فرهنگـی      سنت با تر  ی مستحکم یها  خالف אیاالت متحده و شمال אروپا، خانوאده       ها، بر  אیتالیایی

 در کشورهای آمریکایی و אروپـایی یـک       ١٩٩٠در سال   . کنند   אز אزدوאج رא منع می     باردאری پیش که همزیستی و    
 در אیتالیا کمتـر אز یـک دهـم           و אین در حالی אست که      دאد   אز אزدوאج رخ می    پیشسوم یا حتی بیشتر زאد و ولدها        

ها مجـرد     אروپایی وها    جوאن אیتالیایی بیشتر אز آمریکایی     مردאن و زنان  . آمدند   אز אزدوאج به دنیا می     پیش ،متولدאن
ماننـد    بیشتر אز زنان آمریکایی در אنتظار بچه می   یی زنان אیتالیا  ٢٩.کنند  مانند و در منزل وאلدینشان زندگی می        می

 به صورت غیرمستقیم    سه عاملی که  . سابقۀ باروری در دهۀ گذشته کمک کرده אست         به کاهش بی  و אین مسئله    
تحصیالت، درآمد و نقشهای جنسی     : ند אز א   عبارت ،אند   دאشتهر  یثتأوאسطه بر سطوح باروری       אز طریق عوאمل بی    و
با بهدאشـت  سطح پایین تحصیالت و فقر ). نقشهای אجتماعی و توאنایی نسبی که مردאن و زنان در אختیار دאرند     (

 مسائل جنـسی بـا تمـامی        . هستند ط אقتصادی، شهرنشینی و شرאیط محیطی در אرتبا        گسترش عمومی و سطح  
 پیـشگیری אز    وسـایل אی بر توאنایی زنان و میل آنها به אستفاده אز             ولی تأثیر ویژه  خالف אست   های جامعه م    جنبه

 . باردאری دאرد
 
 

 تحصیالت 
 در  ٣٠.یش رא אرتقا بخشند   خونند تا سطح معلومات     ک میدر سرאسر دنیا بسیاری אز אفرאد جوאن در مدאرس ثبت نام            

 زنـان   ؛ زیـرא  گـذאرد    بر بهدאشت و باروری در کشورهای در حال توسعه تأثیر می           حالی که گرאیش به تحصیالت    
تـر دאشـته    تـر و تندرسـت     هـای کوچـک     ند خانوאده א  مانند و مایل    دאر شدن زیاد منتظر می      برאی بچه کرده    تحصیل
 رא   خـود   تجربـۀ جنـسی    نخـستین والً   معمـ  ، سوאد  بر خالف زنان کم   ،  زنانی که تحصیالت باالتری دאرند    . باشند

 و به אحتمال زیـاد       هستند  های کوچک   کنند، خوאهان خانوאده     دیرتر אزدوאج می   ؛ زیرא آنان  آورند  دست می ه  دیرتر ب 
 سـالۀ پرویـی بـا    ٢٩ تـا  ٢٠ زنان  אز درصد١٧تنها ،  ١٩٩٠ در دهۀ    مثالً. کنند   אستفاده می  باردאری ضد   وسایلאز  

 درصد آنهایی که کمتر אز هفت سـال       ٦٠؛ در حالی که     دאشتند سالگی فرزند    ٢٠ در   هفت سال تحصیل یا باالتر    
 .  سالگی فرزند دאشتند٢٠تحصیل کرده بودند در 

                                           
٢٩. E. Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD Countries Facts and Responses", OECD Social 

Employment and Migration Working Papers no. ١٥ (OECD), ٢٠٠٣:٢٨. 
٣٠. Dara Carr, "Is Education the Best Contraceptive" MEASURE Communication policy Brief 

(Washington DC Population Reference Bureau ٢٠٠٠). 
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 میانگین فرزندאن   ٢٠٠١در سال   .  کامالً گسترده אست   ت تحصیال وباروری  میان  شکاف  در برخی کشورها    
 تـرین   ی بـا کـم     زنـان  فرزنـدאن ر حالی که میانگین      د ؛ بود ١/٧گونه تحصیالت     بدون هیچ  (TFR)زنان مالیایی   

 تعـدאد فرزنـدאن   مثالً تحصیالت در میان کشورها متفاوت אست؛ تأثیربا אین همه .  بـود  ١/٤تحصیالت متوسطه   
نمـودאر  : ک.ر. ( تحصیالت عالی در مالی بیشتر אز تعدאد فرزندאن زنان مصری با همان تحصیالت אسـت               بازنان  
٩ ( 
 
 

 
 )٩نمودאر (

 
همیـشه بـا     آمـوزش  کـسب     و تحـصیالت،   ر کشورهایی با شرאیط زندگی نامساعد و سطح پایین سـوאد          د
 برخـی کـشورهای فقیـر        در  کـه  بیانگر آن אست   ١٩٩٥ سال   های  بررسی. بسته نیست تر بودن باروری هم     پایین
ن مناطق کـسب    در אی . رد تعدאد فرزندאن زنان با تحصیالت אندک و زنان بدون تحصیالت تفاوتی وجود ندא             میان

 دאر شـدن     با درآمد باال و تغذیۀ بهتر همبـستگی دאرد کـه توאنـایی زنـان رא در بچـه                   ،هرگونه تحصیالت رسمی  
، در مقایسه با آنهایی که کمتر אز        אند  خوאنده هفت کالس    کم  دستאما تعدאد فرزندאن زنانی که      . دهد  گسترش می 

 ممکن אست آغازی    ، که هفت سال تحصیل    گر آن אست  بیانאند، خیلی کمتر אست و אین אمر          هفت کالس خوאنده  
 ٣١.دאر بودن باروری در کشورهای فقیر با سطوح سوאد پایین باشد برאی کاهش معنی

                                           
٣١. SJ. Jejeebhoy,Woman's Education, Autonomy and Reproductive Behavieur Experience 
from Developing Countries (Oxford.UK. Clarendon Press ١٩٩٥). 
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 مـؤثر دאر شـدن       بچه رאیبهایی  گیری تصمیم    در شکل  شود  فرא گرفته می  بسترهایی که در آنها تحصیالت      
 ،دباشـ نـام در مـدאرس رאهنمـایی فرאگیـر           ا ثبـت  ه بوده ی  د جایی که آموزش گستر    در. )٣ضمیمۀ  : ک.ر (٣٢אست

 در جامعه گـسترش      אین نگرش رא   بیشترفعالیتهای تحصیلی و مدאرس     . رود باروری به سرعت رو به کاهش می      
ح  همزمان بـا אرتقـای سـط        אز אین رو   . אست ترتر در سرאسر אجتماع مفید      های کوچک    که دאشتن خانوאده   دهند  می

ـ  باب فرزندآوری و پدر، هنجارهای אجتماعی درتحصیلی توאنـد حتـی بـرאی زنـانی کـه چنـدאن אز         مادری می 
های دאشتن فرزند همچنین با فرאگیـر شـدن آمـوزش             هزینه.  دگرگون شود  ،تحصیالت رسمی برخوردאر نیستند   

 حتـی   بلکـه گاهی برאی هر کودک شهریه پردאخت کنند،          باید گاه   نه تنها   وאلدین ؛ زیرא یابد  رאهنمایی אفزאیش می  
هـای     عوאمـل دیگـری همچـون برنامـه        ٣٣.دهند  توאند کودکان رא تأمین کند، אز دست می         אی رא که می     کار بالقوه 

های جمعی، دسترسی به خدمات تنظیم خانوאده و فرصتهای شغلی بـرאی زنـان نیـز بـا کـاهش                      تبلیغاتی رسانه 
 بـاروری بـه طـور       ٣٤، نباشد  حتی در صورتی که آموزشهای تحصیلی همگانی و فرאگیر         .باروری همبستگی دאرد  
 که بـدون دאشـتن تحـصیالت همگـانی بـه             ساحل عاج و سنگال    یابد؛ مانند کشورهای    چشمگیری کاهش می  

هـای جمعـی دیگـر در آن           فیلمهـا، تلویزیـون و رسـانه       بر אین باورند کـه    محققان  . آوردند  کاهش باروری روی    
تـر    های کوچک    منافع خانوאده   אز  باروری خود   کنترل  با توאنند  کنند که زنان می     رא ترویج می  فرهنگ  کشورها אین   

 .مند شوند بهره
کـرده در میـان      ممکن אست زنـان تحـصیل     . تحصیالت زنان با تندرستی بهتر کودکان نیز در אرتباط אست         

אین منزلت آنان رא در مرאقبـت אز فرزندאنـشان کارآمـدتر            . ها و אجتماعاتشان منزلت بیشتری دאشته باشند        خانوאده
در کشورهای در حال توسعه، زنان با تحصیالت رسمی، به אحتمـال زیـاد در طـی مـدت آبـستنی بـا                       . ازدس  می

هـای    آنان برאی کودکانشان مصونیت אیجاد کنند و در هنگام بیماری فرزندאنشان وאکنش           . کنند  אحتیاط عمل می  
تـر در خطـر مـرگ و میـر          همچنین در بیشتر جوאمع، کودکانِ مادرאن تحصیل کرده کم        . دهند  مناسب אنجام می  

گـذאرد و   אی مشخص بر سن فرزندزאیی در کشورهایی با بـاروری پـایین אثـر مـی     تحصیالت به گونه  . قرאر دאرند 
توאند با فـرאهم آوردن شـغلی         تحصیالت می . کند  معموالً قدرت אنتخاب بیشتری برאی زنان در کاریابی אعطا می         

. تـر شـدن خـانوאده منجـر شـود           هنگام אسـت، بـه کوچـک        ودکه جایگزین אمیدبخشی بر אزدوאج و فرزندآوری ز       
تر رא برאی زنان دشوאرتر سـازد؛ زیـرא           های گسترده   توאند جمع میان کار و خانوאده       تحصیالت فرאگیر همچنین می   

 ٣٥.تر خود مرאقبت کنند توאنند אز خوאهر یا برאدرهای کوچک تر پس אز رفتن به مدرسه دیگر نمی کودکان بزرگ
אیـن  . אندאزنـد    رא تا هنگام تکمیل تحصیالت و تثبیت شغل خویش به تـأخیر مـی              ، باردאری نانبسیاری אز ز  

 در بـسیاری אز     ٣٦.شـود   مـی یافتـه     بـاروری در بیـشتر کـشورهای توسـعه         باردאری سبب کاهش سطح   تأخیر در   
 دیگربـا یکـ    منـاطق     میـزאن بـاروری در אیـن       ، سطح تحصیالت زنان    با وجود باال بودن    یافته کشورهای توسعه 

                                           
٣٢. Ian Diamond, Margaret Newby and Sarah Varle, "Female Education and Fertility Examining the 
Link,s" in Critical Perspectives on Schooling and Fertility in the Developing World (Washington, DC 
National Academy Press, ٤٥ - ٢٣ :(١٩٩٨. 

٣٣. Cynthia Lioyed, Carol Kaufman, and Paul Hewett, the Spread of Primary Schooling in sub Saharan 

Africa: Implications for Fertility Change (New York: Population Council ١٩٩٩). 
٣٤. Lioyd, kaufman, and Hewett. The Spread of Primary Schooling in sub-Saharan Africa. 

٣٥. Diamond. New by Varle "Female Education and Fertility: ٣ - ٣٢. 
٣٦. Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD Countries" and OECD, A Caring World: the New Social 

Policy Agenda (Paris: OECD. ١٩٩٩). 
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  و نگـرش    אز سـوی دولـت     ها  مندی به خانوאده    لهئ حق عا  ، در نظر گرفتن    سطح خدمات   با אفزאیش  .متفاوت אست 
 جنوب אروپا، بـاروری در سـوئد و فرאنـسه بـاالتر אز              بر خالف  ،زناشویی و باروری در شمال אروپا     به مسائل    ویژه

 دولـت   یی قرאر دאرد؛ در آنجا با آنکـه        باال  در سطح   باروری در אیاالت متحدۀ آمریکا هنوز      ٣٧.אیتالیا و אسپانیا אست   
 نـسبت بـه کـشورهای       وאسـت    ولی قدرت אنتخاب شغلی زنان بیشتر        ؛کند  ها حق אوالد پردאخت نمی      به خانوאده 

 .دهد پیوند زناشویی روی میبیشتر پیش אز  ، باروریهمچنین. אروپایی אنعطاف بیشتری دאرد
به رאبطۀ میان دאشتن فرزند و      نیز    אست و باروری   حصیالت و باروری  ن ت میا رאبطۀ   بیانگرهای سنتی     تبیین

אما אین رאبطـه    . کند  شود، تأکید می     تحصیالت مناسب فرאهم می    به وسیلۀ در אختیار دאشتن فرصتهای شغلی که       
 אقتـصاد محلـی، توאنـایی    بـر آن تـأثیر دאرد هماننـد    بسیاری אز متغیرهای دیگر   ؛ زیرא نیست کننده  تعیینهمیشه  

 .אجتماعی مادرאن پیرאمون محیط کار و مقدאر دستمزد نگرش ،مرאقبت אز کودک
های جمع میان کار و تربیـت          شیوه  به زنان... در برخی کشورها     «دهد که   نشان می  یک مطالعه    های  یافته
 بـه ویـژه     ٣٨،אنـد   هـایی دسـت نیافتـه        بـه چنـین شـیوه      אما هنوز کشورهایی هستند کـه     . אند  دست یافته کودکان  

شـود کـه بـا دومـین           رאبطۀ میان باروری و تحصیالت אز عوאمل دیگری متأثر مـی           .ورهایی با باروری پایین   کش
 . هستندتحول جمعیتی אز جمله درآمد و نقشهای جنسی در אرتباط

 
 
 

 )٣(ضمیمۀ 
 تحصیالت و باروری در خاورمیانه و شمال آفریقا 

 زאیـش در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا           نخـستین و سن   کنندۀ میانگین אزدوאج      ترین عامل تعیین    تحصیالت مهم 
 ٢٩ تـا    ٢٥، در میان زنان متأهـل       الًمث. شوند  دאر می    אز אزدوאج بچه   پسאست؛ زیرא زنان در אین مناطق بالفاصله        

 سـالگی  ٢٠ سـالگی אزدوאج و در   ١٨ تحصیالتی ندאرند بـه طـور متوسـط در           گونه  مصری، آنهایی که هیچ   ۀ  سال
 ٢٣ تحصیالت متوسطه یا باالتر بـه طـور میـانگین در             بازنان  همچنین   .אند  א به دنیا آورده    فرزند خود ر   نخستین

 ١٩ تـا    ١٥ میان زنـان     ١٩٩٨در سال   . شوند   فرزند می  نخستین سالگی صاحب    ٢٥ و در    کنند   می سالگی אزدوאج 
 در حـالی    ؛لگی دאشـتند   درصد زنانی که آموزش אبتدאیی رא تمام نکرده بودند، قبالً تجربۀ مادری و حام              ٢٢ساله،  
 .אی برخوردאر بودند  چنین تجربهکرده אز تحصیل زنان  אز درصد٢  تنهاکه

 تـر و אسـتفاده אز خـدمات بهدאشـتی           هـای کوچـک     سوאدتر معموالً به طور جـدی خوאهـان خـانوאده           زنان با 
سـطه، نـصف    حـدאقل تحـصیالت متو      میانگین فرزندאن زنان مرאکشی دאرאی     ١٩٩٥در سال   . تولید مثل هستند  

هـای     دאشـتن خـانوאده    بـه تـر       کـرده     زنان تحصیل . گونه تحصیالتی ندאشتند    میانگین فرزندאن زنانی بود که هیچ     
 کودکان  سوאد دو برאبر אحتمال مرگ     مثالً در مصر، אحتمال مرگ و میر کودکان زنان بی         . ندمند  نیز عالقه تر   سالم

  بـدون دאشـتن    ٢٠٠٠در سـال      درصد אز مادرאن مصری    ٣٤ تنها. بود) تکمیل دورۀ متوسطه  (کرده   زنان تحصیل 

                                           
٣٧. UN Population Division, Partnership and Reproductive Behaviour in Low Fertility Countries (New 

York. UN, ٢٠٠٢).  
٣٨. Koren L. Berwester and Ronald L Rindfuss "Fertility and Woman's Employment in Industrialized 

Nations"- Annual Review of Sociology (٢٠٠٠) ٢٦. 
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 تحصیالت  ، درصد אز مادرאن   ٧٤ ؛ אین در حالی אست که     تحصیالت אز مرאقبتهای پیش אز زאیمان برخوردאر شدند       
 .دאشتنددبیرستانی یا دאنشگاهی 

 در  .هـستند  نـد م  عالقـه به آگاهی دربارۀ אمکانات کنترل زאد و ولـد          دیگر   بیشتر אز زنان      کرده  زنان تحصیل 
ها یـا      تحصیالت متوسطه پیامهای تنظیم خانوאده رא در روزنامه        زنان متأهل مصری با    درصد אز    ٦٩،  ٢٠٠٠سال  

 אیـن تحـصیالت אبتـدאیی   درصد אز زنان متأهل مـصری بـا    ٣٤دیده بودند؛ אین در حالی אست که تنها    مجالت  
با همسرאنشان   مسائل تنظیم خانوאده      دربارۀ مال زیاد تر به אحت     همچنین زنان تحصیل کرده    .پیامها رא دیده بودند   

 .کنند گفتگو می
 
 
 

 
 )٢جدول  (

 
 

 درآمد 
به طور کلی زنـان در کـشورهای ثروتمنـد فرزنـدאن کمتـری       .אردبا سطوح باروری پیوند د   درآمد به طور آشکار  

بـر  در אین کـشورها      .کنند  روی نمی قانون پی کنندۀ نفت در خاورمیانه אز אین          אلبته کشورهای ثروتمند تولید    دאرند؛
  .شود می باروری باال حمایت  אین رو در אین کشورها אز אزدאرند؛های فرهنگی زنان منزلت کمتری  سنتאساس 

مقایسه کرد، אمـا یـک تحقیـق جدیـد     توאن  رא به دشوאری میسطوح درآمد و خطوط فقر در میان کشورها         
 אز   رא رهای در حال توسعه، אطالعـات مربـوط بـه دאرאیـی خانوאرهـا             دربارۀ رאبطۀ میان درآمد و تندرستی و کشو       

مطالعۀ مـذکور  . אرزیابی کند، تا میزאن ثروت رא  ٣٩کند אستخرאج می) DHS(مطالعات جمعیتی و بهدאشتی   برنامۀ  
دهد که بر مقیاسهایی همچـون دאشـتن یخچـال فریـزر، تلویزیـون یـا رאدیـو، ماشـین،                      فهرستی رא ترتیب می   

.  آرאیشی مبتنـی אسـت     وسایل، אندאزۀ ساختمان، منبع آب آشامیدنی و نوع         ت یا دوچرخه، אثاثیۀ منزل    تورسیکلمو
 .موقعیتهای אقتصادی אست) نه تعیین قطعی(کنندۀ تعیین تقریبی  ، روشننتیجۀ فهرست دאرאیی خانوאر

رسـت دאرאیـی    אنـد کـه بـر فه         درآمد به پنج گروه تقسیم کرده      بر אساس پژوهشگرאن، جمعیت هر کشور رא      
موقعیت فقیرتـرین   ها در هاییتی با       بنابرאین موقعیت אقتصادی فقیرترین گروه    . خانوאرهای آن کشور مبتنی אست    

                                           
אی تحقیقاتی אست که در آفریقا، آسیا و آمریکای التین به چنین  شناختی و بهدאشتی، پروژه برنامۀ مطالعات جمعیت ٣٩.

 .پردאزد فعالیتهایی می
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هـای     در مقایسه با زنان خـانوאده      های ثروتمند    در درون کشورها زنانِ خانوאده     ٤٠.ها در برزیل متفاوت אست     گروه
ی زیـاد   بـاردאر  پیشگیری אز    وسایلאز  و   دאرند   بیشتریصیالت   تح  فرزندאن کمتری دאرند؛ زیرא     معموالً کم درآمد 

. خـورد   در אستفاده אز وسایل پیشگیری، به ویژه אز نوع مدرن آن، نابرאبری زیادی به چشم مـی                . کنند  אستفاده می 
 . کنند  אستفاده می پیشگیری وسایل אز ی فقیر پنج برאبر بیشتر אز خانوאدهای ثروتمندها خانوאدهאی که  گونهبه 
 
 

 های جنسیتی  نقش
تأثیر های روאبط میان آنان        قدرت نسبی مردאن و زنان و پویایی       אزدر کشورهایی با باروری باال و پایین، باروری         

در جوאمعی که زنـان سـوאد کمتـری دאرنـد در            . گذאرند   אلگوهای جنسی با چند شیوه بر باروری אثر می         .پذیرد  می
زنـان دربـارۀ     אیـن گونـه       אطالعـات  אز אیـن رو   .  چندאن دسترسـی ندאرنـد     های جمعی   مقایسه با مردאن به رسانه    

 ،های ناخوאسته    אز آبستنی  برאی جلوگیری  آگاهی زنان    همچنین. بهدאشت و سالمتی تولید مثل نسبتاً אندک אست       
توאنند در گفتگوهای مربوط به אسـتفاده אز    در جایی که قدرت مردאن زیاد אست زنان به سختی می          . محدود אست 

ترین سطح باروری در کشورهایی با بـاروری پـایین،             پایین ٤١.چیره شوند  بر مردאن    باردאری پیشگیری אز    وسایل
ه رא نیـز بـه       خـانوאد   رسیدگی بـه אمـور      مسئولیتهای تربیت کودک و    ،کار تمام وقت  با  در موאردی אست که زنان      

شوهرאنـشان در کـار منـزل و تربیـت          سـوی    باروری باال نیز مربوط به موאردی אست کـه زنـان אز              .عهده دאرند 
 و یـا همزمـان אز حمایـت         هـستند ها برخوردאر     אی حکومت به خانوאده     یا אز منابع یارאنه    شوند   حمایت می  אنفرزند

 ٤٢.برند حکومت و شوهر بهره می
. توאند بر سطوح باروری تأثیرگـذאر باشـد         فرزند پسر خوאستن نمود دیگری אز אلگوهای جنسی אست که می          

ـ ؛دهنـد   فرزند پسر אدאمه مـی به دنیا آمدندאر شدن رא تا   بچههمسرאنکشور شمال آسیا و خاورمیانه،      در چند    ه  ب
 شـش کـشور بـنگالدش، مـصر،          بـا بررسـی    نامحققـ . رود  باال مـی    در אین کشورها    سطح باروری  אی که   گونه

 در  بـاردאر  تعدאد زنـان     نبودسر  אند که אگر ترجیح فرزند پ       هندوستان، نپال، پاکستان و ترکیه به אین نتیجه رسیده        
در چند کشور، ترجیح فرزند پسر، به سـقط جنـین      همچنین   ٤٣.یافت  کاهش می  درصد   ٢١ אلی   ٩هنگام مطالعه،   

 .  منجر شده אستدخترجنسی و دست کشیدن אز نوزאد 
 
 
 

 چکیده
 .گذאرد  کشورها میۀمدر تغییر ساختار جمعیتی کشورها باروری تقریباً بیشترین تأثیر رא بر ساختار جمعیتی ه 

                                           
٤٠. the World Bank, Multi Country Report by HNP Indicators on Socio-Economic Inegualities: 

www.worldbank.org/poverty/health/data/discuss٢.htm. 
٤١. Nancy Yinger with Anne Peterson et al, A from Work to Identify Gender Indicators for 

Reproducrive Heaith and Nutrition Planning (Washington, DC Population Reference Bureau ٢٠٠٢). 
٤٢. UN Population Division, Partnership and Reproductive Behaviour in Low Fertility Countries. 

٤٣. Zlidar et al, new Survey Findings: "the Reproductive Revolution Countinues" DHS Comparative 

Studies no ٢٣ (Calverton. MD Macro International ١٩٩٧). 
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 .یافته باعث אفزאیش جمعیت جوאن شده אست  در کشورهای کمتر توسعه،אین روند در چند دهۀ אخیر 
تـأثیر   אقتـصادی     و  فرهنگـی  ، אز عوאمـل زیـستی     ،رشد אخیر جمعیت جوאن که ناشی אز بـاروری بـاال אسـت             

 .پذیرند می
 ؛ندشـت گذא مـی به طور مستقیم بر بـاروری אثـر         شناسایی کرد که      چهار متغیر رא   ١٩٨٠جان بنگارت در دهۀ      

ی، نـسبت  بـاردאر  پیـشگیری אز  وسـایل نسبت زنان به کل جمعیت در سن زאیش، درصد زنان در אستفاده אز  
 .زنان در سن باروری که قادر به باروری نیستند و در نهایت میزאن سقط جنین

 زنـان، سـطح     سـطح تحـصیالت   : ند אز א  عبارت گذאرد،  می אین چهار عامل تأثیر       بر אی که   کننده عوאمل تقویت  
אیـن عوאمـل     .درآمد ملی و خانوאر، نقشهای جنسیتی و تفوق جنسیت در جامعه و در نهایـت אشـتغال زنـان                  

 .دهد تأثیر قرאر می אی تحت سطح باروری زنان رא در هر جامعه
 



 

 

 جمعیت و توسعه

 جلسۀ چهارم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ها به رشد جمعیت؛  وאکنش 
 .ه قاهر١٩٩٤کنفرאنس  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
אیـن    . و عوאمل مؤثر بر سطح باروری زنـان در جامعـه آشـنا شـدیم               آهنگ تغییرאت جمعیتی    با در جلسۀ پیشین  

سطح تحصیالت زنان، سطح درآمد ملی و خانوאر، نقـشهای جنـسیتی و برتـرب تفـوق                 : عوאمل عبارت بودند אز   
 .جنسیت در جامعه و  אشتغال زنان

 
 
 
 

 وسعهجمعیت و ت

 کـه چگونـه   پیوند دאرد אین سؤאل مهم بان متغیرهای جمعیتی، درآمد و جنسیت کامالً پیچیده אست و    میارאبطۀ  
کارشناسان، تأثیر رشـد سـریع    در طی چند دهه   . گذאرد   می تأثیرאندאزه و آهنگ رشد جمعیت بر توسعۀ אقتصادی         

 رشـد سـریع     ، معتقدنـد کـه    ین به رشـد جمعیـت      بدب کارشناسانِ. אند  بررسی کرده جمعیت بر توسعۀ אقتصادی رא      
گـذאری   مبنای منطقـی سـرمایه  ، ١٩٦٠در دهۀ אین دیدگاه . אست توسعه ی بر سر رאه   جمعیت و باروری باال مانع    

 אسـتدالل    رא אیـن گونـه     وش بـین رشـد جمعیـت      אما کارشناسان خ  .  بود های تنظیم خانوאده   گسترده در سیاست  
های فکری و      فرאهم ساختن نیروی אنسانی و سرمایه      باتوאند     زیاد آن می   که رشد سریع جمعیت و حجم      אند  کرده

  ٤٤. אقتصاد رא بهبود بخشدאفزودن به رونق بازאر،
میزאن نسبتاً چـشمگیر  . طرف، بر دو دیدگاه پیشین مسلط شد  ، دیدگاه سوم، یعنی دیدگاه بی     ١٩٨٠در دهۀ   

 تقریباً شاهدی بـر אیـن مطلـب ندאشـتند کـه رشـد               کردند،  تحقیقات אقتصادی، که אز دیدگاه سوم طرفدאری می       

                                           
٤٤. Catherine Marquette and Richard Bilsborrow" Population and Environment Relationship in 

Developing Countries (New York Mc Millan ١٩٩٧). 
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هـای     אمـا عوאمـل بـسیاری אز جملـه دوره          ٤٥.گـذאرد   به خودی خود بر عملکرد אقتصادی אثـر مـی         جمعیت  
 بیانگر آن   ١٩٩٠مطالعات دهۀ   . کند  تر می   אقتصادی و بحرאنهای مالی، אرزیابی تأثیر جمعیت بر אقتصاد رא پیچیده          

 تحقیقات  ٤٦.پذیرد  باروری باال، אز فرد و خانوאده تأثیر می       در  ثرهای منفی رشد جمعیت     אبر  بود که بارزترین گوאه     
 ٤٧.جدیدتر حاکی אز אثر منفی ناچیز رشد جمعیت بر پایگاه و توسعه אقتصادی אست

 رא نادیـده  ٤٨، یعنی ساختار سنی جمعیـت ،شناختی  یک متغیر אصلی جمعیت    ،ر حجم و رشد جمعیت    بتمرکز  
توאنـد بـه       تغییرאت در ساختار سنی می     ،کند  قتصادی فرد در مرאحل مختلف زندگی تغییر می       چون رفتار א  . گرفت

شـان، جـوאن و       ملتهـایی کـه نـسبت بـاالیی אز جمعیـت          . متأثر سازد طور معنادאری عملکرد אقتصادی دאخلی رא       
دهنـد، رشـد      میها אختصاص    کشورشان رא به אین گروه      אز منابع  چشمگیریאند و بخش نسبتاً       سالخورده، وאبسته 
 אولیـۀ فعالیـت و      الهای کشورهایی که بخش نـسبتاً زیـادی אز جمعیـت بـه سـ              אما در . אرنددی  אقتصادی محدود 

کارکردن حجم زیادی אز جمعیـت      אین אمر؛ یعنی،    .  کمک کنند   نیز  به رشد درآمد   توאنند   می אند  جویی رسیده   صرفه
אین پدیده که אمتیـاز جمعیتـی אسـت، در       . شود سرعت אنباشت سرمایه و کاهش هزینۀ جمعیت وאبسته می        سبب  

هـای   پیامد مرکـب אیـن אمتیـاز و سیاسـت    . دאرאی یک کاهش تند و باروری باشند     که   یابد   کشورهایی ظهور می  
 ٤٩.توאند موجب رشد אقتصادی گردد  میهای دیگر کارآمد در عرصه

. یابـد   אدאمه مـی   אی متفاوت   گونهאنتقال جمعیتی و تأثیر آن بر توسعۀ אقتصادی در مناطق مختلف جهان به              
 کشورهای شرق آسیا همچون کره و تایلند در بهره بردن אز אین אمتیاز جمعیتی که אز کاهش باروری ناشی شده                   

بـسیاری אز   . شـود   دیـده مـی   אین دستاورد در مناطق دیگـر کمتـر         . אند  دست آورده ه  ، بیشترین موفقیت رא ب    אست
هـای אقتـصادی آنهـا אز          ولی سیاست  ؛אند  ی نسبتاً سریعی رא تجربه کرده     کشورهای آمریکای التین אنتقال جمعیت    

אنتقال جمعیتی در آسیای میانه و جنوب شرق آسیا         . ه אست  نکرد بردאری  به درستی بهره  نیروی کار در حال رشد      
 אین منـاطق تنهـا אز منـافع אقتـصادی تغییـر جمعیـت        .یافتنسبت به شرق آسیا دیرتر شروع شد و کمتر نمود           

خاورمیانه و آفریقای شمالی هنوز در مرאحل نخستین אنتقـال جمعیتـی قـرאر دאرنـد و در وאقـع          . کنند  ستفاده می א
کاهش . אند  بخشهای زیادی אز مناطق حاشیۀ صحرאی آفریقا کاهش ناچیزی در نرخ باالی باروری سنتی دאشته              

 אنتقال جمعیتی سریع در شـرق       بسب ١٩٩٠ و   ١٩٦٥ بین سالهای    همرאه بود، مرگ و میر که با کاهش باروری        
. رشـد کـرد   ) کودکـان و سـالخوردگان    (تر אز جمعیت وאبسته        نتیجه، جمیعت فعال چهار برאبر سریع      در. شدآسیا  
 אیـن   تـا אین توאنایی رא بخشید نظامهای אقتصاد ملی گسترده بههای آموزشی قوی و تجارت بین אلمللی         سیستم
 چـشمگیر אقتـصادی     پیـشرفت  ،אین אمتیاز جمعیتی  . دنروی کار جذب کن   رא در قالب نی   » هناگهان رشدیافت «نسل  

                                           
٤٥. National Research Council, Population Growth and Economic Development Policy Questions 

(Washington CD: National Academy Press ١٩٨٦). 
٤٦. Robert Cassen and Contributors, Population and development: Old Debates New Conclusions 

ODCU.S. Third world Poliey Perspectives No ١٩ (New Bruns wick, NI: Transaction Publishers. ١٩٩٦). 
٤٧. See Nancy Birdsall, Allen Kelley, Steven Sinding, eds. Population Matlers: Demographic change, 

Economic Growth, and Poverty in the Developing World (New york: Oxford University Press, ٢٠٠١). 
 .شود های مختلفی توزیع می אی که جمعیت در گروه شیوه .٤٨

٤٩. RAND "Banking the Demographic Divident" Population Matters Policy Brief (Santa Monica, CA: 

RAND ٢٠٠٢). 
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طور میـانگین شـش   ه  هر سال ب ١٩٩٠ و   ١٩٦٥ درآمد سرאنۀ وאقعی بین سالهای       . بخشید سرعتאین مناطق رא    
 ٥٠. אین رشد بودیک چهارم تا دو پنجمאمتیاز جمعیتی تقریباً دلیل . یافتدرصد رشد 

توאنـد زمینـۀ رشـد אقتـصادی رא         کاهش نرخ بـاروری مـی     شویم که     میمتوجه   شرق آسیا    با بررسی منطقۀ  
منـافع  بـا گـسترش      بخشد و به طور بالقوه       سرعتتوאند אنتقال جمعیتی رא        تنظیم کارآمد خانوאده می    فرאهم کند، 
אما کاهش باروری بـه خـودی خـود رونـق אقتـصادی رא              . دهد   ملتها رא אز چرخۀ فقر و بدبختی نجات          ،אقتصادی
هـای دیگـر      های کارآمد در عرصه      אز אمتیازهای جمعیتی، به سیاست     مند شدن   بهرهملتها برאی   . کند  نمیتضمین  
 : אند אز ، که عبارتنیاز دאرند

شـود کـه آن     کاهش مرگ و میر می   اعثها ب   سازی و پادزیست   های مصون   بهسازی محیط، برنامه  : بهدאشتـ  ١
 جمعیـت سـالم     بیـانگر آن אسـت کـه      بـر آن، تحقیقـات      زودن  אف. אنجامد  نیز به نوبۀ خود به کاهش باروری می       

 ٥١. و فقر رא کاهش دهدندتوאند رشد אقتصادی رא پر شتاب ک می
گذאری در تمامی سطوح آموزشی        مستلزم سرمایه  ،جذب یک جمعیت جوאن در قالب نیروی کار مولّد        : آموزشـ  ٢

 . אست
 که کارگرאن אضـافی     بود سودآور خوאهد    هنگامی  و تحصیل کرده تنها    گستردهنیروی کار   : سیاست אقتـصادی  ـ  ٣

پذیر، بـازאر کـار و تجـارت آزאد            نظامهای אقتصادی پایدאر، אنعطاف    سببهای دولت که      سیاست. بتوאنند کار کنند  
 . با رشد شغلهای مولد و سودآور در אرتباط אست،شود می
مـستلزم حمایـت אز     » متیـاز جمعیتـی   א« אستفاده کـردن אز مزאیـای        ،در بسیاری אز کشورها   : شایسته حکومتـ  ٤

هـا بـه       پـروژه  حاکمیت قانون، باال بردن سطح کارآمدی عملکردهای حکومت، کاهش فساد و تـضمین אنجـام              
  .صورت قرאردאدی אست

های مربوط به نابرאبریهای جنسی در دسترسی به خـدمات بهدאشـت و تنظـیم                 که سیاست  هنگامی: جنسیتـ  ٥
 و وضـعیت بهدאشـت بـه زودی         یابـد   میتر کاهش     ، باروری بسیار سریع   شودگری  خانوאده، تحصیالت و کار بازن    

توאنند هرچه بیشتر به אقتصاد کشور کمک          می ، نقشهای زنان محدود نباشد    همچنین هنگامی که  . یابد  بهبود می 
 .کنند

 تأثیر رشـد کـم یـا منفـی جمعیـت بـر رونـق אقتـصادی در                   دربارۀدر گذشتۀ نه چندאن دور، پژوهشگرאن       
 ثابت ماندن در    برאیکه אفرאد جوאن    دهد     جدید نشان می   یک بررسی  .אند  شورهایی با باروری پایین هشدאر دאده     ک

אند و بنابرאین אنتقال به زندگی مستقل رא           به عنوאن نیروی کار ثابت، با دشوאریهایی موאجه        ،شغلشان در بزرگسالی  
 .آورد  که نرخ باروری رא پایین میشود دیر هنگام میدאر شدن  سبب بچه אین تأخیر نیز ٥٢.אندאزند به تأخیر می

                                           
٥٠. Bloom, Canning, and Sevilla the Demographic dividend. 

٥١. Commission on Macroeconomics and Health, "Macroeconomics and Health: Investing in Health 

for Development" (Geneva: World Health Organization, ٢٠٠١). 
٥٢. Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD Countries". 
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 ها به رشد جمعیت  وאکنش
، در   אقتـصاددאن אنگلیـسی    ،توماس مـالتوس  .  طوالنی دאرد  آن، قدمتی نگرאنی دربارۀ رشد سریع جمعیت و مازאد        

یتهـا אز    رشـد جمع   ،אو در אین رساله אسـتدالل کـرد       .  نوشت دربارۀ אین موضوع   رسالۀ مشهور خود رא      ١٧٩٨سال  
 سـال   ٢٠٠تقریبـاً   . شود   به فقر، قحطی و مرگ و میر منجر می          در نهایت   خوאهد گرفت که   پیشیذخایر غذאیی   

ب بحـث و  سـب  אنفجار جمعیت به نامکتاب پاول אرلیخ    ،  ١٩٦٨یعنی در سال     در אیالت متحدۀ آمریکا،      پس אز آن  
. یامـدهای رشـد سـریع جمعیـت گردیـد         אی گسترده و در سطح همگـانی دربـارۀ پ           گفتگوهایی با پوشش رسانه   

 هـا سـبب     بینی  همچنین אین پیش  . دאشت و منتقدאنی    طرفدאرאنهای هولناک אرلیخ و نویسندگان دیگر        بینی  پیش
 .شد دربارۀ پیامدهای رشد جمعیت در آینده پیوستهسؤאالت 

 
 
 

 توجۀ فزאینده در نیمۀ قرن بیستم
هندوستان ن برخی کشورهای در حال توسعه همانند مصر،          دאنشمندאن و روشنفکرא   ١٩٤٠ و   ١٩٣٠های    در دهه 

 ٥٣. خوאهد شد و پیشرفتکه رشد سریع جمعیت در کشور آنها مانع توسعه        تأکید کردند    و مکزیک بر אین مسئله      
אلمللـی   بـا همکـاری سـازمان بـین      سمینارهای خود رא با موضوع جمعیـت جهـانی   نخستینسازمان ملل متحد    

کننده در אین سمینار هـشدאر       دאنشمندאن شرکت .  برگزאر کرد  ١٩٦٥ و   ١٩٥٤سالهای  مطالعات علمی جمعیت در     
 جلـوگیری   تر و در کشورهایی با منابع محدود אز توسعه          توאند وضعیت فقر رא وخیم       رشد سریع جمعیت می    ،دאدند
 . کند

بـه دאشـتن     بر אساس آن همسرאن رא     شکل گرفت که     ١٩٥٠های جمعیتی در دهۀ       ها و برنامه   نخستین سیاست 
 آهنـگ    سعی در کند کـردن     خدمات تنظیم خانوאده  کردند و با در دسترس قرאر دאدن          تشویق می فرزندאن کمتر   
 در جهت אرتقـای     نیز و گامهایی     אز چنین سیاستی אستقبال کرد     ١٩٥٢کشور هند در سال     . دאشتندرشد جمعیت   

 بخشهای زیادی אز     و گرسنگی دچار شدن     به قحطی   پس אز   אتخاذ چنین تصمیمی    אلبته .تنظیم خانوאده بردאشت  
אلمللـی طـرح     ترین سازمان خصوصی ویژۀ تنظیم خانوאده، فدرאسیون بین        بزرگ . بود  ١٩٦٠کشور در نیمۀ دهۀ     

 . شد تأسیس١٩٥٢ در سال  بود کهوאلدینی
 بـرאی حمایـت אز تالشـهای     دیگـر  ۀ آمریکا، سوئد و چند کشور صـنعتی  אیاالت متحد  ١٩٦٠در نیمۀ دهۀ    

אیـاالت  . های کمکـی אقـدאم کردنـد        אی به برنامه    نظیم خانوאده در کشورهای در حال توسعه، در سطح گسترده         ت
 سـازمان ملـل بـه جهـت         ١٩٦٩در سال   . متحدۀ آمریکا به بزرگترین אهدאکنندۀ مساعدت مردمی تبدیل گردید        

به کـشورهایی کـه     شت  مأموریت دא אین صندوق   . אقدאمات جمعیتی، صندوق جمعیت ملل متحد رא تأسیس کرد        
  אز آن  .حمایت نماید ملی تنظیم خانوאده    های    کنند، کمک کند و همچنین אز برنامه        میجمعیتی رא بررسی    مسائل  

هر چند  . نگرند   به تنظیم خانوאده به عنوאن گامی אساسی می        ،تاریخ به بعد دولتها در رאستای تثبیت رشد جمعیت        
 .شد مشاجرאتی سبب درگیریها و محدود کردن خانوאده אز همان אبتدא نگرش

                                           
٥٣. Anvudh Jain, ed, Do Population Policies Matler? (New york: Population Council, ١٩٩٨). 
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 صعود و אفول مساعدتها 
אیـاالت  .  در بخارسـت برگـزאر کـرد       ، رא با موضوع جمعیـت     دولتی    میان سازمان ملل یک سمینار      ١٩٧٤در سال   

 برאیگذאریها در کنترل جمعیت مزאیای بیشتری         سرمایه ،کرد   کشورهایی بود که אستدالل می     ءمتحدۀ آمریکا جز  
  بسیاری אز کشورهای در حال     ،های جمعیتی   אما در سالهای אولیۀ برنامه    . دאشت توسعه خوאهد    کشورهای در حال  

 و در عوض אز אین אیده אستقبال کردند کـه همزمـان   توجهی ندאرند  تنظیم خانوאده    ؛ مردم به  توسعه متوجه شدند  
شـتابی بـه      آهنگ کم  و رشد جمعیت     یابد  کاهش می  باروری   ،با אفزאیش سطح زندگی אز طریق توسعۀ אقتصادی       

 چنـین نیـست کـه       وشـود      بـاروری مـی    سبب کاهش אین نظریه معتقد بود رونق אقتصادی       . خود خوאهد گرفت  
 نماینـدۀ هنـد بـه دیـدگاههای     ،١٩٧٤در کنفرאنس جهانی جمعیـت  .  رونق אقتصادی شودسببکاهش باروری   

وسعه بهترین وسـیلۀ جلـوگیری אز       ت «: که بسیاری אز رهبرאن کشورهای در حال توسعه در سخنانش تأکید کرد          
 .»ی אستباردאر

 هنگامی که تحقیقات فزאیندۀ نرخ باالی رشد جمعیت، نرخهای باالی مرگ            ١٩٨٠ و   ١٩٧٠در אوאخر دهۀ    
و میر نوزאدאن و مادرאن و تمایل بیش אز حد زنان بـه محـدود کـردن بـاردאری رא مـستند سـاختند؛ نگرشـهای                          

مردאن که تعدאدشان هموאره در حال אفزאیش بود، نگـرאن            دولت. تغییر یافت بسیاری אز کشورهای در حال توسعه       
نـشده نـشان دאد کـه برنامـۀ           یک نیاز گستردۀ برآورده   . شود  بودند که رشد سریع جمیعت، مانع توسعۀ אقتصادی         

 هـای تنظـیم     אز אیـن رو برنامـه     . دهـد   گذאری אرزشمندی אست که باروری رא کـاهش مـی           تنظیم خانوאده سرمایه  
  .خانوאده بسیار رאیج شد

 خـدمات   دربـارۀ در دسـترس بـودن       در مکزیکوسـیتی     ١٩٨٤در سال    کنفرאنس جهانی جمعیت     دولتها در 
אین بـار دولـت     .  دست یافتند  به دیدگاهی تقریباً وאحد    در سطح جهانی     ، موضوعی فوری  ، در مقام  تنظیم خانوאده 

دولت אیاالت متحده بودجۀ هـر سـازمانی کـه          «: کردאیاالت متحده ضمن مخالفت با אین אجماع نوظهور אعالم          
خدمات سقط جنین و مشاورۀ آن رא אرאئه کند، حتی אگر بودجـۀ آن خـدمات و مـشاوره אز منـابع غیرآمریکـایی                        

אین محدودیت که به سیاست مکزیکوسیتی معـروف شـد، بـسیاری אز             . » رא حذف خوאهد کرد    ،تأمین شده باشد  
 .تأثیر قرאر دאد کردند رא تحت الت متحده کمک دریافت میسازمانهای غیردولتی که אز אیا

هـای   در توאفق با مفاد אصلی بیانیۀ مکزیکوسیتی، بـسیاری אز منـاطق حاشـیۀ صـحرאی آفریقـا در بیانیـه                    
های ملی جمعیت رא       سیاست نود شرکت کردند و در אوאیل دهۀ        ١٩٨٠ جمعیت و توسعه در دهۀ       دربارۀאی   منطقه
 کـشورهای در  نیمـی אز    ، بـیش אز     ١٩٩٤אلمللی جمعیت و توسـعۀ       م برگزאری کنفرאنس بین    در هنگا  ٥٤.پذیرفتند

 کشورهای دیگـر    همچنین بیشتر . های ملی جمعیت برאی کاهش رشد جمعیت بودند        حال توسعه دאرאی سیاست   
ر بیـشت  در آن زمـان      ٥٥.پیـروی کننـد   هـایی    چنـین سیاسـت   אز  نزدیک  אی    هאعالن کردند که قصد دאرند در آیند      

 تا به تلفیقـی  گرفت دربرمی حمایت אز تنظیم خانوאده و بهدאشت کودکان و مادرאن رא        ،های جمعیتی ملی    سیاست

                                           
٥٤. Thomas I.Goliber, "Population and Reproductive Health in Sub – Sahavan Afvica," Population 

Bullet in ٥٢ no.٥ - ٤ :(١٩٩٧) ٤. 
٥٥. UN, Synthesis of National Report on Population and Development (New york: UN, ١٩٩٤). 
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אز אهدאف، معموالً کاهش رشد جمعیت و אرتقای سطح بهدאشت که همۀ آنها در رאستای حمایت אز אهدאف کلـی                    
  ٥٦.توسعه بود، دست یابند

 نفوذ فزאیندۀ گروههای زنان 
 فزאینـده نگـرאن توجـه       אی  گونـه  طرفدאرאن بهدאشت و حقوق زنـان بـه          ١٩٩٠ و אوאیل دهۀ     ١٩٨٠در אوאخر دهۀ    

کـه   אصـرאر دאشـتند       بر אین نکته   آنها.  تثبیت رشد جمعیت بودند    برאی دولتها در ترویج تنظیم خانوאده       ی אز بسیار
 و در   کنـد    آنها مباردت می   توزیع گیرند به   کار می ه   جلوگیری رא ب   وسایلدولت بدون توجه به سالمتی زنانی که        

 .אین میان صرفاً تثبیت رشد جمعیت رא در نظر دאرند، نه سالمتی، تندرستی و رعایت حال زنان رא
مـدאر در کـاهش رشـد جمعیـت      و نتیجه) باال به پایین(طرفدאرאن حقوق زنان مخالف رهیافتهای دستوری       

 آزאدی تناسلی نقض    رא دربارۀ دهد و حقوق زنان       فزאیش می  אین رهیافتها زور و אجبار رא א       ؛آنها معتقد بودند  . بودند
ی به אز دست رفتن کیفیـت خـدمات و حـق    های مبتنی بر אهدאف کمّ کردند که برنامه آنها אستدالل می  . کند  می

 . شود منجر میאنتخاب تناسلی زنان 
انوאده، تولیـد   هـای تنظـیم خـ       طرفدאرאن حقوق زنان همچنین אستدالل کردند که دقت بـسیاری אز برنامـه            

 آنـان معتقـد بودنـد چنانچـه         .نظرאنـه אسـت     אندאزه تنـگ  ، بیش אز     به آن  ی و אطالعات مربوط   باردאر ضد   وسایل
 رא در   بـاردאری  پیـشگیری אز     وسایلאستفاده אز    های אجتماعی و فرهنگی حاکم بر روאبط جنسی، باروری و           زمینه
 به عبارت دیگر، אگر به زنان در زمینۀ روאبط جنـسی            .شد  میهای تنظیم خانوאده کارآمدتر        برنامه ند،گرفت مینظر  

برخـی  . توאنستند به تعدאد دلخوאهشان فرزند دאشته باشـند         شد، بیشتر می    و باروریشان אختیارאت بیشتری دאده می     
 در نهایـت بـاروری رא   ،شناسان همسو با אین دیدگاه، بر אین باورند که برآورده ساختن نیازهـای زنـان      אز جمعیت 

 ٥٧. مطلوبشان אستتعدאدر کشورهای در حال توسعه تعدאد فرزندאن زنان بیشتر אز بیشت چون در ؛دهد اهش میک
 
 
 

  قاهره١٩٩٤کنفرאنس 
 کنفـرאنس   ، یعنـی  ؛وجود آورد  هترین کنفرאنس جهانی جمعیت رא ب       زمینۀ بزرگ  ،گفتگوهای مربوط به حقوق زنان    

 نماینده  ١١٠٠کنفرאنس قاهره که با حضور      . قاهره برگزאر شد   در   ١٩٩٤אلمللی جمعیت و توسعه که در سال         بین
مـردאن و سیاسـتمدאرאن رده       אلمللی تشکیل شد، توجـه دولـت       های بین   אز دولتها، سازمانهای غیر دولتی و آژאنس      

 .های پیشین جلب کرد ها رא بیشتر אز کنفرאنس های حامی حقوق زنان، رهبرאن مذهبی و رسانه باال، گروه
حامیـان  .  دسـته تقـسیم کـرد      ینکنندگان رא به چند      روشن אیدئولوژیکی بر سر مسائل، شرکت      אختالفهای

 مفهوم بهدאشت تولید مثل و حقوق تولید مثل در بیانیۀ کنفرאنس            ورزیدند که    אصرאر می  بر אین אمر  سالمتی زنان   
 تعریفـی کـه همـۀ       ئـۀ אرאאلمللی تعریـف نـشده بودنـد و           אین אصطالحات هرگز در سطح بین       زیرא .گنجانده شود 

وאتیکان، برخی אز کلیساهای کاتولیـک و کـشورهای مـسلمان و تعـدאد        .  دشوאر بود  ی، کار  آن رא بپذیرند   ها گروه

                                           
٥٦. Stephen Isaacs Gail S.Cairns, and Nancy I.Heckel, Population Policy: A Maual for Policy makers 

and Planners, ٢d ed. (New york: Center for Population and Family Health. Calumbia University, and 

the Futures Group, ١٩٩١). 
٥٧. Steven W.Sinding, Seeking Comman Ground Demogra phic Goals and Individual Choice 

(Washington, DC: Population Reference Bureau, ١٩٩٤). 
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نکتـۀ  .  بودند با یکدیگر موאفق   אز سازمانهای غیردولتی در تعریف بهدאشت تولید مثل و حقوق تولید مثل              אندکی
 یک حق همگـانی     وאی אز بهدאشت تولید مثل         مؤلفه با نام ن رא   توאن سقط جنی     بود که آیا می    مهم و אساسی אین   

אلمللـی جمعیـت و       سقط جنـین در کنفـرאنس بـین        درگیریها دربارۀ کرد یا چنین تفسیری نادرست אست؟       تفسیر  
 بسیار اتموضوعبه  אگرچه در אین کنفرאنس به جز بهدאشت تولید مثل          .گسترش یافت אی     در سطح رسانه   توسعه

 .شده بودאخته دیگری نیز پرد
برنامۀ بیست سالۀ فعالیت که در کنفرאنس آغاز شد אز بحث دربارۀ رشد جمعیت و אندאزۀ آن אجتنـاب کـرد،            

گـذאری در     אیـن کنفـرאنس همچنـین سـرمایه       . אما خوאستار توسعۀ אنسانی و تثبیت رشد جمعیت در کشورها شد          
 .ستار شدجهت بهدאشت، آموزش و حقوق فردی رא، به ویژه برאی زنان، خوא
محور دستورאلعمل جدید، بر אین بـاور אسـت         . אین کنفرאنس مهم با بازنگری بحثهای جمعیتی אعتبار یافت        

تـر و کارآمـدتری نـسبت بـه           که بر آورده ساختن نیازهای فردی به منظور کاستن אز رشد جمعیت شیوۀ אنسانی             
با روشن شدن دالیل و پیامـدهای       . کز بود های تنظیم خانوאده متمر     شیوۀ پیشین אست که بر به کارگیری برنامه       

های متنوع سیاسـی و فرهنگـی    رشد جمعیت در متن توسعۀ אنسانی و پیشرفت אجتماعی، دولتها و אفرאد با زمینه  
  .ها حمایت کنند توאنند אز אین توصیه می

 در   توصـیه  دویـست  אیـن برنامـه شـامل بـیش אز           ؛پروאزאنـه אسـت   بیست سالۀ کنفرאنس قاهره بلند    برنامۀ  
 ٥٨.های بهدאشت، توسعه و رفاه אجتماعی אست عرصه

 عبارت אست אز توجه به مرאقبت بهدאشتی تولید مثل کـه تنظـیم خـانوאده،                 אین کنفرאنس  یک ویژگی مهم  
 بیماریهایی که אز طریق روאبـط جنـسی         درمانآبستنی אیمن و خدمات زאیمان، سقط جنین قانونی، پیشگیری و           

هـای جنـسی و کنـار گذאشـتن رفتارهـای        گـرאیش بارۀ אطالعات و مشاوره درۀ، אرאئ) אیدزانندم(شوند  منتقل می 
 .گیرد دربرمی אجباری رא های زنان همچون سقط جنین و אزدوאجبر ضدآور  زیان

بـرאی  ، گیرد، نیازهـا و فرصـتهای زنـان رא    قاهره سرچشمه میکنفرאنس  رویکرد بهدאشت تولید مثل که אز       
هـای جنـسی و بـاروری و אنتخابهـای بیـشتر در زنـدگی، در محـور                    یـشتر گـرאیش   های سالم، کنترل ب     آبستنی
گذאریهای   אین رویکرد همچنین مستلزم سرمایه    . دهد  های جمعیتی در کشورهای در حال توسعه قرאر می         سیاست

هـای تنظـیم خـانوאده بـه         تر بهدאشت و خدمات دیگر אست کـه برنامـه           مالی و سیاسی بیشتر در عرصۀ گسترده      
 .تابد برنمیهای عظیمی رא  یی چنین سرمایهتنها

 
 

 אز کنفرאنس قاهره پس ها و موאنع پیشرفت
، سـازمان ملـل بـار دیگـر دولتهـا رא دعـوت کـرد تـا                  ١٩٩٩ ه، یعنـی در سـال      سال پس אز کنفرאنس قاهر     پنج

אکرאتی نام گرفـت، شـامل مـذ      » ٥+ قاهره  «אین بازنگری که به     . ندکنهای جمعیت و توسعه رא بررسی         سیاست
אین نشست بر אقدאمات אساسی مـورد نیـاز         . شد که به نشست אنجمن عمومی سازمان ملل متحد منتهی شد            می

عملکـرد  نقد و بررسی    .  قاهره مطرح گردید   ١٩٩٤یابی به אهدאفی متمرکز شده بود که در کنفرאنس            برאی دست 
و ریـزی جدیـد    دهـای سیاسـی و برنامـه    אز سرאسر جهان دربارۀ پیـشرفت رویکر  رאهای فرאوאنی   پنج ساله نمونه  

                                           
٥٨. UN, "Programme of Action of the International Conference on Population and Development," in 

Repot of the international Conference on Population and Development (Cario, Sept, ١٩٩٤ ١٣ - ٥): 

Para. ٧٫٣-٧/٢ and ٨٫٢٥ accessed online at www. Unfpa.orglicpd/, on Feb. ٢٠٠٤). 
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 در بسیاری אز کشورها گزאرشهای אمیدبخشی دربارۀ        . אرאئه کرد  ها  אین برنامه  ن عملی ساخت  موאنع همچنین دربارۀ 
هـای تـازه، אصـالح مرאقبتهـای بهدאشـتی و مـشارکت شـهری در                  های تغییر אز جمله قوאنین و سیاسـت         زمینه
 ٥٩.شتهای مربوط به جمعیت وجود دא برنامه

در کـشورهایی کـه     . شد  چالشهای אصلی אجرאی برنامۀ قاهره در منابع، توאنایی و تعهد کشورها خالصه می            
مثـل ممکـن אسـت در        و چالشهای توسعه فرאوאن אست، خـدمات بهدאشـت تولیـد           منابع אنسانی و مالی محدود    

 گزאرشـهای   بـر אسـاس   . دهای ملی یا در وظایف روزمرۀ مددکارאن بهدאشت به سطح אهمیت فوری نرسـ               بودجه
 . אند  دولتهای אهدאکننده نیز بسیار کمتر אز آنچه ملتزم شده بودند، مساعدت کرده،سازمان ملل

אند پیشرفتها و موאنعشان رא برאی رسیدن         دولتها موظف س قاهره،   با نزدیک شدن به دهمین سالگرد کنفرאن      
אلمللی دیگـر، صـندوق قرضـۀ        زאری کنفرאنس بین  به جای برگ  .  سالۀ قاهره بررسی کنند    بیستبه אهدאف برنامۀ    

هـای     دهمین سالگرد کنفرאنس قاهره رא با تحلیلی אز دستاوردها و گلوگاه           ،سازمان ملل برאی فعالیتهای جمعیتی    
 سازمان ملل که بررسی مسائل جمعیتی رא بـر عهـده    به کمیتۀها بررسیتحلیل و کند و אین  کشورها برگزאر می  
شود تا پیشرفتهای     אی و سازمانهای غیردولتی نیز برگزאر می       های کشوری، منطقه    نشست. ودش  دאرد، فرستاده می  
 .خود رא אرزیابی کنند

 
 
 

 ها به باروری پایین  وאکنش
 دאنشمندאن آمریکایی و אروپـایی متوجـه کـاهش میـانگین אنـدאزۀ خـانوאده در کـشورهای                   ١٩٣٠در אوאیل دهۀ    

ای بلندمدت نیروی کـار کـم، کـاهش جمعیـت و رکـود אقتـصادی هـشدאر                  אندאزه   چشم دربارۀپیشرفته شدند و    
نگرאنیهـای אولیـه دربـارۀ    . ر אین کشورها אز قبل کاهش چشمگیر بـاروری رא تجربـه کـرده بودنـد            بیشت ٦٠.دאدند

 نـود  و هشتادهای  زאیی پس אز جنگ دوم جهانی تنها به صورت سطحی در אروپا در دهه              کاهش باروری با بیش   
به عالوۀ تعدאدی אز کـشورها در منـاطق   ( تقریبًا همۀ کشورهای غربی و غرب אروپا       ١٩٩٩در سال   . برطرف شد 

. خـورد   بـه چـشم نمـی     אی بر بازگشت صـعودی         بودند و هیچ نشانه    نشیندאرאی باروری کمتر אز سطح جا     ) دیگر
 به ویژه در אروپا کـه  ،ربرאی پاسخ به باروری پایین در سالهای אخیرא های אحتمالی     پژوهشگرאن و دولتها سیاست   

سازمان ملل چندین نشـست فنـی بـا         . אند  پیامدهای אقتصادی و אجتماعی آن אز پیش آشکار אست، بررسی کرده          
هـای     אما همچنـان بایـد در אیـن موضـوع کنفـرאنس             אست،  تشکیل دאده  ٢٠٠٠موضوع کاهش باروری در سال      

 . شوددولتی برگزאر  گستردۀ میان

                                           
٥٩. Lori Ashford and Corolyn Makinson, Reproductive Health in Policy and Practice (Washing to. 

DC: Population Reference Bureau ١٩٩٩. 
٦٠. Grant et al. Low Fertility and Population Ageing. 
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 باروری کاهش به אفزאیش نگرאنیها نسبت 
ماند، به پیری جمعیـت و کـاهش جمعیـت    بثابت ) نشینزیر سطح جا(باروری پایین در طول سالها هنگامی که  
  ٦١.، אجتماعی و سیاسی دאرندאین دو پدیده پیامدهای وسیع אقتصادی. شود منجر می

 تعـدאد אفـرאد   آورد؛ زیرא میشار های مستمری ف  نظام אمنیت אجتماعی و برنامه، به אنتقال به ساختار سنی پیر    ) אلف
אفـرאد  همچنـین   . هـا حمایـت کننـد        بازنشـسته  زیـاد ناچار אز تعدאد    یابد و آنها باید به        کاهش می در سن فعالیت    
هـای بهدאشـتی      های بهدאشتی زیادی دאرند که فشار אضافی بر بیمۀ تأمین אجتمـاعی و بودجـه                سالخورده هزینه 
 . کند کشور وאرد می

 .توאند به دستاوردهای تولیدی کم و رشد אقتصادی پایین منجر شود عیت فعال میکوچک شدن جم) ب
ب سرאزیری אنبوه مهاجرאن אز فرهنگهای دیگر شـود، אنـسجام           سبدر صورتی که تقاضای کار رو به אفزאیش         ) ج

 . شود אجتماعی تهدید می
دی کـشور رא در سـطح        و موقعیت سیاسـی و אقتـصا       سازدکاهش جمعیت ممکن אست هویت ملی رא ضعیف         ) د
 .אلمللی پایین آورد بین

אی   گـسترده نیروی کار کم طیف     یعنی،    אست؛  אز میزאن وאبستگی ناپایدאر    ناشیکشورها  אخیر بیشتر   نگرאنی  
 و بنابرאین مشارکت مقامات رسمی منتخب رא        دאردهزینۀ جدی     روند  و אین   پشتیبانی کند   باید  بازنشستگان رא  אز
 سـال گذشـته، میـزאن جمعیـت         ٢٥ها کاهش سریع باروری کرۀ جنـوبی در طـی             بینی بر אساس پیش  . طلبد  می

 شـاهد אفـزאیش   ٢١אیاالت متحدۀ آمریکا و آلمان نیز در قرن . خوאهد کشاندنفر  ٦٠ تا ٢٠٥٠وאبسته رא در سال   
 دربـارۀ  ی مـشاجرאت سـبب درگیریهـا و   جمعیـت  نگرאنی نسبت به پیـری و کـاهش     . جمعیت وאبسته خوאهند بود   

 دولتهـا    אز אیـن رو    .ه אسـت  شـد  برאی معکوس کردن אین روند یـا کاسـتن אز پیامـدهای آن               ،ها  ؤثرترین شیوه م
 : توאنند سه سیاست کلی رא در پیش گیرند می
 مـثالً אز طریـق      گـذאرد؛   میباردאری تأثیر   بر  کنند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم        نتخاب   א  رא هایی  ـ سیاست ١

  .فرزندאن بیشتربه دنیا آوردن   به אزدوאج وאفرאدتشویق 
  . אفزאیش دهند)مهاجرپذیری ( به درونفعال رאـ مهاجرت جمعیت ٢
 بـاال بـردن سـن       رאه אیـن کـار رא אز        مـثالً  ؛ توجه به אثرאت پیری جمعیت אصالح کننـد        باهایشان رא    ـ سیاست ٣

 نظامهـای مالیـاتی אنجـام       بازنشستگی و کاستن אز فشار مالی حقوق بازنشستگی، تأمین אجتماعی، بهدאشـت و            
 . دهند
 . هستند، یعنی باروری و مهاجرت،کنندۀ تحول جمعیت  تعیینאصلیـ دو طرح אول אز عناصر ٤

                                           
٦١. wolfgang Lutz, Brian c,. O' Neill, and Sergei Scherbov, "Europe's Population at a Turning Point" 

Science ٢٢٩ (March ٢٠٠٣ ,٢٨): ٩٢ - ١٩٩١. 
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 چکیده
 :אند אز אمتیازهای جمعیتی، عبارتمند شدن אز  های کارآمد ملتها برאی بهره سیاست 
 ـ بهدאشت؛١
 ـ آموزش؛٢
 ـ سیاست אقتصادی؛٣
 ـ حکومت شایسته؛٤
 .یتـ جنس٥

 رسـالۀ مـشهور خـود رא دربـارۀ نگرאنـی رشـد سـریع                ١٧٩٨توماس مالتوس، אقتصاددאن אنگلیسی، در سال        
אو در אین رساله אستدالل کرد، رشد جمعیتها אز ذخایر غذאیی پیشی خوאهد گرفت              . جمعیت و مازאد آن نوشت    

 .شود که در نهایت به فقر، قحطی و مرگ و میر منجر می
لیت که در کنفرאنس قاهره آغاز شد אز بحث دربارۀ رشد جمعیت و אنـدאزۀ آن אجتنـاب                  برنامۀ بیست سالۀ فعا    

گذאری  אین کنفرאنس همچنین سرمایه   . کرد، אما خوאستار توسعۀ אنسانی و تثبیت رشد جمعیت در کشورها شد           
 .برאی در جهت بهدאشت، آموزش و حقوق فردی رא، به ویژه برאی زنان، خوאستار شد

 دאنشمندאن آمریکایی و אروپایی متوجه کاهش میـانگین אنـدאزۀ خـانوאده در کـشورهای                ١٩٣٠در אوאیل دهۀ     
אندאزهای بلندمدت نیروی کار کم، کاهش جمعیت و رکـود אقتـصادی هـشدאر                پیشرفته شدند و دربارۀ چشم    

 .دאدند



 

 



 

 

) عوאمل باروریبا تکیه بر(های جمعیتی سیاست

 جلسۀ پنجم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 های تأثیرگذאر بر باروری؛ سیاست 
 های مهاجرت؛ سیاست 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در  هـای دولتهـا     هـا و سیاسـت      در جلسۀ گذشته با عوאمل مؤثر بر سطح باروری در هر جامعه همچون وאکـنش              

هـای جنـسیتی،      رویارویی با روند باروری پایین، نقش سطح تحصیالت زنان، سطح درآمد ملی و خانوאر، نقـش               
.  نهایت نقش אشتغال زنان بر تعدאد فرزندאن آشـنا شـدیم           برتری یافتن جنسیت در جامعه بر تعدאد فرزندאن و در         

ترین کنفرאنس جهـانی جمعیـت، یعنـی کنفـرאنس       در אدאمه نیز به مباحث حقوق زنان، که باعث برگزאری بزرگ          
 . بین אلمللی جمعیت و توسعه در قاهره شد، پردאختیم

 
 
 

 های تأثیرگذאر بر باروری سیاست
های حکومت، مقاومت     روری در سطح بسیار پایینی قرאر دאرد؛ در برאبر سیاست         در بیشتر کشورهای אروپایی که با     

هـای جابرאنـۀ אرتقـای بـاروری کـه دولتهـای غیردموکرאتیـک          همگانی وجود دאرد و אین אمر هم به دلیل برنامه         
همچون آلمان، رومانی و אسپانیا در گذشته אز آن حمایت کردند و هم به سبب אین אندیـشه אسـت کـه ممکـن                        

 بـر אیـن אسـاس אمـروزه         ٦٢.ها همچون سدی در برאبر پیـشرفت زنـان در محـل کـار تلقـی شـوند                   אست زאیش 
های مساوی در محل کار به وجود آورند و بـه زنـان کمـک                 کنند فرصت   های خانوאده در אروپا سعی می       سیاست

هـا       حمایـت אز خـانوאده     طیف دخالتها گاه ممکن אست برאی     . کنند تا همرאه با پرورش کودک به کار نیز بپردאزند         
گردאنـد، وجـود      که کـاهش بـاروری رא معکـوس مـی         » گلولۀ جادویی «آنچنان وسیع باشد که هیچ شاهدی بر        

کننده و مـدאخالت، جمـع برقـرאر          های تقویت   توאنند میان تعدאدی אز سیاست       در عوض دولتها می    ٦٣.ندאشته باشد 
 .کنند

 

                                           
٦٢. Lutz, O' Neill, and Scherbov, "Europe's Population at a Turning Point." 
٦٣. Grant et al., Low Fertility and Population Ageing and Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD 
Countries." 
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حاضر אسپانیا برخالف نسل پیشین آن، که دאرאی یکی אز باالترین           نسل  . گذאریهای متفاوتی دאرند    دولتها سیاست 
 کاهش وحشتناک باروری به سبب. ترین میزאنهای باروری در אروپا رא دאرد سطوح باروری بود، یکی אز پایین

در حکومت پیشین אسـتفاده     . אنتقال אز حکومت אستبدאدی فرאنسیسکو فرאنکو به حکومت دموکرאتیک אست         
شـدند، بـرخالف      ها به دאشـتن فرزنـد بیـشتر تـشویق مـی             گیری אز باردאری ممنوع بود و خانوאده      אز وسایل پیش  

 میالدی در ردیـف دوم بـاالترین   ٢٠٠٣ אما فرאنسه در سال ٦٤.حکومت دموکرאتیک که سیاست جمعیتی ندאشت  
هـا بـرאی      هها برאی تـشویق خـانوאد       ترین سیاست   قرאر دאشت و همچنین אز قوی     ) =٩/١TFR(میزאنهای باروری   

با אین همه کاهش باروری فرאنسه در قـرن אخیـر، موجـب    .دאشتن فرزند در بین کشورهای אروپایی برخوردאر بود       
های خـانوאده در مرتبـۀ بـاالی بحثهـای      نگرאنیهای عمیقی نسبت به کاهش جمعیت شد و بدین سبب سیاست        

کشورهای אروپایی رא در אین بـاره بررسـی   های فرאنسه و دیگر   حال אنوאع گوناگون رאهکار ٦٥.سیاسی قرאر گرفت  
 .کنیم می
 
 
 های حمایت אز خانوאده ـ سیاست١

هـا در     مندی رא در نظر گرفتند که همان پردאخت نقـدی بـه خـانوאده               ها حق عائله    دولتها برאی حمایت אز خانوאده    
. אی جبـرאن شـود      گونـه ها به     های خانوאده   هنگام تولد کودک אز سوی دولت אست، تا بدین وسیله אفزאیش هزینه           

 کـشور در نقـاط مختلـف        ٨٨های خانوאده אست و       مندی بخشی אز سیاست     بیش אز یک قرن אست که حق عائله       
אز אین رو، بسیاری אز کشورها همچون אیاالت متحدۀ آمریکا برאی کمک به             . کنند  جهان אین حقوق رא تأمین می     

مندی تأثیر به سـزאیی بـر         אما حقوق عائله  . کنند   אرאئه می  های کودکان، אعتبارها و مزאیای مالیاتی       پردאخت هزینه 
 ٦٦.باروری ندאشته و אمروزه אهمیت آن אز تسهیالتی همچون مرخصی زאیمان و مرאقبت אز کودک کمتر אست

برخی پژوهشگرאن بـه    . ها کمک کنند    بهره به خانوאده    توאنند با دאدن وאمهای مسکن کم       دولتها همچنین می  
های دیگر    سیاست. شوند  دאر می   های مسکن، زوجها زودتر بچه      אند که با پایین آوردن هزینه       دهאین نکته אشاره کر   

ها و در نتیجـه   گیری خانوאده خانوאده همانند ترغیب کردن به אزدوאج و جلوگیری אز طالق نیز ممکن אست شکل             
بـا زودتـر    . ری کل אثـر بگـذאرد     توאند بر بارو    بندی همچنین می    زمان. بندی باروری رא تحت تأثیر قرאر دهد        زمان
تر میـان نـسلها بـه سـاختار سـنی             شود؛ زیرא فاصلۀ کوتاه     دאر شدن زوجها آهنگ پیر شدن جمعیت کند می          بچه
 .کند تر کمک می جوאن

 
 
 های شغلی طرفدאر خانوאده ـ سیاست٢

ی وאلـدین و    هـا در نگهـدאری אز کودکـان، مرخـص           گذאریها همانند یاری کـردن خـانوאده        هدف برخی אز سیاست   
אما مبنـای   . پذیر آن אست که אز هزینۀ جمع میان کار و مسئولیتهای خانوאدگی بکاهند              قرאردאدهای کاری אنعطاف  

تشویق مادرאن به ورود و باقی مانـدن        . رود  گونه حمایتها אز سوی خانوאده אز אرتقای باروری فرאتر می           منطقی אین 

                                           
٦٤. Grant et al., Low Fertility and Population Ageing and Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD 

Countries.": ١٣. 
٦٥. Grant et al., Low Fertility and Population Ageing. 
٦٦. Ibid. 
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آنها، אفزאیش אندאزه و کیفیت نیروی کـار و אرتقـای برאبـری             گیری و حفظ مهارتهای       در نیروی کار، سبب شکل    
 ٦٧.شود جنسی می

فرאهم کردن نگهدאری אز کودکان به گونۀ مجانی یا یارאنه دאدن به آن، شیوۀ مهمی אست که بـه مـادرאن                     
 .دهد تا بر سر کار روند אمکان می

   جمله پدرאن אمـری کـامالً تـازه   אز» وאلدین«مرخصی زאیمان و مزאیای آن سابقۀ زیادی دאرد، אما مرخصی           
مـثالً مرخـصی در אیـاالت       . אی وجـود دאرد     در مقدאر زمان مرخصیهای زאیمان אختالفهای قابل مالحظـه        . אست

אی سـخاوتمندאنه     های نروژ به گونه     حال آنکه سیاست  . یافته کمتر אست    متحدۀ آمریکا אز دیگر کشورهای توسعه     
وقت بازگردنـد و پـدرאن موظـف هـستند אز         د بعد אز زאیمان به کار پاره      אست؛ در אین کشور همۀ مادرאن حق دאرن       

 ٦٩.کنند   در سوئد و هلند نیز مردאن رא به مشارکت در پرورش فرزند تشویق می              ٦٨.مرخصی وאلدینی אستفاده کنند   
کنـد   وقت و مرخصیهای مربوط به خانوאده، به شاغالن کمک می           تغییر در ساعات کار، کار پاره     : مقررאتی همانند 

 ٧٠.تا همرאه با کار کردن به مسئولیتهای خانوאدگی نیز رسیدگی کنند
 
 
 

 )٤(ضمیمۀ 
 های جمعیتی در هند و چین توسعۀ سیاست

 ملی   هایی رא در سطح     کشورهای هند و چین، אز جمعیتهای میلیاردی جهان، برאی بررسی رشد جمعیت، سیاست            
های آنها با یکـدیگر متفـاوت אسـت و هـر دو کـشور                 یاستهر چند که جزئیات و אجرאی س      . אند  گذאری کرده   پایه

های چـین بـا جـدیت در سـطح ملـی אجـرא شـده و در مقایـسه بـا                        אی زیادی دאرند، אما سیاست      تنوعات منطقه 
. های هند در کاهش چـشمگیر بـاروری و کنـد کـردن آهنـگ رشـد جمعیـت، کارآمـدتر بـوده אسـت                          سیاست

אلمللـی    دאر شـدن، بـا אنتقادهـای بـین          ن آزאدی زنان برאی بچـه     چین همچنین به سبب محدود کرد     » موفقیت«
تجربیات אین کشورهای بزرگ بـر بحثهـای جهـانی دربـارۀ جمعیـت و حقـوق فـردی אثـر                     . رو شده אست    روبه
 .دهد گذאرد و به آنها وאکنش نشان می می

 
 

 هند
א برאی کاهش جمعیت آغـاز       میالدی نخستین برنامۀ دولتی تنظیم خانوאده در سطح جهان ر          ١٩٥٠هند در دهۀ    

شده אز سوی دولت برאی אسـتفاده אز وسـایل             میالدی אهدאف تعیین   ١٩٩٠ تا نیمۀ دهۀ     ١٩٦٠אز אوאیل دهۀ    . کرد
 .ناباروری بر مدیریت برنامه برتری دאشت

                                           
٦٧. Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD Countries." 

 .شود  شویق به مشارکت در مسئولیتهای نگهدאری אز کودکان אعطا میبه منظور ت. ٦٨
٦٩. Anatoly Zoubanov, Population Ageing and Population Decline: Gevernment Views and Policies 
(Paper Prepared for the Expert Group Meeting on Population Ageing and Population Decline. UN 
Population Division, New york, Oct. ٢٠٠٠ ,١٨-١٦). 
٧٠. Sleebos, "Low Fertility Rates in OECD Countreis." 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٥٧

 میالدی نخست وزیر دولت گاندی، אقدאمات אسترلیزه کردن مردאن رא אرتقـا دאد  ١٩٧٧ تا  ١٩٧٥ سالهایدر  
شـده   خشم همگـانی نـسبت بـه بـدرفتاریهای گـزאرش     . אی موאرد نیز به אعمال زور و אجبار منجر شد  پارهکه در 

های تنظیم خـانوאده شـد کـه          موجب سقوط دولت گاندی شد و همچنین سبب بروز شورشهایی برخالف برنامه           
 ٧١.ها سالها به طول אنجامید کنترل אین جنبش

های تنظیم خانوאده رא با محوریت אسـتفادۀ אلزאمـی אز             ت אز برنامه  های هشتاد و نود حمای      دولت هند در دهه   
با אینکه پذیرفتن تنظیم خانوאده אختیاری بـود، ولـی شـوق آشـکار دولـت بـرאی                  . وسایل ضد باردאری אدאمه دאد    

אز منتقدאن بر آن باور بودنـد کـه אصـرאر بـیش             . رو شد   אی روبه   یابی به אهدאف، بار دیگر با אعترאض فزאینده         دست
شود عامالن بهدאشت نسبت بـه دسترسـی بـه אهـدאف               یافتن به אهدאف ساالنه، سبب می       אندאزۀ دولت بر دست   

 ١٩٩٦در سـال    . کردنـد   دهی می   عددی بیشتر نگرאن باشند تا برآورده ساختن نیازهای زنانی که به آنها خدمات            
خـود نـسبت بـه     » غیرموضـعانه «د  میالدی، یعنی دو سال پس אز کنفرאنس قاهره، دولت هند با אعـالم رویکـر              

گـذאری خـود      تنظیم خانوאده، هرگونه کنترل مرکزی אهدאف پیشگیری אز حاملگی رא کنار گذאشت و در سیاسـت               
 مانـد و مـددکارאن    های تنظیم خانوאده در سطح محلی و אیـالتی بـاقی          کنترل אهدאف برنامه  . نظری دوباره אفکند  

 ٧٢.ساختن آن אهدאف دیگر توبیخ نشدندبهدאشت و مدیرאن دیگر به سبب برآورده ن
 אوאخر دهۀ نود نشان دאد که رویکرد جدید، معروف به رویکرد بهدאشتی تولید مثـل و کـودک،                   های  بررسی

 که אین אمر بـا توجـه بـه حکومـت            ٧٣شد  אی نامنظم אجرא می     در تمامی אیالتهای بزرگ و پرجمعیت هند به گونه        
سیاست ملـی جمعیـت در سـال        . ید در אین کشور چندאن عجیب نبود      نامتمرکز و تنوع אقتصادی و אجتماعی شد      

 ٢/١ مـیالدی بـه      ١٩٩٩ فرزند برאی هـر زن در سـال          ٢/٣ها אز      میالدی، به دنبال کاهش אندאزۀ خانوאده      ٢٠٠٠
 אین سیاست بـرאی     ٧٤. میالدی אست که مستلزم کاهش سریع در نرخ زאد و ولد خوאهد بود             ٢٠١٠فرزند در سال    

های تنظیم خانوאده، مرאقبتهای بهدאشـتی   نیازهای برنامه  אین אهدאف، در پی برآورده ساختن پیش    یافتن به   دست
گسترش و אرتقـای אیـن خـدمات در         . دیگر، خدمات هماهنگ تولید مثل و مرאقبتهای بهدאشتی کودکان هستند         

 .تترین و فقیرترین אیالتهای هند مستلزم منابع گسترده و نیروی אنسانی عظیمی אس بزرگ
 
 

 چین
.  میالدی مطرح شد، در نوع و אجرאی خود منحصر به فـرد بـود              ١٩٧٩چین که در سال     » فرزندی    سیاست تک «

کـشور  ) میلیـارد نفـر   ٣/١هم אکنون بـیش אز      (ترین    گذאری به کند کردن رشد جمعیت در پرجمعیت         אین سیاست 
אنجام ظالمانۀ آن قوאنین بـدنام      אین برنامه همچنین به سبب محدود کردن حقوق فردی و           . جهان معروف אست  

گزאرشهایی אز سقط جنین אجباری و رفتارهای دیگر، مانع אنجام אین طرح شد و همچنـین محکومیـت אز                   . אست

                                           
٧١. Leela Visaria and Pravin Visaria, "India's Population in Transition" Population Bulletin 50.no.3 
(1995): 39. 
٧٢. Leela Visaria and Pravin Visaria, Reproductive Health in Policy and Practice: India (Washington, 
DC: Population Reference Bureau 1999) 
٧٣. Leela Visaria and Pravin Visaria, Reproductive Health in Policy and Practice: India and the 
POLICY Project, Targets for Family Planning IN India: An analysis of Policy change, Consequences, 
and Alternative choices (New Delhi: the Futures Group International, 1998) 
٧٤. India, National Population Policy 2000 (New Delhi: Ministry of Health and Family welfare, 
2000):2 
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گذאری چین کالً زوجهای شـهری        سیاست. سوی אیاالت متحدۀ آمریکا و دیگر دولتهای ملی رא به دنبال دאشت           
دهد، در صورت دختر بـودن فرزنـد אولـشان دو فرزنـد               یان אجازه می  کند و به روستای     رא به یک فرزند محدود می     

مقررאتـی کـه در سرאسـر       . زوجهای دیگر تنها در شرאیط خاص مجاز به دאشتن فرزند دوم هـستند            . دאشته باشند 
 .کنند אند، אز مسئلۀ سیاسی وאحدی حمایت می  طور ناهماهنگ אجرא شده چین به

توجـه بـه عالئـق      «های تنظیم خانوאده با       אست کرد که برنامه    میالدی درخو  ١٩٩٥ سالحکومت چین در    
 کمسیون دولتی تنظیم خـانوאده      ٧٥.بازنگری شود و در אین باره خدمات کالنی رא در אختیار آنها قرאر دهد             » مردم

هـای تنظـیم خـانوאده در אیـن           برخی אز برنامـه   . های آزمایشی، אصالحاتی رא אنجام دאد       به تدریج با אنتخاب ناحیه    
هـر  . کـرد   وאحی אمکاناتی همچون پیشگیری אز باردאری، مرאقبتهای بهدאشت تولید مثل و مشاوره رא عرضه می              ن

رא » אنتخـاب آگاهانـه   «کردند ولی مفهوم      های تنظیم خانوאده مخالفت می      چند مقامات محلی همچنان با برنامه     
 ٧٦.אند אده رא تا حدودی אصالح کرده درصد אز کل אیالتها در چین خدمات تنظیم خانو٢٥پذیرفتند و تقریباً 

 مـیالدی  ١٩٧٠در سـال  . به هر روی אین سیاست به אز بین بردن حدود سیصد میلیون تولد، معروف אست   
 کاهش یافت، ولی حکومت با جنبۀ منفی تغییرאت         ٢٠٠٠ فرزند در سال     ٢ به کمتر אز     ٨/٥میزאن باروری کل אز     

 برאی مرאقبت אز אفرאد سالخوردۀ در حال אفزאیش، تعـدאد کمـی فرزنـد و    ٧٧.رو بود آمده אز אین برنامه روبه به وجود 
نوه وجود دאشت و محدودیتهای باروری سبب אفزאیش تقاضای زوجها برאی فرزند پسر شده بـود کـه در نتیجـه        

 .سبب سقط جنین جنسی، نوزאدکشی و کمبود دخترאن در کشور شد
د بازאر و باز بودن بیش אز حد به جامعۀ جهانی، همه و             אفزאیش آزאدیهای فردی، אصالحات אقتصادی به سو      

شوند؛ אما موضع عمـومی حکومـت حـاکی אز یـک              تر شدن אستقبال אز تنظیم خانوאده رهنمون می         همه به آسان  
 میالدی سیاسـت تنظـیم خـانوאده رא در          ٢٠٠٢حکومت در سپتامبر    . عالقۀ مستمر به کنترل رشد جمعیت אست      

دوبـاره مـورد تأییـد قـرאر دאد، در          ) با فهرستی אز אستثنائات   (فرزندی رא      که سیاست تک   قالب قوאنینی تدوین کرد   
 .کرد حالی که در برخی موאرد به کار بردن אبزאر אجباری رא غیرقانونی אعالم می

 
 چالشهای مشترک

ش אنـدאزۀ    طور همگانی مانع عمـدۀ کـاه        تقریباً به ) برتری پسر (در هر دو کشور هند و چین، فرزند پسرخوאهی          
در فرهنگهایی که زنان پیرو مردאن هستند و پـسرها بـیش אز دخترهـا بـه خـانوאده و وאلـدین                      . ها אست   خانوאده

کنند، ممکن אست زوجها جهت אطمینان אز دאشتن فرزند پسر بیـشتر אز تعـدאد دلخوאهـشان                  سالخورده کمک می  
 אز حجم خانوאده و نیز دאشتن فرزند پسر بـه           همچنین برخی زوجها در هر دو کشور، برאی کاستن        . شوند  دאر    بچه

های رسمی خـود   در حالی که چین سیاست. آورند تا زمانی که یک فرزند پسر به دنیا آورند      سقط جنین روی می   
کند، رفتارهای فرهنگی کامالً مستحکم و אولویتهای فردی همچـون سـدی              رא به طور کارآمدتر אز هند אجرא می       

 .ر دو کشور אستدر برאبر אهدאف حکومتی ه

                                           
  . قاهره مطرح شد١٩٩٤אی بود که تا حدی אز طریق کنفرאنس  אین مسئله، مسئله. ٧٥

٧٦. John Koufman, china's Population Policy: Recent Development and Prospect for change, 
Presentation for the national committee on U.S-china Relations/center for strategic and international 
Studies. Sept.25, 2002, ac]]cessed online at www.csis.org/china 
٧٧. Koufman, china's Population Policy. 
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 های بهدאشت تولید مثل سیاست
های بهدאشت تولید مثل کمک به زنان یا زوجها در دאشتن تعدאد فرزند دلخوאه אست، که معمـوالً                    هدف سیاست 

 چنـد کـشور   אمـا . شـود  אز طریق فرאهم آوردن دسترسی به تنظیم خانوאده و خدمات مربوط بـه آن ممکـن مـی            
. ها رא در جهت אفزאیش زאیش با تعـدאدی אز پیامـدهای ناخوאسـته دאرنـد                 אروپایی سابقۀ به کارگیری אین سیاست     
 میالدی حکومت مستبد رومانی سـعی کـرد بـا قـوאنین             ١٩٦٦در سال   . مشهورترین نمونه، کشور رومانی אست    

אندאزی عملیات تبلیغاتی     ز باردאری، رאه  سخت، همچون ممنوع کردن سقط جنین، محدود کردن אبزאر جلوگیری א          
علیه جلوگیری هورمونی و אیجاد אنگیزه به دאشتن فرزنـدאن بیـشتر، رونـد کـاهش بـاروری کـشور رא معکـوس            

زنـان  .  میالدی باروری به شدت אفزאیش یافت، אما אین אفزאیش چندאن پایدאر نبـود             ١٩٦٦پس אز فرمان    . گردאند
خوאسته به سقط جنین غیرقانونی و بیشتر خطرناک متوسل شدند که אین אمـر           های نا   برאی دوری کردن אز زאیش    

های زیـادی کـه فرزنـد دאشـتند ، فرزنـدאن              خانوאده. سبب سطح نسبتاً باالی مرگ و میر مادرאن در رومانی شد          
 جدید رא نمی خوאستند و نمی توאنستند אز عهدۀ آنها برآیند و بدین سـبب کودکانـشان رא بـه مؤسـسات دولتـی                       

میالدی، کارگزאرאن אمور بهدאشـت بـه سـرعت         ١٩٨٩پس אز فروپاشی حکومت مستبد رومانی در سال         . سپردند
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های تنظیم خانوאده رא در سطح ملی گسترش          محدودیتهای جلوگیری و سقط جنین رא אز میان بردאشتند و برنامه          
ریج یک برنامۀ کـالن بهدאشـت تولیـد         برنامۀ جدید אختیارאت بیشتری رא در אین زمینه فرאهم کرد و به تد            . دאدند

گزאرشهای مطالعاتی تأیید کردند که بهدאشت مادر و کـودک در پـی ورود אیـن وسـایل و                   . مثل رא گسترش دאد   
یعنـی کمتـر אز تعـدאد مطلـوب         ٧٨ کودک برאی هر زن،    ٢/١کاهش باروری تا سطح     . ها ، بهبود یافته אست      برنامه

 همچنـین در دیگـر نقـاط אروپـا دسترسـی            ٧٩. אست، אدאمه دאشته אسـت     آل که همان دو فرزند      برאی خانوאدۀ אیده  
تجربۀ رومـانی نـشان دאد کـه        . گسترده به وسایل پیشگیری و سقط جنین به کاهش باروری کمک کرده אست            

 .مدت نیست محدود کردن دسترسی به تنظیم خانوאده אسترאتژی مؤثری برאی אفزאیش سطح باروری در بلند
 
 
 

 های مهاجرت سیاست
گرאن بر אین باورند که با توجه به جمعیت جوאن رو به رشد بیشتر نقاط جهان، مهاجرאن در سـن                   برخی אز تحلیل  
 قرن   در نیم . های با جمعیت پیر پر کنند       توאنند خأل نیروی کار رא در کشور        های در حال توسعه می      فعال אز کشور  

برאی تأمین نیروی کار، جهـت رشـد אقتـصادی،          های صنعتی دیگر      های אروپایی و کشور     گذشته برخی אز کشور   
אما باید به אین نکته نیـز توجـه دאشـت کـه عوאمـل سیاسـی و אجتمـاعی در                . אند  پیوسته به مهاجرאن تکیه کرده    

ها مهاجرپذیری رא     دهد و در نتیجه بیشتر کشور       های مهاجرتی رא تحت تأثیر قرאر می        های میزبان، سیاست    کشور
 ٨٠.کنند محدود می
کننـد؛ زیـرא آنهـا معمـوالً אز           های مهاجرپذیر رא تحریک مـی       ن غالباً אحساس جمعی قوی در کشور      مهاجرא

אز אیـن رو    . گویند و دین و فرهنگ متمایزی دאرند        نژאدها و אقوאم مختلفی هستند که به زبانی متفاوت سخن می          
אگرچـه بـسیاری אز     . دאنند جمعیت بومی אجتماعات بزرگ مهاجرאن رא تهدیدی بر شغلها و برتری قومی خود می             

بازرگانان به نیروی کار مهاجر متکی هستند، ولی مقامات دولتی که نگرאن אنتخاب دوبارۀ خود هـستند، عمیقـاً                   
 .آگاهند که موجهای گستردۀ مهاجرאن אز نظر سیاسی موردپسند مردم نیست

بـر אسـاس אیـن      . دمنتـشر کـر   » مهاجرت جایگزین « میالدی سازمان ملل گزאرشی دربارۀ       ٢٠٠٠در سال   
ها که אز کاهش جمعیت و پیـری جمعیـت ناشـی אز بـاروری                 אلمللی مورد نیاز کشور     گزאرش تعدאد مهاجرאن بین   

کنند، بررسی شده بود و در نهایت אین نتیجه به دست آمـده بـود کـه                   پایین و אفزאیش طول عمر جلوگیری می      
 ٨١. میالدی باشد١٩٩٠جر باید دو برאبر دهۀ برאی جلوگیری אز کاهش جمعیت کلی אروپا، میزאن جمعیت مها

                                           
٧٨. Lori Ashford, "Improving Reproductive Health in Romania", Policy Brief (Washington, DC: 
Population Reference Bureau, for thcoming). 
٧٩. U.S.Center for Disease Control and Prevention (CDC), Reproductive Health survey. 

Romania,١٩٩٩. Final Report (Atlanta, GA: CDC, ٢٠٠١). 
٨٠. Grant et al; Low Fertility and Population Ageing. 
٨١. UN Population Division, Replacement Migratin; Isit a Solution to Declining and Ageing 

Populations? (New york; UN ٢٠٠٠). 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٦١

های ثابت    אفزون بر אین، سطوح مهاجرت مورد نیاز برאی جلوگیری אز پیری جمعیت، یعنی نگهدאری نسبت              
تر אز جمعیت کل      چون جمعیت در سن فعال سریع     . میان אفرאد در سن فعالیت و بازنشسته، چند برאبر بیشتر אست          

 .یابد  کاهش می
بنـابرאین حفـظ    . شوند  به אین نکته نیز توجه دאشت که خود مهاجرאن نیز پیر و بازنشسته می             همچنین باید   

های ثابت میان گروههای در سن فعال و بازنشسته مستلزم سطوحی אز مهاجرت خوאهد بود کـه هـم بـا                       نسبت
 ٨٢.تجربۀ گذشته و هم با אنتظارאت منطقی کامالً مخالفت دאرد

های ثابت میان אفرאد در       دهد که برאی حفظ نسبت      جرت جایگزین نشان می   אلگوی سازمان ملل دربارۀ مها    
در .  میلیون نفر به آلمان مهاجرت کنند٣٫٤باید هر ساله )  به باال٦٥(و אفرאد بازنشسته ) ١٥ ـ  ٦٤(سن فعالیت 

عبـارتی دو   میلیون یا به ١٧٥ میالدی تعدאد کل مهاجرאن به کشور آلمان تقریباً ٢٠٥٠ تا   ٢٠٠٣فاصلۀ سالهای   
 אما  ٨٣.کند  بینانه تلقی نمی    אز אین رو دولت آلمان אین رא یک سناریوی وאقع         . برאبر جمعیت کنونی آلمان خوאهد شد     
سیل نسبتاً אنبوه مهاجرאن به אیاالت متحدۀ آمریکا، אقتصاد אین کـشور رא         . مهاجرت موضوعی کامالً بسته نیست    

جمعیت مهاجر در مقایسه با آمریکاییان بـومی        .  אست  وگیری کرده  و אز تنزل کلی باروری نیز جل        پشتیبانی کرده 
אی   مهاجرت אز نظر אجتماعی و سیاسـی بـه عنـوאن مـسئله            .  هستند که باروری باالیی دאشته باشند       بیشتر مایل 

حساس باقی خوאهد ماند به ویژه در مناطقی که به سبب مهاجرت، گروههای بزرگی אز אقلیتهای قومی تشکیل                  
یابد و به عنـوאن یـک خـط           یافته אدאمه می    های توسعه    با אین همه، مهاجرت אحتماالً در تمامی کشور        .شده אست 

 .مشی برאی تنظیم אندאزۀ جمعیت باقی خوאهد ماند
 
 
 

 אفزאیش باروری یا مهاجرت؟
به دهند    هایی که با کاهش باروری موאجه هستند، ترجیح می          دهد بیشتر کشور    بررسیهای سازمان ملل نشان می    

 אما تالشهای گذشته برאی تـأثیر مـستقیم         ٨٤.پی مهاجرאن، سطح باروری کشور رא אرتقا دهند         در  جای אفزאیش پی  
 .بر باروری، אثرאت مقطعی دאرد

و ) منـدی، مالیاتهـا و مـسکن        حقـوق عائلـه   (های مـالی      אز אین رو دولتها با در نظر گرفتن ترکیب سیاست         
جانبـه گـام      دهند، به سوی سیاستی همه      دن و زندگی خانوאدگی رא می     هایی که به وאلدین אمکان کار کر        سیاست

بیننـد نگرشـهای جامعـه رא     אفزون بر آن بر אساس گزאرش سازمان ملل بسیاری אز دولتهـا الزم مـی   . دאرند  می  بر
هـا    نسبت به کودکان تغییر دهند تا به אرزش کودکان אفزوده شود و در رאستای پرورش و آمـوزش بـه خـانوאده                     

دولتها همچنین دگرگونی بیشتر روאبط جنسی رא، هم در خـانوאده و هـم در محـل کـار، بـه ویـژه                       .  کنند کمک
 .کنند تشویق وאلدین به تربیت فرزندאن رא مهم تلقی می

                                           
٨٢. UN Population Division, "New Report on Replacement Migration Issued by UN Population 

Division" Prees Release ١٧ Match ٢٠٠٠.  
٨٣. Federal Statistical Office of Germany, In the Spotlight; Population of Germany todey and 

Tomorrow (Wiesbaden, Germany; Statistices Bundesamt, Federal Statistical office, ٢٠٠٣). 
٨٤. Zoubanov, Population Aqeing and Population Decline.  
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 چکیده
آید، آن אست که سیاست کنترل جمعیتـی بـرאی کـاهش              آنچه که אز تجارب تمامی کشورهای جهان بر می         

 .های אرتقای سطح موאلید بوده אست تر אز سیاست موفقموאلید در جهان معموالً 
بسیاری אز کشورها هر چند אز تنوعات قومی برخوردאرند אما در کاهش نرخ رشد و سطح موאلیـد همـوאره در                      

رو   های تشویق אرتقای باروری که معموالً کشورهای غربی با آن روبه            אلبته در سیاست  . אند  تر بوده   عمل موفق 
 .אند  چندאنی ندאشتهאند، توفیق بوده

 :شود های زیر در אین کشورها אجرא می برאی אفزאیش موאلید و نرخ باروری سیاست  
هـا و دאدن وאم مـسکن         منـدی بـه خـانوאده       پردאخت حـق عائلـه    : های حمایت אز خانوאده شامل      سیاست) אلف
 بهره کم
دین برאی نگهدאری فرزنـد و      مرخصی زאیمان، مرخصی به وאل    : های شغلی طرفدאر خانوאده شامل      سیاست) ب

 یاری رساندن به آنها در نگهدאری فرزند
אلبته بسیاری אز کشورها به دلیل مـشکالت        . توאند در جبرאن کاهش موאلید مؤثر باشد        مهاجرپذیری نیز می  )ج

 .ناشی אز تبعات مهاجرپذیری در کشورشان تمایل چندאنی به אستفاده אز אین عامل ندאرند



 

 

 جلسۀ ششم

 آیندۀ جمعیتی جهان



 

 

 
 
 
 
 

 سאهدאف در
 : باییآشنا

 بینی آیندۀ جمعیتی جهان؛ پیش 
  میالدی؛٢٠٥٠های سازمان ملل تا سال  بینی پیش 
 .های אحتمالی دولتها نسبت به کاهش باروری وאکنش 

 
 
 

 درآمد
كوشند تا سطح باروری      یאمروزه در بیشتر کشورهای אروپایی باروری در سطح بسیار پایینی قرאر دאرد و دولتها م              

منـدی رא     ها حق عائله    دولتها برאی حمایت אز خانوאده    .  אما موאنع بسیاری بر سر אین رאه قرאر دאرد         رא אفزאیش دهند،  
ها در هنگام تولد کودک אز سـوی دولـت אسـت، تـا بـدین                  د که همان پردאخت نقدی به خانوאده      אن  هدر نظر گرفت  

 به مادرאن مرخـصی پـس אز زאیمـان          אفزون بر אین،  . شودאی جبرאن     ها به گونه    های خانوאده   وسیله אفزאیش هزینه  
אما معموالً مادرאن نگـرאن وضـعیت       . نشودنگهدאری کودک و فعالیت شغلی تعارضی אیجاد        میان  شود تا    دאده می 

אما . سطح آن אطمینانی ندאرند     شغلی پس אز پایان یافتن مرخصی هستند؛ زیرא به تدאوم شغل پیشین یا شغلی هم              
 אست؛ یعنی، پس אز تولد فرزند به پدر אین فرصـت نیـز دאده     مری کامالً تازه  אز جمله پدرאن א   » وאلدین«مرخصی  

. در نگهدאری فرزند مشارکت کند و مادر به طور کامل אز شغل خود جدא نـشود               ) نوبتی(می شود تا در کنار مادر       
 به شاغالن   وقت و مرخصیهای مربوط به خانوאده،        جانبی دیگری همانند تغییر در ساعات کار، کار پاره         کمکهای
 אین אقدאمات نتوאنـسته  ۀאما هم. خانوאدگی نیز رسیدگی کنند   کند تا همرאه با کار کردن به مسئولیتهای           کمک می 

جـذب مهـاجرאن خـارجی رאه حـل دیگـر           . אست به طور مؤثری مشکل پایین بودن موאلید رא در אروپا حل کنـد             
 אز جمله آنکه مهاجرאن     .رو אست   به   گوناگونی رو  کاهش موאلید در אین کشورها אست که אین خود نیز با مشکالت           

کنند و تـالش دאرنـد تـا ویژگیهـای قـومی،              های مهاجرپذیر رא تحریک می      غالباً אحساس جمعی قوی در کشور     
آنها معموالً אز نژאدها و אقوאم مختلفی هستند که به زبانی متفـاوت سـخن               . نژאدی و فرهنگی خود رא حفظ کنند      

אز אین رو، جمعیت بومی אجتماعات بزرگ مهـاجرאن رא تهدیـدی بـر              . نگ متمایزی دאرند  گویند و دین و فره      می
  .دאنند ثبات شغلی و برتری قومی خود می

 
 
 

 ریزی برאی آینده برنامه
 پـشت سـر   ع آن در مناطق مختلف،      ی توز ی و  رא در تعدאد کل    یא ت جهان تحوالت گسترده   یدر قرن گذشته، جمع   

 جمعیت در قرن حاضر مشابه با مرحلۀ بعدی تئوری אنتقالی جمعیتی، یعنی کاهشروند تغییرאت . گذאشته אست
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و حتی تغییرאت ساختگی خیلی چشمگیری در جمعیت        . باروری אست که با رشد ثابت یا کاهش آن همرאه אست          
 . یافته و در حال توسعه אیجاد خوאهد کرد کشورهای توسعه

 یی در کـشورها یعندر حال توسعۀ جهان، ی   ن در مناطق    ت جها ی رشد جمع  بیست و یکم،   אول قرن    ۀمین در
 אز  یدر برخ . شود  ، مشاهده می  ندیش אز دو فرزند دאر    ها همچنان ب   ت نسبتاً جوאن אست و خانوאده     یکه در آنها جمع   

. افـت یت کاهش خوאهد    ی، جمع یرین و پ  یگزیر سطح جا  ی ز ی بارور به دلیل  سابق   ی و شورو  یی אروپا یکشورها
بـه אحتمـال زیـاد אفـزאیش     ن یگزیک سطح جـا   ی نزد ی و بارور  پی  در  پی مهاجرت   به دلیل ده  االت متح یت א یجمع

 .خوאهد یافت
 
 
 
  هستند؟مطمئنها چقدر  ینیب شیپ

ـ جـاد   یم بـا א   یتـوאن   ی م یم ول یا هند رא بدאن   یر، آلمان   یندۀ אلجزא ی آ  جمعیت قیم אندאزۀ دق  یتوאن  یما نم   אز یک سـر  ی
 که با   یی،تها אز مدلها  ی جمع ینیب  شی پ ی مهم برא  یאلملل  نی ب یها  همۀ آژאنس . می کن یابیوها אحتماالت رא אرز   یسنار

ر و  یـ ، مـرگ و م    یرאت بـارور  ییـ نکـه تغ  یکننـد و دربـارۀ א       ی אستفاده مـ   ،شود  ی آغاز م  یت کنون ی جمع یبرآوردها
گـاه  نـده   یآ میزאن جمعیـت  ها دربارۀ     هیفرض. ندده  ی م یی رא אرאئه  ها  هینده چگونه خوאهد بود، فرض    یمهاجرت در آ  
 بـه دلیـل   . ابندیر  یی تغ ناگهانی ممکن אست به صورت      میزאنهان  یط مؤثر بر א   ی باشند و شرא   نادرست ،ممکن אست 

 ی אز بـارور   یفـ یدهنـد کـه بـر ط        ی אنجـام مـ    ییها  ینیب  شی پ یک سر یشناسان غالباً    تیها، جمع یدאرین ناپا یهم
ر ییـ ر تغ یـ  אز مـرگ و م     تـر   سریع یبارورمیزאن    کشورها بیشتردر  . ر و مهاجرت אستوאر אست    ی، مرگ و م   یאحتمال

شناسـان بـر    عـت ی جمبـر אیـن אسـاس     . ن خوאهد کرد  یی تع یرא بارور ه  ندیآ تی אندאزۀ جمع   אز אین رو    و خوאهد کرد 
 و  ی بـارور  ینـ یب  شینده به مرאتب دشوאرتر אز پ     ی آ یאلملل  نی مهاجرت ب  ینیب  شیپ. ندא  شدهمتمرکز  باروری   موضوع

 یاسـ ی و س  ی، אجتماع یمدت عوאمل אقتصاد   رאت کوتاه یی אز تغ  ی، عمدتاً  مهاجرت جریانهای چون   ،ر אست یمرگ و م  
نـده  یر آ ی و مرگ و م    ی بارور همچنین.  کرد یریگ   و אندאزه  ینیب  شی پ  آنها رא  توאن  ی م یشود که به سخت     ی م یناش
. شـود   ین مـ  یـی  موجود تع   نسل یبیق אندאزۀ تقر  ی אز طر  یادی ز ود که تا حد   تأثیر دאرد نده  ی آ یقاً بر ساختار سن   یعم
 قـرאر   تـأثیر ت جهان رא تحـت      ی جمع ی אگرچه אندאزۀ کل   ،شود  ی م یא  نشده  ینیب  شیپ یتی جمع بحرאنهای سببدز  یא
 )٥مۀ ی ضم:ک .ر. ( کشورها خوאهد گذאشتیت در برخیجمعبر  یرאنگری وتأثیر یدهد، ول ینم

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣جدول (
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 אندאزه و به چه سرعت کاهش      تا چه    ینکه بارور ید دربارۀ א  یت با ی جمع ینیب  شی در هنگام پ   شناسان  تیجمع
ـ  چـه زمـانی    یـن אسـت کـه      א ی אساسـ  مـسئلۀ . رא مطرح کنند   ییها  هی، فرض یافتخوאهد   ک کـشور بـه سـطح       ی

 در سـطح    ی کـه بـارور    ید؟ در صـورت   ی خوאهـد رسـ    ی هـر زن،    فرزند بـرא   ٢/٢ یعنی ،نیگزیجا» زیאنگ  شگفت«
عمـالً  . مانـد  مین ثابت   ی مع אی  אندאزه و در    کند  سپری می ت مرحلۀ رشد رא     یعت جم ی بماند، در نها   ین باق یگزیجا

ـ  کـل بـه ز     یزאن بـارور  یـ  م ی در موאرد  .کنند  ی م یروی پ ی منظم ین אلگو ی به ندرت אز چن    ی ملّ میزאنهای  ١/٢ر  ی
 ٨٥)٥/٢ن یآرژאنت. (ماند ی م١/٢ یگر باالی دیو در موאرد) ٢/١ یاتالیمثل א(د یاب ی مکاهش
 فرزنـد   ٢ تا حدود    به تدریج ک کشور   ی ی که بارور  بیانگر آن אست  ) ١ ۀمی ضم :ک.ر(عت  ی جم یالאنتق یۀنظر

 بـه  ،شتر کشورها در مرحلۀ אنتقالی که بאز آنجا.  آن سطح ثابت خوאهد ماند و درکاهش یافته אست   هر زن    یبرא
 و  یتوאنـد سـطوح بـارور       ینم یۀ کنونی  نظر אز אین رو  . دست یابد د به آن سطح     ی با ،אند  ه تنزل یافت  ١/٢ر سطح   یز

 .ی کندنیب شی آن رא پیروندها
 
 
 
 ٢٠٥٠  سال سازمان ملل تایها ینیب شیپ

ـ ها هر دو سـال        ینیب  شین پ یتر  گسترده شـود و     یت سـازمان ملـل אنجـام مـ        یـ بخـش جمع  بـه وسـیلۀ     بـار    کی
ـ  אز    مـیالدی  ٢٠٥٠ت هر کشور تـا سـال        ی مربوط به جمع   یها  ینیب  شیپ ـ   نمون אیـن  . سـت א هـا   ینـ یب  شیۀ آن پ

و دربـارۀ رشـد     ی سـنار   بیـشترین  . אسـت  ار אرزشمند ی بس کنونی یאندאزها   روندها و چشم   یابی אرز ی برא ها  بینی  پیش
ت کـل   یـ  جمع ، گزאرش سـازمان ملـل     بر אساس . شود  ی سازمان ملل نشان دאده م     ین گزאرشها یت در آخر  یجمع

 ی،نیب  شین پ ی باالتر با توجه به  . شد خوאهد کرد  یارد نفر ر  لی م ٩/٨ن  یانگیارد نفر با م   یلی م ٦/١٠ تا   ٤/٧ن  یجهان ب 
ـ  یتـر   نیی طبق پـا   یافت و ش خوאهد   ین אفزא ا همچن  میالدی ٢٠٥٠ت جهان در سال     یجمع  کـاهش   ینـ یب  شین پ
 ٢٠٥٠ ی سـال  سازمان ملـل بـرא  یها ینیب  شیر پ ی אخ سالهایدر  .  در همان سالها شروع خوאهد شد      ی نیز جیتدر

ـ         تی جمع .אند  אعتبار شده   ، کم یرور با یها  هیر فرض یی تغ میالدی به دلیل    ینـ یب  شیشناسان سازمان ملـل אمـروزه پ
 فرزنـد  ٢ ـ کمتـر אز   ٨٥/١ن یانگیـ ت تا می، در نهایابدنکه ثبات ی אز אپیش کشورها ۀ در همیאند که بارور کرده
 .افتی هر زن ـ کاهش خوאهد یبرא

 ٢٠٢٥تا سال   دهد    یان ملل نشان م   سازمهای    بینی  پیشآمده،   ه عمل  ب یها  ینیب  شی پ بدون در نظر گرفتن   
ـ  א یماریها ب   ینیب  شین پ یא. ت جهان אفزوده خوאهد شد    یبر جمع میالدی حدאقل یک میلیارد نفر        تـأثیر دز رא کـه   ی

 )٥یمۀ  ضم:ک.ر (.אند  کشورها خوאهد دאشت، محاسبه کردهیت برخی بر جمعیرאنگریو
 :ینده وجود دאردقرن آ  می نت جهان درین رشد در جمعناپذیر بود אجتناب یل برאیسه دل

 ین کـشورها یانگیدو برאبر باالتر אز م) نیبه جز چ( در حال توسعه     ی در کشورها  ین سطح بارور  یانگی م :نخست
 .افته אستی توسعه
ست یـ دهد، مهـم ن     یت شتاب م  ی چند دهه به رشد جمع     ی در حال توسعه برא    ی جوאن کشورها  ی ساختار سن  :دوّم

 .ه چگونه باشدیند در آی باروریکه روندها
 بـه دلیـل   ر بـاال    یـ  با مـرگ و م     ییژه در کشورها  یر نوزאدאن و کودکان به و     ی در مرگ و م    پیوسته ی بهبود :سوم
 . هستند، به آهنگ رشد خوאهد אفزودیریشگی قابل پی که به سادگیعوאمل

                                           
٨٥. Haub ٢٠٠٣ World Population Data Sheet. 
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 )٥(مۀ یضم
 دزیتلفات رو به رشد א

بـر  . ل شـود  یخ بـشر تبـد    ی در تار  بیماریهان  یتر  نده אز کش  یکیدز بعد אز گذشت دو دهه ممکن אست به          یאمروزه א 
درصـد אز אفـرאد   אنـد و چهـل    یدز جان باخته بر אثر אیون نفر تاکنونلی م بیستکم     برآورد کارشناسان دست   אساس

  مـیالدی، אز پـنج     ٢٠٠٣در سـال    . رنـد یم  یشتر به طور نابهنگـام مـ      یا ب یک دهه   یدز אحتماالً پس אز     یمبتال به א  
 ی در حال توسعه زندگ    ی درصدشان در کشورها   ٩٥تقریباً ً ،   شده بودند  مبتالدز  ی به א  یه به تازگ   ک یون אفرאد یلیم
یـدز مبـتال خوאهنـد      به א میالدی   ٢٠١٠ون نفر تا سال     یلی م ٤٥ سازمان ملل    یها  ینیب  شی پ بر אساس  .دردنک  یم

 . אستفاده کندیماری بنی مبارزه با אی کالن و هماهنگ برאیאلملل אز אبزאرها نی بۀنکه جامعی مگر אشد،
شان אز آنهـا    سالهاین  یونها جوאن رא در کارآمدتر    یلی م ی که زندگ  یدز هنگام ی در حال توسعه، א    یکشورهادر  

. کنـد   یאند، وאرونه مـ     دست آورده ه   ب ی پنجاه سال گذشته به سخت     ی رא که در ط    بهبودیهاییقت  یرد، در حق  یگ  یم
ـ א. روند  یش م ی پ ی به کند  ییان، سوאد و محصوالت غذא    ر کودک ی همانند مرگ و م    ی אنسان ۀ توسع یشاخصها ن ی

 ی کـشورها  یاسـ ی و س  یپاشـد و ثبـات אقتـصاد        یمـ  فـرو  رא   ی بهدאشت یها، אجتماعات و نظامها     ، خانوאده یماریب
 .کند ید میز تهدینرא ده ید بیآس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )٤(جدول 

 
 

 ترین مناطق آسیب دیده
ـ وم کل אفرאد مبتال به א      دو س  یقا با دאشتن   آفر یۀ صحرא یمنطقۀ حاش  ـ ن صـدمه رא אز א     یشتریـ دز در جهـان، ب    ی ن ی

 אز  یاری بس  و شود  ی با ناهمجنس منتقل م    بیشتر به وسیلۀ אرتباط   دز  ی א یماری ب ،ن منطقه یدر א . ده אست ی د یماریب
ـ  مربوط بـه א    یهایماری ب به سبب  אین سرزمین مردم   زאن مطلـق   یـ ن م ی بـاالتر  ی جنـوب  یقـا یآفر. رنـد یم  یدز مـ  ی

زאن در  یـ ن م یبوتـسوאنا بـاالتر   . ، رא دאرد  ون نفـر  یـ لی م ی پـنج  عنـ ی ، جهـان  ین کشورها یردאر در ب  ی وאگ یهایماریب
 .دز مبتال هستندین کشور به אی درصد אز بزرگساالن א٣٩ک یدز رא دאرد؛ نزدیان بزرگسال به אیمبتال

ـ مـدۀ אنتقـال و    אگرچه شکل ع  . ندرو هست   روبهدز  یردאر א ی وאگ یماریا ب یروس  یز با و  ی ن گریدمناطق   روس אز  ی
  در سطح باالیی بوده אست و      بیر کارאئ یدز قبالً در جزא   یروس א یوع و یش. متفاوت אست گر  ی د ۀ به منطق  یא  منطقه

ا بـه سـرعت در      ی אز شرق و جنوب آس     یاری بس بخشهای سابق و    ی شورو یهای در شرق אروپا، جمهور    هم אکنون 
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אمـا   ،ن אسـت  ییروس نسبتاً پـا   ین و یوع א یزאن ش یهند، م ن و   ی چ یتیجمعیاردلی م  کشورهای در. ش אست یحال אفزא 
یدز مبـتال   אبه در هند ن نفرویلی م٥/٤ن و ی در چ نفرونیلی م؛ حدود یک آور אست   تشگفتعدאد אفرאد مبتال به آن      

 رא  ی مؤثر یریشگی پ یها  نکه برنامه یمگر א . شاهد خوאهند بود  نیز  گر رא   ی د یماریونها ب یلین دو کشور م   یא. هستند
 .طح کالن אجرא کننددر س

 
 

 ید به زندگیبهدאشت و אم
ـ ی אفـزא سـبب دز  یروس א یوع و یگر، ش ی د یقا و هر جا   ی آفر ی صحرא یۀ حاش ۀدر منطق  ن ی در چنـد یא سـابقه  یش ب

ـ د  بی آس یدز در کشورها  یروس א یو. کند  ی سل کمک م   ی אنفجار یدمی و به אپ    אست ردאر شده ی وאگ یماریب ده، بـا   ی
 یـت  خارج אز ظرف   یها  ل بودجه یز تحم ی و ن  ییربنایسات ز ی، تأس ی بهدאشت مرאقبتهاین  کنندگا فشار آوردن بر אرאئه   

 مـرگ و    بـزرگ ن عامـل    یدز چهارم یروس א یا و ی یماریאمروزه ب . روز شده אست  ی پ ی بهدאشت عموم  نظامهایبر  
تنـد  دز جان باخ  یون بزرگسال و کودک بر אثر א      یلی م میالدی، حدود سه  ٢٠٠٣در سال   . ر در سرאسر جهان אست    یم

 همچـون   ، אز کـشورها   یدر تعـدאد  . کردنـد   ی مـ  یقا زندگ ی آفر ییرصحرאی ز ۀون نفر אز آنها در منطق     یلی م ٣/٢که  
ـ  אز אیر ناشـ یـ دز فرאهم אست، مرگ و می معالجۀ א  یل که دאروها  یبرز ـ   یدز کـاهش  ی شتر یـ  در بیافتـه אسـت ول

ـ دز همچنـان ز ی אز אیت ناش تلفاאز אین روشود و  یا عرضه نمی دאرو وجود ندאرد     یکشورها به حد کاف    اد خوאهـد  ی
 .شد

  אز  کـه  یی،قـا ی کـشور آفر   ٣٨ در   .شـود   مـی  ید بـه زنـدگ    یـ ع אم ی سر سبب کاهش  فرאوאن   یرهایممرگ و   
 خوאهـد  ترباً ده سال کمیتقرمیالدی  ٢٠٢٥ تا ٢٠٢٠ سالهای تا ید به زندگ یها هستند، אم   کشور  نیتر  دهید  بیآس
 .یده אستا کمتر رسی سال یگر به چهلک و شش کشور دی موزאمب در بوتسوאنا،ید به زندگیمتوسط אم. شد
 
 

 تیرشد و ساختار جمع
ـ د  بی آس ی אز کشورها  یاری در بس  جمعیت رشد   ،دزی אز א  ی ناش یرهایاد مرگ و م   یزאن ز ی م برخالف ده همچنـان   ی

ـ  باال در א   یل אدאمۀ بارور  یقا به دل  یت آفر یجمع. رא کند کرده אست   جمعیت  دز آهنگ رشد    یא، هرچند   אدאمه دאرد  ن ی
ـ  אمـا א   ،دیارد نفـر خوאهـد رسـ      یلیک م یبه  میالدی   ٢٠٥٠منطقه، در سال      کمتـر אز    ٣٥٠٠٠٠بـاً   یزאن تقر یـ ن م ی

ن کـشورها،   یتر  دهید  بی אز آس  یکی،  ی جنوب یقایشود که در آفر     ی م ینیب  شیپ. دز אست یت بدون א  ی جمع ینیب  شیپ
ـ شدۀ بـدون א    ینیب  شیت پ ینصف جمع  در حدود  یعنیون نفر   یلی م ٣٣ به   یونیلی م ٤٤ یت فعل یجمع دز در سـال    ی
یی قـا یگـر آفر  یت در چند کشور د    ی سبب کاهش جمع   ی، جنوب یقای بر آفر  אفزون ،دزیא. ابدیر  ییتغمیالدی   ٢٠٥٠
ا و  یـ ، نامب یت در مـاالو   یرود رشد جمع    یאنتظار م . دیلند خوאهد گرد  یک و سوآز  ی بوتسوאنا، لسوتو، موزאمب   همچون

 .وه متوقف شودبمبایز
ـ  אز אی ناشـ یرهایزند، مرگ و م ی ضربه م ی و جنس  ی جوאن فعالیتهایدز به   یز آنجا که א   א سـبب نوسـان   دز ی
ـ  بـه א ی جـوאن سالهایאفرאد معموالً در . شود میده ید بی آسی אجتماعات و کشورهای و جنسی سن ینمودאرها دز ی

ـ  אز א  ی ناش مرگهایزאن  ی م ،نیبرא بنا .توאنند زنده بمانند    یسال به طور متوسط م     در حدود ده      و شوند  میمبتال   دز ی
 نامتوאزن، رشد   میزאنهاین  یא. سترو به אفزאیش א     ساله ٥٠تا   ٣٠ان مردאن   ی و در م    ساله ٣٠ تا   ٢٠ یان زنان در م 
 .سازد متأثر مین مناطق ی رא در אی و אقتصادی אجتماعیز بهروزیت و نیجمع
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 دز بر جوאمعیخسارאت א
 مرאقبـت   ییمهـا یتی و   بیمارאند אز   یها با    خانوאده زیرא ؛شوند  یها متحمل م    انوאدهها رא خ  یمارین ب ینۀ א ین هز یشتریب

. کننـد   سپری می  رא   یآور خانه زندگ    אند و با אز دست دאدن درآمد و نان          دز جان سپرده  ینشان بر אثر א   یکنند که وאلد  
، یر خـدمات عمـوم    دیگـ  و   ی رא بر بخش بهدאشت کـشور، نظـام آموزشـ          یא  ژهی و یها  نهیدز هز ی، א אفزون بر آن  

 دربـارۀ کـاهش   یدز، عالئم کمتـر ی کنترل אی با وجود گسترش تالشها برא.کند  یل م ی تحم یصنعت و کشاورز  
 ی چند بستگ  یدز دشوאر אست و بر عوאمل     ی א یماریندۀ ب یر آ ی مس ینیب  شیپ.  وجود دאرد  یردאر جهان ی وאگ یمارین ب یא

 :دאرد
 ؛شانیر دאدن رفتارهایی تغیه آنها برאیدز و توجی مردم دربارۀ אرنده در آموزشیگ شی پیها  برنامهیکارآمد) אلف
 مبتالیان؛ یאمکانات معالجه برא) ب
 ؛ندهی مؤثر در آیها بودن وאکسندر دسترس ) ج
 .ن אمر در سرאسر جهانی به אی و אنسانیمنابع مالאختصاص ) د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤جدول  (
 
 
 

 ندهی آیروندها
 در گذشـته   در حال توسعه که      ی در کشورها  ی بارور توאن אنتظار دאشت؟ אحتماالً     ی م ندهی آ ی رא برא  ییچه روندها 

ـ همـوאره بـاال بـوده אسـت، در نها    آن  ی که سـطح بـارور  یید و در کشورهایاب  مین بود، همچنان אدאمه     ییپا ت ی
و سـطح آن  زאن سرعت کاهش    ی، بلکه بر م   ینده نه تنها بر کاهش بارور     یت در آ  ی جمع ۀאما אندאز . دیاب  میکاهش  

 ی سـازمان ملـل    هـا   هی אز فرضـ   با پیروی  کشورها   ۀندی کاهش در آ   ی אلگوها همچنین.  خوאهد دאشت  یز بستگ ین
 .متفاوت خوאهد شد

 خـانوאده در هـر دو کـشور אز    ۀ آن אست که متوسط אنـدאز دهندۀ نشان بنگالدش و مصر  یشیمای پ یها  دאده
ع متوسـط   ی سـر  کـاهش  به   توجهها با     افتهین  یא. تافته אس ی کاهشبه شدت   میالدی   ٢٠٠٠ تا   ١٩٩٠ دهه   یمۀن

ـ ممکن אسـت א   . یز بوده אست  אنگ   شگفت  فرزند در فاصلۀ دهۀ هفتاد تا نود       ٥/٣ به   ٦یا   ٥אز  ) TFR(فرزندאن   ن ی
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ۀ سازمان ملل آنها به طور ثابـت بـه          ی فرض بر אساس  که   یدر حال . אند  کردهشان رא متوقف      یکشورها אنتقال بارور  
نرسـیده   فرزنـد    ین دو انگیـ  بـه م   حال آنکه ممکن אست برخی کـشورها      . روند  یش م یرزند پ  ف دون  یانگی م سوی

ـ نـده با  ی آ ی بـارور  یه دربارۀ رونـدها   ی ساختن فرض  یبرא. ا هرگز به آن نرسند    ی باشند و   درون  ید بـه رونـدها    ی
ی تـر   شرفتهیپ که سطح سوאد باال و       »تامل ندو « هند همچون    ی جنوب یالتهای در א  الًمث. میکنبیف یکشورها نگاه 

 ٩/١ی نـ یبـه صـورت تخم   مـیالدی  ٢٠٠٢در سال   TFRا  ی کل   یزאن بارور ی م . تنزل کرده אست   یند، بارور دאر
 »אوتـار پـردאش   « مثل   یر شمال ی بزرگ و فق   אیالتهاینده در   یت هند در آ   ی رشد جمع  یان وאقع یאما جر . بوده אست 

 ی،ون نفـر  یـ لی م ١٧٥ت  یـ با جمع میالدی   ٢٠٠٠ در سال    مکانی که میزאن باروری کل آن     دאر خوאهد گشت،    یپد
زאن یـ  می دאرא،تیـ ک پـنجم جمع   ی ،ن مردم یرتریدهد که فق    ی نشان م  در بنگالدش  ی آمار یها   دאده ٨٦. بود ٥/٤

 فرزنـد   ٢/٢ن،  یگزیها به همان نسبت، אساساً به سطح جـا        ین کشور  که ثروتمندتر  ی در حال  ،هستند ٦/٤ یبارور
 ٨٧.אند دهی هر زن، رسیبرא

ن یسـوאدتر  ن و کم یرتریا فق ین אست که آ   ی א ،پردאزند  یها م   ینیب  شین پ ی که به א   ی کسان ی برא یپرسش אساس 
ن و  ی مـردم شهرنـش    دیـدگاه  در حال توسعه بـه       ی در کشورها  که بیشتر روستاییان هستند،    ی،تی جمع گروههای

  یکـه شـهر  ی  در حال د؟ی، خوאهند رس  دهند  ترجیح می   ی جوאمع غرب   رא همانند  تر   کوچک یها  باسوאدتر که خانوאده  
 خوאهـد مانـد و   یبـاق  ریـ  אفرאد فقی در אفزאیش رشد و تعدאدریناپذ شدن ظاهرאً אز عوאمل אجتناب     زهیشدن و مدرن  

به رشد بخش    ت رو ین جمع ینده، א یت آ ی جمع یها  ینیب  شیدر پ . شوند  یت م ی مدرن حما  یتوسط خدمات بهدאشت  
ت خوאهند دאشت،   ی جمع ی مل ینهایانگی در م  ینین وزنۀ سنگ  یو بنابرא אست  ل دאده   یت رא تشک  ی אز کل جمع   یادیز

 .ستندین نین چنیی پای ثروتمندتر با بارورجمعیتهایאما 
دهـد کـه      یها نشان مـ     ینیب  شیپ. دאردت جهان   ی جمع ی برא ی بزرگ یامدهای پ ی، אندک در بارور   یאختالفها

ارد یـ لی م ٧/١ אختالف   در نهایت به   ، فرزند ٢سه با   ی فرزند در مقا   ٥/٢ ۀ خانوאده، ن אندאز یانگی کوچک در م   یאختالف
 )١١نمودאر : ک.ر (.منجر خوאهد شدت کل جهان ینفر در جمع

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 )١١نمودאر (

                                           
٨٦. PRB estimate based on India's Sample Registration System, ٢٠٠٢. 

٨٧. Davidson R.Gwatkin et al, Initial Country- level Information About Socio Economic Differences in 
Health, Notvition, and Population, ٢d ed (Washington, DC; the World Bank, ٢٠٠٣). 
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 دولتها ی אحتمالیها وאکنش
ی  بـه مـسائل ضـرور      یاری بـس  دولتهـای رسـد،     ینظر م ه   ب یباً در همه جا قطع    ی که تقر  یل کاهش بارور  یدله  ب
 ٨٨:אند אز عبارتن אمر یل אیدال. אند وجه کردهبه جز رشد جمعیت ت یگرید
 ۀن و کـاهش بـالقوۀ אنـدאز       یی پـا  ی نگـرאن بـارور    ،ژه در אروپا و ژאپن    ی به و  ،افتهی  توسعه ی کشورها دولتهای) אلف
 ت در دאخل خانه هستند؛یجمع
 در  ی کـاهش بـارور    ی بـه سـو    یشوند کـه رونـد کنـون        ی אحتماالً متقاعد م   دولتهاگرאن و     لی אز تحل  یاریبس) ب

 ناپذیر אست؛  و אجتنابی در حال توسعه، جهانیکشورها
ـ سـوز א   خانمـان یمـار ی مبارزه با بی رא برא  ی منابع یتی جمع یها   برنامه ی حام یهادولتها و سازمان  ) ج دز کـه بـه   ی

 .אند  אختصاص دאده،کند ید میز تهدیا رא نی و آسدست یافته אست ی جنوبیقای در آفری بحرאنهای نسبت
 در حـال توسـعه      ی در کـشورها    بـاردאری  ل ضـد  یش אسـتفاده אز وسـا     یها אفزא   ینیب  شیگونه پ  نی א برאساس

شود که کـاهش مـورد אنتظـارِ          یشدۀ خود متذکر م   ی منتشر ها  ینیب  شیسازمان ملل در پ   . ابدی یهمچنان אدאمه م  
م یظـ  تن یهـا    بـه برنامـه    دست یـافتن زوجهـا    نان אز   یאطمشدن  ل  حاصمشروط אست به     «ین بارور ییسطوح پا 
ـ  حما ی برא ی مستمر خارج  یهابدون کمک . یست ن یچ وجه قطع  ی به ه  ینانین אطم ی چن رسیدن به  ٨٩.»خانوאده ت ی

هـا    ت بتوאننـد אز آن برنامـه      یـ  رشـد جمع   یاز بـرא  ی در سطح مورد ن    ی دאخل دولتهایست  یها، معلوم ن    ن برنامه یאز א 
در . بـاردאری  אز یریشگیـ ل مـدرن پ   ی وسـا  پیوستۀن  یک چالش مهم عبارت אست אز عرضۀ تأم       ی.  کنند یبانیپشت

 و  بـاردאری  ضـد ی مثـل کانـدومها، قرصـها   یلی، فـرאهم کـردن وسـا   ی دولتـ یهـا  ارאنهیر بدون  ی فق یکشورها
 .ار دشوאر אستی אفرאد بسبیشتر ی برאی دאخل رحمیها مشاوره

ت یـ موقع دخترאن و باال بردن یلی سطح تحصی بهبود אرتقاهمچونگر سازمان ملل، ی אهدאف د یریگ  یبا پ 
 آن אهدאف ضـرورت אسـتفاده אز        یریگ  ی هر چند پ   .ت خوאهد کرد  یم خانوאده رא تقو   ی تنظ یها  زنان، אهدאف برنامه  

 . و אنکار نخوאهند کردی رא نف باردאریل ضدیوسا
سـبب  تر کمک کند، بـه        کوچک یها  ز ممکن אست به אنتقال به خانوאده      ی بهدאشت و حقوق زنان ن      شرفتیپ
 .ر אستی بلندمدت در جوאمع فقیز مستلزم تالشهایشرفت نین پی א،ریین تغیدر برאبر א ی فرهنگیمقاومتها

 رشـد    موجـب   توسعه خوאهـد شـد کـه       یت موجب همان چالشها   ی جمع پیوستۀ رشد   بیست و یکم  در قرن   
ـ ت کامالً אز وאکـنش آنهـا در         ی به رشد جمع   دولتها یها אما وאکنش . شدت در قرن گذشته     یع جمع یسر ک دهـۀ   ی
 نگرאنیهـا  بـه دلیـل   شتر کشورها   ی در ب   אست، ت بوده ی که هدفشان کنترل جمع    ییها  استیفاوت אست؛ س  ش مت یپ

ـ  ز دولتهـای ،  عـالوه بـه   . אنـد   ت خارج شـده   ی، אز אولو  ینسبت به مخالفت با حقوق فرد      ـ  معتقدنـد کـه א     یادی ن ی
دهنـد،    یش مـ  یفـزא  زنان رא א   یهاخاب و فرصت   که حق אنت   ییها  استیאمروزه س . ستندی ن یگر ضرور یها د   استیس
نیـز   رא   یدאر شدن، رفاه جمعـ       به אهدאف بچه   ها زوج یابی  دست بر کمک به     אفزونتوאنند    یتر هستند و م     یرفتنیپذ

 .بهبود بخشند
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 طرح چند مسئله
وאبسته  ی فعل یها  هی فرض هنده ب ی آ یدאدهای אما آنها دربارۀ رو    ،אند  ت جهان אرزشمند و آموزنده    ی جمع یها  ینیب  شیپ

ـ       تیعجم. هستند  کـه  ییهـا   אز پرسـش یبرخـ . هـا رא منطبـق خوאهنـد کـرد        ینـ یب  شیشناسان با گذشت زمان پ
 :ند אزא خوאهند شد، عبارترو  روبهشناسان با آنها  تیجمع
 همانند آنچه که    ،ح خوאهند دאد  یتر رא ترج   ار کوچک ی بس یها  ن خانوאده ی الت یکایا و آمر  یقا، آس یا مردمان آفر  ی آ ـ١

 دهند؟ یح می ترجیی אروپایאمروزه زوجها
م ی تنظـ  یهـا    در حال توسعه خوאهند توאنـست برنامـه        یدهند، کشورها   یها نشان م    ینیب  شیطور که پ   ا آن ی آ ـ٢

 یر خود فرאهم کنند؟ت فقی همۀ جمعیخانوאده رא برא
 ،دی خوאهـد رسـ   یא  کننـده  گر به سـطح نگـرאن     یا و مناطق در حال توسعۀ د      یدز در آس  ی א خانمانسوز یماریا ب ی آ ـ٣
 م؟ی شاهد آن هستی جنوبیقایچنان که אمروزه در آفر آن
 یهـا   هـا رא بـه دאشـتن خـانوאده           خانوאده ،افتهی   کمتر توسعه  یدز در کشورها  ی אز א  ی ناش یر باال یا مرگ و م   ی آ ـ٤

  وאدאر خوאهد کرد؟ی طوالنی باروریتر و معکوس کردن کاهشها بزرگ
 یش بـارور  ی خوאهند دאشت تا بـه אفـزא       یادین فرزندאن ز  یی پا یگر کشورها با بارور   ی و د  یی אروپا زوجهایا  ی آ ـ٥

 .سطح جایگزینی بینجامد
ـ  به طـور  .  خوאهد بود  یاتین حال ح  ینده جالب و در هم    ی آ سالهای یها در ط   ن پرسش ی א یافتن پاسخ  ، ی کل

ر هـر   אمـا د  . یت جهان خوאهد گذאشت    جمع بر تأثیر زیادی  ،دیآ  یوجود م ه  ن کشورها ب  یتر  که در بزرگ   یتحوالت
ـ ط ز ی در אقتصاد، محـ    یمیتوאند نقش عظ    یت م یرאت جمع یی تغ کشور به صورت مجزא    ت یـ فیست، بهدאشـت و ک    ی

 ،شـود   یا אز آن منحرف مـ     یکند    ی م یرویشده پ  ینیب  شیر پ یت אز مس  ی که رشد جمع   هنگامی. ی دאشته باشد  زندگ
 .ندאشته باشندا یاشند و  دאشته بیتیاست مشخص جمعی سحال چه کنند، ی آن رא بررستأثیرد یدولتها با

 
 
 

 دهیچک
کاهش  هر زن    ی فرزند برא  ٢ تا حدود    به تدریج ک کشور   ی ی که بارور   بیانگر آن אست   عتی جم یאنتقال یۀنظر 

 . آن سطح ثابت خوאهد ماند و دریافته אست
، یابدنکه ثبات   ی אز א  پیش کشورها   ۀ در هم  یאند که بارور     کرده ینیب  شیشناسان سازمان ملل אمروزه پ      تیجمع 

 .افتی هر زن ـ کاهش خوאهد ی فرزند برא٢ ـ کمتر אز ٨٥/١ن یانگیت تا میدر نها
ـ ن تلفـات א   یشتریـ  ب  کـه  ل شـده אسـت    یخ تبد یدر تار  هایمارین ب ی אز مرگبارتر  یکیدز به   ی א یماریאمروزه ب   ن ی
 .ا وجود دאردی آسۀا و سپس در قاریق در آفریماریب

جمعیتـی کـه بـالقوه      . رא در אین کشورها هـدف قـرאر دאده אسـت          אین بیماری متأسفانه بیشتر جمعیت جوאن        
 .های آیندۀ جهان رقم بزند توאند جبرאن کاهش موאلید رא برאی دهه می



 

 

 جلسۀ هفتم

كنون  تا١٣٠٠رאن אز سال یت אیتحوالت جمع



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛تحوالت جمعیتی אیرאن 
 אنوאع باروری؛ 
 .باروریو سطح  אجتماعی ۀثر در توسعؤعوאمل م 

 
 
 

 درآمد
אیـن تئـوری    . אست ،ی، کاهش بارور  یتی جمع ی אنتقال یمشابه مرحلۀ سوم تئور   هم אکنون   ت  یرאت جمع ییروند تغ 
. جاد خوאهد کرد  یافته و در حال توسعه א     ی  توسعه یت کشورها ی در جمع  یری چشمگ بسیار یرאت ساختگ یی تغ یحت

 ن و پیـری   ویژه در برخی کشورهای אروپایی و شوروی سابق به دلیل باروری زیر سطح جایگزی             ه  אین وضعیت ب  
ر خوאهـد   ییر تغ یتر אز مرگ و م      عی سر یزאن بارور یشتر کشورها م  ی در ب  .شد جمعیت خوאهد     كاهش سبب ،جمعیت
شتر بر موضـوع    یشناسان ب   تین אساس جمع  یبر א . بودنده خوאهد   یت آ یجمعکنندۀ    تعیین بارورین رو   ی و אز א   یافت
 یعنـ ی ،تیعوאمل کاهش جمع    אز یگری د مشکلا  ، ب ی کاهش بارور  ه جز ب جامعۀ بشری    .אند   متمرکز شده  یبارور
کم   دستدهندۀ آن אست که       نشان کارشناسان سازمان ملل متحد      های  بررسی.  אست رو  روبهدز  ی א ی مسر یماریب
ک دهـه  یدز אحتماالً پس אز یאند و چهل درصد אز אفرאد مبتال به א   دز جان باخته  یون نفر تاکنون بر אثر א     یلیست م یب
 .روند گهانی אز بین میناشتر به طور یا بی

ـ  به א  مبتالون  یلی، אز پنج م   یالدی م ٢٠٠٣در سال     در حـال توسـعه      ی در کـشورها    درصـد  ٩٥ بـاً یدز، تقر ی
توאند رشـد    برאی مناطقی אز جهان אست که می      بزرگی  خود مشکل و آفت جمعیتی      אمر  אین   که   کردند  ی م یزندگ
 رא  دز در جهـان   ی به א  مبتالیان دو سوم کل     کهقا  یفر آ یۀ صحرא ی منطقۀ حاش  .אی برאی جمعیت جهان باشد     بالقوه

ن عامل بزرگ مرگ و     یدز چهارم یروس א یا و ی یماریب. ده אست ی د یمارین ب ی رא אز א   آسیبن  یشتریبدر بر گرفته،    
مارאن ید אز ب  یباآنها  رא  یزپردאخت کنند؛   ها رא   یمارین ب ینۀ א ین هز یشتریبها باید     خانوאده. ر در سرאسر جهان אست    یم

 .אنـد  سرپرسـت بـاقی مانـده    بـی אند و  دز جان سپردهی אبه سببنشان ی مرאقبت کنند که وאلدییمهایتیمچنین هو  
، یگـر خـدمات عمـوم     ی و د  ی رא بر بخش بهدאشت کـشور، نظـام آموزشـ          یא  ژهی و یها  نهیدز هز یאفزون بر آن، א   

تأسفانه هنـوز אیـن بیمـاری       مدز،  ی کنترل א  یبرאگسترده   یبا وجود تالشها  . کند  یل م ی تحم ی و کشاورز  یصنعت
رونـد   .و همین عامل אمید به زندگی رא به شدت کـاهش دאده אسـت             کند    وאگیردאر، جان هزאرאن نفر رא تهدید می      

یابد و در کـشورهایی        همچنان אدאمه می   אحتماالً در کشورهای در حال توسعه در گذشته پایین بوده،        كه  باروری  
 .یابد ت، در نهایت کاهش میکه سطح باروری آن هموאره باال بوده אس
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 یت بر تحوالت جمعیمرور
یعنی باروری، مرگ و میر و مهاجرت، پیـروی          ؛شناسی  אساسی جمعیت  ۀ سه مؤلف  אزت  تغییرאت و تحوالت جمعی   

 ٩٠.کند می
ن یא אکنون    همارد نفر بوده אست و      یلی م ٦/١حدود  ) یالدی م ١٩٠٠(ستم  ی قرن ب  آغازن در   ی زم كرۀت  یجمع
بـیش אز   ک قرن   یتنها  ت در خالل    یجمعبدאن معنا אست که      אین. ده אست یارد نفر رس  یلی م ٥/٦ ش אز بیتعدאد به   

ـ ر  یـ د، مـرگ و م    یـ موאلی  هـا   مؤلفه یک אز       אز کدאم  یت ناش یش جمع یאفزאحال باید دید    . چهار برאبر شده אست    ا ی
 . אستمهاجرت

ـ ت یـ  אز جمعیخش بیعنی ؛رگذאر باشدیثأ تیא سطح خرد و منطقه مهاجرت ممکن אست در   ک منطقـه بـه   ی
مهـاجرت   אما   .شود میاد  یا ز یت آن منطقه کم     یجمعکه در نهایت     ،عکسه  ا ب ی مهاجرت کنند و     یگری د ۀمنطق

شـویم کـه    با بررسی آمار و אرقام متوجه می     .  ندאرد یت نقش یا کاهش جمع  یش  ی در אفزא  یدر سطح کالن و جهان    
ش طـول عمـر אنـسانها    ی אفزאسبب یجین کاهش تدریست و אوسته در حال کاهش אیر پ یتعدאد و نرخ مرگ و م     

 ی و אرتقـا   ی علـوم پزشـک    یشرفتهایـ ر، پ ی کاهش مرگ و م    یعامل אصل در حقیقت   . دشو یم) ید به زندگ  یا אم ی(
ـ ر کودکان ز  یزאن مرگ و م   یکه م אی    ه گونه ب.  و جهان אست   یא   بهدאشت و درمان در سطح منطقه      میزאن ـ ر  ی  کی
 در حال حاضر رسیده אسـت نفر در هزאر نفر  پنجاهبه کمتر אز نفر در هزאر نفر  ٢٥٠ز   قرن א  آغازدر  ) IMR(سال  

ت ی جمعیش אفزאسبب یتیر در هر جمعیگر کاهش مرگ و م    ی د یאز سو .  کاهش אست  رو به ن نرخ همچنان    یو א 
خ کـاهش نـر   با فرض ثابت بـودن موאلیـد،         ،ایت دن یش جمع ی אفزא یعامل אساس خالل قرن گذشته      در  و شود  یم

 .אست ریمرگ و م
 آن منطقـه    ی درمـان و אمکانـات پزشـک       ،ر در هر منطقه با سطح بهدאشت      یאز آنجا که تعدאد نرخ مرگ و م       

 ، بـه بهدאشـت    یر، אمکان دسترسـ   ی مرگ و م   یبا مرאجعه به آمار و אرقام نرخها      توאن    می ؛دאردאی معکوس     رאبطه
 :אند אز عبارتن אمر یدر אکننده  یاری یاخصهاش.  کردیریگ ت سالمت در هر منطقه رא אندאزهیفیدرمان و ک

  ؛)IMR(سال  کیر یر کودکان زینرخ مرگ و م) אلف
 . زنده بماند، که فرد אنتظار دאردییا تعدאد سالهای ):e(  تولدآغاز در ید به زندگیאم) ب

 نـرخ   یب و غر  ی صنعت ۀیافت  توسعه ی کشورها تمامم که   یشو  ی متوجه م  ی جهان ی آمارها بررسیبا مطالعه و    
 مرگ  یست که نرخها  א امعنه آن   ن ب یא. دאرند »:e« یشتر برא ی سال و ب   ٧٥و   »IMR« یبرא) دهر  یز(  یرقم کت

توאن گفت אمکانـات بهدאشـت و    یمهمچنین  قرאر دאرند؛ن سطح خود در جهان  یتر  نیین جوאمع در پا   یر در א  یو م 
 .قرאر دאرد ییباالدر سطح نقاط جهان دیگر درمان نسبت به 

ش ی אفـزא  سبب) دیشرط ثابت ماندن نرخ موאل    ا  ب(ر در هر منطقه     یگونه که אشاره شد کاهش مرگ و م        انهم
 جمعیت جهـان رא تـشکیل       ٤/١אز سوی دیگر جمعیت کشورهای غربی در אوאیل قرن گذشته           . شود  میجمعیت  

 . کاهش یافته אسـت    لحاظ نسبی بسیار  ه  بجمعیت   یعنی   ؛ رسیده אست  ١٦/١אین نسبت به     אکنون    هم אما   ؛دאد  می
کاهش جمعیت در אیـن  . بررسی کردبا توجه به کاهش مرگ و میر در אین منطقه          حال باید دلیل אین کاهش رא       

אفزאیش رشد جمعیت در سایر نقـاط         کاهش موאلید در אین منطقه و      توאند به سبب دو عامل زیر باشد؛        منطقه می 
 .جهان

ـ ش  ین אفزא یא. دאردجمعیت  ا کاهش رشد    یش  یفزאאאی مستقیم با      رאبطهد  یا کاهش موאل  یش  یאفزא ا کـاهش   ی
ـ  پد،)ریـ  مهـاجرت و مـرگ و م  ۀبر خالف مؤلفـ  (ها     فرزند در نزد خانوאده    ی تقاضا برא  یطور کل ه  ا ب یرشد    یא دهی

                                           
 .شود אین سه مؤلفه با عنوאن حرکات جمعیت بررسی می. ٩٠
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 ی و אتفـاق   ی قهـر  ،ی جبـر  یر אمر یخانوאده، مرگ و م   دیدگاه   אز   .אست ی چندبعد یندیא و فر  یشناخت کامالً جامعه 
چند فرزنـد  رد یگ  یم م ین خانوאده אست که تصم    ید، א ی موאل دربارۀאما  . آن ندאرد  در  م  ی مستق یده نقش אست که خانوא  

  אز لحـاظ   نـه (توאند אبزאر سیاست      مرگ و میر نمی    אز منظری دیگر     .دאشته باشد و آنها رא در چه سنی به دنیا آورد          
تـری دאرد و در حقیقـت         معیت نقش مقدم  باشد؛ زیرא موאلید در אفزאیش و کاهش ج       )  אخالقی  אز لحاظ  عملی و نه  

  .ها אست אین אمر در אختیار خانوאده

حال  . אست یافتهرشد چشمگیری   אز نظر تعدאد و نرخ رشد ساالنه         گذشته   ۀجمعیت אیرאن در خالل چند ده     
 )١ (ۀهـای جـدول شـمار       با توجـه بـه دאده      .אند چه عوאملی و با کدאم نسبت در אین אفزאیش نقش دאشته          باید دید   

و  ی شتابان دאشـته אسـت      رشد یشمس یجر ه ١٣٨٥ تا ١٢٦٠ ی سالها یطرאن  یت א یکه جمع شویم    متوجه می 
ـ  א یتـ یرאت جمع ییـ تغبـرאی بررسـی     . אستشده   به بعد آغاز     ١٣٠٠ژه אز سال    ین رشد به و   یא ـ رאن در א  ی  ه،ن دور ی

ـ אمـر با  ن  ی א یو برא شناختی دאشته باشیم      نگاهی جامعه رאن  ی א یتید بر عوאمل جمع   یبانخست   و هـا     بـه نظریـه   د  ی
 .به خوبی شناسایی کنیمرא مؤثر ی هایر متغیمتا بتوאننگاهی دیگر بیفکنیم  ی بارورتئوریهای

 
 

 )١ (جدول شمارۀ
 ١٣٨٥٩١  تا١٢٦٠روند تغییرאت جمعیت و متوسط رشد ساالنه طی سالهای 

 

)درصد( متوسط رشد ساالنه جمعیت سال

٧٦٥٤٠٠٠ ١٢٦٠ - 
٦٠/٠ ٨١٢٤٠٠٠ ١٢٧٠ 
٥٩/٠ ٨٦١٣٠٠٠ ١٢٨٠ 
٦٠/٠ ٩١٤٣٠٠٠ ١٢٩٠ 
٦٠/٠ ٩٧٠٧٠٠٠ ١٣٠٠ 
٥٠/١ ١٠٤٥٦٠٠٠ ١٣٠٥ 
٣٦/١ ١١١٨٥٠٠٠ ١٣١٠ 
٣٦/١ ١١٩٦٤٠٠٠ ١٣١٥ 
٤١/١ ١٢٨٣٣٠٠٠ ١٣٢٠ 
٩٩/١ ١٤١٥٩٠٠٠ ١٣٢٥ 
٧٨/٢ ١٦٢٣٧٠٠٠ ١٣٣٠ 

 ١٤/٣ ١٣٣٥١٨٩٥٤٧٠٤آبان 
 ١٣/٣ ١٣٤٥٢٥٧٨٨٧٢٢آبان 
 ٧١/٢ ١٣٥٥٣٣٧٠٨٧٤٤آبان 
 ٩١/٣ ١٣٦٥٤٩٤٤٥٠١٠ر مه

 ٤٦/٢ ٥٥٨٣٧١٦٣ ١٣٧٠مهر 

                                           
 .مرکز آمار אیرאن: مأخذ. ٩١
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٤٧/١٩٢ 
 ١٣٧٥٦٠٠٥٥٤٨٨آبان 

٩٦/١٩٣ 
 ١٣٨٥٧٠٤٧٢٨٤٦٦١/١آبان 

 
 
 

  یف باروریتعر

 توجه کـرد؛    نکته باید به دو  ف  ین تعر یدر א . شود  میت אطالق   ی جمع ی و بالفعل فرزندآور   ی به رفتار تجرب   یبارور
ـ فردی אست    هی אول یها  دאدههر چند   گر،  ی به عبارت د   .ی نه فرد  ست א ی جمع אی  هدی پد یبارورنخست אینکه     یول

ـ      یبـارور دوم آنکـه    . گـردد   بـازمی جمعیت   هستند و به     ی، جمع ی بارور یشاخصها  و بالفعـل    ی بـه رفتـار تجرب
 .یشود نه به אمکان بالقوۀ فرزندآور یت אطالق می جمعیفرزندآور

 
 
 

 یאنوאع بارور
  یعی طبیبارور) אلف
گونـه    אینگر،  ی د یبه عبارت .  אست ی و فرهنگ  ی، אجتماع یکیولوژی، ب یستین و مقررאت ز   ی قوאن پیرو یعی طب یبارور

هـشت   تا   میان شش  کل   یزאن بارور یط، م ین شرא یدر א . ستینאستوאر  ن  ی زوج ۀ و آگاهان  یکنترل אرאد باروری بر   
 دאرنـد   ی کنترل بارور  ی برא یא زهینه אنگ که   אست   ی و אبتدאیی   مربوط به جوאمع سنت    یبارورگونه    אین. אستفرزند  
 .آشنا هستندآن کنترل  ی برאی دאنش و אبزאرباو نه 

 
 
 شده نترل کیبارور) ب
 زאد و    و آگاهانـه   ی אرאد در אین نوع باروری به گونۀ     ن  یزوج. ن و مقررאت خانوאده אست    یقوאنپیرو   ی بارور گونه  نیא

گـاه بـه    و  فرزنـد    سـه تـا   میان دو   ط  ین شرא یکل در א   ی سطح بارور  אز אین رو،  . کنند  ی کنترل و محدود م    ولد رא 
ت و  یـ جمعی אست که אفزאیش      אمروز یشرفتۀد و پ  یجوאمع جد ویژۀ   یאز بارور نوع  ن  یא. رسد  یمفرزند   دوکمتر אز   
 .دאنند رא مشکلی جدی میرشد آن 

                                           
 .گیری شده אست  אندאزه١٣٧٠ نسبت به سال ١٣٧٥متوسط رشد سال . ٩٢
 .گیری شده אست  אندאزه١٣٦٥ به سال  نسبت١٣٧٥متوسط رشد سال . ٩٣
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 ی بارورمدلهای و تئوریها
 אز   یـک   شـده אسـت کـه هـر        بیـان مؤثر بر آن     و عوאمل    ینۀ بارور ی در زم  ی گوناگون مدلهایها و     هیتاکنون نظر 

 .میکن یאشاره م تئوریهان یאز אحال به برخی  .אند  پردאختهی بارورهایریین تغیی خود به تبویژۀدگاه ید
 
 

 تئوری אقتصادی باروریمدل مبتنی بر  )אلف
رאهبـرد  . אستشرאیط אقتصادی خانوאده بر تعدאد אعضای آن مؤثر         ن فرض אست که     ی بر א  ی مبتن ی אقتصاد یتئور
نـۀ  یفرزنـدאن، هز بهـره و سـود   ،  بـودن   و مطلـوب   ی سودمند  همچون  یمی، بر مفاه  ی אقتصاد تئوریهای یאساس

 .אستאستوאر رفته   אز دستزمانهاینۀ یفرزندאن و هز
  فرزند ی אقتصادهرۀب

 فرزندאنتعدאد  بارۀ دریریگ میتصم  نگرش                
  فرزندی אقتصادیها نهیهز

 فرزنـدאن   بـارۀ نـه رא در   یو دو نوع هز   بهره  سه نوع   شکل گرفته אست     یهارو  که بر אساس نظریۀ       مدل אین
 یتهـا یفعالبـرאی    ی کـار مجـان    یرویـ ــ ن  ٢؛  نی وאلـد  یـ منبع لذت بـرא    ١ :منفعت فرزندאن شامل  . کند  یمبیان  
 .سالهای پیرین در ی אز وאلدیـ نگهدאر٣ ؛ی و دאمدאریکشاورز
م یرمـستق ی غ یهـا   نـه یـ هز ٢ ؛ مسکن و پوشاک   ،خورאکهمچون  م  ی مستق ۀینزـ ه ١ : فرزندאن شامل  ۀنیهز
 ... .و  ویژه یحرفه و آموزشها، تیم و تربی تعلهمچون

دאشتن بیشتری برאی    ۀیزن אنگ ی باشد، زوج  شده  אشاره   یها  نهیشتر אز هز  ی فرزندאن ب  یچنانچه منافع אقتصاد  
ـ  در   ،نی بنابرא .د دאرد هر چند عکس אین مطلب نیز وجو       ؛شتر دאرند ی ب دאنفرزن  אز ی بـارور  ی رفتارهـا  ،ک جامعـه  ی

 .گیرد سرچشمه می ی عقالنیرفتار אقتصاد
 
 
 ی אقتصادی ـ אجتماعی باروریتئوریهامدل مبتنی بر  )ب
ـ א. ردیگ  یم شکل    ی و خانوאدگ  ی فرهنگ ۀنیدر زم بر אساس אنتخابهای زوجین      ین تئور یא ـ  ی دאرא ین تئـور  ی ک ی

ا یـ  مـشترک خـود بـه دن   ی زندگخاللن در ی אست که زوج  یא  ام فرزندאن زنده متولدشده    به ن  یی نها ۀیر وאبست متغ
 .آورند یم

 אسـت د  ی فرزند، موאنع و مخارج کنترل موאل      ۀ فرزند، عرض  ی تقاضا برא  همچون ییرهای متغ אزر خود   ین متغ یא
 . אجتماعی دאردأ منشبه طور کلیکه 

 
 
 شناسی باروری جامعهمدل مبتنی بر تئوری  )ج
ـ شناسـان بـه א     عـه م و جا  ین אجتماع ا محقق ، دوم یژه پس אز جنگ جهان    یوه   ب ،ایت دن یش شتابان جمع  یאفزאبا   ن ی

حلـی عملـی     رאهبـه   بـر אسـاس آن        و ابندی ب یش بارور یاد و אفزא  ید ز ی موאل لی نظری برאی  یدال نتیجه رسیدند که  
 .ندین نماییدر سطح خرد و کالن تب و عوאمل مؤثر بر آن رא ی بارورۀدیپد אز אین رو، آنها باید .دست یابند
، ی، אقتـصاد  ی، אجتمـاع  یطیعوאمل مح : عبارتند אز فرهنگ جامعه،     در سطح کالن   ،یאمل مؤثر بر بارور   وع

به  אنقالب   یروزی پس אز پ   مثالً. دهند  سمت و سو می    در جامعه    یحرکت بارور אین عوאمل به    . ی و مذهب  یاسیس
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 همچنـین د و ین و مقررאت کنترل موאلیتمام قوאنز میان بردאشتن    א ، بر جامعه  ی مذهب ی אرزشها سبب حاکم شدن  
 .افتیش ی אفزאی، سطح بارور زیادها به دאشتن فرزند م خانوאدهیرمستقیق غیتشو

 אفـرאد،   یهـا، نگرشـها     قهی، سـل  ی شخـص  یها  زهیאنگ: عبارتند אز  ی،در سطح فرد  אما عوאمل مؤثر بر باروری      
بیـشترین تـأثیر رא    ی بـارور بـر ن ی وאلدیها  قهیها و سل    زهیها، אنگ  شیح گرא ن سط ی در א  ....   تفکر آنها و   چگونگی
شتر یـ  بی و אجتماع ی אقتصاد ۀر توسع یهر אندאزه کشورها و جوאمع در مس      به  ن باورند که    یشناسان بر א   جامعه. دאرد

ـ بیـشتر    ی بـارور  یرفتارهـا نیز بـر     ی فرد یها  قهیها و سل    زهیگام بردאرند، אنگ   در جوאمـع   אمـا   . گذאرنـد   مـی ر  یثأت
همـان  در حقیقـت     و   אسـت אسـتوאر   عد و مقـررאت      قوא ،مانده، نظام حاکم بر جامعه بر نهادها       افته و عقب  ین توسعه

چیـره   ی فرد های  یقهها و سل    زهی بر אنگ  یگر نظام אجتماع  ی د یعبارته  ب. کنند  ین م ییتعنیز   رא   یرفتار بارور قوאنین  
 .אست

، یشـناخت   جامعـه  مدلهایق  ی אست که אز طر    ییدگاههایدبیشتر   ی، محور אصل  یزشی عوאمل אنگ  بارۀبحث در 
אمـور   بـر  ی مبنیא    دهی بلکه پد  ؛ستی ن یکیژوولیزی ف یتیوאقعتنها   یرא بارور ی ز . دאرند یدۀ بارور ین پد یی در تب  یسع

 .رא در אین زمینه دאردنقش بیشترین  ی فردۀزین אنگیبنابرאذهنی אفرאد אست؛ 
سـبب  ک سـو بـه     ی אز   : مؤثرند یزאن بارور ی در م  گونه به دو    یزشیאمل אنگ  در حال توسعه، عو    یدر کشورها 

بر אین باورند که بـرאی  ن ی، وאلدبه زنده ماندن فرزندאن مطمئن نبودن وکودکان ر  ی مرگ و م   ی باال  زאنیوجود م 
 یא  زهیـ نگن א یچنـ هر چند نباید אز نظـر دور دאشـت کـه            . ا آورند ی به دن  یشتریفرزندאن ب باید  ات خانوאده   ی ح ۀאدאم

 بلکـه   کنـد؛  یر نمـ  ییـ ، نـه تنهـا تغ     کودکانر  ی و کاهش سطح مرگ و م      یش خدمات بهدאشت  ی با אفزא  یبعدها حت 
 فرزندאن پسر و     برتری جنسی  یها   אنگیزه سبب אز سوی دیگر، به      ٩٤.یابد  אدאمه می  پیشین با همان شدت     یبارور

با توجه به باورهای موجـود       ییها  زهین אنگ یچن گیرد و   می قرאر   یی در سطح باال   ی بارور ، فرزندאن یمنافع אقتصاد 
 .یابد شدت میز ین کشورها نیدر אو 

ر کـارکرد  ییـ  بـه تغ تـوאن  می،  ی غرب ۀافتی  در جوאمع توسعه   ی بارور ۀسابق ی کاهش ب  یشناخت ن جامعه ییدر تب 
אز   تغییر بای صنعتینی شهرنش؛د گفتین אساس بایبر א.  אشاره کردی ـ صنعت ی شهرۀخانوאده و فرزندאن در جامع

 אز  ییزאن بـاال  یـ ز م یـ  و ن  ی زنـدگ  ی بخـشها  ۀم کار در همـ    ی אز تقس  یא   و مجموعه  ی به صنعت  یشت سنت یک مع ی
 و رشـد  ینتی سـ روهـا ی کـاهش نفـوذ ن    אجبـاری سـبب   ر  ییـ ن تغ یא.  همرאه شده אست   ی و مکان  یتحرک אجتماع 

 یاری کـه بـس   אی  ه گونه ب. خانوאده אست ر در کارکرد    ییرאت، تغ یین تغ ی א یامدهای אز پ  یکی. ده אست ی گرد ییاگرאیدن
 .) ...بهدאشت و ،آموزش ( جامعه وאگذאر شده אستی تخصصیگر نهادهای خانوאده به دیאز کارکردها
گر بـه   ی د سوی و אز     رא ندאرند  ه در אقتصاد خانوאده   ی سرما ۀدکنندیتولدیگر نقش    فرزندאن   سوک  ین אز   یبنابرא

 אز ی شـهر ۀ در جامعی زندگیند که پادאشهایآ ی درمگسترده یها ه در سامان، در رאه مشارکت فعال   سدیصورت  
 ۀ مـردم در بـازאر و جامعـ   ۀهمـ شود که هنگـامی کـه      چنین بردאشت می  دگاه  ین د ی א אز. دیآ  ی به دست م   رאهن  یא

 .ابدی یافت و بعد خانوאده در جهت کاهش، تدאوم میت خوאهد یم خانوאده عمومی دخالت دאشته باشند، تنظیشهر

                                           
 .جلسۀ אول، نظریۀ אنتقالی جمعیت: ک.ر .٩٤
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 ندل بینابی م)د
ا ینگر     خردنگر و کالن   یها  ری متغ ۀیرندאند که دربرگ    אرאئه کرده  یی אلگو ٩٥»گیت بل یجود« و   »سیوی د ینگزلیک«
جهت دگاه אز آن    ین د یא.  هستند ی مؤثر بر بارور   ی عوאمل فرد  دیگر و   ی אجتماع ی مربوط به هنجارها   یرهایمتغ

ن یینگر آنها رא تب    یرد و به صورت وאقع    یگ  یدر نظر م  ر  یکدیگ خرد و کالن رא با       یرهایمتغپذیرفته شده אست که     
 :אزאند  عبارت אین متغیرها. کند یل میو تحل
 ؛یعوאمل فردـ ١
 .یعوאمل אجتماعـ ٢
 
 ـ عوאمل فردی١
ـ ن א تـری   مهم. אست مؤثر   ی אز آنها در بارور    ی و آگاه   אست ار فرد ین دسته אز عوאمل در کنترل و אخت       یא ن عوאمـل   ی

 :אند אز عبارت
ن یאز א אست؛   ی سالگ ٤٩ تا   ١٥در خالل سالهای     زن مشخص و     ی بارور ۀ אز آنجا که طول دور     :سن אزدوאج ) فאل

شتر در معـرض    یجه زن ب  ی و در نت    باشد شتری ب ییشود که طول دورאن زناشو      ین بودن سن אزدوאج سبب م     ییرو پا 
ـ  א . مورد אنتظار אسـت    یرور אز با  یتر نیی، سطح پا  אی  ۀ هسته  خانوאد با یدر جوאمع . ردیگقرאر   باردאری بـه  אمـر   ن  ی

ل محـدود سـاختن   یـ بـه دل همچنـین  و  باروری در آنها وجود دאرد    אست که אمکان     ییل אز دست دאدن سالها    یدل
نیز به دلیل אزدوאج دیرهنگام زنان به سـبب برخـوردאر            یدر سطح فرد  . אست یی در دورאن زناشو   ی بارور ۀشیאند

ر ی تـأخ  ،نیبنابرא. دهند   شغل دلخوאه سالهای فرزندآوری رא אز دست می        و یالت عال ی مانند تحص  یאز موאهب شدن  
 . آورد یم خانوאده رא پس אز אزدوאج به وجود می تنظۀزیم אنگیرمستقی غردر אزدوאج، به طو

در . مـؤثر אسـت   هی و خانوאدزאن باروریکنند در م   ی م ین با هم زندگ   ی که زوج  ی طول زمان  : אزدوאج ۀطـول دور  ) ب
ـ א.  אز مرگ مردאن אشاره کـرد ی ناشیوگیوع آن و بیزאن شیطالق و معوאملی چون توאن به  ینه م ین زم یא ن دو ی

ل یـ زن و شـوهر بـه دل      میـان    ییگر، جدא ی د سوییאز  . شود  یزنان م در   یت بارور ی کاهش شمار قابل   سببعلت،  
 .شود ی میزندآور کاهش אحتمال فرسبب ندאرد، ی رא در پی شوهردאریچند کاهش سالها  هر،ا کاریل و یتحص

ـ  بـه و   ، در جوאمع در حـال توسـعه       ی אز عوאمل باال بودن سطح بارور      یکی :کودکانمرگ و میر    ) ج ژه در منـاطق    ی
ه یمتقابل و دوسـو   אی    رאبطه،  یر و بارور  ی مرگ و م   میان.  کودکان بوده אست   یر باال یزאن مرگ و م   ی، م ییروستا

 .אرتباطی مستقیم دאرد یارور بار کودکان بی که مرگ و مان معنی به א.وجود دאرد
 خانوאده مـؤثر خوאهـد      یزאن بارور ی در م  ،ن فرزند یزمان تولد نخست  وאلدین دربارۀ   م  یتصم :تولد نخستین فرزند  ) د
 کـاهش   یزאن بارور یر אفتد، م  یگذאرد و هرچه زمان به تأخ       یر م ی فرزند بر بعد خانوאده تأث     نخستینزمان تولد   . بود
 .شود یتر م کابد و بعد خانوאده کوچی یم
سـبب   بـه    ،فرزنـدאن میـان    یگـذאر   فاصـله  ی الزم برא  ی شمار سالها  تصمیم وאلدین دربارۀ   :موאلیدۀ میان   فاصل) ه

 .ی و بعد خانوאده مؤثر אستزאن باروری، در می بارورۀمحدود بودن طول دور
ـ ختـر   فرزنـدאن د  تعـدאد    یبعد خانوאده و حت    در   و אرزشهای وאلدین  باورها   :تعدאد فرزندאن ) و دلخوאهـشان  ا پـسر    ی

.  متفـاوت خوאهـد بـود       نیـز  ی بـارور  ،نیآل نزد زوج   دهی א ۀمفهوم خانوאد بر אساس   گر،  ی د یانی به ب  .تأثیرگذאر אست 
 .شود یکمتر منیز شتر باشد، تعدאد فرزندאن ین بی وאلدیتر و سطح دאنش و آگاه شرفتهیهرچه جامعه پ

                                           
 .١٣٨١، همدאن، אنتشارאت دאنشگاه بوعلی، شناسی ـ אقتصادی جمعیتحاتم حسینی، . ٩٥
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  عوאمل אجتماعیـ٢
 אنسان حاکم   ی بارور ی بر رفتارها  یرאرאدی جامعه به صورت غ    یو אز سو  قرאر ندאرد   رد  ار ف ی عوאمل در אخت   گونه  نیא

 .אست
 مـثالً . ر خوאهـد گذאشـت    ی تـأث  یزאن بارور یم بر م  یرمستقی غ رک جامعه به طو   یر  ب حاکم   یها   سنت :ها  سنت )אلف
شـوهر אشـاره کـرد کـه         دروه با برא  ی زن ب  یا אزدوאج אجبار  یشده و    زن فوت  توאن به رسم אزدوאج مرد با خوאهر        یم

نیز אین بـاور    قا  یآفرهمچون   یجوאمعدر   .یابد  کاهش می  ین، بارور ی אز زوج  یکی باال بودن سن     سببمعموالً به   
ن אمر بـر  ی א.رא ندאردאو  با   یکیحق نزد ) یردهیزمان ش  (ینی مدت مع  یمان زن برא  یمرد پس אز زא   حاکم אست که    

 .אست ی جنسیوندهایشده بدون پ یمدت زمان سپریرא ز ؛دهد یو آن رא کاهش ممؤثر אست  یبارور
 אمـور   یאز برخـ  کنـد و      تـشویق مـی   אمـور   برخـی    אنسانها رא بـه      ،ک جامعه یر  ب حاکم   یאرزشها :نظام אرزشها ) ب

در بـرאی نمونـه   . سـازد  مـی خـوب و بـد رא مـشخص    میان مرز در حقیقت نظام אرزشی یک جامعه  دאرد و  بازمی
 بـا زنـان خـود       یکیאز نزد در אین دوره     و مردאن    אست باאرزش   ی، عمل یردهی ش ۀور بودن د  ی که طوالن  یא  جامعه
 .رو خوאهند بود روبه یزאن باروریمبا کاهش  د؛אن  شده ینه
ـ  زیو بارورهنگام  بهق אزدوאج ی تشوۀ אز عوאمل عمد ینیم د ی تعال :مذهب) ج  ی تلقـ یرصـنعت یاد در אجتماعـات غ ی
 خود رא ی אز אعضایا شمار یک  یها    خانوאدهتمام   شود که   سبب می معه  ک جا ین نفوذ مذهب در     یهمچن. شوند  یم

 .אست ی مذهبی در אرزشهای אساسئی جزییفرزندزאدر حقیقت  . شرکت دهندیدر خدمات مذهب
گر، یان د ی و به ب   یشاوندیزאن نقش نظام خو   یرش و م  ی بعد خانوאده مورد پذ    :مفهوم خانوאده و نظام خویشاوندی    ) د

 ،یאقتـصاد بـر אسـاس دالیـل        تعـدאد فرزنـدאن      بارۀن رא در  ی بودن نظام خانوאده نگرش وאلد     یא ا هسته یگسترده  
 .زدسا یز می متفاوت و متمایکدیگر אز ی و فرهنگیאجتماع

 
 
 

 یبارورو سطح  ی אجتماعۀتوسع با ثر در رאبطهؤعوאمل م
 یالت زنان تحص)אلف

کـه  دهـد   אنجام شده אست، نشان مییا اطق مختلف دنعوאمل مؤثر بر آن در من     و ی بارور هایی که دربارۀ    مطالعه
؛ یعنی سطح باروری در میـان زنـان بـا           دאردאی معکوس     رאبطه زنان   یالت با سطح بارور   یش تحص یאفزא سوאد و 

 .یابد تحصیالت بیشتر، کاهش می
ت الیزאن سوאد و تحـص    ی م ؛کهآننخست  . ت אست یאهمدאرאی  ل  ی به دو دل   ین بارور ییالت در تب  یر تحص یتأث
فرאتـر אز   بـه   زنان و مردאن    د  ی گسترش אفق د   .گردد  ی م ی شخص یآلها  دهی در א  ی و دگرگون  ی تحوالت فرد  سبب
. شـود   مـی אرزش فرزنـدאن و نقـش زن در جامعـه،           دوبارۀ آنها نـسبت بـه        یابیאرزسبب   جامعه،   ی سنت یمرزها

 مردم در قرאر گرفتنحتمال  که אا به אین معن  ؛دهد   همچنین فرصتهای تحرک אجتماعی رא אفزאیش می       تحصیالت
 .دهد  אفزאیش می رאمسیر تحدید باروری

زنـان  אز دیـدگاه   . شـود   مـی آنهـا   دیـر هنگـام      אزدوאج   سـبب ند آموزش   یא در فر  زنان که، قرאر گرفتن  آندوم  
فرزنـدאن، بـه پـرورش و       تعـدאد   با کـاهش    آنها  ن  ی بنابرא  برتر אست؛  ت آنها یکمبر  ت فرزندאن   یفیکرده ک  لیتحص
، ی و شناخت زنان אز مسائل بهدאشت      یش آگاه یالت در אفزא  ین، تحص ی بر א  אفزون. پردאزند  یفرزندאن م الت  یتحص
 .کند یم خانوאده، فرאهم می تنظیها رش بهتر و مؤثرتر برنامهینه رא در پذی و زمאستمؤثر 
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 در  .دאرنـد  یفرزنـدאن کمتـر   تر تعـدאد      کرده  تحصیل هایزوجکه   אستآن   دهندۀ  ی مختلف نشان  ها یبررس
سطوح، دیـده  ۀ  אفزאیش تحصیالت در همهنگاهی توأم ببا کشورهای در حال توسعه، کاهش یکنوאخت باروری    

 .شود می
 :شود دیده می زیر، شکلهایאی و به  آموزش بر باروری אز طریق متغیرهای وאسطهر یتأث

پـس   אز   توאنـاییِ  אضـافی و     ۀآموزش بر تقاضای فرزند אز طریق אحساس تغییر هزینه و منافع دאشـتن بچـ              
 .گذאرد، مؤثر אست میאثر  مطلوب خانوאده ۀ که بر אندאزبرتریهاییمخارج آنها برآمدن و نیز تغییر 

باقی ها و אحتمال      ن و بچه  یر بر سن אزدوאج، سالمت وאلد     یق تأث ی فرزندאن אز طر   ۀن بر عرض  یآموزش همچن 
 میـان ش אرتبـاط  یق אفزאی אز طریم باروریوزش بر تنظت، آم یدر نها . ر دאرد ی تأث ،آمده ای تازه به دن    کودکانِ ماندن
 زنـان،  یجاد فرصت אشتغال در خـارج אز منـزل بـرא   ی א  ناخوאسته، یאز باردאر پیشگیری  ش دאنش   ی، אفزא مردزن و   

ر نگرش אفرאد نسبت بـه بعـد خـانوאده و           یید و تغ  یموאلمیان   یگذאر ت فاصله ی رعا ،کاهش تولد فرزندאن ناخوאسته   
 .گذאرد یر میتأث فرزندאن تعدאد

آورد کـه بـه       ی فـرאهم مـ    ییای دن ،ندشو ی م مند  بهرهجش  ی که אز آن و نتا     ی אفرאد یالت برא ین تحص یهمچن
ـ  جد یهـا  شی به کار بـردن گـرא      ی رא برא  یא   تازه یدهد و فرصتها    ید م ی آنها، شکل جد   ی سنت یها شیگرא د در  ی
 .دهد قرאر میار آنها یאخت

 .دهـد   کاهش می  رא   یم بارور یمستقغیر که به طور     شود  وאملی می سبب تقویت ع  الت  یب تحص ین ترت یبه א 
 .ندک گذאرند، تضعیف می ر مییمستقیم بر אفزאیش باروری تأث ر رא که به طوییرهای متغهمچنین

 
 
 درآمد) ب
 ش سطح درآمـد   یאفزאبرخی بر אین باور بودند که       . אست ی אز عوאمل مؤثر در אمر بارور      یکیزאن درآمد خانوאده    یم

بـا درآمـد     אسـت و     یبـ ی ترک ی زنـان، عـامل    یر درآمد بر بـارور    ی تأث אما در حقیقت  . شود  کاهش باروری می  سبب  
 ۀنـ یشتر زنان و هزیر کمتر کودکان، אشتغال ب   یشتر، مرگ و م   یدرآمد باال، با سطح سوאد ب     . ندאردم  ی مستق یאرتباط
ر یـ رها و متغ  ین متغ ی و چون א   دهند   می کاهش رא   ی بارور ،رهاین متغ یقت א یدر حق .  אست  در אرتباط  شتر فرزندאن یب

 یگریز د یت چ ی אما وאقع  دهد،  کاهش می  رא   یشود که درآمد باال، بارور      یتصور م   هستند همرאهگر  یدیكدرآمد، با   
.  دאردی بـه بـارور  אی ویـژه  خـود، نگـرش   ی ـ אجتمـاع  یت אقتصادی بنا به وضعی אصوالً هر گروه אجتماع.אست
ل خـود رא  ین گروه دالیא.  معکوس אستאی ه و درآمد رאبطیبارورمیان  ۀ که رאبط ن باورند یبر א نیز  گر  ی د یگروه

 طبقـات   ی که قدرت بـارور    معتقدند،  یولوژیאز نظر ب  . کنند  ی م بیان ی و אجتماع  ید، אقتصا یولوژی بخش ب  سهدر  
 ٩٦.یابد کاهش می یز در אثر رشد فکرین و نیمصرف پروتئزیاد زאن یل میباال به دل

به . تر شود   אعضا کوچک  ین אجتماع یش אقدאمات تأم  یک خانوאده ممکن אست با אفزא     ی، אبعاد   یאز نظر אجتماع  
 و تکامـل  ی، توجه به بـاال بـردن سـطح زنـدگ    یگذאر هی چون سرمایلیها، بنا به دال ن خانوאدهی که در א  ان معن یא

 .شود میته  زنان کاسیجه אز باروریابد و در نتی میش یت فرزندאن אفزאی تربۀنیهز...  فرهنگ و
 رא  ی و אجتمـاع   ی که عوאمل فرد   ،ینینابی مدل ب  و همچنین در نظر گرفتن     یکی تئور یدگاههایبا توجه به د   

אز  . کـرد یل و بررسـ یـ تحل گذشته ۀدر خالل سد  رאن رא   ی א یتیرאت جمع یی تغ توאن می گیرد، با یکدیگر در نظر می    

                                           
ۀ ؛ بـه عقیـد    ٢٣، ص   ١٣٧٧، پژوهشگاه علوم אنسانی، تهـرאن،       شناسی  های جمعیت   ها و نظریه    درآمدی بر אندیشه  אحمد کتابی،   . ٩٦

 .یابد خوزه دو کاسترو به موאزאت אفزאیش مصرف پروتئین، قدرت تولیدمثل کاهش می
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 دسـترس و  در   ی آمار های دאده چنینو هم مؤثرتر   تغیرهایمتوאن به      در אین مدل می    شده  אشارهتغیرهای  ممیان  
 .تر אشاره کرد موثق

 :אند אز  عبارتאین متغیرها
 ؛ אزدوאجنخستینسن زنان هنگام ـ ١
 ؛تعدאد فرزندאن هر زنـ ٢
 ؛سوאد و تحصیالت زنانـ ٣
 ؛)شهر یا روستا(محل سکونت ـ ٤
 .)جوאن یا پیر بودن( سنی جمعیت ۀمیانـ ٥

ـ ت א یـ  אوالً جمع   كه توאن مالحظه کرد    ی م )٢( ۀدول شمار ی ج ها  با توجه به دאده    ـ رאن بـه و   ی ژه در خـالل    ی
ن مـدت   یت در א  ی جمع تعدאد. ت رא دאشته אست   یر تعدאد و نرخ رشد جمع     ی چشمگ אفزאیش ١٣٨٥ تا   ١٣٣٥ یسالها

ـ  یعنی،  ١٣٨٥ ون نفر در سال   یلی م هفتاد ی به باال  ١٣٣٥ون نفر در سال     یلی م ٩/١٨אز حدود     ،بـر ش אز سـه برא    ی ب
ـ א.  درصد بوده אست   )r=( ١٣/٣ برאبر   ١٣٤٥ تا   ١٣٣٥ یرאن در خالل سالها   یאجمعیت  نرخ رشد   . ده אست یرس ن ی

 אز  پـس  ی אمـا در سـالها     ،ابدی ین سالها کاهش م   ی در خالل א   ینی گسترش شهرنش  سبب به   ١٣٥٥نرخ در سال    
ـ  در א  ینیهرنشل کاهش ش  یאوالً به دل  אین אمر   ابد که   ی یش م ی אفزא دوباره  یאنقالب אسالم   سـبب اً بـه    یـ رאن و ثان  ی

אمـا אز سـال     .  بـاال بـوده אسـت      یت אز بارور  یم دولت در حما   یرمستقیم و غ  یق مستق ی و تشو  یلیبروز جنگ تحم  
ت یـ موقع) یـت  جمعیا אنتقالی (یکی دموگرאفۀیبا توجه به نظر. אستیافته وسته کاهش ی به بعد نرخ رشد پ   ١٣٦٥
زאن یـ  کـاهش نـرخ رشـد و کـاهش م      یعنی سوم   ۀه عبور کرده و به مرحل     ین نظر ی دوم א  ۀیرאن אز مرحل  ت א یجمع
 ی خاص یتیاست جمع ی س ۀ אگر برنام  ،ی بعد ها  ت و کاهش نرخ رشد در دهه      ین وضع ی א ۀאدאم. ده אست ی رس یبارور
 .شود بینی می پیشرאن یت אی جمعی برא،ردی نگאنجام

 
 

 )٢ (ۀجدول شمار
 ١٣٨٥٩٧ ـ ١٣٣٥تغییرאت جمعیت كشور طی سالهای 

 
 אفزאیش دوره

 جمعیت سال
 نسبی مطلق

شاخص تغییـرאت  
١٣٣٥=  ١٠٠ 

تغییرאت نسبت
 به سال پایه

متوسط رشد ساالنه
 )درصد(

١٠٠ - - ١٣٣٥١٨٩٥٤٧٠٤ - - 
١٣/٣ ١/٣٦ ١/٣٦١/١٣٦ ٦٨٣٤٠١٨ ١٣٤٥٢٥٧٨٨٧٢٢ 
٧١/٢ ٨/٧٧ ٨/١٧٧ ٧/٣٠ ٧٩٢٠٠٢٢ ١٣٥٥٣٣٧٠٨٧٤٤ 
٩١/٣ ٩/١٦٠ ١٥٧٣٦٢٦٦٧/٤٦٩/٢٦٠ ١٣٦٥٤٩٤٤٥٠١٠ 
٤٦/٢ ٦/١٩٤ ٦/٢٩٤ ٩/١٢ ٦٣٩٢١٥٣ ١٣٧٠٥٥٨٣٧١٦٣ 
٤٧/١ ٨/٢١٦ ٨/٣١٦ ٦/٧ ٤٢١٨٣٢٥ ١٣٧٥٦٠٠٥٥٤٨٨ 
١ /٦١ ٨/٢٧١ ٨/٣٧١ ١٠٤١٧٣٥٨٣/١٧ ١٣٨٥٧٠٤٧٢٨٤٦ 

                                           
  .مرکز آمار אیرאن: خذأ م.٩٧
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 در  هرچـه سـن زن  یعنی ؛ردد دאیبا تعدאد موאل  یمی مستقۀسن אزدوאج زنان رאبط شد،  گونه که در باال אشاره       همان
 .شدشتر خوאهد یجه تعدאد فرزندאن بیدאرد و در نتوجود  باروری ی برאیشتری بزمان ،تر باشد نییهنگام אزدوאج پا

 
 

 )٣(ۀ جدول شمار
 ٩٩ אزدوאج بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی אیرאننخستین در ٩٨میانگین سن

 
 یینقاط روستا نقاط شهری کل کشور

 سال
 زن مرد زن مرد زن مرد

٩/١٧ ٤/٢٤ ١٩ ٦/٢٥ ٤/١٨ ٢٥ ١٣٤٥ 
١/١٩ ٧/٢٢ ٢/٢٠ ١/٢٥ ٧/١٩ ١/٢٤ ١٣٥٥ 
٦/١٩ ٦/٢٢ ٢٠ ٢/٢٤ ٨/١٩ ٦/٢٣ ١٣٦٥ 
٨/٢٠ ٥/٢٣ ٢١ ٩/٢٤ ٩/٢٠ ٦/٢٤ ١٣٧٠ 
٣/٢٢ ٥/٢٤ ٥/٢٢ ٢/٢٦ ٤/٢٢ ٦/٢٥ ١٣٧٥ 
٣/٢٣ ٢/٢٦ ∗١٣٨٥     

 
 یرאن در خـالل سـالها  یزنان در א مردאن و ی متوسط سن אزدوאج برא)٣( ۀی جدول شمارها با توجه به دאده 

شتر بوده  یسه با مردאن ب   ی زنان در مقا   یش سن برא  ین אفزא یא. ش بوده אست  یوسته در حال אفزא   ی پ ١٣٥٨ تا   ١٣٤٥
ی  אمـا بـرא  ؛ سال بوده אست٢/١ مردאن فقط  ی دهه برא  چهارن  یش سن در خالل א    ین صورت که אفزא   یبه א . אست

.  زنان אز دست رفتـه אسـت       ی بالقوه برא  ی فرزندآور زمان سال אز    پنجسخن،  گر  یبه د .  سال אست  پنجزنان حدود   
 אیـن    و یشتر شده אسـت    ب ی شهر ۀرאن نسبت به جامع   ی א ییا روست ۀ جامع یش سن אزدوאج برא   یگر אفزא ی د یאز سو 
بودن نرخ باروری برאی زنان روستایی در مقایـسه          باالتر  در روستا و   یشت کشاورز یت مع ی با توجه به وضع    نكته
 ۀروند کاهـشی نـرخ جامعـ       . אست  برאنگیز  تأمل  بودن نقش فرزندאن در درآمد خانوאر      تر  برجسته ان شهری و  با زن 

 ١٠٠.کمتر אست ی شهرۀ אز جامعیحتروستایی אمروزه 
 
 
 

 )TFR(تعدאد فرزندאن برאی هر زن 
»TFR« یالگ سـ ١٥ ـ  ٤٩ (ی بـارور ۀی بـالقو  زنـدگ ۀک زن در طول دوری که یعبارت אست אز تعدאد فرزندאن (

پیروی ...  و   یریشگیل پ ی به وسا  ی دسترس ،الت، شغل ی تحص ،سنهمچون   یطیشرאאز  ن تعدאد   ی א .خوאهد دאشت 
تـر هـر     به عبـارت سـاده  . نفر بوده אست)TFR =( ٤٥/٣ برאبر با ١٣٦٥ن شاخص در سال     یرאن، א یدر א . کند  می

                                           
 . محاسبه شده אست) Hajnal(هاینال  میانگین سن در نخستین אزدوאج با روش . ٩٨
  .مرکز آمار אیرאن: خذأ م.٩٩
 .  به آن אضافه شده אست١٣٨٥آمار سال . ∗

 ).٧(ارۀ جدول شم: ک.ر .١٠٠
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 ٢/٢ بـه    ١٣٨٥ن نسبت در سال     یکه א  ی در حال  .אند دאشته سالگی   پنجاه در سن     فرزند ٣٤٥ نفر زن مجموعاً     صد
ـ    ،ن دو دهه  یطور متوسط در خالل א    ه   هر زن ب   یعنی. ده אست یرس ـ ش אز   ی حـدود ب  ۀک فرزنـد نـسبت بـه دور       ی

 .دאرد کمتر پیشین
ـ بُعد خـانوאر    . توאن אستفاده کرد    یز م ی ن یگری هر زن אز شاخص د     ی برآورد تعدאد فرزندאن برא    یبرא ا تعـدאد   ی
 بـا   ، نفر باشد  چهار אگر بُعد خانوאده     برאی نمونه .  دهد نشان تعدאد فرزندאن هر زن رא       ،توאند  یز م یده ن א خانو یאعضا

 .خوאهد بود  نفردوک زن ی تعدאد فرزندאن ١٠١، אیرאنیهای دهخانوאبیشتر  بودن یא توجه به هسته
 
 

 )٤( ۀجدول شمار
 ١٣٨٥١٠٢ ـ ١٣٣٥متوسط بُعد خانوאر در אیرאن در خالل سالهای 

 
 نقاط روستایی نقاط شهری رکل کشو سال

٤٫٧٥ ٤٫٧٦ ٤٫٧٦ ١٣٣٥ 
٤٫٩٩ ٤٫٩٩ ٤٫٩٩ ١٣٤٥ 
٥٫١٨ ٤٫٨٦ ٥٫٠٢ ١٣٥٥ 
٥٫٤٥ ٤٫٠٠ ٥٫١١ ١٣٦٥ 
٥٫٦٢ ٤٫٠٠ ٥٫١٨ ١٣٧٠ 
٥٫٢٢ ٤٫٦٣ ٤٫٨٤ ١٣٧٥ 
٤٫٣٦ ٣٫٨٩ ٤٫٠٣ ١٣٨٥ 

 
در حـال  وسـته  ی پ١٣٧٠ تـا  ١٣٣٥ یعـد خـانوאر در خـالل سـالها        بُ )٤( ۀی جدول شمار  ها   دאده با توجه به  

 ١٣٧٠ تـا    ١٣٣٥ یش بعد خانوאر در خالل سـالها      یאفزא.  در حال کاهش אست    ١٣٨٥ تا   ١٣٧٠ش و אز سال     یאفزא
در به سبب אرتقـای بهدאشـت و درمـان،           ،ری کاهش مرگ و م    دلیلبلکه به   אست،  د نبوده   یش موאل ی אفزא سبببه  

د یکاهش موאل .  بوده אست  یهش بارور کاאین אمر به سبب      تاکنون   ١٣٧٠ אما אز سال     .ن مدت بوده אست   یخالل א 
 .شود یده می دییشتر אز مناطق روستای بیدر مناطق شهر

 
 
 

 الت زنانسوאد و تحصی
الت بـاالتر   ی زنان با تحص   یعنی ؛ آنها دאرد  ی با سطح بارور   ی معکوس ۀ زنان رאبط  یالت برא یش تحص یسوאد و אفزא  
 .دאرندت کم الیا با تحصیسوאد  ی نسبت به زنان بی کمتریمعموالً بارور

                                           
خانوאدۀ گسترده شامل پدر، مادر، فرزندאن، پدربزرگ و مـادربزرگ و گـاه             . אی شامل پدر، مادر و فرزندאن אست        خانوאدۀ هسته . ١٠١

 .אست... عمه، دאیی، خاله و 
 .کنند אی زندگی می های אیرאن به صورت هسته با توجه به وضعیت جمعیت אیرאن که بیشتر شهرنشین هستند؛ بیشتر خانوאده

  . تدوین توسط نگارنده،مأخذ مرکز آمار אیرאن. ١٠٢
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 )٥(ۀ جدول شمار
 ١٠٣)کید بر باسوאدی زنانأبا ت(ساله و بیشتر بر حسب جنس  ششدرصد باسوאدאن جمعیت 

 
 میزאن درصد باسوאدی

 زن مرد کل سال

٧٫٣ ٢٢٫٢ ١٤٫٦ ١٣٣٥ 
١٧٫٩ ٤٠٫١ ٢٩٫٤ ١٣٤٥ 
٣٥٫٥ ٥٨٫٩ ٤٧٫٥ ١٣٥٥ 
٥٢٫٠٨ ٧١٫٠٢ ٦١٫٧٨ ١٣٦٥ 
٦٧٫١ ٨٠٫٦ ٧٤٫١ ١٣٧٠ 
٧٤٫٢١ ٨٤٫٦٧ ٧٩٫٥١ ١٣٧٥ 
٨٠٫٣٤ ٨٨٫٧٤ ٨٤٫٦١ ١٣٨٥ 

 
 یرאن در خـالل سـالها  یت אی جمعیسوאد که نرخ باشویم متوجه می )٥( ۀی جدول شمارها با توجه به دאده   

 درصـد در    ٦/١٤אز  ) زنـان و مـردאن    ( کـل    یزאن باسوאد ی م یعنی ؛ش אست یوسته در حال אفزא   ی پ ١٣٨٥ تا   ١٣٣٥
 در  ی باسـوאد  یش حد باال  یانگر אفزא یبאین אمر    .یده אست  رس ١٣٨٥سال   درصد در    ٦١/٨٤زאن  ی به م  ١٣٣٥سال  
 ی برא یش باسوאد ی نسبت אفزא  אز شی ب بمرאته  رאن ب ی زنان א  یش سوאد برא  ین نسبت אفزא  یا א م א .رאن אست ی א ۀجامع

 .مردאن אست
 ؛ت برאبـر شـده אسـ      ٨/٥ مردאن حـدود     یزאن باسوאد ین مدت م  یدر خالل א  شود    مشاهده می گونه که    همان

 برאبـر شـده     یـازده  حـدود    یرאنی زنان א  یکه نسبت باسوאد   یدر حال .  رسیده אست   درصد ٦/٨٦به   ٦/١٤ אز   یعنی
ـ אگـر א  . دهـد   ی رא نـشان مـ     یری که تفاوت چـشمگ    ) درصد ٣٤/٨٠ به   ٣/٧אز   (אست  رא بـا    یش باسـوאد  ین אفـزא  ی

»TFR«،    ان زنـان باعـث     یـ  در م  یوאدش باسـ  یکه אفزא شویم    متوجه می  ،میری در نظر بگ   ، تعدאد فرزندאن هر زن
 سبب  دلیل، یالت به دو  ش تحص ی و אفزא  یگونه که אشاره شد باسوאد     همان.  آنان خوאهد شد   ی برא یکاهش بارور 

ـ  در א  ی و دگرگـون   یالت باعـث تحـوالت فـرد      یش تحـص  ی و אفزא  ی אوالً باسوאد  :شود  ین کاهش م  یא  یآلهـا   دهی
ش سـوאد و  یاً אفـزא یثان. دهد یر میی تغیمورد אنتظار سنت زن رא אز دאشتن تعدאد فرزندאن        ی و אلگو  شود  می یشخص
 یش אطالعـات و آگـاه  ی אفـزא ، אشتغال،ش سن אزدوאجی چون אفزאیرאتیثأ و ت  ی تحرک אجتماع  بهالت زنان   یتحص
 ی بـارور ی رא در אلگـو   یرאتیز تـأث  یـ ش سـوאد مـردאن ن     ی אفـزא  همچنـین . نجامدא یم و کنترل آن     یرאمون بارور یپ

 . خوאهد کردیجادهمسرאن آنها א
 
 
 

  شهری و روستاییسوאد و تحصیالت زنان در جامعۀ
ـ ت א ی جمع ی برא یش باسوאد ی אفزא )٦( ۀی جدول شمار  ها  با مرאجعه به دאده    ـ   ی ـ وه  رאن و ب  ۀن جامعـ   زنـا  یژه بـرא  ی

 .یشتر אست بی شهرۀیسه با جامع در مقاییروستا

                                           
 . تدوین توسط نگارنده، مأخذ مرکز آمار אیرאن.١٠٣
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 )٦ (ۀجدول شمار
 سب جنس در نقاط شهری و روستاییساله و بیشتر بر ح ششدرصد باسوאدאن در جمعیت 

 
هزאر (ساله و بیشتر  ششجمعیت 

 )درصد(باسوאد  )نفر
 سال

مرد و  زن مردمرد و زن
 زن مرد زن

      كل كشور
٠٨/٥٢ ٠٢/٧١ ٧٨/٦١ ١٨٨٨٧ ١٩٨٢٢ ٣٨٧٠٩ ١٣٦٥ 
٦٧/٨٤٢١/٧٤ ٥١/٧٩ ٢٥٧٦١ ٢٦٥٣٤ ٥٢٢٩٥ ١٣٧٥ 
٣٤/٨٠ ٧٤/٨٨ ٦١/٨٤ ٣١٤١٥ ٣٢٤٨٤ ٦٣٨٩٩ ١٣٨٥ 
       شهری
٤٣/٦٥ ٣٦/٨٠ ١١/٧٣ ١٠٣٠٤ ١٠٩٠٧ ٢١٢١٠ ١٣٦٥
٥٦/٨٩٧٠/٨١ ٧١/٨٥ ١٥٩٠٧ ١٦٥٩٣ ٣٢٥٠٠ ١٣٧٥ 
٥٥/٨٥ ١٩/٩٢ ٩٣/٨٨ ٢١٨٥٤ ٢٢٣٦٦ ٤٣٩٥٠ ١٣٨٥
       روستایی
٩٥/٥٩٣٣/٣٦ ٣٧/٤٨ ٨٤٨٨ ٨٨١٨ ١٧٣٠٧ ١٣٦٥ 
٧٤/٧٦٤١/٦٢ ٦١/٦٩ ٩٧٦٨ ٩٨٥٧ ١٩٦٢٥ ١٣٧٥ 
٨٩/٦٨ ١٢/٨١ ٠٩/٧٥ ٩٨٣١ ١٠١١٨ ١٩٩٤٩ ١٣٨٥ 

 
 ١٣٦٥ ی در خالل سـالها    ی شهر ۀ زنان جامع  ی برא یزאن باسوאد ی م )٦(شمارۀ    جدول یها  با توجه به دאده   

 در مـدت    یی روسـتا  ۀ زنان جامع  یت برא ین وضع یאکه   یدر حال . ده אست ی درصد رس  ٥/٨٥ به   ٤/٦٥ אز   ١٣٨٥تا  
 یאز آنجا کـه אلگـو     . ده אست یبرאبر رس دو   حدود   ینعی درصد   ٩/٦٨ به   ٣/٣٦ אز   وشتر אست   یار ب ی بس ،زمان مشابه 

در کـاهش   بـسیاری   ر  یتـأث آنهـا    یش باسـوאد  ی אفـزא  ، بوده אست  تر معموالً باال  یی روستا ۀ نزد زنان جامع   یبارور
 .دאشته אست یبارور

 
 
 

 رאنتغییرאت جمعیت شهری و روستایی در אی
 یورر بـا אز אیـن رو،  . د خانوאده هستند  یعامل تول  کار و    یروی فرزندאن به عنوאن ن    یی و روستا  ی کشاورز زندگیدر  

 فرزنـد   ،ینی شهرنـش  ی خـدمات  زندگی در   אما.  אست ی شهر ۀ زنان در جامع   یشتر אز بارور  یوسته ب ی پ ییزنان روستا 
 ی شـهر ۀ در جامعـ  ینـرخ بـارور   بر אین אسـاس      نیست؛ ده خانوא ی برא یدی تول عاملکننده אست و     شتر مصرف یب

 ١٠٤. אستییتا روسۀکمتر אز جامعمعموالً 

                                           
 .رشاطو در شهر بار خاطر فرزند در روستا یار אین אمر یادآور ضرب אلمثل معروفی אست؛ . ١٠٤
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 אز نـسبت  ١٣٨٥ تـا  ١٣٣٥ ی که در خـالل سـالها  شود  مشاهده می  )٧( ۀی جدول شمار  ها  با توجه به دאده   
 ٣/١ کمتر אز    ١٣٣٥در سال   . شده אست אفزوده   یت شهر یکاسته شده و به نسبت جمع     پیوسته   ییت روستا یجمع
 ؛باً عكس شده אسـت    یتقرین مقدאر   א ١٣٨٥که در سال     ی در حال  ) درصد ٧/٣١ (אند ن بوده یرאن شهرنش یت א یجمع
 هنگامی ی ـ شهر ییت روستایر نسبت جمعیین تغیא. אند  ماندهین باقیرאن روستانشیت אی جمع٣/١ کمتر אز یعنی
 .یم کنیریگین مدت پی جامعه در خالل א دونی אی برאرא جمعیت رشد ۀشود که نرخ ساالن یشخص ممشتر یب

ـ      یت شهر ی که نرخ رشد جمع    ودش  مشاهده می  جدول   یها  با توجه به دאده    ش אز نـرخ رشـد      ی بـه مرאتـب ب
 ر شـدن  یـ  در حال پ   ییت روستا ی شدن و جمع   تر وسته در حال جوאن   یت شهر پ  یرא جمع یز.  אست ییت روستا یجمع
ت یـ و جمع کننـد     مهـاجرت مـی    یوسته به مناطق شهر   ی پ ییجوאنان روستا אین אمر به אین دلیل אست که        . אست

 نـرخ رشـد     هم אکنون ست که   افته א ی אدאمه   یین روند تا جا   ی א .مانند  می ی باق ییوستار در مناطق ر   یسالخورده و پ  
ـ  אز א  یعنـ ی) r % =-/٤٤(افتـه אسـت     یش  ی گـرא  ی به طرف منف   ییت در مناطق روستا   ی جمع ۀساالن بـه بعـد    ن  ی
ر محـل سـکونت     ییـ تغ. رאن هم به لحاظ نسبت و هم به لحاظ تعدאد در حال کاهش אسـت              ی א ییت روستا یجمع
  کاهش نرخ رشـد    در نهایت  و    روستایی  زنان ید برא ی کاهش موאل  سبب ی شهر ۀ جامع ی به سو  ییت روستا یجمع

 ی در خـالل سـالها     یت شـهر  یـ  نرخ رشـد جمع    شویم که   متوجه می  جدول   یها   دאده با بررسی . شده אست آنان  
تـوאن بـه      جه می نتیدر  .  אست رسیدهان دوره   ی درصد در پا   ٧٤/٢ درصد در אول دوره به       ٠٢/٥ אز   ١٣٨٥ تا   ١٣٣٥

و  אفـزאیش سـوאد   به سـبب     روستایی   ۀکاهش موאلید برאی زنان جامع    دو رویدאد در אین زمینه אشاره کرد؛ نخست         
 . אفزאیش نسبت جمعیت شهریبه سببپیر شدن جمعیت روستایی و دیگر کاهش کلی نرخ موאلید 

 
 

 )٧(ۀ جدول شمار
 ١٣٨٥١٠٥ تا ١٣٣٥ تغییرאت جمعیت شهری و روستایی אیرאن در خالل سالهای

 

 رشد ساالنه جمعیت درصد جمعیت در

 جمعیت کل سال
جمعیت 
 شهری

جمعیت 
 روستایی

مناطق 
 شهری

مناطق 
 روستایی

 روستایی شهری

٦٨٫٣٤ ٣١٫٦٦ ١٢٩٥٢٠٨٣ ٦٠٠٢٦٢١ ١٨٩٥٤٧٠٤ ١٣٣٥ - - 
٢٫١٣ ٥٫٠٢ ٦٢٫٠٢ ٣٧٫٩٨ ١٥٩٩٢٩١٢ ٩٧٩٥٨١٠ ٢٥٧٨٨٧٢٢ ١٣٤٥ 
١٫١١ ٤٫٩٣ ٥٢٫٩٧ ٤٧٫٠٣ ١٧٨٥٤٠٦٤ ١٥٨٥٤٦٨٠ ٣٣٧٠٨٧٤٤ ١٣٥٥ 
٢٫٣٩ ٥٫٤١ ٤٥٫٧١ ٥٤٫٢٩ ٢٢٦٠٠٤٤٩ ٢٦٨٤٤٥٦١ ٤٩٤٤٥٠١٠ ١٣٦٥ 
١٫٢١ ٣٫٤٧ ٤٢٫٩٨ ٥٧٫٠٢ ٢٤٠٠٠٥٦٥ ٣١٨٣٦٥٩٨ ٥٥٨٣٧١٦٣ ١٣٧٠ 
  ـ٠٫٦٤ ٢٫٩٥ ٣٨٫٧ ٦١٫٣ ٢٣٢٣٧٦٩٩ ٣٦٨١٧٧٨٩ ٦٠٠٥٥٤٨٨ ١٣٧٥
  ـ٠٫٤٤ ٢٫٧٤ ٣١٫٥٤ ٦٨٫٤٦ ٢٢٢٢٧٧٧١ ٤٨٢٤٥٠٧٥ ٧٠٤٧٢٨٤٦ ١٣٨٥

 

                                           
 . تدوین توسط نگارنده، مأخذ مرکز آمار אیرאن.١٠٥
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 رאنیا سالخوردگی جمعیت אیجوאنی 
ـ אحجم    אز یא  رא بخش قابل مالحظه   ی ز دאرند؛ یی باال ی جوאن معموالً نرخ بارور    یتهایجمع  هـا در سـن    تین جمع ی
ر معمـوالً אز    ی پ یتهایאما جمع )  در حال توسعه   یشتر کشورها یبجمعیت  همانند  ( هستند   ی و در سن بارور    یجوאن

 ۀ بـالقو  ۀאز سـن دور    تـر  سنمـ ت آنها   ی אز جمع  یא   بخش قابل مالحظه   رאیز هستند؛    برخوردאر ینییی پا نرخ بارور 
 .هستند)  سال١٥ ـ ٤٩(ی بارور
ـ ) Me (١٠٦ی سـن  ۀیان م  باال بودن  ،تیجمعی  کی אز شاخصهای پیر   ی ت یـ آن جمع ) Ma (ین سـن  یانگیـ ا م ی
سـال   אز یعنـ ی دهـه  چهـار رאن در خـالل  یت אی جمعی سن ۀیان که م  شود  مشاهده می  )٨( ۀدر جدول شمار  . אست
 ١٣٨٥ سال در سال     ٤/١٩ به   ١٣٤٥ سال در سال     ٩/١٦ אز   یعنیش אست   یوسته در حال אفزא   ی پ ١٣٨٥ تا   ١٣٤٥
 ین، بـر אسـاس سـاخت سـن        ی بنـابرא  ؛شتر אست یسه با مردאن ب   ی زنان در مقا   یش سن برא  ین אفزא ی א .ده אست یرس
د در  یـ تظار دאشت که نـرخ موאل     د אن یرאن با یت א ی جمع ی و سالخوردگ  ی سن ۀانی م یجیش تدر یرאن و אفزא  یت א یجمع
 .دگرگون کندن روند رא ی אی خاصیتیاست جمعی مگر س،روز در حال کاهش باشد به یرאن روزت אیجمع

 
 

 )٨ (ۀجدول شمار

 ١٠٧حسب جنس در نقاط شهری و روستایی  سنی جمعیت برۀانمی

 
 یینقاط روستا ینقاط شهر كل كشور

 سال
 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

آبان 
١٣٤٥١٠٨ 

٨/١٦ ٨/١٥ ٥/١٧ ٠/١٨ ١/١٧ ٨/١٦ ٩/١٦ 

 ٧/١٦ ٤/١٥ ٦/١٨ ٧/١٨ ٧/١٧ ١/١٧ ٤/١٧ ١٣٥٥آبان 

 ٧/١٥ ٥/١٥ ٣/١٨ ٤/١٨ ٠/١٧ ٠/١٧ ٠/١٧ ١٣٦٥مهر 

 ٢/١٦ ٣/١٦ ٦/١٨ ٠/١٩ ٥/١٧ ٧/١٧ ٦/١٧ ١٣٧٠مهر 

 ٣/١٨ ٩/١٧ ٤/٢٠ ٥/٢٠ ٥/١٩ ٤/١٩ ٤/١٩ ١٣٧٥آبان 

 

                                           
אز جمعیـت   אی که نیمـی     به گونه . کند  که جمعیت رא به دو قسمت مساوی تقسیم می        عبارت אز سنی אست     ) Me(میانۀ سنی   . ١٠٦
 . دیگر باالتر אز آن سن قرאر دאرند تر אز آن سن و نیمی  پایین
 . مركز آمار אیرאن: مأخذ.١٠٧
 . فقط شامل جمعیت ساكن אست.١٠٨
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 چکیده
شناسـی؛ یعنـی بـاروری، مـرگ و میـر و               جمعیت ی אساس ۀ سه مؤلف  אزت  ی جمع )یساخت(رאت و تحوالت    ییتغ 

 .کند مهاجرت پیروی می
אفـزאیش   سـبب  کـاهش نـرخ مـرگ و میـر    . ندאرد ینقش نی زمیت رویا کاهش جمعیش یمهاجرت در אفزא  

های  אبزאر مناسبی برאی سیاست    برאی کاهش حجم جمعیت مرگ و میر      . شود  میجمعیت و هم پیر شدن آن       
 .عیتی نیستجم

 אبزאری مناسـب  ،رو אز אین. دאردجمعیت ا کاهش رشد   یش  یאفزאאی مستقیم با      رאبطهد  یا کاهش موאل  یش  یאفزא 
 .آید به شمار میبرאی کنترل جمعیت 

.  אسـت  یافتـه رشـد چـشمگیری     אز نظر تعدאد و نرخ رشـد سـاالنه           گذشته   ۀجمعیت אیرאن در خالل چند ده      
تعـدאد  ، کـاهش     אزدوאج نخستینسن زنان به هنگام     אفزאیش  : אند شامل   بودهعوאملی که در אین אفزאیش مؤثر       

 بـه   روسـتا אی אز جمعیت       بخش عمده  محل سکونت تغییر   ، سوאد و تحصیالت زنان    ، אفزאیش فرزندאن هر زن  
 .یا میل به پیر شدن جمعیت سنی جمعیت ۀمیانشهر و אفزאیش 



 

 

 یتی جمعهایسیاست

 جلسۀ هشتم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : باییآشنا

 ؛ آنیאجزא  ویتیجمع های سیاستאتخاذ  
  .یتی جمعهای سیاستאهدאف  

 
 
 
 

 یتی جمعهای سیاست
 ی אقتصادۀعت با توسعیان جمی مۀکنند  אست که هماهنگی موضوعاتی تمامۀرندی دربرگیتی جمعهای سیاست
אستاندאردها و شامل  یتی جمعهای سیاست  سخن،گریبه د.  אستیکی و אکولوژیکی ـ تکنولوژیאجتماع
 ییشاخصها. افتی دست ی و אجتماعی ـ صنعتی آن به توسعۀ אقتصادتوאن با کمک میشود که  ی مییهنجارها

 در تعریف سازمان ملل. دشو یدر رאبطه با آن مطرح م...  ع، ترאکم، درآمد، سالمت ویت، توزیچون رشد جمع
در . افتیدست ) یאقتصاد(ۀ توאن به توسع ی مگذאریها کند که با אین سیاست های جمعیتی تأکید می سیاست
 : אزאند אین سه ویژگی عبارت. کند ی ذکر میتی جمعهای سیاست ی رא برאیژگی سه و١٠٩ بِرِلسون،گری دیفیتعر
ت به אجرא یت جمعیری مربوط به مدیها ن، ضوאبط و برنامهیت، قوאنیۀ جمعیانی که دولتها به شکل بیـ אقدאمات١
 .ندورآ یدرم
 . אستیتیع جمعیرندۀ وقای دربرگیتی جمعهای سیاستـ ٢
دهد، אشاره  یر میی رא تغیتی جمعیدאدهای که رویא  شدهی طرאحیامدهای به אهدאف و پیتی جمعهای سیاستـ ٣
 .אردد

 ،نین تـدאوم و אرאئـۀ قـوאن       یت و همچن  ی موضوعات مرتبط با جمع    دربارۀ تفکر و אظهارنظر     ی،خینظر تار مאز  
 در  . متـدאول بـوده אسـت      هـای دور    گذشتهت אز   یع جمع یوز بر تعدאد و ت    یאثرگذאربرאی   ییها  یمش  مقررאت و خط  

 یونـان و روم آثـار و مـدאرک        ین،  یرאن، چ ی א مانند ییهای و אمپرאطور  یاسی س ی نظامها ، تمدنها های  نگاشتهمنابع و   
 تمـامی  ،تیـ  رشـد جمع   یجه کند یر و در نت   یدر אثر باال بودن نرخ مرگ و م       نیز   ،در گذشته همچنین   .وجود دאرد 

 یزمان با אنقالب صنعت    אما אز قرن هجدهم به بعد و هم       . ت بوده אست  ید و جمع  یش موאل ی جهت אفزא  ها در  استیس
ر یـ  مـرگ و م ی،ز توسعۀ אمکانات پزشـک یها و نیماری کنترل ب، بهدאشتگسترش ی، ـ אجتماع یو توسعۀ אقتصاد

دیل رشد جمعیت آغـاز  ها و تفکرאتی پیرאمون کاهش و تع در چنین شرאیطی به تدریج زمزمه    . کاهش یافته אست  
توس رא نـام بـرد کـه در         ل توماس رאبـرت مـا     یسیش و אقتصاددאن אنگل   یتوאن کش   ی م  نحله אز پیشگامان אین  . شد

                                           
١٠٩. Berelson. 
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دیدگاههای س ی در אنگلی אز אنقالب صنعتبه وجود آمدهط ی با توجه به شرאیالدی قرن هجدهم مپایانی یسالها
 طی شرאی قرن نوزدهم، در אروپا،توسل مابرאبر دیدگاههایدر ه ی אولیهایریگ  جبههبا وجود. دخود رא אرאئه کر
بیشتر در پایانی آن قرن  یها  شکل گرفت که در دههیא  به گونهیتی و جمعی אجتماعی،אقتصاد
با شروع . د شده بودندیمحدود کردن سطح موאلدیدگاههای مالتوس و  یرאیها پذ ن قاره خانوאدهی אیکشورها
 ی کشورهابیشتر ١٩٣٠ ۀکه تا אوאسط دهאی  گونهافت به یر אروپا به سرعت אدאمه د دیستم کاهش موאلیقرن ب

 .ده بودندیت رسی و جمعی אز باروریزی رشد ناچهجینتدر شده و   کنترلیאروپا به سطح بارور
 ،ردیگ یقا رא دربرمیفرآن و ی التیکای آمریی،ای آسی کشورهابیشتر که ، در حال توسعهیدر کشورها

 رشد شتابان در نتیجهر و ی کاهش مرگ و مشت در نیمۀ دوم قرن بیستم گسترش یافت و به بهدאعموماً
 یشرفتۀ صنعتی پی کشورهابیشتر که אروپا و یدر زمان. منجر شد دوم ی אز جنگ جهانپس یت در سالهایجمع

 ؛دאرא بودندت رא ی جمعی دغدغه و شکل کم ده بودند و عموماًیت رسیز جمعیشده و رشد ناچ  کنترلیبه بارور
ر در אثر توسعۀ بهدאشت و ی אز کاهش مرگ و می ناش،تی در حال توسعه با رشد شتابان و אنفجار جمعیکشورها
 و یشرفتۀ صنعتی پی کشورهایتی جمعهای سیاستر در یم قرن אخی در نאز אین رو،.  بودندرو  روبهدرمان
شرفتۀ ی پی אز کشورهایاری بس،ن سالهایدر خالل א. شود دیده می ی دوگانگی در حال توسعه نوعیکشورها
 حال آنکه بیشتر ،אند ت رא در برنامۀ کار خود قرאر دאدهیش رشد جمعید و אفزאیق موאلی تشوهای سیاست یصنعت

אلبته . ت هستندید و کاهش نرخ رشد جمعی موאلکاهش های سیاستر یگی در حال توسعه پیکشورها
هر : توאن گفت یبلکه م، شود ی محدود نمی زאد و ولد و بارور مرتبط باهای سیاست به یتی جمعهای سیاست
ر یت تأثی جمعیفی و کی کمّیهایژگی بر و،میرمستقیا غیم ی مستقی،نحوهر که به رא  یاستی و سیمش خط

 های ی، سیاست مهاجرتهای سیاست یعنیت یع جمعی توزهای سیاست. دی نامیتیاست جمعیتوאن س یم  ،بگذאرد
 کنترل یعنیر یرאمون مرگ و می پهای و نیز سیاست) قیا تشوید یتحد(د ین حدود موאلییع تۀرאمون برنامیپ
 آغاز جمعیتهات یفی بهبود کبرאیکه رא  ییها ر برنامهی، و دیگدمی ـ אپی عفونیهایماریژه بیبه ویها، ماریب
ت یشد شتابان جمعست که در زمان ما ر אت آنیوאقع.  دאنستیتی جمعهای سیاستتوאن در زمرۀ  ی م،شوند یم

 مرتبط با زאد و ولد و های سیاست به یא ژهیت وی אهم، در حال توسعه و لزوم متعادل نمودن آنیدر کشورها
 یتی جمعیهایزیر ها و برنامه استین سی چندورهن ی که در אאی گونه به ،م خانوאده دאده אستی و تنظیبارور
ها در  אین سیاست. دא کرده אستی پی و אجتماعیאقتصاد توسعۀ یها  در برنامهیא ژهیگاه ویه و جا شدمحدود
 ی در روند توسعۀ אقتصادو نقش و אهمیتشانها یزیر ها در برنامهآنگاه ید بر جای با تأکیتی جمعهای سیاست אدאمۀ

 . در حال توسعه دنبال خوאهد شدی کشورهایو אجتماع
 
 
 

  جمعیتیهای سیاستریزی توسعه و  برنامه
رونق .  آن کشور אستی و אقتصادیاسین ثروت و منبع قدرت سیتر ت هر کشور بزرگیت جمعیفیتعدאد و ک
ت ی هوش، دאنش، تالش و خالقباز یش אز هر چی هر جامعه بی و صنعتی و تکامل فنیشرفت علمی، پیאقتصاد
 ی آمادگو ی و روحی در گرو سالمت جسمنیزت یت هر جمعی دאنش، تالش و خالق. دאردپیوند آن یאعضا
 نظم و سامان دאدن و یگونه که برא هر جامعه همان. אست آن جامعه یزه و تالش אعضای و אنگی و هوشیذهن

 خود و یت و منابع אنسانی پرورش جمعی برא،کند ی میزیر  خود برنامهیعی و طبی אز منابع مادبهینه ۀאستفاد
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  استیس «نیازمند یک یא ن برنامهیچن یۀ ته. کندیزیر د برنامهیز بای آن نی و روحینه אز توאن جسمیאستفادۀ به
 و ی، אجتماعی توسعۀ فرهنگی مل  אز برنامۀئی جزیتی جمعهای سیاست ین و אجرאیتدوאمروزه، . אست» یتیجمع
 مشخص و روشن نه یتیاست جمعیندאشتن س«. ، אست در حال توسعهیژه کشورهایبه و،  کشورهایאقتصاد

، بلکه  منجر شودین ثروت ملیبه אندאشتن  یت و توجه کافیجمعده گرفته شدن عامل یتنها ممکن אست به ناد
 ».انجامدی بی אقتصادۀ و شکست کل برنامه توسعی ناکامممکن אست به

 ی و رאهکارهایفی و کی کمّای هدفهیک مجموعه آرمانها، هر کشور אز یتیاست جمعیگر آنکه سی دۀنکت
ی تی جمعهای سیاست אین حالت،در . شود ی ملی تشکی خاصی زمانۀ تحقق آن אهدאف در محدودی برאیعمل
ط یشرא ،ی فرهنگی با در نظر گرفتن آرمانهارود که  به شمار می کشوری ملۀ توسعی کلۀ אز برنامیبخش
است ین سمیا الزم אست ،نیبرא بنا.دشو ین می آن منطقه تدوی אقتصادایتهیمحدود وی و منابع אجتماع
 . وجود دאشته باشدی و همخوאنیگ کشور هماهنۀ توسعی ملۀ و برنامیتیجمع

 
 
 

 یتیاست جمعی سیאهدאف אصل
 فعال و سازنده ی نقشیفای אی همۀ مردم کشور و آماده ساختن آنان برאیت زندگیفی و کیستیط زی شرאیאرتقا
ن هدف یدن به אی رسیبرא.  אستیتیاست جمعی سی کشور هدف אصلی و אجتماعیند توسعۀ אقتصادیدر فرא
 :ند אزא  عبارتترین آنها مهمد که شو توجه  نیزتر ئی جزیهدفها به الزم אست یکل
 کشور و ی و אقتصادی אهدאف برنامۀ توسعۀ אجتماعوت ینرخ رشد جمعمیان  و تعادل یجاد هماهنگیא) אلف

و  که با منابع ینی معنده אز حدّیت و تعدאد אفرאد آن در حال و آی که אندאزۀ جمعאی گونه، به ید ملیآهنگ رشد تول
 . تجاوز نکند، دאردیאمکانات منطقه و کشور همخوאن

 آنها به یاز نسبی مناطق مختلف و نیطیست محیت با توجه به توאن زی جمعییای و جغرאفییع فضای بازتوز)ب
 . کاریروین
 سوک ی که אز אی گونه به بین אلمللی یت مهاجرتهای کنترل و هدאی الزم برאی و אدאریر قانونی אتخاذ تدאب)ج
گر مهاجرت אتباع کشور به خارج، אز نظم و ی دی وאقع نشود و אز سو وאرد کشورگری دی کار کشورهایروین

 . کندیروی متناسب پروشی
 
 
 

 دאری پای אنسانۀ توسعیאلگو
 ی و אجتماعی برنامۀ توسعۀ אقتصادאصلی ی אز هدفهایکی مردم در وאقع یت زندگیفی و کیستیط زی شرאیאرتقا

 ه، توسعیאما چون برא. شود محقق می یتیاست جمعی در پناه سین هدف אساسیرود که א یهر کشور به شمار م
 یآرمان אرتقا. کنند ی میروی پی متفاوتیو برنامۀ توسعه معموالً אز هدفهاאست  مختلف אرאئه شده یفیتعار
د قرאر یأک مختلف به درجات متفاوت مورد توجه و تی مردم ممکن אست در کشورهایت زندگیفی و کیستیبهز
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 אست که در ١١٠»دאری پای אنسانۀتوسع «ی אلگو،هشدر مطرح ی אخی توسعه که در سالهایאز جمله אلگوها. ردیگ
 . אرאئه شده אست١١١ برنامۀ عمرאن سازمان ملل متحدسویر אز یدهۀ אخ

 ،کند ی فرאهم میتیاست جمعی سیאرگذ ی و هدف آرمان אساسی برאین אلگو چارچوب مناسبیאز آنجا که א
 .אست ینجا ضروری آن در אیح אجمالیتوض

 אصلی هر کشور אز سه شاخص یشرفت אجتماعین سطح رفاه و پیی تعیدאر برאی پای توسعۀ אنسانیدر אلگو
 : شود یאستفاده م

 در ید به زندگی، אم)IMR(ر אطفال ی نرخ مرگ و مאین شاخص بر پایۀ :ی عمومیا تندرستی سالمت ـ شاخص١
ه و ی אولی و درمانیالت بهدאشتی تسهی،دنی مانند آب آشامی، به אمکانات بهدאشتیرس و دست):e( تولد آغاز

 .شود یف میها تعریماریه بی کودکان علیکوب هیدرصد ما
ل ی אفرאد بزرگسال و نرخ אشتغال به تحصیزאن باسوאدی مאین شاخص بر אساس: التیا تحصیشاخص دאنش ـ ٢

 .شود یف می تعری، متوسطه و عالییالت אبتدאین تحصیدر سن
 یאلملل  نیمت ثابت بی هر کشور به قید ناخالص ملی تول پایۀ برאین شاخص نیز: یا رفاه مادی ثروت ـ شاخص٣
 .شود ین مییتع

کار رفته در محاسبۀ شاخص توسعۀ ه ا عامل אز אطالعات بیر ی متغبینیم دست کم چهار میگونه که  همان
، لی و نرخ אشتغال به تحصی تولد، نرخ باسوאدآغاز در ید به زندگیر אطفال، אمی نرخ مرگ و میعنی، یאنسان

 .کرد محاسبه توאن آن رא می یتی جمعیآمارهادאرد و با  یتیجنبۀ جمع
 و ید ملیش تولی تنها אفزאی و אجتماعی توسعۀ אقتصادی هدف אصل،دאری پای توسعۀ אنسانی אلگوبر پایۀ

 یאرتقامانند  یرאقتصادی غی بلکه شاخصها؛ستی نی دאخلد ناخالصیتولمانند  ی، אقتصادیبهبود شاخصها
 به אندאزۀ یستی به אمکانات رفاه و بهز به ویژه زنان،  ، همگانی و دسترسیسطح سالمت، باال رفتن نرخ باسوאد

  جامعه،دאر الزم אستی پای به آرمان توسعۀ אنسانیابی  دستیبرא. دאردت ی אهمیرشد و رونق אقتصاد
 توسعۀ یزیر  برنامهی אصلیتهای אز אولویکی رא ی و خدمات אجتماعی، آموزشی אمور بهدאشت دریگذאر هیسرما
 .قرאر دهد خود ی و אجتماعیאقتصاد
ست  אد آنین تأکیمفهوم א. کند ید میند توسعه تأکیت دوאم فرآی و قابلیدאریر پای، به ویژه ب توسعۀ אنسانیאلگو

 کنونیش و رفاه نسل ی آساۀنده به אندאزی آیبه منافع و رفاه نسلهاد ی توسعه بایها  برنامهیکه در طرح و אجرא
 کنونیش نسل ی رفاه و آسای خود مانند نفت رא به هدف אرتقایۀ ملی سرمای אگر کشوری نمونهبرא. توجه شود
ر و محکوم کردن ین ذخاینده אز אی آی جز محروم کردن نسلهاین عملی چنۀجی אرزאن بفروشد که نتیبه بها
 . نخوאهد بودیماندگ به فقر و عقبآنان 

، ی عدאلت אجتماع؛ אست شدهدی تأکبر آنش یش אز پیدאر بی پای توسعۀ אنسانیگر که در אلگوینکتۀ د
 منابع אز محروم ی گروهها، به ویژه همگانی و فرאهم ساختن אمکان دسترسیع عادالنۀ منابع و ثروت ملیتوز
 زنان و قشر محروم و فرאهم ی توאناسازیی،ت دאدن به فقرزدאیאولو ،ن توجهی אۀالزم. אست و منافع توسعه یمل

 . אستی و אدאرۀ אمور אجتماعی، توسعۀ אقتصادید ملیان تولیساختن אمکان مشارکت فعاالنۀ آنان در جر

                                           
١١٠. Sustainable Homan Development. 
١١١. United Nation Development Programme. 
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 ت متناسب با توسعهینرخ رشد جمع
ی אین سیاست ف אصلهد، که  مردمیت زندگیفی و کیستیط زی شرאی אز אرتقاپس یتیاست جمعیدر برنامۀ س

 هر جامعه و ی با אندאزه و نرخ رشد متناسب با אمکانات אقتصادیتی به جمعیابی ، هدف عمدۀ دوم، دستאست
 אز یریت و جلوگی کاهش نرخ رشد جمعی مؤثر برאیاست عملی سدر پیش گرفتندر وאقع بدون . کشور אست

 مورد ی و رفاهی آموزشی، بهدאشتیها نهیهدۀ هزتوאند אز ع ی نمیא چ کشور در حال توسعهیش تعدאد آن هیאفزא
 کاهش و یستیط زی که با بهبود شرאکرد توجه جهت بایدن موضوع אز آن یאبه . دی برآی توسعۀ אنسانینظر אلگو
ت به سرعت رو یابد و جمعی یار کاهش میا بسیرود و  ین میت אز بی رشد جمعی موאنع سنت،ر אطفالیمرگ و م
ج یش سطح سوאد و دאنش مردم، خود אفرאد به تدریتوאن אنتظار دאشت که با אفزא یאلبته م .گذאرد یش میبه אفزא

ن موضوع یאما א. ابدی یت کاهش جه نرخ رشد جمعی و در نتدهند تغییر  خود رא ی باروریرفتارها و هنجارها
 با آرمان ابد کهیش ی אفزאی با چنان سرعت کشورتی جمعمدتن ی طول بکشد و در אیممکن אست مدت درאز

د و کاهش ی کنترل موאل،لین دلیبه א.  باشدناهمخوאن کشور یتی جمعهای سیاستدאر و ی پای توسعۀ אنسانیאصل
 .شود مید یتأکאست که هموאره بر آن  یتی جمعهای سیاست ی אصلی אز هدفهایکیت ی جمعیعینرخ رشد طب

م خانوאده و ی برنامۀ تنظیت، אجرאی نرخ رشد و کنترل حجم جمعکاهش به رسیدن یا رאهکار אصلیאبزאر 
 کافی عاقالنه دربارۀ تعدאد یریگ میها به تصم ق خانوאدهین برنامه تشوی אیهدف אصل. کنترل زאد و ولد אست

 جوאن کمک ین منظور به زوجهایبه א. אستم ین تصمی کردن אאجرאییفرزندאن و کمک به آنها در جهت 
ن فرزندאن یאبدאنند که ند و ی چند فرزند برآدرستت ی אز عهدۀ ترب،ندریم بگیشود تا آگاهانه و عاقالنه تصم یم
زאد و . ن گرددی تضمشایستگیز کل خانوאده به یند تا سالمت و رفاه آنان و نیایا بی به دنید با چه فاصلۀ زمانیبا

 که بدون ی بلکه فرزندאن،אندאزد ی مادرאن رא به خطر مه ویژهاد نه تنها سالمت و رفاه خانوאده، بیولد ز
د که با شو یسته می نگری به آنهاא همان ناخوאندهی غالباً به چشم م.ندیآ یا میدنه طور ناخوאسته به  و بیزیر برنامه

 .אند  مادر رא به خطر אندאختهه ویژهورود خود آرאمش و رفاه خانوאده ب
 یا به آنها دسترسیشته  الزم رא ندאی آگاهی אز باردאریری אمکانات جلوگدربارۀ که مادرאن یدر موאرد
ن در ی و چون سقط جنآورند روی مین ی אز فرزندאن ناخوאسته به سقط جنیی رهای معموالً برא،ندאشته باشند

 و یربهدאشتی غیطیشوند، در شرא ین کار می که ناچار به אنجام אی אست، زنانیرقانونی אز جوאمع ممنوع و غیبرخ
کودک جان  و جان خود رא به אندאزۀ یجه سالمتی در نتدهند، م میکار رא אنجان یرمتخصص אیبا کمک אفرאد غ

 یها  برنامه،ج אستیشتر رאیر و محروم بیان زنان فقی در م،نیאز آنجا که سقط جن. אندאزند یناخوאسته به خطر م
 ب چون دאشتنین ترتیبه א. ددאرن مادرאن محروم ی در حفظ جان و سالمت אیم خانوאده معموالً نقش مهمیتنظ

در معرض خطر فقر و بیشتر کند و فرزندאن آنها رא  یشتر میر رא بی فقیها اد فشار وאرد بر خانوאدهیفرزندאن ز
وب فقر و ی حلقۀ معאز میان بردن ی برאیم خانوאده رא سالحی تنظیها توאن برنامه یدهد، م یت قرאر میمحروم

 .دאنستت ینده אز دאم فقر و محرومی آینجات دאدن نسلها
 
 
 
 یدאشت باروربه

  אست،م خانوאدهی تنظیها  برنامهی هدف אصلکه ، سالمت مادرאن و کودکان تأکید بر گسترشدر حال حاضر
ش گسترش یش אز پیر بی אخیها در سالها ن برنامهی אی و درمانی بهدאشتیتهای دאمنۀ فعال אست تا شدهسبب
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 به אبتکار سازمان ملل متحد در شهر ١٩٩٤ت که در سال ی جمعאلمللی بینل در کنفرאنس ین دلیبه هم. ابدی
 یعنی ی،گریتر د یאز عنوאن کل» م خانوאدهیتنظ« عبارت یجاه م گرفته شد بی تصم،ل شدیقاهره تشک

ون بر یناسیا وאکسی یکوب هی گسترش دאمنۀ مابار کودکان ی مرگ و مکاهش. אستفاده شود» یبهدאشت بارور«
مان، ی و زאیر مادرאن بر אثر عوאرض حاملگی אز مرگ و میریشگی، پی دورאن کودکی عفونیهایماریضد ب
 ،کند ید می و سالمت مادر و کودک رא تهدشود می منتقل ی روאبط جنسبا که یردאری وאگیهایماری אز بیریجلوگ
 .روند ی به شمار می بهدאشت باروریها  برنامهאصلی یאز אجزא

 که سالمت یستی و زیادرאن دربارۀ عوאمل אجتماع مآگاهیهای باال بردن سطح אفزون بر موאرد پیش گفته،
 مانند و سالم در آنان نسبت به مصرف موאد مضر درست یجاد نگرشهایکند و א ید میآنان و کودکانشان رא تهد

به شمار  ی אز برنامۀ بهدאشت بارورئی جزیزن... زא و   توهمییایمی موאد ش، موאد مخدری، مشروبات אلکل،گاریس
 های دربارۀ خطر،ژه جوאنانی به و، אفرאدی باال بردن آگاهی،ع אز بهدאشت بارورین بردאشت وسیدر א. وندر می
ی تی אهمشایسته و אقدאم یریگ میاد و توאنا ساختن آنان به تصمید فرزندאن زی و تول و پیاپی زودرسیهایبارور

مند به دאشتن فرزند   و عالقه که مستعدیان زنانین بردن علل آن در می و אز بیی درمان نازאیحت. ویژه دאرد
 .אست ی مهم بهدאشت باروری אز هدفهایکیهستند 

 אز پیش و پسفرאهم ساختن خدمات مشاوره بر  الزم، یص منابع مالید با تخصی بایتی جمعهای سیاست
عنوאن ه  ناخوאسته بیهای אز باردאریریل جلوگی جوאن به אطالعات و وسای زوجهاین دسترسیتولد و تضم

در شده دی تأکیאز جمله حقوق بارور. אهتمام ورزند شهروندאن تمامی یا حقوق باروری یز حقوق אجتماع אیبخش
موقع آنان אز ه  بیح و برخوردאری به אطالعات صح، نسل جوאنه ویژه ب، همگانی حق دسترس،کنگرۀ قاهره
 دربارۀ یریگ میرغ אز تصم مطلوب و فای باروری الزم برאی و مهارتهاآگاهیها کسب یژه برאی وۀخدمات مشاور
 .אستا آوردن تعدאد مطلوب فرزندאن یدنه ل خانوאده و بیאزدوאج، تشک

ست، یر نیپذ  بدون سوאد و آموزش אمکانی و مسئوالنه دربارۀ باروردرست یریگ میچون دאنش و تصم
 یها سیاست ی אصلی אز هدفهایکی زنان برאی یالت رسمی به آموزش و تحصیگسترش אمکانات دسترس

 אز شروط یکیدهد که  ی نشان میرאن به خوبی مختلف אز جمله אیتجربۀ کشورها. رود به شمار می یتیجمع
ت به طور ی وکاهش نرخ رشد جمعی کنترل باروریها  و برنامهعام توسعه به طور یها ت برنامهی موفقیאساس
 یرویشود ن ی مسببزنان سطح سوאد و آموزش باال بردن . אست باال رفتن سطح سوאد و دאنش زنان خاص،
 و آنان یابدشد، پرورش  یده گرفته می غالباً نادیبه طور سنتکه ت کشور ی אز جمعیمی بالقوۀ نی و هوشیجسم

زنان با سوאد و . رندی رא در سطح خانوאده و جامعه برعهده گییتهای مسئول،بتوאنند متناسب با אستعدאد خود
و با بود ند خوאه یدتر و مؤثرتری بلکه شهروندאن مف، باشندین بهترتوאنند مادرא یالت باالتر نه تنها میتحص
אلبته باید توجه دאشت .  کمک کنندید درآمد ملیش و تولیتوאنند به אفزא ی میت אقتصادی بازאر کار و فعالبهورود 

ف یجام وظا אنی آموزش و אشتغال زنان و فرאهم ساختن אمکانات الزم برאی وفرهنگی، مبارزه با موאنع قانونکه 
 باال بردن سطح سوאد زناند یباو هموאره  بازאر کار نشود بهل و ورود ی زنان אز אدאمۀ تحصی ناتوאنسبب یمادر
 .ودر به شمارت ی جمعهای سیاست אز אهدאف یکی
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 جمعیت متناسب
 یت نه אز مشکالت باروریک نرخ رشد مطلوب که جمعیدن به یت و رسی جمعمیزאنت ی و تثبی بارورکاهش

 رא با یتیگذאرאن جمع استی س، شودرو به رون یی پای باروریتهایها و محدود یباال برخوردאر شود و نه با کاست
د در چه یت باید باشد و نرخ رشد جمعینه و متناسب چقدر بایت بهین پرسش موאجه کرده אست که حجم جمعیא

.  ندאردی و روشنی پاسخ قطعرسش،پن یست که א אت آنی وאقع؟ن אندאزه برسدیت به אی باشد تا جمعیسطح
 دورۀ زمانی آن در ی و אجتماعیط אقتصادیبا توجه به شرאتوאن  رא میا مطلوب هر کشور یت متناسب یجمع

ک ی در  אین شرאیطنی همچن، متفاوت אستیط در هر جامعه و کشورین شرאیر אست و אیخاص تصور و تفس
ط زمان و مکان ی تابع شرא،ت متناسبیجمعسخن،  گریده ب. تغییر یابدکشور خاص ممکن אست به سرعت 

 ممکن אست با سالمت و رفاه مادرאن و ی کل جامعه گاهیا رشد مطلوب برאیت یسطح متناسب جمع. אست
 پافشاری نمونه برאی.  وאدאر سازدی و خطرناک بهدאشتیرقانونی غبه کارهایها سازگار نباشد و آنان رא  خانوאده

 در آن کشور یستی بزرگ در אوאخر نظام کمونیها جاد خانوאدهی و אیق باروریتشو ر بی رومانپیشینرهبرאن 
 یا با אستفاده אز روشهایشدند،  ی که ناخوאسته باردאر می אز زنانیادی زگروه ، شده بودسبب) ١٩٧٠ـ ١٩٨٠(

. بان رها کنندایا فرزندאن ناخوאستۀ خود رא در کوچه و خی خود خاتمه دهند و ی به حاملگیرقانونین غیسقط جن
  جمع شدهیگر رومانی بخارست و چند شهر دیها خانه میتی دست دولت مانده و در ی که رویکودکان سررאه

אین  .دز مبتال شده بودندی אز جمله אگوناگون بیماریهای به دلیل توجه نکردن شایستۀ مسئوالن، و به بودند
 . در אذهان مانده אستی هنوز در رومانیستی تلخ دورאن نظام کمونیادگارهای אز یکیعنوאن ه  برخدאد

 به ی و אجتماعید تالش کند با توجه به سطح אمکانات אقتصادی بایتوאن گفت هر کشور یدر مجموع م
ن سالمت و ی سطح متناسب با تضمبات خود رא ی و رشد جمعی سطح نرخ بارور،مدت صورت درאزمدت و کوتاه

ل باال بودن یאگرچه به دل. ن کندی کشور تضمیز سطح توسعۀ אقتصادیها و ن رفاه کودکان و مادرאن و خانوאده
 אما ،رسد ی معموالً مطلوب به نظر می بارورکاهش در حال توسعه کوشش در ی کشورهابیشتر در ینرخ بارور

 ی سالخوردگبه سویت رא ی جمعی ممکن אست ساختار سنیع نرخ بارورید فرאموش کرد که کاهش سرینبا
 ی، مالیها نهید، جامعه رא با هزت فعال و مولّی بر کاستن אز نسبت جمعאفزونب ین ترتی دهد و به אسوق
 אز یر تعدאدی چند دهۀ אخهای هرب تج. سازدرو روبه یعاً رو به سالخوردگیت سریک جمعی ی و אجتماعیبهدאشت
د یباال رفتن אم«ل دو عامدو جانبۀ ر ی تأثه دلیلست که ب א אز آنی حاک،نی مانند چ، در حال توسعهیکشورها
بسیار ن کشور ممکن אست ی در אیند سالخوردگیت، فرآیش سن جمعیدر אفزא» یکاهش بارور«و » یبه زندگ
 .رخ دهد ییتر אز جوאمع אروپا عیسر
 
 
 

 تی جمعییای و جغرאفیع مکانیتوز
 هر یتیست جمعاید در سی و باکرد یل و بررسی تحلتوאن می جهت אز دو  رאتی جمعییای و جغرאفیع مکانیتوز

ت یع جمعی توز، دوم جنبۀ مختلف ویت در نقاط و نوאحیع جمعی توزجنبۀ نخست،. شود توجه بدאن یکشور
ت در هر یع جمعیتوز(رאن یت در אی ترאکم جمعبرאی نمونه هر چند. یی אست و مناطق روستاین مرאکز شهرمیا
ن نسبت ی אما א،لومتر مربع אستیفر در هر ک ن٤٢ حدود یعنی ،ن אستیی نسبتاً پا١٣٨٥در سال ) لومتر مربعیک

لومتر ی نفر در ک١٤٢٠٠ کمی نزدیک بهشهر تهرאن با به אستثنای . ار متفاوت אستی مختلف بسیدر אستانها
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تفاوت  نفر در אستان سمنان ٧الن تا ی نفر در אستان گ١٦٥ مختلف אز یت در אستانهای دאمنۀ ترאکم جمع،مربع
الن ی אستان گین رقم برאیא.  وجود دאردیک آبادیلومتر مربع אز سطح کشور ی ک٢٤ به طور متوسط در هر. دאرد
 .لومتر مربع אستی ک١٢٥ אستان سمنان یلومتر و برאی ک٥

 ی אقتصادی،عی طب گوناگونت در نقاط مختلف هر کشور با عوאملی جمعی در ترאکم نسبی אساستفاوتهای
 و یعیرאن عوאمل طبیدر א. شود توجه به آن کشور یتیجمعاست ی سید در طرאحی دאرد که باپیوند یاسیو س
 :ند אزא عبارتאین عوאمل . ت بوده אستیع جمعیر در توزین متغی مؤثرتریمیאقل

 .ستندیاد مناسب نیت زی جمعزندگی אسکان و برאیאلعبور که    مرتفع و صعبیـ وجود کوهستانها
 که ی و جنوب شرقی شرقی،ژه مناطق مرکزی و به، אز مساحت کشوریא  بودن بخش قابل مالحظهیریـ کو

  یۀدر حاشجمعیت  و به אستقرאر پرאکنده و محدود کردهرقابل سکونت یک سوم אز مساحت کشور رא غیحدود 
 .ده אستیر אنجامیکو

 یریگ  که مانع شکلیمیط אقلیگر مناطق کشور و نامناسب بودن آب و هوא و شرאی آب بودن د ـ خشک و کم
 . در آن مناطق شده אستیتی جمعیها تمرکز

شتر ی باعث شده که بگوناگونی ی و אقتصادی אجتماعی،خی، عوאمل تاریعی عوאمل طبאفزون بر אین
ین مناطق رא به رد و אی אز کشور אنجام گیر در مناطق خاصیدر پنجاه سال אخه ویژه  بی، عمرאنیهایگذאر هیسرما

ه در ی عسلو.گر درآوردیت مهاجر אز مناطق دیجمع و جذب ی و صنعتی عمدۀ توسعۀ אقتصادیهاصورت قطب
 و  אصفهان، مشهد، بزرگ چون تهرאنهای در אطرאف شهریت אقتصادیشتر אز ظرفی بیهایگذאر هیجنوب، سرما

ز برخوردאر ی نیشتری بیت شهریتر معموالً אز جمع تی مناطق پرجمع.هایی אز אین دست هستند  نمونهرאزیش
 باز توزیع جغرאفیایی جمعیت در مناطق مختلف کشور و אیجاد تعادل میان جمعیتبه אین دلیل میان . شوند می
 .ک وجود دאردی نزدیא  رאبطهیی و روستایشهر

ش אز ی אز تمرکز بیریت و جلوگی متناسب جمعییای و جغرאفیع مکانی توزگذאریهای جمعیتی دربارۀ سیاست
 אما در عمل چندאن آسان ،رسد ی به نظر مینطق אگرچه الزم و میا مرאکز شهری خاص ی آن در مناطقאندאزۀ
ط کار و درآمد ی فرאهم بودن شرאدلیل به   که معموالً، אز کشوریت به تمرکز در مناطق خاصیل جمعیتما. ستین

شتر در آن ی بیگذאر هی אست با گذشت زمان و سرمایهیبد. ردیگ ی بهتر در آن مناطق אست، صورت میو زندگ
 یت به سوی جذب جمعی برאیشتری بی و فرهنگی אقتصادیها  جاذبه،هیشتر سرمای بی بازدهه دلیل ب،مناطق

 که אز ی مرאکز شهره ویژه ب،ن مناطقیت متمرکز در אیجمع. شود یتر فرאهم م تیمناطق آبادتر و پرجمع
 یاسی و سی دאرد که قدرت אقتصادאمکان برخوردאرند و ی بهتری و فرهنگی آموزشیאمکانات و فرصتها

رאن رא به یگ میگر تصمیت ممتاز خود دولت و دیتوאند با אستفاده אز موقع یدست آورده باشند، مه  هم بیشتریب
گر ی אستان و دی אینא هی حاشی شهر تهرאن و شهرها.دین مناطق مجبور نمایشتر در אی بریگذא هیسرما
 .رندیگ ی می جایبند ن دستهیشهرها در א کالن

ت یع متوאزن جمعیتوزبه د ی بای، هر کشورتِی جمعیاست ملی سیکندگع و پرאیبا توجه به مشکالت توز
 گذאریهای سرمایه، ی و فرهنگی مناسب אقتصادی و با אستفاده אز مشوقهاکرددر مناطق مختلف کشور توجه 

 ه ویژه ب،تیع جمعی توزیازאت رא برאیگر אمتیجاد אشتغال و دی אی،اتی مالیتهای، معافیא ، توسعۀ منطقهییربنایز
ت مهاجر אز نقاط یک قطب عمدۀ جذب جمعیعنوאن ه ظهور خوزستان ب. مود فرאهم ن، جوאنی گروه سنیبرא

ت ی در جذب جمعی و صنعتی אقتصادۀت برنامۀ توسعی אز موفقی نمونۀ خوب،مختلف کشور در אوאسط قرن حاضر
 אز سویو دوردست جوאر   همیمهاجر کشورهاجمعیت جذب .  אستیعیت طبیک منطقۀ گرم و فاقد جذאبیبه 
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ت در ی و رونق گرفتن بازאر کار و فعالیدنبال אستخرאج منابع نفته ج فارس بی خلیۀ جنوبی حاشیها نینش خیش
 . مساعد در سطح منطقه אستیط אقتصادیت به لحاظ شرאی אز جذب جمعیگری دۀ نمون،آن مناطق

 
 
 

 یی و روستایت شهریان جمعیتوאزن م
 ی به مناطق شهرییت روستایع جمعی אز مهاجرت سریری و جلوگیی و روستایت شهریان جمعیجاد توאزن میא
توجه کرد که نیز ن نکته ی به אباید. ردیقرאر گ) یو نه مقطع(وسته ی پیتی جمعهای سیاست ی אز هدفهایکید یبا

 هم باشد ی کوچک و پرאکنده אگر عملی به صورت وאحدهاییت روستایجمع کنونی عی توزیکوشش در نگهدאر
 هزאر روستا و ٦٥ش אز یرאن در حال حاضر بیدر א.  قابل دفاع نباشدאی  و توسعهی אقتصادی، אز لحاظ אجتماعماא

 کشور یאز روستاها% ٤٠ک به ی در وאقع نزد.ار אندک אستی آنها بسبیشترت ی دאرد که جمعوجود پرאکنده یآباد
 %٥به ) شتری نفر و ب٥٠٠٠(ت یرگ و پرجمع بزآبادیهایدهد و نسبت  یل می کمتر אز صد نفر تشکیهایرא آباد
ت ی אز جمع% ٢٢ سکونت دאرند و حدود ی شهرۀ نقط٦٥٠ت کشور در حدود ی جمع%٦٥ش אز یب. رسد یهم نم

 .אند متمرکز شده زیرאز و تبری ش، אصفهان،شهد، م شهر بزرگ تهرאن٥کشور در 
ا مرאکز ی تلفن در روستاها  و، برقیکش  رאه، آب لولهمانندد ی جدی زندگیۀفرאهم آوردن אمکانات אول

ه  بی و آموزشیالت بهدאشتی تسهیجاد و نگهدאریא.  אستאی گسترده یگذאر هی کوچک مستلزم سرمایتیجمع
 یش و روאج אمکانات کشاورزیدאی با پאفزون بر אین،. نه אستیار پرهزی بسیی باالتر אز حد אبتدאی در سطوحویژه
ن همه وאحد ی אتدאوم ی برאیلی دلی، دیگران محل سکونت و کشاورزی می زمانۀد و کوتاه شدن فاصلیجد
 . نمانده אستی کوچک باقیتیجمع

ان به شهرها یی אز مهاجرت روستایریت کشور و جلوگیع جمعی توزیزیر رسد در برنامه ی به نظر م،نیبنابرא
 אز سوی. یدאر توجهی ویژه شودو אز نظر אقتصادی مولد و پا) شهرکها(باید אقدאم به אیجاد روستا شهرهای بزرگ 

 یحیز אماکن تفری و نیא مارستان، مدאرس متوسطه و حرفهی بمانند ییربنایالت زی در تسهیگذאر هی سرما،گرید
ان شهرها و یتوאند אز شکاف موجود م ین אقدאم میא. توجه و دفاع خوאهد بود  قابلی در شهرکهاو خدمات אجتماع

 به طور خالصه هر אقدאم و . אست، بکاهد به شهرهایی مهاجرت روستایאساس یها زهی אز אنگیکیکه ، روستاها
 قابل دفاع ی אز رאهبردهایکید ی در عصر جدی ـ אقتصادی شهرکها در نظام אجتماعگسترش ی برאیساز نهیزم

 .رود ی به شمار میشده در کاهش روند مهاجرت روستا ـ شهر و تجربه
ن ی א.دی אستفاده نماگوناگونی یتوאند אز رאهکارها ی میتی جمعیها سیاست باال، یدن به هدفهای رسیبرא
 :ندא  عبارت، شده אستینیب شی جهان پی کشورهابیشتر یتیاست جمعی در روند س کهرאهکارها

 یر به خدمات بهدאشتی جوאن مناطق محروم و فقی زوجهاه ویژه ب، همگانیـ فرאهم آوردن אمکان دسترس١
 ی؛ریل جلوگی و وسایبارور
 و درمان به موقع زنان در אمور یریشگیص، پی تشخی الزم برאی و درمانیـ فرאهم ساختن אمکانات بهدאشت٢

 ؛شوند یدאر نم  که بچهی مردאنیز برאی و نیبارور
 نرخ مرگ و کاهشت و یر و دورאن طفولی وאگبیماریهای در برאبر یکوب هیـ باال بردن سطح پوشش برنامۀ ما٣
 ؛نی وאلدبخشی به نانیدאن و אطمאر نوزیم
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 یگذאر د خانوאدۀ کوچک و فاصلهیرאمون אرزشها و فوאی پی عمومی و باال بردن آگاهدرست אطالعات دאدنـ ٤
 ی؛ همگانیها رسانهرאه د אز ی موאلمیان
 یی؛ در مناطق روستایط زندگی شرאی توسعۀ هماهنگ شهر و روستا و אرتقایها  برنامهین و אجرאیـ تدو٥
شور با  אز کی خاصیت در نوאحی جمعیرضروری بزرگ و تمرکز غیۀ شهرهایرو یسترش ب אز گیریـ جلوگ٦

 .تیجمع  کمی در نوאحی و صنعتی אقتصادیتهایق فعالی و تشوی אقتصادیهاאستفاده אز אهرمها و مشوق
مدت هم در   و کوتاهی کمّی هدفهاۀ معموالً رشتیتی جمعهای سیاست و درאزمدت ی کلیدر کنار هدفها

 یابی رא אرزیتیاست جمعی سییت و کارآی آنها درجۀ موفقیریگ ت و אندאزهیشود تا بتوאن با رعا یرفته منظر گ
 : אزندא  عبارتאین אهدאف کوتاه مدت .کرد
  ساله؛٣٠ک دورۀ یدر ) ٢٫١ (ینی سطح جانشאندאزۀ تا یزאن باروریکاهش م) אلف
  سال؛٧٥ حدود  تا تولدآغاز در ید به زندگیش شاخص אمیאفزא) ب
 کصد هزאر؛ی در ١٠ در هزאر و ١٠ میزאنر אطفال و مادرאن به یزאن مرگ و میکاهش م) ج
 ؛یرستانی دبیها  تمام رشتهی برאی خانوאدگیت و زندگی مربوط به جمعیگسترش آموزشها) د
 با אستفاده אز אهرمها و یل مهاجرت روستا ـ شهریم و تعدی تنظبرאی یاست عملی چارچوب سیۀته)  ه

 .گر אبزאرهای و دی אقتصادیقهامشو
 
 
 

 دهچکی
אز אنقالب .  و قابل مطالعه نبودمهم ی جمعیت برאی جوאمع بشری موضوعۀאضاف, تا حدود دو قرن پیش 

  به وجود آمدن אفزאیش شتابان جمعیت و در نتیجه کاهش مرگ و میر کنترل بیماریها وبا ،صنعتی به بعد
 .شد جمعیتی مطرح های سیاست جرאی אهای کنترل رشد جمعیت و مشکالت زمزمه

های جمعیتی بیشتر  ریزאن אجتماعی در نیم قرن אخیر، که جمعیت جهان אفزאیش یافت به سیاست برنامه 
های در حال توسعه با رشد ری رא به خود جلب کرد که کشوره بیشتج زمانی توאین فعالیتها. توجه کردند

 .رو شد هجمعیت روبیافته با کاهش  تابان جمعیت و کشورهای توسعهش
 ۀ باید بـرאی هـر کـشوری برنامـ         ، یعنی نیست؛ کشورها   تمامی سیاست جمعیتی وאحد پاسخگوی      یک برنامۀ  

 .لحاظ کنددر کوتاه مدت و درאزمدت ی و کیفی جمعیت رא های کمّ  جمعیتی در نظر گرفت که جنبهویژۀ
 عوאمـل طبیعـی، אقتـصادی و        تفاوتهای אساسی در ترאکم نسبی جمعیت در نقاط مختلف هـر کـشوری بـا                

 .سیاسی گوناگونی אرتباط دאرد که باید در طرאحی سیاست جمعیتی کشور به آن توجه شود
,  نه رشد بیش אز אندאزهتابرאی یک جمعیت مطلوب یا متناسب در نظر گرفته شود باید رخ رشد جمعیت ن 

زمدت אآن جمعیت رא در در, شد و نه کاهش ربه باور آوردمشکالت אقتصادی و אجتماعی برאی آن جامعه 
 .ردبدچار سالخوردگی و پیری کند و نسبت وאبستگی رא باال 

 אز هجوم و ترאکم توجه کرد تای آن یتوزیع مکانی و جغرאفیاه  אین سیاست جمعیتی باید بدر طرאحی 
,  אقتصادیۀאین سیاست جمعیتی باید بتوאند توسع. دشو هر منطقه جلوگیری تجمعیت بیش אز ظرفی

 ،ویژه برאی مادر و کودک که אز بعد جمعیتی بیشتر مخاطب هستنده  ب،المتی و رفاه رא برאی آحاد جامعهس
 .فرאهم نماید
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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛ کنترل باروریۀتاریخچ 
 ؛عوאمل مؤثر بر אستفاده אز روشهای کنترل باروری 
 ؛میزאن אثربخشی روشهای کنترل باروری 
 .روشهای جلوگیری אز باردאری 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
آرمانها و هدفهای کمی و کیفـی       همچنین به   . سخن گفتیم های جمعیتی    یاست پیرאمون س  پیشین يها  جلسهدر  

در قلمرو سرزمینی خـود بـرאی    دولتها  . אشاره كردیم  مشخص زمانی   ۀمحدود درآنها  رאهکارهای عملی    ودولتها  
 .کنند می אجرאאی رא  های ویژه برنامه ،دو هدف عمدهیابی به  دست
هـای تغییـر جمعیتـی بـر אسـاس سـاخت و ترکیـب سـنی                    برאی אیجاد زمینه    ها، אقدאماتی ویژه    אین برنامه ) אلف

 .مشخص אست
یـابی    אما دست . یابی به یک אلگوی توسعۀ پایدאر برאی آن جامعه אست           ها سبب دست    تحقق یافتن אین برنامه   ) ب

אجتمـاعی،  به یک אلگوی توسعۀ پایدאر تنها در پناه אیجاد شرאیط یک سیاست جمعیتی ویژه، و بر אساس شـرאیط         
یابی به سه هدف عمده، یعنی        در אین אلگوی توسعۀ پایدאر، دست     . فرهنگی، אقلیمی و سیاسی خاص אستوאر אست      

אرتقای شاخص سالمت و تندرستی، אرتقای سطح دאنش و تحصیالت و אرتقای سطح رفاه مـادی و ثـروت بـر                      
 نرخ رشد معینی برאی جمعیـت مـدّ         در אین سیاست جمعیتی تعیین    . گردد  אساس تولید ناخالص ملی پیگیری می     

 .نظر אست که אز طریق بهدאشت باروری و کنترل باروری میسر אست
 
 
 
 

 کنترل باروری
مدאخلۀ دولت در رאسـتای تـشویق    :  کشور عبارت אست אز    کمفهوم کنترل باروری یا تنظیم خانوאده در مقیاس ی        

هرگاه زن و مـرد آزאدאنـه و        . ز نسلهای پیشین باشد   ها برאی به دنیا آوردن کودکانی که تعدאدشان کمتر א           خانوאده
به אختیار خود تصمیم به دאشتن تعدאد محدود و مشخص فرزندאن بگیرند؛ در אیـن هنگـام سـخن אز پیـشگیری               

ریـزی  گذאری بین موאلید رא با توجـه بـه אمکانـات خـود برنامـه           گاه كه زوجین فاصله     آید و آن    موאلید به میان می   
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هـر دو   )  بهدאشـت بـاروری    یا( کلی عبارت تنظیم خانوאده      ه طور ب. شود  نظیم خانوאده نامیده می   نمایند، אین אمر ت   
با دאنـش  ها  خانوאده هدف אز سیاست تنظیم خانوאده אین אست که אفرאد و ،بنابرאین. گیرد شده رא دربرمی مفهوم یاد 

 كنند و بـا توجـه بـه    یجلوگیروאسته ها و روشهای مناسب و مشروع אز زאد و ولد ناخ    و آگاهی و אستفاده אز شیوه     
 .مشخص كنندرא خویش و مادی خود، تعدאد فرزندאن شرאیط אجتماعی 

 
 
 

 تاریخچه
 یبرאوسایل و موאد فرאوאنی     به  تاریخ بشر   در  . کنترل موאلید در میان فرهنگها و אقوאم אز دیرباز وجود دאشته אست           

 ،ی אز باروت، جیوه، عسل حـاوی زنبـور مـرده          قرصهای،  های گیاهی   جوشاندۀ ریشه  همانند   ی، אز باردאر  یجلوگیر
 אسپرم و سـقط     אز میان بردن   برאی   همچنین. غیره אشاره شده אست   نوشیدن آبی که در آن مُرده شسته باشند و          

 .كردند یאستفاده م ...  و یا جسم سنگین بر شکم و دویدن بستن سنگهمچون مختلفی یروشهاאز نین نیز ج
 سال قبل در هنـد و     ١٦٠٠در مصر و    אز אین    سال پیش    چهار هزאر   آن אست كه   ۀددهن  نشانموجود  مدאرک  

 روغن سدر مخلوط با روغـن  אستفاده אزאرسطو . אند کرده  אستفاده مییی در چین אز چنین روشها  پیش سال   ١٣٠٠
ری شـده و دیگـ      عسل و سدر یا پوست אنـار رنـده         ۀ نعناع،  حکیم دیگری عصار   .كرده אست    یسفارش م زیتون رא   

 ١١٢.کرده אست  אلکل و تریاک توصیه می، سرکه،لیمو شستشوی دستگاه تناسلی رא با آب
  אشـاره وسایل جلوگیری אز ورود אسپرم بـه دسـتگاه تناسـلی زن        به   پیش سال   چهار هزאر های   در پاپیروس 

. אسـت ه شـد   مـی که אز کروکـدیل سـاخته  אند  אشاره کردهאی    به ماده  خویش   یها  در نگاشته مصریان  . شده אست 
 دو هـزאر  . رفته אسـت     אین منظور به کار می     یهای دریایی و برگ و موم نیز برא         אی אز علف و خزه      همچنین ورقه 

 ١١٣.אند کرده  אستفاده میچرب شده با روغنאز نمک سنگ نیز سال پیش در هندوستان 
 هـای   نظریـه  کنترل موאلید و جمعیـت مطلـوب         ۀ אفالطون و دیگرאن در زمین     ، אرسطو همانند یونان   ۀفالسف

 عـدد مناسب برאی جمعیت یک دولت شـهر یونـانی          بر אین باور אست که مقدאر       אفالطون  . אند  بیان کرده مختلفی  
ـ     אست  عدد مضرب אعدאد אول     אین   زیرא .אست ٥٠٤٠ ـ . شـود   مـی  تقـسیم    دوאزده عـدد    رو به رאحتـی ب  ه عقیـدۀ  ب

هـای   مثـل در خـانوאده   אز تولیـد     صـورت بایـد    در آن  بیـشتر شـود،      ٥٠٤٠ عددאفالطون אگر جمعیت شهری אز      
 אرسـطو   אز دیـدگاه  . کنـد   می אشاره فقر و گرسنگی     ، نفوس  تعدאد  میان ۀرאبطبه   אرسطو   .جلوگیری شود  جمعیتپر

אرسـطو بـرאی    . گسترش خوאهد یافت  نیز   فقر و گرسنگی     אفزאیش یابد، אگر تعدאد نفوس یک جامعه אز حد معینی         
رא مجـاز    سـقط جنـین و رهـا کـردن کودکـان در کوچـه و بـازאر                    متناسب جمعیتی شهر و دאشتن     ییحفظ زیبا 

 ١١٤.دאند می
)  אطمینـان آن   ۀبدون توجه بـه درجـ     (های سنتی جلوگیری אز باردאری       تمام ملل جهان کم و بیش אز شیوه       

 میالدی بـا    ١٨٢٢ در سال     بار  نخستین ،معنای אمروزی ه  אما تنظیم خانوאده ب   . אند  برده بهره   آنآگاهی دאشته و אز     
در  ١٨٧٨بـه سـال      درمانگـاه تنظـیم خـانوאده        نخستین. شدف  عرو م ١١٥توسیانیسم نو یا نئومالتوسی   ل ما ۀאعالمی

                                           
 .٥٣، ص ١٣٤٨، چاپخانۀ بهمن، کنترل موאلیدאهللا کیهان،  روح. ١١٢
 .همان. ١١٣
 . ، بخش تاریخچه١٣٨١شناسی دאنشگاه عالمه طباطبائی،  محمدولی علیئی، جزوۀ جمعیت. ١١٤
 .אین אعالمیه به وسیلۀ فرאنسیس پالس، یکی אز شاگردאن مالتوس، نوشته شد. ١١٥
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پـس אز    .رهبـری کـرد    نهضت نئومالتوسی رא     ١٩١٠مارگارت سانجر در سال     . شددאیر  ) پایتخت هلند (آمستردאم  
نکتۀ شایان ذکـر آن אسـت       . شدאی אز جهان در حال توسعه، مرאکز تنظیم خانوאده تأسیس             در بخش گسترده  آن  

 سـقط جنـین رא بـه صـورت          ،یافته و بسیاری אز کشورهای در حـال توسـعه           که אین مرאکز در کشورهای توسعه     
  .دאدند میرאیگان و قانونی אنجام 

 
 
 

 کنترل موאلید در אسالم
 مجاز شمرده شده     موאلید باردאری و تعیین حد و مرز برאی       پیشگیری אز    ، در فقه אسالمی   موجودبر אساس مدאرک    

 کـه در زمانهـای پیـشین      دهنـدۀ آن אسـت        نام مُسَلَْم در منابع و مآخذ אسالمی نشان       ه  مطالعات محققی ب  . אست
کنتـرل  ترین رאه     نخستین و ساده  عزل یا آمیزش منقطع     و   ١١٦ אست منعی ندאشته  در אسالم    باردאریپیشگیری אز   
در جلسۀ چهاردهم پیرאمـون     . کرده אست   بدאن عمل می  شناخته و     باروری אست که بشر آن رא می      אز  و پیشگیری   

 .אین مبحث توضیح بیشتری خوאهیم دאد
بـا  (یکـی אز روאیـاتی کـه    .  دאردאشـاره مجاز بودن روش عـزل در אسـالم    به   אی  گوناگون و پیوسته  روאیات  

گرאنـی خـود אز      مربوط به فردی אست کـه ن       ،نقل شده ) صلی אهللا علیه و آله    (אز پیامبر אسالم    ) گوناگونسندهای  
 دربـارۀ آن عمـل جویـا        رאگـذאرد و نظـر آن حـضرت           در میان می  ) صلی אهللا علیه و آله    (با پیامبر   رא  عمل عزل   

 که آنهـا    پذیرد میبه سبب پافشاری همسر آن مرد،        ،)صلی אهللا علیه و آله    ( بر אساس אین روאیت پیامبر       .شود  می
زیـرא بـاردאریِ دوبـاره אز شـیردهی فرزندאنـشان جلـوگیری        کنند؛جلوگیری  دאشتن فرزندی دیگرتا پنج سال אز     

 رא آن مـرد  ،)صـلی אهللا علیـه و آلـه      ( روאیت پیـامبر     در אین  .אفتاد  کودک به خطر می   و در نتیجه سالمت     کرد    می
 ١١٧.مطمئن ساخته אست) عزل( אین عمل دربارۀ درستی

زمـان  (ه در قـرن دوم هجـری         کـ  شـویم   متوجه می ) علیه אلسالم (بر אساس روאیت دیگری אز אمام صادق        
: نام אبوبصیر אز אمام پرسید    ه  شخصی ب . در میان مسلمانان بوده אست    رאیج   عزل، روشی    شرو) حیات אمام صادق  

 ،دאد عمل عزل رא אنجام نمی    ) علیه אلسالم (علی  ) جدم(« : אمام در جوאب فرمودند    »د؟ییفرما  عزل چه می   دربارۀ«
چنین «: فرمود אمام   ».אست) علیه אلسالم (אین بر خالف عمل علی      ) אما(« :دگوی  می  אبوبصیر ».אما من אنجام دאدم   

 بـه   ، دאود نبـی   ،سلیمان نبی و پدر אو    میان   یگونه که تفاوتها   همان. کند אختالفی برאی کسی אشکالی אیجاد نمی     
 ١١٨.»زند دومی ضرری نمی

توאن אز אمام محمد      ز میان آنها می   אند که א    رא مباح دאنسته  ) عزل(برخی אز دאنشمندאن مسلمان کنترل موאلید       
تـوאن بـه אبـوبکر محمـد بـن       אند مـی  אز علما و دאنشمندאن دیگر که در אین مورد אظهار نظر کرده   . غزאلی نام برد  

 ١١٩.سکویه אشاره کردم سینا، خوאجه نصیرאلدین طوسی و אبن زکریای رאزی، علی بن عباس אلمجوسی، אبن

                                           
١١٦ .Musallam, B, F. Sex and society in Islam, Birth Control before the nineteenth Century, Cambridge 

University Press. 1983, P 7. 
 . ، ترجمۀ محمدعلی علیئیאسالم و تنظیم خانوאده אز منظر شیعهאمیرهوشنگ مهریار، . ١١٧
 .١٣همان، ص . ١١٨
 .٩٩ند، ص ، چاپ سهخانوאده، جمعیت و تنظیم خانوאدهאیوب سهرאبی، . ١١٩
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هـا و فتـاوאی شـیعی در رشـد و کنتـرل               تأثیر آمـوزه  «بحث  توאنید به    برאی آگاهی بیشتر در אین زمینه می      
 .های بعدی مرאجعه کنید در جلسه» جمعیت

 
 
 

  تنظیم خانوאده در אیرאنۀتاریخچ
با אما   ،نگرفته بود  شمسی در אیرאن אنجام      ١٣٣٤تا سال    تنظیم خانوאده    ۀ برنام אقدאمات אساسی و مهم در رאستای     

هـای تنظـیم       در رאه אنجـام برنامـه      نخـستین گامهـا   ن و کودکان در وزאرت بهدאری        بهدאشت مادرא  ۀتأسیس אدאر 
للـی در   אلم  رאهنمای خانوאده با کمک یک سـازمان بـین         ۀ אنجمن خیری  ،همان سال  پایان   در. خانوאده بردאشته شد  

غیردولتی  مرאکز دولتی و     برخیکننده و کاندوم در אختیار       های کف אیرאن تشکیل شد و برאی کمک به مردم قرص        
 . گرفتقرאر 

אیـن  .  شمسی تشکیل شد   ١٣٣٧در سال   אی غیردولتی    مؤسسهبه وسیلۀ    אنجمن رאهنمای بهدאشت خانوאده   
زאیشگاه بنگاه حمایت مادرאن     وאحد آن در     نخستین و   ه بود مند پدید آمد    אفرאد دאوطلب و عالقه   مؤسسه אز تعدאدی    

 برخی  آنها. کرد  تهرאن و به صورتی محدود فعالیت می       در   ها تن אنجمنאین  . فعالیت خویش رא آغاز کرد     و کودکان 
فرزنـد و   چهـار    אز جمله دאشتن حـدאقل       هایی  ط رא با رعایت شر    باردאری و قدیمی پیشگیری אز      ییوسایل אبتدא אز  

 . سیاست خاصی در אین زمینه ندאشتدولت. دאدند می کتبی אز همسر، در אختیار متقاضیان قرאر نامۀ رضایت
אی   بـه گونـه    سوم عمرאنی جمعیـت      ۀ برنام وبه مسائل جمعیتی    شمسی   ١٣٤١در سال   ین بار   دولت نخست 
  :کردبدین شرح صادر  فتوאیی ١٣٤٣در سال אهللا شیخ بهاءאلدین محالتی   مرحوم آیتאز אین رو . ویژه نگریست

 موقـت طـور   ه  که ب  طرق مختلف جلوگیری אز حاملگی אز نظر قوאنین شرعی در صورتی          
  ١٢٠. مانعی ندאرد، رא عقیم نسازد و زنباشد

 تنظیم خانوאده   ، بهدאشت دربارۀאی אز کارشناسان شورאی جمعیتی برאی مطالعه          عده شمسی   ١٣٤٥در سال   
هـای بهدאشـت و تنظـیم خـانوאده و همچنـین               در همان سال معاونت برنامـه      .آمدندאیرאن  به  سائل جمعیتی    م و

 ۀ در برنامـ دولـت . عالی هماهنگی در وزאرت بهدאری تشکیل شدعالی بهدאشت و تنظیم خانوאده و ستاد         شورאی
   چهـارم عمرאنـی    ۀدر برنامـ  و  אی مختـصر دאشـت        به خطـرאت אفـزאیش جمعیـت אشـاره        ) ١٣٤٢ـ   ٤٦(عمرאنی  

 . אی در زمینۀ تنظیم خانوאده گرفت های گسترده تصمیم به אجرאی برنامه) ١٣٤٧ ـ ٥١(
 :  אزند אز אنقالب אسالمی عبارت بودپیش אهدאف بهدאشت و تنظیم خانوאده در دورאن

 ؛ها ـ پیشرفت بهدאشت و تأمین رفاه אجتماعی و אقتصادی خانوאده١
  ؛ אجرאی אین برنامهبرאی سازمانهای بهدאشتی و درمانی کشور همۀـ אستفاده אز ٢
  تعیین کردن تعدאد فرزندאن و تنظیم فاصلۀ میان کودکان به وسیلۀ مرد و همسرش؛ـ ٣
  ١٢١.های אجتماعی و אقتصادی کشور  برنامهدیگرهای بهدאشت و تنظیم خانوאده همگام با  برنامهام אنجـ ٤

ـ ،های تنظیم خـانوאده   برنامه١٣٥٧ אز پیروزی אنقالب אسالمی در سال        پس مـشکالت ناشـی אز   ه سـبب   ب
و کـوپنی   شـرאیط جنگـی    همچـون  دیگر   عوאملیאین אمر و    . تی به فرאموشی سپرده شد    جنگ تحمیلی برאی مد   

 ـ ١٣٦٥سالهای   میانکه جمعیت در    אی    ه گونه  ب شد؛جمعیت   رویّۀ  بیرشد   موאلید و    سبب رشد زیاد  شدن אرزאق   

                                           
 .٣٥٠، אنتشارאت جهاد دאنشگاهی، ص شناسی جمعیت جامعهאمیر آشفتۀ تهرאنی، . ١٢٠
 .٢٥٣کنترل موאلید، ص . ١٢١
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دولت جمهوری אسالمی   رویۀ جمعیت     بیرشد فزאینده و    . یافت)  درصد ٢/٣یعنی حدود   (چشمگیر   رشدی   ١٣٥٥
 .آوردبه אجرא دریزאن موאلید کاهش م برאیهای جمعیتی رא  سیاست ١٣٦٨אز سال رא بر آن دאشت تا 

ـ  شمسی  ١٣٧٣وزאرت بهدאشت، درمان و آموزش پزشکی در سال           دینאهدאف تنظیم خانوאده در אیـرאن رא ب
 :کردشرح אعالم 

 ـ کاهش مرگ و میر مادرאن؛١
 ؛ـ کاهش مرگ و میر کودکان٢
 ؛هنگام ـ جلوگیری אز زאیمانهای زود٣
 ؛ زאیمانهای دیرهنگامـ کاهش بیماریهای ژنتیکی یا جلوگیری אز٤
 ؛ تولد فرزندאن رعایت فاصلۀ زمانی مادرאن و کودکان با تغذیۀـ جلوگیری אز سوء٥
  ؛ مساعد برאی تأمین سالمت جسمانی و روאنی کل خانوאدهۀـ אیجاد زمین٦
  ؛ کاهش سقط جنین غیرقانونیدر نهایت ناخوאسته و باردאریهای אز پیشگیریـ ٧
  . אقتصادی و فرهنگی، אجتماعیۀهنگی آن با توسعـ کاهش رشد جمعیت و هما٨

بـا  رא  » قانون تنظیم خـانوאده   « ١٣٧٢مجلس شورאی אسالمی در بیست و هشتم אردیبهشت          بر אین אساس  
رא تأیید کـرد و     ماه همان سال قانون یادشده       در خردאد شورאی نگهبان نیز    . تصویب کرد  تبصره   دو ماده و    چهار

وزאرت (وری  ا وزאرت علـوم، تحقیقـات و فنـ        مربوط، همچـون  های    جرא به وزאرتخانه  אאز آن پس אین قانون برאی       
 ١٢٢.אبالغ گردید) زمان فرهنگ و آموزش عالی آن

 
 
 

 تعریف تنظیم خانوאده
برאی  אقدאماتی   شاملتنظیم خانوאده   : کند   تعریف می  چنینرא   تنظیم خانوאده    )W.H.O(سازمان جهانی بهدאشت    

و تعـدאد آنهـا و      فرزندאن  میان   ۀفاصل، تنظیم   אز دאشتن فرزند ناخوאسته   برאی جلوگیری    אفرאد و زوجها     یاری دאدن 
 تنظیم خانوאده،   ۀآموزش و مشاوره دربار   : ند אز א  אین אقدאمات عبارت  . אستزمان تولد فرزند با دیگر شرאیط       تطبیق  

 ۀوزش پدرאن و مادرאن دربار    به کسانی که نابارور هستند و آم      یاری رساندن   ،  باردאریتأمین وسایل پیشگیری אز     
 .خانوאده و فرزندאن
 :ند אزא  که عبارتعمده אست هدف به دنبال چهار אین تعریف بنابرאین،

 ؛ـ پیشگیری אز فرزند ناخوאسته١
 ؛گذאری مناسب میان فرزندאن ـ فاصله٢
 ؛ـ تعیین زمان تولد فرزند بر אساس شرאیط وאلدین٣
 . ـ تعیین تعدאد فرزندאن٤

گـذאری   فرزندאن אست که אین فاصـله     ۀ میان    فاصل تعیینتنظیم خانوאده در مقیاس خانوאدگی      هدف אساسی   
در تنظـیم خـانوאده     . אثرگـذאر אسـت   نیـز   ساخت و ترکیب جمعیـت      در  و  کند    کمک می سالمت مادر و کودک     ه  ب

. یت אسـت  אقتصادی ـ אجتماعی و میزאن رشد جمع ۀمقیاس אجتماعی یکی אز رאههای برقرאری تعادل میان توسع

                                           
بهدאشت، درمان و   و همچنین אبالغیۀ آن در همان سال به وزאرت١٣٧٢مصوبات مجلس سال : ک.برאی אطالع بیشتر ر.  ١٢٢

 .آموزش پزشکی
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אفزون ـ אجتماعی کشور،      אقتصادی ۀ توسع برאی. یافتگی نیست  حل توسعه   رאه تنهاאز زאد و ولد     پیشگیری   هر چند 
مـد مـردم،    توجه به سطح אشتغال زنـان و مـردאن، بهبـود معیـشت و درآ              ،  سوאدآموزیبر مسئلۀ جمعیت باید به      

چگونگی فعالیـت   بود بخشیدن شرאیط زیستی و      مرאتب منزلت و قدرت، به       سطح جایگاه زنان در سلسله     אرتقای
אیجاد تعادل میان رشد אقتصادی و אفزאیش جمعیـت          روی   ر ه به. توجه دאشت مردم در مقدرאت و ساخت جامعه       

 ، אیـن رאه   هـر چنـد   .  به אین هدف کلی، تنظیم خـانوאده אسـت         یکی אز رאههای رسیدن   .  کرد آغاز ییرא باید אز جا   
هـای خـدمات      تنظـیم خـانوאده هزینـه     در حقیقـت    . کند نمی کارهای بنیانی معاف     جامعه رא אز پردאختن به تعهد     

 . دهد  غذא و آموزش برאی هر تولد رא کاهش می همچونسالمتو عمومی مورد نیاز تأمین 
 :به هدفهای زیر توجه کردتوאن  های تنظیم خانوאده می برאی אجرאی برنامه

 زمـان  ۀد دربـار نـ توאن مـی های تنظـیم خـانوאده     אز برنامهۀبا אستفاد  وאلدین   : ناخوאسـته  باردאریهایאز  پیشگیری  ـ  ١
 . گیری کنند میان فرزندאن و تعدאد آنها آگاهانه تصمیمۀ فاصلباردאری و تعیین 

همچنـین   سـال،  ٣٥ سـال و بـاالی   هجـده  بـرאی زنـان زیـر    بـاردאری  : پرخطـر باردאریهایـ کاستن אز میزאن   ٢
 .رو אست روبهאز فرزند سوم هموאره با خطر אری پس و بارد سال سهکمتر אز زאیمانهای 

ناخوאسـته  بـاردאری  אست که هنگامی در معموالً  سقط جنین :ـ کاهش میزאن سقط جنین و عوאرض ناشـی אز آن          ٣
 .گیرد شکل می

 ٣٥یعنـی بـاالتر אز      (هنگام برאی مـادرאن      دیرکاهش باردאریهای    :ی ژنتیکی در نوزאدאن   بیماریهاـ کاهش میزאن    ٤
 אز אزدوאجهای فامیلی که אحتمـال بیمـاری ژنتیکـی رא بـرאی نـوزאد אفـزאیش                   جلوگیری و نیز هشدאر در   ) لگیسا
 .دهد می
تـوאن אز אیـن عامـل         مـی تولـد فرزنـدאن      میـان      فاصـله  با تعیین  : مادر و کودک   ـ جلوگیری אز אبتال به سوء تغذیۀ      ٥

 .جلوگیری کرد
میـان فرزنـدאن   مناسب ۀ  فاصلبا تعیین : برאی فرزندאن رش مناسبپروو ـ فرאهم آوردن אمکانات تغذیه و آموزش   ٦
 .کردفرصت مطلوب رא برאی خانوאده مهیا توאن  می

 אسـتفاده  بـاردאری  אز پیـشگیری אی برאی  אز هیچ وسیله)  سالگی١٥ ـ  ٤٥سنین (אگر زوجهای بالقوه بارور 
 که در سنین بـاروری      یی زوجها אین אساس بر  . حامله خوאهند شد  سال    یک طی درصد אز אین زنان در       ٩٠ ؛نکنند

 ١٢٣. אستفاده کنندپیشگیری אز باردאری باید אز وسایل ،مند نیستند به دאشتن فرزند عالقهو هستند 
 
 
 

 چکیده
ـ     تشویق خانوאده  رאستای دولت در    ۀمدאخل: ست אز  א ا تنظیم خانوאده عبارت   یروری  ابمفهوم کنترل     ه ها برאی ب

 אز سیاسـت تنظـیم    به طـور کلـی هـدف      و  دشان کمتر אز نسلهای پیشین باشد       دنیا آوردن کودکانی که تعدא    
ها و روشهای مناسـب و مـشروع    ها با دאنش و آگاهی و אستفاده אز شیوه خانوאده אین אست که אفرאد و خانوאده      

 رאخـویش   شرאیط אجتماعی و مادی خود، تعدאد فرزنـدאن         جلوگیری کنند و با توجه به       אز زאد و ولد ناخوאسته      
 .مشخص کنند

                                           
١٢٣.Cunningham, F.G et al Eds. 1993 "Williams Obstetrics", 19th edition, Prentice-Hall international 

inc. 
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 .نگرفتـه بـود   אنجام   تنظیم خانوאده    ۀ برنام رאستایאقدאمات אساسی و مهم در       شمسی   ١٣٣٤در אیرאن تا سال      
هـای    در رאه אنجـام برنامـه  نخستین گامهـا  بهدאشت مادرאن و کودکان در وزאرت بهدאری    ۀتأسیس אدאر אما با   

 .تنظیم خانوאده بردאشته شد
אی   بـه گونـه    ، سوم عمرאنـی جمعیـت     ۀبه مسائل جمعیتی و برنام    شمسی   ١٣٤١نخستین بار دولت در سال       

در دسـتور کـار قـرאر       ) ١٣٤٧ـ٥١( چهارم عمرאنی    ۀصورت عملیاتی در برنام   ه  ها ب   אین برنامه  .ویژه نگریست 
 .گرفت

 مشکالت ناشی אز جنگ     ه سبب  ب ،های تنظیم خانوאده     برنامه ١٣٥٧ אز پیروزی אنقالب אسالمی در سال        پس 
جمعیـت  رویّۀ    بی אفزאیش سریع موאلید و رشد        אمر  אین تی به فرאموشی سپرده شد که نتیجۀ       برאی مد  تحمیلی
هـای جمعیتـی     دولت جمهوری אسالمی رא بـر آن دאشـت تـا سیاسـت            رویۀ جمعیت،     بیرشد فزאینده و    . بود

 .אجرא درآورد به ١٣٦٨אلید אز سال کاهش میزאن موبرאی אساسی رא 
אی جدی    دאف تنظیم خانوאده در אیرאن رא به گونه        אه ١٣٧٣سال  אز   آموزش پزشکی    وزאرت بهدאشت، درمان و    

 .و عملیاتی به אجرא درآورد



 

 

 جلسۀ دهم

 عوאمل مؤثر بر روشهای کنترل باروری



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

  ؛ אستفاده אز روشهای کنترل باروریبرعوאمل مؤثر  
 ؛میزאن אثربخشی روشهای کنترل باروری 
 .مثل אنسان دستگاه تولید 

 
 
 

 درآمد
کنترل موאلید در میان فرهنگهـا و       ه پیرאمون باروری و تاریخچۀ آن سخن گفتیم و بیان شد که             در جلسۀ گذشت  

معرفی  پیشگیری אز باردאری  وسایل و موאد فرאوאنی رא به عنوאن אبزאر         ر  تاریخ بش . אقوאم אز دیرباز وجود دאشته אست     
 ۀبـدون توجـه بـه درجـ       (دאری  های سنتی جلـوگیری אز بـار        ملل جهان کم و بیش אز شیوه       یتمامکرده אست و    
 .אند جسته رאهها بهره آن آگاهی دאشته و אز ) אطمینان آن

مدאرک مکرر در فقه    و   شوאهد   پایۀبر  . אند  אدیان אلهی دربارۀ کنترل موאلید دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده        
 אبـزאر   نخـستین  ،عزل یا آمیزش منقطـع    .  مجاز شمرده شده אست    אسالمی پیشگیری אز حاملگی و تحدید موאلید      
کـرده   ترین روش بـدאن عمـل مـی        شناخته و به عنوאن ساده      رא می  کنترل و پیشگیری باروری אست که بشر آن       

 .אند متعددی بر مجاز بودن روش عزل تأکید کرده روאیات .אست
ۀ کنترل موאلید بـه روش جدیـد صـورت           در زمین  ی אقدאمات אساسی و مهم    ١٣٣٤تا پیش אز سال     در אیرאن   

 مـادرאن و کودکـان در وزאرت         بهدאشـتِ  ۀ در אین سال با تأسـیس אدאر       .אجرא نشد  تنظیم خانوאده    ۀ برنام نگرفت و 
 אز پیروزی אنقـالب אسـالمی در        پس .دאشته شد های تنظیم خانوאده بر      در رאه אنجام برنامه    نخستین گام  ،بهدאری

 برאی مدتی به فرאموشی سپرده     علت مشکالت ناشی אز جنگ تحمیلی     ه  های تنظیم خانوאده ب      برنامه ١٣٥٧سال  
 در جهـت  های جمعیتی دولـت  با אفزאیش رشد جمعیت در سالهای پس אز پیروزی אنقالب אسالمی، سیاست         . شد

 قـانون   ١٣٧٢ماه سـال      در بیست و هشتم אردیبهشت    .  درآمد  به بعد به אجرא    ١٣٦٨ אز سال    ،کاهش میزאن موאلید  
 وزאرت  ١٣٧٣تـصویب مجلـس شـورאی אسـالمی رسـید و אز سـال               و دو تبصره به     تنظیم خانوאده با چهار ماده      

بهدאشت و درمان و آموزش پزشکی با אنتشار אهدאف تنظیم خانوאده در אیرאن آن رא به صورت تصمیمی جدی در                    
 .جهت عملیاتی كردن و אجرאى آن אعالم نمود
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 عوאمل مؤثر بر روشهای کنترل باروری 
ـ  ین عوאمـل مـ    تـر   مهمאز   بـه   آگـاهی و آمـوزش       ، سـطح دאنـش    ، אرتقـای  ه אز روشـهای بـاروری     ر אسـتفاد  ؤثر ب

 אنـوאع وسـایل و       بـودن   دسـترس  دردر אین رאستا אرتقای کیفیت خـدمات،        . ستאل  ی وسا کنندگان אز אین    אستفاده
هـا و فرهنـگ جامعـه אز אهمیـت           אی و توجه به حساسیت      ، تأمین خدمات مشاوره   پیشگیری אز باردאری  روشهای  

 میزאن אستفاده אز אیـن خـدمات    ، و سریع  آساندسترسی  אین نکته شایان ذکر אست که        .ر هستند אی برخوردא   ویژه
آنچـه در אسـتفاده אز   . مستقل אز دیگر عوאمل مؤثر بر مصرف خـدمات تـأثیر دאرد   ،אین عامل. دهد رא אفزאیش می 

هنـدۀ آن אسـت کـه       د   و آمارها نـشان    ها  هربتج. ، تدאوم مصرف אست    دאرد روشهای مختلف بیش אز همه אهمیت     
ان نـامنظم   مرאجع بهتر אز دאدن خدمات بهمرאتبه  بتعدאدی אفرאد، به   پیوسته خدمات منظم و     ۀ אرאئۀ ثیر و نتیج  تأ

 אز سـوی   אنتخـاب روش مـورد عالقـه         ،ثر بر تـدאوم مـصرف     ؤ یکی אز عوאمل م    ١٢٤. آنان אست  نامرتب و אستفادۀ 
کنندگان دالیل    نکردن אز آنها אز سوی مصرف      ستفاده یا א  پیشگیری אز روشهای     نکردن  אستقبال ١٢٥.زوجین אست 

هـای    بـر אسـاس بررسـی     . شخصی אسـت   گوناگون و متفاوتی دאرد که گاه برخی אز آنها مبهم، نامربوط و کامالً            
אند و یا به دلیل نگرאنی אز         شده در אیرאن، خانمها به سبب نارאحتیهای عصبی، دیگر אز قرصها אستفاده نکرده              אنجام

 ،یـک אز אیـن دالیـل        هـیچ  ، אلبته אند  مالی روشهای مختلف و پذیرفته نشدن آن، אز آن دوری گزیده          خطرאت אحت 
 مشاوره و אرتباط مشاوره با زوجین و نیز توجه به فرهنگ جامعه در              ، نقش آموزش  .مبنای منطقی و علمی ندאرد    

 .ساسی אستهای تنظیم خانوאده بسیار א توفیق برنامه
 بسیاری  . و تدאوم آن אست    אستفاده در    کننده   عاملی تعیین  ،وسایل אز روشها و     کنندگان   مصرف آگاهیمیزאن  

نتایج یک تحقیق در کلمبیا نـشان دאد        . درستی و کامل אنجام ندهند    ه  کنندگان ممکن אست روش رא ب       אز مصرف 
ـ   ١٢٦.کننـد   אستفاده نمی قرص  אز   به موقع و کامل      אین کشور  در   کنندگان قرص   مصرف درصد אز    ٥٨که   رאن  در אی

کننده אز قـرص       درصد אز خانمهای אستفاده    ، تنها هفت  ١٣٧١ سال    ماه  خردאد شده در     אنجام بررسی   نیز با توجه به   
  دאد کـه درصـد אسـتفادۀ        دی نـشان  هـای بعـ     خوشبختانه بررسی  .کنند  در زمان خود مصرف می    آن رא درست و     

 .درست אز قرصهای خورאکی بیشتر شده אست
 نارضـایتی و     و دهـد    אثربخـشی آن رא کـاهش مـی        ،اکافی אز روشها و وسـایل     در وאقع אطالعات ناقص و ن     

منـد بـودن אسـتفاده אز אیـن روش            دهد که در نهایت به سبب אفزאیش شکایت و گله           رא گسترش می  אعتمادی    بی
رא  سطح آگاهی و دאنش مخاطبان و زوجین نسبت به روشها و وسـایل پیـشگیری                 بنابرאین باید . پذیرد  پایان می 

 .یش دאدאفزא
بـرאی  های مناسب   باید زمینه روشهاهای تنظیم خانوאده و باال بردن אثربخشی     برאی توفیق بیشتر در برنامه    

  :אند אز ها عبارت אین زمینه. دشوهای مشاوره برאی زوجین فرאهم  د زمینها אعتماد، همکاری و אیجکسب
درمانی و کارکنان و پرسـنل         ـ       אحدهای بهدאشتی  אیجاد אرتباط مناسب و אفزאیش אعتماد میان مرאجعان به و          )אلف

  ؛אین مرאکز

                                           
١٢٤. Laing, J. (1985) "Continuation and Effectiveness of contraceptive practice: across selectional 

approach" studies in Family Planning 16, 138 -153. 
١٢٥. Pariani S. et al. (1991) "Does choice made a difference To contraceptive Use Evidence from East 

Java" Stud. Fami. Plann 22:6.  
١٢٦. Potter, L. etal. (1987) "oral contraceptive compliance in Rural Colombia: Daily use, Personnal and 

Provider characteristies" Paper Presented at the Annual meeting of the American Public Health 
Association, new Orleana La 19 - 22.  
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  ؛ به روشهای مشاوره و وسایل قابل אستفاده آسان کاستن زمان אنتظار مرאجعان به אین مرאکز و دسترسی)ب
  . روشها چگونگی مصرف، אثرאت جانبی و میزאن אثربخشی هر یک אزۀ آگاهی دאدن و אفزאیش אطالعات دربار)ج

 אفزونکننده אز روشها،       همکاری و אنتقال אین آگاهی و کمک به زوجهای אستفاده           و אفزאیش  ب אعتماد در جل 
 یتلویزیـون نقـش  و  رאدیـو  همچونهای جمعی    رسانه ،بر مهارت کارکنان بهدאشت در برقرאری אرتباط و مشاوره        

 .אساسی دאرند
 در جلب همکاری مـردم و      ، دیگر  وسیلۀ و تلویزیون بیش אز هر     که رאدیو    دهند  می نشان   گوناگونمطالعات  

 . نقش دאرند،زوجین
 دو ســوم אز کــم دســت אســت کــه دهنــدۀ آن نــشان کــشور در حــال توســعه ٢٢ در شــده ۀ אنجــاممطالعــ
در . אنـد  به دست آوردهتلویزیون و  خود رא אز رאدیو دאشت و تنظیم خانوאده אطالع אولیۀ کنندگان خدمات به    مصرف

 ٦٩میزאن آگاهی مردم دربارۀ تنظیم خـانوאده אز         و تلویزیون   یو  دسه ماهه در رא    فشردۀ   ترکیه نیز پس אز تبلیغات    
بـه  نیـز  ر نیجریه  د ١٢٧. درصد رسید و אستفاده אز روشهای نوین پیشگیری אز باردאری אفزאیش یافت            ٨٦درصد به   

یون رא منبع کـسب     زهای آموزشی تلوی    پرده های تبلیغاتی و میان      درصد אز مرאجعان جدید برنامه     ٥٥طور متوسط   
 پس אز آموزش و تبلیـغ گـسترده بـا           ١٩٨٦ در سال    ١٢٨.אند  خانوאده אعالم دאشته  های تنظیم      برنامه אطالع خود אز  

هـا در مـردאن       میزאن بستن لولـه   )  شهر بزرگ برزیل   دومین(אستفاده אز رאدیو، تلویزیون و مطبوعات در سائوپولو         
هـای     پخـش برنامـه    رאیط فرهنگـی و هنجـاری در جامعـه،        وجه به ش  در אیرאن با ت   .  برאبر شد  دوאزده) وאزکتومی(

 . אسـت   زیاد مفیـد نبـوده    تنظیم خانوאده و کنترل باروری אز طریق رאدیو و تلویزیون در مقایسه با دیگر کشورها                
 یی رאدیـو  ۀدهند אز کانـال تلویزیـونی یـا برنامـ            می ح خانوאده ترجی  یها، אعضا   گونه برنامه  زیرא هنگام پخش אین   

ـ  ... نصب پوستر در معابر عمـومی یـا ترאکـت در بزرگرאههـا و                אما. یگری אستفاده کنند  د ثیر بیـشتری دאشـته     أ ت
 ١٢٩.אست

ن بیـشتر زنـان و مـادرאن        ارسـد مخاطبـ     های تنظیم خانوאده و کنترل باروری، به نظر می           برنامه  در بررسی 
توجهی   وری نسبت به مردאن دאرند، אما کم      تری در بار    ثرتر و مستقیم  ؤ زنان نقش م   هر چند در אین زمینه    . هستند

 . ست אها ها و یا حتی شکست برنامه  کاهش توفیق در אجرאی برنامهאساسیبه نقش مردאن אز عوאمل 
 درصد אز مردאن زیمباوه بر אین باورند که هرگـاه تصمیمـشان بـرאی پیـشگیری                 ٤٢تحقیق  یک  بر אساس   

 شایان ذکر אست که مرحلۀ مقاربت، جلـوگیری و کنتـرل         ١٣٠. بست ندان رא خوאه  شهای همسرאن   قطعی شود، لوله  
شـاید    برאی مردאن وجود دאرد در مقایسه با مرאحل کنترل باروری زنان           دیگر که  یی آزאدسازی אسپرم و روشها    در
 کـه مـردאن   ییو دیگـر روشـها  ) وאزکتـومی (ها   لوله برאی نمونه عزل یا مقاربت منقطع، بستن  .تر باشد   هزینه  کم
 . دאرندی بیشترتأثیرکار گیرند معموالً    بهتوאنند می

                                           
١٢٧. "Effective Family Planning Programs " (1993) the world Bank, washington DC. 

١٢٨. Piotrow P, (1995) "Mass Media and family Planning Promotion in three Nigerian cities" Studies 

in family Planning 21 (5): 265 - 74 . 
  .١٣٨٣های کنترل باروری، مطالعۀ موردی در شهر تهرאن،  ها در برنامه محمدولی علیئی، میزאن אثربخشی رسانه. ١٢٩
١٣٠. Mbizvo, MT., Adamckak, D.J. (1992) "Male fertility regulation: A study on acceptance among 

men in Zimlalwe" cent Afr. I. Med 38: 2. 
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 پیشگیری אز باردאریروشهای 
باروری باید مانع אیـن     پیشگیری אز   برאی  .  تخمک زن و אسپرم مرد אست      )لقاح یا مالقات  (حاملگی حاصل پیوند    

 : رאه میسر אستین אز چندאمربا توجه به آناتومی دستگاه تناسلی مرد و زن، אین . پیوند شد
 אز آزאد شـدن تخمـک و در     جلـوگیری  روشهای هورمونی אز אیـن رאه سـبب          : אز آزאد شدن تخمـک     جلوگیری )אلف

 یک نـوع    خورאکی با  ی قرصها ، دو نوع هورمون   با مانند قرصهای خورאکی     ؛شوند   می پیشگیری אز باردאری  نتیجه  
 . هورمونهای تزریقی و کپسولهای کاشتنی،هورمون

ا بر سر رאه حرکت אسپرم به درون رحم و مالقـات بـا تخمـک مـانع אیجـاد                     در אین روشه   : روشهای مکانیکی  )ب
کننـد و    که مردאن یا زنـان אسـتفاده مـی       ییها  אنوאع پوشش  ،)IUDאنوאع  ( אبزאرهای دאخل رحمی     ؛ مانند شود  می

 سبب کشته شـدن     ، آزאد شدن אسپرم تا حرکت به سوی تخمک و אنجام لقاح           אنوאع دאروها و موאدی که، אز لحظۀ      
 .شود سپرم میא

 که تخمک آزאدشده אز تخمـدאن  ییאگر در روزها.  تخمک و אسپرم هر یک عمری محدود دאرند      : روش طبیعـی   )ج
نزدیکـی  . شـود    جلوگیری مـی   در نتیجه אز باردאری   یرد و   پذ  لقاحی صورت نمی   אنجام نشود، حیات دאرد، نزدیکی    

 .شود  نمیسبب باروری حیات تخمک ۀ אز دورپس و پیش
 حرکـت   سبب رא که در زن سبب אنتقال تخمک و در مرد            ییها  توאن لوله   می  با عمل جرאحی   :ی جرאحی  روشها )د

های אمروزی بستن אیـن   شیوهدر تر אست و  های مرد بسیار آسان دسترسی به لوله. شود، بست و אنتقال אسپرم می  
 . گردیده אستفرאهم بدون אستفاده אز تیغ جرאحی یها حت لوله

آی یـو  « قرصهای خورאکی و پیشگیری אز باروری، مانندش فرאهم شدن روشهای نوین  سال پیسی و پنج  
سـبب نگرאنـی     ناخوאسـته و אز سـوی دیگـر          پیشگیری אز باردאری   אز سویی سبب אمیدوאری به אثر آنها در          ،»دی

 بـرאی ا  بارهـ پیشگیری אز بـاردאری אز آن زمان، وسایل و روشهای    .  אحتمالی یا عوאرض آنها شد     دربارۀ خطرهای 
 جهـان   ۀאیـن کـار همچنـان אدאمـه دאرد و در همـ            . אنـد    آنها تغییر یافتـه    هایאفزودن به אثرאت و کاستن אز خطر      

ی رخـ אیـن تحقیقـات، بـرאی ب      . پذیرد  אنجام می  برאی אطالع אز میزאن אثرאت و عوאرض آنها          אی  گستردهتحقیقات  
 .ا رא محقق ساخته אست جلوگیری אز برخی سرطانههمچونאی  نشده بینی روشها منافع پیش

ی אز خطرهـا    رخب.  به سرعت در کل جهان گسترش یافت       پیشگیری אز باردאری  ین دسته אز روشهای     نخست
گذאرده אست تا جایی که אمـروز אگرچـه         برجای  אی ماندگار در ذهن مردم          سفانه خاطره أو عوאرض אین روشها، مت    

هـا،    با یادآوری آن خـاطره     ولی هنوز    ؛אند  ده و تغییر یافته   אند یا به کلی אصالح ش        رفته میانبرخی אز آن روشها אز      
کننـدگان אز אیـن روشـها، کارکنـان         אسـتفاده   جمله  אز ،بسیاری אز مردم  . دهند  می روشهای نوین تعمیم     آنها رא به  

  روشهای אمروزی رא با אنوאع مشابه آن אز نسل گذشته          کنند،  אستفاده نمی  אین روشها    אزبهدאشتی یا حتی آنان که      
هـای جمعـی نیـز بـه      آمیز رسانه ، شایعات نادرست و مطالب غیرعلمی و شبهه     دریافتهای אشتباه  .کنند  میאشتباه  
 .زند ها دאمن میهگونه אشتبا אین

 پیشگیری אز باردאری   و مؤثرتر برאی     گوناگونپیشرفت تکنولوژی دسترسی به وسایل و روشهای        אمروزه با   
 . אستتر شده بسیار آسان
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 خشی روشهای کنترل باروریمیزאن אثرب
 אثربخـشی هـر     دیگر سـخن،   به   . مطلق نیست  آن و کنترل    پیشگیری אز باروری  אثربخشی هیچ یک אز روشهای      

بـستگی   زن و مـرد  ویـژۀ  باروری و همچنین شـرאیط   دوره و مرאحل مختلف زندگی بالقوۀ یک אز אین روشها به    
 .توאن بررسی کرد میربخشی آن رא  و אثمطمئن بودنهای جدول زیر   با توجه به دאده.دאرد

 
 

 ١٣١تناسب روشهای جلوگیری אز باروری در مرאحل مختلف دورۀ بالقوۀ باروری
 

 مزیت نسبی نام روش نوع روش مناسب مرحله

 پیش אز אزدوאج و پس
 ین فرزندنخستאز تولد 

אثر،   روشهای کوتاه
  مانعۀکنند هورمونی، אیجاد

کی، هورمون تزریقی، אرقرص خو
 مکاندو

، یسهولت قطع
 אثربخشی

 غیرهورمونی، روشهای در زمان شیر دאدن
  مانعهورمونی، אیجادکنندۀ

آی یو دی، قرص شیردهی به همرאه 
 کاندوم

ر ندאشتن یثتأ
 بر شیردهی

روشهای کامالً مؤثر  باردאری دو در فاصلۀ
 پذیر بازگشت

آی یو دی، قرصهای خورאکی، 
 کپسولهای کاشتنی، هورمون تزریقی

 بسیارخشی אثرب

آی یو دی، کپسول، هورمونهای  אثر روشهای طوالنی در אوאخر دورאن باروری
 تزریقی، قرص

 تر אثر طوالنی

 ها در مرد یا زن بستن لوله روشهای دאئمی فرزندآخرین  אز پس
 )وאزکتومی، الپروسکوپی، الپرאتومی(

 دאئمی بودن

 
 
 

 אنسانمثل  دستگاه تولید
آنهـا  אساس ویژگی אندאمهای تناسـلی، آنـاتومی و کـارکرد طبیعـی              باروری بر یری אز   پیشگאز آنجا که روشهای     

 .دهیم بدن رא به אختصار شرح می אین روشها آناتومی مطمئن شدن אز برאی אستوאر אست،
 
 

 دستگاه تولید مثل زن
یـا وאژن  ، مهبـل  )Uterus( ، رحـم )Fallopian (هـای رحـم   ، لولـه  )Ovary(گاه تولیدمثل زن אز تخمدאن      دست

)Vagina (    و گردن رحم)Cervix (  در شکل    وضعیت قرאر گرفتن אین אعضا    . شده אست تشکیل )چگونگی و   )١ 
 .شود  میشاهده م)٢(شکل در قرאر گرفتن آنها در لگن خاصره 

                                           
١٣١. Choe, Miniakim 1991 Defining an Appropriate contraceptive Method Mix world Bank 

Washington D.C. 
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 )١شکل (

  قسمتهای دאخلی دستگاه تناسلی زن
 
 

   
 
 )٢ (شکل

 ه و رאست رودهوضعیت دستگاه تناسلی زن در مجاورت مثان
 ـ مثانه١
 ـ لگن خاصره٢
 ـ پیشابرאه٣
  مهبلۀـ دهان٤
 ـ رحم٥
 ـ گردن رحم٦
 رحمدهانۀ ـ ٧
 ـ رאست روده٩
 
 

 تخمدאنها
 : دهند  رא אنجام میאساسیدو کار تخمدאنها 

 ؛ فرאهم ساختن تخمک)אلف
 . تولید هورمونهای جنسی)ب
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 .אده شده אست مرאحل تکامل تخمک در درون تخمدאن نشان د)٣(در شکل 
 

 
 

 )٣شکل (
 

 مرאحل تکامل تخمکـ ٣ و ١
 تخمک رسیدهـ ٤
 جامانده אز تخمک رهاشده حفرۀ بهـ ٥
 جسم زردـ ٧ و ٦
 جسم سفیدـ ٨
 عروق تخمدאنـ ١٢ـ٩

) אز بلوغ تا یائسگی   ( باروری   در دورאن بالقوۀ  . אند  ود جای دאده   تخمک رא در خ    چهارصد هزאر تخمدאنها حدود   
شـود و در جـای    ه طور طبیعی هر ماه یکی אز אین تخمکها که تکامل بیشتری یافته אست אز تخمدאن آزאد مـی      ب

یی تکامل تخمکهای درون تخمدאن و نیز אتفاقهـا       . گیرد   می  قرאر شده جسم زرد و سپس جسم سفید       تخمک آزאد 
ه در אثـر هورمونهـای جنـسی        אفتـد بـه طـور عمـد          آن می  ۀ رحم و دهان   دیوאر دو عادت ماهانه در      که در فاصلۀ  

 بـاروری و بـروز      ۀ سبب رشد قـو     אستروژن، پروژسترون و אندروژن    هورمونهای جنسی . گیرد  تخمدאن صورت می  
אستروژن و پروژسـترون هورمونهـای زنانـه هـستند و אنـدروژن هورمـون                .شود  صفات جنسی در مرد و زن می      

. متفـاوت אسـت   با یکدیگر    אما نسبت آنها     ،کند  د می  مرد و زن هر سه هورمون رא تولی        مردאنه אست؛ هر چند بدن    
 אگر در نسبت هورمون جنسی مرد یـا زن          . نیز وجود دאرد    אز هورمون هر جنس در بدن جنس دیگر        ئیمقدאر جز 

برאی نمونه אگر تولید هورمون جنسی אندروژن،       . شود  אختاللی אیجاد شود، در صفات ثانویۀ فرد אختالل אیجاد می         
 .شود ه אست، در بدن زن بیش אز אندאزه باشد، صفات مردאنه در אو بارز میکه هورمونی مردאن

 
 

 های رحم لوله
ـ         אز بدن   تخمدאنها زوج אست و در هر طرف       ها همچون   אین لوله   .کنـد   مین مـی  أ אرتباط میان تخمدאن و رحم رא ت
) عمـل لقـاح  (م های رحم مجرאی گذر تخمک رهاشده אز تخمدאن و معموالً محل مالقات تخمـک و אسـپر                 لوله
 אگـر در אیـن فاصـله لقـاح صـورت             و אنجامد   روز به طول می    چهارتا  سه  سفر تخمک אز تخمدאن تا رحم       . אست
 .رود  אز بین می،نگیرد

٤ ٣ ٢ ١ ٩ ١٠ ١٢ ١١
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 رحم
ی אسـت و دאخـل آن رא   نجسم رحم عضال.  گردن آن)ب ؛ جسم رحم)אلف ؛ دאردאساسی در رحم وجود   دو بخش   

یابد که آن رא بـرאی پـذیرش و     رحم در طول عادت ماهانه تغییرאتی می      مخاط .پوشاند  می) مخاط(אی نازک     الیه
ریـزد و همـرאه بـا          هر ماه אین الیه فرو مـی       باروری رخ ندهد در   אگر  . کند  یافته آماده می   گزینی تخمک لقاح    النه

א بـا   خـود ر باردאریعضالت جسم رحم به هنگام . گویند می عادت ماهانه   آن گردد که به    خون אز بدن خارج می    
  زאیمان با אنقباضهای منظم در بیرون رאندن جنین אز رحم          هنگامو  دهند    یش حجم جنین و جفت تطبیق می      אفزא

 אست پوشیده אز غدد ترشحی که در شرאیطی بـا ترشـحات غلـیظ و                ییگردن رحم مجرא  . کنند   کمک می  به فرد 
 .سازد میکند و آن رא برאی عبور אسپرم نامساعد  تر می چسبناک خود مجرא رא تنگ

 
 

  )وאژن(مهْبل 
بـه هنگـام    .  سـانتیمتر אسـت    هـشت אلـی دوאزده     توخالی به طول تقریبـی       ییبخشی عضالنی و به شکل مجرא     

. سـازد   آسان مـی  ترشحات وאژن حرکت אسپرم به سوی رحم رא         . شود  در אین فضا تخلیه می     אسپرم مرد    نزدیکی،
 .سازد زא می  عوאمل بیماریبرאبرولی تا آنجا که ممکن אست سدی در 

 
 

 دستگاه تولید مثل مرد
های منی برאی تولیـد و نگهـدאری           مرد، کیسه  ۀمسئول تولید אسپرم یا نطف    ،  بیضهدستگاه تولید مثل مرد شامل      

زوج  تخمـک در رحـم       قدرت بـارور کـردن    ) نطفه(منی بدون אسپرم    . های אنتقال منی و אسپرم אست       منی و لوله  
 .رא ندאردجنسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤ (لشک
 وضعیت دستگاه تناسلی مرد
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 :دهد جدول زیر وضعیت پیشرفت روشهای אمروزی برאی پیشگیری אز باردאری رא نشان می
 

 شرאیط کنونی ١٩٦٠ تا دهۀ شرאیط

 روشهای هورمونی
  هورمون زیادباقرصهای خورאکی 

  هورمون کم باییقرصها
  پروژسترون حاویقرصهای خورאکی 

 وאرد فوریت در مپیشگیریقرصهای 
  روزهسی روزه، تزریقی شصت روزه، تزریقی نودتزریقی 

 )نورپلنت(کپسولهای کاشتنی  -------         ------       -----  
 אبزאر دאخل رحمی
 אنوאع آی یو دی

دאرאی مـس، بـا خاصـیت آزאد کـردن          (هـای جدیـد       آی یو دی  
 )تدریجی هورمون

 ی جدیدها کننده مانع  مانعۀروشهای אیجادکنند
 )برאی مرد(کاندوم 

 دیافرאگم، کف و ژل
 کاندومهای التکس و پالستیک مردאن

 کاندومهای زنان 
 )نوع جدید سیلیکونی(دیافرאگم 

 نوع جدید کالهک دهانۀ رحم
 )مهبل(אسفنج جدید وאژن 

 )قرص، نوאر، ژل، کف(کشها  אسپرم -------       -----         ------  
  ها بستن لوله

 )جرאحی عمده(ها در زن  ن لولهبست
الپاروسـکوپی،  : برאی زنان به روش   (مرد و زن    ها در     بستن لوله 

 )مینی الپاروتومی
 

 )وאزکتومی(ها در مرد  بستن لوله
 

 روشهای متکی بر تنظیم آگاهانه باروری
 )گیری دما ریتم و אندאزه( دو روش

 *الپاروسکوپی، مینی الپاروتومی
روش ( و بدون عمـل جرאحـی     ) وאزکتومی(ها در مرد      بستن لوله 

 )معمولی و روش بدون אستفاده אز تیغ جرאحی
 چند روش 

ــۀ ــا، توقــف قاعــدگی در شــیر دאدن و مخــاط دهان   رحــم، دم
Symptothermal 

 
ثیر، پیشگیری אز باردאری אفـزودن بـر دאمنـۀ تـأ           سال گذشته هدف تمامی تغییرאت وسایل و موאد          چهلدر  

سـاخته شـدن   . تـر کـردن אسـتفاده אز آنهـا بـوده אسـت           یدن بیشتر به روشها و آسان     کاستن אز خطر، تنوع بخش    
گیرنـد،    אثر، کپسولهای کاشتنی، אفزودن مس به אبزאرهایی که در دאخل رحم قرאر مـی              آمپولهای تزریقی طوالنی  

ـ             אستفاده אز تکنیکها و אبزאرهای جدید در بستن لوله         هـای    ستن لولـه  های زن یا مرد، تا جایی که در چند دقیقه ب
 .ست אאین مدعابر  ی روشندلیل ،سازد مرد رא حتی بدون אستفاده אز تیغ جرאحی میسر می

                                           
منظور אز الپاروسکوپی یا مینی الپاروتومی آن אست که به جای عمل جرאحی کلی، با برش کوچـک روی شـکم و אسـتفاده אز                         . *

  .گیرد ها در زن אنجام می و אنجام برخی عملهای جرאحی همچون بستن لولهאبزאرهای خاص برאی مشاهدۀ دאخل حفرۀ شکم 
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 بـسیار  پیشگیری אز بـاردאری  که אحتمال مرگ در אستفاده אز روشهای نوین     دهندۀ آن אست    ها نشان   بررسی
کـه   رאی پیشگیری אز بـاردאری بאستفاده אز روشهای אمروزی    . ی אست باردאربسیار کمتر אز אحتمال مرگ ناشی אز        

 .אست رאنندگی انند کارهای روزمره مز אرشود بسی کم خطرت میمنجر به مرگ 
پیـشگیری אز    آنهـا در      ندאشـتن  حـسب میـزאن توفیـق       زیر میزאن אثربخشی روشهای مختلف بر      نمودאردر  
ه شدپیشرفته تنظیم   אساس אطالعات موجود در یک کشور         אین جدول بر   هر چند .  نشان دאده شده אست    باردאری
 ١٣٢.کند  نتایج رא تأیید میאین در برخی کشورهای در حال توسعه نیز شده مطالعات אنجام، אما אست

 ١٣٣: ماه אول אستفاده אز آنهادوאزده در پیشگیری אز باردאرینمودאر میزאن אثربخشی روشهای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی هنگـام در אین دאمنه بیشترین אثر      . אست אثربخشی هر روش     ۀ دאمنۀ دهند  ه نشان در نمودאر باال خطوط تیر    
אست کـه אسـتفاده     هنگامی   کمترین تأثیر مربوط به      .کارگیری روش، درست و پیوسته باشد       شود که به    ظاهر می 

 سخن آن אست که در روشهایی مانند کپسولهای          אین معنای دیگر . دباشאز روش، نادرست و به صورت گسسته        
ها در مرد אین دאمنه بسیار محدود و ناکامیابی در אستفاده אز אین روشها نزدیک بـه صـفر    یا بستن لوله  کاشتنی و   

حال آنکه، در   .  و پیوستگی אستفاده אز روش منتفی אست       نیست אختیار زن یا مرد      هزیرא אثر אین دو روش، ب     . אست
کـار گرفتـه شـود       رستی و پیوسته به   אستفاده אز قرصهای خورאکی دאرאی دو هورمون، در صورتی که روش به د            

 باشـد، در    نـامنظم ناکامیابی در אستفاده אز אین روش نزدیک به صفر אست و چنانچه אسـتفاده אز آن نادرسـت و                    
ناکامیابی در برخی روشها، ذאتی روش      .  خوאهد بود  ممکن زن   صد در   باردאری پنج ماه אول אستفاده، وقوع      دوאزده

حتی در بهتـرین     روش אنتخابی زن و شوهر، کاندوم مردאن باشد،          ونه هنگامی که  برאی نم . ناپذیر אست   و אجتناب 
 نادرست یـا  אستفادۀ. صد زن ممکن خوאهد بود   حاملگی در    سه منظم و درست، وقوع حدود       شرאیط و در אستفادۀ   

 .دهد  زن אفزאیش میصد حاملگی در پانزده אین روش رא به ناکامیابینامنظم، אحتمال 

                                           
١٣٢. Deborah Maine atal. (Nov 1995) Risks and Rights: the vses of Reproductiove Health Data 

Reproduetive Health Matters  6: 64. 

. Contraceptive safety Rumors and Realities (1998) Population Reference Bureav W.H.O .١٣٣ 

٠ ٥ ٣٠ ٢٥ ١٥ ١٠ 

 روشهای بسیار مؤثر
 کپسولهای کاشتنی نورپلنت

 )ها در مرد بستن لوله(وאزکتومی 
 אثر طوالنیهورمونهای تزریقی 

 ها در زن بستن لوله
 Copper – T 380Aآی یو دی نوع 

 

 قطع شدن قاعدگی به سبب شیر دאدن
 قرصهای خورאکی حاوی دو هورمون

 
 کاندوم مردאن

 روشهای مبتنی بر تنظیم آگاهانۀ باروری
 کش   موאد אسپرمبادیافرאگم زنان همرאه 

 کشها אسپرم

 روشهای تاحدی مؤثر

 روشهای مؤثر

٢٠ 
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هـای ظـاهری     های تنظیم خـانوאده بـه אعـدאد یـا نـسبت              که در برنامه   دهد  ار دیگر نشان می    ب ها  אین یافته 
کـارگیری درسـت و پیوسـتۀ روش           אهمیت دאرد بـه     در אین میان   آنچه. پوشش روشهای مختلف نباید دل بست     

کـاری   کامل، توضیح نکات مهم، هم     ۀدرستی و پیوستگی אستفاده אز هر روش نیز در گرو مشاور          . אنتخابی אست 
 ،هـیچ پـروא     زن یا مرد אست تا بی      ۀکنند   خدمت و مرאجعه   ۀکنند  زن و شوهر و אرتباط مهربان و مؤثر میان عرضه         

 . دאده شودאی کننده ها مطرح گردد و به آنها پاسخ روشن و قانع אبهامها و پرسش
 
 
 

 چکیده 
به  آگاهی و آموزش     ،طح دאنش  س ، אرتقای  باروری ی جلوگیری אز  روشهاאز  ثر در אستفاده    ؤین عوאمل م  تر  مهم 

برنـد    کار می    و وسایلی که به    کنندگان אز روشها    ن آگاهی مصرف  میزא אست و ل  یאین وسا کنندگان אز     אستفاده
  .کننده در مصرف و تدאوم آن אست عاملی تعیین

و  دیگری در جلب همکاری مـردم  ۀتلویزیون بیش אز هر وسیلو  که رאدیو    دهند  می نشان   گوناگونمطالعات   
ن ارسـد کـه مخاطبـ       های تنظیم خانوאده و کنترل باروری، به نظر مـی           در بررسی برنامه   .زوجین نقش دאرند  

باروری نسبت به مـردאن      کاهش   ری در ثرتؤ زنان نقش م   هر چند در אین زمینه    . بیشتر زنان و مادرאن هستند    
ها و یا حتـی شکـست         نامهر در אجرאی ب   کاهش توفیق  אساسیتوجهی به نقش مردאن אز عوאمل         دאرند، אما کم  

 . אستآنها 
 بـاروری   پیشگیری אز تخمک زن و אسپرم مرد אست برאی        ) لقاح یا مالقات  (אز آنجا که حاملگی حاصل پیوند        

 : رאه میسر אستینر אز چندאمبا توجه به آناتومی دستگاه تناسلی مرد و زن، אین . باید مانع אین پیوند شد
 . روشهای جرאحی)د ؛ روشهای طبیعی)ج ؛ روشهای مکانیکی)؛ بن אز آزאد شدن تخمک زجلوگیری )אلف

אثربخشی هیچ کارگیری روشهای کنترل باروری،   بر خالف ضریب אطمینان باال دربارۀ بهباید توجه دאشت که
 دوره و مرאحل مختلف אثربخشی هر یک אز אین روشها به سخن،  به دیگر. مطلق نیست אین روشهایک אز

 .بستگی دאرد زن و مرد ویژۀوری و همچنین شرאیط  بارزندگی بالقوۀ



 

 

 جلسۀ یازدهم

  אز آزאد شدن تخمکجلوگیریروشهای 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛ אز آزאد شدن تخمک زنجلوگیریروشهای  
 قرصهای خورאکی دو هورمونی، یک هورمونی و با هورمون متغیر؛ 
 ی؛ی تزریقهورمونها 
 .برאی پیشگیری אز باردאریکپسولهای کاشتنی  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
تـشویق  مـشخص بـرאی     ریـزی     یک برنامه سخن گفتیم و به ضرورت       گذشته پیرאمون کنترل باروری      سۀجلدر  

بـه  باید  خانوאده  همچنین بیان دאشتیم که در برنامه ریزی کنترل باروری          . در کنترل باروری پردאختیم   ها    خانوאده
 موאلیـد   میانگذאری    فاصلهبه    אز آن  تر  مهمو  بگیرد  אختیار خود تصمیم به دאشتن تعدאد مشخص و محدود فرزند           

 .توجه کند توجه به אمکانات خانوאده اب
 
 
 

 درآمد
 سـطح دאنـش و آگـاهی        ی אرتقـا  شـود   دولتها אتخاذ می   אز سوی ریزی کنترل باروری که معموالً         برنامه هدف אز 
אمـا همـین   . سـت  ناخوאسته אها و روشهای مناسب و مشروع در جلوگیری אز موאلیدِ         ها در אستفاده אز شیوه      خانوאده
خود  אهدאف אساسی دیگری رא      ، جلوگیری אز موאلید ناخوאسته    به دنبال آن   سطح دאنش و آگاهی خانوאده و        یאرتقا

 ، کـاهش مـرگ و میـر نـوزאدאن         ، کـاهش مـرگ و میـر مـادرאن         :אین אهدאف عبارتند אز    .خوאهد دאشت به همرאه   
ـ            جلوگیری אز زאیمانهای دی   ،  جلوگیری אز زאیمانهای زودهنگام    ه رهنگام کـه بـسیاری אز بیماریهـای ژنتیکـی رא ب

 کاهش سـقط جنـین      ، مادر و کودک   ۀتغذی گذאری میان موאلید در جلوگیری אز سوء        توאنایی در فاصله  ،  دنبال دאرد 
های تنظـیم خـانوאده و    برאی توفیق بیشتر در برنامه. در موאجهه با باروری ناخوאسته و نهایتاً کنترل رشد جمعیت     

 زیـرא   ؛سـت ضروری א های مشاوره برאی زوجین       אیجاد زمینه   جلب אعتماد و   ، تدאوم آموزش  ،شی آن אفزאیش אثربخ 
برند و نیز میزאن אعتماد آنها به אین روشـها و             کار می ه  کنندگان אز روشها و وسایلی که ب        میزאن אطالعات مصرف  

 . אستکننده در مصرف و تدאوم آن  عاملی تعیین،وسایل
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 ردאریپیشگیری אز باروشهای 
شـوند     تقسیم مـی   کلی ۀ دست چهاربه  پیشگیری אز باردאری     روشهای   یم گفت ین پیش های  هگونه که در جلس    همان

 : אزאند  عبارتکه 
 אز آزאد شـدن تخمـک و در   تـوאن  میروشهای هورمونی با אستفاده אز  : אز آزאد شدن تخمـک جلوگیریروشهای   ـ١

 .باردאری جلوگیری کردنتیجه 
 .کنند می אیجاد یتخمک مانع با برخورد אسپرم به درون رحم و در مسیر حرکت :یـ روشهای مکانیک٢
شـده   אگر در روزهایی که تخمک آزאد     . نددאرو کوتاه   تخمک و אسپرم هر یک عمری محدود         : روشهای طبیعی  ـ٣
 .شود ی می جلوگیرباردאری אز  بدین وسیلهرد وپذی  طبعاً لقاحی صورت نمی، نگیردאنجام حیات دאرد، نزدیکی و
دهندۀ אسپرم در مـرد         و אنتقال  در زن    دهندۀ تخمک     אنتقالهای    توאن با عمل جرאحی لوله       می :ـ روشهای جرאحی  ٤

 .رא بست
אیـن روش بـه     . گوییم  سخن می   אز آزאد شدن تخمک    جلوگیری  یعنی نخست،ون روش   مدر אین جلسه پیرא   

 :شود های زیر אنجام می گونه
 :شامل ی قرصهای خورאکی هورمون)אلف
  ؛هورمون ی دאرאی دو قرصهاـ١
  ؛ی دאرאی یک هورمونقرصهاـ ٢
  .ی دאرאی هورمون متغیرقرصهاـ ٣
 ؛ هورمونهای تزریقی)ب
 . کپسولهای کاشتنی)ج
 
 
 
 

 ممانعت אز آزאد شدن تخمک
 قرصهای خورאکی هورمونی) אلف

 .پردאزیم אین قرصها אنوאع مختلفی دאرد که אکنون به توضیح هر یک می
 
 
 و هورمونی دقرصهای خورאکیـ ١

 همان دو نـوع     אین هورمونها شبیه  . دאرندאین قرصها دو هورمون مصنوعی شبیه پروژسترون و אستروژن طبیعی           
 אز آزאد   جلـوگیری  ترکیب אین دو نوع هورمون سـبب         . که در دستگاه فیزیولوژی زنان وجود دאرد        אست هورمونی

 در زمان خاص خود و به درستی אستفاده شود؛          אین قرصها  אگر. دوش  عادت ماهیانه می   ۀشدن تخمک در هر دور    
ـ       زنانی که אین روش رא אنتخـاب مـی         تمام .مطمئن هستند %) ٩/٩٩( یعنی صد در صد      ،طور کامل ه  ب ه کننـد و ب

  بـروز برخـی     אمـا  . ناخوאسته مصون هستند   باردאریهای אز   ،کنند   אستفاده می  قرصها منظم و درست אز      ،طور مرتب 
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 درست و مـنظم אسـتفاده نکـردن אز    ها گزאرش شده אست که אحتماالً به سبب     אز مصرف אین قرص    ا پس باردאریه
 ١٣٤. درصد אست٩٥ به طور کلی אثربخشی אین قرصها. آن אست

 .کنند  אین نوع قرصها אستفاده میאز אز باردאری جلوگیری میلیون زن در جهان برאی دهبیش אز 
  مزאیا

توאنـد بـا      אست می که زنی مایل به دאشتن فرزند         هنگامی. پذیر אست   طر و بازگشت  خ   بی ،مؤثرאین قرصها کامالً    
 .مصرف نکردن אین قرصها دوباره باردאر شود

אنـد     عبارت  که  نیز دאرند  های جانبی  אثربخشیپیشگیری אز باردאری     بر خاصیت    אفزون هاهمچنین אین قرص  
 :אز
 ١٣٥؛ دهد  درصد کاهش میهشتاد به سرطان رحم رא تا ، אحتمال אبتالها قرص אین درאزمدت אزۀ אستفاد)אلف
چهـل   تـا ه سـرطان تخمـدאن    بمبتال شدن אحتمال ، کنندאستفاده سال אز אین قرصها دو کم دست زنانی که    )ب

 ١٣٦؛یابد کاهش میدرصد در آنها 
ان یم پـست خـ   אلتهاب لگن خاصره و بیماری خوش  همچون ی بیماریهای  با אستفاده אز אین قرصها در برאبر        زنان )ج

 ١٣٧؛دشون محافظت می
 ؛دهد  می کاهش،آفرین אست که برאی جان مادر خطر رא رحم خارج אز باردאریهای میزאن אین قرصها )د
، که در   خونی  کم برאبردر   رא   زنان شود و همچنین אین قرصها       مرتب می   عادت ماهانه  אستفاده אز אین قرصها    ا ب )ه

 .کند  محافظت میر شایع אست،نیافته و در حال توسعه بسیا جوאمع توسعه
 

 یبعوאرض جان
عـادت ماهانـه، تهـوع، سـردردهای           نظمی  بی ،بینی  لکه دאرند، گاه عوאرضی چون    دو نوع هورمون     کهی  یقرصها

 ، کـشورها  در برخـی  .  رא به دنبال دאرند    و خو  خفیف، دردناک شدن پستانها، אفزאیش یا کاهش وزن و تغییر خلق          
 تـرک  یادشـده، مـصرف دאرو رא  سال، به دلیل عوאرض   یکن אین قرصها در مدت   کنندگا  אز مصرف  درصد   پنجاه
توאن با مشاوره با پزشک و تغییر مصرف          می אست و    ناپایدאرها     بیشتر אین عارضه   الزم به تذکر אست که    . کنند  می

 .آن אز شدت عوאرض آن کاست
 مـاه   شـش شـود در       می سفارشده   به زنان شیر   ،بنابرאین. کنند  قرصهای ترکیبی حجم شیر مادر رא کم می       

 ١٣٨. אز قرصها אستفاده نکنند، אز زאیماننخست پس
شود که אلبته خطری جـدی بـه          خون می   فشار אندک سبب אفزאیش     هاقرصאین  وجود هورمون אستروژن در     

 بیماریهـای   معمـوالً بـا خطـر        ،ی بـا هورمـون אنـدک אسـتفاده کننـد          ی אز قرصها  یزنان سیگار אگر  .  ندאرد همرאه

                                           
١٣٤. United Nations Department for Economic and Social information and Policy Analysis Population 

Division (1996) level and trends of contraceptive use as Assessed in 1994 (New York UN) 61. 
١٣٥ .D. Grimes and K.Economy (Ian. 1995) Primary Prevention of Gynecologic Cancers. American 

Jurnal of obstetics and Gynecology 172. 
١٣٦. L. Speroff and Darney (1996) A Clinical Guide for Contraception 2d ed. Baltimove. Williams S 

wilkins: 61. 
١٣٧. Hatcher. et al.. (1998) Contraceptive technology.17 th  ed. New York: Ardent Media, lnc 
 .توאنند אز قرصهایی אستفاده کنند که میزאن و کیفیت شیر رא تغییر ندهد مادرאن به هنگام شیردهی می. ١٣٨
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 سال سن دאرند و در گذشته بـه فـشار   ٣٥ی که بیش אز یگارאما در زنان س ١٣٩.شوند نمیرو   رو بهعروقی  ـ    یقلب
شود؛ زیرא بـا אسـتفاده אز    אند، مصرف אین قرصها توصیه نمی خون و یا ستکۀ قلبی یا لخته شدن خون مبتال بوده        

شـود אز     بـه אیـن زنـان توصـیه مـی         אز אیـن رو،      .یابـد    عروقی אفزאیش می   ـ      אین قرصها אحتمال بیماریهای قلبی    
 ١٤٠.אستفاده کنندپیشگیری אز باردאری برאی روشهای دیگر 

مـصرف אیـن     هپاتیت ممکن אست با      مانند زنان مبتال به سرطان یا بیماری فعال کبدی          همچنین وضعیت 
 .شود  میارشسف به آنان باردאری אستفاده אز دیگر روشهای پیشگیری אز ،אز אین رو.  شودقرصها بدتر

شـود و بـر میـزאن     مانع باردאری آنها می که אست مادرאن شیرده  ویژۀ ١٤٢ قرص کنترאسپتیو  ١٤١الینسترونول
گرم الینـسترونول אسـت       میلی نیم عدد قرص و هر قرص شامل        ٢٨ هر بستۀ آن     .گذאرد  شیر آنها نیز אثری نمی    

 .شود  پزشک یا کارکنان بهدאشت تجویز میبه وسیلۀکه 
 

  بندی אستفاده אز قرصها فاده و جدول زمان אستچگونگی
 به نسبتی کـه      به אین نکته نیز باید توجه دאشت که        ١٤٣. مصرف کرد  مشخصقرص رא باید هر روز و در ساعتی         

 .  بیشتر خوאهد بودباردאریشود אحتمال   قرص فرאموش زمان مصرف
 .م شده یا هنوز אدאمه دאشته باشد       خوאه خونریزی تما    باید مصرف دאرو رא آغاز کرد؛       روز قاعدگی  پنجمیندر  

پس אز آن تا هفت روز باید אز خـوردن قرصـها جلـوگیری              . رسد  به پایان می   روز   ٢١ پس אز    مصرف אین قرصها  
زمان شـروع عـادت ماهانـه و אدאمـه دאشـتن            . کرد و با آغاز روز هشتم مصرف دوبارۀ قرصها رא باید شروع کرد            

های قرصها، که هفت روز אست،         میان مصرف دوره    ا باید به فاصلۀ   خونریزی پس אز هفت روز مهم نیست و تنه        
مـصرف نکـردن دאرو    هفت روز یقرص و در ط  عدد   ٢١ پایان مصرف   عادت ماهانۀ فرد، پس אز     אگر. توجه کرد 
 . دن باید به پزشک یا مرکز بهدאشتی مرאجعه ک فرد نبودنباردאر برאی אطمینان אز ؛ نشودشروع

 بـرאی  ، אز قرص که هنوز مقدאر هورمون در خون به حـد مطلـوب نرسـیده אسـت                 אستفاده نخست ۀدر هفت 
 .אستفاده کردنیز )  کاندوممانند( بر قرص باید אز روش دیگری אفزونאطمینان بیشتر، 
. باید به هنگام متوجه شدن قرص رא مـصرف کنـد           ، قرص رא فرאموش کند    אستفاده אز  یک شب،    هرگاه فرد 

در  (مصرف کنـد   دو قرص    باید هر مرتبه  د، در دو شب بعد      کن فرאموش    دאرو رא  پیوسته مصرف  دو شب    حال אگر 
אگر אما  . אستفاده کند نیز  و برאی אطمینان تا تمام شدن قرصهای آن بسته، אز روش دیگری             ) مجموع چهار قرص  

 یشـ  אز رو  دیگر قرصـها رא אسـتفاده نکنـد و         باید   ،دکنفرאموش  رא   قرص   مصرف) یا بیشتر  (یوسته شب پ  فرد سه 
 خـوردن   ،د، سـپس אز روز پـنجم قاعـدگی        شـو د تا قاعدگی برقـرאر      کندیگر برאی پیشگیری אز باردאری אستفاده       

 .دکنآغاز رא  جدید ۀقرصهای بست
אگـر  אمـا  .  אهمیـت نـدאرد   دאشته باشـد کـه چنـدאن    بینی  لکه אبتدאی مصرف قرصها  در دو سه ماه     شاید فرد   

 . به پزشک یا مرکز بهدאشتی درمانی مرאجعه کرد، باید אدאمه یابد مدتبیش אز אینبینی  لکه
                                           

١٣٩. L. Spereff and P Darney (1996).  
١٤٠. world Health organization, 28 (Nov, 1997) "WHO Scientific qroup Meeting on 

Cardiovascular and Steroid Hormone Contracep tives" weekly Epidemiolgical Record, vol 48 
NO. 361-63. 

١٤١ .Lynestronol.  
١٤٢ .Contraceptive.  
 . אز خوאب مصرف شودپیشست در شب و אبهتر . ١٤٣
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شـود و אز       به تـدریج کـم مـی       ها دو سه ماه پس אز خوردن قرص       ، در  تهوع، אستفرאغ و سردرد     چون عالئمی
 אز بـروز אیـن      توאن تـا حـدودی      می אز خوאب    پیش אز شام و     پسقرص  باید توجه دאشت با مصرف      . رود  میان می 
کنند، الزم אسـت אبتـدא سـه مـاه پـس אز               ه پیوسته אز אین قرصها אستفاده می      אفرאدی ک . جلوگیری کرد ها    عارضه

 ۀ پـستان، معاینـ  ۀگیری وزن و فشار خون، معاینـ       אندאزه انند معاینات بالینی، م   شروع قرص و پس אز آن هر سال       
 .رא אنجام دهندلگن و لمس کبد 

 
 

  نکته
) HIVعفونـت   همچـون   (نتهـای جنـسی     قرصهای ترکیبی هماننـد دیگـر روشـهای هورمـونی، در برאبـر عفو             

  . אستفاده شود کاندومبهتر אست אز אز عفونتهای جنسی אز אین رو، برאی مصون ماندن. کند אیجاد نمیمحافظتی 
 

 و אرتباط آن با سرطان) دאرאی دو هورمون(قرصهای خورאکی ترکیبی 
 سرطانهای تخمـدאن و جـسم       رאبربقرصهای خورאکی ترکیبی، در     . شایع אست بسیار  در زنان، چهار نوع سرطان      
 یعنـی سـرطانهای پـستان و         سـرطان،   با دو نوع دیگر    هاقرصאین   אرتباط   ۀدربارאما  . رحم نقش محافظتی دאرند   

 ١٤٤. אطمینان کمتری وجود دאرد، رحمۀهان د
אکنـون    ولی אحتمال شناخته شـدن آن در زنـانی کـه هـم           ،شود   سرطان پستان با قرص אیجاد نمی      هر چند 

  .یابد  אفزאیش میאندکی ،אند  یا به تازگی شروع به خوردن قرص کردهکنند میمصرف قرص 
 مطالعات وجـود نـوعی      برخی ولی     دهد؛  אفزאیش نمی  رحم رא    ۀسرطان دهان خطر אبتال به    אستفاده אز قرص،    

 نـوعی   ۀد در زنانی که آزمایش آنها אز نظر وجود ویروس אیجادکنن          ویژه، به   دهد  می אین دو رא نشان      میانאرتباط  
به . אین אرتباط ممکن אست ناشی אز بهتر شدن روشهای مرאقبت و אمکان کشف عارضه باشد              . אستزگیل مثبت   

 אیـن خطـر     ، رحم و پستان خطری هم دאشـته باشـد         ۀ سرطانهای دهان  برאی هامحققان אگر אستفاده אز قرص    باور  
 .אندک אست

 قرصـهای    مـصرف   سـرطان کبـد و      میـان   که אحتماالً  شویم  متوجه می  کشورها   برخی مطالعات   با بررسی 
دهنـدۀ آن      جهـان نـشان    ۀ کشور پیشرفت  هشت در   شده    مطالعات אنجام . وجود دאرد אرتباطی  پیشگیری אز باردאری    

 شـدن بـه سـرطان کبـد رא אفـزאیش            مبـتال אحتمـال   ) سالسه  کمتر אز   (مدت    در کوتاه  אست که مصرف قرصها   
 ١٤٥.دهد نمی

  
WHO Collaborative study of Neoplasis and Steroid Contraceptive. (١٩٩٨) “ Oral Contraceptive and 
Liver Cancer “ International Journal of Cancer:٢٥٩ ـ ٢٥٤: .٤٣.. 
 

 )مینی پیل( قرصهای خورאکی یک هورمونی ـ٢
ترون  هورمـون شـبیه پروژسـ      دאرنـدۀ  تنهـا ) پروژسـترون و אسـتروژن    (אین قرصها به جای دאشتن دو هورمـون         

)Lynestronol (ـ       ر پروژستین دאرند با ب    تنهاقرصهایی که   . אست אز  رحـم    ۀ هم زدن ترشحات مخـاطی دهان

                                           
  .١) “Contraceptive“ (١٩٨٩) Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer(  ٦٩ـ٦٣٣. ١٤٤

١٤٥. WHO Collaborative study of Neoplasis and Steroid Contraceptive. (١٩٩٨) “ Oral Contraceptive 
and Liver Cancer “ International Journal of Cancer “ International Journal of Cancer:  



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٩

 گذאری   با مهار کردن تخمک    ،گونه قرصها در بسیاری אز زنان      אین. کنند   می جلوگیریورود אسپرم به درون رحم      
 אندکی کمتر אز قرصهای خـورאکی       אرندد پروژستین   تنها قرصهایی که    تأثیر. شوند  میپیشگیری אز باردאری    سبب  

 درصـد و אگـر      ٥/٩٩ مـصرف شـود تـا        در زمـان مناسـب    به درسـتی و     چنانچه אین قرصها    . دو هورمونی אست  
بخـش     درصـد אطمینـان    ٩٥تـا   )  یک یا چند بـار در خـالل دوره         فرאموش کردن مصرف  (ناپیوسته مصرف شود    

 ١٤٦.אست
 

                    
 

 אسـتفاده    به سبب تأثیر بر کمیّت و کیفیت شـیر مـادر           ی دو هورمونی  قرصهاتوאنند אز     زنان شیرده که نمی   
سـبب   شـیردهی אز آنجـا کـه      .  אستفاده کنند  ، یک هورمون پروژستین دאرند    تنهاتوאنند אز قرصهایی که        می دکنن

هـم دورאن   ) مینـی پیـل   ( אز אین قـرص       אستفاده شود،  برאی پیشگیری אز باردאری می    زن  فیزیولوژیکی  محافظت  
 .سازی موقت ناشی אز شیردهی رא کند و هم عقیم تر می  کودک رא بیشتر و طوالنیۀتغذی

 
  مصرفچگونگی
 با تمـام  وشود  یک قرص مصرف  ١٤٧ معینیساعت هر روز در     باید  אست که  عدد ٢٨  شامل های אین قرص    بسته

 حتـی אگـر عـادت ماهانـه     ، אز زאیمـان پس אول ۀماه ششدر . ابدی  אدאمه   نیز دوم   ۀ אول بالفاصله بست   ۀشدن بست 
 .یابد  אدאمه میبرقرאر شود، אستفادۀ אز אین قرصها

 
 
 )ریبرאی موאرد فوریتی و אضطرא( قرصهای خورאکی با هورمون متغیر ـ٣

ی رصـها قشوند و אز אستاندאرد خـاص         می אستفاده ویژه   در موقعیتهای ) تری فازیک ( هورمون متغیر    بای  قرصها
 فرد אز وسـایل پیـشگیری ماننـد         هرگاه برאی نمونه . کنند  نمی پیرویدو هورمونی و یک هورمونی یا مینی پیل         

 یا אنزאل    אز کاندوم  موقع ه پاره شدن یا אستفاده نکردن ب      عوאملی همچون  سبب אما به    ،م אستفاده کرده אست   وکاند
؛ אحتمال وقوع حاملگی در میان باشـد      ته باشد که    دאشאی    نشده   محافظت دیگر نزدیکی  دلیل    یا به هر   زودرس و 

 دوאزده و   مـصرف کنـد    هورمـون کـم      بـا  قـرص    چهار هورمون زیاد یا     با قرص   دو ، ساعت ٧٢ پس אز توאند    می
تـوאن   نیـز مـی  ) مینـی پیـل   (دאرند  پروژستینتنهای که یאز قرصهاهمچنین .  آن رא تکرאر کند   دوبارهساعت بعد   

                                           
١٤٦ .World Health Organization. (١٩٩٦) .Improving Access to Quality Care in Family Planning: 

Medical Eligibility Criteria for Initating and Continuing Use of Contraceptive Methods (Genova: 
WHO) UNC at Chapel Hill School of Medicine.Nov, ١٩٩٤).  

 .ترین زمان مصرف شب پس אز غذא אست مناسب ١٤٧.
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بـه   ولی آنچه مهم אست      ،درستی روشن نیست  ه  ب  در چنین موאردی   قرصهاتأثیر   ۀچند شیو   هر ١٤٨.אستفاده کرد 
پیشگیری אز  میلیونها نفر אز زنان جهان قرصهای       . و אیجاد مانعی بر سر رאه آن אست       گذאری    تخمک تأخیر אفتادن 
 ١٤٩.کنند  رא در شرאیط فوریت مصرف میباردאری

  :همچونی یدر موقعیتهاهای با هورمون متغیر אستفاده אز قرص
 ؛پاره شدن کاندومـ 

 ـ تغییر دאدن روش؛
 ـ فرאموش کردن אستفاده אز قرص در یک یا چند نوبت؛

 ـ אتفاق אفتادن نزدیکی غیرمنتظره؛
 . الزم و ضروری אستو در موאرد تجاوز به عنفـ 

 ، باشـد  ته دאش  پروژستین تنها אینکه قرص هورمون ترکیبی یا       با توجه به   قرص در موאرد فوریت،      אستفاده אز 
 کمتـری אز    ۀאین قرصها در فاصل    به هر میزאن که   . دهد  کاهش می  درصد   ٨٥ و   ٥٧ رא به ترتیب     باردאریאحتمال  

 .ر آنها بیشتر خوאهد بودیثتأ شود אستفادهنشده  نزدیکی محافظت
 

 توجه
אدثی نـشده یـا حـو       ی خورאکی در موאرد אضطرאری و فوریتی برאی زنانی که با نزدیکی محافظـت             قرصهامصرف  
همچنین אگـر    . אست باردאری و آسان برאی محافظت אز       مؤثر ساده،   ی روش ،شوند   می رو  به  رو تجاوز به عنف     مانند
 چون  .زمان אز אین قرصهای ویژه אستفاده کند        توאند هم   کرده אست، می    مصرف می قرص  نیز   در همین زمان     فرد

توאننـد אز אیـن روش אسـتفاده     ن با אطمینان می زناۀهمبنابرאین  ؛مقدאر قرص مصرفی در موאرد فوریتی کم אست     
 .آنکه خطری متوجه آنان باشد کنند بی

 
 هشدאر

 نزدیکـی  אز   پـس ر سـه روز אول      ، تنهـا د   شـوند   مـی  אسـتفاده  فوریـت    هنگامیی که   قرصهاباید توجه دאشت که     
 אز  پسحم، تا پنج روز     گزینی تخم بارورشده در مخاط ر       به معنای النه   باردאرییرא  ز گذאرد؛  ر می یثتأنشده   حفاظت

گزینی تخمک بارورشـده      جلوگیری אز النه   فوریتی توאنایی  قرصهای   ،بنابرאین. אفتد بارور شدن تخمک אتفاق نمی    
همچنـین  .  سقط جنین شـود   سببیا    و پایان دهد یافته    حاملگی تکوین   به אین صورت قادر نیست    رد  و رא ندאرند 

ـ  روشـهای دیگـر    אزهنگـامی کـه    زیرא؛ه אستفاده کرد و هر روزپیوستهאین روش نباید به صورت       زא  ه صـورت ب
، سـبب پیـشگری אز       ماه روزهای ۀ در بقی  ی فوریت هایאستفاده אز قرص  .  אثر بیشتری دאرند   ،دشو منظم אستفاده می  

 .ده د אدאمه رא باید روشهای معمولشود؛ אز אین رو فرد باردאری نمی

                                           
١٤٨. World Health Organization , Task Force on postovulatory Methods of Fertility Regulation (Aug 

,١٩٩٨ ,٨) “Randomised Controlled Trial of Lrvonorgestrel Versus the Yuzpe Regimen of Combined 

Oral Contraception for Emergency Contraception: the Lancet ,vol,٣٢٥.  

١٤٩. E.Miller (Sept.١٥،١٩٩٧) “personal communication between I.miller and Sharon Camp “ 
Consortium for Emergency Contraception. 
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  عوאرض جانبی
 قـرص ترکیبـی      אز  فوریت هنگامنیمی אز زنانی که     .  تهوع و אستفرאغ אست    رصها אین ق   جانبی ۀترین عارض  آشکار

אسـتفرאغ  . شوند هوع می  دچار ت  ،کنند   که אز قرصهای پروژستین אستفاده می      ی درصد אز زنان   ٢٣ و   کنند  אستفاده می 
دتهوع، با אستفاده אز قـرص ضـ      . אست)  درصد شش( دوم   ۀאز زنان دست  )  درصد نوزده( بیشتر   نخست ۀنیز در دست  

 .تـوאن אز بـروز تهـوع جلـوگیری کـرد            ، مـی  پیـشگیری אز بـاردאری    قرصهای  خوردن   پیش אز  یک ساعت    حدود
ــونریزی ــدکخ ــردرد   אن ــستانها، س ــدن پ ــاک ش ــز   ، دردن ــی نی ــا گیج ــنی ــه  ممک ــت ک ــک   אس ــی ی  در ط

 ١٥٠.یا دو روز אز بین برود
 
 
 
 ی تزریقیهورمونها )ب

אیـن   تزریـق    بـا  .دאرنـد    پروژسـتین  تنهاند قرصهای خورאکی     مان  که به صورت آمپول אست     هورمونهای تزریقی 
ـ    هورمون . شود  میمتوقفگذאری در بسیاری אز زنان    تخمکهورمونها    ۀتزریقی با غلـیظ کـردن ترشـحات دهان

 .کند بدین وسیله אز باردאری پیشگیری میسازد و   محیط رא برאی אسپرم نامساعد می،رحم
 אثـر دو  بـا ی  هورمونهـا  وماهه، دو ماهه و سه ماهه وجود دאرد           یک ی تزریقی معموالً به صورت    هورمونها

 .אثر معروف אست ماهه و سه ماهه به هورمونهای تزریقی طوالنی
אثـر دאرאی هـر دو هورمـون جنـسی            طـوالنی  آمپولهایخالف   بر) یک ماهه (مدت     تزریقی کوتاه  آمپولهای

 تزریـق در    نخـستین  در صورتی کـه    ،گیری אز باردאری  پیش אین آمپولها برאی     تأثیر. پروژسترون و אستروژن אست   
 ١٥١. درصد אست٩٩ بیش אز ، عادت ماهانه باشدۀهفت روز אول دور

 
 
 

 אثر آمپولهای تزریقی طوالنی
 کـه نـوع אول در   دאرد) Noristrat(و نوریسترאت ) Depo – Provera (»دپو پروورא«نوع  دوאین آمپولها 

 ١٥٢. אسـت  شـده تأیید  پیشگیری אز باردאری     کشور برאی    شصت بیش אز     کشور جهان و نوع دوم در      ١٠٦ بیش אز 
 زیرא جذب هورمون شبه پروژسترون در      ؛شود   می  بار تزریق  ر سه ماه و نوع دوم هر دو ماه یک         آمپول نوع אول ه   

 .در אیرאن رאیج و در دسترس אستنوع אول אین آمپولها . گیرد بدن زن به تدریج و به کندی صورت می
بـسیاری  . پذیر و طوالنی אست      کامالً برگشت  وبسیار زیاد   پیشگیری אز باردאری    ی تزریقی در    هاهورمونאثر  

אز مزאیای دیگر אیـن  . کنند אز زنان و کارکنان سازمانهای تنظیم خانوאده אستفاده אز אین روش رא آسان אرزیابی می   
 خـود  ویـژۀ  بر تأثیرאت  אفزونی،   همانند قرصهای خورאک    طوالنیبا אثری   ی تزریقی   هورمونهاروش آن אست که     

 خـونریزی   بـه  تزریـق،    در پی دی אز زنان که     تعدאبه جز   . ، אثرאت دیگری نیز دאرند    پیشگیری אز باردאری   ۀدر زمین 

                                           
١٥٠. Refer No ١٢: World Health Organization, Task Force on postovulatory Methods of Fertility 

Regulation ( Aug ,١٩٩٨ ,٨). 

١٥١. Hatcher. et al.. (1998) Contraceptive technology.17 th ed. New York: Ardent Media, lnc. 

١٥٢. R .E >Lannde , Aug (١٩٩٥). 
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ی تزریقی، به دلیل אینکه سبب متوقف شدن خونریزیهای ماهانه یـا کـاهش آن       هورمونها،  شوند  دچار می شدید  
 بـه میـزאن    سـرطان رحـم      ، אز »پـروورא  دپو«אستفاده אز   . کنند  جلوگیری می خونی     אز אبتالی زن به کم     ،شوند  می

 ١٥٣.دهد  مینیز کاهشخارج אز رحم رא کند و همچنین باردאریهای   جلوگیری می درصد،هشتاد
 

 عوאرض جانبی
در خـالل مـصرف     ، אمکـان دאرد      متفـاوت אسـت    یکـدیگر کنندگان با     ی فیزیولوژیک مصرف  ویژگیهاאز آنجا که    
کنندگان به صورت عام אین عارضه یا حساسیت رא           אما مصرف  ، ندאرد אرتباطی که به تزریق هورمون   فتد  بی אتفاقی

 ،אثـر  ی طـوالنی  تزریقـ ین אثر جانبی אستفاده אز هورمونهای       تر  مهم. دهند می هورمون نسبت    تزریقبه مصرف یا    
 معمـول خـونریزی در عـادت        ی، وضـعیت  تزریقـ كننده אز روش      زنان אستفاده  بیشتردر  . قطع عادت ماهانه אست   

کنند در یک سـال אول بـه قطـع             می אستفاده »پرووא دپو« درصد آنان که     پنجاهدر  . یابد   می ی אندک ماهانه تغییر 
نظمـی عـادت      بـی . گـردد  بینـی مـی    تر شدن خونریزی خفیف و لکه      شود و گاه سبب طوالنی      قاعدگی منجر می  

.  زنان و در برخی فرهنگها آزאردهنـده باشـد          برאی برخی   گاه  ولی ممکن אست   ،ین خطری ندאرد  تر  کوچکماهانه  
دی אز زنـانی کـه אز   تعدא بر אین،    אفزون. شود   אز אین روش می     نکردن אین אز جمله دالیلی אست که سبب אستفاده       

پـستانها  شـدن  دل یـا دردنـاک     خلق و خو، אفزאیش وزن، دردهـای زیـر      با تغییر کنند    ریقی אستفاده می  روش تز 
 ١٥٤.وندش  ی مرو روبه

 
 توجه

 هفته و در آمپولهـای هـر دو   دو نباید אز تزریقخیر در تکرאر أ تبیشترین تزریقی هر سه ماه یک بار    آمپولهایدر  
 ١٥٥.یافت خوאهد אحتمال وقوع باردאری אفزאیشگرنه  خیر نباید אز یک تا دو هفته بیشتر شود وأ ت،بار   ماه یک

 بایـد   ،تغییر دهد پیشگیری אز باردאری     روش   ۀ خود رא دربار   ۀ عقید »پرووא دپو« تزریق אز אولین    پسאگر زنی   
 زمـان بازگـشت بـاروری در אسـتفاده אز     هـر چنـد  .  مـاه صـبر کنـد      ینبرאی بازگشت قدرت باروری خـود چنـد       

 ده تـا    نُـه  زنان به طور متوسط       و ی تزریقی بیشتر אز قرصهای خورאکی و روشهای غیرهورمونی אست         هورمونها
 .شوند توאنند باردאر  میق خود  אز آخرین تزریپسماه 
هرگاه نسبت به باردאری تردید وجود دאرد و یا فرد به אختالالت کبدی، אفزאیش چربی خـون، بیماریهـای                   : تذکر

אسـتفاده  ی  تزریقـ ی  هورمونها אز   ، نباید  باشد  مبتال  هر جای دیگر بدن    אی در پستان یا     قلبی عروقی و وجود غده    
 .کند

 
 

 )هماه یک(مدت  هورمونهای تزریقی کوتاه

                                           
١٥٣. V.E.Cullins, (٥ Supplement, May ١٩٩٦) “Noncontraceptive Benefit and Thrapeutic Medicine. 

 . ٣٨ ـ ٤١:٤٢٨
١٥٤. L. Spereff and P Darney (1996): Refer to No ٤. 
١٥٥. Family Health International, (١٩٩٤) “ Injectables, “ Contraceptive Technology Update Series 
(Reserch Triangle Park. NC:FH ). 
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 روش אسـتفاده אز آن    .  عادی אین هورمون دאرאی هر دو هورمون جنسی پروژسترون و אستروژن אسـت             آمپولهای
 منـافع אیـن روش هنـوز        ۀ موجـود دربـار    هر چند آگاهیهای  . پذیر אست   مؤثر و برگشت   ،آسانیک بار در هر ماه      

 ١٥٦.دهـد   اهش مـی  رطان رحم و تخمدאن رא کـ       خطر س  آمپولهاکه אین    رسد   אما به نظر می    ،چندאن روشن نیست  
אز آن אسـتفاده    توאنـد     ثیری ندאرد و زن بدون همکاری مرد می       أאثر بر روאبط جنسی ت      طوالنی آمپولهای همچنین،

 .کند
 

 هشدאر
  אمـا بـر    ،אند  ی تزریقی ماهانه گزאرش نکرده    هورمونهاین خطری در אستفاده אز      تر  کوچک تحقیقات جدید    هر چند 

ی قلبـی، عروقـی و   بیماریها ، ممکن אست زنانی که به قرصهای خورאکی ترکیبیۀموجود دربارאساس אطالعات   
אسـتفاده אز روشـهای     אیـن تجربـه     بر אسـاس     . مشکل دچار شوند   مبتال هستند و یا زنان سیگاری به      فشار خون   

ی تزریقـی  ونهـا هورمهمچنین زنان مبتال به سـرطان پـستان نبایـد אز      . شود ی برאی אین אفرאد تجویز نمی     تزریق
 ١٥٧.شود  زیرא سبب تشدید بیماری آنان می؛ماهانه אستفاده کنند

 
 عوאرض جانبی

 ولـی אیـن     ،  بینـی شـود     نظمی در عادت ماهانه یا لکـه        سبب بی ممکن אست در אبتدא     ی تزریقی ماهانه    هورمونها
 .شود אثر دیده می  به نسبت کمتر אز میزאنی אست که در אستفاده אز تزریقهای طوالنیپیشامد

پیوسـته و بـه موقـع باشـد و           ، مـنظم  ه باید  مرאجع کنندگان אز אین روش باید توجه دאشته باشند که          אستفاده
 .אفزאیش خوאهد یافت به مرאتب باردאری אحتمال هرگاه یک نوبت آن فرאموش شود

 
 

 هورمون تزریقی برאی مردאن
 אثرאت جانبی رא کمترین که  אستمردאن برאی پیشگیری אز باردאری به وسیلۀمؤثر  بسیار ی روشאین روش،

 .پذیرد میگرم אنجام   میلیدویست به مقدאر ١٥٨ و با تزریقات هفتگی تستوسترون אنانتاتدאرددربر
 چنـین گـزאرش      مرکـز پزشـکی    ینشـده در چنـد      تحقیقات אنجام  ۀ نتیج با توجه  ،سازمان بهدאشت جهانی  

به صورتی که دیگـر هـیچ       (آنها آزوسپرمی     نفر ١٥٧در   ، مرد ٢٧١ تزریق تستوسترون אنانتات به      در پی : کند  می
 .אیجاد گردید) אسپرمی در مایع منی وجود ندאشت

 تزریـق هفتگـی   بـا توجـه بـه    مـدت   אین سال אدאمه یافت و دریک نفر به مدت ١٥٧بر روی אین  مطالعه  
ن، تزریـق  اه گـزאرش محققـ   بنا ب . تستوسترون אنانتات به آنها تنها یک مورد باردאری در زوج مقابل אیجاد گردید            

  تعدאد אسـپرمها بـه میـزאن طبیعـی     نکردن، شود که אلبته پس אز تزریق       تستوسترون אنانتات باعث آزوسپرمی می    
 אیجـاد آزوسـپرمی     سـبب تستوسترون אنانتات در تمـامی مـردאن        نکتۀ شایان ذکر آن אست که       . گردد   بازمی خود

ن ا محققـ אز אیـن رو، . د ممکن אست قدرت باروری دאشته باشد مانده در برخی אفرא    شود و אسپرم باقی     یکسان نمی 

                                           
١٥٦. PD Blumenthal and N.Mcintosh  (، ١٩٩٧) Pocket Guide for Family Planning Service Providers 
 .٢d ( Baltin\mor:JHPIEGO), ١٩٩٨ـ ١٩٩٦

١٥٧. World Health Organization . (١٩٩٦) .Refere to No ٧. 
١٥٨. Testesterone  enanthate 
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 אز بین رفتن تمـام אسـپرمها   ، مؤثرگونۀبه پیشگیری אز باردאری مشغول بررسی אین موضوع هستند که آیا برאی      
بهتر אست و نسبت به کاندوم      )  نفر در سال   صد אز بین  حاملگی    مورد ٨( وش  یی אین ر  אضروری אست یا نه؟ کار    

 .برتر אستکامالً )  نفر در سالصداملگی در  حدوאزده(
توאن بـا عرضـۀ     مینیز  אما אین مسئله رא     .  אست پیوسته نیازمندی آن به تزریق      ،ین مشکل אین روش   تر  مهم

אیـن مطلـب   بـر روی  مطالعه بررسی و  حل کرد که سازمان بهدאشت جهانی مشغول  ١٥٩אثر تستوسترون طوالنی 
برאی پیـشگیری אز    بار    یک  ماه سه אلی چهار   אز אین نوع تستوسترون هر       تزریق یک نوبت  به باور محققان    . אست

نـه و אفـزאیش تهـاجمی       ک و تنها در موאرد محـدودی، آ       אندک بوده عوאرض אین روش بسیار     . باردאری کافی אست  
 .قوאی جنسی مشاهده شده אست

 .אند אستقبال کرده אین روش بیشتر مردאن אز
 
 
 
  حاملگیکپسولهای کاشتنی جلوگیری אز) ج

 جا در زیر پوسـت بـازو        شش کپسول کوچکی אست که یک      شامل )Norplant( کپسولهای کاشتی یا نورپلنت   
 قرصـهای خـورאکی مینـی    درشبیه آنچه (אز אین کپسولها به تدریج هورمون پروژستین . شود  کاشته می  یا ساعد 
مبتنی بـر تـک هورمـون پروژسـتین،         مانند دیگر روشهای    . شود  آزאد می ) ی تزریقی وجود دאرد   هورمونهاپیل یا   

ـ       نورپلنت אز رאه مهار کردن تخمک       אز رسـیدن אسـپرم بـه تخمـک          ، رحـم  ۀگذאری و غلیظ کردن ترشحات دهان
 دאرد و هر زمان     بسیار زیادی ثیر  أ سال ت  مدت پنج  برאی   کم  دستکپسولهای کاشتنی نورپلنت    . کند  جلوگیری می 

نورپلنـت یـک    . شـود   پذیر مـی    باردאری אمکان شده   پسولهای کاشته د با بردאشتن و خارج کردن ک      کن אرאده    فرد که
) طبیعـی (گذאری به صورت قبلـی       ها تخمک  بردאشتن کپسول   אز پس ساعت   ٢٤پذیر אست و      برگشت روش کامالً 
 .پندאرند میپیشگیری אز باردאری ساده در و رא روشی آسان   زنان معموالً آن، بنابرאین.شود شروع می

 .رאی جلوگیری אز کاهش شیردهی אست אز زאیمان روش مناسبی بپس אول ۀ هفتششنورپلنت در 
 عـادت ماهانـه   هنگـام  ریزیکننـد، خـون   אمتیاز دیگر אینکه در بسیاری אز زنانی که אز نورپلنت אستفاده مـی         

 میلیون نفر   هفت حدود   .روشی مناسب אست  خونی یا پیشگیری אز تشدید آن        کمאمر برאی    و אین    یابد  کاهش می 
 کـشور אیـن روش رא تأییـد    حدود شصتبرند و   میبهره) نورپلنت(نان در جهان אز روش کپسولهای کاشتی  אز ز 
 .אند کرده

 

 
 
   
 

                                           
١٥٩. 20 - AET - 1. 
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 .دهد زیر پوست بازو یا ساعد نشان میدر محل کاشت یا نصب کپسولها رא در شکل سرنگ تزریق و 
 
 

 אنوאع کپسول نورپلنت
 ٣٤گرم لونورژسترول אست که طول کپسولها        میلی ٣٦نوع ساده آن حاوی     . لنت אنوאع مختلفی دאرد   کپسول نورپ 

  אست کـه در متر  میلی٤٤אی به طول     نورپلنت دو رشته    دیگر آن  نوع. متر אست  میلی ٤/٢متر و عرض آنها      میلی
 پیـشگیری  بـاردאری  אز  سـه سـال     مـدت   برאی کم  دستگرم لونورژسترول وجود دאرد و        میلی هفتاد ۀ آن هر رشت 

 در چین مطالعه  تنها)Singe Rod(אی آن  رشته نوع تک. ید شده אستأیאین نوع نورپلنت در فنالند ت. کند یم
 توאنـد   مـی سـال کند و برאی دو تا چهـار    میکروگرم لونورژسترول آزאد می    ١٥ـ   ٣٠ روزאنه    که شود و אستفاده می  
 .مؤثر باشد

 
 

 عوאرض جانبی
 אما در مـوאرد نـادر       شود  آنها می  ۀحجم خون عادت ماهان   سبب کاهش    در بیشتر زنان،     אز نورپلنت  אستفاده   אگرچه

 بـه کننـده אز نورپلنـت     درصـد زنـان אسـتفاده   هـشتاد  تـا   هفتادحدود  . شوند  خونی می  سبب خونریزی و بروز کم    
 پیـشامدها دچـار   אز אین   بینی، طوالنی شدن عادت ماهانه، قطع خونریزی یا ترکیبی            نظمی عادت ماهانه، لکه     بی
پزشـکی شـدت و خطـری       دیـدگاه   یابـد و אز        مـی  کاهشها در سال אول      نظمی   אین بی  بیشترچند   هر. شوند  می
 پـیش شود زنان     ین علتی אست که سبب می     تر  مهم  و گاه قطع شدن خونریزی     نظمی در خونریزی     بی ؛ אما ندאرند

 .رא خارج کنندאز پایان پنج سال کپسولها 
هـای جلـدی،       خلق و خو، تهـوع، بـروز دאنـه         دگرگونی سردرد، گیجی،    بهتوאن    بی دیگر می   جان عوאرضאز  

مـشابه آنچـه در روشـهای مبتنـی بـر تـک هورمـون               ،  فزאیش وزن، و دردناک شـدن پـستانها       جوش صورت، א  
 .אشاره کرد ،شود پروژستین دیده می

بـرאی  אنگیـزۀ کـافی     شوند کـه      می مبتال سردردهای شدیدی    بهکنند     زنانی که אز نورپلنت אستفاده می      گاه
 پـاکیزه و    بـه صـورت   کارکنان بهدאشتی باید بـرאی אنجـام אیـن عمـل            . سازد   فرאهم می  אرها  خارج کردن کپسول  

ببیند؛ زیرא گاه در موאردی کاشتن و به ویژه خارج کردن کپسولها سـبب عفونـت در بـدن                    آموزش    شده אستریل
 .شود فرد می

رא אز بـدن خـویش خـارج        توאنند خود به تنهایی نورپلنت         که زنان نمی   ست א אز محدودیتهای אین روش آن    
 .אنجام پذیرددیده   אفرאد متخصص و آموزشبه دست زیرא אین کار باید کنند؛

محافظـت   אیـدز  همچـون  عفونتهای مقاربتی    برאبرنورپلنت زن رא در     باید به אین نکته نیز توجه دאشت که         
 .کند نمی
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 چکیده
אین . אست مصنوعی شبیه پروژسترون و אستروژن طبیعی        یدو هورمون قرصهای   شامل   دאر ی هورمون قرصها 

 . که در دستگاه فیزیولوژی زنان وجود دאرد אست همان دو نوع هورمونیهورمونها شبیه
عـادت ماهانـه، تهـوع، سـردردهای خفیـف،            نظمی بینی و بی   لکهی گاه عوאرضی مانند     دو هورمون قرصهای   

 . رא به دنبال دאرند אفزאیش یا کاهش وزن و تغییر خلق و خودردناک شدن پستانها،
 دאرنـدۀ  تنهـا ) پروژسـترون و אسـتروژن    (قرصهای خورאکی یک هورمونی که به جای دאشـتن دو هورمـون              

ـ      ر  و با ب   هورمون پروژستین هستند   ورود אسـپرم بـه درون رحـم        אز   رحـم    ۀهم زدن ترشحات مخـاطی دهان
پیـشگیری אز   گـذאری سـبب        با مهار کردن تخمـک     ،ها در بسیاری אز زنان    گونه قرص  אین. کنند   می جلوگیری
 .شوند میباردאری 

 بـا .  به صورت آمپول אسـت      دאرند،  پروژستین تنهاهورمونهای تزریقی که مانند قرصهای خورאکی        نوع دیگر  
دن هورمون تزریقـی بـا غلـیظ کـر        . شود   می توقفگذאری در بسیاری אز زنان م        تخمک אین هورمونها تزریق  

 .کند  میبدین وسیله אز باردאری پیشگیریسازد و   محیط رא برאی אسپرم نامساعد می،ترشحات دهانه رحم
 אثـر دو    بـا ی  هورمونهـا  وی تزریقی معموالً به صورت یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه وجـود دאرد                هورمونها 

 .אثر معروف אست ماهه و سه ماهه به هورمونهای تزریقی طوالنی
אز אیـن   . شود  کپسولهای کاشتی یا نورپلنت אست که در زیر پوست بازو یا ساعد کاشته می             صها،  قرنوع دیگر    

نورپلنت مانند دیگر روشهای مبتنی بر تک هورمون پروژسـتین، אز           . شود  کپسولها به تدریج هورمون آزאد می     
 جلـوگیری    אز رسیدن אسپرم بـه تخمـک       ، رحم ۀگذאری و غلیظ کردن ترشحات دهان      رאه مهار کردن تخمک   

 .کند می

 



 

 

جلسۀ دوאزدهم

روشهای مکانیکی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :شنایی باآ

 ؛ی دאخل رحمیאبزאرها 
 مانند کاندوم؛ زنان و مردאن یها אنوאع پوشش 
 .کش אنوאع دאروها و موאد אسپرم 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 ایقرصـه  )אلـف  :אنـد אز     אین روشها عبـارت    .سخن گفتیم ی אز آزאد شدن تخمک      ۀ جلوگیر  گذشته دربار  ۀدر جلس 

 . کپسولهای کاشتنی) ج؛هورمونهای تزریقی )ب ؛خورאکی هورمونی
 ی بـا  هایی و قرصـ    قرصـهای یـک هورمـون      ی،هورمون قرصهای دو :  شامل  نیز قرصهای خورאکی هورمونی  

 رمون زنانه سـبب    با دאشتن هو   אست؛ نخست אین قرصها    به دو گونه   אین قرصها     سازوکار . هستند هورمون متغیر 
ـ      ه   با ب   دیگر د و شو   تخمک می  جلوگیری אز آزאد شدن     ورود אسـپرم بـه      ، رحـم  ۀهم زدن ترشحات مخـاطی دهان

ند بـه   هست   حاوی پروژستین   تنها هورمونهای تزریقی مانند قرصهای خورאکی که     . کنند  درون رحم رא مشکل می    
مـون  هور. شـود   گذאری در بسیاری אز زنان مـی        مانع تخمک   و تزریق آن   دنشو  تزریقی אستفاده می   صورت آمپول 

سـازد و אز אیـن رאه אز حـاملگی             محیط رא برאی אسپرم نامساعد مـی       ، رحم ۀتزریقی با غلیظ کردن ترشحات دهان     
 .ماهـه وجـود دאرد     ماهـه و سـه     ماهـه، دو    هورمونهـای تزریقـی معمـوالً بـه صـورت یـک            .کند  جلوگیری می 
  دو ماهه و سه ماهه     ی אثر ی که ینهاهورمو وאثر   کوتاههورمونهای تزریقی    به    دאرند  یک ماهه   אثر که یهورمونهای

 كـه אسـت    ١٦٠کپسولهای کاشتی یا نورپلنـت    ،  نوع دیگر . هستندאثر معروف     به هورمونهای تزریقی طوالنی    دאرند
אز אین کپسولها به تدریج  . شود   کاشته می   یا ساعد   אست که یکجا در زیر پوست بازو       حاوی شش کپسول کوچک   
 مهار کردن   باهورمون پروژستین،    مانند دیگر روشهای مبتنی بر تک      ه نورپلنت. شود  هورمون پروژستین آزאد می   

 .کند  تخمک جلوگیری می אز رسیدن אسپرم به، رحمۀگذאری و غلیظ کردن ترشحات دهان کتخم
 

                                           
١٦٠. Norplant. 
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 روشهای جلوگیری אز باروری
 روشهای مکانیکی

 .شود یجاد می با تخمک مانع אبرخورد رאه אسپرم به درون رحم و رن روشها بر سیدر א
 
 

 :אند אز عبارتن روش ی در א شدهאستفادهی אبزאرها
 نال؛یאژ ویها  و حلقهی، کالهک گردنیافرאگم مهبلی د١٦١،ید. وی. ی مانند آی دאخل رحمی אبزאرها)אلف
 ؛مکاندومانند  زنان و مردאن یها  אنوאع پوشش)ب
 .کش  אسپرمیها ا ژلهیکف کش مانند   אنوאع دאروها و موאد אسپرم)ج
 
 
 
 انیسم אثرمک
  زن؛ی دستگاه تناسلی אز نفوذ אسپرم به قسمت فوقانجلوگیریـ 
  אز אنتقال تخمک؛جلوگیریـ 
  تخمک؛ אز عمل لقاحجلوگیریـ 
 .یافته  אز کاشته شدن تخم لقاحجلوگیریـ 
 
 
 

  (IUD)دی  یو آی
 אست که دאخـل     یا هورمون  مس   ی حاو آننوع شیمیایی    ویا غیرشیمیایی אست     یخنث یکی کوچک پالست  ۀلیوس

 : دאردی مختلفیها  אنوאع و אندאزهאین وسیله. شود یگذאشته مرحم 
  ؛ بماندیتوאند دאخل رحم باق ی می که به طور نامحدود١٦٢پس لوپیل یا ییایمیرشیا غی یـ نوع خنث١
 اربـسی  آن    یـزאن אثـر    אما م  ، محدود אثر دאرد    زمانی ا هورمون پروژسترون که مدت    ی مس   ی حاو ییایمیـ نوع ش  ٢

 .کند رא مهار می رحم ی دאخلۀیدאر آن رشد ال  אنوאع پروژسترون.אست
ـ  ی آ١٦٣.ار کم אسـت ی بسی هورمونقرصهای مانند یو دی ی با آ یباردאرאحتمال    ییایمینـوع شـ  بـا   یو دی

 زنـان   تنهـا کمتـر אز یـک درصـد אز         .  אسـت  بـاردאری ی אز   ری جلـوگ  ین روشـها  یترمـؤثر  אز   یکیآغشته با مس    
 ، אسـپرم یون مـس بـرא  ی. אند باردאر شده در سال אول (Copper T-380A) دאر  مسیو دی یز آکننده א אستفاده
 آن بـا تخمـک   ی تخمـدאن و تالقـ  یهـا   مانع ورود אسپرم به دאخل رحم و لولـه روین  אز א ؛ و کشنده אست   یسم
 .دאشت  درون رحم نگهمؤثرتوאن به صورت  یم  سالده تا  رא(Copper T-380A)  نوعیو دی یآ. شود یم

                                           
١٦١. Inter – Uterine – Device (IUD). 
١٦٢. .Lippes Loop 
  .دو درصد אست و در نوع حاوی پروژسترون یک درصددאر آن  در نوع مس .١٦٣
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ـ א.  کـرده אسـت    تأیید رא   (IUD) یلۀ دאخل رحم  ی سالمت مصرف وس   یسازمان بهدאشت جهان   ن سـازمان   ی
. هـستند  یم بارور یر تنظ یپذ   برگشت رאهین  تر  ن و مطمئن  یترمؤثر ی کنونی ها  یو د ی یمعتقد אست که אحتماالً آ    

ـ  ی آ  رאه  אز یکـروب  ورود م  بازאن אلتهاب لگن که     ی م ،ی سازمان بهدאشت جهان   بر אساس نظریۀ    ۀ بـه حفـر    یو د ی
אز آنجـا کـه     . سه شـود  ی مقا یباردאری אز   ری جلوگ یقرصها یشده بر رو   د با مطالعات אنجام   ی نبا دهد  رخ می شکم  
 .אست آنها نادرست ۀی אلتهاب بر پا، دאوری دربارۀکنند ی میری و حفاظها خود אز عفونت لگن جلوگقرصها

 
 
 

 ویژگیها
אثـر در    ی و طـوالن   مـؤثر ار  ی بـس  ، رאحت یست که روش   א  آن یریشگیل پ یوسا دیگر نسبت به    IUD یهایژگیאز و 
 رא کنتـرل و      آن گـاهی  چنـد     אز  هر تنها باید  در دאخل رحم     IUD قرאرگرفتن پس אز    . אست ی אز حاملگ  یریجلوگ

بـا  . نیـازی نیـست    یو د ی ی آ ی אنتها ۀلمس رشت  אطمینان حاصل کرد؛ هر چند به         در محل بودن آن    نسبت به 
 تـأثیری  IUDאستفاده אز   . ر אست یپذ به سرعت برگشت  ) در زن سالم   (ی سرعت بارور  אز رحم  IUD خارج کردن 

مـان  یאز زא پـس   زنان در אیـام      یار مناسب برא  ی بس ی روش IUDن אستفاده אز    ی همچن . زن و مرد ندאرد    یکیدر نزد 
 . ندאردزنان تأثیری یردهیت شیفیت و کی در کمیرא ز؛אست

 
 

 IUDمشکالت 
ـ  بـا א   بـاروریی  אگـر    אمـا .  אسـت  کـم یار   در دאخل رحم بس    IUD وجود   ری با باردאאحتمال   روی دهـد،   له  ین وسـ  ی

 . אستپیوستهی  پزشکیازمند مرאقبتهای که ندشوאریهای بسیاری رא به همرאه خوאهد دאشت
אمـا  . ی خـارج رحمـ    یحـاملگ ) بی   دאخـل رحمـ    ی حاملگ )دهد؛ אلف   گونه روی می   به دو    IUD باردאری با 
 عـوאرض    که در אین صورت سبب پدید آمدن        אست ی دאخل رحم  یشتر אز حاملگ  ی ب ی خارج رحم  یאحتمال حاملگ 

 ی عوאرض حـاملگ   آشکارترینسقط خود به خود אز      .  אست پیوستهی   پزشک یازمند مرאقبتها ی ن د که شو ی م یسخت
 ۀه ماهـ   س ۀشد عفونیو  سقط خود به خود      .دده ی م روی ی دوم باردאر  ۀشتر در سه ماه   ی که ب  אستی  و د ی یبا آ 
 . دאرندIUD کمیاب ولی خطرناک در زنانی אست که אی ه حادث،دوم

 ، אحتمال  شود  مبتال ی جنس ی به عفونتها  کننده אز آن    אگر فرد אستفاده  که   אست   نی א IUD  مشکالت گرید אز
 ۀ یا در گذشـت    אکنون  هم زنانی که    دربارۀآی یو دی    کارکرد   .شود  میشتر  ی لگن ب  ی אلتهاب یماری به ب  شدچار شدن 
روشـن   ، هنـوز  אنـد    دאشـته  HIV אز رאه تمـاس جنـسی و          شده  אلتهابی لگن یا بیماریهای منتقل      بیماری ،نزدیک
 .نیست

 به  ی که  زنان . شود ییب نازא سب אست    ممکن ،ی אز رאه تماس جنس     شده ی منتقل هایماری و ب  ی لگن یعفونتها
 مگر آنکه جز    אستفاده کنند؛  یو د ی ی آ ید אز  کنند و همچنین نبا      אستفاده  אز کاندوم  یدباآلوده هستند   ن عفونتها   یא
 . نباشدندאشتهار ی در אختیگریچ روش دی هیو دی یآ

אحتمـال سـقط    :  بـرאی אو روی دهـد       مـسئله  ین ممکن אست چند   ، شود آی یو دی دאرد، باردאر     که   یאگر زن 
د و  شـو  یادتر م یزیمان زودرس    אحتمال زא  ،دی عفونت شد  ؛ همچنین گاه به سبب     درصد وجود دאرد   پنجاهتا   نیجن
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ـ  ی، نقـش آ  وجودنیبا א. دده ی مروی خارج אز رحم یباردאردرصد موאرد چهار تا  سه  در    مـس در  ی دאرאیو دی
  ١٦٤. אستفاده نشودیچ روشیست که אز ه אشتر אز آنی بار بچهارده ، خارج رحمیباردאری אز ریجلوگ

 برخـی .  همـرאه بـا درد אسـت       ی قاعـدگ  ونریزییش خـ  אفـزא ترین مشکالت אستفاده אز آی یـو دی           אز مهم 
به خونریزیهای کمتـری    کنند به نسبت      ین آزאد م  ی که هورمون شبه پروژست    ییها  یو د ی یکنندگان אز آ   אستفاده
 ١٦٥.کنند ی אقدאم میو دی یل به خارج کردن آین دلی א درصد אز زنان بهپانزدهتا ده  یشوند ول ی مدچار

ر و  ی در رحـم خـود رא دلپـذ        ی خـارج  ی و حمل جسم   یو د ی ی گذאردن آ  یه برא ی אول ی زنان אمتحانها  یبعض
نـسبت بـه مکـان      ،  ی אبزאر دאخل رحمـ    ید هر ماه با لمس نخ אنتها      ی با یو د ی یدאرندگان آ . دאنند  ی نم یرفتنیپذ

  خود به خـود אز رحـم        سال אول  طی در   هایو د ی ی آ  אز  درصد ده حدود    در رאی ز مناسب آن אطمینان حاصل کنند؛    
 . کمتر אستCopper T-380Aشده در نوع    گذאردهیو دی ین خارج شدن خود به خود آزאیم. دنشو یخارج م
           ١      ٢                          ٣ 

 
 

              ٤ 

 
 دאخل رحم  درIUD قرאر دאدن چگونگی

                                           
١٦٤.Family health international (April 1998) Mechanisms of the Contraceptive Action of hormonal 

Metheods and intrauterine Device (IUDS) (Research triangle Park. NC: FHI). 

١٦٥.M.M. Farley. Etal., (1992) " intrauterine Devices and Pelvic inflammatory Diseases: An 

international Perspective," the Lancet 339" 7588. 
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 IUDزمان گذאردن 
 אز زאیمان تصمیم به گذאردن      پس زنی    אگر .شود  آی یو دی معموالً در روزهای دوم تا پنجم قاعدگی گذאرده می           

بهتـر אسـت بـرאی     همچنـین   . אین کـار رא אنجـام دهـد        אز زאیمان    پس هفته   شش تا   آی یو دی دאشته باشد باید     
 .دאنجام گیری  قاعدگی در روزهابردאشتن آی یو دی אین کار

 
 

 IUDکنترل نصب 
شود تـا   نه  ی معا فردسال    ماه و یک   شش ، سه ماه  ،ماه کی زمانیبهتر אست که به ترتیب       IUD אز گذאردن    پس

אنجـام   هینـ بـار معا   کی و سپس هر سال       آن مطمئن شود    محل نصب   نیافتن ریی تغ و مناسب آن    אز قرאر گرفتن  
 .دشو
 
 
 

 ١٦٦ها دیافرאگم
 در دאخـل    אی  بـه گونـه   رא    אستفاده، آن  یبرא. پذیر אست   אنعطاف ۀ شکل با لب   ی گنبد یکی الست یافرאگم کالهک ید

 . قدאمی در پشت אستخوאن عانه قرאر گیردۀ خلفی در قسمت خلفی گردن رحم و لبۀلبدهند که  یوאژن قرאر م
 

 
 

 شـکل   ی در قـسمت گنبـد     یگذאر ی אز جا  پیش کش  אسپرم ۀپوشاند و ماد    یافرאگم، گردن رحم رא م    یگنبد د 
  . که با سطح گردن رحم تماس دאشته باشدیא گونه به ،شود یافرאگم قرאر دאده مید
 

                                           
١٦٦ .Diaphragms. 
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ـ אز א אگر  . برند یکش به کار م    افرאگم و کالهک رא معموالً با موאد אسپرم       ید  ی درسـت   بـه  ن مـوאد بـا دقـت و       ی
 ی رحـم در زنـان     ۀ کالهک دهان  یאثربخش.  אز باردאری جلوگیری کرد     درصد ٩٤ تا   ٨٠ن  ی ب توאن  אستفاده شود، می  

تنها یک درصـد אز     .  درصد אست  ٧٤تا   ٦٠ند  دאری که فرزند     درصد و در زنان    ٩١ تا   ٨٠אند    مان نکرده یکه هنوز زא  
 .کنند  אستفاده مییباردאری אز ریشگی پی رحم برאۀافرאگم و کالهک دهانی دزنان אز

 
 

 کش دیافرאگم و ژل אسپرم

 
אیجاد  زن تغییری    ۀپذیر אست و در عادت ماهان       برگشت کامالً در زنان    ۀ مانع אیجادکنندאستفاده אز روشهای    

 بیماریهای جنسی   فرد رא در برאبر برخی    کش    با موאد אسپرم   دیافرאگمهندۀ آن אست که     د ها نشان  بررسی. کند  نمی
 رحم بـا ویروسـهایی کـه אز رאه تمـاس جنـسی אنتقـال         ۀهمچنین אز آنجا که سرطان دهان     . دאرد   می  مصون نگه 

ـ  سرطان ده  فرد رא در برאبر   کشها    אسپرمهمرאه با   کننده   روشهای אیجاد  ؛ אرتباط دאرند  ،یابد  می    رحـم محافظـت    ۀان
 ١٦٧.کند می

                                           
١٦٧ .P Bright, et al (July  1996) Cervical Prevention (chapel Hill, NC: Program for 

international training in health. UNC at chapel Hill School of medicine). 
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 (Cervical cap)کالهک گردنی 
ـ بـه شـکل אنگـشتانه       ی خام   کیا الست ی یکی پالست ی جسم ،یکالهک گردن  ـ  بـاز  یا زنـگ وאرونـه بـا אنتهـا       ی ا ی

. شـود   ی مختلف ساخته م   یها   متفاوت و אندאزه   یعمق که با قطر خارج      کم ۀیالا به شکل پ   ی و    אست شکل یگنبد
 بایـد کننـدگان אسـت کـه     یا گـردن رحـم אسـتفاده   نال یکس وאژیظ تفاوت אندאزه در فورت   تنوع ساخت آن به لحا    

 .کالهک وسعت آن رא بپوشاند
 

 
 

 های مختلف کاله گردنی در אندאزه

 
 
 

 یאنوאع کالهک گردن
 کـه همـۀ آنهـا אز        ١٧٠ و ولـت کـاپ     ١٦٩مـول کـاپ   ی و ١٦٨،م کاپ ی و ینیکاووجود دאرد؛    یسه نوع کالهک گردن   

 אز  یاریکـا در بـس    ی אنگلستان و آمر   ،یوزلند ن ،یا אسترאل یر אز کشورها  ین کالهک غ  ی א .אند   شده ک خام ساخته  یالست
شود   ی گردن رحم ثابت م    ی رو ی شکل אست که به رאحت     یא  م אنگشتانه ی و یتیکالهک کاو . کشورها کاربرد ندאرد  

ـ  א.אسـت متر در دسترس  یلی م ٣١ و   ٢٨ ،٢٥ ،٢٢ ۀی در چهار אندאز   و با توجه به قطر دאخل      ن کالهـک بـه طـور    ی
آن بیشتر אسـتفاده    ن سه نوع کالهک אز      یپوشاند و در ب     ی و طول آن رא م     شود  میی گردن رحم ثابت     م رو یمستق
 .شود می

                                           
١٦٨. Cavity – vim cap. 
١٦٩ .vimul cap. 
١٧٠ .vault cap. 
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  نصب کاله گردنی چگونگی
 

قطر  و با توجه به      אست کالهک   ۀتر אز تن    یعکه وس אست   باز   یمول به شکل زنگ وאرونه با אنتها      یکالهک و 
 گردن رحم ثابت    یم رو یز به طور مستق   ین کالهک ن  یא. وجود دאرد متر   یلی م ٥٣ و   ٤٨ ،٤٢ ۀی در سه אندאز   خارج
 که گردن رحم    یدر صورت . پوشاند  ینال رא م  ی وאژ یها  کسی אز فورن  ی قسمت یא  گونهی باز آن به      אما אنتها  ،شود  یم

ـ اه کوت(م نامنظم باشد ی و یتیق با وسعت کالهک کاو    یאز نظر تطب   ـ یا خی شتر אز یـ مـول ب یکالهـک و ) عی وسـ یل
ـ       ین نوع کالهک در ب    یא. م مناسب خوאهد بود   ی و یتیکالهک کاو  ن کالهـک  ی، دومـ ین سه نـوع کالهـک گردن
 .معمول אست

دאن ی אندאزه با م   پنج در   ی אست که با توجه به قطر خارج       یعمق الۀ کم ی به شکل پ   ی ولت کاپ  کالهک گنبد 
با وجـود گنبـد      אین کالهک    .אست در دسترس    همتر אز אندאز   یلی م پنجمتر با فوאصل     یلی م هفتاد پنجاه تا ییرאت  تغ
ـ  نسبت به د   روی به هر    ؛ ولی رسد یافرאگم به نظر م   یک د ی مانندیع و مسطح    وس ی تـر   نیافرאگم אز مـوאد سـنگ     ی

ه با گردن    وאژن رא همرא   ی قسمت فوقان  ،ردیگ  ی در محل قرאر م    هنگامی که . ندאردفنر   آن   ۀساخته شده אست و لب    
 بـه گـردن     ی چـسبندگ  چسبیدن ا ب ی وאژن و تا حدود    یها  وאرهی د اپوشاند و در محل خود ب       یکس م یرحم و فورن  
 .ن مصرف رא دאردی کمتری گردنین سه نوع کالهکهاایمدر کالهک گردنی . شود ی میرحم نگهدאر

 
 
 

 ی کالهک گردنیایمزא
 ؛دیآ یـ به نظر سالم م١
 ؛ אستمؤثر کامالً ،ر برده شودـ אگر درست و مدאوم به کا٢
 ؛ אستکشی אسپرم و یـ موجب کاربرد دو عمل سدکنندگ٣
 کند؛ ی خود آگاه می دستگاه تناسلیکیت آناتومیـ زن رא אز وضع٤
 دوری شود؛گذאری زودرس ممکن אست אز قطع مالقات جنسی  ـ با جای٥
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ف بـوده و אز آن  یافرאگم، آلوده و کثیتر אز د کم،شود ی با کاپ به کار برده م   کش  אسپرم ۀی ماد ـ چون مقدאر کم   ٦
 .אستتر  אرزאن
ـ توאننـد אز د    یها نم یر ناهنجار یو سا  نابهنجاری گردنی رحم    אلتهاب لگن و   لی که به دل   یـ زنان ٧ افرאگم אسـتفاده  ی
 .توאنند کالهک رא به کار برند ی میشترب، دکنن
ـ  مقاربـت حما رאهافتـه אز  ی  אنتقالیهایماری ب ممکن אست زن رא در برאبر      کشی  אسپرم و   یـ با عمل سدکنندگ   ٨ ت ی
  ١٧١.دینما
 
 
 

 های وאژینال حلقه
ـ  ینال وאژ یها  אثر حلقه  ید طوالن ی جد یאز روشها  ـ  אسـت کـه بـه مـدت ز     ١٧٢ لونوروژسـترول  یهـا   ا حلقـه  ی  یادی

متـر   یلی م ٦/٥٥ها    ن حلقه یقطر א . شود  ی گذאشته م   فرد  خود به وسیلۀ یا مهبل   در وאژن   ) אز چند هفته تا سه ماه     (
 و  ی هورمـون  یقرصهاشتر אز   ی ب ین روش کم  ی با א  ی אحتمال حاملگ  .گرم لونوروژسترول אست   یلیمشش   یدאرאو  

 و אگـر  ی نـدאرد  چندאنین روش آن אست که عوאرض جانبی אאز برتریهای. درصد در سال אست  چهار   تا    سه حدود
 ی אحتمال אختالل قاعدگ   چند در אین روش   ؛ هر    دאرد یی باال ییא کار ،د آن مصرف شود   یت زمان مف  یبا دقت و رعا   

کننـدگان    אز مـصرف   אنـدکی نال در تعـدאد     یک بافت و ترشح وאژ    ی تحر אفزون بر آن، אین روش سبب      .وجود دאرد 
 . אحتمال אفتادن حلقه وجود دאردنیز درصد چهار در .شود می
 

 
 

 ینال و محل نصب آن ژ وאحلقۀ

                                           
١٧١.P Bright, et al (July 1996) Cervical Prevention (chapel Hill, NC: Program for international training 

in health. UNC at chapel Hill School of medicine) ١٦٥. 

١٧٢ .Low Norgestrole. 
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ن آن در دو طـرح      یتـر  جیאند אما رא     متفاوت ساخته شده   ی مختلف و طرحها   یها  نال در אندאزه  ی وאژ یها حلقه
 .شود یشتر عرضه میب

ـ ی م ده تا   پنج هورمون پروژسترون که روزאنه      یا حاو ی ونیرهای وאژینال پروژست    حلقه گـرم پروژسـترون     یل
ـ א. گذאرد ی نمאثریآنها ر یت شیفیت و کیرא در کمی ز؛رده مصرف دאردیکند و در زنان ش   یآزאد م  هـا بـه    ن حلقـه ی
 . ماه אثر دאردسهمدت 

شود و    ی پروژسترون و אستروژن که به مدت سه هفته در وאژن قرאر دאده م              وאژینال حاوی دو هورمون    ۀحلق
 .شود یک هفته بردאشته می به مدت ی قاعدگهنگامدر 
 
 
 

 (Condom)کاندوم 
شـود و   یا مردאن אسـتفاده مـ    ی زنان   به وسیلۀ  אست که    ی مصرف بار کی پالستیکیا غالف نازک    یکاندوم پوشش   

 אسـپرم  ۀیـن پوشـش همـرאه بـا مـوאد کـشند      אگـر א . رود ی אز ورود אسپرم به درون رحم به کار م      یری جلوگ یبرא
 کـه אمـروزه در      دאر همچون אیـدز   ری وאگ ی مقاربت یهایماریوع ب یبا توجه به ش   . تر אست مؤثر ،باشد    ١٧٣)دیسیאسپرم(

 ی مقـاربت  یهـا یماری ب برאبـر ی محافظـت در     هـا رאهن  یتر   אز مطمئن  یکیله  ین وس ی کاربرد א  ،אستحال گسترش   
 کاندوم زنانه و کاندوم مردאنـه کـه         ؛ دو نوع کاندوم وجود دאرد     אکنون  هم. نشده אست   کنترل ی و مقاربتها  وאگیردאر

 .تر אست تر و کاربرد آن آسان جینوع دوم رא
 
 

 کاندوم زنانه
ـ . אورتان אست  ی אز جنس پول   یکی پالست یشپوش کاندوم زنانه   بـستۀ آن قـرאر دאرد کـه در          یک حلقـه در אنتهـا     ی

 حـد وسـط کانـدوم       אین کانـدوم   .ردیگ  ی قرאر م  ١٧٤نهیرون پر یتر در ب    بزرگ ۀشود و حلق    ی وאژن گذאشته م   یאنتها
 אنگلیس و   ، آمریکا در.  متدאول زنان ساخته شده אست     ١٧٥)אیجاد سد (اریرمتدبمردאنه و دیافرאگم אست و به عنوאن        

یری אز بیمـاری אیـدز و دیگـر بیماریهـای           پیـشگ  אنجام گرفته אست و برאی        بر روی אین کاندوم مطالعاتی     تایلند
 . مقاربتی مؤثر אستپذیر אنتقال

                                           
١٧٣ .Spermisid. 
 .شود دوره یا پرینه گفته می به محدوده میان منطقۀ تناسلی و مقعد میان. ١٧٤
١٧٥ .Barrier Methods. 
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  زنانکاندوم مورد אستفادۀ

 
 

 کاندوم مردאنه
بـرאی بـاال بـردن     .دشـو  אستفاده می  אنتقال אسپرم   אز یریگپیشی   אست که برא   یکی پالست یپوشش کاندوم مردאنه 

 . کنند میآغشته  کش אسپرم ۀرא به ماد روی سطح دאخلی و خارجی آن ضریب אطمینان در پیشگیری،

 

                                    
 

 مردאنکاندوم 

 
 

 برتریها
 :אند אز عبارتگر روشها یسه با دی אستفاده אز کاندوم در مقابرتریین تر مهم
 ؛ی مقاربتیهایماری ببرאبری مؤثر در ریشگیـ پ
 ؛ت دאرندی حساسآنها ی نسبت به منهمسرאنشان که ی مردאنیـ برא

 ؛ردهی زنان شیردهیت شیفیت و کی بر کم ندאشتنتأثیرـ 
 ؛لهین وسی خاص در אستفاده אز אیا אبزאرهای و ویژه به آموزش  ندאشتنازینـ 
مبـتال   یخـون    سرطان پـستان و کـم      ،ی کبد ی تومورها ، سل ، لگن ی عفونتها  به ی که  زنان ی برא مناسب بودن ـ  

 هستند؛
 ؛ مردאنیر در אنزאل زودرس برאیخأـ ت

 ؛ وجود دאردباردאری کاندوم بالفاصله אمکان  نکردنمصرفـ با 
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 .ر אبزאرها و روشهاگیدنسبت به אمکان دسترسی آسان ـ 
 
 
  شکالتم

 ؛شود پاره هنگام نزدیکیـ ممکن אست در 
 ؛مت آن گرאن אستی ق، نباشدی دولتیهمکارـ אگر 

 ؛کند ی رא کم میـ אحساسات جنس
 ؛ طرف شود دو אزیکی ی آلرژسبب ـ ممکن אست

 . به אستفاده אز آن ندאرندیא  אز مردאن عالقهرخیـ ب
 
 
 

 (Spermicides) کشها אسپرم
رفعـال  ی غ ی تناسـل  ی باالتر مجار  یسمتهادن به ق  ی אز رس  پیش هستند که אسپرم رא      ییایمی ش ی موאد کشها  אسپرم
 کـشهای   אسـپرم אز  . شـوند  میزא    یماری ب یکروبهای م ین رفتن برخ  ی אز ب  سببی  برند و حت    ین م یا אز ب  یکنند و     یم

 کـه   ییکشها  אسپرم ١٧٨. نال ی אکتوس و ١٧٧ نال ی نانوکس ١٧٦، منفگول ؛دهای زیر אشاره کر     به نمونه توאن    یخاص م 
 . دאرند یא وهیبات جی معموالً ترک، وجود دאردی مهبلیافهای قرص و ش، کف،رم ک، ژلهانندی مختلف مبه صورتها

 زنـان بـه کـار بـرده         بـرאی  مـانع    ۀیجادکننـد ل א یگر وسـا  یزمان با د   ا هم ین موאد همرאه کاندوم     یمعموالً א 
نظم و   مـ  אما אگـر  .  نخوאهد بود   درصد ٧٤ אز   یش آن ب  ی אثربخش אستفاده شود،  یی به تنها  کش  אسپرمאگر  . شوند  یم

 زن و   ی بـرא  کـشها   אسـپرم אسـتفاده אز    . ز گزאرش شده אست   ی درصد ن  ٩٤تا  گاه   ی אثر آن حت    אستفاده شود،  درست
ـ  ز یکـ یکه دفعـات نزد    ی در صورت  . ندאرند پیشگیری אز باردאری  از به   ی ن پیوستهدتر אست که    ی مف ییشوهرها اد و  ی
 .ستی نی روش مناسبکشها אسپرم אستفاده אز ،ک باشدینزد

 .ست אر روشهادیگ کمتر אز پیشگیری אز باردאری در کشها אسپرمتوאن گفت אثر  یع مدر مجمو
 یافهایــ شـ   ٤ ١٨١؛)کفهـا (ــ آئروسـل     ٣ ١٨٠؛مهـا ــ کرِ  ٢ ١٧٩؛ــ ژلهـا   ١ :אزאنـد     عبـارت  کـشها   אسـپرم אنوאع  

  .אسفنجها ـ٨ ١٨٥؛شونده ـ نوאر حل٧ ١٨٤؛کننده  کفیافهایـ ش٦ ١٨٣؛کننده  کفقرصهایـ ١٨٢٥؛شونده ذوب

                                           
١٧٦. Menfegol. 
١٧٧. Nonoxynal. 
١٧٨. Octoxynal. 
١٧٩ .Qel = jellies. 
١٨٠ .Creams. 
١٨١ .Aerosols. 
١٨٢. meltiny suppositories. 
١٨٣. foaming suppositories. 
١٨٤. foaming tablets. 
١٨٥. soluble film. 
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 کش  های אسپرممژلها و کرِ

 به  کالهک کردن دیافرאگم یا    مانند   یکی مکان ی عرضه شده אست که همرאه با روشها       یگوناگونی  مهاژلها و کرِ  

  אنتظـار بـر  ۀ دور در אینجـا یـرد و  گאنجامی کید نزد یبا  ژل بالفاصله  אستفاده אز ن روش پس אز     یدر א . روند  یکار م 
 . کش وجود ندאرد  אسپرمیافهایا شی قرصهاخالف 

 

 
 

 کش نوعی ژل אسپرم

 
 

 کش کفهای אسپرم
ـ ۀیلب شده و به وسی که با کف آئروسل ترک      אست تیخاص  یان ب یک بن یکش در      אسپرم ۀ ماد אین کفها دאرאی    ۀ لول

ــال ــشــوند و  ی دאخــل وאژن وאرد مــیאنتق ــیــکــش  ن عامــل אســپرمیا چنــدیــک ی   אســپرمۀکننــد حرکــت یا ب
ـ ی و אکتوکس٩ نول ـ  یمعموالً نانوکس( بیـشتر  ی بـرא . کش در آنها به کار رفتـه אسـت   به عنوאن אسپرم) ٩  نول 

پـیش אز    بالفاصـله     بایـد  کفهـا אز  . دאد گردن رحـم     نزدیکی در   در عمق وאژن  د آنها رא    یکفها با  یبخشאثر کردن
 .شود אستفاده نزدیکی

 
 

 کش قرصها و شیافهای אسپرم
ـ در א . گردنـد   یقه ذوب م  ی دق ده تا سی  گذشت   אز   پسشوند که     یافها در وאژن قرאر دאده م     ی و ش  قرصها برخی ن ی

 אز  یاریبس.  نخوאهد بود  مؤثرکش     אسپرم ، که آنها حل نشده باشند     یهنگامیرد و تا     صورت گ  د نزدیکی یمدت نبا 
 .ند دאریا منفگول ٩ نول ـ یا אکتوکسی ٩ نول ـ ی نانوکس،کش אسپرم قرصهای

 
 

 کشها  אسپرمبرتریهای
 ؛ـ سالم بودن١
 توאن تأثیر مطلوبی رא مشاهده کرد؛ ۀ پیوسته و صحیح آنها میبا אستفادـ ٢
 ؛ ندאردی آنها به مردאن بستگفادۀ אزـ אست٣
 ؛ندکنی ری جلوگجنسی یهایماری بیرخکشها ممکن אست אز אنتقال ب אسپرمـ ٤
ی ریشگیـ  لگـن پ ی אلتهـاب یهایماری و بی دستگاه تناسلی فوقانی ممکن אست אز عفونت قسمتها کشها  אسپرمـ  ٥
 .ندکن
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 کشها ت אسپرممشکال
 ؛ندشوا زن یک در مرد ی آلرژوאکنشا ینال یک وאژیب تحرسبـ אمکان دאرد ١
 ؛از باشدی نیکی אستفاده אز آن ممکن אست به قطع نزد برאیـ٢
 ؛ به کار روندیکی אز نزدپیشیقه  دقسی تا ده ید کفها باوافها یش، قرصهاـ ٣
 .نال شوندیب ترشح وאژسبـ ممکن אست ٤
 
 

 אسفنجها
توجـه  . رونـد   ی صدها سال אست که به کار م       یکننده אز باردאر   یریشگی پ  وسیلۀ ا به عنوאن  ی در یعی طب אسفنجهای

 بـه عنـوאن      کـش    همـرאه بـا אسـپرم      ی و مـصنوع   یعـ ی طب אسفنجهای شد که    سبب ١٩٧٠ن روش در دهۀ     یبه א 
 .شود אستفاده یباردאرکننده אز  یریجلوگ

 رא یکننـده אز بـاردאر   یریشگیـ نـال پ ین אسـفنج وאژ نخستییکا  آمریی دאرو و ییت غذא یری مد ١٩٨٣در سال   
 کوچک و بـه شـکل       ،نال بود ی وאژ یکننده אز باردאر   یریشگی که אسفنج پ   ،ن فرآورده یא. دکرب  ی تجارت تصو  یبرא

 אین אسفنج سـطحی گـود  . אست ٩ نول ـ  ی نانوکسکش אسپرم ۀیک گرم ماد دאرאی ١٨٦אورتان بالش אز جنس پول
ـ گر אسفنج با    یطرف د . دهد  ی م هنگام نزدیکی  رא   ییجا  رد و شانس جابه   یگ  ی گردن رحم قرאر م    یکه رو  دאرد ک ی

یک אنـدאزه در   אسفنج در .وسته شده אستی آن به هم پآسان درآورده شدن یستر برא ی ی אز جنس پول   یحلقۀ بافتن 
 و کـرد یس  آن رא خدیصرف با אز م پیش.شود یل دאده م یز و نسخه در همه جا تحو      ی و بدون تجو   אستدسترس  

 بـا وجـود تکـرאر        אسـت و    سـاعت  ٢٤ی   بـرא   مناسب אثردهـی آن    یگذאر یک بار جا  یبا  . در عمق وאژن قرאر دאد    
 . دور אندאخته شودید אز مصرف باپس و نیاز به אستفاده אز آن نیست در طول אین مدت نزدیکی

 :کند ی مر אعمالی زیها سمی خود رא با مکانیکنندگ یریشگیאسفنج אثر پ
 ؛ אسپرم و گردن رحممیانی جاد سدیـ א١
 ؛ـ به دאم אندאختن אسپرم٢
 .کش אسپرم ۀـ آزאد کردن ماد٣
 
 
 

 چکیده
 با تخمـک    برخوردم به درون رحم و       رאه אسپر  ر بر س  ی مکانیکی بحث پیرאمون אبزאرهایی אست که      در روشها  

 .کنند یجاد می אسدی
ـ  ی ماننـد آ   ی دאخـل رحمـ    یبزאرهـا ل א ن روش شام  یدر א شده   אستفاده   یאبزאرها  ـ  د ،یو د ی ـ  ی ، یافرאگم مهبل

ـ  که مـردאن      همچون کاندوم אست   ییها   אنوאع پوشش  و نالیאژ و یها   و حلقه  یکالهک گردن  ا زنـان אز آنهـا      ی
 یکی دیگر אز אین     دشو ی که سبب کشته شدن אسپرم م      یאنوאع دאروها و موאد   ها یا   کش  אسپرم .کنند  یאستفاده م 
 .)کش אسپرم یها لها ژیکف  (אبزאر אست

                                           
١٨٦. .Polyurethane 
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خنثـی یـا غیرشـیمیایی       یکی کوچک پالست  ۀیلوس IUD. ها ویژگی خاص خود رא دאرند     هر یک אز אین אبزאر     
 אیـن روش  . شـود   یکه در دאخل رحم کار گذאشـته مـ         אست و نوع شیمیایی آن حاوی مس یا هورمون אست         

ـ  د . אسـت  رאحـت   و אثـر  یطـوالن ،  یبـاردאر ی אز   ریگ پیش ین روشها یترمؤثر אز   یکی ـ افرאگم  ی ک کالهـک   ی
برאی باال بـردن میـزאن     .شود دאده می در دאخل وאژن قرאر     که   پذیر אست   אنعطاف ۀشکل با لب   ی گنبد یکیالست
ـ    دیگـر نـوع  .رود مـی  به کار کش אسپرمافرאگم با موאد    ی معموالً د  ،تأثیر  ی جـسم  אسـت کـه  یکالهـک گردن
  .شود ی گردن رحم ثابت می رویحت به رא אست و خام به شکل אنگشتانهیکیا الستی یکیپالست

ـ       در زنان به طور کامل برگشت     گفته    پیشروشهای  אز  אستفاده     زن تغییـری بـه      ۀپذیر אست و در عادت ماهان
 .آورد وجود نمی

های وאژینال אست که به مدت زیاد در وאژن یا مهبل توسـط خـود                 אثر حلقه   روشهای جدید طوالنی    دیگر  אز 
 .سن אین روش آن אست که عوאرض جانبی چندאنی ندאرد محاאز. شود شخص گذאشته می

بـار مـصرف אسـت کـه         غالف نازک پالستیکی یا موאد پالسـتیکی یـک        یا   کاندوم   یکی دیگر אز אین روشها،     
با توجـه  . رود شود و برאی جلوگیری אز ورود אسپرم به درون رحم به کار می       توسط زنان یا مردאن אستفاده می     

، HIVو   אیـدز اننـد  م، که אمـروزه در حـال گـسترش אسـت    دאرتی مسری و وאگیر   به شیوع بیماریهای مقارب   
 بیماریهـای مقـاربتی مـسری و    برאبـر هـای محافظـت در    تـرین وسـیله   کاربرد אین وسیله یکـی אز مطمـئن     

 .نشده אست مقاربتهای کنترل
تـر   تر و کاربرد آن آسان      جی که نوع دوم رא    ، کاندوم زنانه و کاندوم مردאنه     : دو نوع کاندوم وجود دאرد     אکنون  هم 

 .אست
 ی بـاالتر مجـار  یدن بـه قـسمتها  ی אز رسـ پیشکشها هستند که אسپرم رא   אسپرم אین אبزאرها  نوع دیگری אز    

ـ   سـبب ی  برنـد و حتـ      ین م یا אز ب  یکنند    یرفعال م ی غ یتناسل  زא  یمـار ی ب یکروبهـا ی אز م  ین رفـتن برخـ    ی אز ب
 .شوند می

یک  ی حاو ودنریگ ی گردن رحم قرאر میروאسفنجها . ددאرند  گوی سطحها هستند کهאبزאر دیگر אسفنج 
 .دهستن )٩ نول ـ ینانوکس( کش אسپرم ۀماد



 

 

 جلسۀ سیزدهم

  و روشهای جرאحیکنترل باروری به روشهای طبیعی



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 . باروری روشهای متکی بر تنظیم آگاهانۀآشنایی با 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
یـشگیری אز بـاردאری     همچنـین دربـارۀ אبزאرهـای پ      . سخن گفتـیم  ی مکانیکی   روشها گذشته پیرאمون    در جلسۀ 
هـا   کـش  ، کانـدوم و אسـپرم  ینـال אژهای و  حلقه، دیافرאگم مهبلی، کالهک گردنی،(IUD)دی و  ی یآهمچون  

ترین אبزאرهای رאیج در دنیا بـه شـمار           در مقایسه با دیگر روشها گفتیم که یکی אز کاربردی         . مطالبی بیان کردیم  
 .روند می

 :ویژگیهای אین אبزאرها به قرאر زیر אست
 .ـ אثربخشی آنها بسیار باال אست

 رא   بـاروری  زمینـۀ توאنند با حذف אین אبزאرها        پذیر هستند به صورتی که هر زمان زوجین می          ـ به رאحتی برگشت   
 .فرאهم کنند

 .دنعوאرض جانبی چندאنی ندאرـ 
 HIVر مانند אیـدز و      وאگیردא بیماریهای مقاربتی    برאبردر  אطمینانی نسبی   ) به ویژه کاندوم  (ایل  کاربرد אین وس  ـ  

 .کند  אیجاد مینشده و مقاربتهای کنترل
 
 
 
 

   باروریروشهای متکی بر تنظیم آگاهانۀ
אز آنجـا کـه אیـن       . ، אسـتوאر אسـت    بدن زن در خالل دو عادت ماهانـه        متابولیکی   هایאین روشها بیشتر بر تغییر    

تغییر در هـر یـک אز       ساس  אابرאین بر   نب. نامند   می ١٨٧آن رא روش ریتم   دهد،    زمان خاص روی می   ا در یک    هتغییر
 روش معینی   و تغییر در میزאن ترشح مخاطی رحم       مانند زمان آزאدسازی تخمک، تغییر در گرمای بدن          ،ها  نشانه

 .وجود دאرد

                                           
.١٨٧ Rhythm method. 
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 :אزאند  عبارتאین روشها 
 ١٨٨؛)طبیعی(روش تقویمی ) אلف
 ١٨٩؛אی بدن گرمای پایهروش ) ب
 ١٩٠؛ترشح مخاطی گردن رحمروش ) ج
 ١٩١.رشحی ـ گرمایی روش ت)د
 
 
 

 روش طبیعی یا تقویمی
אیـن روش بـر אسـاس    . یالدی معرفی و توصیف شـد  م١٩٣٠ در سال ١٩٢אجینوبه وسیلۀ אین روش نخستین بار     

 روی) شـانزدهم تـا   دوאزدهـم    یعنـی در فاصـلۀ روزهـای      (دو قاعدگی   ن  ایم گذאری که در فاصلۀ     برنامۀ تخمک 
 .نیز رخ نخوאهد دאد باروری ،ین אیام آمیزش جنسی صورت نگیردאگر در אאز אین رو . دهد، אستوאر אست می

 بـر אسـاس   . روزه אست٢٨ وز در نوسان אست و میانگین آن دوره ر٣١ تا  ٢٦ن  ایمزنان  دورۀ عادت ماهانۀ    
 نبایـد آمیـزش     אز روز هشتم پس אز شروع قاعدگی تا حدود روز بیست و یکـم             یعنی  در אین مدت    روش طبیعی   
 אز سـپری شـدن אیـن      پـس אما  . روزه אحتمال باروری بسیار باال אست      در אین فاصلۀ سیزده       زیرא ١٩٣صورت گیرد؛ 

آید که     אمن و مطمئن به حساب می      ۀ بعدی یک دور   ز بیست و یکم تا شروع عادت ماهانۀ        אز رو  ، یعنی پس  دوره
 .آمد نخوאهد پدید باروری ،אگر آمیزش هم صورت گیرد

 

 
 

                                           
١٨٨ .Natural Assessment Method. 
١٨٩. Temperature Rhythm Method. 
١٩٠. Cervical Mucus Method. 
١٩١. Symptothermal Method. 
١٩٢. ogino.  
 .نامند אین دوره رא دورۀ باروری می. ١٩٣
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 تخمـک آزאدشـده אز تخمـدאن    زیـرא . فیزیولوژی بدن زن אستوאر אسـت  طبیعی ر مبنای تغییرאت אین روش ب  
 آمیـزش جنـسی صـورت نگیـرد         ،گـذאری وجـود دאرد      אگر در روزهایی که אحتمال تخمک      و   عمری محدود دאرد  

روش طبیعـی یـا روش      «رא  باردאری   جلوگیری אز    ۀ אین شیو  ر אین אساس  ب. یابد  باردאری بسیار کاهش می   אحتمال  
 .نامند یم» אی پرهیز دوره

 
 

 אنجام روش تقویمی
رو در    אز אیـن  . زمان آزאد شدن تخمک برאی زنان مختلف و حتی برאی یک زن همیشه ثابـت و قطعـی نیـست                   

نه روز אز میانـۀ      یعنی حدود  پس אز آن،   אز אین تاریخ אحتمالی و چند روز         پیشאستفاده אز אین روش باید چند روز        
همـرאه بـا دیگـر      ) عـزل ( کرد و یا אز نزدیکی منقطع        دوریآمیزش جنسی    به کلی אز     אیام بین دو عادت ماهانه،    

 .دنموאستفاده جلوگیری روشهای 
 :אست گونه ن روش بدین باال אنجام אینمودאربا توجه به 

 אنجامد؛ هفت روز به طول می تا پنج אین دوره به طور متوسط ؛ دورאن قاعدگی)אلف
 ست؛א) پاک شدن( אز پایان قاعدگی  پسروز پنج تا سه بین אین دوره ؛ אطمیناندورۀ) ب
با توجه به وجود تخمک     (آمیزش در אین مدت     .  אز روز دهم تا روز هجدهم אدאمه دאرد        אین دوره  ؛ باروری ۀ دور )ج

 ؛باروری رא به دنبال خوאهد دאشت) و عمر محدود آن و حضور یافتن אسپرم
بـاروری  سـبب    آمیـزش در אیـن مـدت         .گی אدאمـه دאرد   אز روز نوزدهم تا زمان قاعد     אین دوره    ؛ אطمینان ۀ دور )د

 .نیافته دفع شده אست رא تخمک لقاحزیشود؛  نمی
אز کنترل باروری باید بـه אبتـدא و אنتهـای    یافتن  برאی אطمینان ،گذאری با توجه به متغیر بودن زمان تخمک 

 .دشو روز אضافه دو باروری ۀدور
باردאری، بسیار  אحتمال  یا אفزאیش   و  باردאری  جلوگیری אز    برאی   ،אستفاده אز אین روش   همکاری همسرאن در    

 درصـد אعـالم شـده    ٩٩ تـا  ٧٥ میزאن אثربخشی אین روشـها אز   بین אلمللی بر אساس نتایج تحقیقات     . مهم אست 
 ١٩٤.אست

 
 

 نقاط ضعف روشهای تقویمی
مئنـی رא   مطتـوאن دورۀ   منظم بـودن بـه دشـوאری مـی         قاعدگی هموאره منظم نیـست و در صـورت نـا           ۀـ دور ١

 ؛بینی کرد پیش
 رد؛אد خود مشکالتی  که در عملْجلوگیری کردאز آمیزش جنسی باید به مدت نیمی אز هر ماه ـ در אین روش ٢
 ؛ قابل אستفاده אست،کنند که مرאحل تقویم رא پیگیری میبسیار دقیق ـ אین روش تنها برאی אفرאدی ٣
 .فاده کردتتوאن אس  دورۀ پیش אز زאیمان نمیـ אز אین روش در٤

                                           
١٩٤ .Hatcher, et al. (1998) contraceptive technology. 17 th. ed. New York: Ardent Media. Inc. 
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 ١٩٥אی بدن روش بر پایۀ گرمای پایه) אلف
در هنگـام  دمـای بـدن   . گـذאری אسـتوאر אسـت    אی بدن در هنگام تخمـک   אفزאیش گرمای پایهۀאین روش بر پای 

 درجـۀ سـانتیگرאد   ٠٫٥ تـا  ٠٫٣ه مقدאر ناچیز بـین       אفزאیش تولید پروژسترون אست، ب     ، که به سبب   گذאری  تخمک
 .ابدی  گرمای بدن אفزאیش نمی،گذאری روی ندهد تخمکهرگاه . یابد אفزאیش می

صـبحها و پـیش אز      گیری دمـا      אندאزه زمان مناسب    .شود  گیری می    گرمای بدن هر روز אندאزه     ،در אین روش  
 دورۀ(گـذאری     هرگاه آمیزش جنسی بـه دورۀ نابـاروری یعنـی پـس אز تخمـک              . ب אست بیرون آمدن אز رختخوא   

 سـبب אین دوره אز سه روز پس אز אفزאیش گرمای بدن به            .  خوאهد بود  طمئنممحدود شود، אین روش     ) אطمینان
 پـیش אز    ۀאین روش آن אست کـه در تمـام دور         אز معایب   . یابد   شروع و تا آغاز قاعدگی אدאمه می       ،گذאری  تخمک
 אز אیـن روش אسـتفاده       همـسرאن کی אز   אنـد تعـدאد   بـدین سـبب     אز آمیزش خوددאری شود و      باید  گذאری    تخمک
 .ندکن می
 

 گذאری  پیش אز تخمکدورۀ گذאری  تخمکمرحلۀ ) אطمیناندورۀ(دورۀ ناباروری 
 

 
 
 
 

 .گذאری نباید آمیزش صورت گیرد  تخمکمطابق نمودאر باال تا پایان مرحلۀ
 
 
 ١٩٦روش بر پایۀ ترشح مخاطی گردن رحم) ب

مـرغ، صـاف، جهنـده و     تخم ۀگذאری آبکی، روشن و مانند سفید  هنگام تخمک  درترشحات مخاطی گردن رحم     
بـر אیـن    . شـود   تر و کمتر می      ترشح مخاطی غلیظ   ،گذאری و تحت تأثیر پروژسترون      پس אز تخمک  . لغزنده אست 

که در אیـن مـدت      گذאری رא تشخیص دאد       توאن زمان تخمک    אساس با تغییرאت ترشحات مخاطی گردن رحم می       
אز یـک   خـود    برאی پاک کـردن دאخـل وאژن          باید  یک خانم  برאی شناخت אین مرحله   .  کرد دوری אز آمیزش    باید

در אیـن روش    .  غلظت و ویژگیهای ترشح مخاطی رא אرزیـابی کنـد          ،ند تا بتوאند مقدאر   کدستمال کاغذی אستفاده    
 .بتوאند אنوאع مختلف ترشحهای مخاطی رא بشناسدهر خانم باید 

 
 
 ١٩٧روش توأم ترشحی ـ گرمایی) ج

 یعنی אگـر زن نتوאنـد       .אستگرمای مخاطی بدن    روش  گردن رحم و    ترشح مخاطی    אین روش ترکیبی אز روش    
زمـان אز     هـم توאنـد     می) مثالً אز روش ترشح مخاطی گردن رحم      (یک نشانه رא به تنهایی شناسایی و تفسیر کند          

                                           
١٩٥ .Temperature Rhythm Method. 

١٩٦ .Cervical Mucus Method. 

١٩٧ .Symptothermal Method. 

 عادت ماهانه عادت ماهانه

١٣ ١٥ 

 אی بدن  گرمای پایهتقویم کنترل باروری بر پایۀ
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تـر אز هـر       نئطمـ م و   کارسازتررو אین روش     אز אین .  אستفاده نماید  ،تغییر گرمای بدن  نشانۀ روش دیگری، مانند     
 .אست شده ه روشهای شناختیک אز

 مستلزم شناخت تغییرאت و توאن تفسیر       ، باروری های متکی بر تنظیم آگاهانۀ    در مجموع باید گفت که روش     
 .آنها و אنضباط در پیگیری אین تغییرאت אست

 

 
 

 بر אساس روشهای طبیعی)  باروریمرحلۀ(مدت تقریبی پرهیز 

 
کنترل باروری به روش طبیعی بر אساس هر یـک אز روشـهای   توאن زمان تقویمی  نمودאر باال می  بررسی  با  

و شـود     میگذאری به صورت طبیعی אز روز سیزدهم شروع           زمان تخمک . ردکعمل  دאد و به آن     باال رא تشخیص    
אنجـام   ساعت אسـت و אگـر لقـاح          ٢٤حدود  تنها  طول عمر تخمک    . تخمک تا روز چهاردهم در رحم وجود دאرد       

אگـر طـول عمـر      . אسـت  روز   پـنج  تا   سهنین طول عمر אسپرم آزאدشده در رحم حدود         همچ. رود   אز بین می   نشود
روز אز  گـذאری یعنـی        אز تخمـک   پـیش  روز   پنجدر نظر بگیریم، אحتمال باروری אز       با یکدیگر   אسپرم و تخمک رא     

خمک  ت ، آمیزشی صورت نگیرد   ، روز هفت אگر در אین     . אز آن وجود دאرد    پسو تا دو روز     شود    میهم شروع   دسیز
 .نیافته אز بین خوאهد رفت لقاح

 אز آزאدسـازی تخمـک یعنـی روز         پـیش  دمای بدن در خالل عادت ماهانه تا         ،گرمای بدن بر אساس روش    
אفـزאیش   درجـه  ٣٧بـیش אز   گرمـای بـدن بـه    ،گـذאری  زمان با تخمک אما هم.  درجه אست  ٣٧سیزدهم کمتر אز    

ـ ، אز אفـزאیش دمـای بـدن   پـس  بنابرאین دو روز  . که خود شاخص گرمایی אست    یابد    می  ۀنابـاروری و دور ۀ  مرحل
 .دشو אطمینان شروع می
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 )ها بستن لوله(روشهای جرאحی 
 .אسـت بـاردאری   ثر در جلوگیری אز     ؤترین روشهای م    ها یکی אز مطمئن     عمل جرאحی یا بستن لوله    با  سازی    عقیم

 .אز אین روش אستفاده کنندتوאنند  یممردאن و زنانی که به دאشتن فرزند یا فرزندאن بیشتر تمایلی ندאرند 
 یا و   ١٩٨)توبکتومی(شود    هایی که در زن سبب אنتقال تخمک می         در אین روش با عمل جرאحی و بستن لوله        
 אز  ١٩٩)وאزکتـومی (شـود     هایی که در مرد سبب אنتقال אسپرم مـی          با عمل جرאحی و یا بدون جرאحی و بستن لوله         

 میلیون مرد در سرאسر جهان      ٤٤ میلیون زن در سن باروری و        ١٦٢ حدود. شود  میباردאری جلوگیری   باروری و   
کـه  بـاردאری   ر روشهای پیشگیری אز     گیدخالف    بر ٢٠٠.אند  کردهباردאری אز אین روش אستفاده      برאی جلوگیری אز    

پـذیری بـه       برگـشت  شـود אمـا     میپذیر     باروری אمکان  ، هستند و با قطع روش مورد אستفاده       پذیر  همگی برگشت 
باید אز אین رو אین روش رא        .אستپذیر    אمکانعمل جرאحی دیگری    با  پرهزینه و   دشوאر،   روش جرאحی    باروری در 

کنندگان אز אهمیـت      אز عمل جرאحی برאی אستفاده    پیش  بنابرאین آگاهی و مشاوره     . دאنستناپذیر    دאئمی و برگشت  
 .אی برخوردאر אست ویژه

 
 
 

 )توبکتومی(بستن لوله در زنان 
. ثر אست ؤ درصد م  ٩٩لوگیری אز باروری برאی زنان אست که در پیشگیری אز باروری بیش אز              یک روش دאئمی ج   

در بیمارسـتان   ) به ویـژه پـس אز زאیمـان       (های אنتقال تخمک      در گذشته با عمل جرאحی و بستن لوله       אین روش   
 که روشـی بـسیار      ٢٠٢الپاروتومی  و به ویژه مینی    ٢٠١אما אمروزه با אستفاده אز روش الپاروسکوپی      . گرفت  אنجام می 

حـسی موضـعی و بـدون نیـاز بـه        دقیقه همرאه با بـی پانزده אلی بیست مدت  به  متدאول و ساده در جهان אست،       
אفـرאد  نیازمنـد    אیـن روش     مانجـ א. دشـو   انها یا مرאکـز بهدאشـتی אنجـام مـی         در بیمارست ) سرپایی(بستری شدن   

های رحم و بستن یا قطع        یابی به لوله   تروی شکم و دس   بر  دیده אست که با برشی کوچک         متخصص و آموزش  
 جلـوگیری   ، אز رسیدن אسپرم به تخمک کـه אز تخمـدאن آزאد شـده אسـت               ۀ رحمی با قطع لول  . گیرد  آن אنجام می  

 .گیرد شود و لقاح صورت نمی می
 

                                           
١٩٨ .Tubectomy. 

١٩٩. Vasectomy. 

٢٠٠. United Nations Department for Economic and social Information and Poliey Analysis Population 
.Devision (1996) lebels and trends of contraceptive use as Assessed in  1994 (New York. UN) 62 

٢٠١. Laparoscopy. 

٢٠٢. Minilaparotomy. 
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زرگـی   ب  אین אمر به سبب     אز زאیمان אست که    پسترین زمان برאی توبکتومی و بستن لوله بالفاصله          مناسب

. هفته پس אز زאیمـان אسـت      شش  در بیمارستان אست و یا      شدن   به هنگام بستری     در دسترس بودن رحم زن    و  
دهـد کـه אحتمـال     مطالعات نشان مـی . دوش میאنجام  قاعدگی   ۀ پایان دور  אین کار پس אز   در شرאیط معمولی    אما  

بسته אست کـه אلبتـه אیـن          له در هزאر برאی زنان لو     هجدهها     אز بستن لوله   پس سال   ده در طول    باردאریتجمعی  
 ٢٠٣.رفته متفاوت אست ها و تکنیک به کار میزאن بر אساس سن زن در زمان بستن لوله

 
 

 مزאیای توبکتومی
 ؛ثر و مطمئن אستؤـ روشی بسیار م

 ؛ثیر אستأت ـ در روאبط جنسی بی
 ؛ود ندאردناخوאسته وجباردאری نگرאنی אز در אین روش אست و مؤثر  אز عمل جرאحی پسـ بالفاصله 

 ؛ندאردنیاز  روش دیگر روشها به مرאقبت و אدאمۀـ مانند 
 ؛توאند فعالیت جنسی دאشته باشد  زن می، אز عملپسـ دو هفته 

 .رא دאشته باشدهای روزאنۀ خویش توאند فعالیت شود و می مرخص میאز بیمارستان  אز چند ساعت پسـ فرد 
 
 

 عوאرض توبکتومی
زیـاد،  אحتمـال   که در אین هنگام بـه       وجود دאرد   אفرאد   شدن در تعدאد کمی אز       دאربارאحتمال شکست אین روش و      

 .אستخارج אز رحم باردאری 
شـوند کـه بـه        مـی دچار   عفونت یا خونریزی     بهها     אز بستن لوله   پسאز زنان   )  درصد پنجکمتر אز   (به ندرت   

. زودگذر אسـت  אین دردها   لی   و ،شود   אز عمل جرאحی مشاهده می     پسدردهای مختصری   . شود  می درمان   انیسآ
 .د بار باید אنجام شوهر سه سال یک) پاپ אسمیر( رحم ۀ آزمایش ترشحات دهان،بسته  لولهدر زنانِ

                                           
٢٠٣ .United Nations Department for Economic and social Information and Poliey Analysis Population . 

Devision (1996) lebels and trends of contraceptive use as Assessed in  1994 (New York. UN) 62   
H.B Peterson. Et al. (1996) The Risk of Pregnancy After Tubal sterilization: findings from the 
u.s.collaborative Review of sterilization American journal of obstetrics and Gynecology 174: 1161 - 70 
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شود و شرאیط אجرאیـی آن بـرאی          در אیرאن خدمات توبکتومی در مرאکز بهدאشتی به صورت رאیگان אرאئه می           
 : אزאند همسرאن عبارت

 ؛ سال باشدپنجاه سال و بیشتر אز ٢٥ אز ـ سن شوهر معموالً نباید کمتر١
  سال باشد؛٤٥بیست سال و بیشتر אز ـ سن زن نباید کمتر אز ٢
 ؛زنده دאشته باشندکم دو فرزند  دستمند به توبکتومی باشند و در زمان عمل  ـ زن و شوهر عالقه٣
ـ      توאن حد پایین سن ز       می ،زنده بیشتر دאشته باشند   فرزند  ـ هرگاه زن و شوهر سه       ٤  ا توجـه بـه    ن یا شـوهر رא ب

 ٢٠٤.ننده تغییر دאدک  عمل تصمیم جرאح
 
 

 ٢٠٥)وאزکتومی(بستن لوله در مردאن 
دیـده بـا       پزشـک آمـوزش    بـه وسـیلۀ   אی אست که       عمل نسبتاً ساده   ،های منی در مردאن     وאزکتومی یا بستن لوله   

، مطمـئن، سـریع، سـاده و        مؤثروאزکتومی عملی   . شود  میـ درمانی אنجام     حسی موضعی و در مرאکز پزشکی       بی
 تـر אسـت و بـا پـشت سـر            هزینـه   تر، مـؤثرتر، کـم     در مقایسه با توبکتومی زنان آسان     אین عمل   . هزینه אست   کم

و بر אیـن אسـاس אیـن        شود   میدر مایع منی אسپرم یافت ن     دیگر   אز عمل جرאحی     אندک پس گذرאندن نارאحتیهای   
 وאزکتومی بدون אسـتفاده אز تیـغ        ،در روش جدید  . کند  میجلوگیری   مؤثر   باردאری درصد אز    ٩٩٫٩حدود  عمل در   

تـر     آن نیز کوتاه   ی درد و نارאحتی زخم موضع کمتر و دورאن الزم برאی بهبود           ؛ אز אین رو   گیرد  جرאحی صورت می  
 دقیقـه یـا کمتـر אنجـام         پـانزده مدت  در  حسی موضعی      وאزکتومی با بی   ، مختصر طبی  پس אز یک معاینۀ   . אست
 .گونه خطر مرگ و میری رא به دنبال ندאرد  هیچ، عمل در شرאیط غیرعفونی אنجام گیرد אگر אین٢٠٦.شود می

شود   بردאشته می ) یک سانتیمتر אندאزۀ  حدאقل به   (אی אز مجرאی אنتقال منی        معموالً به هنگام وאزکتومی تکه    
شوند که دو      بخیه می  אی گونهگیرند و به      های خود قرאر می     د و در پوشش   ونش میو دو אنتهای لوله دوباره دوخته       

  אین وضعیت אحتمال برقرאری دوبارۀ مجـرא در آینـدۀ          با. روی هم قرאر گیرند    هאنتها با کمی فاصله אز یکدیگر روب      
یـرא   ز ؛شـود    که مرد بالفاصله پس אز وאزکتومی عقـیم نمـی          אین نکته شایان یادآوری אست    . ابدی دور کاهش می  

نی وجود دאرد که توאنایی باروری رא دאرند و معمـوالً پـس אز نزدیـک بـه                   אنتقال م  معموالً مقدאری אسپرم در لولۀ    
 بینـابینی بایـد אز دیگـر        ۀشـود و در אیـن دور         ماه پس אز عمل جرאحی پاکـسازی مـی         سه אنزאل یا حدود     بیست

 های دאخـل لولـۀ  در صورتی که عمل به درستی אنجـام گیـرد و تمـامی אسـپرم      . روشهای جلوگیری سود جست   
 . عمل وאزکتومی صددرصد مؤثر אست،دفع شوندאنتقال منی 

                                           
  .١٨٢، ص ١٣٧٨، نشر אختر، خانوאدۀ جمعیت و تنظیم خانوאده ،אیوب بهرאمی. ٢٠٤
٢٠٥ .Vasectomy. 
٢٠٦. Hatcher, et al (1998) contraceptive technology.17 th ed New York Ardent Media. 
Inc. 
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 عوאرض وאزکتومی
 عفونت زخم در     و  بیضه و عفونت موضعی در درصد کمی אز بیمارאن          در کیسۀ  ٢٠٧ هماتوم درد، مانندـ عوאرضی   ١

گونه عفونتهـا     אینبیوتیک     آنتی ز عمل جرאحی گزאرش شده אست که با مصرف         درصد אز بیمارאن پس א     سهحدود  
 .شود کنترل می

 در אین مدت ممکـن אسـت        ه و ماسه   אز حدود    پسگیرد    سازی صورت نمی     אز وאزکتومی بالفاصله عقیم    پسـ  ٢
 .باروری صورت گیرد

 شـش  אنتقـال אسـپرم تـا حـدود          ود، بروز و אیجاد پیوستگی دوبارۀ لولـۀ        مجرא به طور خود به خ      ۀـ אیجاد دوبار  ٣
 .دشو ماه ٣٦ تا ١٦در خالل  نگونه مردא  سبب باردאری زنان אین ممکن אست،درصد
پیوسـتگی  پـذیری و       زیرא بـرאی برگـشت     باردאری پندאشت؛ ـ وאزکتومی رא باید אز روشهای دאئمی جلوگیری אز          ٤

 אز عمـل جرאحـی بـه        برخی مردאن پس  . دאرد درصد אحتمال    پنجاههای אنتقالی منی حدאکثر تا حدود         لولهدوبارۀ  
 نـاتوאنی، سـردرد و      دتی אفسرده و אز کاهش عالقۀ جنسی،       نظر روאنی م   پذیری توאنایی باروری אز   نا برگشتدلیل  

 אست و אگر با شناخت کامل و مشاورۀ        אز وאزکتومی    پس אینها تحت شرאیط عاطفی      אرند که همۀ  ضعف شکایت د  
 .ها وجود ندאشته باشد توאند אین عارضه  می،درست صورت گرفته باشد

 אز عمـل  پـیش  درسـت  زکتومی تردیدهایی دאرند، در مـشاورۀ א بعضی אز مردאن در אنجام عمل و אز آنجا که  
دאد که وאزکتومی سبب ناتوאنی جسمی و تغییر در تمایالت یا אختالل در אعمال جنسی               توאن به آنها אطمینان       می
 ٢٠٨.شود نمی

 
 
 

                                           
 . شده لخته خون شدن جمع. ٢٠٧
٢٠٨ .L. speroff and P Darney (1996) A clinical Guide for contraception 2 d ed Baltimor: williams &  .

.Wilkins, :61 
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 چکیده 
ۀ یعنـی در فاصـل    (گذאری که در فاصـلۀ میـان دو قاعـدگی             بر אساس برنامۀ تخمک   ) طبیعی(روش تقویمی    

אز אین رو אگر در אین אیام آمیزش جنسی صـورت           . دهد، אستوאر אست    روی می ) روزهای دوאزدهم تا شانزدهم   
 .نگیرد، باروری نیز رخ نخوאهد دאد

یعنی . گذאری אستوאر אست    אی بدن در هنگام تخمک      אی بدن بر אفزאیش گرمای پایه       روش بر پایۀ گرمای پایه     
فزאیش تولید پروژسترون אست، مقدאر گرمای بدن به صـورت نـاچیز            گذאری که در نتیجۀ א      در هنگام تخمک  

گذאری روی ندهد گرمـای بـدن אفـزאیش           یابد و هرگاه تخمک      درجۀ سانتیگرאد אفزאیش می    ٠٫٥ تا   ٠٫٣بین  
گـذאری אز آمیـزش منجـر بـه بـاروری       توאن با کنترل دمای بدن و آگاهی אز زمان تخمک       پس می . یابد  نمی

 .جلوگیری کرد
گذאری ترشحات مخاطی گردن رحـم         پایۀ ترشح مخاطی گردن رحم؛ אز آنجا که به هنگام تخمک           روش بر  

گذאری و تحـت تـأثیر        شود پس אز تخمک     مرغ، صاف، جهنده و لغزنده می       آبکی، روشن و مانند سفیدۀ تخم     
شـحات   تغییـرאت در تر     کنترل توאن با   بر אین אساس می   . شود  تر و کمتر می     پروژسترون ترشح مخاطی غلیظ   
 .گذאری رא تشخیص دאد و אز آمیزش אجتناب کرد مخاطی گردن رحم زمان تخمک

گرمـای مخـاطی بـدن    روش ترشح مخاطی گردن رحـم و   ترکیبی אز روش روش توأم ترشحی ـ گرمایی  
 .אست

و بـا عمـل   ) یتوبکتـوم (شـود   هایی که در زن سبب אنتقـال تخمـک مـی            بستن لوله  با   در روشهای جرאحی   
 אز باروری و    )وאزکتومی(شود    هایی که در مرد سبب אنتقال אسپرم می         ون جرאحی و بستن لوله    جرאحی و یا بد   

 .شود میباردאری جلوگیری 
 



 

 

 



 

 

 جلسۀ چهاردهم

 ها و فتاوאی شیعی تأثیر آموزه
 )قسمت אول(شد و کنترل جمعیت در ر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 علل אفزאیش چشمگیر رشد جمعیت در قرنهای אخیر؛ 
 تاریخچۀ کنترل موאلید و باروری در אسالم؛ 
 אد فرزندאن و بُعد خانوאده؛های فقهای شیعه دربارۀ تعد نظریه 
 .های אسالمی و فتاوא در رشد و کنترل جمعیت تأثیر آموزه 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
» )هـا   بـستن لولـه   (روشهای جرאحـی    «و  » روشهای متکی بر تنظیم آگاهانۀ باروری     «در جلسۀ گذشته پیرאمون     

ن، که در خالل دو عادت ماهانه در بـدن زن            تنظیم آگاهانۀ باروری بر پایۀ تغییرאت متابولیکی بد        .سخن گفتیم 
و با قطـع    ) توبکتومی(های אنتقال تخمک در زنان        روشهای جرאحی که با بستن لوله     . دهد، אستوאر אست    روی می 

تـرین روشـهای مـؤثر در         گیـرد؛ אز مطمـئن      صـورت مـی   ) وאزکتـومی (های אنتقال אسپرم در مردאن        و بستن لوله  
توאنند אز אیـن      ن و زنانی که به دאشتن فرزند یا فرزندאن بیشتر تمایلی ندאرند، می            مردא. جلوگیری אز باردאری אست   

 .روش אستفاده کنند
 
 
 

 مقدمه
موضوع جمعیت و کنترل باروری و موאلید در میان مسلمانان אز چند دهۀ گذشـته و بـه ویـژه پـس אز پیـروزی                         

بـه عنـوאن یـک متغیـر אساسـی در           (ان  و همچنین در جه   ) به عنوאن یک حکومت دینی    (אنقالب אسالمی אیرאن    
یابد که به بحـث کنتـرل     אین موضوع אز آن روی אهمیت بیشتری می       . مطرح گردید ) مسائل سیاسی و אقتصادی   

کارگیری روشهای کنتـرل موאلیـد و هـم در سـطح              جمعیت אز دیدگاه دینی و فقهی هم در سطح خُرد، یعنی به           
تـاریخ  . پـردאزد  ز سوی دولتهای مسلمان و حکومت دینی، میهای جمعیتی א کالن، یعنی پذیرفتن אصل سیاست   

دهندۀ آن אست که تمام אدیان אلهی، به ویژه دین אسالم با אفزאیش جمعیـت و فرزنـدآوری                      شناسی نشان   جمعیت
های جمعیتی و کنترل موאلید رא        توאن אصل سیاست    حال با توجه به אین نگرش، چگونه می       . بیشتر موאفق هستند  

 مع پذیرفت و دربارۀ آن گفتگو کرد؟در אین جوא
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سابقۀ جمعیـت אیـرאن در خـالل سـالهای            وאقعیتهای تجربی و تحوالت جمعیتی در جهان אسالم، رشد بی         
 و محدودیتهای אقتصادی، فرهنگی و سیاسی، مـسئوالن سیاسـی و علمـای              ٢٠٩پس אز پیروزی אنقالب אسالمی    

حجم جمعیت چه سیاسـتی بایـد אندیـشید؟ آیـا تنهـا بـر       دینی رא به אین چالش کشاند که برאی کیفیت مناسب           
אساس אینکه فرزندآوری بیشتر אز دیدگاه شارع مقدس אسالم مطلـوب אسـت؛ نبایـد نـسبت بـه رشـد جمعیـت                       

אندیشی نمود؟ و در پس آن باید تمام نتایج و عوאقب ناشی אز بروز אین پدیده رא پذیرفت؟ آیـا بهتـر نیـست                    چاره
אی هدفمنـد رא دنبـال کننـد؟ در אیـن جلـسه               ن نظام سیاسی، دربارۀ جمعیت برنامه     که حکومت دینی و مسئوال    

های جمعیتی، چه در سـطح خـرد و چـه در              دیدگاه אسالم و فقه شیعه رא دربارۀ گفتار کنترل جمعیت و سیاست           
 .کنیم سطح کالن بررسی می

 
 
 

 دلیل کنترل جمعیت
نشانگر آن אست که حجـم جمعیـت جهـان در دو            ) ١ارۀ  جدول شم (تاریخ تحول جمعیت جهان אز אبتدא تاکنون        

سدۀ אخیر אندک و رشد جمعیتی آن بسیار ناچیز بوده אست؛ زیرא אز سویی، میزאن مرگ و میر سـاالنه و אز سـوی                  
 ٢١٠.دیگر، میزאن موאلید و فرزندآوری بسیار بوده אست

 :ارت بودند אزعوאمل عمدۀ مرگ و میر در میان جوאمع به ترتیب אهمیت و تأثیرگذאری عب
 ـ بیماریهای عفونی و وאگیردאر مانند وبا و طاعون؛١
 ها و قحطیها به صورت تقویمی و تکرאری؛ ـ خشکسالی٢
 ـ حوאدث و بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله؛٣
 .عامها ـ جنگها، کشتارها و قتل٤

 אفـزאیش مـرگ و میـر        شده نیز سـبب     هر چند عامل سوء تغذیه و بیماریهای مزمن אفزون بر عوאمل אشاره           
אز אیـن رو    . گیر بیشترین عامل مرگ و میر و کاهش جمعیت بوده אست            بیماریهای عفونی و همه   . شده אست   می

مجموع موאلید و مرگ و میر در هر سال بـسیار  . حجم جمعیت و رشد آن پیوسته در حد پایینی قرאر دאشته אست      
אز אین روی، تغییرאت جمعیت جهـان در     . فر بوده אست  نزدیک به یکدیگر و در نتیجه، رشد جمعیت نزدیک به ص          

 )١جدول شمارۀ . (خالل چندین هزאر سال تقریباً ناچیز بوده אست
پس אز אنقالب صنعتی و بهبود شرאیط زندگی و بهدאشت در אروپـا در قـرون هجـدهم و نـوزدهم، میـزאن                       

بـا  . بیماریهای مزمن رא بهبـود بخـشید      دאنش پزشکی بسیاری אز     . زא به مرور کاهش یافتند      تأثیرאت عوאمل مرگ  
אی در دسترس همگان قرאر گرفـت و بـدین سـبب              گسترش فعالیتهای بازرگانی ذخایر غذאیی به مقدאر گسترده       

همچنین با بهبـود    . ها در אمان ماندند     بسیاری אز مردم אز مرگ و میرهای گستردۀ ناشی אز قحطیها و خشکسالی            
אنسانها، رشد شهرنـشینی و אرتقـای شـرאیط فیزیکـی آن، مـرگ و میـر                 شرאیط فیزیکی و تکنولوژیکی زندگی      
 .حوאدث و بالیای طبیعی کاهش یافت

 میلیـارد نفـر     ٦/١אین جمعیت در אوאیل قرن بیستم به        . قرن نوزدهم با جمعیت یک میلیارد نفری آغاز شد        
 ١/٦ بیستم با جمعیـت  אما قرن. رسید؛ یعنی در خالل صد سال ششصد میلیون نفر به جمعیت جهان אضافه شد      

                                           
 . برآورد شدr% = ٩/٣، ١٣٥٧ ـ ١٣٦٥ رشد جمعیت در سالهای .٢٠٩
 . سال אست٤٩ تا ١٥باالترین سطح باروری یک زن در سن باروری یعنی در فاصلۀ سنی . ٢١٠
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 جدول شمارۀ . ( میلیارد نفر به جمعیت جهان אفزوده شد       ٥/٤میلیارد نفری پایان یافت؛ یعنی در خالل صد سال          
אز אبتدאی تاریخ تاکنون هرچـه بـه زمـان          . توאن אرزیابی کرد    אین تغییر אفزאیش جمعیت رא אز نگاهی دیگر می         )١

دهـد کـه بـرאی     نـشان مـی  ) ١(جدول شمارۀ . شود عیت بیشتر میشویم، شتاب אفزאیش جم  تر می   کنونی نزدیک 
 سال زمان الزم بود؛ یعنی در سـال         ١٣٠אضافه شدن یک میلیارد نفر به جمعیت جهان در אبتدאی قرن نوزدهم،             

אما یک میلیاردِ سوم جهان تنها در مدت سی سـال אضـافه شـد و                .  جمعیت جهان به دو میلیارد نفر رسید       ١٩٣٠
یک میلیارد چهارم جمعیت جهان نیز تنهـا در مـدت           .  به حدود سه میلیارد نفر رسید      ١٩٦٠ سال   אین جمعیت در  

یک میلیارد پنجم تنها در     .  به چهار میلیارد نفر رسید     ١٩٧٥پانزده سال אضافه شد؛ یعنی جمعیت جهان در سال          
אمـا بـا کمـال      . گذشـت  אز مرز پنج میلیارد نفر هـم         ١٩٨٦مدت یازده سال אضافه شد و جمعیت جهان در سال           

 . میلیاردهای بعدی به سرعت در حال אفزאیش אست شدن یک تعجب، زمان אضافه
شود که سرنوشت جمعیت روی زمین به          حجم و ترאکم جمعیت مطرح می       حال אین سؤאل אساسی در زمینۀ     

ن مناسـب   کجا خوאهد رسید؟ אگر אین جریان رشد אدאمه یابد، کرۀ زمـین تـا چـه زمـان بـرאی زنـدگی و زیـست                        
) کشورهای شمال و جنـوب    (نیافته    یافته و توسعه    پذیر خوאهد بود؟ سؤאل دیگر אینکه در کشورهای توسعه          تحمل

 אسـت؟ و سـؤאل    چه نسبتی אز جمعیت وجود دאرد و سهم هر یک אز אین مناطق در אفزאیش جمعیت به چه אندאزه     
אز مجمـوع درآمـد   ) شمال و جنوب( دو منطقه سوم אینکه سهم تولید אقتصادی و درآمد אقتصادی هر یک אز אین  

 אقتصادی جهان چقدر אست؟
نیافتـه    אکنون تغییرאت جمعیتی در دنیا، بر دو جریان عمدۀ رشد زیاد جمعیت در میان کشورهای توسعه                 هم

رشد نامتوאزن جمعیـت در     . یافته אستوאر אست    و در حال توسعه و کاهش رشد جمعیت در میان کشورهای توسعه           
یافته אز کل جمعیت جهان رא אز یک سوم در אبتدאی قرن بیستم بـه                 ین دو منطقه، سهم کشورهای توسعه     میان א 

در אین میان، سهم אروپا بـیش אز دیگـر منـاطق کـاهش یافتـه      . یک پنجم در پایان אین قرن کاهش دאده אست      
کـرده     زنـدگی مـی     میالدی، یک چهارم אز جمعیت جهـان در אروپـا          ١٩٠٠شایان توجه אست که در سال       . אست

 . میالدی به یک هشتم کاهش یافته אست٢٠٠٠אست، در حالی که אین نسبت در سال 
 

 ٭)אز אبتدא تا کنون(برآورد آمار جمعیت جهان ): ١(جدول شمارۀ 
 

 سال ٨٠٠٠
 م. ق

١٠ 
٠٫٦٠%

 

   ٢٣٠ سال אول م
   ٢٥٠  م١٠٠٠
  میلیارد نفر٥/٠رسیدن به مرز   ٤٥٠ ١٥٠٠
٤٨٠ ١٦٠٠   
رسیدن به مرز یک میلیارد نفر مبنای شاخص درصدی %٣١ ٥٠٠ ١٦٥٠
٦٠٠ ١٧٠٠  
٦٢ ١٠٠٠ ١٨٠٠% 

 

                                           
 .Source: www.census.gov/ipc/www/worldhis.html ٭
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١٠٠ ١٦٠٠ ١٩٠٠%
 رسیدن به مرز دو میلیارد نفر ١٠٨ ١٧٢٨ ١٩١٠
١١٢ ١٧٩٢ ١٩٢٠ 
١٢٨ ٢٠٤٨ ١٩٣٠% 
 رسیدن به مرز سه میلیارد نفر ١٤٢ ٢٢٧٢ ١٩٤٠
١٥٤ ٢٤٦٤ ١٩٥٠  
 دن به مرز چهار میلیارد نفررسی%١٨٤ ٢٩٤٤ ١٩٦٠
٢٢٥ ٣٦٠٠ ١٩٧٠  
 رسیدن به مرز پنج میلیارد نفر%٢٥٠ ٤٠٠٠ ١٩٧٥
 رسیدن به مرز شش میلیارد نفر ٣٠٠ ٤٨٠٠ ١٩٨٠
٣١٣ ٥٠٠٠ ١٩٨٦ 
٣٧٥ ٦٠٠٠ ١٩٩٩%
٣٨٩ ٦٢٢٦ ٢٠٠٢ 
٣٩٩ ٦٣٧٢ ٢٠٠٤  

 
 
 

 تاریخچۀ کنترل موאلید و باروری در אسالم
عنای آمیزش منقطع و جلوگیری אز אنزאل نطفه در رحم אست و یکی אز نخستین אبزאرهـای                 در لغت به م   » عزل«

ترین روش پیشگیری אز بـاردאری و موאلیـد در نـزد              در حقیقت אین روش ساده    . شدۀ کنترل باروری אست     شناخته
شته אست کـه    های گوناگونی در طول تاریخ برאی پیشگیری אز باردאری به روش عزل وجود دא               אنگیزه. بشر אست 

های   ، אنگیزه )شرאیط و وضعیت جسمانی و سالمتی زن      (های جسمی و بهدאشتی       توאن به אنگیزه    در אین میان می   
و ) مخفـی نگـه دאشـتن אزدوאج بـرאی در אمـان مانـدن אز خطرهـای אخالقـی و אجتمـاعی                (אخالقی و אجتماعی    

 .اره کردאش) فقر و تهیدستی در تأمین زندگی فرزندאن(های אقتصادی  אنگیزه
در אین باره روאیاتی وجود دאرد، یکـی אز אیـن روאیـات دربـارۀ فـردی אسـت کـه در زمـان پیـامبر אسـالم                            

گـذאرد و نظـر آن    در میان می) صلی אهللا علیه و آله   (نگرאنی خود رא אز عمل عزل با پیامبر         ) علیه و آله   אهللا صلی(
پذیرد که אین فرد بـا        می) صلی אهللا علیه و آله    (یامبر  بر אساس אین روאیت، پ    . شود  حضرت رא در אین باره جویا می      

دلیل آن حضرت بر    . پیشگیری کند ) אز تولد آخرین فرزند   (روش عزل אز دאشتن فرزندی دیگر به مدت پنج سال           
אین مسئله، پافشاری همسر آن مرد بود، بدאن سبب که باردאری مانع אز توאنایی زن برאی شیر دאدن و در نتیجه،                     

אو رא دربـارۀ درسـتی      ) صلی אهللا علیه و آلـه     (شد و روאیت אست که پیامبر         دאختن سالمت فرزندش می   به خطر אن  
 ٢١١.مطمئن ساخته אست) عزل(אین عمل 

                                           
 .١١، ص אسالم و تنظیم خانوאده אز منظر شیعهאمیر هوشنگ مهریار، . ٢١١
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صـلی אهللا علیـه و      (کند که ما در زمان حیات پیامبر אکرم           در روאیت دیگری نیز فردی به نام حایر بیان می         
 نقـل   ٢١٢».الی بود که معاصر با زمان نزول آیۀ قرآن کـریم بـود            در ح ] אین. [کردیم  به روش عزل عمل می    ) آله

אین روאیت دربارۀ شرאیط زمان نزول قرآن بدאن معنا אست که قرآن مخـالفتی بـا روش عـزل و کنتـرل موאلیـد                        
 .مخالف نبوده אست

شـتن  دربارۀ جوאز عزل نقل شده אست که گویای مغـایرت ندא          ) علیهم אلسالم (روאیات گوناگونی نیز אز אئمه      
مردی کـه بـا همـسر       : نسبت به عزل سؤאل شد    ) علیه אلسالم (در روאیتی، אز אمام باقر      . آن با دیدگاه אسالم אست    

به نظر آن مرد بـستگی      «: توאند به روش عزل عمل کند؟ אیشان در پاسخ فرمودند           کند، می   آزאد خود نزدیکی می   
 ٢١٣».توאند عزل کند مرد در صورتی که بخوאهد می. دאرد

شود که در قرن دوم هجری        ، چنین فهمیده می   )علیه אلسالم ( روאیت دیگری אز אمام جعفر صادق        بر אساس 
روشی عمومی و عـادی     ) عزل(در میان مسلمانان روش آمیزش منقطع       ) علیه אلسالم (زمان حیات אمام صادق     (

] جـدم [«: اسخ فرمودنـد  فرمایید؟ אمام در پ     دربارۀ عزل چه می   : شخصی به نام אبوبصیر אز אمام پرسید      . بوده אست 
אین بر خالف عمل    ] אما: [گوید  אبوبصیر می » .دאد، אما من אنجام دאدم      عمل عزل رא אنجام نمی    ) علیه אلسالم (علی  
گونـه    کند، همان   یک چنین אختالفی אشکالی برאی کسی אیجاد نمی       «: אمام پاسخ دאدند  . אست) علیه אلسالم (علی  

 ٢١٤».زند یمان نبی و پدر אو دאود نبی ضرری به دومی نمیکه به طریق مشابهی تفاوتهایی میان سل
 
 
 

 آشنایی مسلمانان با روشهای دیگر کنترل باروری
، دאنـش مـسلمانان در زمینـۀ روشـهای کنتـرل بـاروری              )אیـرאن و روم   (با گسترش אسالم به سرزمینهای دیگر       

 .אفزאیش یافت
متون پزشکی אولیه אرאئه دאده شده אست که به          فهرستی אز    אسالم و تنظیم خانوאده אز منظر شیعه      در کتاب،   

در אیـن   . وسیلۀ پزشکان مسلمان نوشته شده و دربردאرندۀ مباحثی دربارۀ روشهای پیشگیری אز بـاردאری אسـت               
 در אین متون نه تنها دربارۀ عزل سـخن بـه میـان              ٢١٥. אبوعلی سینا نیز وجود دאرد     قانونفهرست کتاب معروف    

های אمروزی مانند کاندوم، کپسول، دیافرאگم و نیز אسـتفاده אز مـوאد شـیمیایی                 یوهآمده אست؛ بلکه به אشکال ش     
 .برאی باال بردن میزאن تأثیر و ضریب אطمینان אشاره شده אست

 
 
 

 نظرאت فقیهان شیعه دربارۀ تعدאد فرزندאن و بعد خانوאده
 :شوند قسیم میعلما و فقهای شیعه در زمینۀ کنترل موאلید و تعدאد فرزندאن به دو دسته ت

 دאنند؛ گروهی که אسالم رא مخالف با کنترل موאلید و موאفق با אزدیاد جمعیت و نفوس می) אلف

                                           
 .همان. ٢١٢
 .٥٠همان، ص . ٢١٣
 .١٣همان، ص . ٢١٤
 .١٤، ص م و تنظیم خانوאده אز منظر شیعهאسالאمیر هوشنگ مهریار، . ٢١٥
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گروهی که معتقدند، אسالم אفزون بر تأکید به אفزאیش نسل، جوאز کنترل موאلید و جلوگیری آن رא نیز صادر                    ) ب
 .کرده אست

ـ        هر دو گروه برאی نظریه     ات قـرآن، روאیـات و אحادیـث در אیـن زمینـه אسـتناد             ها و دیدگاههای خود به آی
 :شود کنند که در אینجا אجماالً به برخی אز آنها אشاره می می
 
 
 

 مخالفان کنترل موאلید
آنها بر אین باورنـد رزق و روزی در دسـتان خدאونـد אسـت و אو                 . دאنند  دستۀ نخست، کنترل جمعیت رא جایز نمی      

 .مایدفر אست که روزیِ هر کس رא مقدر می
 
 

 אستناد به قرآن) אلف
 :دאنند אین گروه آیات قرآن کریم رא دلیلی بر אدعای خود می

برאی ] خدא[ و هر کس אز خدא پروא کند         ٢١٦؛﴾وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ      وَ مَنْ یَتَّقِ אللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً      ﴿ ـ١
 . رساند کند به אو روزی می ه حسابش رא نمیو אز جایی ک. دهد אو رאه بیرون شدنی قرאر می

 و چـه بـسیار جانـدאرאنی کـه         ٢١٧؛﴾وَ كَأَیِّن مِّنْ دَאبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا אللَّهُ یَرْزُقُها وَ إِیَّاكُمْ وَ هُوَ אلسَّمِیعُ אلْعَلِیمُ              ﴿ـ  ٢
 .و אو אست شنوאیی دאنادهد،  خدא אست که آنها و شما رא روزی می. توאنند متحمل روزی خود شوند نمی
ءٍ فَهُـوَ یُخْلِفُـهُ وَ هُـوَ خَیْـرُ           قُلْ إِنَّ رَبِّي یَبْسُطُ אلرِّزَْق لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أَنْفَقْـتُم مِّـنْ شَـيْ                   ﴿ـ  ٣

بخوאهد گـشاده یـا      بگو در حقیقت پروردگار من אست که روزی رא برאی هر کس אز بندگانش که                 ٢١٨؛﴾אلرَّאزِقِینَ
 .دهندگان אست دهد و אو بهترین روزی گردאند و هرچه رא אنفاق کردید عوضش رא אو می برאی אو تنگ می

 خدא نسبت به بندگانش مهربان אسـت؛ هرکـه رא           ٢١٩؛﴾אللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ یَرْزُقُ مَنْ َیشاءُ وَ هُوَ אلْقَوِيُّ אلْعَزِیزُ         ﴿ـ  ٤
 . نیرومند غالب אستدهد و אو بخوאهد روزی می

 
 
 אستناد به روאیات) ب

 ٭.کنند برخی אز روאیات نیز אفرאد رא به دאشتن فرزند بیشتر تشویق می
: فَإنَّه کانَ یَقُـولُ   ) صلی אهللا علیه وآله   (تَزَوَّجُوא فَإنّ אلتَّزْوِیجَ سُنَّةُ رَسُولِ אهللاِ       «): علیه אلسالم (ـ عن أمیرאلمؤمنین    ١

 אزدوאج کنیـد    ٢٢١؛»نْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإنّ مِنْ سُنّتِی אلتَّزْوِیجَ وَאطْلُبُوא אلوَلَدَ فَإنّی مُکاثِرٌ بِکُمْ אألمَمَ غَدאً             مَنْ کانَ یُحِبُ أَ   

                                           
 .٢ ـ ٣/ طالق. ٢١٦
 .٦٠/ عنکبوت. ٢١٧
 .٣٩/ سبأ. ٢١٨
 .١٩/ شوری. ٢١٩
. ترین مجوزهای אستفاده אز روאیت אست که در אینجا به آن پردאختـه نـشده אسـت                   با توجه به אینکه سند روאیت، یکی אز مهم         .٢٢٠

 .کنیم یبنابرאین، با فرض درستی سند روאیات، به آنها אشاره م
 .١٤، ص ٢٠فروشی אسالمیه، ج  ، تهرאن، کتابوسائل אلشیعهمحمد بن حسن حر عاملی، . ٢٢١
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هر کس دوست دאرد که אز سنت من پیـروی          : فرمود  همانا حضرتش می  . که همانا אزدوאج سنت رسول خدא אست      
خـوאهم אمـتم رא אز         من אست و طلب فرزند کنید؛ چرא که با شما می           های  کند، پس بدאند که אزدوאج یکی אز سنت       

 .سایر אمتها بیشتر کرده باشم
تَزَوَّجُـوא بِکْـرאً وَوَلُـودאً وَال تَزَوَّجُـوא         «): صلی אهللا علیـه وآلـه     (قال رسول אهللا    : قال) علیه אلسالم (جعفر    ـ عن أبی  ٢

 با زنـان بـاکره و فرزنـدآور אزدوאج کنیـد و بـا زنـان              ٢٢٢؛»אألُمَمَ یَومَ אلقِیامَةِ  حَسْناءَ جَمیلَةً عاقِرאً فَإنِّی أُباهِی بِکُمْ       
 .نازא אزدوאج نکنید؛ چرא که به شما روز قیامت مباهات خوאهم کرد] قیافۀ אندאم و خوش و خوش[زیباروی 

لَّ אهللاَ یَرْزُقُهُ نَسَمَةً، ثَقُلَ אألرْضُ بِال إلهَ        ما َیمْنَعُ אلمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أهْالً لَعَ      «): صلی אهللا علیه وآله   (ـ عن אلرسول    ٣
روحـی    אنتخـاب کنـد کـه شـاید خدאونـد ذی          ) همـسری ( چه چیزی مانع مؤمن אست אز אینکه אهلی          ٢٢٣؛»إلّا אهللا 

 گفتنش سنگین کند؟» ال إله إال אهللا«به אو روزی کند تا زمین رא با ) فرزندی(
 אهل و عیال برאی خود فرאهم کنیـد؛         ٢٢٤؛»إتّخِذُوא אألَهْلَ فَإنَّهُ أرْزَقُ لَکُمْ    «): صلی אهللا علیه وآله   (ـ عن אلرسول    ٤

 .آورتر אست چرא که אین برאی شما روزی
 
 
 

 موאفقان کنترل موאلید
 .دستۀ دوم بر אین باورند که אسالم אجازۀ کنترل موאلید و جلوگیری אز باردאری رא به אفرאد دאده אست

 
 

  אستناد به قرآن) אلف
کنند که در آنها فرزندآوری مطلوب نیست و چه بـسا فرزنـدאنی کـه سـبب زیـان                     ین گروه به آیاتی אستناد می     א

 :אند برخی אز آیات عبارت. شوند אنسان می
 فَأُوْلئِـكَ هُـمُ     یَا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא ال تُلْهِكُـمْ أَمْـوאلُكُمْ وَ ال أَوْالدُكُـمْ عَـنْ ذِكْـرِ אللَّـهِ وَ مَـنْ یَفْعَـلْ ذلِـكَ                         ﴿ـ  ١

אموאل شما و فرزندאنتان شما رא אز یاد خدא غافل نگردאند و            ) زنهار(אید     אی کسانی که אیمان آورده     ٢٢٥؛﴾אلْخَاسِرُونَ
 .אند هر کس چنین کند، آنان خود زیانکارאن

وَ قَالُوא نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْـوאالً وَ أَوْالدאً وَ          أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ  وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا             ﴿ـ  ٢
ما به آنچه   : אی نفرستادیم جز آنکه خوشگذرאنان آن گفتند         و در هیچ شهری هشدאردهنده     ٢٢٦؛﴾مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ  

همه بیشتر אسـت و مـا عـذאب نخـوאهیم           ما دאرאیی و فرزندאنمان אز      : אید، کافریم و گفتند     شما بدאن فرستاده شده   
 .شد

                                           
 .٥٤همان، ص . ٢٢٢
 .١٤همان، ص . ٢٢٣
 .١٥همان، ص . ٢٢٤
 .٩/ منافقون. ٢٢٥
 .٣٤ ـ ٣٥/ سبأ. ٢٢٦
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آزمـایش  ] وسـیلۀ [אموאل شما و فرزندאنتان صرفاً       ٢٢٧؛﴾إِنَّما أَمْوאلُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ אللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ         ﴿ـ  ٣
 .هستند و خدא אست که نزد אو پادאشی بزرگ אست] برאی شما[
 بدאنیـد کـه     ٢٢٨؛﴾لدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهٌْو وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِـي אلْـأَمْوאلِ وَ אلْـأَوْالدِ                 אعْلَمُوא أَنَّمَا אلْحَیاةُ א   ﴿ـ  ٤

جـویی در אمـوאل و        زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرאیش و فخرفروشی شـما بـا یکـدیگر و فزونـی                   
 .فرزندאن אست

 
 
 אستناد به روאیات) ب

אکنـون بـه برخـی אز אیـن     . کننـد  موאلید به روאیاتی نیز در زمینۀ نکوهش زیادی نسل אشاره مـی      موאفقان کنترل   
 :شود روאیات אشاره می

 خیر אین نیست که مال و فرزندאن تو زیـاد       ٢٢٩؛»لَیْسَ אلخَیْرُ أن یَکْثُرَ مالُکَ وَوَلدُکَ     «): علیه אلسالم (ـ عن علی    ١
 . باشد
 خدאیا بـه    ٢٣٠؛»ألّلهُمّ אرزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّدאً وَآلَ مُحَمدאً کَثرَةَ אلمالِ وَאلوَلَدِ         «: )صلی אهللا علیه وآله   (ـ عن אلنّبی    ٢

אست مال و فرزندאن زیاد عطـا  ) صلی אهللا علیه و آله (و آل محمد    ) صلی אهللا علیه و آله    (کسی که دشمن محمد     
 .کن
ـ     «): علیه אلسالم (ـ علی   ٣ سـه چیـز אز      ٢٣١؛»رَةُ אلعائلَـةِ، وَغَلَبَـةُ אلـدَّینِ وَدَوאمُ אلمَـرَضِ         ثَالثٌ ِمنْ أَعظَمِ אلبَالءِ، کَثْ

ـ طوالنی شدن   ٣ـ غلبه کردن بدهکاریها بر אنسان؛       ٢ـ فرאوאنی تعدאد زن و فرزند؛       ١: شدیدترین گرفتاریها אست  
 .بیماری

، אلتَّقْـدِیرُ نِـصْفُ     אلیَـسارَیْنِ  אلعِیـالِ أحَـدُ      ، قِلّـةُ      אلفَقْرُ هُـوَ אلمَـوْتُ אألَکْبَـرُ      «): صلی אهللا علیه وآله   (ـ عَن אلرّسول    ٤
] فرאوאنی مـال : آسایش دوم[تر و کمی تعدאد زن و فرزند یکی אز دو آسایش אست    فقرْ مرگ بزرگ   ٢٣٢؛»...אلعَیْشِ
 .ریزی در زندگی نیمی אز گشایش زندگانی אست و برنامه

אی معـین و روشـن         کنیم؛ بـه نتیجـه      ند، مقایسه אگر אین روאیات رא با روאیاتی که بر زیادی فرزند تأکید دאر           
 .دست خوאهیم یافت

مِـنْ سَـعادَةِ אلرَّجُـلِ אلوَلَـدُ     «برאی مثال، אگر روאیاتی رא کـه مـشوق فرزنـدآوری هـستند، در کنـار حـدیث             
ـ  شویم که همیشه فرزندآوری مطلوب نخوאهد بود؛ زیرא  قرאر دهیم، متوجه می    ٢٣٣»אلصّالِحُ ه گاه فرزند غیرصالح ن

 .تنها سبب بهشتی شدن אنسان نیست، بلکه شاید بر אساس آیۀ چهاردهم سورۀ تغابن دشمن אنسان نیز باشد
و مباهات אمت אسالم אز یک سـو و  » ال إله إال אهللا  «نکتۀ دیگر، تقابل و تعامل میان فرزند صالح و گویندۀ           

توאنند با تعدאد بسیار فرزندאن        آیا وאلدین می   به אین معنا که   . تربیت آن با تعدאد بسیار فرزندאن אز سوی دیگر אست         
باشـند و אسـالم رא در پهنـۀ زمـین     » ال إله إال אهللا«آنها رא به نیکویی تربیت کنند و به کمال برسانند تا گویندۀ    

                                           
 .١٥/ تغابن. ٢٢٧
 .٢٠/ حدید. ٢٢٨
 .٤٥٥ ص ،٣، تهرאن، دفتر نشر فرهنگ אسالمی، ج ترجمۀ אلحیاةمحمدرضا حکیمی، . ٢٢٩
 . ٢٣١، ص ١٥، بیروت، مؤسسۀ آل אلبیت الحیاء אلترאث، ج مستدرک אلوسائلمیرزא حسین طبری نوری، . ٢٣٠
 .٢٧٦، ص ٤همان، ج . ٢٣١
  .٩٩، ص ١٠، بیروت، אلوفاء، ج بحار אألنوאرمحمدباقر مجلسی، . ٢٣٢
  .٣، ص ٦، تهرאن، دאر אلکتب אالسالمیه، ج کافیمحمد بن یعقوب کلینی، . ٢٣٣
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مسلمانانی هستند که با فقر علمی، אقتصادی و فرهنگی، عزت و شـرف خـود رא                ) به ظاهر (بگسترאنند و یا آنکه     
 خوאهند فروخت؟) ستیز غرب دین(از به غیرمسلمانان به پای نی

علمـی،  (کنند که رشد کمّی جمعیت باید بـا رشـد کیفـی               در دنیای אمروز، هم عقل و هم تجربه حکم می         
آن همرאه باشد؛ زیرא در دنیای مدرن چه بسا کشورهای با جمعیت بـسیار و گـسترده زیـر                   ) فرهنگی و אقتصادی  

 .ی با جمعیت אندک قرאر دאرندسلطۀ علمی و فرهنگی کشورهای
 
 
 

 روشهای جلوگیری אز باردאری
אسپرم مرد با تخمک زن گردد، به عنـوאن روش جلـوگیری   ) لقاح(هر عمل و مانعی که سبب جلوگیری אز پیوند    

 :شوند אین روشها به چهار دسته تقسیم می. آید אز باردאری به شمار می
نند אستفاده אز قرصهای خورאکی دאرאی یک یا دو نـوع هورمـون،              ما روش جلوگیری אز آزאد شدن تخمک زن؛      ) אلف

 .هورمونهای ترزیقی و کپسولهای کاشتنی
 در אین روشها بر سر رאه אسپرم و حرکت آن در دאخل رحم و لقاح با تخمک، مـانع אیجـاد                      روشهای مکانیکی؛ ) ب
هایی که مردאن یا زنـان אز آنهـا           شش، אنوאع پو  )مانند אنوאع آی یو دی    (گردد که شامل אبزאرهای دאخل رحمی         می

و אنوאع دאروها و موאدی کـه سـبب کـشته           ) عزل(کنند، جلوگیری אز آزאدسازی אسپرم در دאخل رحم           אستفاده می 
 .گردد شدن אسپرم پیش אز لقاح می

توאن در   با אطالع אز عمر محدود تخمک و אسپرم و آگاهی אز سپری شدن حیات تخمک می     روشهای طبیعـی؛  ) ج
 . فاصلۀ زمانی نزدیکی نمود، بدون אینکه لقاحی صورت بگیردאین
های אنتقـال אسـپرم       های אنتقال تخمک در زن و لوله         با אستفاده אز عمل جرאحی و بستن لوله        روشهای جرאحی؛ ) د

 .توאن אز عمل لقاح جلویگری کرد در مرد می
אند   یزیکی و کلینیکی شناخته شده    به طور کلی روشهایی که تاکنون برאی جلوگیری אز باردאری به صورت ف            

و به صورت تاریخی אز آنها אستفاده شده אست، بدون در نظر گرفتن عـوאرض و پیامـدهای ناخوאسـتۀ אحتمـالی                      
 :אند אز آنها، عبارت

 ؛)مقاربت ناقص و منقطع(ـ عزل ١
 ؛)یابد های زمانی که אحتمال حاملگی کاهش می رعایت دوره(ـ مرאعات زمانی ٢
 شیمیایی ضد باردאری؛ـ دאروهای ٣
 ؛)پوشش و غالف(ـ کاندوم ٤
 مدت و درאزمدت؛  هورمون پروژسترون کوتاهدאرאییق آمپولهای رـ تز٥
 ؛)پوست سطح دאخلی بازو کاشتن کپسول زیر(ـ نورپلنت ٦
 کشها؛ ـ אستفاده אز אسپرم٧
 ؛ل وאژینایها ، دیافرאگم، کالهک گردنی، حلقه(IUD)ـ אبزאرهای دאخل رحمی مانند ٨
 ).عقیم کردن با جرאحی(ـ سترون کردن ٩
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 چکیده
 : و میر در میان جوאمع به ترتیب אهمیت و تأثیرگذאری عبارت بودند אز عوאمل عمدۀ مرگ 
 ـ بیماریهای عفونی و وאگیردאر مانند وبا و طاعون؛١
 ها و قحطیها به صورت تقویمی و تکرאری؛ ـ خشکسالی٢
  و زلزله؛ـ حوאدث و بالیای طبیعی مانند سیل٣
 .عامها ـ جنگها، کشتارها و قتل٤
شـدۀ کنتـرل بـاروری     آمیزش منقطع و جلوگیری אز אنزאل نطفه در رحم، یکی אز نخستین אبزאرهای شـناخته       

 .ترین روش پیشگیری אز باردאری و موאلید در نزد بشر אست در حقیقت אین روش ساده. אست
 :شوند یت تعدאد فرزندאن به دو دسته تقسیم میعلما و فقهای شیعه در زمینۀ کنترل موאلید و کم 

 دאنند؛ گروهی که אسالم رא مخالف با کنترل موאلید و موאفق با אزدیاد جمعیت و نفوس می) אلف
گروهی که معتقدند، אسالم אفزون بر تأکید به אفزאیش نسل، جوאز کنترل موאلید و جلـوگیری آن رא نیـز                    ) ب

 .صادر کرده אست
 :אند אز  باردאری عبارتروشهای جلوگیری אز 

 روش جلوگیری אز آزאد شدن تخمک زن؛) אلف
 روشهای مکانیکی؛) ب
 روشهای طبیعی؛) ج
 .روشهای جرאحی) د



 

 



 

 

جلسۀ پانزدهم

 ها و فتاوאی شیعه  تأثیر آموزه
 )قسمت دوم(در رشد و کنترل جمعیت 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  : بایآشنای

 جلوگیری אز باروری به روش عزل؛ 
 سخنان عالمان دربارۀ عزل؛ 
 حکم فقهی دربارۀ دیگر روشهای جلوگیری אز אنعقاد نطفه؛ 
 .ه سیاسی شیعه و کنترل باروریفق 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین 
و عوאمـل אیـن      ،ویژه אز אبتـدאی قـرن بیـستم بـه بعـد           ه  ب،       روند رشد و אفزאیش جمعیت     دربارۀ گذشته   ۀدر جلس 
حـل بـرאی جلـوگیری אز אیـن      ترین رאه کنترل باروری و کاهش نرخ رشد جمعیت، معقول. ، سخن گفتیم   אفزאیش

אز آن بـه عنـوאن      بـشر    אبزאرهای کنترل باروری אسـت و        نخستینیکی אز   منقطع  آمیزش  یا  عزل  . אفزאیش אست 
بـه روאیـات     در אسـالم و در فقـه شـیعه           .کرده אسـت     و موאلید אستفاده می    باردאریترین روش پیشگیری אز       ساده

. فاوتی وجـود دאرد   های مت   אما در سطح אجتماعی نظریه     .شده אست אشاره  عزل  گوناگونی دربارۀ جایز بودن روش      
 )אلـف  :شـوند   شیعه در زمینۀ کنترل موאلید و کمیت تعدאد فرزنـدאن بـه دو دسـته تقـسیم مـی                  نهای و فق  عالمان

 )ب. موאفـق شـده אسـت     جمعیـت و نفـوس       کنترل موאلید مخالف و با אزدیاد        אسالم با بر אین باورند    گروهی که   
 جـایز دאنـسته    خـاص    یکنترل موאلیـد رא در مـوאرد      ،  زیاد شدن نسل   بر تأکید    אفزونگروهی که معتقدند אسالم     

 .אست
 
 
 
 

 جلوگیری אز باروری به روش عزل
، عمـل لقـاح  ه אز رسیدن אسـپرم بـه تخمـک، یعنـی      کאی گونه ناقص و منقطع به نزدیکیعزل عبارت אست אز    

 :אند אز  که عبارتآید، عزل مصادیق گوناگونی دאرد  אز عبارאت فقها و برخی روאیات برمیکه چنان. جلوگیری شود
  عزل אز کنیزאن؛ـ١
 אی که به عقد موقت درآمده אست؛  عزل אز زن آزאدهـ٢
 ، در صورتی که رאضی به عزل باشد و یا در ضمن عقد אستאی که به عقد دאئمی درآمده  عزل אز زن آزאدهـ٣
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 شرط عزل شده باشد؛
  غیرمتعارف؛به گونۀ عزل در صورت آمیزش ـ٤
 رאر و ضرورت؛ عزل در حال אضطـ٥
 ؛)جلوگیری אز אنزאل منی در رحم( زن אز سوی عزل ـ٦
  عزل در صورتی که زن آن رא در متن عقد אزدوאج با مرد شرط کرده باشد؛ـ٧
زبان و تنـدخو، زن     ؛ مانند یائسه، عقیم، زن بد     אند   عزل در خصوص چند دسته אز زنان که در روאیات ذکر شده            ـ٨
  ؛ نند אینهاعقل، אحمق و ما حیا، زن کم کم
אی که به عقد دאئمی درآمده باشد و رאضی به عزل نباشد و در ضمن عقد نیـز شـرط عـزل             عزل אز زن آزאده    ـ٩

 ٢٣٤.نشده باشد
 
 
 

  عزلسخنان عالمان دربارۀ
 دیدگاه عالمان پیشین دربارۀ عزل

 ،شود  متع و تلذذ کامل مرد می      به دلیل آنکه با حق مرد منافات دאرد و مانع אز ت            ششم تنها بند ،  شده  بیانאز موאرد   
 در میـان  .تمامی فقیهان به جز بند ششم و نهم در بقیۀ موאرد با یکدیگر هم عقیـده هـستند             . شرعاً جایز نیست  

 .باشدقائل به حرمت عزل به طور مطلق شود که   حتی یک نفر یافت نمیفقهای شیعه و سنی
 
 

 .دאنند سخنان عالمانی که عزل رא حرאم می
ـ إ ةٍرَّ حُهُ لَةٍجَوْ زَنْ عَ אلماءَلَزَعْ یَنْ أدٍحَ ألسَیْلَوَ«: نویسد  می مقنعهفید در کتاب     شیخ م  )אلف ـ نْأا لّ ـ نَذَأ تَ ـ هُ لَ ی  فِ
 ٢٣٥».کَلِذَ
ـ ضاها فَ رِا بِ لّإ وزُجُیَ  ال ةِرَّحُ אلْ نْعَ لُزْعَلْאَ« :نویسد  میخود چنین    خالف کتاب   در شیخ طوسی    )ب ـ  نْمَ ـ غَ بِ لَزَ عَ  رِیْ
  ٢٣٦».یننِ אلجِیةُ دِرٌسْ عُیهِلَ عَکانَ وَمٌثِآضاها رِ
  ٢٣٧؛אلوسیله طوسی در ۀحمز  אبن)ج
 ٢٣٨؛אللمعهشرح  کتاب شهید ثانی در )د

 دلیـل   چهار به   مبسوط و   خالفشیخ طوسی در    . کنند  می  بیان  ده دلیل  در مجموع  ،الن به حرمت عزل   ئقا
 نطفه به خاطر    ۀ وجوب کفاره و دی    ـ٤ـ אحتیاط؛   ٣؛  ـ אخبار و روאیات   ٢ـ אجماع؛   ١: אند אز   کند که عبارت     می تمسک
 :ند אزא  عبارتאند که برخی عالمان به אدلۀ دیگری אشاره کرده. عزل
 ؛وق زن به سبب منع אز אلتذאذ کاملحقتباه ساختن  ـ٥

                                           
 .ها در אین بند با یکدیگر אختالف دאرندفق. ٢٣٤
  .٥١٦، ص  ه١٤١٠ אلنشر אإلسالمی، ة، قم، مؤسسאلمقنعهعبدאهللا محمد بن محمد بن نعمان مفید،  أبی. ٢٣٥
 .٣٥٩، قم، بنیاد فرهنگ אسالمی، ص אلخالفمحمد بن حسن طوسی، . ٢٣٦
 .٣١٤ آیت אهللا مرعشی، ص ، قم، אنتشارאت کتابخانۀ إلی نیل אلفضیلهةאلوسیلحمزه طوسی،  אبن. ٢٣٧
  .٥٥، قم، مرکز אلنشر مکتب אألعالم אإلسالمی، ص شرح لمعهعاملی، ) شهید ثانی(אلدین بن علی  زین .٢٣٨
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 ـ تقویت غرض و حکمت אزدوאج؛ ٦
  تکثیر نسل؛مطلوب بودن مخالفت با ـ٧
  אحتمال ضرر؛ـ٨
 قدر؛ مخالفت با قضا و ـ٩
 .محرومیت جوאمع אز وجود نوאبغـ ١٠

 مرحوم سید محمـدکاظم یـزدی موאفـق هـستند،      دیدگاه  که با  عروة אلوثقی بیشتر فقها و به ویژه شارحان       
 .هستندبه جوאز عزل و عدم وجوب دیه معتقد 

 
 
 

 دیدگاه عالمان معاصر
 . دאنند عالمانی که عزل رא جایز می

אز دفاتر مرאجع تقلید و آیات عظام فاضل لنکرאنـی، سیـستانی، نـوری همـدאنی،      شده   אنجام با توجه به אستفتائات   
رא  عزل و جلوگیری אز אنعقـاد نطفـه          آن بزرگوאرאن  ،אی، منتظری، مکارم شیرאزی، خرאزی، אردبیلی و مؤمن         خامنه

 زیانی ندאشته   دیگر آنکه باشد و   همرאه   به شرطی که با رضایت زوجین        دאنند؛ אلبته   جایز می  ٭ی متعارف روشهابه  
 .باشد

 
 

 .روش عزل در هنگامی که یکی אز زوجین رאضی نباشد
و رضـایت دو  نفـسه אشـکال نـدאرد     حـد    که فیدر אین وضعیت معتقدندآیات عظام سیستانی و فاضل لنکرאنی      

 آیـت אهللا مکـارم  . دאنـد  אما آیت אهللا אردبیلی آن رא بدون رضایت یکـی אز زوجـین جـایز نمـی    . طرف الزم نیست 
 ندאشـتن فرزنـد بـه عـسر و حـرج            دلیلشیرאزی معتقد אست که با رضایت زوج جایز אست، مگر אینکه زوجه به              

، عزل بدون رضایت شوهر جز در مـوאردی کـه بـاردאری بـرאی                بر אین باورند که     منتظری ت אهللا آی. شدید بیفتد 
ـ . رد عزل بدون رضایت زوجه در عقد دאئـم کرאهـت دא            و  אشکال دאرد  ، دאرد زیانزوجه    نـوری همـدאنی     ت אهللا آی

 محمد مؤمن نسبت به کنتـرل جمعیـت و   ت אهللاآی .معتقد אست که عزل بدون رضایت طرف مقابل אشکال دאرد     
های کالن جمعیتـی   مصالح و ضرورتهای زمان و مکان و سیاست،  با توجه به אصل کنترل جمعیت  ی آن   روشها

جـایز  تردیـد      کنترل موאلید رא بی    אو .بیشتری دאرد خوאنی   که با مسائل אجتماعی و جمعیتی روز هم        دאرددیدگاهی  
و » مطلوب بـودن  « وجود روאیات فرאوאن در تشویق به فرزندآوری و אزدیاد فرزند، آن رא تنها                بر خالف  دאند و   می
 ٢٣٩.دאند دאر شدن رא جایز می جلوگیری אز بچهאیشان  אز אین رو، آورد؛ به شمار می» وאجب بودن«نه 
 
 

 ناحیۀ زنحکم عزل אز 
 ؟شود حکمی جاری می چه  باشد عزلخوאهان אگر زن لاح

                                           
  .אشاره شد» روشهای جلوگیری אز باردאری«به برخی אز אین روشها در بخش . ٭

 .٦٤، ص ٨ۀ ، شمار١٣٧٤، فقه أهل אلبیت، »سخنی در تنظیم خانوאده«محمد مؤمن قمی، . ٢٣٩
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 :شود می زن به دو صورت אنجام عزل אز ناحیۀ
אی کـه زن هنگـام אنـزאل          نع شدن אز ریختن منی در رحم باشد، به گونه          زن אگر به معنای ما     عزل אز ناحیۀ  ) אلف
.  אسـت  تباه شـده   زیرא حق مرد     .رعاً حرאم אست   ش ، رא کنار بکشد یا کاری کند که مانع אز אنزאل در رحم باشد             خود
  مـرد  کامـل جنـسی رא بـرאی   ت تمتع و لـذ ۀ هرگونهحقوق وאجب مرد بر زن آن אست که زن زمین         ترین    مهمאز  

 . مانع אز کمال لذت جنسی אست،عزلدر حقیقت فرאهم کند و 
 :گوید  می عزل زن چنین بارۀ درجوאهرصاحب 

رسانیدن مرد بـه هنگـام آمیـزش        ص ثالثی که با تَ     نطفه بر شخ   ۀ دی ظاهر روאیت وجوبِ  
 شـامل אیـن مـورد نیـز         ،جنسی باعث عزل و ریختن منی در خارج אز رحـم شـده باشـد              

 نطفـه   ۀدر نتیجه، بر زن وאجب אست که در صورت ممانعت אز אنزאل در رحم، دی              . شود  می
 ٢٤٠.رא به مرد پردאخت کند

مانند مصرف  (ل منی در رحم کاری کند که نطفه منعقد نشود            אز אنزא   پس  عزل زن אگر به אین معنا باشد که        )ب
 جایز و بدون אشـکال אسـت؛ زیـرא       ، رאضی باشد و چه نباشد     همسر، چه   حال) کردن قرص و دאروی ضد باردאری     

، حـاملگی یـا شـیر       نمونـه برאی  . آنچه بر زن وאجب אست تمکین و آمادگی کامل برאی تمتع و تلذذ شوهر אست              
وאجب نیست، אما אگر در ضمن عقد شرط شده باشد که نباید عزل کند، در آن صورت אیـن                   دאدن به بچه بر زن      
 .אستعمل بر زن وאجب 

 عزل אز   ) علیهما  אهللا رحمة(ی و گلپایگانی    ئ و رعایت شروط آن، آیات عظام خو       شده  بیانبا توجه به مطالب     
 ٢٤١.אند رא جایز دאنسته برאی زن باردאریسوی زن و جلوگیری אز 

 
 
 
 

  روشهای جلوگیری אز אنعقاد نطفهدیگر بارۀ فقهی درحکم
توאن منطـقِ אیـن روش رא         ، در آن صورت می    )که جوאز آن ثابت شد    (فقهی جایز باشد    دیدگاه  אگر روش عزل אز     

 کانـدوم،   همچـون یی  روشـها بنـابرאین، אسـتفاده אز      .  אز אنعقاد نطفه، تـسرّی دאد      جلوگیری، یعنی   روشهابه دیگر   
، אنوאع کپسولهای کاشتنی    باردאریها، אنوאع قرصهای پیشگیری אز      ، پمادها، شیاف  IUD رحم،   ۀکاپ دهان אسفنج،  

 אز روشـها های אنتقال אسپرم و تخمک همگی مصدאق عزل رא دאرنـد و אسـتفاده אز אیـن                و حتی روش بستن لوله    
 .نظر شرعی بدون אشکال אست

                                           
 .٦٠، ص ١٢، کنگرۀ بررسی آثار فقهی אمام خمینی، ج حکم فقهی کنترل موאلیدسید אحمد حسینی خرאسانی، . ٢٤٠
مجمع  ؛ سید محمدرضا گلپایگانی،      ٩١٢ـ      ١٢٣، نجف، مطبعة אلنعمان، ص       ه١٣٩٧،  منهاج אلصالحین سید אبوאلقاسم خویی،    . ٢٤١

 .١٧٣، ص ٢تا، ج  ، قم، دאر אلقرآن، بیאلمسائل
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 سازی نازאسازی و عقیم
 عمل جرאحی یا    های אنتقال تخمک در زنان با       ن لوله گیری אز باردאری، بست   ی کنترل موאلید و جلو    روشهایکی אز   

 אست که   ٢٤٣)وאزکتومی(های אنتقال אسپرم در مردאن         و بستن لوله   ٢٤٢الپاروتومی به صورت الپاروسکوپی یا مینی    
 موضـوع تـرمیم یـا       ۀ شـایان ذکـر در אینجـا       نکتـ . شـود   سازی یا نازאسازی گفتـه مـی        در אصطالح به آنها عقیم    

ها بتوאند     אز گذشت مدتی אز عمل بستن لوله       پس ،پذیری آن אست؛ به אین معنا که فرد در صورت تمایل            برگشت
 و وאزکتومی אین عمل معموالً بـا     ،الپاروتومی  در هر دو عمل الپاروسکوپی یا مینی      . آن رא به حالت אول برگردאند     

پـذیر   پـذیری אمکـان   دی אز אفـرאد אیـن برگـشت    אما در موאرد و درص؛ אستپذیر  برگشتאی  عمل جرאحی پرهزینه  
سـازی رא حـرאم       عقـیم )  تا علمای متـأخر    )אهللا علیهما رحمة  (אز شیخ طوسی و شیخ אنصاری       (فقها  بیشتر  . نیست
 .آورند زیان به شمار میمثل و אز مصادیق אیجاد نقص و   تولیدند؛ چون آن אمر رא سبب تعطیلی قوۀدאن می
 
 
 

 ها سازی אز طریق بستن لوله قیم دربارۀ عدیدگاه فقیهان
אند،   پذیر موאفق   در حالت برگشت  ) در زنان و مردאن   (های אنتقال تخمک و אسپرم         فقهای شیعه با بستن لوله     بیشتر

 سیـستانی بـستن     אز دیدگاه آیـت אهللا    . אجماع نظر وجود ندאرد   ناپذیری    ها در صورت برگشت      بستن لوله  ۀرאما دربا 
ـ       حد نفسه     ، فی ناپذیر  پذیر و چه برگشت    سپرم، چه برگشت  های אنتقال تخمک و א      لوله  ت אهللا مانعی نـدאرد، אمـا آی

پـذیر    سازی به روش برگشت      فاضل لنکرאنی عقیم   آیت אهللا . دאند  به رضایت زوجین می   אین אمر رא وאبسته     אردبیلی  
سـازی موقـت و       ری عقـیم   منتظـ  آیـت אهللا   دیـدگاه אز  . دאند  ناپذیر رא جایز نمی     دאند، אما روش برگشت     رא جایز می  

ناپـذیر   ئم و برگشتسازی دא   ولی عقیم  ؛ אشکالی ندאرد  ، که برگشت به حالت אولیه ممکن باشد       אی    گونهضرر به     بی
 مانند موאردی که معالجه و سالمت زن یا مرد منحـصرאً متوقـف بـه                ، مگر در موאرد ضرورت    محل אشکال אست  

 مکـارم   آیـت אهللا  . ۀ جسمی یا ذهنی خوאهد بود     אفتاد  د شود عقب   متول ،אی که ممکن אست     آن باشد، یا بدאنند بچه    
 אشکالی ندאرد و در آنجا که مستلزم لمـس یـا نظـر            ، باشد پذیر  برگشتها     אست که אگر بستن لوله     معتقدشیرאزی  
 .نیاز אست مشروط به ،حرאم אست

تن چندین فرزند و تمایـل      با دאش ) ناپذیر  به حالت برگشت  (ها    بستن لوله آید كه آیا      یحال אین سؤאل پیش م    
 دאشتن به فرزندאن بیشتر جایز אست؟ن

سازی رא    عقیم،  شده  بیان منتظری نیز در فرض      آیت אهللا . دאند   فاضل لنکرאنی אین عمل رא جایز نمی       آیت אهللا 
دאند،    عمل نازאسازی رא אز مصادیق آسیب رساندن به بدن نمی          ، مؤمن قمی  آیت אهللا  אما   ٢٤٤دאند؛  محل אشکال می  

 .دאنند رא جایز میبنابرאین، אیشان نازאسازی .  אز چند فرزند باشدپسویژه אگر نازאسازی به 
در صـورتی کـه   (آید אین אست كه آیا نازא ساختن אز روی אختیار و خوאست زن و شوهر             ی كه پیش م   یسؤאل

  אست یا خیر؟ ضرر زدن به نفسۀ نمون،و یا אز روی آگاهی و خوאست زنی که شوهر ندאرد)  باشدزن شوهردאر

                                           
الپاروتومی אین אست که به جای عمل جرאحی عمده روی زن، با برش کوچک روی شکم و                   منظور אز الپاروسکوپی یا مینی    . ٢٤٢

 .گیرد ها در زن אنجام می אستفاده אز אبزאرهای خاص، بعضی אز عملهای جرאحی یا بستن لوله
ه در برخی موאرد حتـی بـدون אسـتفاده אز تیـغ جرאحـی و             های אنتقال אسپرم ک     منظور אز وאزکتومی عبارت אست אز بستن لوله        .٢٤٣

 .گیرد سریع אنجام می
 .אستفتائات، ضمیمه. ٢٤٤
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 : چنین אست مؤمن آیت אهللاپاسخ 
 پـی    عقالنی صورت گیرد؛ به אین معنی که زن و یا زن و شوهر در              אگر אین کار با אنگیزۀ    

نظیر زن و شوهری که אسلحه بردאرند       ( تولید مثل باشند     رسیدن به هدفی فرאتر אز مسئلۀ     
 درآینــد و یــا אز  مــسلمانان و مستــضعفان،و بــه صــف نبــرد در برאبــر دشــمنان אســالم

کسوتان دאنشمندאن علوم طبیعی باشند که خود رא وقـف خـدمت بـه بـشریت و یـا                     پیش
 به ویژه אگر نازאیی پس אز زאدن چند فرزند باشـد و یـا در                ،אند   אمت אسالمی کرده   اًخصوص

حق ) ها   در אین حوزه   گونه  هایی אز אین    شان به فرزند صورت گیرد و نمونه        نیازی  صورت بی 
که אقدאم به عمل نازאسازی به هیچ روی אز مـصادیق آسـیب رسـاندن نخوאهـد         آن אست   

پـذیر    بود، تا چه رسد به אینکه عمل یادشده موقت و بازگـشت بـه حالـت قبلـی אمکـان                   
 ٢٤٥».باشد

 
 

 دیدگاه آیت אهللا خرאزی دربارۀ نازאسازی
م شدن دאئمی زن یـا مـرد         عقی سببی  ح نازאسازی معتقد אست که אگر عمل جرא       آیت אهللا محسن خرאزی دربارۀ    

 و ضرر رساندن به بدن همانند ضرر زدن به دیگـرאن حـرאم              شود   אست؛ چون سبب نقص در بدن می        حرאم ،شود
 : گوید אیشان می. אست

به صرف وجود אغرאض عقالنی، ضرر منتفی نشده، بلکه موجود אست و אرتکاب آن جـایز   
 آن بدون אشکال אست؛ ماننـد       تری در میان باشد که אنجام دאدن        نیست، مگر غرض مهم   

تـر    آن بیشتر و سـخت زیانאنحصار رאه درمان به تحمل ضرر یا پیشگیری אز بیماری که         
پس هرگاه ضرورت و مصلحتی در میان باشد که رعایت آن אز دیدگاه شـارع الزم           . אست

 ٢٤٦. فعل ضرری باشد، אقدאم به ضرر جایز אست،باشد و تنها رאه عمل به آن
 
 

 אی دربارۀ نازאسازی  خامنهنظر آیت אهللا
 سورۀ نساء و دگرگـونی و تـصرف در نظـام آفـرینش رא               ١١٩ אی به آیۀ    אی אستناد عده    لی خامنه ع  سید آیت אهللا 

 : گوید دאند و می قابل خدشه می
אین אدعا که نازאسازی אز مصادیق دگرگونی אست که معنی آن تصرف در نظام آفـرینش                

هـای خدאونـد پدیـد آمـده و حـرאم             سـاخته   در دست  אی אست که    پیامد آن کاستی  אست و   
تـوאن گفـت زشـت      مردود אست؛ به אین دلیل که هر نوع کاستی در بدن رא نمی      ،باشد  می

: گویـد   شـاعر مـی    که  چنان. های جسمانی برعکس אست     אست؛ چرא که بسیاری אز کاستی     
אز مـوאرد אز    אی    אگر کاستن در پـاره    . و هیچ شگفتی ندאرد   » آرאستن سرو ز پیرאستن אست    «

تـر هـم    گونـه کـه پـیش     یعنی موجب زیبایی אندאم شود نه زشتی همان ، باشد گونه  همین

                                           
 .١١٤، ص ٩، شمارۀ ١٣٧٤، فقه أهل אلبیت، »سخنی در تنظیم خانوאده«محمد مؤمن قمی، . ٢٤٥
 .٦٣، ص ٢١، شمارۀ ١٣٧٩، فقه أهل אلبیت، »سخنی دربارۀ نازאسازی«سید محسن خرאزی، . ٢٤٦
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هـای    به تغییر و یـا کاسـتی       ٢٤٧﴾...אهللا  آلمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ    وَ  ﴿ شریفۀ    شد، آیۀ  گفته
جه،  در نتی  .)خوאه אین کاستن موجب زشتی شود و یا موجب زیبایی         (جسمانی אشاره ندאرد    

 אجرאی אصـل حـدیث      ی برאی توאن آن رא مانع      به بحث ندאرد و نمی     אرتباطی هیچ   بیان ۀآی
 ٢٤٨.به شمار آورد

 
 
 
 

 فقه سیاسی شیعه و کنترل باروری
 אز دیرباز حجم جمعیت و تعدאد نفوس برאی نظامهای سیاسی و دولتها به عنوאن یکی אز عوאمل قـدرت و אقتـدאر         

 : بوده אستبر אساس دو عامل زیربه جمعیت و نفوس بیشتر ها شود؛ زیرא توجه آن شمرده می
  نیروی نظامی و تعدאد سربازאن؛ )אلف
 . به عنوאن مؤدی عوאرض و مالیات אز مردمگرفتن )ب

کم مخالفتی بـا אفـزאیش       אند و یا دست      אدیان אلهی و نیز مکاتب אخالقی، طرفدאر אفزאیش جمعیت بوده          ۀهم
 و پـایین بـودن   ٢٤٩ باال بودن نرخ مـرگ و میـر  دلیلشن אست؛ زیرא در گذشته به    دلیل آن هم رو   . אند  آن ندאشته 

 . کنترل جمعیت نبوده אستۀنرخ رشد جمعیت، ضرورتی برאی אظهار نظر دربار
 و  نظـرאن   ی و نه به صـورت تجربـی در ذهـن صـاحب             אفزאیش جمعیت نه به لحاظ نظر      ۀدر گذشته مسئل  

 عوאقـب אزدیـاد     دربارۀ אی  ویژهی  دیدگاههاو، تا אوאیل قرن هجدهم      אز אین ر  . علمای אجتماعی مطرح نبوده אست    
 אی گونـه بـه  )  ه٦٥٣م (جه نـصیرאلدین طوسـی   نظرאن مانند خوא شود و تنها بعضی אز صاحب       دیده نمی جمعیت  

 کاهش אحتمالی مـرگ     ۀخوאجه نصیرאلدین دربار  . אند  کرده و تبعات אفزאیش جمعیت رא گوشزد        غیرمستقیم عوאقب 
غیرمعقول بودن تـرس  « در بحث אز    אخالق ناصری  پیامدهای ناگوאر رشد جمعیت در کتاب مشهور خود          و میر و  
 : نویسد یم» אز مرگ

گـاه    گونه تلفات ناشی אز مرگ و میر برאی جمعیت وجود ندאشـت، آن             در صورتی که هیچ   
کرد که در روی زمین حتـی جـایی بـرאی אیـستادن               چنان به سرعت رشد می     جمعیت آن 

 ٢٥٠.دאشت وجود نمیאفرאد 
 אین مطلب אو.  دאشته אست رسد که אو همچنین نسبت به אستعدאد رشد تصاعدی جمعیتها آگاهی           به نظر می  

 :دهد رא چنین توضیح می
  شطرنج قرאر دهد و با حرکت در هر        ۀאی אز صفح     گندم رא در گوشه    ۀאگر شخصی یک دאن   

 گندم مورد نیـاز بـرאی   ۀد، تعدאد دאن گندم رא دو برאبر کن  ۀ بعدی، تعدאد دאن   های  ه خان یک אز 

                                           
 .دهم تا خلقت خدא رא دگرگون سازند  آنان فرمان میو به. ٢٤٧
  .  ١٩، شمارۀ فقه أهل بیتאی،  سید علی خامنه. ٢٤٨
بیماریهـای  : کم تا پیش אز قرن هفدهم پیوسته چهار عامل سبب پایین بودن نرخ رشد جمعیت بوده אست                  در گذشته و دست    .٢٤٩

 .عامها بیعی؛ جنگها و کشتارهای جمعی و قتلها؛ حوאدث و بالیای ط ها و خشکسالی عفونی و אپیدمی؛ قحطی
 .١٧، وزאرت علوم، تحقیقات و فناوری، ص אسالم و تنظیم خانوאده אز منظر شیعهאمیر هوشنگ مهریار، . ٢٥٠
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 کـه אز حـدّ    ) ٦٤ خانـۀ (ۀ آخـر    شمار خوאهد بود، چه رسد به خان        های بعدی بسیار بی     خانه
 ٢٥١.رود محاسبه فرאتر می

ناچیز بـوده אسـت، بحـث       ) شیعیان( رشد جمعیت در میان مسلمانان       ،با توجه به אینکه تا אوאیل قرن بیستم       
مباحـث کنتـرل    . وجـود ندאشـته אسـت     ) به صورت کالن  (ی در سطح ملی     های جمعیت   کنترل جمعیت و سیاست   

 تعیین تکلیف شرعی و فقهی      مانندموאلید و جلوگیری אز باروری و عزل، بیشتر در قالب مسائل فردی و مسائلی               
دربارۀ عزل و کنترل بـاروری      ) علیهم אلسالم (بیشتر روאیاتی هم که אز אئمه       . و جوאز شرعی آن مطرح بوده אست      

 عمدتاً در پاسخ به سؤאالتی هستند که مردم אز אیشان در قالـب سـؤאالت شـرعی کـسب تکلیـف                      ،אند   شده انبی
 .אند نموده می

کنترل مرگ و میرهـا و אفـزאیش حجـم    ،  پیشرفت دאنش بهدאشت و علوم پزشکیبا ورود به قرن بیستم و    
 و بسیاری אز دولتها אیـن       شدطرح  های جمعیتی در سطح کالن م        کنترل موאلید و سیاست    ۀجمعیت جهان، مسئل  

אز אین زمان به بعد אست که بـا      . های ملی خود قرאر دאدند      مسئله رא به عنوאن یک ضرورت در دستور کار سیاست         
 پاسـخ    که فقه سیاسی باید    ،های جمعیتی در سطح کالن به عنوאن یک مسئله           سیاست بارۀفقه سیاسی شیعه در   

 .شویم  میرو مناسبی برאی آن دאشته باشد، روبه
 
 
 

 )در سطح کالن(های جمعیتی و تنظیم خانوאده   شیعه دربارۀ سیاستدیدگاه فقیهان
، شـود  دیده میهای عملیه  در خصوص تنظیم خانوאده، אگرچه مباحث مربوط به عزل و مسائل کلی آن در رساله             

مسئله تـا حـدی     .  ندאرد  وجود ١٣٤٠ ۀ אین مسئله تا پیش אز ده      بارۀرسد که هیچ حکم عمومی در       אما به نظر می   
 אیرאن، لبنان و مانندکشورهای شیعه   (ناشی אز אین وאقعیت אست که تا אین زمان هیچ بحث رسمی توسط دولتها               

 .صورت نگرفته אست و بنابرאین، ضرورتی برאی پردאختن به آن وجود ندאشته אست) عرאق
های کـالن و     ی جمعیتی و سیاست   ریز  با پیروزی אنقالب אسالمی و تشکیل حکومت دینی، ضرورت برنامه         

تـوאن    د، به طـور کلـی بـه دو دسـته مـی             رא که در אین زمینه وجود دאر       ییدیدگاهها. شدتنظیم خانوאده אحساس    
 :تقسیم کرد

 های جمعیتی؛  مخالفان کنترل موאلید و سیاست)אلف
 ).با توجه به شرאیط زمانی و مکانی( غیرمخالفان کنترل موאلید )ب

                                           
אی אست به شخص مخترع و مبتکر بازی شطرنج که آن رא به پادشاه هند تقدیم کرد و پیشنهاد پادشاه به فرد یادشده                         אشاره. ٢٥١

دאر   کند که پادشاه دسـتور دهـد خزאنـه          در אین میان، مخترع شطرنج پیشنهاد می      . ن نوع جایزه به خاطر אین אخترאع אست       برאی تعیی 
. شاه یک دאنۀ گندم در خانۀ אول گوشۀ شطرنج قرאر دهد و در هر خانۀ بعدی فقط تعدאد آن رא دو برאبر کند تا به خانـۀ آخـر برسـد              

دאر بعد אز مـدتی بـه אطـالع شـاه      אما خزאنه. دهد دאر می کند و دستور آن رא به خزאنه یز جلوه میאین پیشنهاد به نظر حاکم بسیار ناچ     
جالب אست بدאنیـد کـه بـا محاسـبات     . (رسد رساند که تمام غلۀ موجود در هندوستان حتی به خانۀ سی و دوم شطرنج هم نمی    می

 .)کند یאمروزی، تعدאد אین گندم در خانۀ آخر אز میلیاردها تن تجاوز م
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 های کنترل جمعیتی نترل موאلید و سیاستمخالفان ک) אلف
رد و چه در سطح  برخی אز علما و فقهای شیعه معتقدند که کنترل موאلید و جلوگیری אز باردאری، چه در سطح خُ                 

אین عده با אستناد به آیات قرآن و زدودن ترس نسبت بـه فقـر و                . کالن، مغایر با روح אسالم و آیات قرآن אست        
بینند و در نتیجه، هر سیاست کنتـرل   زאیش جمعیت، لزومی برאی کنترل جمعیت نمیمشکالت معیشتی برאی אف 

 .دאنند جمعیتی رא مخالف شرع مقدس אسالم می
 کنتـرل جمعیـت پردאختـه       ی אست که به مخالفت شدید بـا مقولـۀ          طهرאنی אز جمله علمای    אهللامرحوم آیت   

 به אین مـسئله و      ،ی سهمگین بر پیکر مسلمین    א   ضربه ،کاهش جمعیت :  نکاحیه رسالۀکتاب אیشان به نام     . אست
אز بـاردאری   هـای جلـوگیری        مباحث فقهی شیوه   دربارۀ ،אی אز کتاب    بخش عمده . پردאزد  زوאیای گوناگون آن می   

مرحـوم  . تאست و قسمت دیگری אز آن به مضرאت אنوאع جلوگیری با אسـتناد بـه אقـوאل طبیبـان پردאختـه אسـ                      
با وجود صفات وאسـع، رאزق،      «: نویسد   می ٢٥٢﴾... אلصَّالِحِین مَی مِنکُمْ وَ  انکِحُوא אلْأیَ أَ وَ﴿ طهرאنی با אستناد به آیۀ    

 هرگونه جلـوگیری אز  אو خدאوند چگونه ممکن אست مسلمانان به تنگدستی بیفتند؟ אز אین رو،       برאی אق و علیم  رزّ
حـیض خـالف אصـل      . אسـت به نظر אیشان، אصل، در وضعیت حمل و رضاع          . دאند  فرزندزאیی رא خالف شرع می    

 عدم حمل و رضاع، تعـدאدی אز قـوאی بـدنی و    زن به وאسطۀ. رضاع خالف אصل אست   אست؛ یعنی عدم حمل و      
אز אین روی، אز رحمت خدא دور אسـت         .  هدر خوאهد دאد   ،جسمی خود رא که خدאوند به صورت خون درآورده אست         

 ،شـود   روزه و طوאف حاصـل مـی      ۀ نماز،   ه به وאسط  خشوع و خضوعی رא ک    ،    ۀ عبادت  אجاز אوو خدאوند در אینجا به      
 ٢٥٣».ندאده אست

 هفده تن אز فقهای אهل سـنت کـه پـس אز             ۀنام  با אشاره به قطع    خود طهرאنی در بخشی אز کتاب       آیت אهللا 
د، نظر برخی אز علمای     ش مکرمه صادر    ۀ در مک  جری ه ١٤٠٠ در سال    ،شرکت در مجلس مجمع فقهی אسالمی     

 : مزبور به قرאر زیر אستنامۀ  متن قطع٢٥٤.کند میمعاصر אهل سنت رא مطرح 
 و  نی نسل مسلمانان و אنتـشار آن אسـت        کننده به فزو   نظر به אینکه شریعت אسالم ترغیب     

 ی و شریعت אسالمی אست و نظر      تحدید نسل و جلوگیری אز آبستنی مخالف فطرت אنسان        
دن نیـروی    بـرאی کـاهش دא     به אینکه جلوگیری אز אفزאیش جمعیـت مـسلمانان نیرنگـی          

بـردאری بیـشتر אز       ها و تقویت سلطۀ אستعمارگرאن بر کشورهای אسالمی و بهره         אنسانی آن 
ثروتهای آنان אست و نیز نظر به אینکه جلوگیری אز نسل نوعی عمل جاهلی و بـدگمانی                 

: دאرد که    مقرر می  س مجمع فقهی אسالمی به אتفاق آرא      نسبت به خدאی متعال אست، مجل     
 آن تـرس אز     ۀجایز نیست و جلوگیری אز آبستنی در صورتی که אنگیز         تحدید نسل مطلقاً    

 و  אسـت » ة אلمتین אلقوّ ذو«،  »زאقهو אلرّ « حرאم אست؛ چرא که خدאوند متعال        ،کمبود باشد 
بَّةٍ فِي אألَرْضِ إلَّـا     אمَا مِن دَ   وَ﴿:  جنبندگان روی زمین رא به عهده گرفته אست        ۀ هم روزیِ
אما دعوت و אلزאم مردم به تحدید نسل و جلوگیری אز آبستنی بـه               ٢٥٥.﴾...  رِزْقُهَا אهللاعَلَی  

 .طور کلی شرعاً حرאم אست

                                           
  .٣٢/ نور. ٢٥٢
  .٤٢سید محمدحسین طهرאنی، رسالۀ نکاحیه، تهرאن، אنتشارאت حکمت، ص . ٢٥٣
  .١٣٧ ـ ١٣٨همان، ص . ٢٥٤
  .٦/ هود. ٢٥٥
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آنچـه  . دאنـد    و غرب علیـه مـسلمانان مـی        صهیونیسم ۀ سیاست کاهش جمعیت رא توطئ     ، طهرאنی آیت אهللا 
 پـول،   אلمللـی   کمکهای صـندوق بـین     ، طهرאنی رא دאمن زده אست     آیت אهللا های علمایی همچون مرحوم       بدبینی

 .אسـت  سازمان ملل متحد به کشورهای جهان سوم برאی کنتـرل جمعیـت              همچونبانک جهانی و سازمانهایی     
 : ، مدیر אجرאیی صندوق جمعیت ملل متحد گفته אستمثالً

 میلیون دالر به عنوאن وאم برאی بهدאشت و تنظـیم خـانوאده در אیـرאن                ١٥٠بانک جهانی   
 ٢٥٦.אختصاص دאده אست

 رأی با مرحوم آیت אهللا طهرאنی، به دو دلیـل عمـده معتقـد بـه جـایز         نظرאن هم    صاحب در مجموع، علما و   
 : کنترل جمعیت هستندنبودن
 باره؛ ـ آیات و روאیات در אین١
 . برאی کاهش جمعیت مسلمانانصهیونیسمهای אستعمار و  ها و نقشه ـ دسیسه٢
 
 
 غیرمخالفان کنترل موאلید) ب

 آن به طور قطعی مخالف کنتـرل موאلیـد          نیازهایجه به شرאیط زمانی و مکانی و        אین دسته אز علما و فقها با تو       
 ولـیّ فقیـه   نیستند، بلکه معتقدند در موאردی که موقعیتهای אجتماعی אیجـاب کنـد بـا صـالحدید و تـشخیص                    

 .کردکم کنترل جمعیتی رא אعمال  توאن سیاست جمعیتی رא تنظیم یا دست می
אز های جمعیتی אز سـوی حـاکم אسـالمی رא              سیاست در نظر گرفتن  نکرאنی   فاضل ل  آیت אهللا در אین میان،    

 אسـت   معتقـد بیلی  د אر  آیت אهللا  .دאند   قانونی می  باره رא بر عهدۀ مرאکز      گیری در אین    دאند و تصمیم     حرאم نمی  אصل،
ی معتقـد    منتظر  آیت אهللا  . باید کنترل شود   ،حل دیگری ندאرد   رسد و رאه     عسر و حرج می    که אگر مشکالت به حدّ    

ی تـشویقی یـا بازدאرنـدۀ       روشـها  אرشـاد و بـا אعمـال         אی کـه    شده به گونـه     بیانאست کنترل جمعیت در فرض      
 .غیرאلزאمی אشکالی ندאرد

 نه تنها אسالم، بلکه אدیان آسمانی پیروאن خود رא به אفـزאیش جمعیـت               بر אین باور אست که     مؤمن   آیت אهللا 
هـای    کنترل جمعیت و سیاستۀאیشان مقول. خوאنند  می  فرא ،אن آنان باشد  אی که در تو     باאیمان و شایسته به אندאزه    

  وَאهللالَا مُؤمِنَـةٍ إذَא قَـضَی    مَا کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ َو﴿دאند و با אستناد به آیۀ     می ولیّ فقیه  אختیارאت   ۀ حوز درجمعیتی رא   
 : گوید نین میچ ٢٥٧﴾رَسُولُهُ أَمْرאً أَن یَکُونَ لَهُمُ אلْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم
 אمر تشخیص دهد که صالح אفرאد در آن אست که زאد و ولد تنظـیم                بنابرאین، هرگاه ولیّ  

 دستور  باره  אی אز زمان فرزند کمتر دאشتن بهتر אست و در אین            کم در هنگامه   شود یا دست  
صادر کند که هر یک אز آنان باید تعدאد خاصی فرزند دאشته باشند، بر אمت אسالمی אست                 

 فقیه تـصرف در حکـم       אین حکم ولیّ  . ز אین فرمان پیروی کنند و אز آن فرאتر نروند         که א 
نیـست، بلکـه אز بـاب تـشخیص موضـوع           ) حق فرزنددאری و جوאز آن در אسالم      (شرعی  
 ٢٥٨. در باب آنچه بر אمت אرتباط دאرد،אست

                                           
  .٢٩٤طهرאنی، پیشین، ص . ٢٥٦
  .٣٦/ אحزאب. ٢٥٧
  .١٣٥ و ١١٢، ص ٩، شمارۀ ١٣٧٤، فقه أهل אلبیت، »سخنی در تنظیم خانوאده«محمد مؤمن قمی، . ٢٥٨
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تها و توجه به شرאیط      با در نظر گرفتن ضرور     ، نوری همدאنی همانند بسیاری אز فقهای دیگر شیعه        آیت אهللا 
 مـؤمن   آیـت אهللا  אیـشان هماننـد     . پـردאزد   های جمعیتی مـی      کنترل جمعیت و سیاست    و مکانی به مسئلۀ   زمانی  
 و  ولـیّ فقیـه    شرאیط زمانی و مکانی و تشخیص صالحدید آن رא در حد صالحیت              پیروهای جمعیتی رא      سیاست

אمـتش رא  אفزونـی  ) آله  علیه وאهللاصلی ( پیامبر אکرم  ، معتقد אست   نوری همدאنی   آیت אهللا  .دאند  حاکم אسالمی می  
.  مطلـق پـسندیده אسـت      ۀتوאن گفت که زیادی فرزند به گون        پس نمی . خوאهد   با عزت و پیشرفت آنها می      همرאه

 قـرآن نیـز     ۀ شـریف  ۀدر آی .  تأکیدی بر همین نکته אست     ،אینکه برخی روאیات به ناپسندی فرزند زیاد אشاره دאرند        
 یَفْعَـلْ ذَلِـکَ فَأُولَئِـکَ هُـمُ     مَـنْ   وَאهللالَا أَوْلَادُکُمْ عَـن ذِکْـرِ      ا أیُّها אلَّذینَ آمَنُوא لَا تُلْهِکُمْ أمْوَאلُکُمْ وَ       یَ﴿: آمده אست 
 ٢٦٠. אست که مانع אز אنجام وظایف نباشدهنگامی پسندیده در زیادی فرزندبنابرאین،  ٢٥٩؛﴾אلخَاسِرُون

 خاص و در عین حال موאفق با دخالت فقه          ی نظرאت ، شیعه ز فقهای دیگرِ  אی א    خرאزی نیز مانند عده    آیت אهللا 
 אول موאفق بـا     ۀאیشان در درج  . های جمعیتی توسط حاکم دאرد       سیاست ۀسیاسی و تشخیص زمان و مکان دربار      

های جمعیتی אست و برאی אثبات آن به چهار دسـته אز    کنترل موאلید و سیاست   نگرفتن אفزאیش جمعیت و به کار    
 :کند یات אستناد میروא
  زنی رא אنتخاب کنید که فرزند زیادی آورد؛، روאیاتی که داللت دאرند بر אینکه هنگام אزدوאج)אلف
 کنند؛  روאیاتی که به خاطر محبوب بودن آوردن فرزند فرאوאن به אزدوאج تشویق می)ب
  فرزندאن داللت دאرند؛بسیاری روאیاتی که بر مطلوب بودن )ج
 .شمارند  عزل رא ناپسند می روאیاتی که)د

ـ قِ« ماننـد    ،دאننـد   אسباب رאحتی در دنیا مـی     אز   عیال رא یکی     روאیاتی که کمیِ  אیشان دربارۀ    ـ  أ یـالُ  אلعِ ةُلَّ  دُحَ
 :کند אشاره میزیر ، به سه مطلب ٢٦١»نِیْسارَیَאلْ
 معارضـه   ،رزند داللت دאرند  توאنند با روאیاتی که بر محبوبیت אزدیاد ف         ند و نمی  א   אین روאیات אز نظر سند ضعیف      ـ١

 ؛کنند
پس אین روאیات به روאیاتی که داللت بـر  .  عیال مطلق אست و شامل همسر و فرزندאن ـ هر دو ـ אست  ۀ وאژـ٢

 ؛شوند  مقید می،کنند محبوبیت אزدیاد فرزند می
 به אیـن نکتـه       بلکه رאهنمایی  ؛ تشویق به کم کردن אهل و عیال نیست        ،شود   آنچه אز אین روאیات אستفاده می      ـ٣

ست و אین مضمون بـا مـستحب بـودن אزدیـاد אوالد و تـالش بـرאی                   א زא אست که زیادی عیال سخت و مشکل      
 بخشیدن و אنفاق آنچه برאی אنسان محبوب אسـت در عـین              אینکه خانوאده و تحمل مشکالت تنافی ندאرد؛ مانند      

 ٢٦٢.، پسندیده و مستحب אستسختی
  :گوید های جمعیتی و تنظیم خانوאده می مانی و مکانی سیاستאما אیشان نسبت به ضرورت و شرאیط ز

 אمور والیت دאرد و אگر تشخیص به لـزوم کنتـرل جمعیـت              ۀحاکم دولت אسالمی بر هم    
אگـر حـاکم تـشخیص دهـد بایـد          . دهد و دستور صادر کند אطاعت بر مردم وאجب אست         

אو الزم אست و حرمـت   های باردאری بسته شود و فرمان صادر کند، אطاعت אز دستور              لوله
فعلیـت   آنهـا    شود؛ زیرא با وجود عنـاوین ثـانوی و تـرجیح            ها بردאشته می   لی بستن لوله  אوّ

                                           
  .٩/ افقونمن. ٢٥٩
  .٢٤ ـ ٢٩، ص ٣٣، شمارۀ فقه أهل אلبیتحسین نوری همدאنی، . ٢٦٠
 .٦٢١، قم، منشورאت جماعة אلمدرسین، ص خصالشیخ صدوق، . ٢٦١
  .٤١ ـ ٦٩، ص ٢١، شمارۀ ١٣٧٩، فقه أهل אلبیت، »سخنی دربارۀ نازאسازی«سید محسن خرאزی، . ٢٦٢
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آور موجـود    אلبته حکم حاکم مبتنی بر مـصالح و مفاسـد لـزوم           . رود  لی אز بین می   حکم אوّ 
 دوباره کنترل جمعیت و جلوگیری אز بـاردאری         ،אست و אگر آن مصالح و مفاسد تغییر کند        

کند   کند و حاکم هر دستور پایان حکم و نقض آن رא صادر می              کم אوّلی خود رא پیدא می     ح
 ٢٦٣.دאرد و ممنوعیت تکثیر אوالد رא برمی

های جمعیتی و تنظیم خـانوאده אز زمـانی موضـوعیت بحـث           فقه سیاسی در زمینۀ سیاست     به طور خالصه  
אین موضوع تقریبـاً אز  . אند یت رא مطرح کردهای אسالمی موضوع کنترل جمعپیدא کرده אست که دولتهای کشوره  

، موضـوعیت یافـت و پـس אز پیـروزی אنقـالب             شد، که در אیرאن بحث تنظیم خانوאده مطرح         ١٣٤٠ ۀאوאیل ده 
 .دنبال شدאی جدی  گونهאسالمی به دنبال رشد روزאفزون جمعیت אیرאن به 

 :אستاه مطرح دو دیدگبه طور کلی های جمعیتی و تنظیم خانوאده  سیاستدربارۀ 
 و אساساً آن رא مغـایر بـا روح אسـالم و در              אستهای کنترل جمعیت و موאلید         دیدگاهی که مخالف سیاست    )אلف

 دאند؛  علیه مسلمانان میصهیونیسم غرب و ۀنهایت، توطئ
  دیدگاهی که در عین אعتقاد به אفزאیش جمعیت و مطلوبیت دאشتن فرزند زیاد، با توجه به شـرאیط زمـانی و                     )ب

بـه  قائـل  ) آفـرین باشـد   ساز و مسئله  אسالمی مشکلۀאی אز زمان که زیادی جمعیت برאی جامع    در برهه (مکانی  
هـای    سیاست: توאن گفت   به طور خالصه می   . אستریزی حکومت אسالمی برאی کاهش جمعیت و موאلید           برنامه

ـ        پیرو) در سطح کالن  (جمعیتی و کنترل موאلید      شخیص، אقـدאم و אبـالغ آن در         شرאیط زمانی و مکانی אست و ت
 . فقیه و حاکم אسالمی قرאر دאردصالحیت ولیّ

 
 
 

 چکیده
و جلوگیری אز    که مانع אز رسیدن אسپرم به تخمک         אی  گونه ناقص و منقطع به      نزدیکیعزل عبارت אست אز      

دربارۀ عزل  . آید، عزل مصادیق گوناگونی دאرد       אز عبارאت فقها و برخی روאیات برمی       که  چنان .شود عمل لقاح 
 علمایی کـه قائـل بـه        ؛شود و مصادیق متفاوت آن، دیدگاههای علما و فقهای شیعه به دو دسته تقسیم می             

،  فقهای حاضـر   بارۀدر. دאنند  رא جایز می  و علمایی که عزل       هستند آنمصادیقی خاص אز     دربارۀ   حرمت عزل 
، نـوری همـدאنی،     ل لنکرאنـی، سیـستانی    با توجه به אستفتائاتی که אز دفاتر مرאجع تقلید و آیات عظـام فاضـ              

عزل و جلـوگیری     و مؤمن صورت گرفته אست، همگی قائل به          אی، منتظری، مکارم شیرאزی، אردبیلی      خامنه
 زیـان ، به شرطی که אوالً با رضـایت زوجـین و ثانیـاً بـدون            هستندی متعارف عزل    روشهاאز אنعقاد نطفه به     

 .باشد
عمـل بـستن     های جدیدی برאی عزل مطرح شده אست، ماننـد          شیوهبا توجه به پیشرفتهای دאنش پزشکی،        

هـای אنتقـال אسـپرم در مـردאن کـه در              های אنتقال تخمک در زنان אز طریق عمل جرאحی و بستن لوله             لوله
های אنتقال تخمـک       فقهای شیعه با بستن لوله     بیشتر. شود  سازی یا نازאسازی گفته می      عقیم آنها   אصطالح به 

 صـورت   بـارۀ هـا در     بـستن لولـه    ۀربـا نـد، אمـا در    א  پـذیر موאفـق     در حالت برگشت  )  و مردאن  در زنان (و אسپرم   
 .ناپذیری אجماع نظر وجود ندאرد برگشت

                                           
  .٦٣همان، ص . ٢٦٣
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هـای جمعیتـی و تنظـیم          سیاسـت  ۀدربـار  فقه سیاسی شیعه  در   با توجه به אفزאیش جمعیت در عصر حاضر،        
 :אستخانوאده دو دیدگاه مطرح 

 آن رא بـا روح אسـالم        به طـور کلـی     و   אستای کنترل جمعیت و موאلید      ه   دیدگاهی که مخالف سیاست    )אلف
 دאند؛ میمغایر 
 فرزند زیاد، با توجه به شـرאیط زمـانی و    אعتقاد به אفزאیش جمعیت و مطلوب بودن دیدگاهی که در عین  )ب

به قائل   ،آفرین باشد  ساز و مسئله    אسالمی مشکل  ز زمان که زیادی جمعیت برאی جامعۀ      אی א   در برهه ،  مکانی
 .אست موאلید  کنترلریزی حکومت אسالمی برאی کاهش جمعیت و برنامه

 


