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بررسی ارتباط فرزندآوری با سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور از منظر بیانات 
مقام معظم رهبری

زینب زرانی1 ، عبدالرضا جمالزاد ه2  و رقیه شهابی3 
چکیده 

در پژوهــش حاضــر، اندیشــه هاي مقــام معظــم رهبــری دربــاره فرزنــدآوري و ارتبــاط آن بــا ســطح رفــاه 

و توســعه اقتصــادی کشــور بــا روش تحلیلــی بــا تکیــه بــر بیانــات ایشــان بررســی شــده اســت. براســاس 

یافته هــاي پژوهــش، وي بــه پدیــده فرزنــدآوري اهمیــت فــراوان داده و به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم، 

بــه بحــث دربــاره آن پرداختــه اســت. گاهــی اوقــات ایشــان در بحــث دربــاره پدیده هایــی کــه به فرزنــدآوري 

مرتبــط اســت، آمــار و ارقامــی را بیــان کرده انــد، امــا  بیشــتر بــه صــورت نظــري بــه بیــان اندیشه هایشــان 

ــت و  ــن رشــد جمعی ــه رابطــة مســتقیم بی ــه ایشــان معتقــد ب ــن اســت ک ــد. حاصــل ســخن ای پرداخته ان

رشــد اقتصــادی هســتند کــه بــه رفــاه اجتماعــی می انجامــد. 

واژگانکلیدی: فرزندآوری، رشد جمعیت، کاهش جمعیت، رفاه، رشد و توسعه اقتصادی.

1- گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
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1-مبانی نظری پژوهش 
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی و عدالــت و رفــاه اجتماعــی از مهمتریــن اهــداف هــر کشــور 

اســـت. اثــرات تمایــل بــه فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت بــر رونــد توســعه اقتصــادی و رفــاه 

ــتا  ــن راس ــت. در ای ــان اس ــمندان و اقتصاددان ــیاری از اندیش ــه بس ــورد  توج ــی، م اجتماع

ــا  ــت ت ــر آن اس ــعی ب ــن رو س ــد. از ای ــه نموده ان ــی ارائ ــز نظرات ــری نی ــم رهب ــام معظ مق

ــدگاه  ــر رشــد اقتصــادی و رفــاه از دی ــدآوری و رشــد جمعیــت ب ــر فرزن در ایــن پژوهــش اث

ــر  ــه پرســش هاي زی ــن در پژوهــش حاضــر، پاســخگویی ب ــردد. بنابرای ایشــان بررســی  گ

مــورد توجــه اســت:

1.مقــام معظــم رهبــری دربــاره پدیــده بــاروري و عناصــر مفهومــی آن ماننــد ازدواج و طالق، 

ســن ازدواج، تنظیــم خانــواده چــه دیدگاهــی داشــته و چگونــه بــه توصیــف، تشــریح، تحلیــل 

و تبییــن دیدگاه هــاي خــود پرداختــه اســت؟  و  چــه رویکــردي در آراي وي غالــب اســت؟

2.از نظــر مقــام معظــم رهبــری رشــد جمعیــت چگونــه می توانــد بــر رشــد اقتصــادی و رفــاه 

تأثیــر گــذارد؟ 

3. نظریات مقام معظم رهبری با کدام یک از نظریات اقتصادی قابل توجیه است؟ 

بــا توجــه بــه اینکــه شــیب نــرخ رشــد جمعیــت در ســال های اخیــر نزولــی اســت و جامعــة 

ایــران طبــق نظــر کارشناســان بیســت تــا ســی ســال دیگــر بــه پیــری می رســد، انجــام ایــن 

ــه ابعــاد کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و  تحقیــق در روشــن کــردن اذهــان مــردم نســبت ب

ضــرورت فرزنــدآوری ضــروری بــه نظــر می رســد.  

1-1-پیشینة پژوهش 
ــارج از  ــل و خ ــی در داخ ــادی تحقیقات ــد اقتص ــا رش ــه آن ب ــت و رابط ــا جمعی ــه ب در رابط

ــد از:  ــه عبارتن ــه اســت ک کشــور صــورت گرفت

قویــدل و میرغیاثــی مــرادی در مقالــه ای تحــت عنــوان »پیــری جمعیــت، امیــد بــه زندگــی و 

ــای  ــی و روش متغیره ــری، میانگین زدای ــتفاده از روش تفاضل گی ــا اس ــادی« ب ــد اقتص رش

ــت  ــال های 2013-1990 ثاب ــی س ــور ط ــامل 146 کش ــی ش ــای تلفیق ــازی در داده ه مج

کرده انــد کــه اثــر منفــی پیــری جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهایی ظاهــر می شــود 

ــه  ــد ب ــاالی70 ســال باشــد و در کشــورهایی کــه امی ــه زندگــی آنهــا ب ــد ب کــه شــاخص امی

زندگــی پاییــن 70 ســال اســت، اثــر پیــری جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی منفــی نیســت. نــرخ 

ــاالی  ــت ب ــه جمعی ــذارد ک ــت می گ ــر مثب ــادی اث ــد اقتص ــر رش ــی ب ــت د ر صورت ــد جمعی رش

ــه  ــت باشــد. د ر کشــوری ک ــر 21 درصــد از کل جمعی ــل 18 درصــد و حداکث 65 ســال حداق

جمعیــت بــاالی 65 ســال بیــش از درصــد یــاد شــد ه اســت، اثــر مثبــت رشــد جمعیــت بــر 

رشــد اقتصــاد ی تضعیــف می شــود. د ســتجردی و داللــی اصفهانــی، عمــادزاده، مهینــی زاده 

ــادی در  ــد اقتص ــت و رش ــن جمعی ــه بی ــوان »رابط ــت عن ــی تح ــا در پژوهش و محمودی نی

ــد  ــه رش ــد ک ــرح کرده ان ــرون زا و درون زا( مط ــد )ب ــای رش ــر مدل ه ــد ب ــا تأکی ــران« ب ای

جمعیــت در بلندمــدت، موجــب افزایــش پس انــداز ملــی بــوده و موجــد ظرفیــت اضافــی در 

اقتصــاد خواهــد شــد، بــه گونــه ای کــه بــر پایــه آن، بخــش عرضــه اقتصــاد قــادر اســت بنــای 

ــر مــازاد ظرفیــت بــه وجــود آمــده  ــا تکیــه ب رشــد اقتصــادی پایــدار خــود را در بلندمــدت ب

ــا اســتفاده از   ــز1  ب ــز آی. جون در بخــش تقاضــا، دوام و اســتحکام بیشــتری ببخشــد. چارل

ــاروری  ــر ب ــا متغی ــی ب ــرون زا و ســپس بعــد در مدل ــا  متغیــر رشــد جمعیــت ب مدل هایــی ب

درون زا  ثابــت کــرده اســت رشــد منفــی جمعیــت موجــب کاهــش رشــد اقتصــادی می شــود؛ 

ــای  ــه فناوری ه ــت یابی ب ــش دس ــگان و کاه ــش نخب ــب کاه ــت موج ــش جمعی ــرا کاه زی

جدیــد می شــود. جــورج ســی زیــدان2، د ر پژوهشــی تحــت عنــوان »رشــد جمعیــت و توســعه 

ــه پتانســیل رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از پتانســیل  ــان نمــوده اســت ک اقتصــاد ی« بی

رشــد جمعیــت اســت و جهــان می توانــد خــود را بــا نرخ هــای بــاالی رشــد جمعیــت تطبیــق 

ــد جایگزیــن هزینه هــای توســعه  دهــد و ســرمایه گذاری در کنتــرل جمعیــت هرگــز نمی توان

اقتصــادی شــود. همچنیــن افزایــش جمعیــت منجــر بــه افزایــش درآمــد ســرانه می شــود. 

بنابرایــن تاکنــون تحقیــق مســتقلی در زمینــه بررســی ارتبــاط فرزنــدآوری بــا ســطح رفــاه 

و توســعه اقتصــادی کشــور از منظــر بیانــات مقــام معظــم رهبــری صــورت نگرفتــه اســت . 

1- Charles I. Jones وThe End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population. 
2- George C. Zaidan, Population Growth and Economic Development.
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1-2- مفهوم شناسی
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــه در آن زوجــی ت ــدی اســت ک ــا فرآین ــل ی ــای عم ــه معن ــدآوری: ب  فرزن

صاحــب فرزنــد یــا فرزندانــی شــوند؛ حاصــل ایــن تــالش  ممکــن اســت در مــوارد بــه ســقط 

جنیــن و بــه دنیــا نیامــدن نــوزاد بیانجامــد، و یــا بــه تولــد یــک نــوزاد، دو نــوزاد و چنــد نــوزاد 

همزمــان منجــر شــود. 

ــت  ــد. واژة جمعي ــت مى گوين ــه را جمعي ــک ناحي ــاکنان ي ــى از س ــا بخش ــام ي ــت: تم جمعی

ممکــن اســت بــه هــر اجتماعــى از افــراد انســاني، در هــر مــکان، خــواه به طــور مســتمر يــا 

ــي، جمعيــت تجمعــى از افــراد انســانى  ــوان تعريــف نهائ ــه شــود. ليکــن به عن موقــت، گفت

ــا کشــور( به طــور  ــن )روســتا، شــهر، شهرســتان، اســتان ي ــه اى معي ــه در منطق اســت ک

مســتمر و معمــوالً بــه شــکل مجموعــه اى از خانوارهــا زندگــى مى کننــد و پايــگاه سياســي، 

شــرايط ملــى و قومــى واحــدى دارنــده )ترابــى و تقــوي، ۱۳۶۲؛ ۷۴۹ و امانــي، ۱۳۵۲؛ ۱(. 

در بیانــات مقــام معظــم رهبــری، مقصــود از جمعیــت، جمعیــت کشــور ایــران اســت.

ــه  ــت ک ــی اس ــدون جمعیت ــای م ــر و تصمیم ه ــول، تدابی ــه اص ــی: مجموع ــت جمعیت سیاس

ــاره مســائل  ــش را درب ــرد و حــدود فعالیت های ــش می گی ــت در کشــور خــود در پی ــک دول ی

جمعیتــی، یــا امــوری کــه نتایــج جمعیتــی دارنــد، تعییــن می کنــد. هــدف سیاســت جمعیتــی، 

منطقــی کــردن و هماهنــگ ســاختن دگرگونی هــای جمعیتــی بــا شــرایط اجتماعــی، 

ــت اســت.  ــاه و بهــروزی بیشــترِ جمعی ــه رف ــرای رســیدن ب اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه ب

منظــور از سیاســت جمعیتــی، صرفــاً »تحدیــد موالیــد« نیســت، بلکــه مفهــوم آن گســترده تر 

اســت و بــه همــه ابعــاد جمعیــت از جملــه ســاخت، انــدازه، حــرکات، اجــزا، آمــار حیاتــی، 

ــوط می شــود. )تقــوی،  ــت و اشــتغال مرب ــد، فعالی ــم موالی ــاروری، مــرگ، تنظی مهاجــرت، ب

1378، 143؛ نیک خلــق، 1379،139؛ زنجانــی و دیگــران، 1382، 113 و 114(

ــد ســرانه  ــداوم تولی ــر رشــد م ــع بیانگ رشــد اقتصــادی: رشــد اقتصــادی هــر کشــور در واق

اســت کــه در اغلــب مــوارد بــا افزایــش جمعیــت یــا تغییــرات زیربنایــی همــراه اســت. رشــد 

ــا  ــادی دارد ت ــای اقتص ــار و بنگاه ه ــا و تج ــداز خانواره ــزان پس ان ــه می ــتگی ب ــا بس ملت ه

تبدیــل بــه ســرمایه گذاری شــود. بنابرایــن پس انــداز شــرط اصلــی رشــد اقتصــادی اســت. از 

جملــه آثــار رشــد اقتصــادی، افزایــش اشــتغال و کاهــش تــورم اســت  )محقق نیــا، 1393: 

         

ــه رفــاه اجتماعــی می انجامــد.  36( کــه ب

ــاه اجتماعــی، مجموعــه قوانیــن،  ــه می شــد کــه »رف ــاه اجتماعــی: در دهــه 1970، گفت رف

ــای  ــل نیازه ــن حداق ــدف آن تأمی ــه ه ــت ک ــه ای اس ــازمان  یافت ــات س ــا و خدم برنامه ه

100( در طــول  اساســی آحــاد جمعیــت کشــور می باشــد.« )زاهــدی اصــل، 1373: 

ســال های دهــه 1980، مفهــوم رفــاه  بــه ایــن شــکل تغییــر کــرد؛ کــه »رفــاه اجتماعــی، 

ــراد  ــای اف ــاء نیازه ــت ارض ــی در جه ــون اجتماع ــات گوناگ ــات و خدم ــه اقدام ــه مجموع ب

ــه 1990  ــد. در ده ــالق می ش ــی« اط ــائل اجتماع ــر مس ــه ب ــه و غلب ــا در جامع و گروه ه

ــان در  ــنودی انس ــه در آن خش ــود، ک ــی می ش ــرایطی تلق ــه ش ــی، مجموع ــاه اجتماع »رف

زندگــی مطــرح اســت« )مــاکارو، 1378: 10(. در ســال های اخیــر بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد 

متنــوع زندگــی انســان، تعریــف »رفــاه اجتماعــی عبــارت از مجموعــه ســازمان  یافتــه ای از 

ــب ســازمان های رفاهــی  ــه در قال ــا و سیاســت هایی اســت ک ــررات، برنامه ه ــن، مق قوانی

و نهادهــای اجتماعــی بــه منظــور پاســخگویی بــه منظــور نیازهــای مــادی و معنــوی و تأمیــن 

ــب تری  ــط مناس ــه رواب ــر و زمین ــی بهت ــالمت، زندگ ــا س ــود ت ــه می ش ــان ارائ ــعادت انس س

بــرای پیشــرفت اســتعدادها، ظرفیت هــا و توانایی هــا و رشــد انســان ها بــه منظــور توســعه 

رفـــاه آنهـــا را فـــراهم آورد، مفهـــوم عـــام رفـاه اجتمـــاعی و نیـز مفهـــوم اصطالحی آن به 

ــل، : 1381: 6(.  ــدی اص ــت.« )زاه ــوط اس ــا مرب ــی از آنه ــا برخ ــا و ی ــه نیازه ــن کلی تأمی

مقبولیــت بیشــتری دارد. بدیهــی اســت کــه تأمیــن کلیــه نیازهــا و ارائــه خدمــات گوناگــون 

ــد رشــد و توســعه اقتصــادی  ــل نیازهــای اساســی کشــور، نیازمن ــن حداق اجتماعــی و تأمی

اســت. 

نتیجه آنکه رفـاه اجتمـاعی در ۲ مفهوم به کار رفته است: 

۱. مفهــوم عــام: مجموعــه ســازمانها، مقــررات و تدابیــری کــه، در جهــت بهزیســتی اعضـــای 

جامعــه، بــه عبــارت دیگــر رفــاه اجتماعــی یعنــی داشــتن مجموعــه خدماتی کـــه مـــورد نیـــاز 

اعضــای جامعــه می باشــد.

۲ .مفهــوم خــاص: رســیدگی به گروه های تنگدســت و نیازمنـــد جامعـــه، بـــه ویـــژه افـــراد و 

گروه هــای آســیب پذیــر و نیــز معلــوالن جســمی و روانـــی و ســـرانجام کـــژروان اجتمـــاعی 

نظیــر بزهــکاران، ولگــردان و... . بــه صــورت دیگــر مـی تـــوان رفـــاه اجتمـــاعی را تعریـــف 
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کــرد: مجموعــه اقدامــات و تدابیــری اســت کــه بــرای کاســتن و تخفیــف و یــا از بـــین بـــردن 

مســائل و مشــکالت ناشــی از رشــد اقتصادی-اجتماعــی در ســطح جامعــه بــه کار مــی رود. 

در تعمیم رفاه اجتماعی، اعضای جامعـــه و کشـــور تقریبـــا از ســـطح زنـــدگانی قابـــل قبـول 

ــد . ــوردار می گردن برخ

2- فرزندآوری در قرآن و احادیث 
خداونــد در قــرآن از مطلوبیــت داشــتن فرزنــد ســخن می گویــد و از فرزنــدان تحــت عناویــن 

زینــت زندگــی )کهــف/46؛( یــاری کننــده والدیــن )اســراء/6( نــور چشــمان )فرقــان/ 74(؛ 

نعمــت الهــی و متــاع دنیــا )نحل/ 72؛ نــوح/ 12؛ آل عمــران/ 14، مؤمنون/55؛ شــعراء/143؛ 

إعــراف/50؛ أنبــاء/ 90، 189 و 190[ یــاد کــرده و داشــتن فرزنــد صالــح را آرزوی پیامبــران 

الهــی دانســته و بــرای فرزنــدآوری، راه ازدواج را توصیــه نمــوده اســت.

 در احادیــث مســلمانان بــه ازدواج و فرزنــدآوری دعــوت شــده اند چنانکــه رســول الله )ص(  

ازدواج را ســنت خــود دانســته )کلینــی، بیتــا، ج5/ 329( و فرزنــد را گل خوشــبو  معرفی کرده 

و توصیــه فرمــوده اســت کــه مســلمین فرزنــدان زیــادی داشــته باشــند تــا مایــه مباهــات 

ــد )حرعاملــی،  ــد کنن ــر از تســبیح خداون ــر )ص( شــوند )همــان: ج6/ 3( و زمیــن را پ پیامب

ــت  ــا موفقی ــدآوری ب ــد فرزن ــه فرآین ــه چنانک ــت ک ــده اس ــث آم 1403، ج14/ 3(. در احادی

پایــان نیابــد و ایــن هدیــة الهــی ســقط گــردد، خداونــد پــاداش پــدر و مــادر را محفــوظ قــرار 

داده و تــا پــدر و مــادر وارد بهشــت نشــوند، فرزنــد ســقط شــدة آنهــا بــه بهشــت نمــی رود. 

ــه  ــالم ب ــادن اس ــر ارج نه ــد نمایانگ ــث می توان ــن حدی ــه، 1413ق: ج3: 383( ای )ابن بابوی

ــن  ــرح ای ــی، ط ــر روانشناس ــد. از نظ ــت می دهن ــدآوری اهمی ــه فرزن ــه ب ــد ک ــانی باش کس

حدیــث، بزرگتریــن عامــل دادن روحیــه بــه مادرانــی اســت کــه بــارداری پرخطــر را تجربــه 

ــان اســت. می کننــد و موجــب قــوت قلــب آن

3-نظریه های علمی اقتصاد دربارة ارتباط رشد جمعیت با رشد اقتصادی 
بــه  طــور کلــی دو نــوع نگــرش نســبت بــه رشــد جمعیــت وجـــود دارد: نگـــرش اول، نگـــرش 

ــد.  ــان می کنن ــت بی ــادی و جمعی ــد اقتص ــن رش ــوس را بی ــی و معک ــة منف ــه رابط ــی ک منف

نگــرش دوم، نگــرش مثبــت اســت کــه رابطــة مثبــت و مســتقیم را بیــن رشــد اقتصــادی و 

ــد. ــان می کنن ــت بی جمعی

بــه تومــاس مالتــوس برمی گــردد. از نظــر مالتــوس و  نســبت نظریه هــای بدبینانــه 

ــی، رشــد اقتصــادی را مختــل  ــون بازدهــی نزول ــق قان طرفدارانــش، رشــد جمعیــت از طری

خواهــد کــرد. طبــق ایــن نظریــه، ریشــه کلیــه مصیبت هــا در عــدم  تناســب میــان افزایــش 

جمعیــت و محدودیــت مــواد غذایــی اســت. قانــون طبیعــی رشــد جمعیــت، مشــمول تصاعــد 

هندســی اســت، در صورتی کــه قانــون طبیعــی افزایــش مــواد غذایــی، تنهــا از تصاعــد عــددی 

ــع  ــود مناب ــل مســتمر مــازاد جمعیــت و کمب ــن، علــت فقــر در تمای ــد. بنابرای ــروی می کن پی

ــاز اســت. اگرچــه مالتــوس می کوشــد طبیعــت را در ایجــاد تعــادل،  ــن نی ــرای تأمی کافــی ب

ســهیم بدانــد و بالهــای طبیعــی ماننــد زلزلــه، را و همچنیــن جنــگ را ابــزار محدود کننــده و 

مکانیســم تعادلــی معرفــی کنــد، بــا ایــن حــال، عوامــل مذکــور را بــرای ایجــاد تعــادل کافــی 

ــازی،  ــد. )نم ــت را پیشــنهاد می کن ــری از رشــد جمعی ــرای جلوگی ــات الزم ب ندانســته، اقدام

)60 : 1387

 مالتوس برای جلوگیری از رشد جمعیت، سه راه حل ارائه می دهد:

1- منع یا فشار اخالقی )عقب  انداختن ازدواج ها(؛

2-کنترل جمعیت از طریق برنامه تنظیم خانواده؛

3- فقر و گرسنگی؛

ــت« و  ــل مثب ــومی را »راه ح ــل س ــری« و راه ح ــل جلوگی ــی را »راه ح ــل اول وی دو راه ح

مهم تریــن عامــل متوقــف  کننــده افزایــش جمعیــت می دانــد. او در جــواب ایــن ســوال، کــه 

»آیــا واقعــا اگــر مــردم بیشــتری بــه  کار روی زمیــن بپردازنــد و غــذای بیشــتری تولیــد کننــد، 

نمی تــوان از فقــر و گرســنگی جلوگیــری کــرد، پاســخ منفــی می دهــد؛ زیــرا معتقــد اســت 

ــل  ــت، به دلی ــه جمعی ــی در بخــش کشــاورزی و رشــد همه جانب ــت پیشــرفت های فن در غیب

ــه کاهــش می کنــد  ــر نــرخ تمرکــز ســرمایه، ســود شــروع ب افزونــی نــرخ رشــد جمعیــت ب

و در نهایــت اقتصــاد در شــرایط عــدم امــکان افزایــش تولیــد قــرار خواهــد گرفــت، یعنــی 

وضعیــت ســکون و یــا در جــا زدن اقتصــاد رخ می دهــد. وی بــاور داشــت جهــت دســت یابی 

بــه رشــد اقتصــادی و پیشــرفت و ترقــی، بایســتی از طریــق قـــانون، رشــد جمعیــت را بــه 

تأخیــر انداخــت. )تفضلــی، 1372: 120-118(
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در پاســخ بــه ایــن نظریــه بایــد گفــت: »اگرچــه جمعیــت جهــان امــروز بیــش از هــر زمــان 

دیگــری اســت، اســتاندارد زندگــی بخــش بزرگــی از بشــریت نیــز بســیار باالتــر از هــر زمــان 

دیگــری در تاریــخ ثبــت شــده بشــر اســت. بــه همیــن ترتیــب، بــا نگاهــی بــه آینــده، بــه نظر 

ــت اســت.  ــه پتانســیل رشــد اقتصــادی بســیار بیشــتر از پتانســیل رشــد جمعی می رســد ک

بــه عنــوان مثــال، ســویه های جدیــدی از گنــدم، برنــج و ســایر غذاهــا کشــف شــده اند کــه 

می تواننــد عملکــرد را در مــدت زمــان کوتاهــی دو تــا پنــج برابــر افزایــش دهنــد. جمعیــت 

جهــان در 35 ســال یــا بیشــتر دو برابــر خواهــد شــد. البتــه بهره بــرداری از ایــن پتانســیل 

مســتلزم تغییــرات اجتماعــی بزرگــی اســت، امــا پتانســیل وجــود دارد و بســیار زیــاد اســت.«  

)1 :1969 ,Zaidan(

ــادی  ــد اقتص ــر رش ــت ب ــر جمعی ــوص اث ــاس آن درخص ــوان براس ــه می ت ــری ک ــه دیگ نظری

اســتدالل کــرد، قاعــدة فلپــس اســت. فلپــس در ایــن   بـــاره تــالش می کنــد از طریــق درون زا 

ــود(،  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــرون زا در نظ ــین، ب ــة پیش ــه در نظری ــا )ک ــرخ پس انداز ه ــردن ن ک

بهتریــن نــرخ بــرای پس انــداز را بیابــد. او در ایــن پی جویــی بــه رابطــه دقیقــی بیــن رشــد 

اقتصــادی و رشــد جمعیــت دســت می یابــد کــه بــه »قاعــده طالیــی رشــد مشـــهور اســت. 

براســاس قاعــده طالیــی، کارایــی نهایــی ســرمایه برابــر بــا نــرخ رشــد جمعیــت می باشــد. 

بــه عبــارت دیگــر، رشــد اقتصــادی تابــع مســتقیمی از نــرخ رشــد جمعیــت اســـت.  افـــزایش 

جمعیــت از دو طریــق زمینه ســاز رشــد اقتصــادی می شــود: یکــی از طریــق افـــزایش عرضـــة 

ــروی کار متخصــص )در قالـــب  ــق افزایــش نی ــروی کار ســاده و دیگــری از طری فیزیکــی نی

ایــده، ســرمایه انســانی و تحقیــق و توســعه ( - )محمودیــان، 1394: 12(

ارو، دســگوپتا و میلــور )2003( در نظریــه خــود آورده انــد کــه جمعیــت یــک متغیــر وضعیــت 

اســت و نــه یــک متغیــر کنترلــی؛ پــس جمعیــت شــکلی از ســرمایه اســت کــه بــه صــورت 

یــک متغیــر وضعیتــی وارد مــدل برنامه ریــزی می شــود. بــا کنتــرل جمعیــت، رشــد اقتصــادی 

225-217 : 2003, Arrow, Dasgupta, Maler .ــود ــدود می ش ــرل و مح کنت

بلــوم و همــکاران )2011( بیــان کرده انــد کــه بیــن ســال های 1960-1999 جمعیــت 

جهــان دو برابــر شــد و از 3 میلیــارد نفــر بــه 6 میلیــارد نفــر رســید، درآمــد ســرانه نیــز ســه 

 )583 - 2011:612، Bloom( .برابــر شــد و پیش بینی هــای مالتــوس را رد کردنــد

ــاروری  ــزان ب ــش می ــه کاه ــر ب ــدآوری منج ــه فرزن ــل ب ــش تمای ــه زیدان،کاه ــق نظری طب

می شــود و »کاهــش بــاروری منجــر بــه کاهــش جمعیــت کل می شــود.«
 )Zaidan, 1969: 1(

کاهش فرزندآوری مي تواند پیامدهای منفی زیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد: 

1. »افــراد کمتــری کاالهــای کمتــری تولیــد می کننــد، بنابرایــن کاهــش جمعیــت بــه معنــای 

رشــد اقتصــادی کندتــر یــا حتــی کاهــش تولیــد اســت. امــا افــراد کمتــری نیــز مــواد کمتــری 

مصــرف می کننــد: آنچــه بــرای اســتانداردهای زندگــی مهــم اســت تولیــد بــه ازای هــر نفــر 

اســت، و کاهــش جمعیــت می توانــد آن را کاهــش دهــد.« 
)Robin Harding2020( 

ــد کاهــش ســرمایه گذاری، کمبــود تقاضــا و افزایــش بیــکاری را  2.کاهــش جمعیــت می توان

ــود  ــاد می ش ــی ایج ــرمایه گذاری در دنیای ــرای س ــف ب ــای ضعی ــرا »تقاض ــال آورد. زی ــه دنب ب

کــه شــرکت ها انتظــار کاهــش جمعیــت مشــتریان را دارنــد. کــه ایــن امــر منجــر بــه کمبــود 

تقاضــا و در نتیجــه بیــکاری بــاال می شــود.« )همــان(

3. رشــد اقتصــادی در نهایــت از ایده هــای جدیــد ناشــی می شــود و کشــف ایده هــای جدیــد 

بســتگی بــه تعــداد افــرادی دارد کــه در مــورد آنهــا تحقیــق می کننــد. اگــر جمعیــت در ســطح 

ــری وقــف  ــراد کمت ــداد اف ــه تع ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــه کاهــش کن ــی شــروع ب جهان

ــدا  ــه نظــر می رســد پی ــی کــه ب ــود، در زمان ــر خواهــد ب تحقیــق و در نتیجــه پیشــرفت کندت

ــل ســخت تر شــده اســت.  ــد از قب ــردن فناوری هــای جدی ک
 )Jones 2020:2(

ــوند و  ــنگین تر ش ــارج س ــه مخ ــود ک ــث می ش ــاد باع ــال در اقتص ــت فع ــش جمعی 4. کاه

ــه  ــد و ایــن عوامــل  ب ــداز کاهــش یاب ــد و ســطح پس ان مصــارف و هزینه هــا  افزایــش یاب

ــت.    ــادی اس ــد اقتص ــش رش ــة آن کاه ــه نتیج ــد ک ــرمایه گذاری می انجام ــش س کاه
 )Bloom, Canning, Mansfield and Moore, 2007(

ــود.  ــی ش ــتانداردهای زندگ ــته تر در اس ــد آهس ــث رش ــد باع ــت می توان ــش جمعی .5  کاه

ــاروری پاییــن در یــک  ــوب کــه در آن ب ــزرگ وجــود دارد: یــک چرخــه معی امــا یــک خطــر ب

نســل باعــث بــاروری پاییــن در نســل بعــدی می شــود و منجــر بــه مارپیــچ رو بــه پاییــن در 

جمعیــت می شــود. ایــن ســناریویی اســت کــه جمعیت شــناس ولفگانــگ لوتــز و همکارانــش 

آن را »دام کم بــاروری« می نامنــد.  
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)Wolfgang Lutz,Vegard Skirbekk  ,Maria Rita Testa, 2016:1( 

4. رابطة رشد اقتصادی با رفاه 
ــد،  ــدا کن ــش پی ــن در کشــوری افزای ــه هــر وســیله ممک ــات، ب ــا خدم ــد کاالهــا ی ــر تولی اگ

ــد  دارد.   ــش تولی ــادی و افزای ــد اقتص ــور، رش ــت، آن کش ــوان گف می ت

 ازنظــر اســالم، اگــر در جامعــه ای، روز بــه روز کمبودهــا، یکــی پــس از دیگــری برطــرف شــود 

ــات وســایل رفاهــی  ــر جمعیــت جامعــه افــزوده می شــود، امکان ــه همــان مقــدار کــه ب و ب

آنهــا هــم در حــد متناســب، افزایــش یابــد، چنیــن جامعــه ای رشــد یافتــه تلقــی مــی شــود.

از نظــر اســالم، رشــد بــر اســاس عــدل و قســط اســت کــه عوامــل تولیــدی آن، بــر اســاس 

عدالــت اجتماعــی و ضوابــط انســانی مــی باشــند.  اقتصــاد دو هــدف اصلــی دارد:

1. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه کنی فقر. 

2. ایجاد اشتغال. )سیدنژاد، 1391: 95(

در نهایــت می تــوان گفــت کــه کاهــش فرزنــدآوری موجــب کاهــش نــرخ پس انــداز، 

ــود تقاضــای کل، کاهــش  ــه ازای هــر نفــر، کاهــش ســرمایه گــذاری، کمب ــد ب کاهــش تولی

اســتفاده از فناوری هــای جدیــد کــه موجــب عقب ماندگــی و رکــود اســت، افتــادن در 

ــش  ــه اش کاه ــه نتیج ــال ک ــت فع ــش جمعی ــت و کاه ــدن جمعی ــر ش ــاروری و پی دام کم ب

ــادی و  ــد اقتص ــش رش ــت، کاه ــش هزینه هاس ــد و افزای ــرمایه گذاری و تولی ــداز و س پس ان

افزایــش بیــکاری را بــه دنبــال دارد کــه تمــام ایــن مــوارد منجــر بــه کاهــش رفــاه در جامعــه 

می شــود. همچنیــن کاهــش فرزنــدآوری منجــر می شــود کــه کشــور در دام کم بــاروری 

ــد. ــی می انجام ــادی منف ــد اقتص ــه رش ــود و ب ــار ش گرفت

ــد  ــدآوری تأکی ــزوم فرزن ــر ل ــر معظــم انقــالب اســالمی ب ــه رهب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی  ب

داشــته اند و سیاســت های کلــی جمعیــت را در اردیبهشــت 1393 تدویــن نمودنــد.  

5.تحلیــل محتوایــی بیانــات رهبــری در خصــوص ارتبــاط رشــد فرزنــدآوری بــا رشــد اقتصــادی 

و رفــاه 

در ایــن تحقیــق مجموعــه داده هــای جمــع آوری شــده دربــاره رشــد فرزنــدآوری و جمعیــت 

در بیانــات مقــام معظــم رهبــری طــی ســه مرحلــة کدگــزاری بررســی و تحلیــل شــده اند. 

فرآینــد جمــع آوری و تبییــن بیانــات ایشــان بدیــن شــکل بــوده اســت کــه ابتــدا بــه تجزیــه 

و تحلیــل متــن و دســته بندی ســخنان ایشــان پرداختیــم. ســپس ابعــاد، مؤلفه هــا و 

ــردی و  ــد و اینکــه کــدام یــک از ایــن شــاخص ها محــوری، راهب شــاخص ها مشــخص گردی

پیامــدی هســتند، بررســی شــد. 

5-1-کدگــذاری: بــا توجــه بــه اینکــه روش تجزیــه وتحلیــل ایــن تحقیــق کیفــی بــوده، برخالف 

روش کمــی بــا مرحلــه گــردآوری داده هــا  انجــام شــده اســت؛ و جمــع آوری داده هــا در تمــام 

ــا کدهــای  ــق ی ــوان تحقی ــا عن ــا کلیدواژه هــای متناســب ب ــه رویکــرد موضوعــی ب مراحــل ب

آزاد شــروع و در تمــام مراحــل کدگــذاری بــه متــون مراجعــه و در هــر مرحلــه مطابــق الگــوی 

ارائــه شــده، بخش هایــی را حــذف یــا اضافــه نمــوده تــا بــه اشــباع نظــری رســیده و طــی 

ســه مرحلــه کدگــذاری بــه شــرح زیــر انجــام گرفتــه اســت:

5-1-1-مرحله اول: کدگذاری باز

ــای  ــن بخش ه ــی از مهم تری ــا و یک ــه داده ه ــی ب ــدی و نظم ده ــد طبقه بن ــذاری فرآین کدگ

ــرای  ــا ب ــتفاده از داده ه ــور اس ــه منظ ــاز ب ــذاری ب ــت. کدگ ــاد اس ــازی داده بنی ــوری س تئ

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــاخت نظری ــرای س ــی و ب ــوالت مفهوم ــب ها و مق ــکیل برچس تش

می گیــرد. کارکــرد آن نشــان دادن احتمــاالت نظــری موجــود در داده هــا اســت )ســیدجوادین 
و اســفیدانی، 1389:  57( 1

1- ستون دوم شناسه است و منظور از حرف »ب« بیانات مقام معظم رهبری است  که شماره گذاری شده است
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جدول 1. نمونه تحلیل گزاره های منتخب )ابعاد و مؤلفه ها( )کدگذاری باز(
مؤلفهابعادگزاره های منتخب شناسه منبع

ب 4/181/ 1368

ما اگر دو برابِر امروز هم جمعّیت داشته باشیم، می توانیم 
بدون کمترین نیازی به هیچ کشور، خودمان را به بهترین 
وجهی اداره کنیم. این ظرفّیت، هم در این خاک بابرکت و 

استعدادهای انسانِی ممتاز هست، هم در دستورات و روش ما 
و قانون اساسی ما.

اجتماعی،
رابطة استقالل 

اقتصادی و رفاه و 
رشد جمعّیت

ب1375/5/112

بعضی ها می گویند ما مهریّه را سنگین می کنیم برای اینکه 
مانع طالق بشویم. این خیلی خطای بزرگی است. هیچ 

مهریّه ی سنگینی مانع از طالق نمی شود. آن چیزی که مانع 
طالق می شود، اخالق، رفتار و رعایت موازین اسالمی است.

اقتصادی.
طالق، پرهیز از 
مهریه سنگین..

ب 1375/12/203
به نظر اسالم، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس 
نمی تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را 

تحمیل کند.
.

جلوگیری از ازدواج 
تحمیلی.

ب1377/2/74

سنین ازدواج هم، نباید در سنین کاماًل جوانِی زودرس 
باشد - نه این که من آن را نفی کنم؛ ایرادی ندارد. اگر کسی 
خواست در آن سنیِن خیلی زود هم ازدواج کند، هیچ اشکالی 
ندارد؛ اما حاال لزومی ندارد که ما اصرار ورزیم، نه هم به آن 

بینمکی که غربی ها انجام می دهند و در سن سی، چهل 
سالگی ازدواج می کنند.

ازدواج به موقع.اجتماعی،

ب1383/10/195

آن روز در جمعیت سی وپنج میلیونی و چهل میلیونی کشور 
تعداد بسیار کمی دانشجو بود. امروز جمعیت ما تقریباً دو برابر 

شده است؛ اما تعداد دانشجویان ما حدود پانزده برابر شده! 
شمار استادان و تعداد دانشگاه ها از این بیشتر است. صنایعی 
که ملت ایران به دست خودشان ایجاد کرده اند، یک ماجرای 
شگفت انگیز است. امروز جوان های ما پیچیده ترین فناوری ها 
را آورده اند. آنچه در معرض افکار عمومی و دید عمومی است، 
بمراتب کمتر از واقعیت است. آن روز اگر می خواستند روی 
یک رودخانه سدی ببندند، باید می رفتند از چهار تا کشور 
التماس می کردند و پول های کالن به این ها می دادند تا 

بیایند سدی درست کنند؛ امروز جوان ها الاقل ده ها برابِر آن 
روز به دست خودشان این چیزها را می سازند. علم کشور 

رشد کرده؛ رشد اقتصادی کشور بمراتب از آن روز بهتر است؛ 
توسعه یافتگی کشور از آن روز بیشتر است و  امروز کشور 

مستقل است.

حقوقی

رابطة رشد 
جمعیت با رشد 
علم و تکنولوژی 

و رشد اقتصادی و 
توسعه یافتگی و 

استقالل.

ادامه جدول 1

ا

ب10/146/ 1390

این مهریه های سنگین به خیال اینکه می  تواند پشتوانه ی 
حفظ خانواده باشد، تعیین می  شود؛ در حالی که اینجور 

نیست. حداکثر این است که شوهر از دادن امتناع می کند، 
میبرندش زندان؛ در زندان می  ماند و به زن چیزی نمی  رسد؛ 
کانون خانواده اش هم متالشی می  شود. اینکه در اسالم از امام 
حسین )علیه الّسالم( نقل شده که ما دخترانمان و خواهرانمان 

و همسرانمان را جز با مهرالّسنه عقد نکردیم، به خاطر این 
است؛ وااّل اگر امام حسین می  خواست مثاًل با هزار دینار هم 

عقد بکند، می-توانست؛ الزم نبود مثاًل با پانصد درهم مقید به 
این کار بشود.  یا همین تشریفات زائد ازدواج گفتمان سازی 

می  خواهد. خانم  های مؤثر، آقایان مؤثر، اساتید دانشگاه، 
روحانیون، صدا و سیما و رسانه ها باید در این زمینه ها کار 

کنند؛ این را از این حالت بیرون بیاورند.

حقوقی

توصیه به ازدواج 
آسان و برداشتن 

موانع ازدواج، دعوت 
به پیروی از سیرة 
نعصومین علیهم 

السالم.، توصیه برای 
تالش جهت تغییر 
فرهنگ غلط ازدواج 

پرهزینه. 

ب 1390/5/167

جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. من معتقدم که کشور ما 
با امکاناتی که داریم، می  تواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته 

باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که 
می  خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد 

از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد!

اجتماعی
رشد جمعیت با 

توجه به وجود منابع 
اقتصادی

ب 1391/5/38

جمعیت جوان و بانشاط و باسواد کشور، امروز یکی از 
عامل  های مهم پیشرفت کشور است.ما باید در سیاست تحدید 

نسل تجدیدنظر کنیم.  این سیاست در برهه ای از زمان 
درست بود؛ اهدافی هم برایش معین کردند. ما در سال 71 
به همان مقاصد رسیدیم. از سال 71 به بعد باید سیاست را 
تغییر می  دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. باید این خطا 

را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه ی نسل جوان از 
بین برود. چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال 
دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد و بتدریج دچار پیری 
خواهیم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم 

کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت با کاهش زاد و 
ولد همراه است. یک زمانی را مشخص کردند و به من نشان 
دادند، که در آن زمان، ما از جمعیت فعلی مان کمتر جمعیت 
خواهیم داشت. این  ها را بایستی مسئولین کشور دنبال کنند.. 
مسئله ی افزایش نسل جزو مباحث مهمی است که مسئولین 

کشور، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید 
درباره ی آن فرهنگ سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود 

دارد  باید کشور را خارج کنند. 

اجتماعی، 

جوانان موجب 
توسعه کشور، 

مبارزه با تحدید 
نسل، پیری 

جمعیت، نگرانی از 
کاهش  موالید و 

جمعیت،  مسئولیت 
مسئولین، توصیه 

به افزایش جمعیت، 
تغییر فرهنگ تولید 

نسل به وسیلة 
مبلغان.
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ادامه جدول 1

ب 1392/8/69

از نظر سیاست کلّی کشور باید برود به سمت افزایش 
جمعّیت؛ البّته بهنحو معقول و معتدل. کشور ما با ظرفّیت 
طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد 
به  جمعّیت بیشتر؛ مسئله ی نمای جوان برای کشور یک 

مسئله ی اساسی و تعیین کننده است. آنطوری که اهل تحقیق 
جوانب قضّیه را مالحظه کرده اند، اگر با این شیوهای که 

امروز داریم حرکت میکنیم پیش برویم، در آیندهی نه چندان 
دور، یک کشور پیری خواهیم بود که عالج این بیماری پیری 

هم درحقیقت در دسترس نیست؛ امروز کشورهایی که در 
دنیا دچار پیری شده اند و قدرت »زاد و ولد« خودشان را از 
دست دادهاند، به دشواری می شود گفت که راه عالجی برای 
حّل این مشکل دارند؛ البّته مبانی و تفّکر اسالمی در زمینه 
افزایش جمعّیت و با توّجه به وضع جغرافیای سیاسی منطقه 

و کشور روشن است.

اقتصادی

جلوگیری از کاهش 
و پیری جمعیت 
و زیان حاصل از 
آن، تفّکر اسالمی 

در زمینهی افزایش 
جمعّیت و وضع 

جغرافیای سیاسی 
کشور، توصیه به 
شناخت عوامل 

کاهش جمعّیت و 
موجبات افزایش 

جمعّیت.

ب 1392/2/1110

عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت با اعتدال 
متناسب، سنجیده و بشود ]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان. 

الن عاّمهی مردم، بعضی ها متدیّنند، بعضی ها متعّبدند، وقتی 
گفته می شود، می روند سراغ باروری بیشتر؛ لکن نخبگان 

جامعه باید مسئله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، 
کار سهل می شود. امروز در ]بعضی از[ همین کشورهای غربی 
از کاهش باروری دارند زیان می بینند و پشیمانند، و در بعضی 

از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد.

اجتماعی، 

رابطة افزایش 
جمعیت پیشرفت 
اقتصادی، تحدید 
نسل موجب پیری 
و کاهش جمعیت 

و کاهش رشد 
اقتصادی. 

ب 1392/8/611

ما خطاهائی داشتیم، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این 
مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم 
می بینیم؛ پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان از همان 

چیزهائی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ آن روز دیگر 
قابل عالج نیست؛ اما امروز قابل عالج است. فرزندآوری یکی 

از مهمترین مجاهدت ها و وظائف زنان است.

حقوقی،
توصیه به شناخت 
موانع ازدواج به 

موقع.

1392/9/19
بالشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود می  کند، باال 

رفتن سّن ازدواج است.
فرهنگی.

 مبارزه با گسترش
فرهنگ طالق

ب1393/3/412

اگر در مجموعه ی کشور یک تبلیغاتی شروع بشود که بنیان 
خانواده را سست می کند و به طالق می  انجامد، خب شما 
مجبورید جلوی این را بگیرید؛ باید جلوی این چیزی که 

به طور طبیعی مردم را، جوان را، دختر را، پسر را میکشاند به 
بی  میلی و بی  اعتنایی به خانواده و همسر، بگیرید.

اجتماعی،

 فرزندآوری، افزایش
 باروری و پیشگیری
 از کاهش جمعیت،
 مبارزه با نقشه  های

 .دشمن

ادامه جدول 1

ب  1393/5/113 

درخصوص جمعیت باید مراقب باشیم که اشتباه سالهای قبل 
تکرار نشود زیرا بهترین حالت برای دشمن، ایرانی »کم جمعیت« 

و با اکثریتی »سالخورده« است. درخصوص موضوع افزایش 
جمعیت باید طرح ها، صحیح، منطقی و عالمانه باشند.

اقتصادی.
ازدواج، توکل به 

خدا.

ب1393/6/1314

انگیزه برای ازدواج، باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی؛ ازدواج 
باید تحقق پیدا بکند. خدا می  فرماید: اِن یَکونوا ُفَقرآَء یُغِنِهُم 

اهلُل ِمن َفضلِه، این یک وعده  ی الهی است؛ ما باید به این وعده 
اطمینان کنیم. ازدواج و تشکیل خانواده، موجب نمی-شود که 
وضع معیشتی افراد دچار سختی بشود؛ یعنی با ازدواج کسی 

دچار سختی معیشت نمی  شود؛ بلکه ازدواج ممکن است گشایش 
هم ایجاد کند.

اقتصادی، 
اجتماعی،

فرزندآوری، افزایش 
جمعیت، اقتدار 

ملی.

ب1397/3/215
مسئله ی جمعیت تأثیر زیادی دارد در اقتدار ملی؛ و افزایش نسل 
جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت، خیلی تأثیر دارد در 

ایجاد اقتدار.
سیاسی،

فرزندآوری، مبارزه 
با نقشه  های دشمن،  
توقف سیاست غلط 

تحدید نسل.

ب1397/1/116

اخیراً دولت انگلیس تجویز نسخه هم کرده که ایران برای سی 
میلیون جمعّیت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! ان شاءاهلل این 

جمعّیت به 150 میلیون هم خواهد رسید. سیاست  های جمعّیتی 
کشور که دنبال می  کردیم سیاست  های غلطی بود.

فرهنگی

فرزندآوری، 
نقشه  های دشمن، 

سیاست غلط 
تحدید نسل، توسعه 
یافتگی بر اثر رشد 

جمعیت.

ب 17بیانات 1398/1/6

سیاست جمعّیتی غربی ها که »فرزند کمتر، زندگی بهتر«، 
سیاست اروپایی است، خودشان هم عمل کردند و دچار مشکلند؛ 
جایزه می دهند که خانواده ها فرزنددار بشوند؛ می خواهند جبران 

کنند عقب ماندگی را، فایده هم ندارد. این سیاست را را ]بعضی ها[ 
قبول کردند. ما گفتیم موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم 

قبول کردند، منتها در مدیریّت های میانی موانعی وجود دارد؛ 
آن چنان که باید به نسخه ی اسالمی که »تََناَکحوا تَناَسلوا تَکُثروا 
َفاِنّی اُباهی بُِکُم ااُلَمَم یَوَم الِقیاَمة«)5( عمل نمی کنند، ]اّما[ به 

نسخه ی غربی عمل می کنند! این از موانع پیشرفت ما است. آنها 
می خواهند کشورهای اسالمی از جمعّیت های زیاد و جوان های 

فّعال و انسان های کارآمد برخوردار نباشند. اینکه من اصرار 
می کنم که حتماً بایستی خانواده ها باید فرزنددار بشوند برای این 
است که فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج دارد و نیروی 
انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی 

خود کشور آن را تأمین بکند.

اجتماعی، 
فرهنگی، 
اقتصادی،

ازدواج، فراهم 
آوردن عوامل 

فرزندآوری، افزایش  
جمعیت موجب 
رشد و توسعه، 
کاهش جمعیت 
موجب شکست،.
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ادامه جدول 1

1398/8/12
ب 18

نعمت ازدواج را باید شکر بکنید. آن شکلی را که خدا برای 
خانواده ها، برای زن، برای شوهر تعیین کرده و اخالق 

خانوادگی ای را که در اسالم مقّرر شده، به طور کامل رعایت 
کنید. و قدر این زندگی را بدانید؛ سعی کنید ان شاءاهلّل هر چه 

بیشتر این زندگی را اسالمی کنید. پیغمبر)ص( فرمودند »تَناَکحوا 
تَناَسلوا تَکُثروا«، از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند. چنانچه 
تعداد مسلمانان زیاد باشد، این زمینه برای رشد در آنها وجود 
دارد؛ یعنی وقتی که عّده زیاد است، افراد صالح در آن قهراً 

زیادترند، توانایی ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی قهراً  راقی تر 
است. جمعّیت کم، مقهور واقع می شود. مسئولینی که بایستی 
سیاست فرزندآوری را عماًل دنبال و زمینه ها را فراهم کنند. 

افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید.

سیاسی.
فرزندآوری، سیاست 
غلط تحدید نسل.  

ب 1398/8/2819

سیاستی وجود دارد که این نعمت وجود جوانان فراوان را از ملّت 
ایران سلب کند؛. نتیجه ی مسئله ی تحدید نسل، ده تا پانزده 

سال دیگر این خواهد بود که شما دیگر کشور را متراکم از نسل 
جوان مشاهده نخواهید کرد؛ مسئولین محترم قول داده اند با 
جّدیّت این مسئله را دنبال کنند، مشکالت را برطرف کنند.

اجتماعی،
فرزندآوری، 

جلوگیری از  کاهش 
و پیری جمعیت. 

ب 1398/11/2620

 اگر همه به فکر فرزندآوری نیفتند و این حرکت که در کشور
 الزم است انجام بگیرد، انجام نگیرد و اگر بی توجهی به مسئله ی
 جمعیت ادامه پیدا کند،  بیست سال آینده کار برایمان بسیار
 مشکل خواهد شد. نگذاریم جمعّیت کاهش پیدا کند، نگذاریم

 .جمعّیت جوان کاهش پیدا کند، موالید را افزایش بدهیم

دینی، 

فرزندآوری،پیر شدن 
جامعه، فرهنگ 

سازی ازدواج آسان، 
رشد جمعیت منجر 
به رشد اقتصادی، 

تسلط دشمن 
در نتیجه کاهش 

جمعیت.

ب 1399/1/321

باید فرهنگ سازی بشود. وقتی با تبلیغات همه جانبه روی 
فرزندآورِی کمتر تبلیغ می  شود، می  رسیم به وضعّیت فعلی که 
هشدار میدهند نسبت به بیست تا سی سال دیگر، از لحاظ پیر 
شدن جامعه. همه ی پیشرفت  های ما تا امروز به برکت حضور 

جوان  ها بوده. پیرها نقش ایفا می  کنند، اّما موتور، جوان  هایند. اگر 
این جامعه محروم بماند از یک جمعّیت قابِل جوان، دشمن بر 

این جامعه مسلّط خواهد شد. خب این فرهنگ سازی الزم دارد؛. 
تشکیل خانواده، ازدواج آسان فرهنگ سازی می  خواهد. 

 اقتصادی

فرزندآوری و افزایش 
جمعیت جهت رشد 
اقتصادی، کاهش 
توسعه یافتگی در 

اثر کاهش جمعیت. 

ادامه جدول 2

ا
1399/4/22

ب22

امروز حفِظ جمعّیِت جواِن کشور یکی از ابزارهای قّوت است؛ 
اینکه بنده زیاد روی موالید تکیه میکنم، به خاطر این است. 
کشور ما امروز کشور جوانی است؛ اگر چنانچه موالید در این 
کشور به قدر الزم و به قدر کافی تولید نشوند چند سال دیگر 

نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. آن وقت کشوری که در 
آن جوان کم است، پیشرفتش ]هم[ کم است. یکی از ابزارهای 

قدرت حفظ اکثریّت جوان در جامعه است. 

اجتماعی

 ازدواج، امکان
 ازدواج، مبارزه
 با فرهنگ غلط
 تحدیدنسل،

 فرزندآوری، مبارزه
 با دشمن، عقب
 ماندگی نتیجة

 . ،کاهش جمعیت

ب1399/11/1523

مسئله ی ازدواج جوانان خیلی مهم است؛ اصاًل نباید از آن غفلت 
کرد و راه هایی برای تسهیل ازدواج و امکان ازدواج برای جوان  ها، 

باید پیش بینی بشود. بعضی از این راه ها هزینه ی ماّدی هم 
ندارد؛ فقط تصمیم گیری و توّجه الزم دارد. .بایستی فرزندآوری 
را مهم دانست و از پیری جمعّیت ترسید. دشمن، دشمن است؛ 

اّما بعضی کج سلیقگی ها را متأّسفانه آدم در داخل مشاهده 
می  کند. می  گویند »آقا! پیری جمعّیت اشکالی ندارد«! چطور 

اشکالی ندارد؟ یکی از پُرفایده ترین ثروت  های یک کشور، جمعّیت 
جوان در یک کشور است که ما بحمداهلل از اوایل انقالب تا امروز 

برخوردار بوده ایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً 
عقب خواهیم ماند. 

 .ازدواج، فرزندآوریاجتماعی،

ب 1400/2/2124
 ازدواج بهنگام، و هم تکثیر نسل- جزو نیازهای حیاتی امروز 

کشور و فردای کشور است.
فرهنگی

 فرزندآوری، خطر
  پیری جمعیت،

 .ازدواج

ب 25
باال رفتن سّن ازدواج، پیری جمعّیت کشور، در همه ی این  ها 

بایستی تحّول به وجود بیاید.
 اجتماعی،
سیاسی

ــی را  ــای قبل ــوری زیرمقوله  ه ــذاری مح ــاخص  ها: کدگ ــوری( ش ــذاری مح ــه دوم: )کدگ مرحل

بــا روش  هــای متفــاوت مفهومــی در کنــار هــم قــرار می  دهــد. بنابرایــن کدگــذاری محــوری 

ــاره دارد.  ــا اش ــی آن  ه ــای فرع ــن مقوله  ه ــی و تعیی ــای اصل ــعه مقوله  ه ــد توس ــه فراین ب

)ســید جوادیــن و اســفیدانی، 1362: 58( کدگــذاری محــوری در طــول دورۀ میانــی تحلیــل و 

ــذاری  ــری نظــری اســت. گام دوم در کدگ ــن گام آن نمونه  گی ــرد. اولي در دو گام انجــام می  گی

محــوری، مقایســه مــداوم بیــن گروه  هــا و عناصــر دیگــر اســت.

جدول 2: تحلیل مقوله ها )کدگذاری محوری(
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شاخص هامؤلفه هاشناسه هاردیف

ب11
ب5

ب7
ب 10

ب25
ب17
ب21

ب22

ب8
ب9
ب19
ب18
ب18
ب21

ب23
ب24
ب16

ب 23

ب15
ب18
ب21

رابطة استقالل اقتصادی و رفاه و رشد جمعّیت.
رابطة رشد جمعیت با رشد علم و تکنولوژی و رشد اقتصادی و توسعه 

یافتگی و استقالل..
رشد جمعیت با توجه به وجود منابع اقتصادی

رابطة افزایش جمعیت پیشرفت اقتصادی، تحدید نسل موجب پیری 
و کاهش جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی.

توسعه یافتگی بر اثر رشد جمعیت..
رشد جمعیت منجر به رشد اقتصادی..

کاهش توسعه    یافتگی و عقب  ماندگی نتیجة کاهش جمعیت.
جوانان موجب توسعه کشور، مبارزه با تحدید نسل و پیری جمعیت، 

نگرانی از کاهش  موالید و جمعیت،  توصیه به افزایش جمعیت، تغییر 
فرهنگ تولید نسل به وسیلة مبلغان.

جلوگیری از کاهش و پیری جمعیت و زیان حاصل از آن، تفّکر 
اسالمی در زمینهی افزایش جمعّیت و وضع جغرافیای سیاسی کشور، 
توصیه به شناخت عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت.

فرزندآوری، سیاست غلط تحدید نسل.  
فرزندآوری، جلوگیری از  کاهش و پیری جمعیت.

ازدواج، فراهم آوردن عوامل فرزندآوری
.فرزندآوری، خطر پیر شدن جامعه، فرهنگ سازی ازدواج آسان

 ازدواج ،  امکان ازدواج، فرزندآوری. 
فرزندآوری، ازدواج. 

فرزندآوری، خطر پیری جمعیت،  ازدواج
مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت.

مبارزه با نقشه  های دشمن.توقف سیاست غلط تحدید نسل.
مبارزه با فرهنگ غلط و نقشه دشمن تحدید نسل، نقشه دشمن.

فرزندآوری، افزایش جمعیت، اقتدار ملی .
کاهش جمعیت موجب شکست،.

تسلط دشمن در نتیجه کاهش جمعیت.

 فرزندآوری و رشد
جمعیت

ادامه جدول 2

2

ب1
ب5

ب7
ب 10

ب25
ب17
ب18
ب21
ب22

رابطة استقالل اقتصادی و رفاه و رشد جمعّیت.
رابطة رشد جمعیت با رشد علم و تکنولوژی و رشد اقتصادی و توسعه یافتگی 

و استقالل..
رشد جمعیت با توجه به وجود منابع اقتصادی

رابطة افزایش جمعیت پیشرفت اقتصادی، تحدید نسل موجب پیری و کاهش 
جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادی.

توسعه یافتگی بر اثر رشد جمعیت..
افزایش  جمعیت موجب توسعه اقتصادی.

رشد جمعیت منجر به رشد اقتصادی..
فرزندآوری و افزایش جمعیت جهت رشد اقتصادی، کاهش توسعه    یافتگی و 

عقب  ماندگی نتیجة کاهش جمعیت. 

 رابطة مستقیم و مثبت
 فرزندآوری و رشد جمعیت

با رشد اقتصادی و رفاه

ب38

ب9

ب19
ب20

جوانان موجب توسعه کشور، مبارزه با تحدید نسل و پیری جمعیت، نگرانی 
از کاهش  موالید و جمعیت،  مسئولیت مسئولین، توصیه به افزایش جمعیت، 

تغییر فرهنگ تولید نسل به وسیلة مبلغان
جلوگیری از کاهش و پیری جمعیت و زیان حاصل از آن، تفّکر اسالمی در 

زمینهی افزایش جمعّیت و وضع جغرافیای سیاسی کشور، توصیه به شناخت 
عوامل کاهش جمعّیت و موجبات افزایش جمعّیت.

فرزندآوری، سیاست غلط تحدید نسل.  
فرزندآوری، جلوگیری از  کاهش و پیری جمعیت

 حضورمردم  در صحنه و
 برنامه ریزی مسئولین و

 مبلغان جهت فرزندآوری
 و بررسی موجبات افزایش
 جمعیت و عوامل کاهش

 .جمعیت

ب44
 ب6

ب11
ب 18
ب23
ب24
ب25

ازدواج به موقع.
توصیه به ازدواج آسان، برداشتن موانع ازدواج، دعوت به پیروی از سیرة 

نعصومین علیهم  السالم، توصیه برای تالش جهت تغییر فرهنگ غلط ازدواج 
پرهزینه.

توصیه به شناخت موانع ازدواج به موقع.
ازدواج، فراهم آوردن عوامل فرزندآوری.

ازدواج، امکان ازدواج، فرزندآوری،.
 فرزندآوری، ازدواج. 

فرزندآوری، خطر پیری جمعیت،  ازدواج. 

 دفاع از فرهنگ ایرانی -
 اسالمی ازدواج ، فرهنگ
  سازی جهت ازدواج آسان
  برای رشد اقتصادی و رشد

 .جمعیت و فرزندآوری

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 13

https://populationmag.ir/article-1-682-fa.html


برریس ارتباط فرزندآوری اب سطح رفاه و توسعه اقتصادی کشور از منظر بیاانت مقام معظم رهربی                               258259                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

ادامه جدول 2

5

ب13
ب16

ب23

مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت، 
مبارزه با نقشه  های دشمن.توقف سیاست غلط تحدید نسل.

تحدید نسل،  نقشه دشمن.

مبارزه با نقشة دشمنان  
برای کاهش جمعیت و 
مبارزه با فرهنگ تحدید 

نسل غرب..

تداوم خانواده به منظور جلوگیری از ازدواج تحمیلی زنان..ب63
کاهش طالق و افزایش 

جمعیت

مبارزه با فرهنگ غلط مبارزه با گسترش فرهنگ طالقب 716
طالق جهت جلوگیری از 

کاهش موالید 

ب 815
ب18
ب21

فرزندآوری، افزایش جمعیت، اقتدار ملی .
کاهش جمعیت موجب شکست،.

تسلط دشمن در نتیجه کاهش جمعیت.

رابطة مستقیم فرزندآوری و 
رشد جمعیت با اقتدار ملی. 

مرحله سوم: کدگذاری انتخابی )تعیین نوع شاخص(

ــرای شــکل گیری چهارچــوب نظــری اولیــه  ــا تلفیــق مقوله هایــی کــه ب کدگــذاری انتخابــی ب

توســعه داده شــده اند، مرتبــط اســت )ســید جوادیــن و اســفیدانی، 1362: 58(. هــدف از 

ایــن روش یکپارچــه ســازی و درکنــار هــم قــرار دادن گزاره هــای بــه دســت آمــده و تحلیــل 

اســت. 

پژوهشــگران برآننــد تــا مقولــه هســته ای را فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت معرفــی کــرده و آن 

ــی کــه موجــب افزایــش  ــد. ســپس گزینه های ــان می دارن ــوان شــاخص محــوری بی ــه عن را ب

ــد،  ــان می کنن ــت بی ــد جمعی ــرخ رش ــدآوری و ن ــش فرزن ــت افزای ــت، و جه ــرخ اس ــن ن ای

شــاخص راهبــردی و شــاخص هایی کــه پیامــد افزایــش جمعیــت اســت شــاخص پیامــدی 

می نامنــد. 

جدول 3: نمونه جدول کدگذاری انتخابی

1

ب1، ب5، ب7، ب8، ب9، 
ب10، ب17، ب18، ب19، 
ب20، ب21، ب22،ب23، 

ب24، ب25

محوریفرزندآوری و رشد جمعیت

ب1، ب5، ب7، ب10، ب 17، 2
ب18، ب21، ب 22، ب25.

رابطة مستقیم و مثبت فرزندآوری و رشد جمعیت 
پیامدیبا رشد اقتصادی و رفاه

ب8، ب9، ب19، ب3.20
حضور مردم در صحنه و برنامه ریزی مسئولین و 

مبلغان جهت فرزندآوری و بررسی موجبات افزایش 
جمعیت و عوامل کاهش جمعیت

راهبردی

ب4، ب6، ب8، ب 18،ب23، 4
ب24،ب25

دفاع از فرهنگ ایرانی - اسالمی ازدواج و مبارزه با 
فرهنگ بیگانه، فرهنگ سازی جهت ازدواج آسان  
برای رشد اقتصادی و رشد  جمعیت و فرزندآوری

راهبردی

مبارزه با نقشة دشمنان برای کاهش جمعیت و ب13، ب16، ب 523
راهبردیمبارزه با فرهنگ تحدید نسل غرب.

تداوم خانواده به منظور کاهش طالق و افزایش ب63
راهبردیجمعیت

مبارزه با فرهنگ غلط طالق جهت جلوگیری از ب716
راهبردیکاهش موالید

رابطة مستقیم فرزندآوری و رشد جمعیت با اقتدار ب15، ب18، ب 821
پیامدیملی.

نتیجه:

بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــة افزایــش بــاروری و رشــد جمعیــت 

جــوان و فعــال ایرانــی، می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه همانطــور کــه میــزان بــاروری در 

خانواده هــا تــا حــدودی بــه ســطح رفــاه و اقتصــاد آنهــا بســتگی دارد، امــا میــزان بــاروری 

و فرزنــدآوری بــه میــزان اعتقــادات و نگــرش آنهــا بــه دیــن و دســتورات الهــی و فرمایشــات 

بــزرگان و رهبــران دینــی در مــورد فرزنــدآوری و رشــد جمعیــت مســلمانان بویــژه مذهــب 

شــیعه، بســتگی دارد؛ زیــرا اســالم و معصومیــن )ع( و مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن مهــم 

اصــرار دارنــد.
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ــا  ــاه خانواره ــرش در رف ــادی و تأثی ــعه اقتص ــطح توس ــه س ــت، ب ــد جمعی ــه رش ــه ب  توج

ــدا موجــب  ــدآوری از دو جهــت مهــم اســت: ابت ــرا افزایــش جمعیــت و فرزن می انجامــد؛ زی

ــروی کار  ــش نی ــپس افزای ــور و س ــانی در کش ــرمایة انس ــاده و س ــروی کار س ــش نی افزای

ــوم  ــداع عل ــد و اب ــای جدی ــد ایده ه ــه می توان ــف ک ــی مختل ــای علم ــص در زمینه ه متخص

جدیــد و بهــره بــرداری از دانــش روز بــه همــراه بیــاورد و موجبــات رشــد و توســعه اقتصــادی 

را فراهــم کنــد. نیــروی جــوان پرقــدرت و نیــروی جــوان بهره منــد از دانــش روز، در کیفیــت 

ــه  ــد را ب ــاد کارآم ــه اقتص ــیدن ب ــای رس ــت و راهکاره ــر اس ــات مؤث ــا و خدم ــد کااله تولی

همــراه دارد. ایــن نیــرو تــا زمانــی در کشــور وجــود دارد کــه رشــد جمعیــت بــاالی 2.7 درصــد 

ــد و ایــن موضــوع را عوامــل افزایــش جمعیــت )ازدواج و فرزنــدآوری،  در ایــران تحقــق یاب

کاهــش طــالق و فرهنــگ ســازی جهــت فرزنــدآوری( و از بیــن بــردن بــردن عوامــل کاهــش 

ــالح  ــا اص ــات ب ــی از تصادف ــرگ ناش ــالً م ــرگ مث ــرخ م ــن آوردن ن ــد پایی ــت )مانن جمعی

ــگام و سیاســت  ــارة ازدواج دیرهن ــا فرهنــگ غلــط غــرب درب ــارزه ب جاده هــای کشــور و مب

تحدیــد نســل و مبــارزه بــا نقشــه های شــوم دشــمن بــرای تحدیــد نســل( رقــم می زنــد. در 

حقیقــت آنهایــی کــه از کاهــش جمعیــت دم می رننــد، می خواهنــد متغیــر طبیعــی جمعیــت 

ــت  ــر مثب ــات اقتصــادی شــامل اث ــا نظری ــد، ام ــگ کنن ــا متغیرهــای غیرطبیعــی هماهن را ب

جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی، بیــان می دارنــد کــه بــا تــالش مدیریتــی موفــق و سیاســت های 

اقتصــادی درســت می تــوان رشــد اقتصــادی را رقــم زد؛ زیــرا آنچــه موجــب رکــود اقتصــادی 

اســت، سیاســت های اشــتباه اقتصــادی اســت نــه جمعیــت. در یــک اقتصــاد توســعه یافته، 

ــا وجــود نیــروی انســانی فــراوان از  ــرا ب جمعیــت عامــل حفــظ رونــق اقتصــادی  اســت زی

ــود .  ــتفاده می ش ــه اس ــور بهین ــه ط ــادی ب ــای اقتص ظرفیت ه

ــرای  ــی ب ــع کاف ــت و مناب ــران ظرفی ــالمی ای ــوری اس ــور جمه ــه کش ــد ک ــری معتقدن رهب

زندگــی150  تــا 200 میلیــون نفــر را دارد؛ همچنیــن جمعیــت خــود پیامــد رشــد اقتصــادی را 

بــه دنبــال دارد کــه ایــن رشــد و توســعه، رفــاه اجتماعــی را بــه دنبــال دارد. از طــرف دیگــر 

رشــد جمعیــت موجــب اقتــدار ملــی می شــود کــه ایــن اقتــدار زمینــه را بــرای ســرمایه گذاری 

ایمــن فراهــم کــرده و منجــر بــه رشــد اقتصــادی و رفــاه می گــردد. 

عــالوه بــر ابعــاد اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی، ایشــان بــه ابعــاد سیاســی، روانــی، تربیتــی، 

ــی موضــوع  ــردی اســالمی- ایران ــا رویک ــه نگریســته اند و ب ــی قضی ــی، فرهنگــی و دین اخالق

افزایــش جمعیــت را مطــرح نموده انــد و راهبردهایــی از قبیــل مهیــا کــردن وســایل ازدواج 

آســان، کاهــش طــالق، تــداوم خانــواده، مبــارزه بــا نقشــه شــوم دشــمنان کــه دعــوت بــه 

ــر ازدواج و  ــه در ام ــای بیگان ــا فرهنگ ه ــارزه ب ــد، فرهنگ ســازی و مب ــد نســل می کنن تحدی

فرزنــدآوری، همیــاری مســئولین و مــردم  را جهــت افزایــش جمعیــت و جلوگیــری از کاهــش 

ــد.  ــان فرموده ان آن بی

ــس  ــة فلپ ــا نظری ــت ب ــادی و جمعی ــد اقتص ــة رش ــوص رابط ــان در خص ــه های ایش اندیش

ــه  ــر ایشــان ب ــگاه عمیق ت ــی و ن ــی- مل ــرد مذهب ــا رویک ــی دارد، امّ ــش  همخوان و طرفداران

ــر  ــت، نظــر ایشــان را  برجســته تر و پربارت ــدی رشــد جمعی ــردی و پیام شــاخص های راهب

و محکم تــر )متقن تــر( از نظریــات فلپــس و طرفدارانــش کــرده اســت. در خانوارهــای 

مســلمان همبســتگی وجــود دارد و چنانچــه خانــواده ای در اثــر فرزنــدآوری بــا مشــکل مــادی 

مواجــه شــود، در ســطح کالن اقتصــادی، خیریه هــا و بهزیســتی و کمیتــه امــداد بــه کمــک 

آن خانــوار می رونــد و در ســطح خــرد اقتصــادی، افــراد جامعــه بــا پرداخــت خمــس و زکات 

ــان  ــت ایرانی ــته اس ــن شایس ــد. بنابرای ــاری می کنن ــان را ی ــف ایش ــه و وق ــه و صدق و هدی

بــه امــر فرزنــدآوری مبــادرت ورزیــده و ایــران را از خطــر پیــری جمعیــت و افتــادن در دام 

ــد.    ــات دهن ــاروری نج کم ب
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