
Provide a Cultural Model for Increasing Fertility 
Based on Religious Teachings 

Esmail Cheraghi Koutiani*

Ph.D of Sociology and high level lecturer of Qom seminary

Email: esmaeel.cheraghi@gmail.com

Abstract 
Population growth in the country has been declining in recent years and forecasts show that 
in the not too distant future, Iran will face the phenomenon of aging and a little further 
away with a further decline in population growth and population decline. This in itself can 
have many negative consequences for the country. To prevent these harmful consequences, 
it is necessary for social policy makers to implement appropriate programs to get out of this 
harmful situation in order to maintain the reliability and dynamism of the population. This 
article believes that the way out of this situation is to revive the Islamic-Iranian way of life 
based on the principles and values of religion and indigenous culture. Therefore, it has tried 
to provide a cultural model for increasing fertility, based on religious thought. The finding 
suggests that a religious model at three levels of beliefs, values and norms by shaping 
behaviors, can help increase fertility. The research method is descriptive and analytical in 
the data collection stage and descriptive and analytical in the processing stage. 
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چکیده
 چندان نه یا ندهیدر آ رانیا دهد ینشان م ها ینیب شیداشته و پ ینزول ریس ،ریاخ یها سالدر کشور در  یتیرشد جمع
 نیرو خواهد بود. ا روبه تیکاهش جمع زیو ن تیرشد جمع شتریبا کاهش ب ،دورتر یو قدر یسالمند دهیدور با پد
الزم است  زا یبآس. برای جلوگیری از این پیامدهای به بار آورد کشور یرا برا یادیز یمنف یامدهایپ تواند یخود م

با هدف حفظ پایایی و  زا هایی مناسب برای خروج از این وضعیت آسیب اجتماعی، به اجرای برنامه انگذار یاستس
 یسبک زندگ ایاح ،رفت از این وضعیت پویایی جمعیت، همت گمارند. این نوشتار بر این باور است که مسیر برون

کوشیده است تا به ارائه الگویی  رو، ؛ ازایناست یو فرهنگ بوم ینید های ارزش و یمبان بر یهتکبا  یرانیا ی ـاسالم
حاکی از آن است که الگوی دینی در سه سطح  ها یافته فرهنگی برای افزایش باروری، مبتنی بر اندیشه دینی بپردازد.

تواند به افزایش باروری یاری رساند. روش پژوهش در مرحله  دهی به رفتارها، می ها و هنجارها با شکل باورها، ارزش
 ی و در مرحله پردازش، توصیفی و تحلیلی است.ها آنها، اسنادی و کتابخ گردآوری داده

یت، باروری، ارزش، هنجارها.الگو، فرهنگ، جمعکلیدواژه: 
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مقدمه
 در ایران دهد می نشان ها بینی پیش و نزولی داشته اخیر سیر یها سالکشور در  در جمعیتی تغییرات رشد مسیر

 رو روبه پدیده سالمندی و قدری دورتر با کاهش بیشتر رشد جمعیت و نیز کاهش جمعیت با دور چندان نه ای آینده
. آورد بار به کشور برای را زیادی منفی مدهایاپی تواند می خود این بود. خواهد

کاهش پیدا کرده است. این وضعیت موجب شد تا  یزانگ شگفتطی سه دهه اخیر باروری در ایران به طرزی 
اند  یا زیر سطح جایگزینی داشتهوارد گروه کشورهایی شود که باروری سطح ، ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٣ یها سالایران طی 
متوسط میزان  دهد  نشان میهای پیشین تاکنون  ). روند رشد جمعیت ایران از دهه٥٦، ص٢ش همکار،  (حسینی و

 ازآن پسدرصد بوده است. این در حالی است که در دهه  ١/٣برابر با  ١٣٣٥-١٣٤٥ رشد ساالنه جمعیت در دهه
درصد رسیده است. در دهه  ٧١/٢این رشد کاهش یافته و مقدار آن به  ١٣٤٥-١٣٥٥ یها سالیعنی در فاصله 

سابقه  رشد جمعیت به رقم بی به جهت وضعیت خاص کشور از جهت تحوالت سیاسی ـ اجتماعی، ١٣٥٥-١٣٦٥
های تنظیم در کشور باعث  های چشمگیر برنامه موفقیت اما. در دهه دوم انقالب، یافتدرصد در سال افزایش  ٩/٣

 ٦١/١به  ازآن پسو  ١٣٦٥-١٣٧٥دهه  درصد در ٩٦/١به  ١٣٥٥-١٣٦٥درصد در دهه  ٩/٣شد تا نرخ رشد از 
 آماری ایران، سالنامه آمار کاهش یابد (مرکز ،١٣٩٠ در سال ٣/١و به رقمی در حدود  ١٣٧٥-١٣٨٥درصد در دهه 

دهم درصد  به شش ١٣٩٩در سال درصد و  ١نیز این میزان به کمتر از  ١٣٩٨در سال  ؛ و)١٠٠، ص١٣٩٠-کشور
 های وتحلیل تجزیه). https://www.tasnimnews.com رسیده است (اکبری در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم

 شده جمعیتی تغییرات از جدیدی مرحله باروری، وارد کاهش تجربه از پس ایران دهد  نشان می شناختی جمعیت
 ساالنه رشد شدن یمنف سپس و جانشینی حد از کمتر باروری مداوم دوره، کاهش این اصلی مشخصه. است

 شد. خواهند تبدیل جمعیتی مهم مسائل به که است جمعیت

های گوناگون  دگرگونی در ساحت محصول باروری خانواده ایرانی شده، وضعیت کنونیساز  زمینه آنچههرچند 
نقش تغییرات ارزشی و نگرشی متأثر از ظهور خردگرایی  همه، ینباااما  ،اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری است

ست و ها آنمتأثر از خردورزی  ها ناانس نوین در ساختار فرهنگی جامعه بیش از ساختارهای دیگر است. کنش
های معنایی متفاوت، از خردهای متفاوتی برخوردارند. هر عنصر فرهنگی در نظام معنایی جامعه در آغاز  نظام

ان سنت مانده از جه گیرد. به همین جهت، عناصر واپس اجتماعی قرار می مورد اقبال خرد جامعه و بعد یرشموردپذ
 یکارکرد یرغکمتر قدرت تداوم در جهان مدرن را خواهند داشت. با تغییر جهان معنایی عناصر پیشین ـ به جهت 

، فشار اجتماعی کنندگان مصرفدر انزوا قرار گرفته و در موارد بسیار برای  که اینشوند و یا  شدن ـ یا کنار گذاشته می
آورد. خواهندبه همراه 

، نظام معنایی و خردورزی جدیدی زا از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی با محوریت توسعه برون پس



دینیهای  ارائه الگوی فرهنگی افزایش باروری مبتنی بر آموزه

3

(مبتنی  های جهان مدرن در جامعه ایرانی گسترش یافت که متفاوت از نظام معنایی پیشین ها و نگرش مبتنی بر ارزش
صورت کلی عناصر سنتی و دینی را محو نکرد اما با  هرچند به بود. نظام معنایی نوین )بر عناصر سنتی و دینی

از سنت را به حاشیه براند. یکی از این عناصر مهم دنیای  مانده یبرجاسازی توانست بخشی از عناصر  گفتمان
خانواده پرجمعیت در نظام معنایی و خرد مبتنی بر  یریگ شکلزادآوری زیاد و بدون شک،سنت، زادآوری زیاد بود. 

ها، نادیده  ، فردگرایی، حق تسلط بر بدن، استقالل مالی و تحرک اجتماعی زنان، تساوی و تشابه نقشگرایی لذت
ای خانوادگی... امکان ه بر ارزش یخانوادگ یرغهای  خانوادگی، تقدم و اولویت دادن ارزش مراتب سلسلهگرفتن 

 شت.تحقق نخواهد دا

کاهش باروری است  پیامدمند موجود که  توان از وضعیت مسئله این است که آیا می ی، پرسش اساسهرروی به
توان روند  ) رسید؟ آیا می١/٢گذر کرد و به وضعیت مطلوب یعنی رسیدن باروری به میزانی بیش از سطح جانشینی (

ی دگرگون کرده و آن را به گذار یاستسو  یزیر برنامهرا با  و در پی آن کاهش رشد جمعیت)(کنونی کاهش باروری 
چه الگویی ، کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ یلتبد مبتنی بر تعادل پویای جمعیتی است،وضعیتی مطلوب که 

خواهد  رو، ؛ ازاینها مثبت است توان عرضه نمود؟ پاسخ این نوشتار به این پرسش برای گذار از این چالش می
اجتماعی به افزایش باروری تا حد جانشینی  گذاران یاستسهایی دینی، به  کوشید تا با ارائه الگویی مبتنی بر آموزه

ی و در مرحله ها آنها، اسنادی و کتابخ ها، در مرحله گرداوری داده به این پرسش ییگو پاسخیاری رساند. روش 
و تحلیلی است. در خصوص سابقه پژوهش در این موضوع نیز با واکاوی آثار و اسناد  یفیتوص پردازش اطالعات،

های علمی در اینترنت، به هیچ اثری که به بیان الگوی افزایش  نگاشته شده در خصوص جمعیت و باروری و پایگاه
هنگی، اجتماعی های مختلف فر پرداخته باشد، مشاهده نشد. بیشتر آثار در خصوص علل کاهش باروری در ساحت

باشد که ادبیات  جهت ینبدها بود. علت فقدان اثر هم شاید  و اقتصادی و نیز پیامدهای کاهش باروری در این عرصه
 یتوجه قابلنظری ما در خصوص جمعیت هنوز در مرحله تحلیل وضعیت کاهشی و بیان چرایی آن است و مطالعه 

است. مبتنی بر الگوی دینی ارائه نشده هم نآدر خصوص راهکارهای افزایش، 

ضرورت الگو
الوصول  ، امر آسان و سهلشده یتتثبهای فرهنگی، دگرگونی عناصر فرهنگی  بدون تردید به دلیل دیرپایی مقوله

تغییر  یآسان بهآمیز،  و تحکم مدت کوتاههای  ریزی توان به مدد برنامه جامعه را نمی خو گرفتهنخواهد بود. رفتارهای 
تر است. با عطف توجه به این  طوالنی مراتب بهاست، تغییرشان  بر زمان یتشانتثبکه  گونه آنهمداد. عناصر فرهنگی 

کیدمسئله، باید بر این نکته   یامدپ که اینهای اخیر، پیش از  کرد که کاهش باروری خانواده ایرانی در دهه تأ
پذیرفته از  تأثیرهای اقتصادی و معیشتی باشد، بیشتر  سازوکار محدودیت یریکارگ بههای کنترل جمعیت و یا  سیاست

فرهنگی است. وقتی  یژهو بههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  اجرای الگوهای نوسازی غربی در ساحت
فهم شود.  بر زمانقرار گیرد باید دگرگونی آن نیز در مختصات تغییرات فرهنگی  یرشموردپذفرهنگی بودن این پدیده 
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و  ساحتی، مقطعی وضعیت کنونی نه نیازمند به اصالحات تک یریپذ بازگشتباید پذیرفت که  س،بر این اسا
 ای و تحوالت گفتمانی است. دهی ساختارهای شالوده که وابسته به سامان مدت کوتاه

در نظام معنایی زادآوری زیاد نیازمند شرایط، نظام معنایی و خردورزی خاص خود است. زادآوری زیاد 
های جنسیتی، خانواده  عفاف، کفاف، قناعت، تمایز نقش ها و هنجارهایی چون امکان تحقق دارد که ارزش

، ١٣٩٣نژاد،  و عمل قرار گرفته باشد (زیبایی مورد اقبالگرایی، بردباری و سازش، نظارت اجتماعی و... در آن 
که بخواهد زادآوری زیاد و ظهور خانواده پر فرزند را بدون توجه به شکستن  هر نوع الگویی، یهررو به). ٨٦ص

زا، ترویج دهد؛ نباید انتظار توفیق  اقتدار نظام معنایی مدرن و دگرگونی گفتمان فردگرایانه مبتنی بر توسعه برون
بنیان نهادن  ینوع بهو  ها ا و سیاسته ساز شکست طرح های اجتماعی، زمینه زیرا غفلت از واقعیت؛ داشته باشد

ابعاد فرهنگی سازوار با بافت و  بر یهتکبر اساس یک مهندسی معکوس و با  رو، ؛ ازاینبنا بر مبنایی متزلزل است
پذیری با مقتضیات زمان، توان از  باید الگویی را ارائه داد که ضمن انطباق فرهنگی و دینی جامعه ایرانی شرایط

رویکرد انتقادی نسبت به الگوهای نوسازی  اتخاذگفتمان رقیب را نیز داشته باشد. این امر با  کردن درمیدان به 
های اسالمی و بافت فرهنگی ایران،  و مبتنی بر آموزه زا درونغربی و تالش برای عرضه گفتمانی نوین برای توسعه 

در ارائه الگو  رو، ؛ ازاینهای دیگر زندگی اجتماعی نیست جدای از ساحتای  امکان تحقق دارد. جمعیت، مسئله
های زندگی  های دیگر زندگی غفلت کرد. همه بخش توان صرفًا به مسئله جمعیت نظر داشت و از عرصه نیز نمی

تواند  ارائه هرگونه الگو کامل در هر بخشی نمی رو، ؛ ازاینگذارند می تأثیرجتماعی از هم متأثر بوده و بر هم ا
ارائه شود. یدرست بههای دیگر  بدون توجه به بخش

عنوان نقشه راه حرکت منطقی و هدفمند نظام در مسئله جمعیت بوده و از ورود عناصر  تواند به وجود الگو می
گروهی و سیاسی در خصوص مسئله ، های فردی هدف، اعمال سلیقه چون اتخاذ تصمیمات بی رسانی یبآس

نامتوازنتصمیماتوها یگذار یاستسیمشود که بدان تر می ضرورت این امر زمانی روشن. جمعیت جلوگیری کند
 تواند، میالگو رو، ؛ ازایناستآوردهوجودبهمردمونظامبرایسنگینیبسیارهزینه ها، دولتمتناقضو گاه

الگو زمانی باشد. البته ذکر این نکته شایان بیان است کهکشورمدیریتیوگیری تصمیمنظامکننده هماهنگ
، شناختی مبانی هستیبر سو یکایفا کند که از  یخوب بهخود را  یبخش انسجامگری و  تواند کارکرد هدایت می

باشد. شده بر اساس اقتضائات بومی و فرهنگی ایرانبندی  صورت از سوی دیگر،و بنااسالمشناختی انسان

شناسی الگو گونه
کنند:الگوها را بسته به تنوع کارکردهایشان به چهار گروه تقسیم می

های اصلی و کنار گذاشتن  ویژگی کردنکارکرد این الگو معرفی یک نظام از طریق برجسته  . الگوهای شناختی:١
است؛ تر یتاهم کمهای  ویژگی
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 ،بر اساس شناختی که از یک نظام در موقعیت مشخص وجود دارداین الگوها : کننده بینی یشپ. الگوهای ٢
 کنند؛بینی میهای جدید پیشرفتارهای آن را در موقعیت

گیرنده و امکان اخذ تصمیمات کارکرد این الگوها فراهم آوردن اطالعات برای تصمیمگیری: . الگوهای تصمیم٣
 کنند؛می را فراهم شده یینتعمطلوب در جهت دستیابی به اهداف از قبل 

 دقیق از نظامی است که باید ایجاد شود (دوران، نسبتاً تصویری  ارائهکارکرد این الگوها . الگوهای هنجاری: ٤
 ).٦٨-٦٧، ص١٣٧٦

نظری با الگویی  الگوی اسالمی ـ ایرانی افزایش باروری)،(ارائه آن هستیم  درصددالگویی که در این نوشتار 
اما باید توجه داشت که روش الگوسازی در اینجا با الگوهای نظری ـ هنجاری متعارف در ؛ کارکرد هنجاری است

محوریت با مبانی نظری و ارزشی اسالم و در قالب فرهنگ  یعنی در پردازش این الگو،؛ علوم تفاوتی اساسی دارد
هدف ، بلکه ، در این الگو به دنبال توصیف و تبیین وضع موجود نیستیم یگرد عبارت به؛ سازگار با شرایط ایران است

هدف ما تبیین یک واقعیت یا پدیده  رو، ؛ ازایناساس ارائه مدلی برای تغییر و اصالح وضعیت نامطلوب موجود است
های اسالمی و مطابق با زایش باروری بر اساس آموزهدر پی تبیین اهداف و راهبردهای اف، بلکه یا نظام خارجی نبوده 
 .شرایط فرهنگی هستیم

 الزامات الگوي اسالمی افزایش باروري
 . محوریت مبانی نظري اسالم1

های  گیرد؛ شالوده قرار می موردتوجهکمتر  آنچه راهبردی و کاربردی کالن کشور، های گیری یمتصمخصوص در 
به  یابی دست باوجوددر ایران، نشان از آن دارد که  یزیر برنامهفرهنگی و اعتقادی جامعه است. تجربه سالیان دراز 

ها از منظر فرهنگ و اعتقادات، محل  کارآمدی و اثربخشی برنامه ها، های بسیار در راه نیل به اهداف برنامه موفقیت
، های راهبردی با نگرش اعتقادی نیست  گیری ها و تصمیم پرسش است. البته این سخن به معنای تعارض بین برنامه

در  رو، ؛ ازاینهاست یذارگ سیاستریزی و  ای فرهنگ در فرایند برنامه عدم اهتمام به این عناصر شالوده منظور،بلکه 
رویکرد  شوند. منظور از مبانی نظری اسالم، عنوان محور الگو لحاظ می به ، مبانی نظری اسالمشده ارائهالگوی 

اعتقاد بر این است که برای سامان بخشیدن به  ،دیگر یانب به ؛انسان و معرفت و جامعه است اسالم به هستی،
 داشته باشد. وجود یمند نظامها هماهنگی  دهی بخش های زندگی باید میان نظام اعتقادی و سازمان حوزه

 . انطباق با شرایط فرهنگی و تاریخی ایران2
موفقیت الگوها تناسب با شرایط و  شرط رو، ؛ ازاینبدون تردید شرایط و موقعیت کشورها یکسان نیست

و فرامکانی گذشته است. هر  یخط تکهای الگوهای  هاست. امروزه دیگر زمان ارائه های زندگی ملت زمینه
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 تنگناهایوها فرصتوفنی های علمی، سرمایه جغرافیایی،جایگاه طبیعی، انسانی،منابعبامتناسبای جامعه
انسان، معرفت و جامعه  به هستی،کهنگاهیدر چارچوبتابودهخاصالگوییکطراحینیازمند اقتصادی؛

کنند.  یزیر برنامهمشخص نموده و بر اساس آن راخودشرایطهای مزیتوها از ظرفیتیریگ بهرهچگونگی دارد،
 تناسب ،نخست است؛گونه تناسبدونیازمندخودموردنظرالگوی بهیابی دستبرایای جامعههر،یقتحقدر
آن جغرافیاییوتاریخیشرایطوها محدودیت ها، فرصتتناسب الگو بادیگریوخودفلسفیواعتقادیمبانیبا

ناکارآمدی و ساز  سبب توجهی به هماهنگی الگوها با ساختارهای فرهنگ بومی، بی بدون شک،جامعه است. 
به  گاه یچهتردید وصف ایرانی بودن الگو  خواهد بود. البته بی موردنظردستیابی به اهداف  ها و عدم شکست برنامه

بود. معنای عدم استفاده از تجربیات بشری نخواهد

لزوم افزایش باروري يساز گفتمان. 3
و جامعهاندیشمندانویژه اجتماعی، بهگوناگونهای نوایی گروه وهمهمراهیالگوییهرموفقیتشرط

پیش از ارائه هر نوع الگویی الزم  رو، ؛ ازایناستالگوآنبا اجتماعی،اثرگذارنیروهای ومرجعهای گروه
زیرا تا ضرورت افزایش باروری ؛ بیان شود ها آنی ارائه آن به فراخور سطح اندیشه ها ضرورتواست تا دالیل

ب بهبرای اقشار گوناگون   یگر،د عبارت به؛ هرگز خود را به پیروی از آن الگو ملزم نخواهند دید روشن نشود، یخو
صورت یک  نیاز به افزایش باروری به که تازمانیبه اهداف الگو نیازمند به ارائه گفتمان هستیم.  یابی دستبرای 

ای که نخبگان و  از کارآمدی الزم برخوردار نخواهند بود. در جامعه ها یگذار استیس، یایددرنگفتمان غالب 
تواند گره کور  ارائه الگو نمی اند، قانع نشده نیز دیگر سطوح آن هنوز نسبت به لزوم افزایش باروری و جمعیت،

کند. کاهش باروری را بازکالف 

جامعه يها توانمندي و ها ظرفیت همه يریکارگ به. 4
امکان تحقق بیرونی داشته  و پشتیبانی ساختارها و نهادهای اجتماعی، ییگرا همتواند بدون  هیچ الگویی نمی

و... اقتصادی پزشکی، ترویجی، تبلیغی، آموزشی،گستردهاقداماتمستلزم خارجی یک الگو،باشد. تحقق
همه ازباید الگوی افزایش باروریدرشده بینی یشپاهدافتحققبرای رو، ؛ ازاینعنوان ساختارهای پشتیبان است به

 یافته سازمانوهدفمندصورت به غیردولتی،ودولتینهادهایوها آنهای سازم توانمندیها و داشته ها، ظرفیت
آن را به  کم دست اگر مانع حل مسئله کاهش باروی نشود، گفته، کرد. ناهماهنگی بین ساختارهای پیشاستفاده

.تأخیر خواهد انداخت

ها يگذار سیاستهاي علمی و تخصصی در  نگرش . توجه به5
برای دستیابی به  رو، ؛ ازاینراه است مثابه نقشه بهوجودی تجریدی، انتزاعی و کلی داشته و  الگو،دون شک،ب

هایی در خصوص افزایش باروری صورت گیرد.  یگذار استیسها و  باید با محور قرار دادن الگو، برنامه اهداف الگو،
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تواند توسط یک تخصص  نمی چون مسئله جمعیت، چندوجهیهای  های کالن در پدیده یگذار استیس از سویی،
 اخالق، های علمی گوناگونی چون فقه، الزم است اندیشمندانی از رشته جهت ینبدخاص صورت گیرد. 

به کار ارائه  شناسی، جمعیت وران یشهاندی فرهنگی... در کنار گذار استیس حقوق،شناسی،  جامعه شناسی، روان
 ند.ها بپرداز یگذار استیس

. توجه به ابعاد کمی و کیفی جمعیت6
ی برای اجرای الگوها باید این دو ُبعد، گذار سیاستدر  رو، ؛ ازاینجمعیت هم دارای ابعاد کّمی و کیفی است

گیرند. جدی قرار موردتوجه توأمان

کید شود.  یفیتکفدای  یتکمبرانگیز است که  چالش قدر همانآن،  یفیتکجمعیت بدون توجه به  یتکمبر  تأ
در مسئله  آنچهاز این دو بعد را فدای دیگری نکند. در دنیای مدرن  کدام یچهاساسًا یک الگو وقتی کارآمد است که 

کید یابد، می یتاولوجمعیت  در  یتجمع یفیتکاست. توجه روزافزون به کیفیت فردی فرزندان و  یفیتکبر  تأ
 یفیتکمناسب برای خانواده و اجتماع، همان  یتکمکه معیار داوری و استدالل در مورد  آنجاستجامعه تا 

یعنی هرچه قدر ؛ کاهش باروری است ،تردید یباین رویکرد  پیامد(برخورداری مادی و کنترل اخالقی) است. 
کاهش  ها آندر  یفرزند آوردهند تمایل به  بیشتری می یتاهمها به کیفیت زندگی، رفاه مادی و آینده فرزند  خانواده

 آن، گسترش فقر، یفیتکبدون توجه به  یتجمع یتکمدادن به  یتاولوکارکرد منفی  از سوی دیگر،یابد.  می
 رو، ؛ ازاینمنفی بر پیشرفت جامعه خواهند داشت تأثیربیکاری، تنزل سطح بهداشت... خواهد بود که هرکدام 

باشد. قرار داده موردتوجهی بر اساس الگوی مطلوب باید این نکته مهم را گذار سیاست

بلندمدت افق در جمعیتی تعادل به . دستیابی7
اثرپذیر از فرهنگ و ساختارهای فرهنگی  متأثر از اقتصاد و سیاست باشد، که آنمسئله تغییرات باروری پیش از 

 مدت، انتظار بازدهی الگو در کوتاه رو، نی؛ ازامسائل فرهنگی اموری دیرپا، پرتداوم و دیرتغییرند از سوی دیگر،است. 
 جهت ینبدهای فرهنگی را نه در افقی کوتاه که باید در افقی بلندمدت به انتظار نشست.  توقعی نابجاست. دگرگونی

پذیر نخواهد  زمانی کوتاه امکان افزایش آن نیز در بازه که کاهش باروری در زمانی کوتاه محقق نشده بود، گونه آنهم
و حتی اقشار مردم  نهاد مردمهای  تشکل های اجرایی، دستگاه جامعه علمی دانشگاهی و حوزوی، ،بود. در این بخش

استفادهو تشویقیحمایتیهای حکومتی باید از روشهای دستگاه در این میان،توانند نقشی فعال ایفا کنند.  می
پشتیبانی کارآمد برای  آن،اجرایزماندرچهتدوین الگویوطراحیزماندرچهگفتماناینتانمایند
گردند.الگواینپذیری تحقق

الگو يریپذ تحققنقش حکومت اسالمی در . 8
نیازمند فراهم آمدن  گمان یب یریپذ تحققاما برای  ،الگو هرچند از پایه علمی استوار برخوردار باشد
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شرایط و بسترهای مناسب است. بدون وجود شرایط مناسب هرگز الگو از جهان ذهن به زمینه زندگی مردم 
کیدشود که از طریق تمثیل بر این مسئله  تر می وارد نخواهد شد. این نکته وقتی روشن کنیم که دین خدا با  تأ

امکان تبدیل شدن به یک  السالم) (علیهم ت پیامبران و معصومینهمه فطری و طبیعی بودنش بدون مدیری
 حمایتی،نقش الزم است ایفا کند،مسیرایندراسالمیحکومتنظامکهتمدن را نخواهد داشت. نقشی

صورت عام و در خصوص  ایرانی پیشرفت بهاسالمیالگویبهمربوطهای ساحتدرپژوهشیمطالعاتی و
است. این بدان جهت است که حکومت اسالمی به دلیل برخورداری صورت خاص به افزایش باروریالگوی

 ازنظرصورت انحصاری در اختیار دارد.  اغلب ابزارهای گوناگون تحقق این امر را به قدرت، مراتب سلسلهاز 
های جمعی در دست دولت است.  و رسانه وپرورش آموزشچون  یا کننده یرپذ جامعهفرهنگی نهادهای مهم 

های باالی  تواند هزینه با دولت اسالمی بوده و می یاقتصادهای  اقتصادی نیز تصدی سرمایه ازنظر
پذیری الگو را بپردازد. در حوزه حقوقی نیز روند کار به دست حکومت است. از تدوین قوانین  تحقق

نقش دولت  رو، نی؛ ازاکند می گری یتصدهمه و همه را دولت  ها آنتا اجرای درست کننده گرفته  حمایت
از اهمیت باالتری برخوردار است. اسالمی در بین همه ایفاگران نقش،

مراحل تدوین الگو افزایش باروري
به اندیشمندان کمک  الگو ،یگرد عبارت به؛ کند ترسیم میانجام و مسیر را  نقشه راهی است که آغاز، منزله بهالگو 

مسیر درست حرکت  از سوی دیگر،؛ و وضعیت مطلوب سو یککند تا ضمن تحلیل و بررسی وضعیت موجود از  می
کنند. را یافته و برای رسیدن به مطلوب در آن طی طریق

)مبدأ. شناخت وضعیت موجود باروري (شناخت 1
توصیف شرایط کنونی اولین قدم در ترسیم الگوی باروری است. با مروری گذرا به آمارهای جمعیتی و بررسی 

توان دریافت که امروزه کاهش باروری تا زیر سطح  می های صورت گرفته درباره وضعیت باروری در ایران، پژوهش
یک کار توصیفی بوده  صرفاً در جامعه ایرانی است. این مرحله » مسئله اجتماعی«مودهای بروز جانشینی، یکی از ن

ندارند. ها در شناخت وضعیت موجود اثر مستقیم اعتقادات و ارزش و باورها،

. ترسیم وضعیت مطلوب (شناخت مقصد)2
باورها و  برخالف گام نخستین، ترسیم وضعیت مطلوب باروری است. در این مرحله دوم در طراحی الگو،گام 
ی ها باورها و ارزشاسالمیدر جامعهدر الگوی افزایش باروری رو، ؛ ازاینای دارند کننده ها نقش تعیین ارزش

ها و عمل به  و باورپذیری ارزش سو یککنند. اعتقاد به مبانی نظری اسالم از  میاسالمی نقش محوری ایفا
آورد. می زمینه تحوالت باروری را فراهم از سوی دیگر،هنجارهای دینی 
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 حرکت (شناخت مسیر) . ترسیم مسیر3
عملی  و سازوکارهای راهبردها انتخاب متضمن بوده که حرکت مسیر تعیین الگو، تدوین در مرحله سومین

 اسالمی در های ارزش و ها هستند، آموزه هنجاری عناصر و اقدامات حاوی راهبردها ازآنجاکهدر این گام نیز . است

نیرویی که  منزله بهنکته مهم دیگر در این مرحله تبیین روشن و دقیق نقش دولت . کند می ایفا نقش ها آنانتخاب 
الگو  یریپذ تحققدر  ی دیگر،از سو عنوان کنشگران اجتماعی، ؛ و نیز نقش مردم بهسو یکقدرت را در اختیار دارد از 

 .امری ضروری است افزایش باروری،

 اسالمی ـ ایرانی افزایش باروري الگوي
اشاعه ابعاد فرهنگی نوسازی بود.  گفتیم که عامل اساسی در کاهش باروری در خانواده ایرانی، ازاین یشپ

های  های بسیاری را در ساحت زندگی متناسب با آن، دگرگونی نوسازی با محوریت مفهوم توسعه و اشاعه سبک
رسد که برای ارائه الگویی در جهت مهندسی  به نظر می رو، ؛ ازاینمختلف زندگی اجتماعی ایجاد کرده است

اسالمی  ای است که با اندیشه اما توسعه مفهومی غربی با مختصات معنایی ویژه؛ معکوس، باید از توسعه آغاز کرد
 و مذهب در دگرگونی بروز که نوسازی مستلزم عرفی شدن است. به این معنا ،انطباق ندارد. به تعبیر رستو

). این به معنای ٢٣٢، ص١٣٧٣ است (الور، مقدمه توسعه و الزمه دینی امور و مناسک یجا به خرد جایگزینی
 در الهی قوانین و ها سنت یرینقش ناپذتوسعه،  جریان در) ییخدا گرامتافیزیک (چون  امور نقش گرفتن نادیده

 و انسانی ارزش معنا، تولید عالم از آن کردن جدا و جامعه بشری در توسعه روند تأثیر و دهی جهت ،یریگ شکل
تنها  ها، نه باورها و ارزش گونه یناو... خواهد بود. روشن است که  ها آنالهی  منبع به توجه بدون اجتماعی
باید از مفهومی  رو، نی؛ ازاشوند کاهش باروری نیز میساز  برعکس، سبب، بلکه کننده افزایش باروری نیستند  تشویق

اقتصادی و زیرا توسعه در الگوی غربی مبتنی بر رشد ؛ متناسب با رویکرد دینی در این خصوص استفاده کرد
خروی، طلب ا های دینی، اخالقی، دنیوی و که اندیشه دینی رشد بشر را در ساحت های دنیوی بوده درحالی مزیت
 از حرکت را فرایند ، مفهوم پیشرفت است. پیشرفتیالگو پردازترین مفهوم برای نقطه آغاز  مناسب یجهدرنتکند.  می

 مطلوب، به موجود وضعیت از حرکت راهبرد وضعیت مطلوب، تبیین مطلوب، وضعیت سمت به موجود وضعیت
 و دارند اختالف با یکدیگر سه این از یکی در کم دست پیشرفت الگوهای کنند. با توجه به این تعریف، تعریف می

 رو، ؛ ازاین)٦١-٦٠، ص١٣٩٠است (میرمعزی،  الگوها این بر بینی حاکم جهان نیز اختالف اصلی دالیل از یکی
 مبانی و از اصول تابعی و راهبردها، ها سیاست تا است برای حل مسئله کاهش باروری در جامعه ایران، ضروری

 کسب و آن جهت انسان معنوی و مادی سعادت و و منبع آن گر یتهداعقل  آن کنار در و وحی که باشند پیشرفتی

است، در  شده اولیه بر اساس اندیشه اسالمی تدوین که ذیل الگوی اساس این بر. باشد هدف آن الهی رضایت
 .مناسبی برای مقابله با کاهش باروری در جامعه ایرانی باشد حل راهتواند  ، میگفته یشپ الزاماتصورت التزام به 
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. نمای کلی الگوی افزایش باروری١ طرح

اجزاي الگو
مبانی نظري اسالم (باورها) .1

های گوناگون  ها، هنجارها و رفتار در ساحت ارزش یریگ شکلمبانی نظری هر نظام فکری، در  بدون شک،
های  الیه دهنده شکلهای زیرین و شالوده  مثابه الیه زیرا مبانی نظری مکاتب، به؛ گذاری داردریتأثزندگی بشر، نقش 
و معناگرایی، دو نظام ارزشی  گرایی یمادمبانی نظری  ،مثال، عنوان ؛ بههای ارزشی و هنجاری هستند بیرونی در حوزه

دو گونه رفتار خواهند بود. منظور ما از مبانی نظری در این  دهنده شکلو هنجاری متفاوتی را در پی خواهند داشته و 
شناسی است. بر  و مبانی معرفتشناسی  مبانی انسان شناسی)، مبانی هستی شناختی (خداشناسی و جهان نوشتار،

ز اند، نقطه آغا گونه مبانی که از سرچشمه زالل فرهنگ دینی سیراب شده اساس الگوی پیشنهادی، ترویج و اشاعه این
؛ وضعیت مطلوب برای افزایش باروری است یسو بهحل مسئله کاهش باروری و حرکت  یسو بهحرکت 

تعیین  تفاوت در تحلیل وضعیت موجود، تفسیر وضعیت مطلوب،ساز  سبب تفاوت در مبانی، یگرد عبارت به
بر الگوی افزایش باروری  ها آن یرگذاریتأثم با لحاظ راهبردها خواهد بود. در ادامه به توضیح مبانی نظری اسال

یم:پرداز می

. خداشناسی1-1
این است که خداوند در  یندگو  پاسخپرسش آغازینی که مکاتب گوناگون بر اساس مبانی نظری خود باید به آن 

طبیعت بدون دخالت خدا  که اینآیا تدبیر و مدیریت هستی به دست خداست و یا  دهد؟ انجام می یکار چههستی 
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جریان امور با  پس از خلقت هستی به دست خدا،معتقدندها  مدیریت هستی را بر عهده دارد؟ برخی اندیشه
). در ١٧٩، ص٥، ج١٣٨٨ یت طبیعت پیش رفته و خداوند دیگر دخالت در مدیریت جهان ندارد (کاپلستون،مدیر

صورت فعال در کار مدیریت آن است. ضرورت مدیریت او بر  خداوند محور هستی بوده و به امانگرش اسالمی 
ی هستی فرو خواهند ریخت. ها قالب ای عنایت او از هستی برداشته شود، هستی بدان میزان است که اگر لحظه

) آمیخته است. او مالک ٥) است که تدبیرش با حکمت (سجده: ٦٢عمران:  (آل یا کننده یرتدبخدای اسالم، 
)، برپادارنده (قیوم) ١٠٧فعال (هود:  ،)٥٢مراقب (احزاب:  )،٥٧) همه هستی و حافظ (هود: ١٠٩عمران:  (آل

تنها عّلت  نه ،اسالم خداوند ازنظر) آن است. ٥٢(زمر:  دهنده یروز) و ٢٠گر (طه:  هدایت )،٢٥٥(بقره: 
 ،یرمادیغاز طریق اسباب ماّدی و  . او روزی همه آفرینش رااستهستی که علت استمراردهنده آن نیز  جادکنندهیا

زیست مؤمنانه بر محور باورمندی به ربوبیت الهی در دو ساحت تکوین و تشریع و لزوم  رو، نی؛ ازاکند تقدیر می
 پذیرد. پذیری از او نظم می اطاعت

تواند از طریق نفوذ به بدنه زندگی  می ها آنگسترش توجه توحید الهی و صفات خداوند و تشویق به التزام به 
به مدیریت خدا بر  قاً یعمای که  جامعه بشری باشد. جامعه بشر، بستری مناسب برای حل مسائل و مشکالت در

کند. با توجه به این  پیدا می یفرزند آورهستی اعتقاد داشته و او را روزی دهنده واقعی بداند، انگیزه بیشتری برای 
و  ها آندهد که  میسنت است که خداوند مسلمانان را از کشتن فرزند به جهت ترس از فقر بازداشته و تضمین 

 ).١٥١انعام:  ؛٣١دهد (اسراء:  فرزندانشان را روزی می

 شناسی . انسان1-2
یاد شناسی  متفاوت، تعریف شده که از آن به مبانی انسان صورت بهسرشت انسان از دیدگاه مکاتب مختلف، 

برای او نیز متفاوت خواهند  شده یفتعرها و هنجارهای  از انسان چه تعریفی ارائه گردد، نوع ارزش که اینشود.  می
های  رقیب خود و داشته شود که مالک بی انسان موجودی تعریف می در مکاتب لیبرالی غرب، مثال عنوان ؛ بهبود

های درونی اوست. در این  امیال و خواسته، بلکه نه خدا  کند، ین میها را برای او تعی ارزش آنچهخویش است. 
ِخرد خودبنیاد  بر یهتکموجودی است که با  ،شود. انسان لیبرال مرکب شهوات نفسانی تعریف می نگرش خرد انسانی،

او  ).٣٨، ص١٣٨٨ (آربالستر،داند  جامعه یا دولت نمی خود را ملزم به پذیرش هنجارهای اخالقی دین، خویش،
لذت و ارضای  دارد،اولویت برای این انسان  آنچهکه  یا گونه بهموجودی آزاِد آزاد است و نه موجودی آزاد مسئول. 

او  ازنظر به بیشترین لذت یاری دهد، یدندررسکه وی را  یفیتیکهر کنش یا هر  رو، ؛ ازایننیازهای شخصی است
اخالقی بد تلقی  ازنظرمانع از کسب بیشترین لذت باشد،  آنچه، هر برعکسو  )٤٠، ص١٣٨٨ خوب (آربالستر،

کند، امری مذموم خواهد بود. در  های شخصی را محدود می که لذت جهت ازآنزادآوری  بر این اساس،شود.  می
کمال است. در  یسو به) و حرکت ٥٦هدف از آفرینش انسان، عبودیت و بندگی خدا (ذاریات:  اما ،رویکرد اسالمی

-٢٨(روح) (حجر:  یرمادیغاین نگرش، انسان موجودی دو ساحتی است؛ ساحت ماّدی (بدن) و ساحت مجّرد و 
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دهد نه بعد مادی که بعدی روحانی انسان است  واقعیت وجودی انسان را شکل می در این میان، آنچهاما ؛ )٢٩
کار روح انسانی  همراهی روح و جسم در حیات طبیعی به این سبب است که بدن ابزار بر این اساس،). ٦١(انعام: 
تبیین کنده دو نوع نیازمندی نیز هست. برخی نیازهای انسانی مربوط ، دو ساحتی بودن انسان از سوی دیگر،است. 

شود مانند نیاز به تغذیه و برخی دیگر مربوط به جنبه  به نیازهای غریزی یاد می ها آنبه ابعاد مادی است که از 
مانند خداجویی و  مانند تمایالت متعالی انسان،؛ شوند روحانی اوست که به نیازهای فطری موسوم می

. خواهی عدالت

تواند با گزینش آزادانه  وی می بر این اساس،). ٢٩انسان دارای اراده و اختیار است (کهف:  در نگرش اسالمی،
ا انحطاط معنوی را خود، جنبه عقالنی و یا حیوانی خود را بر وجود خویش چیره کرده و از این طریق راه کمال و ی

های مادی که قرب به خدا و رسیدن به مقام  طی کند. از این منظر، کمال نهایی انسان نه کسب بیشترین لذت
ارزش اخالقی مثبت داشته و هر چه  تر شدن انسان به خدا شود، بنابراین، هر آنچه موجب نزدیک؛ عبودیت است

است.  اوند گردد، دارای ارزش اخالقی منفیمانع این تقرب باشد یا موجب دوری انسان از خد

به کمال نهایی، از توان  یابی دستآورد چون  درست و غلط را از طریق عقل ابزاری به دست نمی انسان اسالم،
، از منظر اسالم از سوی دیگر،انسان نیازمند به وحی برای استعانت به عقل است.  رو، ؛ ازاینخرد بشری خارج است

کند که  و در مقابل وی مسئول است. خلیفه بودن انسان اقتضا می ) بوده٣٠انسان جانشین خدا بر روی زمین (بقره: 
به  انسان در تصّرف در جان و مال خود، رو، نی؛ ازامحدود شود کند، انسان به مرزهایی که خداوند تعیین می یتمالک

شود. می تعیین کرده است، مجاز حدودی که خداوند

یابد (مصباح ها، در پرتو مسئولیت در مقابل خدا معنا می انسان فقط در مقابل خدا مسئول بوده و دیگر مسئولیت
های او باشد. قلمرو  انسان باید در برابر خداوند سر تعظیم فرو آورد و تابع خواسته رو، ؛ ازاین)١٨٢، ص١٣٧٤ یزدی،

های زندگی انسان را فراگرفته است. از رابطه با خدا گرفته تا رابطه انسان با خودش و از  همه عرصه این خواسته،
کننده سعادت این جهانی و  تضمین ها و هنجارها روابط خانوادگی گرفته تا روابط اجتماعی. پیروی از همه این ارزش

.آن جهانی انسان است

شناسی معرفت .1-3
انواع، تعیین مالک صحت و  یابی ارزشانسان و  های شناختشناسی علمی است که درباره  از معرفتمراد 

واقعیت به دو بخش مادی و  ). در رویکرد اسالمی،١٣٧، ص١، ج١٣٦٨کند (مصباح یزدی،  بحث می ها آنخطای 
و معلولی مادی و مجرد تشکیل شده که با یکدیگر انطباق  یعلهستی از دو نظام  رو، نی؛ ازاشودمجرد تقسیم می

است.  داشته و مدیریت هر دو به دست خداوند

عقل  شود،قلب درک می لهیوس بهعقل و قلب. ادراکات شهودی  از: حس، اند عبارتشناخت  یمنظر ابزارهااز این 
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ساز درک مفاهیم حسی است (مصباح یزدی، کند و حس زمینهفلسفی و منطقی را درک می هیثانوتصدیقات و مفاهیم 
 رو، نی؛ ازاواقعیت غیرمادی وجود ندارد اساساً ). این در حالی است که از منظر مکاتب مادی ١٣٤، ص١، ج١٣٦٨

، ١، ج١٣٦٨شناسند (مصباح یزدی،  ابزار شناخت به رسمیت می منزله بهحسی را  تجربه صرفاً برخی از این مکاتب 
گرایان تنها منبع  گردد. تجربهموجب تفاوت در منابع شناخت می ). روشن است که تفاوت در ابزار شناخت،١٨٨ص

منابع دیگری برای  دانند؛ اما از منظر اسالمی غیر از جهان طبیعت و ماده،می است، قابل تجربهشناخت را عالم ماده که 
 شناخت وجود دارد؛ از قبیل عالم مجردات که با ادراک شهودی و عقل قابل شناخت است. 

السالم) به  علیهم( نیمعصومص) است و روایات ( پیامبر اعظمادراکات شهودی بدون خطای  قرآن کهآیات 
ها در  شایستگی استفاده برای رسیدن به کمال این جهانی و آن جهانی را دارند. این شناخت ،جهت مصونیت از خطا

های الهی توانند سعادت انسان را تضمین کنند. به همین جهت است که سنت شدن در زندگی می بکار گرفتهصورت 
شوند نقش مهمی در شناخت قوانین علمی حاکم بر جوامع بشری دارند. بر اساس که از قرآن و سنت استنباط می

ستند. تفاوت در این ها و وقایع خارجی دخیل هعلل مجرد در کنار علل مادی در تحقق پدیده نگرش اسالمی،
) و نقش گناه در ٩٦روزی (اعراف:  یادشدنزنقش تقوا در  مثالً کند. تحلیل وضعیت موجود را متفاوت می مبانی،

گذار ریتأثشناسی یکی از مبانی  مبانی معرفت رو، نی؛ ازااند ) از آن جمله١٢٤فردی و اجتماعی (طه:  روزی یهس
 در الگوهای پیشرفت است.

 شناسی . جهان1-4
و نیز قوانین حاکم بر این دو حیات نیز یکی دیگر از  یعیفرا طبفهم درست از رابطه بین جهان طبیعت و جهان 

نمای  تمام یینهآگذار است. از منظر اسالم، همه هستی آیه و ریتأثالگوهای زندگی  ریزی یپمبانی مهمی است که در 
حیات اخروی  یفیتکخداست. بین زندگانی این جهانی انسان با جهان پس از مرگ ارتباط وجود دارد. در حقیقت 

بدون توجه  اساس، نیبر ا) ١٧٩، ص١٣٩٠چگونه زیستن در این جهان است (گروهی از نویسندگان،  درگروانسان 
 یرقابلغهای الهی  کرد. از این منظر سنت یزیر برنامهتوان برای زندگی این جهانی او  به زندگی آن جهانی انسان نمی

 هستند.  حاکم جهان برو بر اساس مشیت الهی  عنوان قوانین الهی ) به٤٣تغییر و تبدیل (فاطر: 

). ١١های الهی این است که خدا تغییر وضعیت جوامع را به اراده خودشان سپرده است (رعد:  یکی از این سنت
تغییر و دگرگونی در  هرگونهبوده و  ها آناین بدان معناست که مقّدرات جوامع قبل از هر چیز و هر کس در دست خود 

مّلتی خود بخواهد سربلند و  که اینکند.  بازگشت می ها آنبه خود  نخست درجهدر  بختی و بدبختی اقوام، خوش
 مقدمه یبخودش تن به ذلت و زبونی و شکست دهد. حتی لطف خداوند یا مجازات او  عکس بهرو باشد و یا  پیش

را مستحّق  ها آنست که ها آنها و تغییرات درونی  این اراده و خواست ملت، بلکه  دامان هیچ مّلتی را نخواهد گرفت،
 ).١٤٥، ص١٠، ج١٣٨١ سازد (مکارم شیرازی و دیگران، لطف یا مستوجب عذاب خدا می
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های اخروی از جهت لذت ی،اخروی و ویدن ی،روح ی،بدن ها لّذتهای  در رویکرد اسالمی، از میان همه گونه
؛ )٨٧) و از جهت کیفی (بهتر بودن و ماندگاری) پایدارترند (اعلی: ٤٣(تعدد و تنوع) بیشتر (زخرف:  یتکم

های دنیوی کمتر و پست و تر بر لذتهای اخروی بیشتر و پایدارتر و متعالیعقل حکم به ترجیح لذت رو، ازاین
.نمایدناپایدار می

ی ها لّذتزیاد باشد و چون  اش یاخروی و ویدنبرآیند لّذات  کهدتمند است ی سعاانسان اسالم، دگاهیداز 
 ی،ویدنلذات  رو، ؛ ازاینشوند یممقدم  در مقام تزاحم، برتر و پایدارتر است، ی بیشتر،ویدنی ها لذتی از اخرو

مثبت داشته  یرتأثدر سعادت انسان  تواند یممجاز شمرده شده و  ،نکندوارد  بیآسی انسان اخروچنانچه به لّذات 
ی و ناخوش مترادف هستند و الم، ریخی (خوشبختی) و خوشباشد. این در حالی است که در رویکرد لیبرالی لّذت، 

هر  ،یجهدرنتشود. یی تفسیر میایدنبه لذت و ألم مادی و  معنا داللت دارد. در این رویکرد، لذت و ألم، کشر بر ی
یی انسان به گو پاسخهرچه قدرت  بر این اساس،سعادتمندتر است.  تری برخوردار باشد،کس از لذت دنیایی بیش

این گروه در ساحت اجتماعی نیز چون  ازنظرسعادتمندتر است.  لّذت ببرد، تر شیبی زندگباشد و از  تر فزون الشیام
ی برآیند منافع آحاد جامعه است، در این صورت نیز بیشترین خوشِی بیشترین معنابه  مصلحت جامعه، امنفعت ی

بیشترین میزان خوشی (خوشبختی) فرد یا جامعه تنها  ،یگرد عبارت به؛ ردیگ یمتعداد ممکن اعضای جامعه مبنا قرار 
). ٢٥-٢٤، ص٨، ج١٣٨٨غایت مطلوب عمل انسانی است (کاپلستون، 

ی و رشد اقتصادی در اولویت نظام اجتماعی اقتصادبرای ایجاد بیشترین لذت الزم است که نظام  بر این اساس،
. به کند یمایجاد  ـ دهد یمگرایی خود را نشان  قرار گیرد چون بیشترین لذت مادی حسی را ـ که اغلب در مصرف

. روشن است که کنند یمه در اندیشه لیبرالی سیر کشورهایی هستند ک گراترین جوامع، مصرف همین جهت امروزه،
 .شود یماخالقی منفی تلقی  ازنظر کاهش لذت دنیایی انسان باشد،ساز  گونه جوامع، هر کنشی که سبب در این

.شوند یم ، تقواپیشگی، زادآوری زیاد، ... اموری غیرعقالنی تلقییقناعت ورز، ییخانواده گرا

کیدبر این نکته  ،در پایان این بخش که وقتی تحلیل وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب از منظر  میکن یم تأ
؛ متفاوت خواهد بود نیز بدون تردید، هرکدامراهبردها و اقدامات  متفاوت باشد، مبانی نظری مکاتب مختلف،

اگر در الگوی افزایش باروری مبانی نظری اسالم را معیار قرار داده و وضعیت موجود و مطلوب خود را بر  رو، ازاین
ی از ا مجموعهپیش رو برای حل مسئله نیز رنگ و بوی دینی گرفته و بر  اقداماتراهبردها و  آن اساس تبیین کنیم،
دلیل  اتفاقاً از تنگناهای اقتصادی ـ که  رفت بروندر قرآن راه  مثال، عنوان ؛ بهبود خواهند استوار عوامل مادی و معنوی،

، معرفی شده است. ١ییخدا پروابرخی افراد برای کم زادآوری است ـ تقوای و 

.................................................................................................................................................................
ُه مْخَرًجا َو َیْرُزْقُه ِمْن «. ١ ِق الَله یْجَعل لَّ ).٢-٣(طالق:  »َحْیُث َال یْحَتِسبَو َمن َیتَّ
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١است.عنوان مانع بزرگ بارش رحمت الهی، یاد شده  تقوایی به در جای دیگر نیز از بی

کلی الگوی فرهنگی افزایش باروری ینما .٣طرح 

ها ارزش .2
شوند که  اطالق می داری یشهرها به احساسات  ها هستند. ارزش ارزش دومین بخش از الگوی افزایش باروری،

متأثر از مبانی نظری و باورهای  که خود ها ). ارزش٣٩، ص١٣٧٥(کوئن،  اند یمسه ها آناعضای یک جامعه در 
ها آن دسته از  ارزش یگرد عبارت به؛ کنند رفتار مقبول اجتماعی را برای اعضا تعریف می تر جامعه هستند، ای شالوده

کننده مسائل مطلوب یا نامطلوب در یک جامعه  اعتقادات مشترک اجتماعی در باب مطلوبیت امورند که مشخص
ترین  های اجتماعی از اساسی توان دریافت که ارزش ). با توجه به این تعریف می٩٧، ص١٣٩١فرد،  هستند (صداقتی

پور،  توان جامعه را به زوال یا تعالی کشاند (رفیع می ها آنترل و هدایت عناصر نظام اجتماعی هستند که از طریق کن
متأثر از  ،دهد هایی که در فرهنگ جامعه رخ می توان گفت که همه دگرگونی ). به جرأت می٢٦٧، ص١٣٨٩

بدون  اخیر نیز،های  افتد. در مسئله کاهش باروری در دهه های اجتماعی اتفاق می هایی است که در ارزش دگرگونی
گرایی،  مصرف های غربی چون فردگرایی، اند. رواج ارزش های ارزشی ایفا کرده تردید نقش اساسی را دگرگونی

های جامعه ایرانی بوده که  های جنسی، کاهش ارزش ازدواج و زادآوری و... نمودهایی از دگرگونی در ارزش آزادی
داد. ها را تغییر برای حل مسئله کاهش باروری باید ارزش رو، ؛ ازاینبود یفرزند آور پیامد آن غلبه گفتمان کم

ساز زادآوری زیاد بود امروز باید بر اساس اقتضائات زمان، احیا و ترغیب  های دینی که در گذشته سبب ارزش

.................................................................................................................................................................
ْهَل . «١

َ
نَّ أ
َ
َقْوا َلَفَتْحَنا  ٰی اْلُقَر َوَلْو أ ْرِض  َبَرَکاٍت  ِهْم یْ َعلَ آَمُنوا َواتَّ

َ
َماِء َواْأل ُبوا ِکْن َولَٰ ِمَن السَّ َخْذَناُهْم ِبَما  َکذَّ

َ
).٩٦(اعراف: » ْکِسُبوَن یَ  َکاُنواَفأ
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تیوضعمیترسدیتردبدونمسئله کاهش زادآوری نیز حل شود.  شود تا عالوه بر کارکردهای مثبت برای جامعه،
در  رو، نی؛ ازاداردتنگاتنگیارتباطجامعه هریها ارزشباکهاستیامر، سو آنبه حرکتمطلوب و مسیر

. در ادامه به توضیح برخی از این کنند یمفایای اساسینقشدر افزایش باروری ی دینیها ارزشیاسالمجامعه
.پردازیم می ها ارزش

ییگرا  خانواده. 2-1
 های فرد گرایانه در مقابل ارزش  های خانواده گرایش به ارزش عنوان یک ارزش، گرایی به منظور از خانواده

ها، اولویت یافتن نقش مادری و همسری، ارزش  هایی چون تفکیک نقش محورانه در زندگی است. ارزش
هستند.  گرایانه خانوادههای  ین ارزشتر مهم... از یفرزندآورگیری خانواده برای ازدواج و  کارخانگی، تصمیم

اساسی در شرایط باروری پایین، عدم امکان انطباق منافع فردی با مصالح یکی از مشکالت جّدی و  شک، بدون
. اجتماعی است

افراد و خانوارها  یفرزند آورهای فردی و کاهش نفوذ نیروهای سّنتی بر رفتار و تمایالت  افزایش خودخواهی
های  همواره منافع و خواسته ،یورفرزند آگیری برای ازدواج و تشکیل خانواده و  سبب شده است افراد در تصمیم

کاهش باروری نتیجه منطقی سبک نوین زندگی است.  فردی را بر مصالح اجتماعی ترجیح دهند. در چنین شرایطی،
اما بنیان خانواده و کارکردهای اساسی آن با افول مواجه  خانواده ایرانی نیز همگام با خانواده جهانی دچار تحول شده،

سامانی، از فرایند نوسازی و اشاعه سبک  رو شده است. این بی روبه سامانی در روابط خانوادگی نوعی بی، بلکه نشده
دهد بین  های آماری نشان می متأثر بوده است. تحلیل های فردگرایانه خانواده مدرن، زندگی غربی و رواج ارزش

ها در  به هم خوردن تمایزات جنسیتی و تفکیک نقش لی چونعوام گذار بر تحوالت ارزشی خانواده،تأثیرعوامل 
کاهش فضای تعامل و گفتگو در  غلبه الگوهای جدید همسرگزینی در خانواده، گسترش تحصیالت، خانواده،
دارای  فردگرایی و ضعف باورهای اخالقی در خانواده، افول باورهای دینی و اعتقادات مذهبی در خانواده، خانواده،

). ٣٣، ص١٣٩٢اند (لبیبی،  معنادارتری بوده یرتأث

تشکیل خانواده در سنین باالتر را تشویق کرده و  سو یکاز  ها نوسازی با اولویت دادن به این وضعیت درواقع،
های قانونی  ها و افزایش طالق با سست کردن بنیان خانواده از سوی دیگر،بستر را برای کاهش باروری فراهم آورده و 

ی خانواده ها ارزش یسو به فرد محوری ها اگر ارزش رو، ؛ ازاینگذاشته است تأثیرباروری  بر کاهش و عاطفی،
دوباره فرهنگ خانواده از  تغییر است ذکر یانشاتوانند زمینه افزایش بارآوری را فراهم آورند.  محور، دگرگون شود، می
، بلکه فرهنگی ـ تبلیغی باشد صرفاً ای  تواند مسئله نمی پیشین، ییخانواده گرافردگرایی عارضی به 

ای باشد که انگیزه ازدواج و تشکیل  گونه های زندگی اجتماعی باید به های دولت در همه ساحت یگذار سیاست
افزایش دهد. را خانواده گرایانههای  خانواده و ارزش
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گذار در الگوی افزایش باروریر یتأثهای  . ارزش٢ طرح

. ارزش ازدواج2-2
 از عوامل ساز کاهش ازدواج باشد، که زمینه یهر عامل رو، ؛ ازاینواسطه باروری است بی از عواملازدواج، 

شود. به همین جهت در جوامعی که به هر دلیل ارزش ازدواج کاهش یافته، نرخ  کاهش باروری نیز شمرده می
گوی افزایش باروری باید با تبیین ارزش ازدواج و رفع موانع آن، در ال بر این اساس،باروری نیز کاهیده شده است. 

درصد باالیی از کاهش باروری  ازآنجاکهقرار گیرد.  موردتوجههم عمومیت ازدواج و هم به هنگام صورت گرفتن آن 
 ,Abbasi-Shavazi, McDonald, and Hosseini-Chavoshiدر ایران متأثر از افزایش سن ازدواج است (

2011, p203،(  جدی قرار گیرد. با توجه  موردتوجهتبیین و تشویق ارزش ازدواج به هنگام در الگوی افزایشی باید
 یندر اهای دینی  اکثریت جامعه ایرانی مسلمان و معتقد به دین هستند، الزم است از ظرفیت آموزه که اینبه 

 شود. خصوص بهره برده

به  قرار گیرد. بخشی از این عوامل، یموردبررسبرای افزایش ازدواج در آغاز باید عوامل کاهش و یا تأخیر ازدواج 
ازدواج،  یرانهگ سختی ها ها و سنت گردد. بخشی نیز به فرهنگ و معیشتی و نیز بیکاری برمی یاقتصادمسائل 

از باال و... قابل ارجاع است که نشان از کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی دارد.  یزیهو جههمچون مهریه 
گیری  آسانبهها دارد. تشویق خانوادههمگانیآموزشویساز فرهنگبهنیازازدواجمشکالترفع سوی دیگر،

اختصاص بهعمومیهای رسانهترغیب جامعه،درگفتمان ازدواجفضایایجاد زندگی،درزیستیسادهوازدواج
شناسی  کارکردهای مثبت ازدواج بهنگام و آسیب برشمردنخانواده با وازدواجهایی در خصوص برنامه ویژه

ایثار و  ارزش ها
 ازخودگذشتگی

شکرگذاری

)تقوا(خداپروایی  

حسن ظن به 
 وعده های الهی

تعاون و تکافل 
کار و تالش اجتماعی

 قناعت ورزی

 ارزش فرزندان

 خانواده گرایی

 ارزش ازدواج
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پیرامونیخوان کتابومطالعهفرهنگترویج مورد ازدواج،درآموزندههای فیلمتولیدوتهیه ی دیرهنگام،ها ازدواج
 کند.اصالحزمینهایندرارجامعهتواند فرهنگ میخانوادهوازدواجموضوع

. ارزش فرزندان2-3
های  تواند در دگرگونی هایی است که می ین ارزشتر مهماز  یفرزندآور ارزش ،خانواده گرایانههای  میان ارزشدر 

توان  ، مییفرزند آورهای  ایدئالها و  سطوح باروری و تغییرات رشد جمعیت نقش مهمی ایفا کند. با شناخت ارزش
و بستر مناسبی  های اجتماعی طراحی ها و نگرش تغییر شرایط فرهنگی، بینش منظور بههایی را  ها و برنامه سیاست

کرد. برای تغییر رفتارهای باروری افراد فراهم

زیرا امروزه هزینه ؛ چیرگی یافته است ها آنمنفی فرزندان بر ارزش مثبت  ارزشنظام معنایی جهان مدرن، در 
بر اساس تحوالت اقتصادی ـ  یفرزند آور ارزشفرزندان بسیار بیشتر از منافع اقتصادی و عاطفی آنان است. 

یابد. ارتقا عناصر مهم توسعه چون گسترش شهرنشینی، افزایش سطح تحصیالت زنان  اجتماعی هر جامعه تغییر می
را در بین زنان ایرانی  یفرزند آورسن ازدواج را افزایش داده، میل به  که آنعالوه بر  ها آنو به دنبال آن اشتغال بیشتر 

 فرزند بر اساس منافع مادی صرف یگذار ارزشدر الگوی افزایش باروری الزم است  رو، ؛ ازاینکاهش داده است
عنوان  بر اساس عناصر معنوی به یگذار ارزشو  یافته  تحولکه شاخصه فرهنگ مدرن است)  و عاطفی یاقتصاد(

.شود برجسته یفرزند آورمحور 

نیز بر همان اساس  یفرزند آوربوده و تشویق به  موردتوجهدر رویکرد دینی کارکردهای معنوی فرزندان بیشتر 
 گانه سه یها دورهسازی ارزش  چون معادل یفرزند آورهای دینی  گسترش انگیزهبدون شک،گرفت.  صورت می

ساز  زمینه )،٥٦ح ، ٩٧، ص١٠١، ج١٤٠٣ ،یمجلس( جهاد و شهادت در راه خدا با ،یردهیو ش مانیزا ،یباردار
 به جهت کسب رضایت الهی و نیل به از سوی والدین یفرزند آورهای ناشی از باروری و  ها و رنج تحمل سختی

بود. منافع معنوی خواهد

. ارزش مادري2-4
بسزایی دارد. نگرش منفی و یا مثبت  تأثیر ها آنرفتاری نسبت به  یریگ جهتنوع نگرش به امور گوناگون در 

مفاهیمی  ازجملهنقش دارد. مفهوم مادری  ها آندر گرایش یا عدم گرایش عملی به  های پیرامون، داشتن به پدیده
برای زنان و نمادی از هنر  بخش لذتانگیزاند. برخی آن را امری  های متفاوتی را در زنان برمی است که واکنش

ساز  پذیری و سبب مثابه ستم اما برخی دیگر ممکن است آن را به؛ آفرینندگی زن دانسته و بدان تمایل دارند
 باشند. نداشتهماندگی زن دانسته و تمایلی به آن  عقب

فرایند مادری با نگرشی منفی از سوی برخی زنان  های برابری طلبانه فمینیستی، به سبب رواج اندیشه امروزه
آنچه  درواقع،مشاهده کرد.  یروشن بهتوان در کاهش باروری زنان  مواجهه است. کارکرد اشاعه این نوع نگاه را می
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است. هویت زنان  شان یمادرتحول در نگاه زنان نسبت به خود و نقش  ایم، در دهه اخیر شاهدش بوده یژهو به
تحصیالت و  سازد، هویت زن امروز را می آنچهشود.  تداعی نمی یفرزند آورامروز دیگر با مفهوم مادری و 

 .اشتغال اوست

مراکز دولتی و خصوصی مشغول کار هستند. این موضوع باعث  ادارات، ،ها آنسازمامروزه بسیاری از زنان در  
شده است  ساز برای آنان تبدیل هویت شده زنان بیشتر در خارج خانه و مشغول کار باشند و این مسئله به یک ارزش

نگرند. می به دیده تحقیر که زنان شاغل به زنانی که در خانه و مشغول تربیت فرزند هستند یا گونه به

های دینی همت گماشت.  در الگوی افزایش باروری باید به احیای ارزش مادری بر اساس آموزه بر این اساس،
تحول ایجاد کرده و به  تواند در رفتار باروری کنونی زنان، انگیزه معنوی نیرومندی است که می اشاعه ارزش مادری،

دولت اسالمی است تا از طریق نهادهای فرهنگی و آموزشی  ن کار در سطح کالن بر عهدهافزایش آن کمک کند. ای
توانند با تبلیغ فرهنگ دینی  نهادهای حوزوی نیز می اماکند. در سطحی دیگر  مبادرتتحت نفوذ خود به این امر 

گذار باشند. افزون بر این، تأثیربه زنان  در تقویت انگیزه مادری های دین در خصوص باروری و مادری، ویژه آموزه به
زنان بیش از هر  زیرا امروزه؛ بسزایی دارد تأثیرتوسعه مفهوم مادری نیز در تقویت ارزش مادری و گرایش به باروری 

مردها نیز علت، فشار نقش بر آن است. به همین ساز  کنند و این سبب دوره دیگر هم در خانه و هم در بیرون کار می
از پرورش و نگهداری  توانند از طریق توسعه بخشیدن به فرایند مادری و شرکت در تعهدات مربوط به تربیت، می

توانند نقش ایفا  ها نیز در تقویت ارزش مادری می دولت از سوی دیگر،انگیزه باروری را در زنان ایجاد کنند.  ،فرزند
 انعطاف ساعات کار، بازنشستگی زودرس، کنند. این کار از طریق فراهم نمودن تسهیالتی از قبیل مرخصی زایمان،

است. تحقق قابل حقوق بیکاری و امنیت شغلی برای زنان،

(تقوا) ییپروا خدا. 2-5
بر گذار بر تحوالت هستی هستند. تأثیردو گونه عوامل مادی و معنوی  شناسانه اسالم، های هستی آموزهاساس بر 

تقواپیشگی است. وقتی زندگی  ین عوامل معنوی اثربخش در راحتی و آرامش زندگی،تر مهمیکی از  این اساس،
بگیرد، درهای رحمت و برکت الهی گشوده شده و تنگناهای  ییخدا پروارنگ و بوی  خانوادگی و نیز اجتماعی،

های فرزندان  های زندگی مربوط به هزینه تبدیل خواهند شد. بسیاری از سختی بخش لذتزندگی به گشایشی 
ر قرآن به این مسئله با صراحت و ایجاد مانع در نزول برکات الهی است. د ییخدا پرواعدم رعایت  تأثیر، بلکه نیست
کید  نیزمی از آسمان و برکاتقطعًا  ،کردند یم شهیپو تقوا نددآور یم مانیا ها یآباداگر مردِم شهرها و « شده است که تأ

آنان را [با قهر خود]  ،کردارشانبه خاطر  هم] پس ما دندیورز کفر[و  کردند بیتکذی آنان ول؛ میگشود یم ها آنبر 
ی اقتصادی جامعه، بازده معنوی فرهنگ روی گذار هیسرما که کرداستفاده  توان یم). از این آیه ٩٦(اعراف:  »میگرفت

).١٣٣، ص٤، ج١٣٨٨ هم دارد (قرائتی،
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هاي الهی از نعمت يشکرگزار. 2-6
ی الهی ها شکرگزاری از نعمت آرامش و گشایش در زندگی،گذار در آسایش و تأثیریکی دیگر از عوامل معنوی 

ی الهی ها نعمتساز زیادت  ی مهمی است که زمینهها ارزششاکر بودن یکی از  ی اسالمی،ها آموزهاست. بر اساس 
ی الهی ها نعمت گزار سپاساگر « :دیفرما یمست. خدا در قرآن ها آندوری از ساز  و در مقابل کفران نعمت سبب

). این ارزش ١٤(ابراهیم: » است دیشدالبته عذاب من  ،دیکننعمت  کفرانو اگر  مییافزا یمرا  ها نعمتآن  ،دیباش
مادی  تأثیرمعنوی ارزش شکرگزاری و دوم  تأثیرگشایش را به وجود آورد نخست  ها خانوادهدر دو جهت برای  توان یم
درست از  استفادهی و عمل شکر ی از مصادیق شکر،کزیرا ی؛ یزدگ مصرفاز  مصرف بهینه منابع و اجتناب واسطه به

ی شناس حقی و قدرداناگر از مواهب الهی « :سندینو یمی در تفسیر این آیه مطهری خداوند است. شهید ها نعمت
را  ها نعمتو آن  دیکنی ناسپاسو اگر  میده یم شیافزارا بر شما  ها آن ،دیینمای بردار بهرهو به نحو مطلوب  دیکن
) التزام نظری و ٢٣٦، ص٢، ج١٣٧٥ (مطهری،» است دیشدعذاب من البته  ،دیکندر راه خالف مصرف  هودهیب

این  ازجمله است از میان بردارد. یفرزند آوربسیاری از مشکالتی را که فراروی  تواند یمعملی به این ارزش 
شود. می نعمت شکرگزار، برطرف یادازدمشکالت، تنگی معیشت است که جریان سنت الهی 

. قناعت و کفاف2-7
اصل قناعت و  مثبتی بر رفتار باروری داشته باشد، تأثیرتواند  یکی از اصول مهم نظام اقتصادی اسالم که می

). در مقابل آن صفت حرص ١٠١، ص٢ج  تا ضرورت است (نراقی، بی قدر بهکفاف است. قناعت به معنای اکتفا 
). برخالف سبک ١٠٠، ص٢ج  تا است که به معنای تالش برای چیزهایی است که انسان به آن نیاز ندارد (نراقی، بی

 کند، طامع دنیوی تشویق میاز م مندی و لذت بیشتر زندگی مدرن که انسان را به حرص و آز و تالش فراوان برای بهره
 ها، مندی بهینه و هدفمند از منابع طبیعی و لذت بهره زیستی و به ساده ،حدوحصر یبقناعت با پرهیز دادن از آزمندی 

.کند ترغیب می

زدگی به فرهنگ رایج مردم بدل  و مصرفشود  خواهی باعث می تنوع و فزون اصالت بخشیدن به لذت، درواقع،
 یسو بهگشته و کارکردهای منفی بسیاری را برای زندگی آنان در پی داشته باشد. گرایش الگوی مصرف جامعه 

های مختلف برای زندگی به همراه خواهد داشت. امروزه  رعایت قناعت و کفاف، کارکردهای مثبت زیادی در ساحت
افزایش بیشتری  های زندگی است که با آمدن فرزندان، باال بودن هزینه در کاهش رفتار باروری،بهانه بسیاری از مردم 

گرایانه زندگی جدید و رعایت  مربوط به سبک مصرف ینههزاین در حالی است که بخش زیادی از این  ، ویابد می
کید با (ع)نکردن قناعت و کفاف در اقتصاد خانواده است. امام علی بر ارزشمندی کفاف در اقتصاد خانواده به  تأ

). در ٢٣٨، ص٧٧، ج١٤٠٣کنند (مجلسی،  آن اشاره می یامدپعنوان  کارکردهای آسایش و رفاه و آسودگی به
از  دیگر،از سوی ) و ١٨٧، ص٧٣، ج١٤٠٣غنی و توانگری از کارکردهای قناعت (مجلسی،  سو یکروایات، از 
اگر  بر این اساس،) یاد شده است. ١٣٩، ص١، ج١٤٠٣های عقالنیت (مجلسی،  عنوان یکی از شاخص قناعت به
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عنوان ارزش به جامعه معرفی شده و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار  هایی چون قناعت، به آموزه
الهی و تضمین  یترزاقهای اخالقی چون  میزان زیادی جلوگیری خواهد شد. آموزهگیرند، از روند کاهشی باروری به 

 باشد. گذارتأثیرتواند در هنجار شدن قناعت و کفاف  روزی از سوی خدا می

 یازخودگذشتگ. ایثار و 2-8
؛ ممکن است در پی داشته باشد برای اعضای خانواده های زیادی را فزونی فرزندان، دشواریبدون شک،

برای پدر کار و تالش بیشتر و برای فرزندان محدودیت در منابع را به  ی متعدد،ها آنبرای مادر زایم مثال، عنوان به
های زندگی و با رشد فضائل اخالقی  بر اساس رویکرد توحیدی، در همین سختی همه ینباااما  ،همراه خواهد داشت

شگرفی بر رشد  تأثیررواج ارزش ایثار  شود. افزون بر این، چون ایثار و ازخودگذشتگی است که مسیر کمال طی می
تقویت سجایای اخالقی  بستری مناسب برای زیرا خانواده پر فرزند،؛ پذیری اعضای خانواده خواهد داشت مسئولیت

پذیری بیشتری خواهند کرد و  احساس مسئولیت گردد. پدر و مادر به علت شمار فرزندان، پدر و مادر و فرزندان می
توانند به تکیه به  خواهد آمد. فرزندان نیز چون شمارشان زیاد است نمی به وجودانگیزه برای فعالیت بیشتر در آنان 

تر  های خود اتکا نموده و شخصیتی مستقل از آغاز جوانی بر توانمندی، بلکه پیشه کنندتنبلی  حمایت خانواده،
همه  تحمل شدن منطقی موجب الگو افزایش باروی، در اخروی محاسبه و معاد به توجه ان،یم نیدر ایابند.  می

 الگو، ساز، در سرنوشت و اساسی مفهوم این معنایابی و لذا است ازخودگذشتگی و ایثار ترویج و ها دشواری
 دارد. ضرورتی کارکردی

 . ارزش انگاري کار و تالش2-9
بسیاری بر این باورند که  اندیشمندان ساز گسترش بیکاری است، این اندیشه که فزونی جمعیت سبب برخالف

اما تراکم و تعداد زیاد جمعیت ممکن است سبب ؛ دهد ، افراد را به آسان زیستی و تنبلی سوق مییتجمع کمتعداد 
که نتیجه آن  دارد یم واکمبود ارزاق و امکانات زیستی گردد که انسان را به کار بیشتر و رقابت و تولید رو به افزایش 

کار و  کند، در تولید ثروت و فراهم آوردن رفاه نقش مهمی ایفا می آنچه هرحال به). ١٣٦٤تولید ثروت است (کتابی، 
 است. تالش برای توسعه برای خانواده

تمایل به کاستن از  فرزند زیاد از رفاه و آسایش نسبی برخوردار است، باوجودوقتی خانواده احساس کند که 
ندارند اما برای بسیاری  یفرزند آوررفاه نیز برخی تمایلی به  باوجودگاه  هرچندکند.  باروری پیدا نمی

فرزند  و تنبلی، ییآسا تن، یطلب راحتدیگر مطرح است. بدین معنا که برخی ضمن عادت کردن به  یا گونه به مسئله
بدون از دست دادن رفاه و آسایش بر  توان با اندکی تالش بیشتر می که نیادانند. با  خود می آوری را مانع آسایش
 .زادآوری خود افزود

؛ و احساس آسایش این است که فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود یفرزند آوررسد راه جمع بین  به نظر می
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کوشش برای تقویت  فرهنگی جامعه،بنابراین با توجه به نقش کار و عمل در پویایی حیات اقتصادی و اجتماعی 
 یبرا مناسب یساز نهیزمضرورت است. فرهنگ کار و تالش ضمن  یک  آناز  بازدارندهفرهنگ کار و زدودن عوامل 

و اخالق  یاجتماع انضباط ،یکار وجدان و پذیری یتمسئول و تعهد احساس و ها ینوآور ت،یخالق و یکوش سخت
فرهنگ اسالمی کار و تالش مانند در  رو، نیازا ؛آورد فراهم را یبارور یبرا مناسب یبستر تواند یدر جامعه م

 و )٣٩، ص١٢ج  تا ، بییحر عامل( ی)، موجب عزت و بزرگ٨٨، ص٥، ج١٣٨٧مجاهدت در راه خدا (کلینی، 
نکته مهم دیگر در این خصوص این  .است شده یمعرف)، ٣٩، ص١٢ج  تا ، بییحر عامل(مورد غضب خدا  یکاریب

های جامعه زمینه این امر فراهم  فردی آمادگی برای کار و تالش دارند اما زیرساخت به لحاظکه گاه افراد است 
فرهنگ کار و تالش با ایجاد اشتغال برای حل  سازی ینهزم بر دولت اسالمی الزم است برای رو، نی؛ ازاآورد نمی

شود مبنی  های تازه ازدواج کرده وارد می زیرا در جامعه ایرانی فشارهای اقتصادی بر زوج؛ مسئله باروری همت گمارد
 باشند.  قبل از ازدواج دارای شغل و مسکن که اینبر 

فرصت باروری نیز  ست که با باال رفتن سن ازدواج،شود. طبیعی ا بیکاری باعث باال رفتن سن ازدواج میمشکل 
 تقویت فرهنگ کار و تالش، رو، نی؛ ازامنجر به کاهش تعداد فرزندان خواهد شد ،یجهدرنتکمتر خواهد بود و 

.آورد به وجود طلبد که دولت برای کاهش سن ازدواج و افزایش باروری زمینه کار و تالش را در جامعه می

. تعاون و تکافل اجتماعی2-10
ممکن است در جامعه شکاف طبقاتی  رو، نی؛ ازااقتصادی و سطح درآمد افراد در جامعه یکسان نیستتوانایی 

های گوناگون احتمالی این گسست و برای  دارا و ندار تقسیم شوند. اسالم برای رفع آسیب دودستهایجاد شده و جامعه به 
چون تعاون و تکافل اجتماعی بهره جسته  یبخش انسجامکمک به پایایی و پویایی جامعه اسالمی از عناصر فرهنگی 

اعضای جامعه اسالمی به همدیگر و برطرف کردن نیازهای یکدیگر  رساندن یاریاست. منظور از تعاون اجتماعی 
عنوان یک فرد و عنصر اجتماعی، در قبال  به جامعه اسالمی، اعضااست. تکافل نیز بدین معناست که هر یک از 

اگر در مسیر  ی،ها و رهنمودهای احکام اسالم و با توجه به برنامه نیازمندان و محرومین جامعه وظیفه و مسئولیتی داشته
بنابراین تکافل و تعاون ؛ باید ایفای نقش کنند ها آنزندگی خود با محرومان و دردمندان مواجه شدند در جهت رفع نیاز 

نسبت به  ها آنمتقابل انس یتمسئولترین اصول تأمین اجتماعی در اسالم دانست که در آن  توان از اساسی اجتماعی را می
ثروتمندان وظیفه دارند که نیازهای اساسی نیازمندان را  یکدیگر در فرایند تعامل، مطرح شده است. بر اساس این اصل،

که به ایفای نقش تعاون  صورت مستقیم به مسلمان دستور داده ). در قرآن به١٣، ص١٣٨٢ ،یکرمان ینورتأمین کنند (
فضیلت آن را از بسیاری از عبادات  بر این نقش، دیتأک). روایات بسیاری نیز ضمن ٢اجتماعی مبادرت کنند (مائده: 

 در روایات، رفع گرفتاری و همدلی با مردم بهتر از عبادت تمام عمر (حر عاملی، عنوان نمونه،  ؛ بهبیشتر شمرده است
تواند ضمن ایجاد  این ارزش مهم اجتماعی در جامعه اسالمی می گسترش )، دانسته شده است.٥٧٨، ص١١ج  تا بی

بسیاری از مشکالت اجتماعی باشد. تعاون اجتماعی در مسئله  حل راهروحیه کار جمعی و همبستگی اجتماعی، 
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تر جامعه قرار  اقتصادی در سطوح پایین به لحاظزیرا حمایت جامعه از افرادی که ؛ آفرین است افزایش باروری نیز نقش
 برداشته و به باروری تشویق کند.  ها آنتواند فشار اقتصادی را از  دارند، می

حمایت دولت از حیث حاکمیتی نیز، ، بلکه است که تکافل اجتماعی صرفًا دارای بعد فردی نیست  ذکر یانشا
 تواند در تشویق از اقشار ضعیف اجتماعی از طریق دادن یارانه و بیمه و افزایش بیشتر سایر خدمات اجتماعی، می

 آنان به باروری بیشتر کمک کند.

 هاي الهی . حسن ظن به وعده2-11
های مختلف  عه در عرصههایی است که در پویایی جام ارزش ازجملههای الهی  ها و سنت ایمان و باور به وعده
های دنیوی و  ای از پاداش خداوند در برابر ایمان بندگان همیشه دسته کند. در فرهنگ قرآن، نقش به سزایی ایفا می

) ٤٧(روم: » یاری مؤمنان«های چون  وعده ،عنوان نمونه به ؛عنوان حق بندگان بر خود واجب کرده است را به یاخرو
های  ین وعدهتر مهم ازجملهناپذیر الهی است.  های تخلف همین وعده ازجمله) ١٠٣(یونس: » نجات مؤمنان«و 

رت نیازی در صو وعده به بی«مسئله  است، طرح قابلتری  صورت مستقیم دنیوی خداوند که در بحث از باروری به
) است. این دو در کنار وعده کلی الهی ٣١(اسراء: » رزق دادن به فرزندان و والدین آنان«) و نیز ٣٢(نور: » ازدواج

ناپذیر الهی است که مؤمنان باید  های تخلف سنت ازجمله)، ٦درباره بر عهده گرفتن رزق و روزی بندگان (هود: 
رفتارهای خود را شکل دهند. اگر در جامعه اسالمی در خصوص رفتار  ها آنبدان تکیه کرده و با حسن ظن به 
تواند به افزایش باروری  می های الهی در باور و عمل آحاد جامعه نهادینه شود، باروری، ارزش حسن ظن به وعده

منجر شود. مشکل امروز جامعه ما این است که هرچند در سطح ذهنی و زبانی معتقد به رزاقیت الهی هستیم 
 اعتقاد نیستیم. (توحید صفاتی) اما در مرحله عمل (توحید عملی) باورمند به این

این باور را در میان توده  وظیفه دولت اسالمی این است که با ابزار متنوع فرهنگی و آموزشی که در دست دارد،
کننده مشکالت در عرصه باروری و  طرفتنها بر های معنوی نه اندیشه گونه ینارواج بدون شک،مردم اشاعه دهد. 

کیدالبته بر این نکته  که گشا خواهد بود های دیگر نیز گره در همه ساحت، بلکه جمعیت  کنیم که بین  می تأ
های  سنت این فرایندها نیز بخشی از زیرا؛ و مدیریت زندگی و اعتقاد رزاقیت الهی تنافی وجود ندارد یزیر برنامه

 »دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی«زیرا به تعبیر قرآن ؛ الهی است
 اجتماعی قرار گیرد. اعتقاد به رزاقیت الهی و حسن ظن به خدا باید سرلوحه هرگونه عمل همه ینباا) اما ١١ (رعد:

 هنجارها .3
الگوی افزایش باروی هنجارها هستند. هنجارها، معیارهای تثبیت شده آن چیزی هستند که جامعه  مؤلفهسومین 

از فرهنگی به فرهنگ  ها آنو رفتارهای ناشی از  ها چشمداشتفکری و رفتاری از اعضایش انتظار دارد. این  ازنظر
ی جامعه داشته و تمام ابعاد ها ارزش، باورها و یدعقا). هنجارها ریشه در ٣٨، ص١٣٧٥دیگر متفاوت است (کوئن، 
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انعکاس و بازتابی از  هنجارهای اجتماعی، درواقع،. ابندی یمتجلی  ها آنانسو در رفتار  فراگرفتهزندگی اجتماعی را 
 .ی اجتماعی هستندها ارزش

 ریتأثبر رفتار باروری  گفته یشپهای  پذیری از باورها و ارزشریتأثدر الگوی افزایش باروری نیز هنجارها با  
 جامعه نهادینه شوند، تک تکهای دخیل در الگو در ذهن و زمینه زندگی  ذارند. بدین معنا که وقتی ارزشگ می

گیرند. با گسترش این هنجارها رفتار باروری  هنجارهایی متناسب با خود را تولید کرده که معیار عمل افراد قرار می
یابد. در ادامه ضمن ترسیم شبکه هنجاری متناسب با افزایش باروری به توضیح  افزایش یافته و الگو تحقق عینی می

زیم.پردا ین هنجارهای میتر مهمبرخی از 

. هنجارهای متناسب با افزایش باروری٣ طرح

. ازدواج به هنگام3-1
از باور ناب  مند بهرهوقتی جامعه اسالمی  رو، ؛ ازاینعمده کاهش باروری است یلدالافزایش سن ازدواج یکی از 

به  السالم) علیهم( ینمعصومهای الهی تکیه کند و با اعتقاد به منبع معرفتی وحی و روایات  توحیدی شده و به سنت
ها شکل  های رفتاری او متناسب با همان ارزش گیری زادآوری معتقد شود؛ جهت دینی چون ازدواج، های ارزش

خواهد گرفت. 

 شده یهتوصهای دینی ازدواج پیوندی آسمانی با کارکردهای مادی و معنوی بسیاری معرفی و  در ارزش ازآنجاکه
 های صدق الهی، ها و وعده سنت بر یهتکیابد تا با  فرد مؤمن انگیزه می است که در سنین آغازین بلوغ صورت پذیرد،
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تر کرده  کاهش سن ازدواج بازه زمانی باروری را گستردهبدون شک، این امر مقدس را در سنین پایین به انجام رساند.
 آورد. بیشتر را فراهم می و زمینه باروری

براي معاش يزیر برنامه. 3-2
های فرزندان  سنگینی بار زندگی و باال بودن هزینه شود، علل مهمی که برای کاهش باروری بیان مییکی از 

های  ای جدید برای خانواده و افزایش هزینه کننده به معنای اضافه شدن مصرف وجود هر فرزند،بدون شک،است. 
های زندگی را  شود این است که آنچه بیش از هر چیز دیگر هزینه ای که گاه از آن غفلت می اما نکته؛ زندگی است
برای معاش آن است. این در  یزیر برنامهکه عدم مدیریت اقتصاد خانواده و فقدان  یفرزند آورنه  دهد، افزایش می

های اقتصادی، وجود یک نظام ارزشی است که  حالی است که یکی از تمایزات نظام اقتصادی اسالم از سایر نظام
صورت کنترل  تصادی اسالم بهکنند. این امر در نظام اق مصرف متناسب و استفاده بهینه از منابع را مشخص می

 عنوانمصرف و جلوگیری از هدر شدن امکانات در قالب دستورات صریح برای اجتناب از اسراف فردی و جمعی 
اقتصاد  قاعدگی یباست. اسراف فردی به معنای عدم رعایت حالت اعتدال و کفاف در زندگی شخصی و  شده 

بر نتایج اخالقی که بر آن مترتب است نتایج اقتصادی آن در ارتباط با نیاز جمعیت افزون فردی است. این مسئله 
). در روایات قوام زندگی وابسته به ٨٥-٨٤، ص١٣٧٧های مختلف دارای اهمیت است (سیدمیرزایی،  از جهت
کارکرد  چنین هم). ٢٣٦ص تا:  ریزی درست و مالک آن تدبیر کارشناسانه معرفی شده است (آمدی، بی برنامه
تا:  اند (آمدی، بی تدبیری را نابودی مال زیاد معرفی کرده کرده ریزی درست را افزایش مال اندک و کارکرد بی برنامه
های دیگر  آسیب عنوان ) نیز به١٩٠ص تا:  ) و ویرانی (آمدی، بی١٩١ص تا:  ). از فقر (آمدی، بی١٦٧ص 

معنا شده است  یشیاند عاقبتدر زندگی یاد شده است. تدبیر در لغت به توجه به سرانجام کار و  تدبیری یب
را از آن  یتمالکهای دینی که  باورها و ارزش بر یهتکخانواده با  بر این اساس،). ٦٥٥، ص٢، ج١٤١٠(جوهری، 

امور مالی و اقتصادی خود را  نگری یندهآبا  داند، ها را فقط مشروط به اذن الهی می خدا و حق تصرف در پدیده
تدبیری یا ضعف تدبیر در  با بیبدون شک،شود.  تنظیم کرده و با هنجار تدبیر معیشت کمتر دچار آسیب می

عنوان مانع رفاه و آسایش نگریسته شود.  تواند به می فزایش هزینه زندگی،یک فرزند به جهت ا اقتصاد خانواده،
رو ناگزیر  کند و ازاین که در سطح فردی، خانواده را با مشکل اقتصادی مواجه می گونه آنهمتدبیری و ضعف آن  بی
تدبیری و  در سطح جمعی نیز امکان وقوع بی باروری کاهش دهند، های زندگی، شوند برای کاهش هزینه می

عدم  یجهدرنتگیر جامعه  مقامات مسئول و تصمیم کهضعف آن وجود دارد. بعد جمعی فقدان تدبیر آن است 
 واحوال اوضاعشناخت شرایط و  ضرورت به یتوجه کمنیازی یا  های مهم و احساس بی شناخت دقیق از اولویت

به لزوم اعمال  توجهی یبو  نگری یندهآاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و باالخره فقدان یا ضعف 
ها را از دست بدهند و از امکانات اقتصادی بالفعل و  علمی در شئون مختلف حیات اجتماعی، موقعیت مدیریت

). این مسئله نیز بستر مناسبی ٨٥، ص١٣٧٧، یرزاییم یدسنیازهای آینده استفاده منطقی نکنند ( ینتأمبالقوه برای 
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 به کاهش باروری دارد برای کاهش فشار اقتصادی، های اقتصادی جامعه است که افراد را وا می برای افزایش هزینه
 روی آورند.

 گرایی . اجتناب از مصرف3-3
گذار بر رفتار باروری است. فرق این دو در این است که تأثیرگرایی نیز از علل اصلی  مصرف تدبیری، بیبر افزون 

ساز احساس  سامانی اقتصادی زمینه بی، بلکه  نباشد، گرا مصرف لزوماً شخصی که تدبیر اقتصادی ندارد ممکن است 
گاهانه ای زندگی برای  نیازمندی و افزایش هزینه او شده است. این در حالی است که گرایش به فرهنگ مصرف، گاه آ
گرایی شده است آن را بخشی از  بخشی به اقتصاد شخصی است. شخصی که گرفتار مصرف و همراه با نوعی سامان

اما مسلمانی که برای زندگی ؛ کفاف اوست ازحد یشبچیزی  هرحال بهاما  ،نیازهای خود دانسته و برای آن برنامه دارد
شده و کمال  داند. او معتقد است برای کمال آفریده خود را ملزم به رسیدن به آن هدف می هدفی روشن قائل است،

پوشش و سکنی...  گذرد و برای پیمودن آن به بدن نیاز دارد. حفظ بدن مستلزم خوردن و آشامیدن، مسیر دنیا میاو از 
 نیبر اای برای رسیدن به کمال باشد.  کند باید وسیله در نظر او هر چیزی که انسان مصرف می رو، نی؛ ازااست

رود  کند و در پی تنوع و تلّذذ نمی کفاف از منابع استفاده می قدر بهکند و ثانیًا  اوًال؛ با هدف مصرف می اساس،
های زندگی  گردد. بخش زیادی از هزینه کمتر گرفتار فشارهای اقتصادی می ). چنین کسی٨٨، ص١٣٩٢(جباران، 

بر  متنوع تولیدات با است درصدد ای که از عناصر فرهنگ غربی است. غرب فزاینده ییگرا مصرفمربوط به 
کاندازه  گرایی بی مصرف و  ها تباهی و ها فخرفروشی و ها لغزش ساز انواع زمینه گرایی ف مصر کند. گسترش دیتأ

تابد. با  هیچ مزاحمی را بر نمی کاالهای لوکس و مصرفی خود، نیتأم، برای گرا مصرفها است. جامعه  ناهنجاری
 .کوشد تا باروری را کاهش دهد همین نگرش است که می

 هاي جنسیتی . پذیرش نقش3-4
قابل ارجاع است. منظور از  های جنسیتی از سوی زنان، نقشبخشی از علل کاهش باروری به عدم پذیرش 

تواند یا  ها و رفتارهایی است که مردان و زنان می انتظارات غالب در یک جامعه در مورد فعالیت«جنسیتی  نقش
دینی  یشهدر اند) Kammeyer,K.C.W, et. Al(1989), sociology, P. 325» (درگیر شوند ها آنتوانند در  نمی

 در مقابلصورت ترجیحی بر عهده زنان و  های خاص جسمی و روانی به مادری و کارخانگی به جهت ویژگی
تر شده و زنان  کارهایی خارج از خانه بر عهده مردان گذاشته شده است. با گسترش فرایند نوسازی این نظم کمرنگ

و اشتغال، به معرفی هویت جدید خود پرداختند. یکی ازکارکردهای های تحصیلی  به فرصت یابی دستبه جهت 
به  یابی دستعنوان مانع جدی  عمده این نگرش جدید تحقیر کارخانگی و مادری و در پی آن کاهش باروری به

مبانی  زنان مؤمن بر اساس باور به های فردی بود. این در حالی است که بر اساس الگوی افزایش باروری، خواسته
های مبتنی بر آن همچون ارج نهاده به ارزش مادری و کار خانگی و تقویت انگیزه خود  نظری اسالم و پذیرش ارزش

رفتار باروی خود را جهت کسب  های معنوی در خصوص مشکالت باروری و مادری، از طریق کسب پاداش
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که  جهت ازآن، بلکه کمتر از اشتغال نیست  و مادری، یدار خانهتنها ارزش  نه ها آندهند. ازنظر  اشتغال، کاهش نمی
 ن دارد.ارزشی بری و پرورش انسان کامل است، یتترب یرمستالش در 

. پرهیز از طالق3-5
زیرا جدایی زن و مرد به معنای عدم ارتباط ؛ کاهش باروری است واسطه یبعوامل  ینتر از مهمطالق یکی 

 یو عاطفجنسی است. فقدان رفتار جنسی به معنای کاهش احتمال باروری است. پدیده طالق به دو گونه قانونی 
مردان و زنان مؤمن که بر اساس  اماقرار دهد. بر اساس الگوی افزایش باروری  تأثیرتواند رفتار باروری را تحت  می

به  از زندگی خانوادگی، زا یبآساند، با حذف عوامل  شده یرپذ جامعههای آن،  بارورهای بنیادین اسالم و ارزش
پردازند. کاهش طالق روند کاهش باروری را متوقف کرده و زمینه برای افزایش باروری  تقویت استحکام خانواده می

آورد.  م میرا فراه

 زنان، یطلب استقالل های جنسیتی، تغییر نقش عوامل اساسی طالق به اموری چون تغییر نگرش به ازدواج،
های دینی در خصوص روابط گسترش ارزش رو، نی؛ ازاآزادی روابط جنسی خارج از خانواده... ارتباط دارد

 گذارد. ریتأثتواند عوامل و بسترهای طالق را کاهش داده و از این طریق بر رفتار باروری  خانوادگی می

راهبردها و راهکارها
عملی و سازوکارهایراهبردهاانتخابحاویکهاستحرکتمسیرتعیینالگوتدویندرمرحلهسومین
ها و هنجارهای  ارزشها و آموزه هستند،هنجاریمتضمن عناصرراهبردهاازآنجاکهاست.  اهداف الگو دستیابی به
ین راهبردهای فرهنگی برای تحقق تر مهمکنند. در ادامه  ای ایفا می نقش برجسته ها آن انتخابوتنظیمدراسالمی

شوند: توضیح داده می ها آن الگوی افزایش باروری و نیز راهکارهای
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ها . نظارت بر عملکرد رسانه1
های جمعی است. در کشور ما سنگینی بار این نقش بر عهده  پذیری، رسانه گذارترین عوامل جامعهتأثیراز یکی 

و ذهنیت آنان را در مورد یک  گذاشته یرتأثها بر نگرش مخاطبین  ها از طریق بازنمایی پدیده رسانه ملی است. رسانه
تواند نگرشی منفی و یا مثبت از یک پدیده را در افکار عمومی  رسانه می رو، ؛ ازایندهند موضوع خاص شکل می

ایجاد کند. در دو دهه اخیر بازنمایی باروری و جمعیت در رسانه ملی سازگار با کاهش باروری بوده است. به تصویر 
یخته را در قالب کوچک نشان های فره عنوان خانواده گرفتار و در مقابل خانواده به پر فرزندهای  کشاندن خانواده

برای تحقق الگوی افزایش باید رویکرد رسانه ملی در بازنمایی باروری  رو، ؛ ازاینها بود بازنمایی دست ینازادادن، 
گیرد. قرار یموردبازنگر

. نظارت بر مراکز آموزشی2
و آموزش عالی است. این مراکز عالوه  وپرورش آموزشهای  عهده نظام بر وپرورش آموزشبخش رسمی نظام 

جنبه پرورشی داشته و راه و رسم زندگی را به  ها آنبرخی محتواهای درسی  آموزان، های متنوع به علم بر انتقال دانش
سازگار با گفتمان  یا گونه بهها  دهند. بخشی از کارویژه این محتواهای درسی، بازنمایی پدیده آنان یاد می

محتوای  در فضای فرهنگی جامعه ما چیرگی داشت، یآور فرزند  کماست. در دو دهه گذشته که گفتمان  غالب
 خوبی بهتوان در درس تنظیم خانواده  آهنگ با کاهش باروری بود. مصداق آن را می دروس نیز هم گونه ینا

در الگوی افزایش باروری باید محتواهای آموزشی بازنگری شده و با گفتمان افزایش باروری  رو، ؛ ازاینکرد مشاهده
ود.آهنگ ش هم

اشتغال زنان. اصالح نظام 3
ای جنسیتی از سوی نهادهای  عنوان مطالبه امروزه گرایش زنان به اشتغال خارج از خانه رو به افزایش بوده و به

اقتصادی و اجتماعی زیادی است که در جای  شود. این امر متأثر از عوامل فرهنگی، دنبال می یتجدحامی زنان با 
سازوار کردن این خواست با  در الگوی افزایش باروری اهمیت دارد، آنچهاما ؛ ردقرار گی یموردبررسخود باید 

زمینه کاهش باروری را فراهم  در نظر نگرفتن شرایط جنسیتی اشتغال،بدون شک،های خانوادگی زنان است.  نقش
اندازد. را افزایش داده و هم باروری را به تأخیر می زیرا هم سن ازدواج؛ آورد می

فرزندان . تقویت ارزش ازدواج و4
یکی از راهبردهای مهم در الگوی افزایش  رو، ؛ ازاینافتد ازدواج صورت نگیرد باروری مشروع نیز اتفاق نمیتا 
اما افزایش سن  ،ی استقبول قابلهای ازدواج است. در ایران هرچند عمومیت ازدواج در حد  تقویت انگیزه باروری،

تواند با  ازدواج و تأخیر آن سبب کاهش باروری شده است. ایجاد انگیزه برای جوانان در سن ازدواج و تسهیل آن می
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تالش شود تا با  دیبا یبارور شیافزا یدر الگو سوی دیگر زا کاهش سن ازدواج زمینه افزایش باروری را مهیا کند.
 .شود تیخانواده تقو یمتنوع، ارزش فرزندان برا یها وهیش

 منفی کاهش باروري يامدهایپها نسبت به  . اصالح نگرش5
مردم و برخی از مسئوالن در هنگام بحث از جمعیت بین میزان مطلق جمعیت و بین مسئله باروری 

شوند. تصور بخش زیادی از توده مردم و حتی سطوح نخبگانی این است که جمعیت کشور  تفکیک قائل نمی
نیازی به افزایش  رو، ؛ ازاینشود ساالنه بیش از یک میلیون نفر به جمعیت اضافه می، بلکه که کاهش نیافته 

بینند. این در حالی است که کاهش باروری ـ هرچند ممکن است با افزایش مطلق جمعیت  باروری نمی
برای آینده جمعیت است. پیری تدریجی جمعیت  یزبرانگ چالش یامدهایپمستقل با ای  اما مسئله، باشد همراه

های کاهش باروری دانست که به  ترین چالش توان اساسی و برهم خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت را می
تربیتی بسیاری را به دنبال  بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، های امنیتی، دنبال خود چالش

 ت.داش خواهند

 مردم اريد دین. تقویت 6
ای  جوامع دینی در تحوالت باروری نقش برجسته بخش یتهوعنوان عنصر مهم  های آن به دین و آموزه ،گمان بی
مطلوب  نقطهٔ بر اساس آیات و روایات یکی از راهبردهای اساسی برای رفع فقر و حرکت به سمت کند.  ایفا می

 های اسالمی در جامعه است. در آیات متعددیو بارور کردن ایمان و باور به آموزه ، تقوای الهیکومت(پیشرفت) ح
بر اساس  رو، ین؛ ازابه این راهبرد در سطح زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرده است) ٩٦؛ اعراف: ٣-٢(طالق: 

الگوی افزایش باروری الزم است با نگاه راهبردی نسبت به موضوع افزایش سطح تقیدات دینی در بین مردم 
ات آن بر همه تأثیر، بلکه مثبت دارد  تأثیرتنها بر تحوالت باروری  جامعه نه داری دینریزی شود. افزایش سطح  برنامه
، کند؛  تنها ضرری را متوجه جامعه نمی در این مسیر نهای  هزینه هر رو، ؛ ازایناهند بودهای زندگی مثبت خو عرصه
 .دارد یبرم ها را نیز از دوش جامعه های مبارزه با آسیب هزینهبلکه 

 هاي قانونی و عاطفی . کاهش طالق7
در  رو، ؛ ازاینهای قانونی و عاطفی در خانواده است طالق بروز پدیده ین عوامل کاهش باروری،تر مهمیکی از 

 طالق در خانواده ایرانی داشت تدوین راهبردهای افزایش باروری الزم است رویکردی ویژه نسبت به کاهش

 . تغییر نگرش زنان و دختران به زیبایی و بدن8
 زیبایی، آنچههر  رو، ؛ ازاینهویتی زنان در جهان مدرن است یها مؤلفهو معیارهای نوین زیبایی از  توجه به بدن

باروری و  شود، منافی زیبایی تصور می اموری که ازجملهکنند.  اجتناب می را به خطر اندازد، اندامشانفرم و فریبایی 
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 یا گونه بهدر الگو افزایش باروری باید نگرش زنان و دختران به زیبایی و بدن  بر این اساس،ایفای نقش مادری است. 
 با باروری ندانند دگرگون شود که آن را منافی

 گیري نتیجه
کیددر این پژوهش بر این موضوع  کنونی در حوزه جمعیت باید  زای یبآسشد که برای گذر از وضعیت  تأ

مقابله با آن نیز  که دگرگونی فرهنگی متأثر از نوسازی عامل کاهش باروری شد، در گونه آننگاهی فرهنگی داشت. هم
تالش شد تا بر اساس مبانی دینی، الگویی فرهنگی برای افزایش  رو، ؛ ازاینباید از الگویی فرهنگی استفاده کرد

عنوان سه الیه فرهنگ، رفتار باروری را  ها و هنجارها به بر تقویت باورها، ارزش تأکیدی اراده شود. این الگو با بارور
های  تواند به یک عینیت اجتماعی تبدیل شود که از سوی ساخت این الگو وقتی می همه ینباااما ؛ سازد متأثر می
های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی باید تمام ظرفیت خود را  قرار گیرد. همه خرده نظام یتموردحماپشتیبان 

فرصت بروز  گاه یچهاین الگو  ،و عملیاتی کردن به این الگو قرار دهند. در غیر این صورت بخشی ینیتعدر راستای 
 .در عرصه عمل را نخواهد داشت
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