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شاعران خراسانی

 #مشهد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

بهروز شعیبی بازیگر و کارگردان سینما و
تلویزیون با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام
خود از یکی از قسمتهای برنامه «اختیاریه» که به
تازگی در سیما پخش شد ،حمایت کرد .در بخشی
از پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام
بهروز شعیبی آمده است...« :دو چهره ورزشی
با صراحت از اعتیاد خود ،روزهای شکست و
ترک آن میگویند ...کاری که باید خیلی پیشتر
میشد .همیشه ما از رفتن چهرهها به این مسیر
شنیدهایم اما هیچ وقت از بازگشت شان حرفی
نزدهاند .اتفاق مهمی افتاد و جای تبریک بسیار
دارد به گروه سازنده اختیاریه و مسئوالن شبکه
پنج...این کار یعنی حرکت اجتماعی واقعی.
تشکر از آقایان مجتبی محرمی و ناصر عباسی
دو فوتبالیست عزیز ،بابت این عمل پسندیده
و جسارتشان،ای کاش دیگر چهرههایی که
تجربههای این چنینی دارند جرئت انتقال تجربه
داشته باشند؛ برای نجات دیگران!»

دیالوگ

بریده کتاب

در دنیای کوچک خودت زندگی نکن
چون هدف زندگی
کاوش کردن و کسب تجربه است...

میگوینــد وقتی ســن آدم کمی باال مــیرود بــه گل و گیاه
عالقهمنــد میشــود و من فکــر میکنم درســت باشــد .به
احتمال قــوی ،چیزی اســت که بــه چرخه اصلــی زندگی
مربوط میشود .رویش دوباره
بعــد از زمســتانی حز نانگیــز
چیزی کمتر از معجزه نیســت.
نوعــی خوشــی و شــادی که هر
سال پیش میآید .شیوهای است
کــه طبیعــت در پیــش میگیرد
تــا درنهایــت قــدرت نمودهــای
مختلف باغچه را نشان دهد.

زندگی
پنهان والتر
میتی
(The
Secret Life
of Walter
)Mitty

من پیش از تو

کارگردان:
بن استیلر

نویسنده :جوجومویز

حکایت
کاروانی در یونان بزدند و نعمت بی قیاس()1ببردند.
بازرگانان گریــه و زاری کردند و خدا و پیامبر شــفیع
آوردندامافایدهنکرد.
چو پیروز شــود دزد تیــره روان /چه غــم دارد از گریه
کاروان؟
لقمان حکیماندر آن کاروان بــود ،یکی از کاروانیان
او را گفت که مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظهای
گویی تا از مال ما دست بردارند که دریغ باشد چنین
نعمتی کــه ضایع شــود ،گفــت :دریغ ضایــع کردن
حکمتاستکهبااینانگفتن.
آهنیراکهموریانهبخورد/نتوانبردازاوبهصیقل ،زنگ

باسیهدلچهسودگفتنووعظ/نرودمیخآهنینبرسنگ
هماناکه ُجرمازطرفماست
بهروزگارسالمت،شکستگاندریاب  /کهجبرخاطر
مسکین( ،)2بالبگرداند
چو سائل به زاری طلب کند از تو چیزی  /بده و گرنه
ستمگربهزوربستاند
توضیحات:
 -1نعمت بی قیاس :ثروت بیاندازه
 -2جبر خاطر مسکین :مهربانی و دستگیری از مسکین

حکایتهای گلستان سعدی

به قلم روان
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دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

نمابردبیرخانه05137624395 :
پذیرشآگهیواشتراک05137010 :
پیامك2000999 :

غالمرضا آذری خاکستر

صالح قاسمی
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت

زنگخطرصفرشدننرخرشدجمعیت

جمعیت300سال
قبلمشهد
چقدر بود؟

•آمار مشهد و مشهدیها به روایت سیاحان

در قدیــم معمــوال ســیاحان به طــور تخمینی
جمعیــت شــهرها را ثبــت میکردنــد .براین
اساس جمعیت شهر مشهد نیز معموال توسط
جهانگرداناعالمشدهاست.طبقنظر«ملکم»
درزماننادر(حدود300سالقبل) درمشهد
60هزارخانهوجودداشتهاست.حالآنکهدر
زماننوهویشاهرخکهبهسال1796م.وفات
یافت این رقم به 3000خانه کاهش مییابد.
«کلنلییت»(کفیلکنسولبریتانیادرمشهد)
پیرامون جمعیت مشهد در دوره قاجار معتقد
اســت :در حال حاضر جمعیت این شهر اعم از
زنومردوکودکبه6000نفرمیرسدوتعداد
خانههای آن  2000تا تخمین زده میشوند.
البتهاینفقطیکبرآوردتقریبیوآنهمازروی
حــدس و گمان اســت و من احســاس میکنم
جمعیت و تعداد واقعی خانهها در این شــهر از
این حد هم کمتر باشــد .واقعیت این است که
تاکنوندرمشهدهیچگونهسرشماریبهعمل
نیامدهاست]1[.
«مکدونال کینیر» یکــی از صاحب منصبانی
که به همراه سرجان ملکم(افسر اسکاتلندی
کمپانی هند) ،به نمایندگی از طرف کمپانی
هنــد شــرقی ،در زمــان ســلطنت فتحعلــی
شــاه قاجار بــه ایران آمــد ،جمعیت مشــهد را

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
روابطعمومی051 37009111 :
نمابرتحریریه051 37626501 :

به روایت تاریخ
روایتیازجمعیتمشهددرگذرایامو
اولینسرشماریمحالتاینشهر

سرشماری نفوس درایران سابقهای چند صد
ساله دارد ،البته درگذشته ،این سرشماریها
غالبــ ًا بــرای دریافت مالیــات ســرانه ،تعیین
شــماره مردان قادر بــه جنگ ،تعــداد نیروی
انســانی اعزامــی به مناطــق جنگــی و تعداد
تلفات ،انجام میشده است .هرودوت ،مورخ
یونانی (484ـ  425قبل از میــاد) در تاریخ
خود بــه یک نمونــه از ایــن سرشــماریها که
در دوره تاریخــی هخامنشــی انجــام شــده،
اشاره کرده اســت .اما در دوره انوشیروان نیز
روش خاصی برای تعییــن مالیاتدهندگان
و تفکیک پیــران و نوجوانــان از یکدیگر ابداع
شد و مأموران سرشماری برای نخستین بار به
جای «فرد» از مفهوم «خانوار» استفاده کردند.
مورخین ایرانی و عرب به دفعات از شهرهای
بزرگوپرجمعیتنامبردهاند،ازآنجملهشهر
نیشابورراقبلازحملهمغولوشهراصفهانرا
درعهدصفویباجمعیتیبیشازیکمیلیون
نفر ذکر کردهاند.
در اسناد تاریخی ایران نشــانههای بیشتری
درخصــوص شــمارش نفوس یافت میشــود
که هرکــدام در مقطع زمانــی خاصی اهداف
طراحان را برآورده کرده است ،اما چون در آن
زمانها تعریف مشخصی از جمعیت و ساختار
آن به قصد شــناخت تعــداد ،توزیــع و اجزای
تشکیل دهنده جمعیت وجود نداشته است،
نمیتواند به عنوان منابع مهم و قابل اســتناد
جمعیتیمعرفیشوند.
امــا نکته جالــب دیگــر آن که ،تاریخ تشــکیل
اولین اداره احصائیه به سال  ۱۳۰۳شمسی
بازمیگردد.دراینسالمسئولیتجمعآوری
و مرکزیت بخشــیدن به آمارهای مورد نیاز بر
عهده وزارت کشــور گذاشته شــد و با تصویب
هیئتوزیرانادارهایباعنوان«ادارهاحصائیه
و سجل احوال» برای این منظور شروع به کار
کرد.احصائیهدرلغتبهمعنایآماراستقبل
از به وجود آمدن این اداره ،برای سرشــماری
شــهر تهران کارهایی صورت گرفته بود .این
اقدامات با روی کار آمدن ناصرالدین شاه آغاز
شــد .اولین آمارگیــری تهران به سرشــماری
نفوس و مســکن به حــدود  ۱۶۰ســال پیش
یعنــی  ۱۲۶۹ه.ق ( ۱۲۳۱شمســی) و
صدارت میــرزا آقاخــان نــوری بازمیگردد.
در این سرشــماری جمعیت ،تعــداد منازل و
ســاختمانهای شــهر تهران شــمارش شد.
حدود هفت ســال پس از این تاریخ و در ســال
 ۱۲۳۸شمســی نیــز دســتورالعملی جامع
دربــاره سرشــماری نفــوس و منابــع مالــی و
اقتصادی از سوی وزرای وقت به حکام والیات
صادر شــد تا شــمار جمعیت ،خانوار ،مسکن
و میــزان داراییهای مــردم در همــه دهات و
شهرهای کشور مشخص شود ،اما این دستور
به علت مشکالت فنی فرصت انجام نیافت.
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یادداشت

عکس تزئینی است

الهی بسیار مااندک است واندک تو بسیار و فرموده ای:
گرچه بسیار تو بوداندک زاندکت میدهند بسیارت.
الهی ،عارف را به مفتاح بسم ا ،...مقام ُ
«کن» عطا کنی که
ُ
با«کن» هر چه خواهی کنی کن .بــا این جاهل بی مقام هر
چه خواهی کنی کن که آن کلید دارد و این کلید دارد.
الهی ،همۀ الفاظ یونانیان یک ســوی و اســم عالم به لفظ
قوس موس یک سوی.

الهی ،ابلیــس رجیم را بالواســطه خطاب کنی و انســان
کامل را من وراء حجاب که نه آن آیت قرب اســت و نه این
رایت ُبعد.
الهی ،شکرت که از افکار رهزن عاصمم بوده ای.
الهی ،دل چگونه کاالیی است که شکستۀ آن را خریداری
و فرموده ای« :پیش دلشکسته ام».
الهی ،اگر یک بار دلم را بشکنی ،از من چه بشکن بشکنی.
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صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

حکمت روز
خوشابهسعادتمندیآنانکهازدوستانوپیروانحسین(ع)هستند.بهخداسوگندایشاندرقیامتپیروزونیکبختهستند.
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پنجاههــزار نفر بــرآورد کــرده اســت .فریزی
دیگر ســیاح اروپایی جمعیت مشهد را چهل
هــزار نفرتخمیــن زده و مســیو کنولــی که در
سال 1823م از مشهد دیدن کرده ،جمعیت
آن را  45هزار نفر نوشته اســت .بارنز از دیگر
سیاحانیاستکهدرسفرنامۀخودازجمعیت
چهلهزار نفری مشهد یاد کرده است .ضمن
آنکه«مسیوفریه»فرانسویدرسال1845م
وخانیکوفوشیندلربهطورمشترکجمعیت
مشهد را شصتهزار نفر ،لردکرزن 45هزار
نفر و هانــری رنــه المانی در ســال 1899م.
جمعیت آن را هشتادهزار نفر برآورد کردهاند.
[ ]2از این میان ،جهانگردی دیگر از مشــهد
به عنوان شــهری بزرگ یاد کرده که جمعیت
شــهر از شــصت هزار نفر کمتر نیســت ،بلکه
بیشتر دارد]3[.
•اولین سرشماری

در عصر ناصرالدینشاه ،توجه به سرشماری
نفوسومسکنبهصورتجدیدرایرانمطرح
شــد .مجموعۀ ناصری ،ده جلد از رسالههای
مختلف خطی است که بیشتر آنها مربوط به
جغرافیای والیات مختلف ایران ،سرشماری
نفوس ،طوایف ،نوع معیشت ،شرح حال علما
وفضال،توصیفبناهاوآثارهنریوغیرهاست.
این مجموعه پس از سال 1290تا1300ق
فراهم شده است]4[ .
درمشهدنیزنخستینودقیقترینسرشماری
عمومــی درســال 1295ق .بهدســتور
ناصرالدین شــاه قاجار صورت گرفت .دراین
زمانرکنالدولهحکمرانخراسانوسیستان
بود و کارسرشــماری تحت نظر زین العابدین
میرزا بن شــاهزاده محمد ولــی میرزا صورت
گرفته اســت .اینکه این سرشماری چند ماه
طول کشیده و توســط چند مأمور انجام شده
است ،اطالعات دقیقی در دست نیست .ولی
احتمال دارد تهیه این آمار حدود سه ماه طول
کشــیده باشــد.و محدوده آماری شش محله
نوغان،سرشور،عیدگاه،سراب،پایینخیابان
و باالخیابان است.
زیــن العابدیــن میــرزا یکــی از شــاگردان
دارالفنونبودکهدرزمانسلطنتناصرالدین
شاه قاجار و حکمرانی رکن الدوله در خراسان
به مشــهد آمده و کار آمار گیری را به سرانجام
میرساند .براساس پژوهش «مهدی سیدی»
پژوهشگر تاریخ مشهد ،نســخهای از این آمار
که در حد خود دقیق و سودمند است و ظاهرا
نســخه اصل و منحصر به فرد نیز باید باشــد،
در کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران به
شماره1232موجود است .این نسخه تاریخ
نداردولیچونتصریحداردکهدرسال«بارس
ئیل» یعنی «ســال پلنگ» تهیه شــده اســت و
همچنین بــا توجه به قرائن موجــود ،میتوان
حدس زد که باید در سال 1296ه ق .تألیف
شده باشد.
زین العابدین میرزا آمار هریک از شــش محله
اصلی مشــهد را جداگانه و به صــورت جدول
آورده و حتی جزئیاتی از قبیل اســم ،شــغل،
رئیس خانــواده ،تعــداد اوالد ذکــور و اناث را
به تفکیک ذکــر کــرده اســت ]5[.طبق این
سرشماری جمعیت مشهد 57287نفر ثبت
شده و شــهر مشــهد حدود  7667باب خانه
ذکر شده است.
•آمارهایکدخدایانمحالتپنجگانهمشهد

مهمترین مسائلی که در این سرشماری مورد
توجه قرار گرفتهاند عبارتند از:
تقسیمبندی مردم جامعه به فقیر و غنی.
ذکــر مشــاغل عمده مردم شــهر مشــهد و
مشخص کردن کارمندان دولتی از رعیت.
توجــه بــه دیگر اقشــار شــهر مشــهد چون
یهودیان.
ذکر تعداد افراد اعم از زن و مرد ،پیر و جوان،
افراد معلول.

نکته قابل توجه در سرشماری سال 1295ه
ق .مشهد ،اشاره زین العابدین میرزا به تعداد
مســاجد ،تکایا ،مــدارس ،کاروانســراها ،آب
انبارها ،کارخانجات و باغهای شهر است.
کدخدایان محالت پنج گانه شــهر مشهد ،در
ماه رجــب ســال1283ق برابر بــا 1866م
آماری از مجموع خانههای مسکونی و شغلی
هر محله تهیه کردند که آمار توسط کدخدای
آن محله تهیه و جمع کل بهصــورت زیر اعالم
شده است:
محلــۀ سرشــور ،جمعــی عالیشــأن کدخدا
مددبیــک  7286دربنــد /محلــۀ ســراب،
جمعی عالیشــأن کدخــدا غالمرضــا 839
دربند /محلۀ چهار بــاغ 291 ،دربند /محلۀ
نوغــان ،جمعــی عالیشــأن حاجــی یعقوب
 1384دربند /محلۀ خیابان سفلی ،جمعی
عالیشــأن کربالیــی رحیم کدخــدا 1288
دربند.
در آن دوران و به روایت این اسناد ،در مجموع
11088خانــه مســکونی در تمامی محالت
مشــهد وجــود داشــته اســت .همچنین طی
این سرشــماری 167باب مسجد در محالت
مشــهد وجود داشــته اســت .و کل مدارس را
 19بــاب ذکــر کردهانــد و از وجــود  47بــاب
حمام و  56آبانبار برای کل مشهد یاد شده
است]6[.
•ازدیاد جمعیت

تاثیر بهبود مســائل بهداشــتی را میتوان در
جمعیتی شهر مشــهد نیز مالحظه
ســاختار
ّ
کرد .درواقع هرچه کیفیت مسائل پزشکی و
بهداشتی در این شهر مطلوب میشود ازدیاد
جمعیــت نیــز مشــاهده میشــود .چنانکــه
ّ
جمعیت مشــهد طــی دوره
بررســی نفوس و
ّ
قاجار ،تــا ســال 1328ش1368/.ق .نیز
موید این مطلب است.
جمعیت مشهد32000
در اوایل دوره قاجار
ّ
نفر تخمین زدهشــده اســت و به نقــل از جرج
لرد کرزن ،در ســال 1892م1271/.ش.
بــه 45000نفربالــغ میرســد .قهرمــان
میــرزا عیــن الســلطنه هــم در ســال
جمعیتــی در حــدود
1324ق1906/.م.
ّ
 80تا صد هزار نفر را برای مشهد تخمین زده
است ]7[.در ســال 1307ش1346/.ق.
اوایــل دوره پهلــوی ایــن رقم بــه 130000
نفر میرســد .طبق آمارهای رســمی ،مشهد
در ســال 1319ش1359/.ق .دارای
جمعیت و در سال1328ش.
 176471نفر
ّ
 206900نفر شهروند بوده است که در سال
1348ش1389/ .ق .بــه رقم 409281
نفر میرسد ]8[.از ســال  1345تاکنون نیز
هردهسالسرشماریعمومینفوسومسکن
در مشهد و سایر نقاط انجام گرفته است.
•منابع

[ .]1سفرنامه خراســان و سیســتان ،شرح سفر
کلنــل ییــت بــه ایــران و افغانســتان در روزگار
ناصرالدین شاه ،چارلز ادوارد ییت ،ص304
[ .]2مشهد از نگاه سیاحان« از1600تا1914م».
با تکیه بــر منابع ترجمه شــده به فارســی .بهروز
طاهرنیا مشــهد :آســتان قدس رضوی،1376 .
ص187
[ .]3سه سفرنامه هرات ،مرو ،مشهد .قدرت ا...
روشنی زعفرانلو .تهران :توس ،2536 .ص201
[ .]4جغرافیا و نفوس خراســان در عصرناصری.
رضا نقدی .مشــهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 ،1390ص76
[ .]5جغرافیــای محلههای مشــهد .تقی بینش.
مجله دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی .شــماره  ،2ســال ،13تابستان،1356
302
[ .]6نفــوس ارض اقدس یــا مردم مشــهد قدیم.
زین العابدیــن میرزای قاجــار .تصحیح و توضیح
از مهدی سیدی .مشهد :مهبان ،1382 .ص15
[ .]7روزنامــه خاطــرات عین الســلطنه .قهرمان
میرزا ســالور .به کوشــش مســعود ســالور و ایرج
افشار .ج .2تهران :اساطیر ،1376 .ص .1677
[ .]8تاریخ مشهد الرضا .احمد ماهوان .مشهد:
سخن گستر ،1388 .ص .475

شاخصهایجمعیتشناختیبیانگرروندتغییرات
و تحوالت جمعیتی یک کشــور هســتند ،چنان که
نرخ رشــد جمعیت یکی از مهمترین شاخصها در
آن عرصه به شــمار میآیــد و براســاس آن میتوان
تحوالت جمعیتی را نسبت به گذشته ،حال و آینده
مورد بررسی قرار داد .آخرین سرشماری کشور در
ســال  1395انجام گرفت ،بنابراین از سال  65تا
 95میتوان ســه دهه تحــوالت جمعیتــی را مورد
بررسی قرار داد .بررسی این تحوالت حکایت از آن
دارد که نرخ رشد جمعیت از 3.9درصد در سال65
به  1.24در ســال  95کاهش یافته اســت .به بیان
دیگر نرخ رشــد جمعیت به کمتر از یک سوم تقلیل
یافته است .این کاهش نرخ رشد جمعیت بیانگر آن
است که قطعا در دو دهه آینده یعنی پیرامون سال
 1420بلکهزودتربانرخرشدجمعیتمنفییاصفر
مواجه میشویم.
از این رو تــداوم روند فعلی هشــدار و زنگ خطری در
زمینه صفر شــدن نرخ رشــد جمعیت کشــور است.
عمق این بحــران زمانی ملمــوس خواهد بــود که دو
شاخص جمعیت شناسی دیگر یعنی «نرخ باروری» و
«ســالمندی» را نیز در کنار نرخ «رشد جمعیت» مورد
توجه قرار دهیم .براین اساس ،نرخ باروری به معنای
میانگینتعدادفرزندانیکزناستکهدرطولدوره
بارداری خویش به دنیا میآورد .این نــرخ باروری در
سال  65حدود  6.5فرزند به ازای هر زن بوده که در
سال 95این رقم به 1.8فرزند به ازای هر زن کاهش
یافتهاست.اینروندنشاندهندهآناستکهجمعیت
ماتادودههآیندهثابتنخواهدماند،چراکهبهازایپدر
و مادر کمتر از دو فرزند جایگزین میشوند .شاخص
دیگرنرخسالمندیاستکهباتداوماینشرایطمابه
سمتکاهشنرخباروریوکاهشنرخرشدجمعیت،
به سمت سالمندی قطعی جمعیت حرکت خواهیم
کرد ،چنــان که تــا دو دهه آینــده بیــش از 20درصد
جمعیت کشــور باالی  60ســال خواهند بود و تا سه
دهه آینده یعنی حدود سالهای  1429این نسبت
از30درصد هم عبور خواهد کرد .در واقع نرخ رشد،
نرخ باروری و نرخ ســالمندی بیانگر آن است که طی
دو دهه آینده روند کاهش جمعیت و تا سه دهه آینده
سونامی سالمندی را در کشــور تجربه خواهیم کرد.
با توجه به تفاســیر فوق باید بیان کرد که متاســفانه
تحوالت جمعیتــی ،وضعیت اقتصــادی را نیز تحت
تاثیر قرار میدهــد ،بنابراین مطرح شــدن افزایش
ســن بازنشســتگی از ســوی برخی از صاحبنظران
بیانگر نداشتن برخورد صحیح و پاک کردن صورت
مسئله اســت .در حقیقت بســیاری از اقتصاددانان
نوبلیســت بر این باورنــد که جمعیت موتــور محرکه
رشــد اقتصادی در تمام دنیاســت .در واقــع زمانی
غرب توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی را به دست
آورد که در پنجره جمعیتی بود و اکثریت جمعیت آن
جوان بودند .هم اکنون به دلیــل بروز و ظهور پدیده
سالمندی ،نشانههای رکود و بحرانهای اقتصادی
را در غرب شــاهد هســتیم .ژاپن یکی از نمونههای
بارز این کشورهاســت .هر چند که بهره وری نیروی
انســانی و نظم و انضباط اجتماعی در این کشور در
حداعلیاستودربرههایاینکشوربهدلیلداشتن
جمعیت فعــال و پویا و پیشــرفت فنــاوری ،مرزهای
رشد اقتصادی را در دنیا ثبت کرد اما از آن جا که این
کشور ســاختار جمعیتی خویش را مدیریت نکرد ،با
مشکالت بسیاری مواجه شد .حال با توجه به این که
کشور ما تا سال 1415در پنجره جمعیتی قرار دارد
و اکثریت جمعیت بین ســنین  15تا  64سال(سن
کار) قــرار دارنــد ،بایــد از ایــن فرصت بــرای جهش
اقتصادی و صنعتی استفاده کرد اما اگر این فرصت
از دست برود به طور قطع متضرر خواهیم شد.
متاســفانه به رغــم آن که بیــش از چهار ســال از ابالغ
رسمی سیاســتهای کلی جمعیتی گذشته اما طی
این مــدت دولت اقدامی برای حمایــت از فرزندآوری
انجامندادهاست.ازسویدیگرحدودپنجسالازطرح
جامع«جمعیتوتعالیخانواده»درمجلسمیگذرد
کهشوربختانهاینطرحنیزبهنتیجهنرسیدهاست.
در مجمــوع باید بیــان کرد کــه سیاســتهای کلی
جمعیت در وهله نخست ناظر بر سیاســت گذاران و
دولتمرداناستنهمردم.اگرامروزبهمنظورحمایت
ازخانوادهوفرزندآوریهزینهایصرفنشود،قطعادر
دهههایآیندهبایددراینخصوصصدهابرابرهزینه
کرد.ازسوییشاهدیمکهتکفرزندییابیفرزندی
به یک فرهنگ مدرن تبدیل شــده و مورد اســتقبال
بسیاریاززوجهایجوانقرارگرفتهاست.حالفارغ
ازآنکهدولتبتواندبهوظایفخویشعملکندیانه،
خانوادهها باید به آینده خویش و فرزندان شــان فکر
کنندوسخنآخرآنکهافزایشنرخجمعیتمستلزم
تمهیدسیاستهایفرهنگیمنسجماستتادرسایه
آننگرشخانوادههادربارهافزایشفرزندونیزمیلبه
فرزندآوریاصالحشود.

