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چكيده 
براساس برآوردهاى انجام شده بيش از 1/5 ميليارد مسلمان در سراسر جهان زندگى مى كنند. از اين تعداد 45 
درصد در شش كشور بزرگ مسلمان: اندونزى، پاكستان، بنگالدش، ايران، تركيه و مصر ساكن هستند. تاكنون 
ــطح توسعه، مناطق جغرافيايى و... بعنوان مبنائى براى تحليل تحوالت جمعيتى مورد توجه  معيارهايى چون س
ــنى كمتر مورد توجه قرار گرفته است.  ــاختار س بوده اند. اما مذهب بعنوان يك عامل زمينه اى و تعيين كننده س
ــاً مبتنى بر الگوى جوامع مسيحى غربى است.امروزه  ــت، اساس روايتى كه از گذار جمعيتى و ابعاد آن مطرح اس
بسيارى از صاحبنظران توسعه معتقدند كه الگوهاى تحليل خطى توسعه از كارايى چندانى برخوردار نيستند. لذا 
بايد به اشتراكات و افتراقات اجتماعى، فرهنگى و مذهبى جوامع بيشتر توجه نمود.در اين مقاله با اين رويكرد و اين 
پيش فرض كه كشورهاى مسلمان، الگوى خاصى از گذار جمعيتى را تجربه خواهند كرد، به يكى از ابعاد اساسى 
گذار جمعيتى يعنى گذار سنى در كشورهاى بزرگ مسلمان پرداخته مى شود. سعى بر اين است كه روندها، الگوها 
و فصل اشتراكات شش كشور بزرگ مسلمان از نظر الگوهاى بارورى، مرگ و مير و بويژه ساختار سنى و همچنين 
سرعت تحوالت بارورى و تحوالت سنى مورد توجه قرار  گيرد، و در نهايت به اين سوال اساسى پاسخ داده مى شود 

كه الگوى گذار سنى ايران با اين كشورها چه تفاوت و تشابهاتى دارد.

كليد واژگان: گذار سنى، تحوالت جمعيتى، كشورهاى منتخب مسلمان، گذار جمعيتى
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• مقدمه
همه مللى كه از يك نظام اقتصادى سنتى مبتنى بر كشاورزى به سوى نظامى مبتنى بر صنعت و شهرنشينى 
ــرايى، 1376، 53 ).  ــگرفى را در وضعيت دموگرافيك خود نيز تجربه كرده اند (س رفته اند، همزمان تغييرات ش
ــان با استفاده از  ــنتى و فالحتى به جامعه صنعتى مدرن را جمعيت شناس وضعيت دموگرافيك گذار از جامعه س
نظريه گذار جمعيتى توضيح مى دهند( سرايى، 1376: 52). از نيمه دوم قرن بيستم به اين سو گذار جمعيتى 
ــعه يافته، بحث هاى فراوان وگوناگونى را دامن زده است. تا اواخر دهه 1970  ــعه و توس همه جوامع درحال توس
مركز توجهات بيشتر بحث ها، برداشت هاى كالسيك از نظريه گذار جمعيتى بود، و تصور عمومى بر اين بود كه 
پس از عبور از دوران گذار جمعيتى، بارورى و مرگ ومير در سطح پائينى متعادل مى شود، و در نهايت جمعيت به 
سوى ايستايى ميل مى كند، يعنى حجم جمعيت و تركيب سنى جمعيت هم ايستا مى شوند ( سرايى، 1389). 
اما تجربه جمعيتى كشورهاى صنعتى پيشرفته در سه دهه گذشته نشان مى دهد كه پس از پايان دوران گذار اول 
جمعيتى نه تنها تعادل پايدارى در زمينه ميزان هاى بارورى و مرگ و مير صورت نمى گيرد، بلكه بارورى زير سطح 
جانشينى و سالمندى جمعيت، جوامع را در معرض چالشهاى نوظهورى قرار مى دهد (محمودى و مشفق، 1388 
: 68؛ مشفق و ميرزايى،1389). امروزه گذار جمعيتى يكى از ويژگى هاى تمام كشورهاست، اما هر كدام از كشورها 
در مرحله متفاوتى از گذار جمعيتى قرار دارند. زيرا هر كشورى در موقعيت متفاوتى از عوامل و شرايطى قرار دارد 
كه بر روى گذار جمعيتى آن تأثير مى گذارد و الگوهاى متفاوتى از آن را به بار مى آورند، كه از اين عوامل مى توان 
به سطح توسعه، جغرافيا، قوميت و مذهب اشاره كرد. با توجه به برخى تحقيقات صورت گرفته مى توان مذهب 
را به عنوان يك متغير مؤثر بر بارورى و به تبع آن مؤثر بر گذار جمعيتى در نظر گرفت.در ادامه به مقايسه گذار 
جمعيتى و شاخص هاى بارورى (CBR، CDR و TFR) در بين چند كشور مسلمان و غير مسلمان پرداخته ايم، 
ــده سايت سازمان ملل در سال 2010 استفاده شده است. براى نمونه در ضمن مقايسه  كه از آمارهاى برآورد ش
گذار جمعيتى (شاخص هاى CBR و CDR) بين دو كشور اندونزى با 88 درصد مسلمان و فيليپين با 10 درصد 
ــده اند)، اين نتيجه حاصل شد كه كشور اندونزى رشد  ــلمان (هر دو كشور از منطقه شرقى آسيا انتخاب ش مس
طبيعى صفر را در حدود 40 سال زودتر از فيليپين تجربه خواهد كرد. همچنين درمقايسه شاخص بارورى كل در 
بين سه گروه از كشورها با داشتن درصد هاى مختلفى از جمعيت مسلمان (كشورها دو به دو همسايه مى باشند) 

در دوره زمانى 2005 تا 2010 نتايج زيرحاصل شد: 

جدول 1. مقايسه ميزان بارورى كل در كشورهاى منتخب در سال 2010

درصد مسلمان ميزان بارورى كل نام كشور
3/65 97 پاكستان
2/73 13 هند
2/15 99 تركيه
1/46 2 يونان
2/19 88 اندونزى
3/27 10 فيليپين

بخش جمعيت سازمان ملل 2010



ــلمانان است اما در گروه سوم برعكس اين  ــلمانان باالتر از غيرمس در دو گروه اول و دوم ميزان بارورى كل مس
وضعيت وجود دارد. كه اينگونه تفاوت ها و هماهنگى ها دليلى براى انتخاب كشورهاى مسلمان از سوى پژوهشگران 
ــامل ايران، تركيه، مصر، اندونزى،  ــت. در اين مقاله روند تحوالت ساختار سنى شش كشور مسلمان ش ــده اس ش
ــلمانان جهان در اين كشورها زندگى مى كنند، مورد  ــتان و بنگالدش كه تقريباً 45 درصد از جمعيت مس پاكس

بررسى قرار مى گيرد.

• مبانى مفهومى و نظرى
جمعيت شناسان براى تحليل و تبيين تحوالت جمعيتى جوامع از نظريه گذار جمعيتى استفاده مى كنند. روايت هاى 
كالسيك از نظريه گذار جمعيتى ناظر بر تغيير از حالت تعادل طبيعى به حالت تعادل ارادى جمعيت است (سرايى، 
1376 : 52). در تعادل طبيعى، ميزان هاى بارورى و مرگ و مير در اثر عوامل زمينه اى غير قابل كنترل باال هستند در 
نتيجه رشد جمعيت پايين است. در مسير توسعه و نوسازى ميزان هاى بارورى و مرگ  و  مير و رشد جمعيت به سطح 
حداقل مى رسد، لذا جوامع وارد مرحله تعادل ارادى مى شوند، گذار از تعادل طبيعى به تعادل ارادى كه همراه با رشد 
باالى جمعيتى است بيش از صد سال طول مى كشد (محمودى و مشفق، 1388 : 69). در بازنگرى نظرية گذار، به 

طور كلى، چهار مرحله را از يكديگر تفكيك مى كنند:
مرحله اول: به زمانهاى قبل از دوران جديد برمى گردد و مشخصة آن تعادل ميان ميزان هاى مواليد و مرگ و 
مير است. اين وضعيت مشخصة تمام جمعيت هاى انسانى تا اواخر قرن هيجده يعنى زمانى است كه در كشورهاى 
ــر هر دو باال و بين 30 تا 50  ــى تعادل به هم خورد. در اين مرحله ميزان هاى مواليد و مرگ و مي ــرفتة غرب پيش
درهزار در نوسان بوده اند. در نتيجه رشد جمعيت بسيار كند بوده است. در اين مرحله به داليلى چون فقدان دانش 

پيشگيرى و در مان بيمارى ها و كمبود مواد غذايى، ميزان هاى مرگ و مير بسيار باال بوده است.
ــطح بارورى شمار جمعيت افزايش  ــبى س مرحلة دوم: در اين مرحله به خاطر كاهش مرگ و مير و ثبات نس
يافت. كاهش مرگ و مير در اصل تحت تأثير دو عامل بهبود درعرضة مواد غذايى تحت تأثير تحوالت كشاورزى 
در قرن هيجده و بهبود چشمگير در بهداشت عمومى بوده است. در نتيجه كاهش سطح مرگ و مير و شكاف بين 

ميزان هاى مواليد و مرگ و مير، رشد جمعيت شتاب گرفت.
مرحلة سوم: در اين مرحله به خاطر كاهش بيشتر در ميزان مواليد رشد جمعيت به سوى نوعى ثبات جمعيتى 
ميل مى كند. كاهش ميزان مواليد در كشورهاى توسعه يافته از اواخر قرن هيجده ميالدى در اروپاى شمالى شروع 
شد. كاهش بارورى تحت تأثير عواملى چون استمرار كاهش مرگ و مير كودكان و تغيير در كاهش نفوذ نيروهاى 
ــنتى در نتيجة شهرنشينى فزاينده، باسوادى و اشتغال فزايندة زنان و بهبود تكنولوژى جلوگيرى از حاملگى،  س

صورت گرفت.
مرحلة چهارم: مشخصه اين مرحله ثبات است. ساخت سنى جمعيت سالخورده شده، در مواردى ميزان هاى 

بارورى به زير سطح جايگزينى رسيده و نرخ رشد جمعيت به سرعت كاهش مى يابد(حسينى،1383، 190).
ــناختى در بعضى از كشورها و مناطق دنيا با مدل فوق مطابقت نمى كند، در طول  از آنجا كه گذار جمعيت ش
دهه هاى اخير عده اى بر آن شده اند تا به بازنگرى در نظرية گذار بپردازند. كه از اين بين مى توان به مطالعات در 
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حوزه مذهب اشاره كرد.
طى تحقيقى كه ليسا جوردن1 در سال 2006 تحت عنوان « مذهب و بارورى در اياالت متحده « انجام داده 
ــطوح مختلف ميزان هاى بارورى رابطه معنى دار و مهمى وجود  ــت يافت كه بين مذهب و س به اين نتيجه دس
دارد حتى اگر متغيرهاى مداخله گر را كنترل كنيم(به نقل از پروان، 1391). در تحقيقى هم كه نوبخت در سال 
1385 تحت عنوان « مذهب و بارورى (مقايسه رفتار بارورى اهل سنت و شيعه) « انجام داد به اين نتيجه رسيد 
كه مذهب بر بارورى تاثير معنادارى دارد و با كنترل كردن متغيرهاى اجتماعى و اقتصادى و جمعيتى اين رابطه 
ــود. در اين پژوهش تفاوت بارورى دو گروه مذهبى بر  معنادار خواهد ماند گرچه رابطة دو متغيرضعيف تر مى ش
اساس بخش دوم فرضيه گروه اقليت تبيين شد كه تفاوت بارورى دو گروه بعد از كنترل تمامى عوامل باقى ماند 
و اين بدين دليل است كه در جامعه مورد بررسى همانندى اقتصادى و اجتماعى قبل از فرهنگ پذيرى حادث 
مى شود(همان). مرگان2 و همكاران در سال 2002 تحقيقى تحت عنوان تفاوت بارورى و استقالل زنان مسلمان 
و غير مسلمان در بين چهار كشور آسيايى(هند، مالزى، تايلند و فيليپين) انجام دادند، به اين نتايج رسيدند كه 
زنان مسلمان(در مقايسه با زنان غير مسلمان) معموالً بچه بيشترى دارند، ميل بيشترى به بچه بيشتر دارند و در 
زمانى كه ميل به بچه بيشتر ندارند، تمايل كمترى به استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى دارند. و همچنين 
نشانه هايى از ارتباط بين مذهب يا قوميت و استقالل زنان پيدا كردند(همان). ميشرا3 در سال 2004 تحقيقى با 
عنوان تفاوت هاى بارورى و تنظيم خانواده مسلمانان و غير مسلمانان در هند به انجام رساند و به اين نتايج دست 
يافت كه عوامل اقتصادى و اجتماعى نمى توانند كمترين استفاده از تنظيم خانواده و باالترين سطح بارورى در بين 
مسلمانان را توضيح دهند به اين دليل كه هنديان در استفاده از برنامه هاى تنظيم خانواده بيش از حد به عقيم 
سازى اعتماد دارند كه مسلمانان ترجيح مى دهند از روشهاى موقتى استفاده كنند و ديگر اينكه در هند برنامه هاى 
تنظيم خانواده بيشتر از طريق بخش عمومى مورد تبليغ قرار مى گيرند كه منافع جمعى در آن ها دخيل است، 
در صورتى كه مسلمانان جامعه اى گروه هاى درونگرا هستند. به اين صورت اين يافته ها پيشنهاد مى كنند كه در 
دسترس قرار دادن روشهاى موقتى و به ويژه در حيطه منافع شخصى ممكن است استفاده از وسايل جلوگيرى از 

بارورى را در بين مسلمانان افزايش دهد كه به تبع آن بارورى در بين آنها كاهش يابد(همان). 

• روش تحقيق
ــي از برآوردهاي اخير(2010) بخش  روش تحقيق در اين مقاله تحليل ثانويه بوده، يعنى داده هاي اين بررس

جمعّيت سازمان ملل مّتحد اقتباس شده است.

* يافته ها
جدول شماره 2 ويژگى هاى عمده كشورهاى بزرگ مسلمان را نشان مى دهد، همچنان كه مالحظه مى شود 
بيش از 45 درصد از جمعيت مسلمانان جهان در اين شش كشور بزرگ اسالمى زندگى مى كنند. ارقام مندرج در 
1.Lisa Jordan
2.S.Philip Morgan, ed
3.Vinod Mishra



جدول نشان مى دهند كه كشور اندونزى با داشتن 209124367 نفر مسلمان، نزديك به 13 درصد از كل جمعيت 
مسلمانان جهان را دارا مى باشد و نسبت به ساير كشورها بيشترين تعداد مسلمان را در خود گنجانده است. كشور 
تركيه با حدود 4/6 درصد از جمعيت مسلمان جهان كمترين تعداد جمعيت مسلمان را در بين كشورهاى مورد 
مطالعه دارد. ايران با داشتن نمره شاخص 0/707 در بين اين كشورها باالترين نمره شاخص توسعه انسانى و كشور 

بنگالدش با داشتن نمره شاخص 0/5داراى كمترين نمره شاخص توسعه انسانى مى  باشد.

جدول شماره(3)، روند تغييرات بارورى، مرگ و مير و ميانه سنى بين كشورهاى منتخب مسلمان 2050-1950را 
نشان مى دهد. همه كشورهاى مسلمان در دهه 1950 داراى يك رژيم بارورى طبيعى(42 تا 51 در هزار) بودند، اما 

با گذشت يك دوره 100 ساله به يك رژيم زاد و ولد كنترل شده و پايين(بين 8 تا 13 در هزار) مى رسند.
 از نظر سطح مرگ و مير نيز شاهد تغيير از يك رژيم مرگ و مير باال و طبيعى به مرگ و مير كنترل شده در 
دهه 2000 و روند افزايشى نرخ مرگ و مير به دليل اثرات ساختار سنى شاهد هستيم. همچنين ميانه سنى نشان 
دهنده تغيير ساختار سنى كشورهاى مسلمان از يك ساختار سنى كامًال جوان(حول و حوش 20 سال) به يك 

ساختار سنى نسبتاً سالخورده است.
ــرعت گذار جمعيتى در ايران بسيار باالست. به طورى كه در سال افق پيش  ــود س همچنان كه مالحظه ميش
بينى(2050 ) كشور ايران در بين كشورهاى مورد بررسى داراى كمترين ميزان بارورى، بيشترين ميزان مرگ و 
مير و همچنين بيشترين ميانه سنى خواهد بود. اين در حالى است كه كشور پاكستان نسبت به ساير كشورهاى 
مورد بررسى داراى كمترين سرعت گذار جمعيتى است و ديرتر از ساير كشورها مراحل گذار جمعيتى را تجربه 

خواهد نمود. 
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جدول 2. ويژگى هاى عمده كشورهاى مسلمان

شاخص توسعه 
انسانى سال 2011

نسبت از كل
مسلمانان جهان درصد مسلمان تعداد 

مسلمانان
جمعيت

نام كشور
رشد ساالنه تعداد

0/707 4/67 99 75721140 1/254 76486000 ايران
0/699 4/60 99/8 74574820 1/776 74724269 تركيه
0/644 4/77 94 77338500 0/977 82275000 مصر

0/617 12/91 88 209124367 1/038 237641326 اندونزى
0/504 10/78 97 174556350 1/769 179955000 پاكستان
0/5 7/82 89 126663910 1/136 142319000 بنگالدش

45/55 737979087 793400595 كل

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011
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بطور كلى سه الگو را در زمينه گذار جمعيتى در كشورهاى مهم مسلمان مى توان تشخيص داد: 
ــد  ــاره كرد، رش الف) الگوى اول؛ پيشـگامان1 گذار جمعيتى: در اين زمينه مى توان به ايران و تركيه اش
صفر(نقطه تالقى ميزان مواليد با ميزان مرگ و مير) در بين كشورهاى اين گروه زودتر از گروه هاى ديگر اتفاق 
ــل از دهه 2050)، و اين در حالى اتفاق مى افتد كه ميزان هاى بارورى و مرگ و مير در اين گروه در  ــى افتد(قب م
مقايسه با گروه هاى ديگر در آغاز دوره(1950) باالتر است. اين روند نشان دهنده اين است كه گذار جمعيتى در 
اين گروه سريعتر اتفاق خواهد افتاد يا به عبارتى ديگر شكاف بين كاهش رژيم زاد و ولد و مرگ و مير كمتر است. 

نمودار 1. الگوهاى گذار جمعيتى در كشورهاى بزرگ مسلمان از سال 1950 تا 2100

1.Forerunners

جدول 3. روند تغييرات ميزان هاى خام مواليد و مرگ و مير(در هزار) و ميانه سنى در كشورهاى بزرگ مسلمان(1950-2050)
ميانه سنى ميزان مرگ و مير خام ميزان مواليد خام  نام

2050كشور 2000 1950 2050 2000 1950 2050 2000 1950
47/2 20/8 22 12 5 29 8 18 51 ايران
42/3 24/5 19/7 11 6 19 10 20 48 تركيه
36/9 21/4 20/4 8 6 22 12 25 48 مصر

41/6 24/4 0/20 11 7 25 11 21 43 اندونزى
34/7 19 19/8 9 8 24 13 29 42 پاكستان
41/3 20/8 19/3 10 7 21 10 25 48 بنگالدش

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011

الگوى اول: پيشگامان گذار جمعيتى

الگوى دوم: ميانه روهاالى گذار جمعيتى



ب) الگوى دوم؛ ميانه روهاى1 گذار جمعيتى: اين دسته از كشورها با كمى تأخير نسبت به كشورهاى دسته 
اول، گذار جمعيتى را تجربه مى كنند، مصر و اندونزى در اين گروه قرار مى گيرند. اين دو كشور رشد صفر را در 
دهه 2060 تجربه خواهند كرد، نرخ رشد طبيعى در بين اين كشورها در آغاز دوره مورد بررسى به علت اختالف 
كم بين ميزان هاى بارورى و مرگ و مير كمتر از گروه هاى ديگر بوده است. كه اين وضعيت بيانگر اين است كه 
ــد منفى و سالخورده شدن جمعيت نسبت به گروه هاى ديگر وضعيت متفاوتى را  ــرعت رش در آينده از لحاظ س

تجربه خواهند كرد.
ج) الگوى سـوم؛ متأخرين2 گذار جمعيتى: در اين كشورها كاهش بارورى نسبت به گروه هاى ديگر بسيار 
ــده در حاليكه در گروه هاى ديگر قبل  ــت به عبارتى در دهه هاى 1960 تا 1980 آغاز ش ديرتر اتفاق افتاده اس
ــروع شده(راهر3، 2004، 25-26). همچنين رشد صفر در بين اين كشورها بعد از سال 2060 اتفاق  از 1950 ش
خواهد افتاد. سرعت گذار بسيار پائين است، پاكستان و بنگالدش از جمله اين كشورها مى باشند. مالحظه مى شود 

بين 20 تا 30 سال شروع گذار جمعيتى در اين كشورها فاصله زمانى دارد.
اگر به ستون شاخص توسعه انسانى در جدول شماره(1) مراجعه شود مشخص مى-شود كه اين الگوها تحت 
تأثير شاخص توسعه انسانى بوده است، يعنى كشورهاى پيشتاز در زمينه گذار جمعيتى، كشورهايى هستند كه 
ــت. مثًال شاخص توسعه انسانى در ايران و تركيه در سال  ــطح توسعه انسانى در آنها سريعتر افزايش يافته اس س
2011 برابر با 0/70بوده است. اما متوسط شاخص توسعه انسانى در كشورهاى پاكستان و بنگالدش براى همان 

سال برابر با0/50است.
ــورهاى منتخب مسلمان طى دوره  ــه الگوى گذار ميزان بارورى كل در كش در جدول 4 و نمودار 2 به مقايس
ــت. با توجه به ارقام جدول شماره 4 و نمودار شماره(2)، مى توان گفت، ايران  ــده اس 1950 تا 2050 پرداخته ش
ــاير كشورها به رژيم باروري كنترل شده دست يافته است و همچنين رسيدن به بارورى در  ــريعتر از س خيلى س
سطح جايگزيني كه در تجربه ي گذار باروري و استمرار روندهاي نزولي باروري اتفاق مى افتد، در ايران در دوره ي 
ــورهاي تركيه و اندونزى در دوره ي  ــطح از باروري در كش ــت. اما تجربه ي اين س 2000 تا 2005 اتفاق افتاده اس
2010 تا 2015 اتفاق مى افتد. از همه ديرتر كشور پاكستان به اين سطح از بارورى مى رسد كه اين مهم در 2035 

تا 2040 اتفاق خواهد افتاد.
1.Moderates
2.Latecomers
3.David S.Reher
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به اين ترتيب، مي توان كشورهاي ايران، تركيه و اندونزى را به عنوان پيشگامان تجربه ي باروري پايين قلمداد 
نمود. نكته قابل توجه در اينجا اين است كه، كشور ايران بااينكه زودتر از سايرين به بارورى در سطح جايگزينى و 
حتى كمتر از آن مى رسد اما در آغاز دوره با بارورى كل 6/93 باالترين بارورى را دارا مى باشد و همچنين در پايان 
دوره اين شاخص براى ايران 1/61 خواهد بود كه در بين كشورهاى مورد بررسى رتبه پنجم را دارا مى باشد، اين 

نشان از سرعت باالى گذار جمعيتى در ايران نسبت به ديگر كشورهاى مورد بررسى مى باشد. 

جدول 4. مقايسه الگوهاى گذار بارورى كل در كشورهاى منتخب مسلمان طى دوره 1950 تا 2050
ميزان بارورى كل

دوره
بنگالدش پاكستان اندونزى مصر تركيه ايران

6/36 6/60 5/49 6/37 6/30 6/93 1950-1955

6/62 6/60 5/67 6/65 6/15 6/93 1955-1960
6/80 6/60 5/62 6/55 6/05 6/93 1960-1965

6/91 6/60 5/57 6/20 5/70 6/70 1965-1970

6/91 6/60 5/30 5/70 5/30 6/24 1970-1975
6/65 6/60 4/73 5/50 4/72 6/27 1975-1980
5/99 6/44 4/11 5/20 4/15 6/54 1980-1985
5/02 6/30 3/40 4/80 3/28 5/62 1985-1990
4/10 5/67 2/90 3/90 2/90 3/95 1990-1995
3/41 5 2/55 3/50 2/57 2/62 1995-2000
2/87 4 2/38 3/15 2/23 1/96 2000-2005
2/38 3/65 2/19 2/85 2/15 1/77 2005-2010
2/16 3/20 2/06 2/64 2/02 1/59 2010-2015
1/98 2/86 1/94 2/46 1/91 1/45 2015-2020
1/84 2/60 1/85 2/32 1/83 1/37 2020-2025
1/74 2/40 1/79 2/20 1/76 1/34 2025-2030
1/66 2/23 1/74 2/10 1/71 1/38 2030-2035
1/61 2/10 1/72 2/01 1/69 1/46 2035-2040
1/58 1/99 1/71 1/94 1/68 1/54 2040-2045
1/58 1/90 1/71 1/88 1/69 1/61 2045-2050

*محاسبات نگارندگان با استفاده از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011



نمودار 2. مقايسه الگوهاى گذار بارورى كل در كشورهاى منتخب مسلمان طى دوره 1950 تا 2050

 جدول(5) درصد جمعيت بر حسب گروه هاى سنى بزرگ و نسبت وابستگى از سال 1950 تا 2050 نشان 
مى دهد كه نسبت وابستگى در بين همه كشورها در دوره زمانى 1975 نسبت به ساير ادوار بيشتر است، كه اين 
افزايش مى تواند به دليل اين باشد كه در اين دوره همه كشورهاى مورد بررسى داراى بيشترين درصد جمعيت 
0-14 ساله (بيشتر از 40 درصد) بوده اند. روند نزولى نسبت وابستگى بعد از دوره 1975 تا دوره 2050 نه كاهش 
ندارد بلكه با افزايش چشمگيرى مواجه خواهد شد كه اين وضعيت ناشى از درصد زياد جمعيت 0-14 ساله در 
ــتان است كه وضعيتى متفاوت تر از ديگر  ــور پاكس ــد. اما در اين بين فقط كش دوره هاى 1975 تا 2000 مى باش
كشورهاى مورد مطالعه تجربه مى كند، كه اين وضعيت به دليل اين است كه اين كشور نسبت به سايرين ديرتر 

گذار بارورى را شروع مى كند. 
در اين جدول همچنين مشخص شد كه درصد جمعيت 65 ساله و بيشتر در هر شش كشور مورد بررسى از 
دهه 1975 روندى افزايشى به خود گرفته و تا پايان دوره ادامه خواهد داشت، اما اين روند تا دهه 2025 به كندى 
ــك بمب عمل خواهد كرد و جمعيت اين گروه را  ــال 2025 اين روند به مانند ي ــورت مى گيرد، ولى بعد از س ص
افزايش خواهد داد، كه باز هم ايران همانند ديگر مشخصه ها نسبت به ديگر كشورها وضعيتى به مراتب متفاوت ترى 
ــورها در فاصله دهه 2025 تا 2050 اين رقم تقريباً دو برابر  را تجربه خواهد نمود به صورتى كه براى ديگر كش
خواهد شد اما براى ايران نزديك به سه برابر افزايش خواهد داشت يعنى از 9/45 درصد در سال 2025 به 26/78 

درصد در سال 2050 خواهد رسيد. 
ــديد مواليد در  دليل واضح اين مهم چيزى به غير از مواليد باالى ايران در دهه 1980 و همچنين تحديد ش

دهه هاى بعد از 1980 نمى-تواند باشد كه اين امر را به خوبى مى توان در نمودار شماره(1) مشاهده كرد.
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ــلمان از سال1950 تا2050 به اين صورت بود: شاخص  ــى شاخص هاى سالمندى1 براى كشورهاى مس  بررس
سالمندى (نسبت جمعيت 65 ساله به باال بر جمعيت 14-0 ساله ضربدر 100)، اين شاخص در سال 2010 در 
ــاير كشورهاى مورد مطالعه، بيشتر بوده و در كشور پاكستان كمترين ميزان  ــبت به س ايران با ميزان 27/11 نس
ــت كه در دهه 2050 نيز به همين  ــال آينده نيز حاكى از اين اس ــت. برآوردها براى 40 س يعنى 13/84 بوده اس

صورت خواهد بود. 
شاخص حمايت بالقوه2 نشان دهنده ي رابطه ي بين شمار جمعّيت واقع در سّن كار و فّعاليت (64-15 ساله) و 
1.Aging Index
2.Potential Support Ratio

جدول 5. درصد جمعيت بر حسب گروههاى سنى بزرگ و نسبت وابستگى از سال 1950 تا 2050
2050 2025 2000 1975 1950 گروه هاى سنى  نام كشور
13/2 18/5 34/81 43/29 35/66 0-14

ايران
60/02 72/05 60/25 53/47 59/15 15-64

26/78 9/45 4/94 3/23 5/19 +65

66/61 38/79 65/98 87/01 69/05 نسبت وابستگى

19/19 26/48 35/87 42/77 39/34 0-14

مصر
64/24 64/86 59/27 53/85 57/65 15-64

16/57 8/66 4/86 3/38 3/01 +65

55/66 54/19 68/71 85/72 73/46 نسبت وابستگى

15/32 23/23 37/09 45/81 41/24 0-14

بنگالدش
66/32 69/92 58/36 50/72 54/84 15-64

18/36 6/86 4/55 3/48 3/91 +65

50/79 43/03 71/36 97/17 82/34 نسبت وابستگى

20/3 29/35 41/15 43/23 40/33 0-14

پاكستان
67/78 64/62 54/41 53/05 54/09 15-64

11/92 6/03 4/44 3/72 5/58 +65

47/53 54/76 83/78 88/5 84/88 نسبت وابستگى

15/8 21/38 3/57 42/53 39/17 0-14

اندونزى
61/46 68/83 64/31 54/04 56/87 15-64

22/74 7/79 5/12 3/43 3/96 +65

62/71 45/3 55/5 85/06 75/84 نسبت وابستگى

15/4 20/9 30/59 41/37 39/44 0-14

تركيه
61/68 68/43 63/83 54/52 57/57 15-64

22/92 10/67 5/58 4/12 2/99 +65

62/14 46/15 56/68 83/43 73/7 نسبت وابستگى

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011(اعداد وارد شده به صورت درصد مى باشند)



شمار افراد سالخورده (65 ساله و باالتر) است. برآوردها نشان مي دهد كه اين شاخص از 1950 تا 2050 (جدول 
شماره 6) سير نزولى دارد، اما اين در حالى است كه اين روند نزولى از 2025 تا 2050 با سرعت بيشترى ادامه 

مى يابد كه اين مى تواند ناشى از بارورى هاى باال در اوايل دوره مورد بررسى باشد(مشفق و حق شناس، 1388).
نسبت حمايت بزرگساالن1 (نسبت جمعيت 85 ساله و بيشتر به جمعيت 64-50 ساله)، براى ايران، تركيه و 
مصر در طى دوره مورد بررسى روند افزايشى داشته است، اما در كشورهاى اندونزى و بنگالدش اين روند در طى 
ــته حفظ كند و نوسان داشته است. و در كشور پاكستان حالت كاهشى  ــى خود را نتوانس كل دوره حالت افزايش
داشته است. با اينكه اين كشور حالت كاهشى را تجربه خواهد كرد اما بازهم اين شاخص در پاكستان نسبت به 
ــورها در پايان دوره باالتر خواهد بود. زيرا كشور پاكستان كاهش بارورى را نسبت به كشورهاى ديگر  ــاير كش س

ديرتر شروع كرده است. 
شاخص نسبت وابستگي سالمندان2 (نسبت جمعيت 65 ساله و بيشتر به جمعيت 64-15 ساله)، در بين هر 
شش كشور روند افزايشى خواهد داشت. با اين تفاوت كه در ايران بيشترين سرعت را خواهد داشت كه در پايان 
ــماره 5  ــد.( مهريار و كاظمى پور؛ 1387)به طور كلى از جدول ش ــاخص براى ايران به 0/45 مى رس دوره اين ش
مى توان نتيجه گرفت كه روند تغييرات ساختار سنى و سرعت سالمندى در ايران نسبت به ساير كشورهاى مورد 
مطالعه باالتر خواهد بود، و همچنين مشخص شد كه اين سرعت براى كشورهايى كه داراى شاخص توسعه انسانى 

پايين ترى هستند كندتر خواهد بود و برعكس. 

1.Parental Support Ratio
2.Old Age Dependency Ratio
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جدول 6. محاسبه شاخص هاى سالمندى براى كشورهاى مورد بررسى از سال 1950 تا 2050

2050 2025 2010 2000 1975 1950 شاخص  نام كشور
202/98 51/11 27/11 14/19 7/46 14/54 شاخص سالمندى

ايران
2/24 7/62 11/55 12/2 16/55 11/41 نسبت حمايت بالقوه

0/08 0/04 0/04 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/45 0/13 0/09 0/08 0/06 0/09 نسبت وابستگى سالمندان

86/34 32/7 18/12 13/54 7/91 7/65 شاخص سالمندى

مصر
3/88 7/49 11/10 12/2 15/92 19/16 نسبت حمايت بالقوه

0/06 0/03 0/02 0/01 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/26 0/13 0/09 0/08 0/06 0/05 نسبت وابستگى سالمندان

119/81 29/52 16/85 12/27 7/59 9/48 شاخص سالمندى

بنگالدش
3/61 10/2 12/16 12/82 14/59 14/02 نسبت حمايت بالقوه

0/05 0/2 0/03 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/28 0/1 0/08 0/08 0/07 0/07 نسبت وابستگى سالمندان

58/73 20/56 13/84 10/79 8/6 13/83 شاخص سالمندى

پاكستان
5/69 10/71 12/32 12/26 14/26 9/7 نسبت حمايت بالقوه

0/03 0/02 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/18 0/09 0/08 0/08 0/07 0/1 نسبت وابستگى سالمندان
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• بحث و نتيجه گيري

در اين مقاله تالش شده است تا سطوح و روندهاي گذار جمعيتى در كشورهاي منتخب بزرگ مسلمان طى 
ــى طى يك قرن مورد تحليل و ارزيابى قرار گيرد. همچنان كه مالحظه نموديم زمان  ــا 2050 يعن دوره 1950 ت
آغاز، سرعت و الگوهاى گذار در اين شش كشور مسلمان تفاوت هاى معنادارى را دارد و اين تفاوت ها با زمينه هاى 
اقتصادى اجتماعى و نيز الگوى توسعه انسانى در اين كشورها رابطه معنادارى دارد. همه كشورها تا دهه 1950 
در وضعّيت باروري قبل از گذار بوده اند. با اين وجود، طبق الگوبندى گذار باروري در كشورهاي مورد بررسي ايران 
و تركيه پيشگامان ورود به دوره ي گذار در سال هاي پايانى دهه ي 1950 بوده اند. پس از اين دو كشور اندونزى و 
مصر با تأخير زمانى 10 ساله وارد دوره ي گذار جمعيتى شده اند و متأخرين اين الگو بندى، كشورهاى بنگالدش و 
پاكستان مى باشند كه بترتيب در دهه 1970 و 1980 تجربه گذار را شروع مى كنند.  بر اساس نتايج به دست آمده، 
ــعه ي انساني صورت گرفته است.  ــي در سطوح متفاوتي از توس ــورهاي موردبررس تجربه ي گذار باروري در كش
بنابراين، مي توان گفت هيچ آستانه ي مشّخصي از توسعه براي آغاز گذار باروري در كشورهاي مورد بررسي وجود 
ندارد. يافته هاي اين بررسي هم چنين حاكي از آن است كه استمرار روندهاي نزولي باروري از سال هاي پايانى دهه 
2030(جايى كه همه كشورهاى مورد بررسى بارورى در سطح جانشينى و يا كمتر از آن را تجربه خواهند كرد) 
به هم گرايي كامل كشورها در سطوح و روندهاي باروري منجر خواهد شد. كشورهايى كه داراى سطح باالترى از 
شاخص توسعه انسانى نسبت به ديگر كشورهاى مورد مطالعه هستند گذار جمعيتى را سريعتر از ديگر كشورها 
شروع كرده اند. و همچنين باروري پايين و استمرار آن ويژگي مسلّط كشورهاي موردبررسي در طول چند دهه 
آينده خواهد بود. سالخوردگي جمعّيت، تغيير ساختار سّني جمعّيت و افزايش بار وابستگى از پيامدهاي گريزناپذير 
اين پديده خواهد بود. همچنين يافته ها حكايت از اين دارند كه سرعت تغييرات ساختار سنى در ايران سريعتر و 
سالمندترين كشور در پايان دوره مورد بررسى(2050)، در بين كشورهاى مورد مطالعه ايران خواهد بود، همچنين 
ايران داراى باالترين ميزان شاخص توسعه انسانى نيز هست و در مقابل كشور پاكستان با داشتن كمترين ميزان 

شاخص توسعه انسانى جمعيت جوانترى نسبت به سايرين خواهد داشت.

جدول 6. محاسبه شاخص هاى سالمندى براى كشورهاى مورد بررسى از سال 1950 تا 2050

2050 2025 2010 2000 1975 1950 شاخص  نام كشور
143/95 45/8 23/18 16/75 8/07 10/11 شاخص سالمندى

اندونزى
2/7 7/03 10/75 12/56 15/75 14/36 نسبت حمايت بالقوه

0/1 0/03 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/37 0/14 0/09 0/08 0/06 0/07 نسبت وابستگى سالمندان

148/83 51/05 25/82 18/24 2/95 7/57 شاخص سالمندى

تركيه
2/69 6/41 9/94 11/43 13/24 19/27 نسبت حمايت بالقوه

0/09 0/03 0/02 0/02 0 0 نسبت حمايت بزرگساالن

0/37 0/16 0/10 0/09 0/08 0/05 نسبت وابستگى سالمندان

*محاسبات نگارندگان از آمارهاى بخش جمعيت سازمان ملل 2011
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