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  نفوس و مسئله جمعيت-۴٧درس 
 
 و دارای بررسی مسائل اجتماعی مقوله مهمی در" عامل دمکرافيک"یا " جمعيت"، "نفوس"

 بحث پيداست که نفوس شرط الزم بدون. حيات اجتماعی است اهميت ویژه و نقش معينی در
ها باید وجود داشته باشد تا جامعه ای بوجود آید،  انبوه انسان. برای حيات مادی جامعه است

  .می شوند نبوه جمعيت طبيعت و نيروهای آن مهارااین  با کار
یا آهنگ افزایش جمعيت  حدود شرایط معينی، نفوس زیادتر یا کمتر همچنين بدیهی است در

 طول تاریخ، در افزایش نفوس بشری در. واقع شود شتاب یا کندی رشد موثر د درمی توان
نيروهای  بر عوامل پيروزی های متعدد بشر تکامل جامعه نقش موثری ایفا کرده و یکی از

سال پيش عده نفوس بشری  هزار برآورد دانشمندان نشان می دهد که دو. طبيعت بوده است
قرون وسطی و  اواخر می رسيده است، حال آنکه در نفر ميليون ٢٠٠گيتی به  سراسر در

واسط قرن گذشته به یک ميليارد، چهل سال قبل به دو  دوره رنسانس به نيم ميليارد نفر، در
نقش جمعيت . رسد می) ٢٠٠٠سال   ميليارد در۴ر۴(ميليارد نفر  ميليارد و اکنون به چهار

، باید به دقت و به درستی به ميزان نقش این کرد تاریخ جامعه و پيشرفت آن نباید انکار را در
  زیرا که در،گرفت را فرا زندگی اجتماعی پی برد و اهميت آن و حدود عمل آن عامل در
ما تئوری های گوناگونی با تحریف این نقش، مسائل اساسی اجتماعی را پوشيده می  عصر
  .دارند

  
)١(  

تریاليسم تاریخی یعنی چه و نقش آن کدام علم ما به بينيم نفوس به مثابه یک مقوله فلسفی در
  است؟

ها که فعاليت حياتی خود را در چارچوب اجتماعی معينی انجام  انسان نفوس یعنی انبوهی از
 تمام کره زمين در به این معنا مقوله نفوس می تواند همگی جمعيت انسانی را در. می دهند

یک کشور،  با یک ناحيه از یک کشوریک منطقه، یا  برگيرد یا افراد یک قاره یا چند کشور
فلسفی و جامعه شناسی  نقطه نظر از. یا کوچکترین واحد اجتماعی نوع بشری را شامل گردد

یعنی این انبوه . هم عامل و انجام دهنده توليد اجتماعی است و هم موضوع و هدف" نفوس"
 مادی و معنوی را توليد و ایجاد نعمات ست که کار انسانها و اشتراک اجتماعی آنهاجمعيت

ادامه حيات آن انبوه جمعيت و گردهم آئی  سازمان می دهد و به انجام می رساند و هم بخاطر
می  ثمرات آن برخوردار گروه انسان ها است که این توليد انجام می گيرد و هم اوست که از

سانی اقتصاد سياسی نفوس سرچشمه و منشاء اصلی نيروی کار و منبع ان نقطه نظر از. شود
 عنصر. توليد است و نيازهای فردی و اجتماعی و طرق تامين آنها به این مقوله بستگی دارد

خود مفاهيم  دمکرافيک مربوط به جمعيت و نفوس، یک عنصر متشکله اجتماعی است و در
  .برمی گيرد را در زیر



 

  
  )برآورد کمی( تعداد افراد -
  )ونینسبت عده افراد به واحد سطح مسک( تراکم جمعيت -
  )واحد زمان نسبت افزایش عده افراد در( آهنگ رشد جمعيت -
نظرشغلی و سطح آموزش و  جنسی یا سنی یا از نظر مثال از( ترکيب و ساختمان جمعيت -

  ).غيره
  

جامعه است شرط الزم  در آنجا که تامين کننده نيروی کار  از-این مفهوم وسيع  در-نفوس
که ساخت جامعه مرتبا  علل آن یکی از. می آید ماربرای موجودیت جامعه و تکامل آن بش

شود، همين رشد  زندگی اجتماعی حاصل می شود و برخی تحوالت معين در بغرنج تر می
مارکسيسم لنينيسم با توجه به اهميت و نقش عامل نفوس جای . جمعيت و ازدیاد نفوس است

اجتماع موثرند، تعيين می زندگی و رشد و تحول  ميان تمام عناصری که در را در واقعی آن
 این نقش و قاطع نشان دادن آن یا دچاراشتباه نفی ،اشتباه مطلق کردن کند و بدون آنکه دچار

مرحله معين تاریخی این عامل چگونه و تا چه حد،  هر کامل آن گردد، نشان می دهد که در
  .مشخص، تاثير و عمل می کند بطور

  
)٢(  

این نقش و  کند تا بهتر ما کمک می این زمينه به ید دریک نگاه به روند تحول آراء و عقا
قرن هفدهم ميالدی یعنی هنگامی که تازه  در. جای عامل جمعيت و نفس را فرا گيریم

روی این  حال نضج و رشد بود متفکرینی نظير ویليام پتی بر مناسبات سرمایه داری توليد در
تکامل  راکم جمعيت، عامل قطعی درآن زمان مترقی بود، تکيه کردند که ت اندیشه که در
 یک قرن بعد مالتوس کشيش و اقتصاددان انگليسی کوشيد که در. می رود اجتماع بشمار

را بنيان نهد و همانطورکه عده ای عامل جغرافيائی را " دترمينيسم نفوس"همان جهت تئوری 
عيين کننده جمعيت می خواست نقش قاطع و ت او نيز) دترمينيسم جغرافيائی(مطلق نموده بودند 

توده های زحمتکش را  جمله فقر این اساس مسائل اجتماعی و از را به اثبات برساند و بر
و نقش عامل  کوشش مالتوس براساس مطلق کردن تاثير. بعلت زاد و ولد زیاد توضيح دهد

وی ادعا کرد که بين ازدیاد نفوس و رشد توليد و وسائل زندگی و عدم . نفوس استوار است
از  و بيکاری نتيجه آن است که جمعيت سریع تر ها و فقر ابق وجود دارد و همه بد بختیتط

آئين وی که سپس توسط پيروانش تکميل شده است مالتوسيانيسم . وسایل زندگی رشد می کند
حال تصاعد هندسی است، حال آنکه وسایل زیست  بنابراین مکتب، تعداد جمعيت در .نام دارد

کمبود و عدم تکافوی آن  صاعد حسابی زیاد می شود و بنابراین مرتبا برو تغذیه تنها با ت
های  زخم های اجتماعی و مرهم نهادن بر خود مالتوس برای چاره دشواری. افزوده می شود

ازدواج و توالد و تناسل و پيروان او سپس راه جنگ و کاهش جمعيت  جامعه راه جلوگيری از
  .ردندطریق امحاء جمعی را پيشنهاد ک از
این تئوری غلط و متفرعات آن، استثمارگران و بلند گویان و ایدئولوگ  از قرن اخير در

آنها به کرات کوشيده و می کوشند که عوامل جمعيتی و نفوس . هایشان وسيعا استفاده کردند
عمل قوانين  بررسی مسائل اجتماعی، اساس و قاطع و تعيين کننده جلوه دهند و بر را در

پرده کشند و عواقب شوم   اجتماعی سرمایه داری و استثمار-نظام اقتصادی اجتماعی در
خود  که از" طبيعی و جاودانی"را ثمره عمل برخی قوانين به اصطالح  آن اجتماعی ناشی از

های واگير، قحطی  مالتوسيانيسم معتقد است که بيماری. نفوس ناشی می شود، معرفی نمایند
 سوی دیگر یک سو و وسایل زیست و تغذیه از از فراد بشرطبيعی، بين عده ا و جنگ بطور
صورت لزوم این عوامل متناسب کننده را بدست  توان در سازد و حتی می می تناسب برقرار

ماهيت ضد انسانی و بکلی غيرعلمی . ب حاصل شودوخود و عمدا بوجود آورد تا تعادل مطل



 

ری به مرحله تازه ای که عصر امپریاليسم این تئو در. چنين نظریاتی روشن است
مبلغين این نظریه آشکارا می گویند که زیادی . نئومالتوسيانيسم ناميده می شود وارد شد

  .بين برده شود طریق مصنوعی از جمعيت و اضافه نفوس باید از
هم چنانکه این نظریات افراطی درباره نقش قاطع نفوس پيدا شده، ما در بررسی افکار و 

برمی خوریم که بکلی اهميت این عامل را نفی  ه نظریات عکس آن نيزعقاید دانشمندان ب
 رجمله ماکس وب از. جمعيت می گردند جانب عنصر گونه نقش و اثری از هر کرده و منکر

. می آورد بشمار مره فرعی بازده کار را یک ثگونه نقش این عامل بود و خود آن هر منکر
  کرافيک کدام است؟ولی واقعيت چيست؟ جای واقعی عنصرعامل دم

  
)٣(  

مطالعه تاریخ و اجتماع . پاسخ علمی و درست را به این پرسش مارکسيسم لنينيسم می دهد
عامل . برای نفوس وجود ندارد" طبيعی و جاودانی"ثابت می کند که هيچ قانون به اصطالح 

 -فرماسيون اجتماعی نظام اجتماعی، هر برعکس هر. نفوس ماوراء زمان و مکان نيست
چيزی  اضافه جمعيت و اضافه نفوس هرگز. قتصادی دارای قوانين جمعيت خاص خود استا

جاودانه نيست و به ویژه یک اضافه جمعيت مطلق، به نسبت امکان تغذیه ای که طبيعت 
نظام سرمایه  فراهم می سازد، وجود ندارد بلکه اضافه جمعيت مفهومی است نسبی و در

یک  نگاه دقيق به جامعه سرمایه . ره برداری از سرمایه داری وابسته است به حد متوسط به
نشان می دهد که تا چه اندازه مالتوسيانيسم و اندیشه های وابسته بدان با واقعيت  داری معاصر

در کشور های صنعتی پيشرفته آهنگ رشد توليد فرآورده های کشاورزی . تضاد است در
تمام بنای  مدرن و انقالب علمی و فنی ازتکنيک . است آهنگ رشد جمعيت نيز بيشتر حتی از

 چه از نظر تئوری، آن سنگ اندیشه های مالتوس سنگ به روی سنگ باقی نگذاشته است اگر
برخی از کشورهای پيشرفته صنعتی جهان  هم اکنون در. خشت خام نبوده اند ها چيزی جز

درهمان . داردسرمایه داری، نه بحران اضافه جمعيت، بلکه بحران اضافه محصول وجود 
حال درنواحی وسيعی از آسيا و آفریقا و آمریکای التين، درد مزمن کمبود تغذیه و نيمه 

آن کشور  وضع در يريهمين واقعيت و همچنين تغ. گرسنگی و گرسنگی مدام بيداد می کند
هائی که سابقا با مسئله کمبود مواد غذائی و گرسنگی روبرو بودند ولی بدنبال انقالب بنيادی 

اساسی بکلی تازه  آنها بنحوی جدید و بر اجتماعی و ایجاد نظام مترقی، مسئله جمعيت در
نهاده شده و آن مشکل برطرف گردید، نشان می دهد که کمی تغذیه و گرسنگی و دشواری 

و قوانين " اضافه جمعيت"طریق عواملی چون  آنها را نه از های انسانی و اجتماعی ناشی از
طریق مقوالت اجتماعی نظير نظام اجتماعی،  نفوس بلکه از" دانیطبيعی و جاو"کذائی 

توجه دقيق و . استثمار، عقب ماندگی، و قدرت خرید نازل توده زحمتکش باید توضيح داد
را با عنوان  عميق به آن بليه عظيم اجتماعی که ژوزوئه دکاسترو، دانشمند برزیلی آن

 تا چه اندازه سرمایه داری، امپریاليسم، بيان کرده نشان می دهد که" جغرافيای گرسنگی"
پهنه  آن، مسئوليت سيطره گرسنگی را در استثمار، نو استعمار و عقب ماندگی ناشی از

آنچه گفتيم معلوم می  از. بزرگ جغرافيائی جهان بعهده دارند نه جمعيت و اضافه جمعيت
 زمان و نه در ری نه درناپذی شود که عامل دمکراتيک یا نفوس دارای هيچ بعد ثابت و تغيير

این عامل دارای نقش قاطع و تعيين کننده نيست و نمی توان تکامل اجتماع و . مکان نيست
آن توضيح  یک دوران به دوران دیگر را با این عامل و عمل و تاثير از تاریخ جامعه و گذار

 شيوه برعکس آهنگ رشد جمعيت خود نتيجه یک رشته عوامل مختلف است که بين آنها. داد
متقابل، و بنحوی دیالکتيکی، رشد جمعيت خود شرط الزم  بطور. توليد عامل اساسی است

طریق عامل جمعيت  برای تکامل توليد است و نقش قاطع و تعيين کننده شيوه توليد منجمله از
رشد اجتماع، تا اندازه زیادی به تراکم جمعيت و  شيوه توليد در یعنی تاثير. بروز می کند نيز
. دیگرمقوله نفوس نظير آهنگ ازدیاد جمعيت و ساختار و ترکيب آن وابسته است صرعنا



 

بغرنج و چند جانبه است و  عمل و عکس العمل متقابل بين توليد اجتماعی و رشد نفوس بسيار
 اقتصادی قوانين -نظام اجتماعی هر در. همواره وابسته به خصوصيات شيوه توليد می باشد

  .ن نظام است وجود داشته و عمل می کندویژه نفوس که ویژه هما
دوران ما رشد دانش و فن و انقالب علمی و فنی، اداره آگاهانه و هدفمند رشد جمعيت و  در

نقل و انتقال تمرکز و . را ضرور و ممکن ساخته است تنظيم همه جانبه و طبق برنامه آن
خصص، کارآئی هم سطح آموزش، ت برخی عناصر جمعيت نظير تراکم جمعيت و تغييرات در

اکنون به مسائل مهم پراتيک اقتصادی و اجتماعی بدل شده است که حل آنها وابسته به نظام 
  .کشوراست هر اجتماعی حاکم بر

 


