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88498440سرويس اجتماعي

ضرورت رشد متوازن 
جمعيت شهري و روستايي

يادمان نرود
مهدينيكضمير

مطابق پيش بيني ها ب��راي آنكه نس��بت جوانان به 
س��المندان حف��ظ ش��ود و ب��ا چالش ه��اي جدي 
جمعيت��ي مواج��ه نش��ويم ت��ا س��ال1415 بايد 
آمار جمعيت��ي كش��ورمان ب��ه 120  ميلي��ون نفر 
برس��د. اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه طبق گ��زارش 
 مرك��ز آم��ار اي��ران، جمعي��ت اي��ران از ح��دود 
81/07ميليون نفر در سال 1۳۹۶ با روندي افزايشي 
به ۹5  ميليون و 278 هزار نفر در سال1415 خواهد 
رسيد و اين ميزان از رش��د جمعيت به اين معناست 
كه در س��ال1415، چيزي حدود 2۹  ميليون نفر از 
جمعيت مطلوب فاصله داريم. بديهي اس��ت چنين 
خالئي به س��ادگي پر نمي ش��ود و اگر بنا باش��د با 
چالش هاي كمتري در اين زمينه مواجه شويم، بايد از 
همين حاال براي استفاده از فرصت پنج تا هفت ساله 
باقي مانده براي اصالح روند جمعيتي استفاده كنيم، 
حتي شايد هم اكنون نيز كمي دير شده باشد چراكه 
جبران كمبود 2۹  ميليون نفري جمعيت كار ساده اي 
نيست و در يك برنامه كوتاه مدت محقق نمي شود. از 
سوي ديگر با باال رفتن سن، كاهش ازدواج و در يك 
كالم كاهش توان جمعيتي جامعه، م��ا روزبه روز با 
ش��رايط بحراني تر در حوزه جمعيت مواجه خواهيم 
بود. در كنار اينها نوع توزيع جمعيت هم مسئله مهمي 
است كه در حال حاضر با آن مواجهيم. بر اين اساس در 
حالي كه توازن جمعيت شهري و روستايي و همچنين 
خالي ش��دن مرزهاي كش��ور از جمعيت مسئله اي 
حياتي اس��ت كه با امنيت ملي گره خورده است، در 
حال حاضر ش��اهد بر هم خوردن تع��ادل جمعيت 
شهري و روستايي هستيم كه اين عدم تعادل به سمت 
جمعيت شهري روزبه روز بيشتر مي شود. اين كاهش 
جمعيت و مهاجرت به ش��هرها در ميان روستاهاي 
مرزي كش��ورمان بيش از همه قابل تأمل اس��ت و با 
كاهش جدي جمعيت مرزنشين مواجهيم كه تبعات 

امنيتي جدي را براي كشور در پي خواهد داشت. 
مبن��اي اين آم��ار و ارق��ام  درب��اره پيش بيني هاي 
جمعيتي طي 15س��ال آين��ده كه ب��ه تحليل آن 

پرداختيم، گزارش هاي مركز آمار ايران است. 
مركز آمار ايران در گزارش مفصل��ي كه در رابطه با 
شاخص هاي كالن اقتصادي و اجتماعي تهيه كرده 
به پيش بيني جمعيت كل كشور در فاصله سال هاي 

1۳۹۶ تا 1415 پرداخته است. 
اين بررسي با روش تركيبي پيش بيني جمعيت انجام 
شده است كه متداول ترين روش پيش بيني جمعيت 
بوده و از مجموعه عوامل مؤثر ب��ر تغيير و تحوالت 
جمعي��ت يعني ب��اروري، مرگ و مي��ر، مهاجرت و 
تركيب سني و جنسي جمعيت استفاده شده است. 

تركيب جمعيتي ايران به نح��وي پيش رفته كه در 
س��ال1۳۹۶ تعداد م��ردان ح��دود يك  ميليون نفر 
بيش از زنان بوده است، به طوري كه از كل جمعيت، 
41/04ميليون مرد و 40/02ميليون زن بوده اند كه 
در س��ال1415 تعداد مردان به 47/۹ ميليون نفر و 
زنان به 47/۳ميليون نفر افزايش پيدا خواهد كرد.  اما 
در نقاط شهري و روستايي وضعيت افزايش جمعيت 
به نحوي است كه تا سال1415 تعداد زنان و مردان 
نسبت به س��ال 1۳۹۶ در مواردي با كاهش مواجه 

خواهد شد. 
طبق اين گزارش، در سال1۳۹۶ تعداد مردان و زنان در 
نقاط شهري ۶0/2ميليون نفر بوده كه ۳0/5ميليون مرد 
و 2۹/7ميليون زن بوده اند، ولی برآوردهاي مركز آمار 
از اين حكايت دارد كه تا 15سال آينده مجموع زنان و 
مردان در نقاط شهري به 7۶/۳ميليون نفر خواهد رسيد 
كه سهم مردان۳8/۳ميليون و زنان ۳7/۹ميليون خواهد 
بود، اما در نقاط روستايي و غيرساكن از تعداد جمعيت 
 كاس��ته خواهد ش��د، به گونه اي كه در س��ال1۳۹۶، 
20/7ميلي��ون نف��ر م��رد و زن در نقاط روس��تايي و 
غيرس��اكن بوده اند كه در س��ال1415 از تع��داد آنها 
حدود 2  ميليون نفر كاسته ش��ده و 18/۹ميليون نفر 

برآورد شده است. 
تعداد مردان نيز از 10/5ميليون به ۹/5ميليون نفر و 
زنان از 10/2ميليون به ۹/4ميليون نفر در سال1415 
در نقاط روستايي و غيرساكن كاهش خواهد يافت. 
افزايش نامتوازن جمعيت شهري نسبت به روستايي 
يكي از چالش هايي اس��ت كه مي توان��د جامعه را با 
تبعات متعددي درگي��ر كند. جمعيت روس��تايي 
كش��ور جمعيت مول��د در حوزه هاي كش��اورزي و 
بس��ياري از صنايع خرد و ارزآوري همچون صنايع 
دستي هس��تند و به نوعي بخش عمده اي از اقتصاد 
كشور و مسئله مهم تأمين غذا در دست آنهاست. از 
سوي ديگر روستاهاي مرزي كشور اهميتي ويژه در 
حوزه امنيتي دارند و خالي ش��دن مرزهاي كشور از 
جمعيت به معناي عقب نشيني از حدود جغرافيايي 
كشور است و مي تواند امنيت كشور را با چالش مواجه 
كند. اين مسئله ايجاب مي كند در كنار برنامه ريزي 
براي افزايش جمعيت بايد به رشد متناسب جمعيت 
ش��هري و روس��تايي و ب��ه خصوص خالي نش��دن 
روستاهاي مرزي هم توجه كرد تا در كنار چالش هاي 

جمعيتي با مسائل ديگر مواجه نشويم. 

جمعیت پايدار

خان�مبهجتپ�ورهمانطوركهخودش�ما
هممستحضرهستيد،درش�رايطكنوني
جامعهباوضعيتمناسبيازحجابوعفاف
مواجهنيستيم،ايندرحالياستكهامروز
بيشازچهاردههازانقاباس�اميايران
ميگ�ذردودراي�نمدتطبيعت�ًافرصت
مناس�بيبرايتبيي�نوتروي�جموضوع
عف�افوحجابفراهمبودهاس�ت.دراين
زمينهشاهدپژوهشهايمتعددومقاالت
وهمايشهايپرش�ماريبودهايماماانگار
اينهمايشهاوپژوهشهاخروجيعملي
بهمعنايتأثيرگذاريبرگروهمخاطبخود
درجامعهنداشتهياكمترداشتهاست.شما
بهعن�وانيكح�وزويويكپژوهش�گر
حوزهعفافوحجابريشههاياينمشكل

رادرچهميبينيد؟
ترديدي در اسالمي بودن حكم پوشش نيست. شماري 
از آيات و انبوهي از روايات، مس��لمانان را به پوش��ش 
مناس��ب ترغيب كرده اند. فقيهان مسلمان بر اساس 
منابع اسالمي، پوش��ش مناس��ب زن و مرد را تبيين 
كرده اند. احكام پوش��ش ذيل مباحث مقدمات نماز، 
احكام نگاه و تم��اس با ديگران در بح��ث نكاح آورده 

مي شود. 
مالحظه فتاواي فقيهان فرق اس��المي روشن مي كند 
پوشش اس��المي و پاكدامني چش��م و نيز پوشاندن 
مواضعي كه موجب تحريك و احياناً آسيب پاكدامني 
مي شود، موضوع حكم تكليفي ايشان بوده است. بيشتر 
كتاب هايي كه تاكنون در اين مقوله نگاشته شده اند، 
به تبيين و توضي��ح اين مهم پرداخته ان��د و همه آنها 
بيانگر آنند كه اسالم با توصيه و درخواست پوشش از 

مسلمانان بر آن تأكيد كرده است. 
مطالعه و بررسي پژوهش ها و توليدات فرهنگي اسالمي 
نشان مي دهد اين پژوهش ها از نظر مفاهيم، مباني و 
سياست ها و نيز محتواي علمي و برهاني، پيشرفت قابل 
تحسيني داش��ته اند اما از جنبه روش ها و راهكارهاي 
انتقال به گروه هاي هدف و مخاطبان، توفيق چنداني 

نيافته اند. 
ازنگاهش�ماچرامابااينهمهپژوهشكه
طبقاظهارتش�ماازنظرمفاهيم،مبانيو
سياس�تهاونيزمحتوايعلميوبرهاني،
پيشرفتقابلتحسينيداش�تهاند،براي
انتقالبهگروههايهدفومخاطبانتوفيق

چندانينداشتهايم؟
 در اين بخش به دليل وجود تشتت آرا درباره روش ها، 
مديران و مربيان فرهنگي در انتقال مناسب ارزش ها به 
مخاطبان و ماندگار كردن آنها يا مبارزه با چالش هاي 
ماندگاري اين ارزش ها دچار مشكل هستند. مطالعه در 
سازمان هاي تبليغي و دستگاه هاي فرهنگي- تربيتي 

و فراز و فرودهايي ك��ه هر كدام با تغيي��ر مديريت ها 
و به تبع س��ليقه ها پيدا مي كنند، ش��اهد روشن اين 

نقيصه است. 
تعدادي از پژوهش��گران نيز به روش ه��اي فرهنگي، 
اجتماعي و حكومتي درباره گسترش عفاف و حجاب، 
توجه كرده اند، مهم ترين راهكارهاي پيشنهادش��ده 
در چند دس��ته فردي، خانوادگي و اجتماعي مشتمل 
بر نهادهاي آموزش��ي، فرهنگ��ي و تربيتي، مربوط به 
اجرائيات دولت و مربوط به ادارات حقوقي و انتظامي 
قابل گزارش است، اما اين نوع پيشنهادها نمي تواند به 
حل معضل كمك جدي و مؤثري كند و پوشش مناسب 
را به ارمغان آورد، زيرا بر مجموعه اي از اقدامات مفيد 
تكيه شده است كه فاقد منطق كافي براي بازطراحي، 
ارتقا، اصالح روشمند، رعايت شرايط و مقتضيات ما و 
جهان اس��ت و براي برخورد با ناهنجاري هاي اخالقي 
و اجتماع��ي نگاهي فراين��دي، جامع و باثب��ات را به 

دنبال ندارد. 
يكيازمهمترينموضوعاتدرحوزههاي
همي�ن آسيبشناس�ي و پژوهش�ي
طرحپيش�نهاداتاس�ت.ش�مامعتقديد
پيش�نهاداتارائهش�دهازس�وياي�ن
پژوهش�گرانفاق�دمنط�قوبيتوجهبه
مقتضياتزماناستونگاهفراينديجامعه
وباثباتراندارد.اگربخواهيدمصداقيتر
دراينبارهصحبتكني�د،انتقاداتجدي
شمابهچنيننگاهيچيس�توچراآنرا
براياصاحوضعموجودحجابوعفافدر

جامعهمؤثرنميدانيد؟
اوالً ميان پوشش و عفاف نسبت تس��اوي برقرار شده 
است، در حالي كه ش��ايد به اصطالح منطقيان نسبت 
ميان اين دو عموم و خصوص من وجه باشد. چه بسيارند 
افراد ناپوشيده اي كه عفت جنسي دارند، افزون بر آنكه 
نس��بت هنجارهاي عفيفانه و پوشش اسالمي با ديگر 

هنجارهاي ارزشي يا رفتاري روشن نيست.
از س��وي ديگر به انواع روحيه هاي اخالقي، اجتماعي و 
باورهاي ديني مخاطبان توجه نشده و ميان مراتب ايمان 

و رفتار هنجاري هر مرتبه رابطه برقرار نشده است. 
سوم اينكه در مورد نس��بت، تناسب و هماهنگي هاي 
الزم در توزيع مس��ئوليت هاي مربوط به حجاب بين 
افراد، خانواده، جامعه، نهادهاي آموزش��ي، فرهنگي، 
تربيتي و دولت تدبير نشده است و به طور عمده شاهد 
نشاندن شيوه ها به جاي روش هس��تيم. همچنين از 
شيوه هاي برخورد سخن گفته ش��ده، اما روش مورد 
توجه ق��رار نگرفته اس��ت. روش كاربس��ت و انتظام 
ش��يوه ها و محتوا هاس��ت. در موارد باال از روش هاي 
تأثيرگذار بر انواع مخاطبان بحث نشده است. افزون بر 
آنكه شيوه هاي گفته شده به طور عمده بر جلوگيري از 
بازگشت به بي عفتي استوار است و در نهايت بر دعوت 

مردم به عفاف و پوشش متمركز ش��ده، اما سؤال اين 
است كه چگونه اين ارزش را در جامعه ماندگار سازيم 
و ضمانت هاي مناس��ب باقي ماندن فرهنگ عفاف را 

تأمين كنيم. 
بهنكاتكامًادرستياشارهداشتيد،اينكه
دركناردعوتبهعفافوپوششبايدبراي
ماندگارياينارزشدرجامعهكاركرد،در
غيراينصورترعايتپوش�شبهصورت
موقتدرشرايطومكانهايتحتنظارت
انجامميشودوچونبهصورتيكارزش
درذهنوباورافرادنهادينهنش�دهاست،
ماندگارنخواهدبود.پيش�نهادش�مابراي

ماندگارياينارزشچيست؟
مسئله امروز كشور ما آن است كه خط انتقال عناصر 
فرهنگي ش��امل مفاهي��م، معارف، ارزش  ه��ا و رفتار 
ديني به چه صورت س��امان يابد كه نتاي��ج ماندگار و 
حداكثر همراهي و استقبال گروه هاي هدف را با خود 

داشته باشد. 

هيچ تجربه اي قداس��ت و قدرت روش ه��اي ديني را 
در اصالح فرد، جامعه و فرهنگ س��ازي ندارد. دين با 
منش��أ حكيمانه خود راه برون رفت از شرايط خطر را 
نش��ان مي دهد. مردم معاصر نزول تنه��ا يك نمونه از 
مجموعه مخاطبان قرآنند كه بهانه گفتار هدايتي خدا 
با بشر بوده اند و خداي حكيم با تربيت و تحول ايشان 
و نهادينه كردن باورها، ارزش ها و رفتار متعالي راه را 
براي فهم چيس��تي، چرايي و چگونگ��ي تحول ديگر 

مردم باز كرد. 
اصالت و ارزش قرآن در ميان ساير منابع اسالمي ايجاب 
مي كند در استخراج روش مناسب تحول و تغيير مردم 
ابتدا مورد توجه قرار گيرد  و ديگر منابع اسالمي به تبع 
آن و پس از آن  باشند. حديث متواتر ثقلين و احاديث 
ضرورت عرضه رواي��ات معصومان)ع( به قرآن و اينكه 
روايت نبايد مخالف با قرآن باش��د، نش��ان از اصالت و 
تقدم قرآن در طراحي مهندسي استخراج شده از دين 
دارد و منابع ديگر از جمله احاديث مروي از پيامبر)ص( 

و معصومان)ع( تابعي از آن هستند. 
نگاهقرآنبهمس�ئلهپوش�شميتواندبه
عن�وانالگوي�يچگونگيمان�دگارياين
ارزشراب�همانش�اندهد.بررس�يآيات
قرآندرحوزهپوش�شچهنكاتيرابراي

ماندگارياينارزشبهماميآموزد؟
در قرآن ب��ه موضوع عفاف و پوش��ش توجه و مطالبي 
متناس��ب با هر يك از گروه هاي مختل��ف مردم و در 
س��احت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي نازل شده 
است. در سير نزول قرآن برخي مفاهيم اسالمي وجود 
دارند ك��ه پيش از ورود ب��ه بحث عفاف ي��ا در فاصله 
ميان مراحل نازل ش��ده اند و نقش مقدمه و مكمل در 
فرهنگ سازي عفاف و پوشش را داش��ته اند. فرهنگ 
پوشش اسالمي تنها با صدور حكم پوشش پديد نيامد، 
بلكه به اين منظور ابتدا زمينه و اسبابي فراهم شد تا امر 
پذيرش، دروني سازي و هنجارسازي پوشش اسالمي 

تسهيل شود. 
به طور نمونه ترتيب مؤلفه ها و چگونگي تقدم و تأخر 
آنها را جهت تشكيل تش��خص جامعه ايماني مي توان 
از ترتيب قرار گرفتن 10صف��ت جامعه ايماني در آيه 
۳5 سوره احزاب اس��تنباط كرد، اما اينكه چگونه هر 
ي��ك از مؤلفه هاي ده گانه اجتماع��ي و در نصاب قابل 
قبولش پذيرفته مي شود، از پيگيري مسير نزول سور 
روشن مي شود. هر يك از شاخص هاي اجتماع مؤمنان 
در فرايندي حكيمانه و موافق با ظرفيت هاي انس��ان 
نازل ش��د تا تش��خص جامعه ايماني را تشكيل دهد. 
در اين تشخص چنان كه در آيه ش��ريفه نيز خطابات 
به صورت مذكر و مؤنث وارد ش��ده اس��ت، زن و مرد 
اجتماع مس��ئول و موضوع تكليفن��د. روش قرآن اين 
گونه نيس��ت كه در نهادينه ش��دن پوشش در جامعه 
تنها به تكليف زنان توجه كرده باش��د و م��ردان را از 

اين موضوع فارغ بداند: »إِنَّ الُْمْسلِِميَن َو الُْمْسلَِمِت َو 
ِدقِيَن َو  الُْمْؤِمِنيَن َو الُْمْؤِمَنِت َو الَْقِنِتيَن َو الَْقِنَتِت َو الصَّ
بِراِت َو الَْخِشِعيَن َو الَْخِشَعِت  بِريَن َو الصَّ ِدَقِت َو الصَّ الصَّ
ئَمِت َو  ئِميَن َو الصَّ َق��تِ َو الصَّ قِيَن َو الُْمَتَصدِّ َو الُْمَتَصدِّ
َ َكِثيًرا  اِكِريَن اللَّ الْحِفِظي��َن ُفُروَجُهْم َو الَْحِفَظ��ِت َو الذَّ
ْغِفَرًة َو أَْجًرا َعِظيًما، بی گمان  ُ لَهم مَّ اِكَراِت أََعدَّ اللَّ َو الذَّ
خداوند براى مردان و زنان مس��لمان و مردان و زنان 
مؤمن و م��ردان و زنان فرمانب��ردار و م��ردان و زنان 
راس��ت گفتار و مردان و زنان ش��كيبا و مردان و زنان 
فرمانبردار و م��ردان و زنان بخش��نده و مردان و زنان 
روزه دار و مردان و زنان پاكدام��ن و مردان و زنانی كه 
خداوند را بسيار ياد می كنند، آمرزش و پاداشی سترگ 

آماده كرده است.«
طبعاًبحثهايمرتبطباحجابوعفافهم
يكيازنتايجاجتماعيشدناين10صفتي
اس�تكهب�هگفت�هم�ادرس�ورهاحزاب
برش�مردهش�دهاس�ت.فراينداجتماعي
شدناينصفاتچگونهمحققميشود؟

 بررس��ي س��ير فرايندي اجتماعي ش��دن ه��ر يك از 
مؤلفه هاي ده گانه مجالي وسيع مي طلبد، اما به اجمال 
مي توان گفت اين مؤلفه ها در سه حوزه بينشي، گرايشي 
و رفتاري قابل تقس��يم و بررسي اس��ت. همچنين اين 
صفات مترتب بر يكديگر و همراه باهم در طي مس��ير 
الزمند. ميزان هنجارشده 10ش��اخص يادشده، خود 
داراي مراتبي از پايين تا متوسط و عالي است. منظور از 
نصاب تشخص به اين ويژگي ها، نصابي به مقدار درجه 
عموم مؤمنان است، بنابراين منظور از ايمان، ايماني در 
مرتبه ايمان ابراهيم)ع( يا مراد از صدقه سبك زندگي 
سخاوتمندانه اي به قدر سخاوت امام حسن مجتبي)ع( 
نيست، اما تا اين 10مؤلفه و شاخص به صورت هنجار و 
نهادينه ش��ده در زندگي اجتماعي مسلمانان درنيامده 
باشند، نمي توان انتظار پذيرش و هنجارسازي پوشش 
در جامعه را داشت، هر چند مقدار التزام به اين صفات در 

تساهل و جديت در امر پوشش مؤثر است. 
اينكه در س��ور مدني حكم پوش��ش از س��وره احزاب 
شروع مي شود و پس از نزول سه سوره مهم اجتماعي، 
يعني بقره، انفال و آل عمران حكم پوش��ش اس��المي 
بيان مي شود، نش��ان مي دهد يك ظرفيت اجتماعي 
ايماني هم بايد به فضاي حاكم در مدينه اضافه مي شد 
تا زمينه اجراي فلسفه حكم پوش��ش اسالمي فراهم 
ش��ود. آيه ۳5 س��وره احزاب در پاس��خ به پرسش از 
شخصيت ايماني مردمي اس��ت كه خداوند متعال در 
آيه5۹ اين سوره حكم پوشش را متوجه ايشان كرده و 
از فلسفه حكم پوشش براي ايشان سخن گفته است. 
اين ويژگي ها عبارتند از: اس��الم، ايم��ان، فرمانبري، 
صدق، ش��كيب، خش��وع، اعطاي صدقه، روزه داري، 
اجتناب از آلودگي هاي جنس��ي و باالخره ذكر فراوان 

خداي متعال. 

بر پوشش تمركز كرده ايم اما بر ماندگاري فرهنگ پوشش نه !
زهراچيذري
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