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یادداشت وارده

آسیب ایدههای ناهنجار به اعتماد عمومی در قانون جمعیت
حسامالدین عالمه ،پژوهشگر سالمندی
جمعیت
جنـابآقـایدکتـرامیرحسـینبانکـیپـورنماینده
محتـرم کالنشـهر اصفهـان در بهارسـتان و رئیـس
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت
از خانواده مجلس شورای اسالمی و عضو جدید
شـورایعالـیانقلابفرهنگـی،ابتـدادرهمایـش
«ایـرانجـوان»کـهدریکـمخـرداددرسـالنبیداری
اسلامی جامعه الزهرا(س) برگزار شـد و سـپس
در مصاحبـه منتشرشـده در تاریـخ  28خـرداد بـا
خبرگزاری ایسـنا ،ازدواج بین المللی برای ازدواج
دختـران بـا سـنین بـاالی  30سـال و نیـز برداشـتن
(محدودیت) سن ازدواج دختران (جوان) به شرط
بلـوغاجتماعـیرادوراهـکارفـوریبـرایمقابلـهبا
«ابـربحـرانپیری»دانسـتند.
هرچند ایشـان بعد از اعتراضات جدی نمایندگان
فراکسیون زنان در صحن مجلس مورخ  ۲۹خرداد
و فشـار افکار عمومی در فضای مجازی ،انتشـار
صحبـتهایـشدرهمایـشایـرانجـوانراتقطیـع
شـده و شـرارت رسـانههای معاند! و آن سـخنان
رااختصاصـیبـراییـکهمایـشعلمـیدانسـته،
برداشتن (محدودیت) سن ازدواج دختران (جوان)
امـاتکـرارهمـانمفـادسـخنرانیدرمصاحبـهاخیر
بـهشـرطبلـوغاجتماعـیمـیگوید:
بـاخبرگـزاریایسـنادردسـترسبیننـدگانبـودهو
«بـرای ازدواج دختـران بلـوغ عقلـی و عاطفـی و
قابل مشـاهده و قضاوت اسـت.
اجتماعـی نیـاز اسـت .روانشناسـان بـرای سـن
ایشـان در این مصاحبه می گوید» :تعداد دختران
ً شناسنامهای موضوعیت زیادی قائل نیستند ،حتی
و پسـران در آسـتانه ازدواج و زیر  ۳۰سـال ما فعال
یـکفـرداسـتخوانخـردکـردههـمنمیتواندبرای
بـههـممیخـورد؛امـادرخصـوصنسـلگذشـته
ازدواج سـن خاصی به شـما معرفی کند .مسـئله
منظور دختران مجرد باالی  ۳۰سـالی هسـتند که
رسـیدنبـهبلـوغفکـریوعقلـیاسـت.بلـوغمـد
آمـارآنهـابـاتوجـهبـهسرشـماریصـورتگرفتـه
نظر بهصورت نسـبی اسـت؛ اما باید توجه داشـت
در سال  ۱۳۹۵چیزی در حدود یک میلیون و ۴۰۰
کـهرسـیدنبـهبلـوغعقلـیزمـانزیـادینمیبـرد،
هـزار نفـر را نشـان میدهـد و خانمهـای بـاالی۳۰
اگر یک دختر  ۱۶ساله خود و خانوادهاش مصمم
سـال مجردی که در این سـن یا مطلقه هسـتند و
به ازدواج او باشـند ،با یک برنامهریزی یک سـاله
یـا بـه هـر دلیـل همسـر خـود را از دسـت دادهانـد،
میتوانـدبـهبلـوغعقلـیقابـلقبـولدسـتیابـد.
هـمبالـغبـر۷۰۰هـزارنفـرهسـتند،یعنـیرویهم
بایـد فـرد بـه یـک حـد نصابـی از بلـوغ فکـری و
دو میلیـون و ۱۰۰هـزار نفـر مجـرد  ۳۰تـا  ۵۰سـاله
اجتماعـیرسـیدهباشـدوالبتـهبـاتربیـتدرسـت
وجـودداردکـهاگـربخواهنـدطبـقعرفازدواجها
حاصـلمیشـود،البتـهتربیـتطوالنـیمـدتنیاز
با فردی متوسط پنج سال بزرگتر از خود ازدواج
نیست با یک برنامه تربیتی یک ساله فرد میتواند
کنند ،این تعداد پسـر مجرد وجود ندارد ،بیشـترین
واجـدایـننـوعازبلـوغشـود».
نگرانـیمـامخصـوصایـنگـروهسـنیازجمعیت
در نقد منصفانه بیانات ایشان ،موارد زیر
اسـت؛ وگرنه نگرانی برای دختران  ۱۶تا  ۳۰سـال
که عموم ًا با پسران  ۲۰تا  ۳۵سال ازدواج میکنند ،قابل توجه میباشد:
وجـودنـدارد.بـرایایـنگـروهدوپیشـنهادوجـود .1اصـل دغدغهمنـدی ایشـان نسـبت بـه موضـوع
دارد؛ اول ازدواج هـم سـاالن ،و توصیـه دیگـر هـم جوانـی جمعیـت و چالـش سـالمندی جمعیـت
میتواند ازدواج بینالمللی باشـد .به این معنی که ارزشـمند و قابـل تقدیـر اسـت .مسـئله جوانـی
این قشـر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسـر جمعیت یک مسئله ملی و مورد تاکید مقام رهبری
مجرد در کشـور ،با مسـلمانان و شـیعیان عالقهمند و بسـیاری از صاحبنظـران دانشـگاهی و حـوزوی
به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسـعه اسـت؛ از ایـن رو هرگونـه مواجهـه احساسـی،
فرهنگی اتفاق افتاده اسـت و ارتباطات بینالمللی سـطحی ،کلیشـه ای ،کاریکاتـوری و جناحـی بـا
تقویـتمیشـود،بلکـهایـننسـبیتبـههـمریخته آن ،بخصوص در شرایط فعلی اقتصادی-اجتماعی
در کشـور نیز بر طرف میشـود .بعض ًا افرادی که کشـور ،سیاسـت جوانی جمعیت را از یک نیاز و
به عشـق ایران و اسلام در کشـور و از ملیتهای خواسـت ملی به یک دسـتور رسـمی و سیاسـت
آمریکایی ،اروپایی ،و آفریقایی و آسـیایی هسـتند ،حکومتی تقلیل میدهد؛ در حالیکه در کنار توسعه
آنقدر عاشق یادگیری اسالم و دین و تشیع هستند ،پایدار زیرساخت ها (فراهم آوردن زیرساختهای
که حتی بعض ًا جایگاه ویژه خود در کشورهای مبدا اجتماعی ،اقتصادی ،رفاهی ،بهداشـتی ،زیسـتی و
راهـمتـرککـردهوبـهایـرانآمدهانـد.درایـنافـراد فرهنگی الزم برای داشتن جمعیتی بیش از جمعیت
آنچنان تعلق اعتقادی باال اسـت که مسـئله فرهنگ موجود در کشور) و اعطای مستمر و مؤثر تسهیالت
مشوق ازدواج و فرزندآوری برای افزایش متناسب
راتحتالشـعاعخـودقـرارمیدهـد».
ایشـان در بخشـی دیگـر از مصاحبـه درخصـوص جمعیـت ،اقنـاع افـکار عمومـی و بویـژه همراهـی

نسـلجـوان آگاهونخبـه،بمنظـورافزایـشتوأمـان
کمـی و کیفـی جمعیـت ،ضروری اسـت.
.2ایشـان به عنوان شـخصیت حقیقی خود و یک
عضـو هیئـت علمـی دانشـکده الهیـات و معـارف
اهـلبیـتع میتوانـدایـدهپـردازینمایـدولـیبـا
توجه به شـأن و جایگاه حقوقی سیاسـتگذاری و
قانون گذاری درمجلس شـورای اسلامی ،شـورای
عالـیانقلابفرهنگـیوشـورایعالـیجمعیـت،
نباید باعث وهن و تمسخر قانون جوانی جمعیت
و تشـویش اذهـان عمومـی و فروکاسـتن سـرمایه
اجتماعـیجامعـهایرانـیبـهویـژهبانـوانگرانقـدر
ایـنمـرزوبـومگـردد.
.3یکی از مصائب شایع و چالشهای جدی سپهر
معرفـت ،سیاسـت و مدیریـت در روزگار اخیـر،
بدفهمی سطحی نگرانه و برداشتهای متحجرانه و
اخباری مسـلکانه عدهای از تحصیلکردگان جوان
مذهبـی حـوزوی و دانشـگاهی بویـژه بعضـی از
دانشـگاه هـای خـاص ،نسـبت بـه بیانیـه گام دوم
رهبـر فرزانـه انقلاب بـرای نیـل بـه تمـدن نویـن
ایرانـی اسلامی میباشـد؛ همانگونـه کـه در علـوم
انسـانیجدیـد،ضـروریاسـتکـهبومـیسـازی
نظریـات علمـی و مـدل هـای اجرایـی ،متناسـب
بـا زیرسـاخت هـا و ارزشـهای فرهنگـی جوامـع
صـورت پذیـرد و از کپـی بـرداری پرهیـز شـود ،در
اقتباس از معارف اسالمی برای نظریه پردازی های
اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی و مدل سازی های
اجرائـینیـز،بایـدمحدودیـتهـایعصـرحیـرت
و غیبـت طوالنـی امـام معصـوم عـج ،مقتضیـات
زمانـهو تفـاوتهـاوتمایـزاتفرهنگـیوتمدنـی
جامعه ایرانی معاصر مورد توجه قرار گیرد و البته
همچنین ،یافته های ارزشمند علم روز و تجارب
مثبـتدنیـایمعاصـرکـهمنافاتـیباگفتمانمعرفتی
توحیـدیندارنـد،مـوردبـیمهـری،بهتـانوحذف
بـی دلیـل قـرار نگیرنـد .شـاید دلیـل ایـده پـردازی
عجیـب جنـاب ایشـان در ایـن فقـره نیـز از همیـن
جنـس باشـد؛ در رویکـرد اسلامی ،ملاک اصلـی
فضیلت آدمی ،ایمان و تقوای اوست و تکثر اقوام
و ملل مختلف در مفهوم امت اسلامی به وحدت

مـی رسـند؛ امـا بـه راسـتی بـدون فرهنـگ سـازی
وایجـادبسـترهایتحقـقیـکالگـویهارمونیـک
و غیر کاریکاتوری از مفاهیم ارزشـمند اسلامی،
میتـوان ارزش هـای منسـوخ شـده را یـک شـبه بـه
عنوان توصیه و سیاسـت اجرایی ترویج نمود؛ آیا
در ایـن صـورت ،آن ارزش متعالـی بـه عنـوان یـک
ضـد ارزش و ناهنجـار باعـث از هـم گسـیختگی
اجتماعـیواسـتنکافعمومـینمـیگـردد؟بـرای
فهم موضوع مناقشـه ،مختصرا به نقش مقتضیات
زمـان و مـکان در اجتهـاد پویـا بـرای شـکل گیـری
تمدن نوین اسلامی اشـاره می کنم :امام صادق ـ
السالم ـ فرمودند :العالم بزمانه ال تهجم عليه
عليه ّ
ال ّلوابـس؛«كسـيكـهبـهزمـانخويـشآگاهباشـد،
لغزشها و اشـتباهات او را احاطه نخواهد كرد ».؛
شـهید مطهری می نویسـد« :نیازهای بشـر دو گونه
است :ثابت و متغیر؛ در سیستم قانونگذاری اسالم
بـرای نیازهـای ثابـت ،قانـون ثابـت وضـع شـده و
برای نیازهای متغیر ،قانون متغیر » که همان قوانین
اجتماعـی اسلام اسـت ،کـه بـه حسـب تحـوالت
جوامـعومقتضیـاتزمـان،تغییـرمـیکنـدونقـش
زمـان و مـکان در اجتهـاد ،در ایـن قسـم از احـکام،
بیشـترظهـورپیـدامـیکنـد.سـاختارقانونگـذاری
اسالم اقتضا می کند که احکام اجتماعی اسالم در
اثـرتغییـرموضوعـاتآن،تغییـرکنـد؛زیراتحوالت
جوامع به حسـب شـرایط زمانی و مکانی و همین
طور نیازهای انسان متفاوت است و مسلم است که
شرایط و تحوالت جوامع در استنباط احکام تأثیر
دارد .به قول شـهید مطهری ،شـرایط و محیط های
گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست
کـه فتـوای عـرب بـوی عـرب مـی دهـد و فتـوای
عجـمبـویعجـممـیدهـد.پـسنمـیتـوانبدون
توجه به تحوالت جامعه و اعتبارات و هنجارهای
عرفی و یا حداقل حرکت فرهنگی تدریجی برای
اصلاحمـواردرسـوخیافتـهمغایـربـاارزشهـای
متعالـیدینـی،اقـدامبـهتوصیـههـایجامعـهگریز
نمـود .ضمـن اینکـه در اسلام نیـز ازدواج بـا هـم
کفـو توصیـه شـده و ازدواج یـک بانـوی مسـلمان
بـا مـرد متخلـق و مومـن کـه مثلا فقیـر یـا زشـت

