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  چكيده

افعـال  همـۀ  بـه گسـتره    يانـد، قلمـرو   رساندن بشر به ساحل امن سعادت نازل شده يکه برا، یعیت تشریهدا يها آموزه

 يگـذار  اسـت یشـود. س  ینائـل مـ   یقـ یبـه سـعادت حق  ، ها ن آموزهیاز ا يرویتنها با پ يا داشته و هر جامعهنسان ا ياریاخت

 یدرسـت   بـه  یعیت تشـر یم هـدا یبا مجموعه تعالرا د رابطه آن یانسان است که با ياریق رفتار اختیاز مصاد یکی، یتیجمع

ـ در امـان مانـد. بـا تک    یتیانه جمعیگرا يماد يها استیس يخطاها و  از آزمون، آندر پرتو کشف کرد تا  ، هـا  بـر آمـوزه    هی

و  یالهـ  یعیت تشـر یهـدا  يها کامل با مجموعه آموزه یاست که در هماهنگ یاستی، سیتیجمع  استین سیم بهتریمعتقد

ـ یاسـت جمع ین نوع از سین شود. ایتدومسلمیانان ت یش جمعیافزا ايبر و  ینیعـالوه بـر آنکـه از پشـتوانه اراده تکـو     ، یت

 يهـا  چـالش ، ن شـکل پاسـخ داده  یانسان را بـه بهتـر   يو معنو يماد يازهایآن ن يخداوند برخوردار است، اجرا یعیتشر

 رساند. یا به حداقل ممکن میده نموت را برطرف یش جمعیافزا يفرارو یاجتماعگوناگون 
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 مقدمه

انسـان   يو اخـرو  يویـ دن یاست که به زندگ یقیان حقیتر یاساس، یعیت تشریبرآمده از هدا يها آموزه

. آیـد  نایـل مـی   به هدف خلقت خـود ، ییها ن آموزهیق عمل به چنیاز طر يهر انسان موحد ،جهت داده

 يسـاز  سرنوشـت  يهـا  ت، خود را در معرض سنتین هدایاز ا يرویا عدم پیو  يرویبا پ یجوامع انسان

و  یتـ یجمع  اسـت ی. سمقـرر کـرده اسـت   ا و آخرت یا در دنه انسانبراي دهند که خداوند آنها را  یقرار م

ـ   آنتوجـه  اسـت کـه غفلـت از    انسان  ياریاخت ياز رفتارها يا مسائل مربوط به آن، مجموعه م یتعـال  هب

ـ از نظر يرویو پ یعیتشر شـوند،   یعرضـه مـ   يدیـ کـه منقطـع از معـارف توح   ، یتـ یات مختلـف جمع ی

  شود. یم یتلقسالمی ات جوامع یسرنوشت جمع يخطرناك برا یلغزشگاه

و  یفقهـ  يکـرد یروزمینـه  ن یـ شـده در ا   انجـام  يها غالب پژوهش: د گفتیق باین تحقینه ایشیدر پ

ن موضـوع مـرتبط اسـت. امـا     یـ م بـه ا یطور مستق پرداخته شده که به يا  داشته و تنها به ادله یرحکومتیغ

کـالن هـر    يهـا  اسـت یساز جملـه  شده و   لیتبد یحکومت يا به مسئله، تیازآنجاکه امروزه مسئله جمع

ـ بلکـه با  ،اکتفا کـرد  یوه از بحث فقهین شیتوان به ا یگر نمیشود، د یمحسوب م يکشور د آن دسـته از  ی

ل و یـ در تحل ایـ و  يدیتوح یتیجمع  استیک سین یم در تدویرمستقیغ یرا که به صورت یعیم تشریتعال

ن یـ رگـذار اسـت، دخالـت داد. بـا ا    یتأث یاسشن تیات جمعیر نظرسایده یچیو پگوناگون  يایزوا یابیارز

در مواجهـه  مسـلمانان  ت یش جمعی، افزایعیت تشریاز هدا يرویت و ضرورت پید بر اهمیبا تأک، روش

اگـر  رسد  میت نخواهد رفت. به نظر یا کاهش جمعیبه مسلخ کنترل و  یراحت  به، یتیجمع يها با چالش

بعیـد اسـت   ن دانسـته،  یب و مطابق بـا عـالم تکـو   مطلو يرا امر يدیت توحیش جمعیافزا، میشارع حک

غفلـت کـرده باشـد.     یتیجمع يها مواجهه با چالشچگونگی و  يدیت توحیر جمعینسبت به تدبایشان 

 يهـا  انـه بـه آمـوزه   یت و نگاه جزءگرایا کنترل جمعیتالش در جهت کاهش و  يجا که بهشایسته است 

بـراي   ینید يها آموزه يشناخت و اجرا يرا برا، تالش خود یتیل مسائل جمعیدر تحل یعیت تشریهدا

  م.یریکار گه ب يدیت فراوان توحیت جمعیریمد

 ۀ، رابطـ یاجتماع يکردیات و با رویات و روایه بر آیتوصیفی و با تک - با روشی تحلیلی، قین تحقیا

 د.کن یم یل و بررسیرا در چهار بخش تحل یتیاست جمعیبا س یاله یعیت تشریهدا

  ياله يعيت تشري. هدا۱

غ احکـام  یـ م معـارف، تبل یبخش، تعلـ  عبارت است از: ارائه قانون سعادت یاله» یعیت تشریهدا«

 ).459، ص 1، ج 1378، یآملـ  يو رسالت (جواد یق وحیل از طریاز رذا یل و نهین و امر به فضاید
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اسـت. تنهـا    یالهـ  ینیت تکـو یم هـدا یو قس یاله یو سنن قطع یاز صفات فعل یکیاین هدایت 

از حـق و   یاتیـ که عقل انسان، تنها کل ن نعمت را دارد. ازآنجایییاز ا يمند بهره یستگیسان شاان

دن یرسـ  يق دیگر عاجز است، تنها شرط الزم برایاز حقا ياریباطل را کشف کرده و از درك بس

ار بـزرگ  یرو، خداونـد نعمـت بسـ    نیست. ازایآن ن یبوده و شرط کاف یت و کمال انسانیبه هدا

صه به انسان اعطاء کـرد (مصـباح،   ین نقیو نبوت و براي رفع ا یرا در قالب وح یعیشرت تیهدا

بـوده و انسـان بـا کمـک آن      یگر، هرچند عقل حجـت بـاطن  ید عبارت   ). به56- 53، ص 1373

ص یز سره را از ناسره تشـخ یآگاهانه نسبت به خدا داشته و اعمال خوب و بد و ن یتواند درک یم

دن یرسـ  يبرا یبوده و شرط کاف ینیت تکویت از لوازم هداین خصوصیاما اداده و انتخاب کند، 

کند. در  یاز حق و باطل را کشف م یاتیرا عقل انسان تنها کلیست؛ زین یت و کمال انسانیبه هدا

را در  یعیت تشـر یار بـزرگ هـدا  یخاص دارد. خداوند نعمت بس یتیاج به هدایاحت یموارد جزی

ق، ج 1417، یداشـت (ر.ك: طباطبـائ   یاز به انسان ارزانین نیبه ا و نبوت و در پاسخ یقالب وح

ت یخدا اهم يبرا يقدر از آن، به  يرویت پیها و اهم انسان یعیت تشری). هدا263- 259، ص 10

ها  ). هرچند انسان24ل داشته است (فاطر: یگس يا انذاردهنده  ،یهر امت يت دارد که برایو محبوب

، يو اخـرو  يویـ دن به سـعادت دن یستند، اما رسیمجبور ن یاله یعیت تشریرش هدایدر اصل پذ

ـ اخت يم رفتارهـا یو تنظـ  یت الهیاز هدا يرویتنها با پ را یـ شـود؛ ز  یسـر مـ  یخـود بـا آن م   ياری

در  یعالمـه طباطبـائ  ن اسـت.  ی، مطابق با فطرت و عالم تکویعیت تشریناشی از هدا يها آموزه

  د:یفرما یقت مین حقین اییتب

ایـن اسـت کـه     ، درهمان هدایت الهى استناً یقیموافق دعوت فطرت است،  سخن که آنچه نیل ایدلاما 

بنابراین، انسان کـه   سازگار است. یجاد و خلقت الهیبا اساس عالم ان هدایتى است که هما، یواقعهدایت 

ردگـار سـر   نباید جز به هدایت پرو ،نظورى نداردم آن از از ادیان و معتقدات جز مطابقت با واقع و پیروى

نـه در  و هدایت حقیقى است، و تنها بایـد در برابـر آن   » هدایت الهى«فقط  ن سخن کهیل ایدلاما  بسپارد.

یگانـه مرجعـى کـه    ن است که یل ایو آن دلروشن است،  یلیدلسر تسلیم فرود آورد،  برابر دعوت شیطان

او است، همانـا   يسو  بهبازگشتمان  جمیع امور دنیا و آخرت ما به دست او است و مبدأ ما از او و منتهى و

  ).145- 144ص  ،7 ج همان، ( تخداى متعال اس

مثبـت   یراتیتـأث ، از آن يرویا عدم پیو  يرویاست که پ یاله» سنن مطلق«از  یکی، یاله یعیت تشریهدا

 و مقیـد  هـاي  سـنت «شـود کـه    یمـ  يگرید یاله يها ب تحقق سنت، موجن داشتهیبر عالم تکو یو منف

هـا   جه رفتـار انسـان  ین نتیتر ن و عامیتر را کامل» امداد«خداوند سنت  ،گرید  عبارت  دارند. به منا »مشروط
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 کـرده و وسـایل   ياریرا  دو ا و آخرت و کماالت آنیک از طالبان دنیهر ، له آنیوس  قرار داده است و به

ـ ن يرگـ ید يها ن سنتیهمچن .سازد می فراهم دسته دو هر براي را هدف به نیل و پیشرفت ز قـرار داده  ی

اختصـاص بـه طالبـان ضـاللت و     ، گـر ید یت داشـته و برخـ  یاز آنها اختصاص به طالبان هدا یکه برخ

کـه مخـتص بـه طالبـان حـق       ییها شده است. سنت  حیتصرها  این سنتم به یدر قرآن کر رد.دا یگمراه

 ،»اخـروي  و معنوي هاي  نعمت زیادت«عبارتند از: ، اند شمارش  قابل» ادت نعمتیز«بوده و تحت عنوان 

. در مقابـل،  »دشـمنان  بـر  پیـروزي « و »دنیـوي  و مـادي  هـاي  نعمـت  زیـادت « ،»ایمان تزیین و تحبیب«

 زیـادت « عنـوان  هشـت  تحـت  تـوان  مـی  را هستند باطل اهل مخصوص که مشروطی و مقید هاي سنت

 تسـلط « ،»مصـائب  بـه  بتالا« ،»دشمنان از شکست« ،»امهال« ،»استدراج و امالء« ،»اعمال تزیین«، »ضاللت

ـ   .)503- 471، ص 1390(مصـباح،   کـرد بیان  »استیصال« و »مترَفان و مجرمان  يهـا  ن سـنت یوجـود چن

 يهـا  را نسبت به آموزه ین حکومتساز و مسئوال میتصم يضرورت توجه نهادها، یتخلف الهیو ال یقطع

  کند. یشتر میب یمختلف اجتماع يها يگذار استیدر س یعیت تشریهدا

  تيدر مسئله جمع ياله ينينقش اراده تکو .۲

آن را در  ینیبشر است که خداوند اسباب تکو یزندگ یعیطب يها دهیکی از پدیت، یش جمعیافزا

خَلَقَ منْها ویا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ «وجود انسان قرار داده است. 

ـ ). هر چند این آ1(نساء: » نساءوثَّ منْهما رِجاالً کَثیراً بوزوجها  ه بـه  یفه، در مقـام توصـ  یه شـر ی

از  یکـ یک زوج را یاز  یش نسل انسانی، افزا»ربکُم«اما خداوند با کلمه   ست،یت نیش جمعیافزا

ق یـ طر ، ازیش نسـل انسـان  ین معنا که افزایخود بیان کرده است. به ا ینیت تکویربوب يها نشانه

ن قلمـداد  یان عـالم تکـو  یـ خالف جر يد امریبوده، نبا یاله ینیاز اراده تکو يا آدم و حوا جلوه

ـ نبا  ،یش نسل انسـان یخدا بر افزا ینیشود. البته اراده تکو ـ  ی انسـان نسـبت بـه     ید موجـب نگران

سـو، بـا    را خداوند از یـک یشود؛ ز يت تصاعدیش جمعیافزا يهمچون کمبود جا برا ییامدهایپ

ن کـرده  یت زنده و مرده انسـان را تضـم  یجمع ين برایش زمیت قدرت و رحمت خود گنجاصف

گر، با حکمت بالغه خود ید ي) و از سو50- 48ق، ص 1431، یطهران ینی؛ حس26- 25(مرسالت: 

سـاکنان   يبرد که مانع از کمبود جا بـرا  یها به کار م ت انسانیر جمعیرا در تدب يگرید يها سنت

رحمت  يها از نشانه یکیکه   ،ینیجانش  ق سنتیعنوان نمونه، او از طر . به ن خواهد شدیزم يرو

ـ افراد جد يو بهتر منتقل کرده، جا را برا يابد ی)، افراد مرده را به مکان33اوست (أنعام:  د بـاز  ی

  ).133- 132، ص 19ق، ج 1417، یکند (طباطبائ یم
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إِنَّـا  «و کتاب اسـت.   داراي حساب  ت گزاف نبوده،یش جمعیسو، اراده خدا نسبت به افزا کیاز 

رٍ کُلَّ شَیبِقَد خَلَقْناه خـاص   يا انـدازه  را به  يزیخدا هر چ ییه، از سوین آی). بر طبق ا49(قمر: » ء

 یو نه از جهت کم يادینه از جهت زاى که  مقدار و حد و هندسه یعنی ،ر هر چیزدق ده است.یآفر

کـه خداونـد دربـاره نـوع انسـان       ییاز قدرها یکی. کند نمىاز آن تجاوز گر، یچ جهت دیو نه از ه

کند که در  یش داده، او را مجبور میق توالد و تناسل افزاین است که افراد او را از طرین کرده، اییتع

رد (همـان،  یـ ز زاد و توشه برگیآخرتش ن يکند و برا یزندگ یصورت اجتماع اش به  ییایدن یزندگ

 یگاه به انقـراض نسـل آنهـا منتهـ     چیت، هیکاهش جمع يها برا نساناساس، تالش ا نی). برا85ص 

کـه او را   اسـت  يا گونـه  بهانسان  یو اجتماع ینینکه نوع خلقت تکویرا گذشته از اینخواهد شد؛ ز

خـدا و   ینیر تکـو یبـرخالف اراده و تـدب   يکند، انقراض نسل انسـان امـر   یر نسل میمجبور به تکث

ا یند، خواسته و ید بر طبق اراده خدا به وجود آیکه با ییها آن انسانرقابل تحقق بوده است؛ زیرا یغ

د کـرده،  یـ قـت تأک ین حقیگـر بـر همـ   ید یات، به شکلیاز روا یا خواهند آمد. برخیناخواسته به دن

ـ به دن یطیر شده است، تحت هر شرایکه خلقتشان تقد ییها د: آن مقدار از انسانیگو یم ا خواهنـد  ی

توانـد   یرد، نمیپذ یها صورت م همچون عزل، که توسط انسان يا دهنده کاهشا یآمد. عوامل کنترل 

لَا یرَى بِالْعزْلِ بأْساً فَقَرَأَ هذه  کَانَ علی بنُ الْحسینِ :قَالَ عنْ أَبِی عبد اللَّه «مانع خلقت آنها شود. 

 أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبکُم قالُوا بلى  أَشْهدهم علىوهورِهم ذُریتَهم إِذْ أَخَذَ ربک منْ بنی آدم منْ ظُو الْآیۀَ

فَکُلُّ شَی  خَارِج ویثَاقَ فَهالْم نْهم أَخَذَ اللَّه ءواءمخْرَةٍ صلَى صـ ی(کل» إِنْ کَانَ ع ، ص 5ق، ج 1407، ین

آورده » ءیکـل شـ  «ح یرا در توضـ  يفاضـل اسـترآباد  ث، کالم ین حدیل ای، ذیعالمه مجلس). 504

ال بـد لهـا مـن      أَلَست بِـرَبکُم  النفوس الناطقۀ التی خلقها اهللا وأخذ منها اإلقرار فی یوم«یعنی است: 

ص ، 20  جق، 1404، ی(مجلسـ » تعلقها ببدن حاصل من نطفتک فـی رحمهـا أو مـن نطفـۀ غیـرك     

عـن أبـی سـعید    «شده است:   گر منعکسید يا گونه ز بهیات اهل سنت نیقت در رواین حقی). ا315

عن ذلک، فقال لنا: وإنّکم لتفعلـون، وإنّکـم لتفعلـون،     الخدري قال: کنّا نعزل، ثم سألنا رسول اللَّه

، ص 10ق، ج 1407، يری(قشـ » وإنّکم لتفعلون، ما من نسمۀ کائنۀ إلى یوم القیامـۀ إلّـا وهـی کائنـۀ    

تواند در او اثـر کنـد و نـه     ی، نه ميزیچ چیه). 68نش خداست (قصص: یآفر یاردار واقعی). اخت10

دخالت کرده،  ینیتواند هرگونه که بخواهد در امور تکو یرد. انسان نمیر او را بگیتأث يتواند جلو یم

قـت  ین حقیـ ز بیـانگر ا یـ ت مقابله کند. دقت در سوره کوثر نیناظر به جمع یاله یقطع يها با سنت

، کثـرت و برکـت دهـد،    مکـرم اسـالم   ی، همچون نسل نبیبخواهد به نسل است که اگر خداوند

۷۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ  امبریـ ان و مرگ پسران بالفصل پیبدگو ییهمچون بدگو یموانع قتـل و کشـتار گسـترده     یو حت

  ).371-370، ص 20ق، ج 1417، یه او، مانع از تحقق آن نخواهد بود (ر.ك: طباطبائیذر

دسـت   یت و مسـتقل از اراده الهـ  ینها یت بیش جمعیبه افزا توانند یها عمالً نم انسان ،گرید ياز سو

قـرار داده   يا آن حد و انـدازه  يبرا، بلکه ر نکردهیت تقدینها یت را تا بیش جمعیرا خداوند افزایز ؛بزنند

بـر طبـق    یئعالمه طباطبـا . )21 (حجر:ب ما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُوموء إِالَّ عنْدنا خَزائنُه  إِنْ منْ شَیو«است: 

امـا  ، نامحدود نـزد خداونـد دارنـد    ییها ، خزانهیجمله فرد و نوع انسان از يزیهر چ: ه معتقد استین آیا

اء ین اشـ ین هرچند ایکند. همچن ین مییاست که خدا آن را تع يا اندازه  تنها به، ایظهور و وجود آنها در دن

تـر از خـود    نییو پـا  يسه با ظهـورات مـاد  یدر مقا،  يامحدودن نینامحدودند، اما ا یدر خزائن شهود اله

- 143، ص 12، ج همـان ( هسـتند  یت خدا، محدود و متنـاه ینها یسه با ذات بیشود، اما در مقا یلحاظ م

ـ یمسـتلزم حـد مع  ، ت در ظهـور یا محدودیدر وجود  یبه خاطر تناه، اء عالمیاشهمۀ ). 145  .هسـتند  ین

ـ نشـانه کثـرت اسـت و کثـرت دل    » خـزائن «هستند. جمع   تیحدودم يدارا یخزائن اله، رو نیازا ل بـر  ی

ر.ك: ( شـود  یز مـ ین یاله یبیاست که شامل قضا و قدر و مخزن غ ی، جامعقدر معلومت بوده و یمحدود

  ).81- 80، ص 16، ج 1385، یآمل يجواد

ت یـ ت مقـدار جمع یریخداوند، نسبت بـه مـد   ینیالزم به یادآوري است که تحقق اراده تکو

ات فراوانـی مربـوط بـه مسـائل     یـ سـت. روا یار انسان در این عرصه نیعدم اخت ي، به معناینسانا

)، 2، ص 6ق، ج 1407، ینـ یت (کلیـ ش جمعیبه افزا  هی، همچون توصيو فرزندپرور يفرزندآور

 ي)، ضـمانت روز 504- 504)، احکام عزل (همان، ص 332، ص 5ط انعقاد نطفه (همان، ج یشرا

) و 88، ص 5(همـان، ج   يمـاد  يازهاین نی)، ارزش تالش براي تأم3، ص 6فرزندان (همان، ج 

ـ ) آنها، نشـانگر نقـش رفتـار اخت   546البالغه، ص  (نهج يمعنو ت مسـائل  یریانسـان در مـد   ياری

ار خود و در طول یتوانند بر طبق اراده و اخت ی، ميا دهیها با هر مذهب و عق است. انسان یتیجمع

ت کنند. اما بـر  یریو مد يگذار استیت را به نفع اهداف خود سیجمع، مسئله یاله ینیاراده تکو

 يها خود، تنها از انسان یعیکه خواهند آمد، خداوند با اراده و دستور تشر یاتیات و روایاساس آ

ـ را به نفع جامعه توح یت انسانیار خود، جمعیموحد خواسته است تا با إعمال اخت ش یافـزا  يدی

ـ ، از خطـر کـاهش جمع  يا زهن آمویدهند. با عمل به چن از آن، همچـون   یناشـ  يامـدها یت و پی

شدن  یکار، متالش يروید دشمن، کمبود نیت، تهدیجمع يده سالمندی، پديدیانقراض نسل توح

  م بود.یت و... در امان خواهیجمع یساختار سن



   ۷۳ يتيجمع يها و چالش ها استيس با يعيت تشريرابطه هدا

  دگاه اسالميمطلوب از د يتياست جمعي. س۳

  کنند: یف میرن تعیرا چن» یتیجمع يها استیس«شناسان  تیجمع

هـا و   کردن و هماهنگ ساختن ارگان  یراه منطق که در یتیمات مدون جمعیها و تصم شهیاز اند يا مجموعه

ـ شود. هدف و منظور از ا یو مقررات و نظامات آنها اتخاذ م يو اقتصاد یاجتماع ينهادها مات، ین تصـم ی

  ).65، ص 1377، یامان( و حل مسائل آنهاست یتیمختلف جمع يها گروه يرفاه و بهروز

اسـت  یتمـام کشـورها، س   يتوان برا ین است که نمیشناسان ا تیمورد نظر جمع یمسئله اساس

، منـابع و  یط اجتماعی، شرایفرهنگ يها د آرمانیإعمال کرد، بلکه در ابتدا با يواحد یتیجمع

و  یرا در نظـر گرفـت و بـر اسـاس آن، بـه سـامانده       يهـر کشـور   ياقتصاد يها تیمحدود

که  یمختلف یتیجمع يها استی). س96، ص 1388، پور یکاظماقدام کرد ( یتیجمع يزیر برنامه

، 1388، یخیبـوده (شـ   یفـ یو ک یبر دو جنبه کم یشوند، عموماً مبتن ین و اجرا میامروزه تدو

ـ یـی شده اسـت. در تب   يزیر طرح ي) و بر اساس شاخصه توسعه اقتصاد187- 186ص  ن ین چن

شود (ر.ك:  یارائه م یمختلف يها ، به همراه چارچوبیمختلف يها ف و مدلی، تعاريا شاخصه

کـه غالبـاً منسـلخ از     یر و مختلفیمتغ يها استین سی). وجود چن228- 226، ص 1389زارع، 

جوامع اسالمی را بـه   یتیگذاران جمع استید توجه سیشوند، با یف میا و آخرت تعریرابطه دن

صورت کامل و مطلق و بـدون   ها را به  استیسن یک از اید هر یقت جلب کند که نباین حقیا

ـ ی، بـه منـابع د  یسته است حاکمان اسالمیاجرا کرد. شا یو اسالم يدیتوح یاعتنا به مبان و  ین

 يدیـ و توح ینید یها و مبان باشند که با شاخصه یتیتحقق جمع درصددمراجعه کرده،  یاسالم

  سازگار باشد.

مان و عمل ین بودن آنها به ایها، مز ت انسانیجمع ، ابتدا فارغ از تعدادینیبر اساس منابع د

 مـنْ  إِالَّ  زلْفـى  عنْدنا تُقَرِّبکُم  بِالَّتی أَوالدکُم الو أَموالُکُم ماو«تر است:  ز مهمیچ  صالح، از همه

). 37(سـبأ:  » آمنُونَ فاتالْغُرُ فی همو عملُوا بِما الضِّعف جزاء لَهم فَأُولئک صالحاً عملَو آمنَ

آنهـا   ینـ یت دیـ مان و عمـل صـالح را در ترب  یه، رابطۀ اوالد با این آیل ایدر ذ یعالمه طباطبائ

مان و عمل صـالح  یشود که همراه با ا یدا میهو یر اوالد، تنها زمانیدانسته، معتقد است: اثر خ

، ینخواهـد شـد (طباطبـائ   شـتر صـادر   یجز وبال ب يزیدو چ نیصورت، از ا نیر ایباشد. در غ

 یبخش الهـ  تیم هدایکه برخالف تعال یاساس، فرزندان نی). برا385- 384، ص 16ق، ج 1417

د از یـ صـورت، با  نیـ زند. در این خود برخیبا والد یبه دشمن یت شوند، ممکن است حتیترب

  ).14حذر کرد (تغابن:  ین فرزندانیچن

۷۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ پـاك، ط  ینرو، بندگان خوب خدا، از او داشتن فرزنـدا  نیازا را درخواسـت   یب و نورچشـم ی

 یعالمـه طباطبـائ  ). 25(فرقان: » أَعین قُرَّةَ ذُریاتناو أَزواجِنا منْ لَنا هب ربنا یقُولُونَ الَّذینَو«کنند:  یم

  د:یفرما یه مین آیل ایدر ذ

اسـت کـه زنـان و     ن بـوده یا يبرا ینورچشم یرحمان از طلب همسران و فرزندان يخدا مقصود بندگان

ـ ا. شوهران و پدران خود شوند یسبب خوشحال ،یمعاص اجتناب از و فرزندان با اطاعت از خدا ن افـراد  ی

 از و انـد  حـق  اهـل  رحمـان  را بنـدگان یز؛ ن ندارندیجز ا ی، حاجتيو فرزندپرور يدر موضوع همسردار

  ).245ص  ،15 همان، ج ( کنند نمى يروینفس پ هواى

او و  يهـا  مـان بـه وعـده   یبه سـمت خـدا و آخـرت و ا    يا و جامعه حکومت يریگ اگر جهت

خود قـرار داده،    تیرا مورد حما يا ن جامعهیز چنیاستقامت در مقابل دشمنان باشد، خداوند ن

 ي). از سـو 249کند (بقـره:   یروز میپ يادیز يها تیتشان، آنها را بر جمعیرغم قلت جمع یعل

ز یت خود نیبه قدرت و کثرت جمع یاد باشند و حتیر زایبس يا گر، ممکن است افراد جامعهید

، مورد غضب و عذاب خدا یاله یعیت تشریرش هدایبه دلیل کفر و گناه و عدم پذ یببالند، ول

 أَکْثَرَ کانُوا قَبلهِم منْ الَّذینَ عاقبۀُ کانَ کَیف فَینْظُرُوا الْأَرضِ فی یسیرُوا أفَلَم«گرفته باشند:  قرار

ممنْه وةً أَشَد قُو ی آثاراًوضِ فأَغْنى فَما الْأَر  منْهونَ  کانُوا ما عـبکْس؛ فصـلت:  82و  9(روم: » ی

  .)69؛ توبه: 44فاطر:  ؛82و 21؛ غافر: 15

 یده و به کفـر و نافرمـان  یگردان يرو یعیت تشریکه از هدا یاساساً از نگاه قرآن، افراد و جوامع

شتر یامهال ب ی، مقتضیشوند که حکمت بالغه اله يو چنان غرق در گناه و ستمگرآورده   يخدا رو

و  یات نبوده، خداوند با سنت قطعـ یسته ادامه حیگر شایر در عقوبت و عذاب آنها نباشد، دیو تأخ

 ياز اجـرا  یقیکن و نابود خواهد ساخت. قرآن با بیان مصـاد  شهی، آنها را ر»صالیاست«ر یناپذ تخلف

 شـعیب،  قـوم  لـوط،  قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، از اقوام همچون قوم یدرباره برخ ین سنتیچن

 هالکـت  سـبب  ،...و فیـل  اصحاب تُبع، قوم قریه، اصحاب رس، اصحاب سبت، اصحاب فرعونیان،

 از موضع هفت کند. قرآن در فسق و فجور بیان می و افساد ظلم، شرك، کفر، لیقب از اموري را آنان

 یـادآوري  ، بعـد از 190 و 174 ،158 ،139 ،121 ،103 ،67 شـریفه  آیـات  در یعنـی  راء،شـع  سوره

ـ ب »مـؤمنینَ  أَکْثَـرُهم  کـانَ ومـا  «ن سرنوشت شوم را با جمله یل ایپیشینیان، دل از اي پاره هالکت ان ی

  ).499-498، ص 1390کند (ر.ك: مصباح،  یم

کـه از   یشوند، بلکه نسـل  یم گران ید یا سبب گمراهتنه نه ،يدیم توحیگانه با تعالیت گمراه و بیجمع

قالَ نُوح رب ال تَذَر علَى الْـأَرضِ مـنَ الْکـافرِینَ    و«فاجر و کافر خواهند بود:  ید، نسلیآ ید میز پدیآنها ن



   ۷۵ يتيجمع يها و چالش ها استيس با يعيت تشريرابطه هدا

 كبادلُّوا عضی مهإِنْ تَذَر اراً إِنَّکیدوا إِالَّ فـاجِراً کَفَّـارا   وـدلـ ). بـر طبـق ا  27- 26ح: (نـو  »ال ی ه، یـ ن دو آی

ـ ز؛ دانسـت  یات نمـ یـ سته ادامه حیش را شایکفار زمان خو، حضرت نوح ـ ی اگـر زنـده    ين افـراد یرا چن

فـاجر و کـافر بـه     یاز آنها جز فرزنـدان  ،اًیثان .شدند یگر مؤمنان مید یسبب فساد و گمراه ،بودند اوالً یم

  ).36، ص 20ق، ج 1417، یطباطبائ( آمد یا نمیدن

    ات آمده است:ین آیل ایر نمونه و در ذیر تفسد

است، جمعیتـى کـه    »حکمت« الهى بر اساس يها شود که عذاب استفاده مى یخوب  از مجموع این آیات به

در حکمـت خداونـد   ، آینده آنها نیز درخطر فساد و گمراهى قـرار گیرنـد   يها فاسد و مفسد باشند و نسل

شود و آنها را از صـفحه زمـین    لرزه، یا بالى دیگرى، نازل مى نیزمحق حیات ندارند، طوفان یا صاعقه یا 

با توجه بـه اینکـه    گونه که طوفان نوح زمین را از لوث وجود آن قوم شرور شستشو داد. همان .اندازد یبرم

داشته باشیم که اگر امروز هـم قـومى فاسـد و     این قانون الهى مخصوص زمان و مکانى نیست، باید توجه

در ایـن امـور تبعیضـى     چراکـه ؛ باید منتظر عذاب الهى باشند، بودند »کفار« و »فاجر« زندانشانمفسد و فر

  .)90- 89، ص 25، ج 1374و همکاران،  يرازی(مکارم ش وجود ندارد و این یک سنت الهى است

ـ  را که تنها به فکر رفاه و منفعـت  یاقوام یطومار زندگن خداوند یهمچن خودخواهانـه و   یطلب

بطـرَت معیشَـتَها    قَرْیـۀٍ کَم أَهلَکْنا منْ و: «است دهیچیپ  درهماند،  خود بوده يها یگذران خوش

ـ ا ).58(قصـص:  » کُنَّا نَحنُ الْـوارِثینَ وفَتلْک مساکنُهم لَم تُسکَنْ منْ بعدهم إِالَّ قَلیالً  ه، یـ ن آی

داند که افراد آن بـه دلیـل وفـور     ین میاها و اقوام گذشته را در  از تمدن ياریبس يعلت نابود

نه ظلم و یت نکرده و زمیچارگان حمایمبتال شده، از ب یان و سرکشینعمت، به مرض غرور، طغ

تخلف و یال يها ن سنتی). وجود چن1386ا، ین يکردند (هادو یرا فراهم م یمال - يفساد اقتصاد

 یتـ یجمع  اسـت یو ازجمله س ها استیاست که انواع س یجوامع ي، زنگ خطر برايریتکرارپذ

 يدیـ ن کرده، و از دسـتورات توح یتدو يدن به رفاه و توسعه صرفاً مادیخود را تنها براي رس

ن باشد که بـا  یها ا يگذار استیس ياند. اگر مبنا به آن داده يا هیحاش یا نقشیده و یگردان يرو

ا ناخواسته، یبود، خواسته برخوردار خواهد  يشتریافراد از توسعه و رفاه ب یفرزند کمتر، زندگ

ن صـورت،  یایم. در ا کرده یافراد جامعه معرف يبرا یار زندگین معیتر یرفاه و توسعه را اساس

 يهـا  تیـ ف و فعالیگر وظایاز د يارینکه نسبت به انجام بسیها، عالوه بر ا از خانواده ياریبس

ز مخـالف  یفرزند را نک یوجود  یخواهند کرد، حت یش و رفاه خود، شانه خالیمخالف با آسا

، جامعه را در معرض انقراض يل به فرزندآوریش خود دانسته، و با عدم تمایاصل رفاه و آسا

  دهند. یقرار م یتیو سقوط جمع

۷۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

از  ياریق کرده است، موجب شده که بسیتشو يدیت توحیش جمعیکه به افزا یاتیوجود روا

). 1379، ياشـته باشـند (ر.ك: خـراز   نظـر د  عت اتفـاق یش جمیه استحباب افزایفقها در حکم اول

»فَرٍوعنْ أَبِی جابِرٍ عنْ جرٍ عمنِ شرِو بمنْ عع هنَادبِإِس ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر   ْنَ أَنؤْمالْم نَعما یم

، ص 20ق، ج 1409، ی(حرعـامل » لَّـا اللَّـه  بِلَا إِلَـه إِ   الْأَرض  یتَّخذَ أَهلًا لَعلَّ اللَّه یرْزقُه نَسمۀً تُثْقلُ

ـ  ین روای). ا14 ـ تنـد انسـان را تحر   یت، بـا لحن از  یکـ یق آن یـ ک بـه ازدواج کـرده، تـا از طر   ی

چ عذر یافته و هیت موحدان است، تحقق یش جمعیکه همانا افزا  ار مهم ازدواج،یبس يها حکمت

ز یهـم کـه سـرر    ی، بر فرضـ يدیت توحیشود. جمع ین مطلوبید مانع از تحقق چنینبا یناموجه

ر و برکت شده، و فرصت گسترش یگر کشورها، سبب خیداشته باشند، با مهاجرت به د یتیجمع

  سازند. یرا فراهم م يدیمعارف توح

ـ « قَـالَ: لَمـا لَقـی     هعلی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ أَبِی عبد اللَّ

فوسی   َـتَطی قَـالَ إِنِ اسرَني فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمدعب اءالنِّس جأَنْ تَزَو تتَطَعاس فی کَیا أَخقَالَ ی أَنْ أَخَاه تع

 ۀٌتَکُونَ لَکیلُ ذُرتُثْق  ضـلْ   الْأَربِیحِ فَافْعـ یکل( »بِالتَّس ـ ). آنچـه از ا 3- 2، ص 6ج  ق،1407، ین ت یـ روا ن ی

، او ياز دور یناشـ  يهـا  و مـرارت  وسـف یبـت حضـرت   ین است که هرچنـد غ یا، شود یبرداشت م

ش نسـل  یا افـزا ین شود، اما گویامیموانع و محذورات در مقابل ازدواج بن یجاد برخیب اموجتوانست  یم

ـ توانست توج یقدر ارزش داشت که م آن يگو حیموحد و تسب ـ نـده ازدواج بن کن هی  ،رو نیـ ن باشـد. ازا یامی

  ق کرده بود.یتشو ين را به ازدواج و فرزندآوریامیفرزندش بن عقوبیحضرت 

 يهـا  يبه وجود دشوار ینیم دیهرچند تعال :توان گفت یم، ات مشابهیو روا، تیدو روااین اساس  بر

 یناشـ  يدیـ ت توحیش جمعیافزاتوجه دارد، اما در مقابل،  يو فرزندپرور ياز ازدواج و فرزندآور یناش

  دهد. یح میماتش ترجیداند که تحقق آن را بر تحمل مشکالت و نامال یمحبوب م ياز آن را به قدر

ش یافـزا «اسـت  یتوان س یت، میش جمعیات مشوق افزایاساس روا قت و بریبا توجه به این حق

ش یاز دو مقوله افزاک یکه هر  یاستیقلمداد کرد؛ س یتیاست جمعین سیرا بهتر» يدیعت توحیجم

 یزندگ یفیو ک یکه چگونگی کم یاستیکند؛ س یافراد را همزمان طلب م یافتگی  تیت و هدایجمع

ف کرده، همواره در جهـت تحقـق   یتعر یت الهیافراد جامعه خود را در چارچوب خواست و رضا

ار و منش و رفت یتیجمع يها استیس یکند. وقت یرو تالش م شیرغم مشکالت پ یعل ین مطلوبیچن

ز از یـ م شـود، مـردم ن  یمطابق با اعتقادات مـردم تنظـ   يها ن موضوع، بر اساس آموزهیمسئوالن در ا

  ت خواهند کرد.یتبع ییها استین سیچن



   ۷۷ يتيجمع يها و چالش ها استيس با يعيت تشريرابطه هدا

  تيش جمعيافزا يفرارو ياجتماع يها . چالش۴

تمـاع  بقـاء اج ، کرد که بـدون آن  یتلق یاله ینیتکو يها از نعمت یکیتوان  یت را میش جمعیاساساً افزا

در  یئعالمه طباطبـا کند.  یم يادآوریبه مسلمانان را  ین نعمتیچن يخداوند اعطا .رممکن استیغ یانسان

  د:یفرما یم» اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُم قَلیالً فَکَثَّرَکُمو«اعراف  ةسور 86 ۀیل آیذ

ـ  بزرگ خدا مى يها مردم را به یاد یکى از نعمت ن جملهیا  .اد نسـل اسـت  اندازد، و آن مسئله ازدی

اجتماعى است، و آن کماالتى که بـراى   اش یندگز ،براى اینکه انسان برخالف سایر انواع حیوانات

اى که انسان را از سایر انواع حیوانات متمـایز   این نوع میسر و متوقع است و خالصه، سعادت عالیه

داراى ادوات و قـواى   کند که ایـن موجـود   اقتضاء مى، سازد کند و حساب او را از آنها جدا مى مى

طـور   تواند مانند سایر حیوانات به مختلف و ترکیبات وجودى خاصى بوده باشد که با داشتن آن نمى

نماید، بلکه نـاگزیر اسـت از اینکـه در     نیانفرادى زندگى نموده و همه حوائج ضرورى خود را تأم

نموده و همه  یمساع ک یربا سایر افراد تش، خوراك، پوشاك، مسکن، همسر و سایر حوائج ،تحصیل

است که براى چنین موجـودى  شن رو نمایند. نیبا کمک فکرى و عملى یکدیگر حوائج خود را تأم

زیرا هر چه بر عدد افراد اجتمـاعش افـزوده شـود نیـروى     ؛ کثرت افراد، نعمت بسیار بزرگى است

تـرى از   شـتر و باریـک  گردد و بـه دقـایق بی   تر مى بیشتر و فکر و اراده و عمل آن قوى اش یاجتماع

 کنـد.  تـرى را پیـدا مـى    هاى دقیـق  حل در حل مشکالت و تسخیر قواى طبیعت راه، حوائج پى برده

خـود یکـى از   ، گـذارد  رو به فزونى مى جیتدر  مسئله ازدیاد نسل و اینکه عدد افراد بشر بهن، یبنابرا

 يیـک ملـت چنـد هزارنفـر     وقت چیها و ارکان تکامل بشر است. آرى، ه الهى و از پایه يها نعمت

نیروى جنگى و استقالل سیاسى و اقتصادى و قدرت علمى و ارادى و عملى ملت چنـدین میلیـونى   

  ).189، ص 8ق، ج 1417، ی(طباطبائ را ندارد

مختلـف   يهـا  هـا و چـالش    بی، ممکن است دستخوش آسيالزم به یادآوري است که هر کشور

، عـدم  يسـواد  ی، بـ ی، گرانـ يکـار ی، بی، گرسـنگ دیشد ر کودکان، فقریوم همچون مرگ یتیجمع

از عـالم خلقـت و    یرد، اما مهم این است که انسان با شناخت واقعـ یبهداشت، جنگ و... قرار گ

مواجهه عالمانـه بـا آنهـا     يخود را برا يها ییده، و تواناین حاکم بر آن، از مشکالت نهراسیقوان

ـ ا کنترل جمعینکه با کاهش و یرد، نه ایکار گ به ـ بگر ین مشـکالت قابـل عالجـ   ی، از چنـ تی زد. ی

 یگرفته، و اساساً جهـان   ر و شر و تزاحم منافع موجودات شکلیا بر اساس حوادث خیخلقت دن

ـ ا نخواهد بود. از دیگر دنیوجود نداشته باشد، د یگونه رنج و تزاحم چیکه در آن ه د یشـه دگاه ی

د و جـز در  یها و شدا ینسان با سختاز کماالت وجود دارند که جز در مواجهه ا ياری، بسيمطهر

، يشود (مطهر ی، حاصل نممصائبا و یرو شدن با بال هها و جز در روب صحنه تضادها و اصطکاك

آنها بوده، و  یش از اثر خمودگیها ب بتیمص یکیشان، اثر تحری). از نگاه ا751، ص 23، ج 1390

۷۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

از  یکی. اتفاقاً درآوردت یسان را به فعلان يتواند قوا یها نم بتیها و مص یاندازه سخت ز به یچ چیه

از امـور جهـان،    ياریبـر بسـ   يان امروزیهودیز سلطه یجهان، و ن يد آمدن شاهکارهایعوامل پد

). نه تنها انسان، 258- 255، ص 4بوده است که بر آنها وارد شده است (همان، ج  یوجود مصائب

ـ تزاحمـات و خ  دن بـه تکامـل، بـا   یرس يعت برایبلکه همه موجودات عالم طب ر و شـر مواجـه   ی

ـ بـاال بـه ا   يابند که از منظـر ین تزاحمات را دریت ایریتوانند خ یم ییها شوند. تنها انسان یم ن ی

و  ي). هرچنــد فرزنــدآور578- 577، ص19، ج 1389، یآملــ يســته باشــند (جــوادیع نگریوقــا

ـ از ا همـراه اسـت، امـا فـرار     ییهـا  یت، بـا مشـکالت و سـخت   یش جمعیو افزا يفرزندپرور ن ی

نـده بـه   یرا در آ يگـر ید يهـا  ی، مشکالت و سخت تیش و عافیبرهم نزدن آسا يها، برا يدشوار

ها در رشد انسان مـؤثر اسـت،    ید و سختیکه مواجهه با شدا  دنبال خواهد داشت. به همان اندازه

 یانسـان باشد.  د، در سقوط او مؤثر مییو فرار از مشکالت و شدا یطلب تیبه همان اندازه نیز عاف

و لذت و تنعم و رفاه به سر برده، به آن  ی، همواره در خوشيفرزندآور يها یکه با فرار از سخت

ده باشد، در عرصه بال و خطر، بـا انـدك فشـار و    ین ندیتمر یسخت يروزها يعادت کرده و برا

  شکست خواهد خورد. یراحت کرده و به  ینینش د عقبیتهد

انسـان،   يرو شیپـ  يهـا  مواجهه با تزاحمات و چـالش  يز براین یت الهیگر، هداید ياز سو

، یآمل يشود (جواد یاست که با عمل به آنها، مشکالت و تنگناها برطرف م یاحکام خاص يدارا

ت یـ ش جمعیو افـزا  يسو، بـه فرزنـدآور   از یک ینیم دی). اگر تعال285- 284، ص 16، ج 1385

ر یتـدب  يبـرا  يگـر ید یو اجتمـاع  يدم و دستورات فراوان فریق کرده است، تعالیتشو يدیتوح

 يش رویپـ  يهـا  یها و سخت از انواع چالش ینین، منابع دیح جامعه ارائه کرده است. همچنیصح

)، 451، ص 21ق، ج 1409، ی(حرعـامل  يوظـائف مـادر   يها ی، همچون انجام سختيفرزندآور

) و... غفلـت  20تـا، ص   ی، بید ثانی)، مرگ اوالد (شه357، ص 21 شدن اطفال (همان، ج  ضیمر

است. بـه    وعده داده يو فرزندپرور يفرزندآور يو اخرو یاله يها نکرده و مؤمنان را به پاداش

ـ ید يهـا  ت باور و اعتقاد مردم به خدا و آمـوزه یرسد، تقو نظر می دوار کـردن آنهـا بـه    یـ و ام ین

ت و یـ ش جمعیاقناع آنها نسبت به افـزا  يرگذار برایتأث يها استیاز س یکی، ياخرو يها پاداش

  آن است. يها یرفتن سختیپذ

، ی، فرهنگـ یطـ یمح سـت یز يها چالش، یعنی تیش جمعیافزا يفرارو يامروز يها مجموعه چالش

ـ قابـل ارز » یاجتماع يها چالش«تحت عنوان  یتی، و تربیتیری، مدیاسی، سياقتصاد ، انـد. از نظـر مـا    یابی



   ۷۹ يتيجمع يها و چالش ها استيس با يعيت تشريرابطه هدا

ـ  يشه در اموریرت، بلکه یش جمعینه در افزا، ییها ن چالشیعامل بروز چن ، تـرس،  يریتـدب  یهمچون ب

ن یکـه چنـ   ین دارد. تا زمانید یو اجتماع يفرد يبه آموزها یتوجه یب، تر و از همه مهم يعدم خودباور

را  یتـ یجمع يهـا  ت هم نخواهد توانست چـالش یاست کاهش جمعیس یحت، برطرف نشود ییها ضعف

ـ  يهـا  گذاران آن به آمـوزه  استیکه س، يدیک جامعه توحیدر ، رو نیبرطرف کند. ازا  یانیـ و وح یعقالن

ـ یمختلف جمع يها ن است که چالشین کار ایتر باورمندند، عاقالنه ن یبـر همـ    هیـ ز بـا تک یـ خـود را ن  یت

  برطرف کنند. یانیو وح یعقالن يها آموزه

  یطیمح ستیز يها . چالش1- 4

ن، یر موجـود در کـره زمـ   یخـا نظرانه نسبت بـه ذ  و تنگ يماد ینشیبا ب ،شناسان تیاز جمع یامروزه برخ

صـاحبان قـدرت و    يهـا  شیکه با گرا ،هین نظریدانند. ا یر نمیت انسان را متناسب با آن ذخایمقدار جمع

 یخـوران  نان، ن باور است که نود درصد مردم جهانیآنها برخوردار است، بر ا  تیخواران و از حما جهان

ت را در یـ است کـاهش جمع یسرعت س  به، ستیز  طیحفظ سالمت بشر و مح يد برایبا .هستند یاضاف

تمـام و سوءاسـتفاده از قـدرت و     یبـا خودخـواه  ، ين حاکمان جوری). چن1390در، یاسنا( ش گرفتیپ

را بـه   یالهـ  يها نعمت، همۀ کشانده یرانیو و یکالن به تباه یست را در سطحیز  طیت خود، محیحاکم

ش یافـزا  ) و چـون 34 (نمـل:  دهنـد  یقـرار مـ   یتگران را در ذلـت و بـدبخ  ی، و د نفع خود مصادره کرده

داننـد، بـه    یمـ  ین جهـان یز تحقق نظم نـو یو غارت منابع آنها و ن یخواه ادهیت مسلمانان را مانع زیجمع

 یمیاز مفـاه ، يدیرتوحیو غ یف انحرافیرخواهانه و با ارائه تعریظاهر خ  به یمنافقانه و با پوشش يا وهیش

دن بـه  یتحقـق بخشـ   يهـا  از راه یکـ یفتـه و  یآنها را فر، قوق زنان و...همچون رفاه، توسعه، بهداشت، ح

ش یاستگذاران را بـه جنـگ بـا افـزا    یکنند. آنها س یم یت معرفیا کنترل جمعیرا کاهش و  یمین مفاهیچن

، تیـ ش جمعید مقابلـه بـا افـزا   یـ م و جدیقـد  يهـا  ز روشیو خود ن، ق کردهیت جامعه خود تشویجمع

ـ  یـ و... را عل يوتکنولوژی، بيزسا میهمچون جنگ سرد، عق ـ   یگ یکـار مـ  ه ه مسـلمانان ب ن یرنـد. قـرآن چن

  را برمال کرده است: يا منافقانه  يها وهیش

»ی وف لُهقَو کجِبعنْ ینَ النَّاسِ میاةِمنْیا  الْحالدلـى وع اللَّه شْهِدی      ـی قَلْبِـهمـا فو   أَلَـد ـوه

» اللَّه ال یحب الْفَسادوالنَّسلَ ویهلک الْحرْثَ وفی الْأَرضِ لیفْسد فیها   عىإِذا تَولَّى سوالْخصامِ 

 ينـابود  يحاکمان جور برا يها وهیات باال، شیبر آ ه یبا تک یعالمه طباطبائ)؛ 205- 204(بقره: 

  دهد: یح میگونه توض نینسل مسلمانان را ا

۸۰     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

کنـد، بـه نحـوى     قلبش مخالف است، وقتى در زمین سعى به فساد مى که ظاهر قولش با باطن یکس  و آن

و حکـم   کنـد  کلمات را از جاى خود تحریف مى ن شکل کهیاست؛ به ا اصالحظاهر آن  کند که یفساد م

تصرفى که منجـر بـه فسـاد    ؛ کند دهد و در تعالیم دینى دخل و تصرف مى آنچه هست تغییر مى خدا را از

ود و معلوم است که در فساد اخالق و اختالف کلمه مرگ دین و فناى انسـانیت  اخالق و اختالف کلمه ش

  ).97، ص 2ق، ج 1417، یطباطبائ( و فساد دنیا حتمى است

سـبب بـروز   ، شده از مـردم  ت و نفس گناهان صادریشرك و معص یقرآن یاساس مبان براز سوي دیگر، 

کـه در  ، ن اختالالتیبا مشکل مواجه سازد. ا آن را يات بر رویو ادامه ح، ست شدهیز  طیاختالل در مح

ـ ، جنگ، غارت و سلب امنيمسر يها ، مرضیهمچون زلزله، عدم نزول باران، خشکسال ییها شکل ت ی

ـ    یح عالم را به فساد مینظام صح، ردیپذ یصورت م ـ  یکشـاند. ظهـور چن ات یـ ح، ین فسـادها و اختالالت

ـ   کـه بـا   يا گونه )، به196- 195، ص 16همان، ج ؛ 41 (روم: برد ین میرا از ب یخوش انسان ن یوجـود چن

  د.یافزا ین مشکالت میت بر حجم ایش جمعی، افزایطیشرا

گسـترده از   يا سـت سـفره  یز  طی، محيدیو توح یقرآن یقت این است که بر اساس مبانیحق

ها باشـد،   دان نبرد انسانیست، ممکن است میز ط یندارد. مح يچ کمبودیاست که ه یستیمنابع ز

، یطـ یمح سـت یز يهـا  وع چالشیگر، شید عبارت  ). به 1390، یآزادبن يست (مهدویمنشأ آن ن اما

 ییعدم توانا  انهیگرا ينش مادیست. وجود بیز ط یح انسان است، نه خود محیاز رفتار ناصح یناش

از  ياریاز عوامل شرك به خـدا و بـروز بسـ    یکیانسان،  یاتیح يازهاین نیست در تأمیز  طیمح

  شود. یم یها تلق يزیو خونرها  جنگ

 یت الهـ یقت رازقیتا حق، افتهی  از قرآن به مسئله رزق اختصاص ياریات بسی، آینشین بیدر مقابل چن

هـا را از شـرك در    ق رزق و رابطه آن بـا عـالم مـاوراء، انسـان    ین کرده و با توسعه در معنا و مصادییرا تب

بـا دقـت در    یئعالمـه طباطبـا  ش را برطرف سـازد.  یزهااین نیاو نسبت به تأم یو نگران، دهیت رهانیرازق

 ار بشـر قـرار  یکه در اخت يمحدود يایاشهمۀ ن باور است که یبر ا، ات مربوط به مسئله رزقیمجموعه آ

رزق  .شـود  یعت نـازل مـ  یر خدا بر عالم طبیز نزد خدا دارد که طبق تقدین يگرفته است، خزانه نامحدود

ن قاعـده قـرار   یتحت هم ،ها، پوشاك و... دارد یدنیها، آشام یخوراک همچون يق متعددیکه مصاد، انسان

  .)83، ص 10ق، ج 1417، یطباطبائ( ردیگ یم

 يزگـار یمان و پرهیج ایاز نتا یکیست، که یز ط یش برکت محین افزای، بینید یبر اساس مبان

د دارد. در وجـو  یت، رابطه تنگـاتنگ یش جمعیافزا ينه برای)، با فراهم شدن زم96است (اعراف: 

صـدد چپـاول امـوال و     ، دریاز خودخـواه  يمان و تقـوا و دور یکه افراد آن به دلیل ا يا جامعه
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کننـد، افـراد    یم مین خود تقسیعادالنه ب يرا به نحو یستیگر نبوده و منابع زیکدیع حقوق ییتض

ن یاز زمز برکات خود را ی، خداوند نیسالم ين فضاید. در چنیات خواهند رسیحق ح به  يشتریب

ابد که ی یتحقق م ینکه، نزول برکات در صورتیا يو آسمان بر آنها نازل خواهد کرد. نکته ضرور

نبـوده، بـازهم    یا دو نفـر کـاف  یک یمان یرا ایمان و تقوا داشته باشند؛ زیها، اراده ا ت انسانیجمع

د بـر راه  یـ ان بی). همچنـ 201، ص 8گذارد (همان، ج  یر خود را میت مردم تأثیفسق و کفر اکثر

زد یـ ر ها نهراسند تا رزق فراوان بر آنان فرو يها و دشوار یح خود استقامت کنند و از سختیصح

بـه   ، تنها در زمان ظهـور حضـرت حجـت   یآرمان  ن جامعهی). هرچند تحقق کامل چن16(جن: 

ـ   یوست، اما به نظر میوقوع خواهد پ مسـئوالن و افـراد جامعـه، تـالش      يرو شیرسد تنهـا راه پ

جامعـه بـر    یو اخالقـ  يرشد معنـو  ي، به همراه تالش برايدیش نسل توحیافزا يبرا يداکثرح

ـ ر ایـ را در غیـ است؛ ز یبخش اله تیم هدایاساس تعال ت یـ سـو،کاهش جمع  کیـ ن صـورت از  ی

 یو اخالق ياعتقاد يها گر، وجود انواع ضعفید يبه همراه دارد. از سو يریناپذ خطرات جبران

، طمع، حرص، ییاگرای، دنيزیگر ، آخرتيزیرمان آنها، همچون خداگرحاکم بر جامعه و عدم د

، از یتـ یجمع  اسـت یت جامعه و هر نوع سیهر تعداد از جمع يگران، برایبه اموال د يانداز دست

  زا خواهد بود. ت، چالشیجمله کاهش جمع

  یفرهنگ يها . چالش2- 4

افـراد و   یو تنـوع در سـبک زنـدگ    ها ن عامل تقابل فرهنگیتر و اعتقادات، مهم یتفاوت در مبان

ک از یهر  يریگ میتواند بر تصم یم یو باورها، حت یشود. وجود اختالف در مبان یم یجوامع تلق

رگـذار باشـد.   یو تعـداد فرزنـدان تأث   یتیجمع يها استیاستمداران، در موضوع سیها و س خانواده

 يحداکثر ییگرا همچون لذت يربا اصالت دادن به امو یغرب يگرا يو فرهنگ ماد یامروزه، مبان

 ییهـا  زه کـرده، بـا مؤلفـه   یها را سکوالر در مقابل خدا، خانواده يو خودمختار ییا، فردگرایاز دن

و گسترش فحشـاء و...،   ی، تجرد، طالق، اشتغال زنان، برهنگینیق افراد به شهرنشیهمچون تشو

عه را در خطر انقراض نسل قرار د نسل خانواده کاسته و در بلندمدت جامیتوانسته از کارکرد تول

مختلـف   يهـا  در بـروز چـالش   يا شـه یاز عوامـل ر  یکیرسد،  ). به نظر می1392، یدهد (عنوان

افـراد نسـبت بـه     یفتگیو شـ  یبخش الهـ  اتیم حیبه تعال ییاعتنا ی، بیدر جوامع اسالم یتیجمع

ه موحـدان را بـه   ات قرآن همواره توجـ یا و کافران است. آیاهل دن یو سبک زندگ یفرهنگ غرب

نسـبت بـه    یفتگیات مؤمنان و کافران جلب کـرده، آنهـا را از شـ   یر حی، در تدبیتفاوت سنن اله

۸۲     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ـ ناپا یی). ظاهرگرا81؛ طه: 88ز داده است (حجر: یکفار پره یظواهر زودگذر زندگ  ياریدار بسـ ی

آمـده   ت دسـ  بـه   يمت غفلت از آخرت و خسران ابدیناگوار داشته و به ق یاز جوامع کفر، باطن

ت و بـدتر از آن،  یـ وانی، تا سرحد حيویذ دنی). آنها با اصالت دادن به لذا55؛ توبه: 7است (روم: 

گونـه خـود،    تفـرعن  يان در مقابل دستورات خدا و با خـو ی) و با طغ179(اعراف:   سقوط کرده

 يها ده، همۀ دایبیچ رقیزنند تا بدون ه یگران میو تفرقه و استضعاف د یکش دست به فساد نسل

کفـار   يویاز تمتعات زودگذر دن ید مفتون برخی). نبا4چپاول کنند (قصص:  ییتنها عت را بهیطب

 یداشـتن زنـدگ   يعـذاب آنهاسـت. آرزو   یا حتیتنها به دلیل امتحان و  ین تمتعاتیرا چنیشد؛ ز

 از حد بـه  ش یو توجه ب ییگرا يافتن مادیدن به آن، سبب ارزش یرس يکفار و تالش برا يظاهر

، یسـازد (طباطبـائ   یغافل م یدارتر الهیشده، انسان را از توجه به رزق بهتر و پا يتنعمات ظاهر

  ).239- 238، ص 14ق، ج 1417

ـ را تعم يدیـ توح ید باور افراد به مبـان یبا، ین فرهنگیدر مواجهه با چن، رسد یبه نظر م  ،دهیق بخشـ ی

ـ ، با ميا شده  تین افراد هدایت کرد. چنیرا تقو یین مبنایبرآمده از چن يها ش آنها به آموزهیگرا ل خـود  ی

  عمل خواهند کرد. يدیت توحیش جمعیمؤثر در افزا يدیتوح يها به تمام آموزه

  ياقتصاد يها . چالش3- 4

 یاز عدم اعتقاد و اعتماد کاف یفرزندان، که ناش یشتیمع يازهاین نیترس از فقر و عدم امکان تأم

اشـباع   يز برایگران ن شود. سلطه یاز جوامع محسوب م ياریل بسیآش  ت خداست، پاشنهیبه رازق

دن یاز عوامل رس یکیضعف استفاده کرده، و  ن نقطه یکنند از ا یم یخود، سع يگر ه چپاولیروح

بخـش   تیم هدایکنند. اما بر اساس تعال یت معرفیا کنترل جمعیرا کاهش و  يبه توسعه اقتصاد

از عوامـل رشـد و    یکـ یست، بلکـه بعکـس   یش ثروت نیتنها مانع افزا ت نهیش جمعی، افزایاله

ارتقا داده،  یو خانوادگ یکه جامعه را در دو بعد اجتماع يا گونه شود، به  یم یاقتصاد تلق ییایپو

 86ۀ یر آیطور که در تفس کند. همان یطه را برطرف مین دو حیدر ا ياز مشکالت اقتصاد ياریبس

است که به رشـد تمـام ابعـاد     یاله يها از نعمت یکیت یش جمعیم، افزایسورة اعراف بیان کرد

ـ کند؛ ز یها کمک م انسان یت زندگیفیو بهبود ک يو ازجمله به رشد اقتصاد یاجتماع را هرچـه  ی

شـود   یتر م يشتر شده، فکر و اراده او قویآن ب یاجتماع يرویبر تعداد افراد انسان افزوده شود، ن

عـت،  یطب ير قوایپرده، و در حل مشکالت و تسخ یاز حوائجش پ يشتریق بیف و دقایو به ظرا

ـ ). هرچنـد از ا 189، ص 8ج   کند (همـان،  یدا میرا پ يتر قیدق يها حل راه ه، بـه صـورت   یـ ن آی
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ت یـ ت جمعیـ ت و محبوبین مطلوبیقیشود، اما به  یت استفاده نمیش جمعیه به افزایم توصیمستق

  برداشت است. فراوان مسلمان، نسبت به مشرکان و کفار از آن قابل 

و  يشرفت مـاد یتواند در کمک به ارتقاء و پ یش فرزندان صالح، میز افزاین یاز بعد خانوادگ

گـر،  ید عبـارت   شـود. بـه    یتلقـ  یالهـ  يهـا  از نعمت یکیعنوان  ن مؤثر بوده، و به یوالد يویدن

د. اگر در رو هم هستنیشه و نیفکر و اند  شوند. آنها صاحب یمصرف متولد نم يفرزندان تنها برا

مهـم   یو رجوع به خدا حاکم باشد، خداوند در مقابل فرزندانشان را عـامل  یروح بندگ يا جامعه

و  یاساس، اگر دولت اسالم نی). برا12- 10دهد (نوح:  ید قرار میت تولیو تقو يدر رشد اقتصاد

هـا   ن آمـوزه یا خود را با یتیاست جمعید سیها اعتقاد دارند، با ن آموزهیبه ا يدیتوح  افراد جامعه

ـ یو د يت را به همراه رشـد معنـو  یش جمعیاست افزایق داده، و سیتطب کننـد.   يریـ گیافـراد پ  ین

ق یتشـو  يگران را به فرزنـدآور ینکه دیقت، عالوه بر این حقیز با توجه به همین امامان معصوم

)، 478، ص 1ق، ج 1409، يفرزندان خود برخوردار شوند (راونـد  یرسان ياریکرده تا از نعمت 

تمـام فوائـد و    انـد. امـام سـجاد    ز از خـدا طلـب کـرده   یـ خود ن يرا برا ین فرزندانیداشتن چن

ح از خـدا  یصـح  ينـدار یرا با داشتن اخـالق و د  يو فرزندپرور يملزومات مربوط به فرزندآور

تَاعی بِهِم. إِلَهِـی امـدد لـی فـی     بِإِصلَاحهِم لی و بِإِمومنَّ علَی بِبقَاء ولْدي واللَّهم «اند:  طلب کرده

 ،مارِهمأَعو ،هِمالی آجی فل زِدو ،میرَهغی صل برو ،میفَهی ضَعل قَوو مانَهدی أَبل حأَصو  مـانَهیأَد

و ،مأَخْلَاقَهو هِمی أَنْفُسف هِمافعو هِمارِحوی جفوی کُلِّ مف ،مرِهنْ أَمم بِه یتنا عی ول رِرأَدلَـى  وع

ماقَهزي أَرد25 ي(صحیفه سجادیه، دعا» ی.(  
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ت فراوان یبر جمع يروزیل، مجاهد و صابر، وعدة نصرت و پیقل يها تیهرچند خداوند به جمع

ت فراوان و منسجم دشـمن،  یت که جمعانکار اس رقابل یقت غین حقی)، اما ا65داده است (انفال: 

). ممکـن اسـت   249کنـد (بقـره:    یف مـ ین را تضـع یالنفس و ظاهرب فیه افراد ضعیهمواره روح

رو  همچون طمع و تهاجم دشمنان خـود روبـه   ییها ل، مؤمنان را با خطرات و چالشیت قلیجمع

ـ  یـ در ادع نیرو، ائمه معصـوم  نی). ازا231ق، ص1404مزاحم،   بن سازد (نصر ن یه خـود از چن

افتتاح) و  يالجنان، دعا حی؛ مفات231ق، ص 1404مزاحم،   (نصربن  ت کردهیبه خدا شکا یخطرات

گرفتنـد. امـام    یافزودن نفرات خود بـه کـار مـ    يرا برا يادی، وقت زیپیش از شروع به هر جنگ

۸۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

تش، دشمنان یب و اهل مکرم اسالم یمرزداران، باواسطه قرار دادن نب ي، به هنگام دعا براسجاد

م کـردن زنانشـان و   یخواهد کـه بـا کاسـتن عـدد دشـمنان، عقـ       ین کرده، از خدا میاسالم را نفر

  ).128خشکاندن اصالب مردانشان، از قوت و قدرت آنها بکاهد (صحیفه سجادیه، ص 

از  یکــیعنــوان   ده، همــواره بــهیــد ت فــراوان، جــوان و آمــوزشیــخ، جمعیدر طــول تــار

بازدارنـده   ياز ابزارهـا  یکـ یبرنـده اهـداف جوامـع و     شی، پیت ملقدر يدیکل يها شاخصه

نـدازد.  یتسلط و غارت به طمع ب يتواند دشمنان را برا یدشمنان محسوب شده، و فقدان آن م

ه مسـلمانان را بـا   یعل یکش و نسل یتیقت، جنگ جمعین حقیمتأسفانه دشمنان اسالم با درك ا

ت آنها را مطابق با اهداف شوم یو رویکرد کاهش جمع،  راه انداخته دش بهیم و جدیقد  اشکال

ـ یـ و مشاور سابق امن ییکایمرآار ک مدار کهنه استیس، یبرژنسکاند.  خود در پیش گرفته  یت مل

دسـتانه   شیحمله پ يرااز فکر کردن ب«کند:  یم  هین توصیچن ییکایاستمداران آمری، به سکایمرآ

د. باالتر از همه، یوگوها با تهران را حفظ کن گفت د ویران اجتناب کنیا يا سات هستهیه تأسیعل

ران به نفـع  یر نسل در اییو تغ یتیجمع يچون زمان، آمارها؛ دیرا انجام ده یمدت یطوالن يباز

  ).20/2/1391وز، یت رجانی(سا» ستین یم کنونیرژ

مواجهـه و   ياساس، خداوند به مؤمنان دستور داده است تا خود را از هر جهـت بـرا   نیبرا

 تُرْهبونَ الْخَیلِ رِباط منْو قُوةٍ منْ استَطَعتُم ما لَهم أَعدواو«ز کنند: یقابله با دشمنان خود تجهم

بِه ودع اللَّه وکُموده، معتقد اسـت: بـر اسـاس    ین آیل ایدر ذ یعالمه طباطبائ). 60(انفال: » ع

 و توانـد  مـى  که آنجا در هر حال، تا و همیشه که است واجب اسالمى جامعه حکم فطرت، بر

ـ کنـد؛ ز  مجهـز  را صالحش مجتمع باشد، مجهز دهد، دشمنش مى احتمال که مقدارى هر به را ی

گاه بر سر منافع مشترك خود اتفاق  چیع و افکار، مختلف بوده و هیها و اقوام از نظر طبا انسان

ق، 1417، یر است (طباطبائیناپذ اجتنابو  ین آنها حتمیب يریرو، جنگ و درگ نیکنند. ازا ینم

سـت  یبـردار ن  لیگاه تعط چیبا دشمنان خدا، ه يریازآنجاکه جنگ و درگ .)115- 114، ص 9ج 

، یاسیرگذار سیتأث ياز ابزارها یکیعنوان  تواند به  یز همواره میت نیش جمعی)، افزا217(بقره: 

فـراوان، مـؤمن و جـوان در     يرویرد. نقش نیش قدرت مسلمانان مورد توجه قرار گینما يبرا

 يز قوا بـرا یق تجهیاز مصاد یکیات، یروا یاست که مطابق برخ يا اندازه ف دشمنان به یتضع

اه، خود را یرمردها، با خضاب کردن محاسن خود به رنگ سین بود که پیترساندن دشمنان به ا

  ).164، ص 2ق، ج 1415حویزى،  ه جوانان کنند (عروسىیشب
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  یتیریمد يها . چالش5- 4

، ي، اقتصـاد یاسـ یمختلف س يها هعرصر انسان در یتدب ، به سوءيدیبخش توح اتیم حیرش تعالیعدم پذ

ق، 1410، يآمـد  یمـ یتم( همچون فقـر  یج نامطلوبینکه نتایعالوه بر ا، ریتدب سوء .دوش میمنجر  یاجتماع

 (همـان، ص  معـاش )، آفـت  345 (همان، ص اموال فراوان ي)، نابود399 (همان، ص یرانیو؛ )399ص 

  کند. یل میتبد يجد يدیت را به تهدیش جمعی) را به همراه دارد، فرصت افزا280

 یو امکانـات زنـدگ   یالهـ  يها ر، از نعمتیعالمانه و کارآمد و حسن تدب ییها استیبا اعمال س

را  یاجتمـاع  يهـا  از چـالش  ياریتوان بسـ  یله آن، میوس  ) و به344نه شده (همان، ص یاستفاده به

ـ کنترل و  يکه برا يا اندازه  به  ،یرطرف کرد. اگر حاکمان اسالمب ـ ا کـاهش جمع ی ت خـود تـالش   ی

کارآمـد و   یتیریت به کار ببرنـد، صـاحب مـد   ین جمعیر ایتدب يکنند، اراده و تالش خود را برا یم

بـا حسـن     ،يا ، در جوامع خود خواهند شـد. هـر جامعـه   یع امکانات زندگید و توزیعادالنه در تول

بخشد (همـان،   یقوام م یو در حد معقول ییکویخود را به ن ینکه امور زندگیر خود، عالوه بر ایبتد

ـ )، و از طر202گران کشانده (همـان، ص  یخود را به رخ د یتواند رشد عقالن ی)، م503ص  ق آن ی

شـود،   یر حاصل میتدب فراوان که با سوء يها از اتالف ثروت  ل کرده،یاد تبدیاموال کم را به اموال ز

د، نه فقـر  ید از آن ترسیات، آنچه را بایروا یرو، مطابق برخ نی). ازا345کند (همان، ص  يریجلوگ

، در کنـار نقـش    عنـوان نمونـه   ). بـه  39، ص 4ق، ج 1405جمهـور،   ر است (ابن أبییتدب بلکه سوء

 از عوامـل بـروز   یکـ یآنهـا،   يه خودبـاور یـ ف روحیهـا و تضـع   ر ملـت یـ مستکبران عـالم در تحق 

ـ یب یرا مـ یـ ر اسـت؛ ز یتـدب  غلط و سوء يها استیدهد، وجود س یقا رخ میکه در آفر ییها یقحط م ین

و هـوا و منـابع     اسـت کـه هـر دو از لحـاظ آب     يگـر یکشور د یگیزده، در همسا یقحط يکشور

ستاده اسـت.  یخود ا يپا يت رویریگر به دلیل حسن مدیکسان هستند. اما آن کشور دی يکشاورز

ر و اسـتفاده از  یمنابع، بـا حسـن تـدب    یت از وجود بعضیرغم محروم یکشورها، عل ین برخیهمچن

ده، و پـس از  یـ ز خریناچ یمتیگر کشورها را با قید يخود، مواد خام کشورها یتیجمع يها تیظرف

  فروشند. یکشورها م  ها به خود آن متین قیاز، آنها را با باالتریمورد ن يل آن به کاالهایتبد

  یتیترب يها . چالش6- 4

ـ اعتقاد دارند و آن را ما يدیت توحیش جمعینکه به افزایرغم ا یعل، نیافراد متد یامروزه برخ ه افتخـار  ی

و  یاخالقـ  يهـا  تـرس از چـالش  دلیـل  )، اما به 3- 2، ص 6ق، ج 1407، ینیکل( دانند یم امبر اسالمیپ

ـ بـر ا ، کرده يت خانواده خودداریش جمعیاز اقدام به افزا، جامعه یمسموم فرهنگ يفضا ن باورنـد کـه   ی

۸۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

گمـراه بهتـر اسـت. بـه نظـر       رمؤمن ویت غیشده، از خانواده پرجمع  تیت مؤمن و تربیجمع خانواده کم

  شود: ین دغدغه با در نظر گرفتن چند نکته برطرف میا، رسد یم

ـ بـه همـراه سـفارش بـه ترب    ، تیش جمعیبه افزا ینیم دیه تعالیتوص .1 فرزنـدان صـورت    ینـ یت دی

رشـد و   يهـا  نـه یح آنهاست. خداونـد زم یت صحیبا ترب، تیش جمعیافزا ین نشانه عدم تنافیا .ردیپذ یم

سـت. او نسـل   ینـاممکن ن  يامـر ، ت فرزند صالح و مؤمنیکند که ترب یفراهم م يا گونه کمال انسان را به

ـ انسان را از همان ابتدا بر فطـرت پـاك توح   ـ آفر  يدی  ) و پـس از فـراهم  13- 12، ص 2ج همـان،  ( دهی

البالغـه،   نهـج ( د کـرده اسـت  یتأک ین کوچکیانسان در سن يریپذ تی، بر امکان تربيا  نهین زمیساختن چن

ـ یترب يهـا  ر روشیو تأث يریکارگ تنها مانع از به  نه، ادی). فرزند ز393ص  ـ ید یت  یسـت، بلکـه گـاه   ین ین

ـ ز ؛تـر خواهـد کـرد    را آسان ینیت دیامر ترب، ادیاوقات فرزندان ز معمـوالً رفتـار فرزنـدان     ازآنجاکـه ؛ رای

ت شـده باشـند،   یـ تر خوب ترب رگذار است، اگر فرزندان بزرگیخانواده تأث تر کوچکبر فرزندان  تر بزرگ

از  ياریبسـ ، قیـ ن طریاز ا .دوش  می تر منتقل به فرزندان کوچک يریق الگوپذیشده آنها از طر تیرفتار تثب

  ن برداشته خواهد شد.یاز دوش والد یتیف تربیوظا

ـ ن يمجاز يشتر شده و فضایهرچند امروزه ابزار انحراف نسبت به گذشته ب .2  ین نابسـامان یـ ز بـه ا ی

ن اسـت  یـ قـت ا یاما حق، مواجه ساخته است ییها دشواريفرزند را با  ینیح و دیت صحیدامن زده و ترب

ـ بسـیاري   ستند. افرادیجامعه ن یو فرهنگ یمسموم اجتماع يرش فضایها مجبور به پذ که انسان ن یدر چن

ـ یاند با کمک اراده، تـالش و مراقبـت صـح    وجود توانسته  نیا بااند،  بوده ییفضاها ـ یو د یح اخالق از  ین

فاسـد زمـان    يکـه در فضـا  هسـتند   ینین و سالم بسازند. والدیمؤمن و متد يفرزندان خود، از آنها افراد

ـ  يا هیالت عالینکه سطح تحصیرغم ا یعل، طاغوت ن یسـته و متـد  یاد، شایـ ز یداننداشتند، توانستند فرزن

ت یـ ش جمعیدر مسـئله افـزا  ، يکـرده امـروز   لین تحصـ یحجـت را بـر والـد   ، قتین حقیت کنند. ایترب

  کند. یتمام م يدیتوح

اسـالم،   یتـ یم تربیرد که تعالیپذ یتحقق م یک نسل سالم و صالح و موحد، زمانیش ی. افزا3

 يدیـ ک جامعه توحیت یش جمعیافزا ،گرید عبارت   در دو سطح خانواده و اجتماع اجرا شود. به

ط و یز در فراهم کردن شـرا ین، حاکمان جامعه نین است که عالوه بر والدی، منوط به ایو اخالق

ـ ترب ي، بـرا یو فرهنگـ  یمساعد اجتماع يها نهیزم مـؤمن و موحـد تـالش کـرده، بـا       یت نسـل ی

ت یـ هـا را در ترب  برده، خانواده نیفساد و گناه را از ب يها نهی، زمیحکومت يها تیظرف يریکارگ به

  کنند. ياریصالح و مؤمن و موحد  یفرزندان
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امـا  ، ن بـردارد یشـتر را از دوش والـد  یت فرزنـدان ب یزحمت ترب يفرزند هرچند ممکن است تک .4

ـ    همچون لوس، يگرید یتیممکن است آنها را با خطرات ترب ن یو نازپرورده شدن فرزند مواجه کنـد. چن

ـ   یدردلیل به  معموالً، یفرزندان در ، داشـته  ينفـس کمتـر    بـه  ن، اعتمـاد یحـد والـد   از  شیافـت توجـه ب

  ند.یاز عهده مشکالتشان برآ ییتنها تواند به ینم یسال بزرگ

فرزندان، همـۀ تـالش خـود را بـه کـار گرفتـه        ینیت دیدر ترب ي. ممکن است پدر و مادر5

بـه   يدیـ دچار انحراف شوند که ام يا گونه از فرزندان آنها، به یا برخیک یت، یاما در نها  باشند،

خـدا نـدارد،    یعیت تشـر یهـدا  يبا مقتضا ینکه منافاتین مسئله، عالوه بر ایاصالح آنها نباشد. ا

ـ یـ محسوب شود؛ ز ين از فرزندآوریگر والدید يترس و خوددار يبرا یلید دلینبا ن یرا اوالً، چن

 صـرف  بـه اً، ی). ثان3اند (انسان:  ح دادهیت ترجار خود، راه ضاللت را بر راه سعادیبا اخت یفرزندان

ـ از فرزندان آنهـا منحـرف شـوند، از خ    یا برخیک ید ین احتمال که شایا کـه بـر    يریـ رات کثی

ـ      یپوشـ  توان چشم یمترتب است، نم يفرزندآور م بـا وجـود همـۀ    یکـرد. ثالثـاً، اگـر فـرض کن

 يبـرا  ین انحرافـ یرچنـد چنـ  د، هیـ درآن، فرزندشـان منحـرف از کـار    یوالد یتیترب يها مراقبت

ۀ امتحان پدر و مـادرش باشـد کـه    ی، ماين فرزندیساز است، اما ممکن است چن نش مشکلیوالد

ـ ). رابعـاً، ا 15تاً به سود آنها خواهد بود (تغابن: ینهاند، ین امتحان برآیاز عهده ا یخوب  اگر به ن ی

را در ایـن  یـ نش باشـد؛ ز یالـد ، لزوماً بیـانگر انحـراف و  یت ندارد که هر فرزند منحرفیمطلب کل

ـ  آنکـه   حـال م و ید حضرت نوح را به خاطر انحراف فرزندش، منحـرف بـدان  یصورت، با ن یچن

  است.یبرخالف عصمت انب یمطلب

ت آنها انجام داد، از دعا و تضـرع  یترب يد برایکه با یفیعالوه بر انجام وظا، ت اوالد صالحیدر ترب .6

  ).25دعا   صحیفه سجادیه،( د غفلت کردینبا يا فهین وظیچنت در انجام یموفقبراي به درگاه حق 

   يريگ جهينت

توجـه بـه چنـد نکتـه     ، معتقـد اسـت   يدیـ توح یکه به مبـان  يا جامعه يبرا یتیجمع  استین سیدر تدو

  است: ي، ضروریاساس

 یبـان حاکمان مسلمان، توجه و اعتقـاد بـه م   يگاه برا هین تکیتر مطمئن،  یاستین سین چنیدر تدو، اوالً

ن اسـت،  یکه مطابق با عـالم تکـو  ، ییها ن آموزهید بر چنیاست. با تأک یعیت تشریم هدایو تعال يدیتوح

ـ  به هـر ، رها شده یتیانه جمعیاگراینظرانه و دن ات تنگیت از حصار نظریسرنوشت جمع  يازهـا یک از نی

۸۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

و آخـرت پاسـخ داده   ا یـ دن یاز زنـدگ  يا همگام و معقول و در گستره یبه صورت ،انسان يو معنو يماد

  شود. یت برطرف میش جمعیافزا يفرارو يها شود و چالش یم

 یشـ یآزما يبا اجـرا  نواتست که بین یمسائلجمله از ، یتیجمع يگذار استیت و سیمسئله جمع ،اًیثان

 يدیـ جامعـه توح  ين مـدل آن را بـرا  یمختلف، بهتـر  یتیجمع يها استیات و سیمختلف نظر يها مدل

مطـابق بـا   ، ر و تحـول بـوده  ییـ که همواره در حال تغ ییها استیات و سین نظریچن يرا اجرایزد؛ یبرگز

انـد، سرنوشـت جوامـع     شـکل گرفتـه   یانیـ گانه با معـارف وح یاگرا و بیمحورانه، دن ، انسانيالحاد یمبان

گـر  یاز د ياریبسـ ، یاتیـ ن نظریچنـ  يرا در معرض چالش و انحطاط قـرار خواهـد داد. اجـرا    يدیتوح

ـ  یگاهکه  کند و ازآنجایی میز متأثر یانسان موحد را ن یدگزن يها حوزه  يامـدها یپ یاوقات شناخت تجرب

ـ ا یاج به زمان دارد، ممکن است زمـان یاحت، یتیجمع يات الحادیسوء نظر کـه  د شـو آشـکار  امـدها  ین پی

  نمانده باشد. یجبران آن باق يبرا یگر زمان مجالید

ـ یمختلـف جمع  يهـا  اسـت یس يانـدازها  ن اهداف و چشمییدر تب، ثالثاً همچـون رفـاه،    یمی، مفـاه یت

ک یـ  ياسـت، امـا بـرا    يدیـ توح یمطابق بـا مبـان  ، از آنها یشوند که اصل وجود برخ یمبیان ...  توسعه،

تنهـا در چـارچوب اراده و   ، مین مفـاه یـ ک از ایـ ت هریت و اولویزان اهمی، محدوده و ميدیجامعه توح

  رش است.یپذ ن وییاهللا قابل تع یو قرب ال یت الهیرضا



   ۸۹ يتيجمع يها و چالش ها استيس با يعيت تشريرابطه هدا
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