
تحلیل و بررسی آرای آیت اهلل جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت

تاریخ دریافت: 1397/02/07       تاریخ پذیرش: 1397/3/05

رضا لک زایی1 

چکیده 

پژوه���ش حاضر با هدف بررس���ی و تحلی���ل آرای آیت اهلل ج���وادی آملی درب���اره ازدیاد 

جمعیت و سیاس���ت گذاری  مطلوب جمهوری اسالمی ایران انجام شد. این پژوهش 

کتشافی و با استفاده از چارچوب نظری دریافت شده از احادیث  به روش توصیفی-ا

گرفت. آیت اهلل ج���وادی آملی ضرورت ازدیاد جمعی���ت را می پذیرد، بر  نب���وی صورت 

کوثر«  کید دارد و دیدگاهی با عنوان »نسل  اهمیت ابعاد تربیتی، اخروی و قدسی آن تأ

را ارائه می دهد. نگاه قدسی و عاطفی به خانواده، تعریف انسان به زنده الهی اندیش 

و نه حیوان ناطق، نس���بت دادن انس���انیت انس���ان به روح او نه بدنش، توجه توأمان 

ب���ه نیازهای خانواده و جامع���ه ذیل مباحث فقهی، اعتق���ادی، فرهنگی، اقتصادی، 

ک���ردن آنها، از ارکان  اخالق���ی، مدیریتی، فلس���فی، آموزه های قرآن���ی و روایی و برآورده 

دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی اس���ت. در این دیدگاه توجه به اقتصاد و معیش���ت مردم 

کوثر ض���روری و فراهم  و اج���رای سیاس���ت های اقتصاد مقاومتی در ش���کوفایی نس���ل 

کفایی« است.  نمودن مقدمات اقتصادی آن بر دولت »واجب 

کوث���ر، ازدیاد  کلی���دی: آی���ت اهلل جوادی آمل���ی، خانواده، مدیریت، نس���ل  گان  واژ

جمعیت. 

1 . دانشجوی دکتری رشته انقالب اسالمی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی؟ص؟ العاملیه، قم، ایران.
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1. مقدمه

که آیا افزایش  برای بررسی مسئله اصلی پژوهش ضروری است این پرسش پاسخ داده شود 

کاهش جمعیت و نظر اس���الم در این مورد چیست؟ در اسالم تمامی  جمعیت بهتر اس���ت یا 

اب���زار معرفت یعنی، حس، تجربه، عقل، وحی و تهذیب و تزکیه نفس به رس���میت ش���ناخته 

می ش���ود و راه س���وم و چه���ارم تفاوت جوه���ری با هم ندارن���د )ج���وادی آمل���ی، 1374(. روش تعامل 

که عقل، برای مثال ضرورت س���اخت مسکن را  این حوزه های معرفتی به این ش���کل اس���ت 

درمی یابد، وحی می فرماید باید زمین و مصالح س���اختمانی مسکن حالل باشد و نه غصبی. 

که مصالح مسکن  آنگاه تجربه بش���ری ساخت مس���کن را بر عهده می گیرد و وحی در این  باره 

که پاسخ وحی در  گفت  کت اس���ت. البته می توان  از چه باش���د و چند اتاق داش���ته باشد، سا

که باز این هم تعیین  که اسراف نشود  که ساختن مسکن به روشی باشد  این مورد این است 

کمیت.   حدود است و نه تعیین 

  

شکل 1: رابطه تعاملی تجربه، عقل و وحی 

گی���اه- وجود دارد و  مکانیس���م تکثیر نس���ل به صورت تکوینی در انس���ان -و نیز حیوان و 

انس���ان  به ط���ور حکم غریزه، فطرت و عقل به تولید و بقای نس���ل خود عش���ق م���ی ورزد و آن 

را ض���روری می دان���د. وحی برای برآوده س���اختن این ضرورت، مکانیس���م خانواده و ش���رایط 

زوجی���ت را مطرح می کند. وحی در مورد تعداد فرزندان تصریح ندارد، اما در یک حکم اولیه 

کرده است؛ یعنی وحی در این مورد نیز حدود را ترسیم نموده و درباره  سقط جنین را تحریم 

کثرت جمعیت توجه ش���ده  کمی���ت و تعداد نظری نداده اس���ت. البت���ه در برخی احادیث به 

اس���ت. برای مثال امام س���جاد؟ع؟ در دعای بیس���ت و هفتم صحیفه س���جادیه )1372( درباره 

دش���منان اس���الم چنین دعا می فرماید: »خداوندا! زنان دشـــمنان را نازا کن و صلب مردانشـــان را 
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بخشکان«. از اینکه ایشان برای نابودی نسل و جمعیت دشمنان اسالم دعا می کند، دریافت 

کثرت نسل و جمعیت مس���لمین مطلوب و پسندیده است. امیرالمؤمنین؟ع؟  که  می ش���ود 

نیز در نهج  البالغه )1379( خداوند را س���پاس می گوید و می فرماید: »ســـایش خداوندى را سزاست 

که شـــبم را به صبح آورد بی آنکه مرده یا بیمار باشـــم... نه بی فرزند و خاندان مانده...«. این ش���کر، 

نش���ان دهنده اهمیت نسل و ازدیاد آن است، اما در ظاهر هیچ فقیهی بر اساس روایات فتوا 

که هر خانواده چهار فرزند داشته باشد.  که برای مثال واجب یا مستحب است  نداده است 

کند. آیت اهلل خامنه ایی  کنترل جمعیت سیاست گذاری  حکومت اسالمی می تواند در زمینه 

کاهش جمعیت بیان می کند: در مورد سیاست 
]کنتـــرل جمعیـــت[ تا اوایل دهـــه هفتاد مناســـب بـــود و از آن تاریخ بـــه بعد نباید 
که جمهوری اسالمی ایران در سال 1371 به  کنون ســـخن این است  ادامه می یافت. ا
که از تحدید نســـل وجود داشـــت رسید و سیاســـت تحدید نسل باید از سال  مقاصدی 
خ داده  1371 به بعد تغییر می کرد، لذا سخن از اشتباه، خطا، کار بد و غفلتی است که ر
گر این سیاســـت همچنان ادامه یابد کشـــور عزیزمان با  و باید برای آن اســـتغفار کرد و ا
خطـــری بزرگ و غیرقابل جبران روبرو خواهد شـــد. البته تا حاال هم ما در منطقه خطر 
که باید برگردیم. )خامنه ای، 1391( البته خوشبختانه ما  مسافت زیادی را پیش رفته ایم 
کنـــون از لحاظ نیروی انســـانی و دارا بودن نیروی جوان )بیـــش از 31% بین پانزده تا  ا

بیست  و نه سال( در بهترین وضعیت قرار داریم. )خامنه ای،  1392( 

کالن نظام جمهوری  که در سیاست گذاری  براین اساس و با پیش فرض افزایش جمعیت 

کرد  اس���المی ای���ران مطرح ش���ده اس���ت، می توان س���خنان آیت اهلل ج���وادی آملی را بررس���ی 

کنترل جمعیت مطرح اس���ت، پاسخ  که در زمینه  و با توجه به س���خنان ایش���ان به س���ؤاالتی 

ک انسانیت انس���ان چیست؟ انسان چه  داد. پرس���ش هایی نظیر اینکه تعریف انس���ان و مال

گفت دختر و پس���ر فرقی  جایگاهی در نظام هس���تی دارد؟ آیا با تحلیلی فلس���فی هم می توان 

ندارن���د؟ آیا تع���داد فرزندان به میزان درآم���د خانواده ارتباط ندارد؟ می���زان جمعیت جامعه 

که به آحاد افراد جامعه تعل���ق می گیرد چه تأثیری دارد؟ آیا افزایش جمعیت به  در امکانات���ی 

کوثر  که )به تعبیر آی���ت اهلل جوادی آملی(  تنهایی مطلوب اس���ت یا در صورتی مطلوب اس���ت 

کار  کند؟  کار  کمک به اقتصاد خانواده می تواند بیرون از خانه  باش���د و نه تکاثر؟ آیا زن برای 

ک���ودک چه پیامدهایی دارد؟ نقش حکومت  گذاش���تن فرزند در مهد  زن در بیرون از خانه و 
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در ازدیاد جمعیت چیس���ت؟ تأثیر حضور مؤثر زن در خانواده چه تأثیری در ایجاد عطوفت و 

آرامش در خانواده و جامعه دارد؟ این پرس���ش ها در حوزه های اعتقادی، فلسفی، اخالقی، 

کلی »منطق تکثیر نسل و ازدیاد  فقهی، اقتصادی و مدیریتی طبقه بندی و ذیل سه عنوان 

جمعیت«، »سیاس���ت گذاری مطلوب جمهوری اس���المی درباره مسئله جمعیت« و »عوامل 

گرفته اس���ت. در تنظیم چارچوب  کمیت جمعیت« مورد بررس���ی قرار  کیفیت و  تأثیرگ���ذار ب���ر 

که علم را به در س���ه الیه آیه محکمه، فریضه عادله و  نظری این طبقه بندی از حدیث نبوی 

سنت قائمه تحلیل فرموده است )ر.ک.، موسوی خمینی، 1383( استفاده شد. درباره کثرت جمعیت 

مق���االت و نوش���ته های چندانی وجود ن���دارد و این موضوع از دیدگاه آی���ت اهلل جوادی آملی 

گرفته اس���ت. موضوع ازدی���اد جمعیت در آثار آیت اهلل  فقط در مقاله حاضر مورد بررس���ی قرار 

جوادی آملی به صورت منظم و منس���جم بحث نش���ده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر این 

کتشافی اصطیاد و استنباط شده است.  موضوع از آثار مختلف ایشان به شیوه استنباطی و ا

کوثر از نظر آیت اهلل جوادی آملی 2. منطق ازدیاد جمعیت و تکثیر نسل 

2-1. منطق اعتقادی ــ  اجتماعی

که از س���وی نظام اس���المی مطرح ش���ده است،  عالمه جوادی آملی سیاس���ت تکثیر نس���ل را 

کیفی،  کثیر است و هم از نظری  کمی  که از نظر  کوثر است  می پذیرد. ایشان به دنبال نسلی 

که دولت عالوه بر بعد مادی و دنیایی تکثیر نسل، باید  خیر. بنابراین، ایش���ان معتقد اس���ت 

ب���رای بعد ملکوتی و آخرتی آن نیز تدبیری بیندیش���د، با این دغدغ���ه وی تمهید زمینه های 

گر مس���ئولین  که ا کید می کند  کفایی« می داند و تأ تربیت نس���لی صالح را برای دولت »واجب 

کنند.  )جوادی آملی، 1392(  طراز اول مملکت به فکر تکثیر نس���ل اند باید همه جوانبش را رعایت 

بنابرای���ن، یک���ی از راهبرده���ای اصلی نظام بای���د س���رمایه گذاری در حوزه تربیت الهی نس���ل 

جدید باش���د تا نس���ل آینده صالح، امین، درس���تکار و س���عادتمند باش���ند )ر.ک.، لک زایی، 1390(. 

که در فرهنگ متعالی  براین اس���اس، اهمیت و نقش فرهنگ متعالی مش���خص می شود؛ چرا

بر خالف فرهنگ متدانی، عالوه بر توجه به ابعاد دنیایی، به بعد آخرتی نیز توجه می ش���ود. 

از س���وی دیگر، نظام خانواده در اس���الم اصیل است؛ پیوند اعضای آن تا پایان عمر با یکدیگر 
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برق���رار می ماند، ارتب���اط میان فرزند با والدین و اجداد و پیوند میان پ���در و مادر با فرزندان و 

نس���ل های بعد از آنها اس���توار می ماند و این دو سلس���له، افزون بر آنکه به یکدیگر محرم اند، 

حق���وق متقابل مالی، تربیتی، اجتماعی نس���بت به یکدیگر دارند. اصال���ت نظام خانواده در 

که حتی پس از طالق مادر از پدر، حقوق متقابل یاد شده بین پدران  اس���الم سبب می ش���ود 

و مادران از س���ویی، و فرزندان از س���وی دیگر پای���دار بماند )ج���وادی آمل���ی، 1378، 276/17(. تعالی و 

که در آن فرزندان از س���نی مشخص از خانواده  جامعیت این نگاه در مقایس���ه با دیدگاه غرب 

کامل مش���خص اس���ت. در نگاه اس���الم، عالوه بر احترام،  جدا و مس���تقل می ش���وند، به طور 

که باعث بهتر شدن  کمک های مالی اعضای خانواده به هم  مهربانی، عطوفت و صله رحم، 

زندگی دنیا و بهره بردن از دعای خیر در دنیای باقی می ش���ود، از دیگر ابعاد مهم تکثیر نس���ل 

کرد فقط اس���الم اینگونه زیبا و انسانی به آن توجه نشان داده است.  که می توان ادعا  اس���ت 

)ر.ک.، جوادی آملی، 1391(

2-2. منطق اخالقی - فلسفی

اخالق با پذیرش روح، معنا پیدا می کند. ازاین رو، شالوده سعادت متعالی و اخالق حسنه در 

فلس���فه به ویژه در حکمت متعالیه پی ریزی می شود. آنچه در بحث معرفت شناسی آیت اهلل 

ج���وادی آملی در حکمت متعالیه و از جمله انسان شناس���ی مرکزی���ت دارد، با تجربه ارتباطی 

ندارد بلکه به تعبیر ایشان علوم تجریدی است. وی معتقد است:
که مشکل انسان را حل می کند، علوم تجریدی )یعنی، عقل و نقل یا علوم  آنچه 
کنیم، بلکه می خواهیم  که ما نمی خواهیم دام پـــروری  برهانی و وحیانی( اســـت؛ چرا
که تفاوت انســـان و دام چیســـت؛  کنیـــم. هنوز عده زیـــادی نمی دانند  انســـان پروری 
که خیال می کنند انســـان یک حیوان ناطق اســـت؛ یعنی جانوری اســـت که حرف  چرا

می زند، اما دین می گوید انسان، حّی متأّله است. )جوادی آملی، 1392( 

که  بنابراین، چون تعریف انس���ان متفاوت ش���د، دو  نوع علوم انس���انی وجود دارد؛ نوعی 

که مقصد و مقص���ود آن حّی متأله  محص���ول، غایت و نتیجه آن حیوان اس���ت و نوع���ی دیگر 

است. آیت اهلل جوادی آملی معتقد است: 
مشکل کنونی ما ِصرف تکثیر نسل نیست، بلکه ما انسان و خلیفة اهلل می خواهیم؛ 
یعنـــی انســـانی )چـــه زن و چه مرد( که عبد خداســـت و دارای عقایـــد صحیح و اخالق 
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حسنه و رفتار شایسته است. حرمتی را که قرآن برای انسان قائل شد، برای خلیفة اهلل 
شدن اوست. قرآن نفرمود که من می خواهم َخلیف تهیه کنم، بلکه فرمود: می خواهم 
در زمیـــن خلیفة قرار بدهم. به این جهت اســـت که این تاء، تای تأنیث نیســـت بلکه 
که از  گر بخواهیم جمعیت را افزایش دهیم باید بدانیم  تای مبالغه اســـت. بنابراین، ا
علوم تجریدی )یعنی، عقل و وحی( اســـتفاده کنیم و بر اساس انسان شناسی وحیانی 
ح و برنامه  کنیم؛ در انسان پروری، اول طر رســـالت زن ها و مردها و راهکار را مشخص 

و هدف گذاری مهم است و سپس اجرای آنها.  )جوادی آملی، 1392(

کوثر، داشتن جمعیت  کوثر است و نه تکاثر.  آنچه از نظر آیت اهلل جوادی آملی مهم است، 

که دارای فضائل روحانی، اخالقی، هنجاری  و سالک صراط مستقیم اند. تکاثر  زیادی است 

که در صراط حیوانیت قدم برمی دارند و قیامش���ان للنفس اس���ت و  جمعیت فراوانی اس���ت 

نه هلل. از دیگر نکات مورد توجه آیت اهلل جوادی توجه به نتایج اخروی داش���تن فرزند صالح 

که داشتن جمعیت فراوان، یکی از ابزار قدرت  اس���ت؛ یعنی ضمن اینکه ایشان معتقد است 

کشور است، بر اساس انسان شناسی دینی و قرآنی به بعد ملکوتی داشتن  و اسباب پیشرفت 

فرزند صالح هم توجه نشان داده و می فرماید: 
که با فرزند بیشـــتر مشـــکل داخلی مـــان حل می شـــود؛ »ُیْمِدْدُکم  مـــا فکر می کنیم 
ْمَواٍل َوَبِنیَن« )نوح: 12(. البته این تفکر را باید با فرمایش ائمه تکمیل نمود؛ تتّمه اش 

َ
ِبأ

که »ولٌد صالٌح یدُع له؛ ما تا ابد نیازمند به اعقابیم« )کافی،  را عترت طاهرین فرموده اند 
که در روایت آمده است شامل نوه ها، نتیجه ها و نبیره ها هم  1387(. این »ولٌد صالح« 

کند، بلکه  که مشـــکل دنیای ما را حل  می شـــود. پس داشـــتن فرزند تنها این نیســـت 
فرزند صالح مشکل آخرت را هم برای ما حل می کند. )جوادی آملی، 1392(

که می توان از آن با  براین اساس، ایش���ان آینده نگری را معطوف به آخرت تحلیل می کند 

کرد. ایش���ان ع���الوه بر خطرات دنیا، به فکر عالج خطرات  عنوان قرآنی »عاقبت نگری« تعبیر 

که ممکن است حیات جاوید والدین را به مخاطره بیفکند، است و می فرماید:  »راه  مهم تری 

کردن اوالد صالح است«. آن تربیت 

کوثر کمیت نسل  کیفیت و  3. عوامل تأثیرگذار بر 

3-1. تشکیل خانواده

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت جمعیت، تسهیل در امر ازدواج و تشکیل 
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گره خورده است. از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی  خانواده است. ازدواج با اقتصاد و معیشت 

گفتن آدمی  کریم تدریجی بودن رزق را در مقام تمثیل به س���خن  رزق تدریجی اس���ت و قرآن 

مثال می زند و می فرماید:
رزق شـــما و آنچه شـــما را به آن وعده می دهند، در آســـمان اســـت ، پس سوگند به 
گونه  که آنچه را به شما وعده می دهند، یقینی است، همان  پروردگار آســـمان و زمین 

که شما سخن می گویید. )ذاریات: 22 - 23(

کلمات و جمالت از مخزن  مراد از تمثیل در این آیه تدریجی بودن نطق است. در نطق، 

عقل و از باطن انس���ان به تدریج ظاهر و نازل می ش���ود )ج���وادی آمل���ی، 1378، 238/1(. رزق مادی و 

کم کم و تدریجی نصیب انس���ان می شود. بنابراین، منظور از  گفتن  معنوی هم مانند س���خن 

گفتن تدریجی اس���ت، رزق آدمی هم تدریجی  که س���خن  که همانطور  این تمثیل این اس���ت 

که ابتدا باید همه امکانات را داشته باشد بعد به ازدواج  است و فرد نباید انتظار داشته باشد 

که سنت آفرینش است در تضاد است.  کند؛ چون این باور با تدریجی بودن رزق  فکر 

که با  که خداوند متعال وعده داده است  همچنین آیت اهلل جوادی آملی بر این باور است 

گر تهیدست اند،  کریمه »ا ازدواج، زندگی رونق می گیرد. بنابراین به عقیده ایشان با توجه به آیه 

گسترش و توسعه و رونق  خدا آنان را از فزون بخشـــی خود بی نیاز می کند« )نور: 32(، ازدواج وس���یله 

کسانی وعده  که خداوند به چه  که اینجا مطرح می شود این است  رزق و روزی است. سؤالی 

که با ازدواج زندگی آنها رونق می گیرد؟ آیا این وعده فقط محدود به دختر و پس���ر اس���ت  داده 

یا دایره  وسیع تری دارد؟

آیت اهلل جوادی می فرماید: 
هم وعده اســـت نســـبت به جوان ها، هم وعده اســـت نســـبت به پدر و مادر، هم 
گر مسئولین نظام، بخشی از بودجه ها را در اختیار ازدواج  وعده است نسبت به نظام. ا
جوان ها قرار بدهند خداوند بودجه اینها را بیشتر می کند، درآمد کشور را بیشتر می کند، 

درآمد سرانه مملکت را بیشتر می کند. )جوادی آملی، 1390(

گر تهیدســـت اند، خداونـــد آنان را از فضل خود  ایش���ان خطاب به والدین نیز می فرماید: »... ا

کرد یا  توانگـــر خواهد ســـاخت« )ن���ور: 32(. همچنین ب���ه خود جوان ه���ا می فرماید: »هر کس نـــکاح 

گر تهیدست اند، خداوند آنان را از  که می فرماید: "... ا کرد، مشمول این وعِده جمیل الهی است  ِانکاح 
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فضل خود توانگر خواهد ساخت" )نور: 32(«. )جوادی آملی، 1390( بنابراین، رزق و روزی تدریجی است، 

که با ازدواج رزقش���ان توس���عه می یابد، مس���ئله س���وم،  خداوند به جوانان وعده داده اس���ت 

کند، خدا براى او راه بیرون شدن  که از خدا پروا  مس���ئله تقواس���ت. خداوند فرموده اس���ت: »و هر 

]از مشـــکالت و تنگناهـــا را[ قرار می دهـــد و او را از جایی که گمان نمی کنـــد، روزى می دهد« )طالق: 3-2(. 

گرچه ممکن است مشکالت از  براساس این آیه هیچ انسان باتقوایی در بن بست نمی ماند، 

هر طرف به او رو بیاورد، راه برون رفت از بن بست برایش روشن می شود.

از جمله دیگر موانع ازدواج مهریه زیاد اس���ت. در اس���تفتاء از آیت اهلل جوادی آملی درباره 

گر مهریه زن بیش از مهر السنه باشد، به مازاد آن خمس  تعلق گرفتن خمس به مهریه آمده است: »ا

تعلق می گیرد و میزان مهرالســـنه 500 درهم )معادل 262/5 مثقال نقره( است« )جوادی آملی، 1381  الف(. 

کرد. پس آنچه بر اصل مهرالسنه افزوده  از این فتوا می توان مقدس بودن مهریه را استنباط 

گرچه به فتوای مش���هور امامیه و همچنین به نظر آیت اهلل جوادی جایز اس���ت، از  می ش���ود ا

قداس���ت و جنبه الهی آن بهره ای ندارد؛ به همین س���بب از مصادیق درآمد بوده و مش���مول 

قان���ون خمس اس���ت )ر.ک.، جوادی آمل���ی، 1381 ب، و ج���وادی آملی، 1388 ب(. از نظر ایش���ان در نکاح، زن 

چیزی را به ش���وهرش تملیک نمی کند تا مهریه عوض آن باش���د، بلکه مهریه هدیه ای الهی 

که به حکم خدا، ش���وهر باید به زن بپردازد و رایگان اس���ت، ن���ه در مقابل چیزی؛ زیرا  اس���ت 

کامیابی جنس���ی، تشکیل خانواده و فرزند داش���تن، همگی میان زن و مرد مشترک  التذاذ و 

اس���ت، چنانک���ه حق���وق آنها نیز متقاب���ل اس���ت. بنابراین، باال ب���ودن میزان مهری���ه و مقدار 

که از امور مادی است، هرگز نمی تواند عوامل حقیقی تشکیل و  جهیزیه و اموری همانند آن 

که یک امر مقدس است، باش���د. )جوادی آملی، 1388الف(. چون ازدواج صبغه  اس���تحکام خانواده 

کند و از معیار معق���ول و مقبول فاصله بگیرد،  گر مهری���ه زن جنبه تکاثر پیدا  ملکوت���ی دارد، ا

چنین زنی به فرموده امام صادق؟ع؟ مش���ؤومه خواهد بود: »زشـــتی زن در افزونی مهر و نازایی 

اوست« )طب اطب ای ی بروج ردی ، 1377، 306/12(.

که برای ازدواج به دنبال تشریفات زاید و بیهوده است  کسی  بنابر دیدگاه آیت اهلل جوادی 

ع و شرف را زیر پا می نهد، اندیشه سکوالریستی دارد،  کردن این امور زایل، شر و برای فراهم 

گر اهل مس���جد و نماز و روزه باش���د )جوادی آملی، 1381 الف(. با این نگاه، خانواده در اس���الم  حتی ا
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که بر اس���اس آیه بیس���ت و یکم سوره  کانونی مقدس و هس���ته و س���لول اصلی جامعه اس���ت 

که فرد  ن���ور فق���ط با دو رکن مهم مودت و رحمت قوام می یابد )جوادی آمل���ی، 1388 ب(. در صورتی 

کنار  به تش���کیل خانواده نگاه قدسی داشته باش���د، خودبه خود بسیاری از مشکالت ازدواج 

خواهد رفت. وقتی انگیزه آحاد افراد جامعه، تشکیل خانواده با نگاه قدسی و معنوی باشد، 

گرفت و استمرار خواهد  کانون خانواده، به دور از حواش���ی و آداب و رس���وم غلط رونق خواهد 

کمیت ازدواج به شکل صحیح و منطقی و با نگاه الهی و اسالمی افزایش یافت،  یافت. وقتی 

ش���اهد والدت های بیش���تری در جامعه خواهیم ب���ود و وقتی همان نگاه معن���وی و الهی به 

که آیت اهلل  تربیت فرزند در خانواده اس���تمرار داشته باش���د، شاهد تربیت نسلی خواهیم بود 

کوث���ر تعبیر می کند. پس افزایش ازدواج، افزایش نس���ل را در پی  جوادی آملی از آن به نس���ل 

کوثر تبدیل می کند و به آن جنبه تعالی می دهد، داشتن نگاه  دارد و آنچه ازدواج و نسل را به 

و انگیزه الهی و معنوی و حرکت بر اساس رضایت خداست.

3-2. تصحیح بینش ها 

کردن دختران  گ���ور  ک���ه در عصر جاهلیت رواج بینش های غلط س���بب زنده به  گونه  هم���ان 

کش���تن پس���ران می ش���د )ر.ک.، انعام: 151؛ اس���راء: 31؛ انعام: 137( امروزه نیز  )ر.ک.،  نحل: 58 � 59؛ تکویر: 8- 9( و 

گرفتاری به فقر با حضور فرزند در خانواده،  برخ���ی خانواده ها به دلیل ترس از فقر و باور غلط 

از فرزندآوری جلوگیری می کنند. خداوند متعال در آیاتی به این افراد می فرماید: »... ما شـــما 

و آنان را روزى می  رســـانیم...« )انعام: 151(؛ »ما آنها و شـــما را روزى می دهیم« )اس���را: 31(. )جوادی آملی، 1381 

که داشتن فرزند مانع سعادت و خوشبختی انسان  الف، 46/17(. براین اساس، این بینش غلط 

کشیده می شود و از طرف قرآن به صراحت رد می شود.  است، به چالش 

ک های ارزش گذاری  3-3. تصحیح مال

کدام اس���ت؟ دختر بهتر اس���ت یا پسر؟ آیا  ک انس���انیت انس���ان چیس���ت و تعریف انسان  مال

جنسیت، در انسانیت تأثیر دارد؟ به نظر می رسد دانستن پاسخ این سؤاالت نگرش نسبت 

ک ه���ای ارزش گذاری در خانواده و جامع���ه را عوض می کند.  ب���ه فرزن���د را تغییر می دهد و مال

که انس���ان  کرده اس���ت  حدود پنج قرن قبل از میالد مس���یح، ارس���طو در تعریف انس���ان بیان 
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که به تعبیر عالمه جوادی آملی این تعریف به  حیوان ناطق اس���ت. زمان آن رس���یده اس���ت 

که انس���ان زنده خدایی اندیش است. انس���ان دارای روحی الهی  زباله دان افکنده ش���ود؛ چرا

که فصل الفصول حقیقت انسان است و این زمانی  است و این روح الهی منشأ حیاتی است 

میسر است که معارف قرآن در جان انسان بنشیند. از منظر قرآن کریم بسیاری از افراِد حیوان 

ناطق، »انسان« نیس���تند و خداوند از آنها با عناوینی چون چهارپایان، پست تر از چهارپایان 

گرفت،  که وقتی چیزی جزء یکی از این سه دسته قرار  و ش���یاطین یاد می کند و روش���ن است 

ک انسانیت انسان به  که مال انسان نیست. براین اساس، آیت اهلل جوادی آملی معتقد است 

روح اوست و انسان حّی متأله است و نه حیوان ناطق. )جوادی آملی، 1383(

که تن اوست،  ع  که روح اوست و به یک فر خداوند متعال مسئله انسان را با یک اصل 

ع انس���ان یعنی اینکه تن او به طبیعت، ماده، طین و تراب اس���ناد داده  تحلی���ل می کند. فر

ش���ده )ر.ک.، ص: 71( و اصل انس���ان یعنی روح او به خداوند اس���ناد داده ش���ده است )ر.ک.، حجر: 

29(. در سوره مؤمنون آیه چهاردهم درباره آفرینش انسان پس از بیان مراحل دوران جنینی 

می فرماید: »ســـپس او را با آفرینشـــی دیگر پدیدآوردیم ]و ما به او روح دادیم[«؛ یعنی روح وقتی در 

که جنس���بت جنین مشخص شده اس���ت. در آیات 37 تا 39  کالبد انس���ان دمیده می ش���ود 

که  سوره قیامت ذکورت و انوثت را مربوطه به طبیعت و ماده می داند. این آیه بیان می داد 

کار دیگری ساخته نیست، آنچه به نام خلقت است از آِن ذات اقدس  از پدر و مادر جز ِاْمناء 

که مذکر و مؤنث بودن مربوطه به »َمنی ُیْمنی« است  اله است. در این آیه بیان شده است 

کالبد انس���ان دمیده اس���ت. پس از آنکه دختر یا پس���ر بودن جنین  که خداوند در  نه روحی 

کسب فضائل به  مش���خص ش���د، روح به آن دمیده می ش���ود. )جوادی آملی، 1383( براین اساس، 

کسب ارزش ها و فضیلت ها بین زن و مرد تفاوتی نیست،  جنسیت انسان ارتباط ندارد و در 

ک انسانیت انسان به روح اوست و نه بدنش و روح نه مذکر است و نه مؤنت. چون مال

کوثر 4. سیاست گذاری مطلوب جمهوری اسالمی در افزایش نسل 

کوثر، دو رکن اصلی  درباره مسئله سیاست گذاری مطلوب جمهوری اسالمی در افزایش نسل 

یعنی، اقتصاد و فرهنگ نقش مهمی دارد.  
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4-1. سیاست گذاری در زمینه مدیریت ثروت و قدرت 

آیت اهلل جوادی آملی اولویت های حکومت را مدیریت امنیت، بهداش���ت، فرهنگ و اقتصاد 

کل جمعیت  کنونی ایران یک درصد  می دانند. )لک زایی، 1387(. وی با توجه به اینکه جمعیت 

جه���ان و منابع آن ده درصد منابع دنیاس���ت، مس���ئوالن را به مطالعه ش���رایط اقتصادی آن 

که باید نق���اط قوت این  کش���ورها و اس���تفاده از تج���ارب آن���ان فرامی خواند و تصری���ح می کند 

کنیم )جوادی آملی، 1392(. در این موضوع  کش���ور استفاده  کش���ورها را دریافت و از آن برای ارتقای 

که می فرمود:  باید به سخنان امام خمینی؟هر؟ نیز توجه داشت 
که  ایران، ســـی و پنج میلیون حاال می گویند جمعیت دارد. وسعتش آن قدر است 
گر دویست  براى صد و پنجاه میلیون تا دویســـت میلیون جمعیت کافی اســـت؛ یعنی ا
میلیون جمعیت داشـــته باشـــد، در ایران به رفاه زندگی می کنند. و همین طور ممالک 

کمی دارد. )امام خمینی، 1385،  392/7( دیگر وسیع اند. عراق وسیع است و جمعیت 

کش���ورهای اس���المی هم درباره  امام خمینی؟هر؟ در س���خنان خود عالوه بر ایران از دیگر 

افزایش جمعیت نام برده است و سیاست تکثیر نسل را در بین مسلمین پایه گذاری می کند 

کارآفرینی و تولید ثروت به تکثیر  و بر اهمیت آن متذکر می شود. آیت اهلل خامنه ای نیز از منظر 

جمعیت توجه دارد و معتقد است:
کشـــور ما با این ســـطح وســـیع، با این تنـــوع آب  و هوایی، با ایـــن امکانات فراوان 
کشـــور پرجمعیتی باشـــد و  زیرزمینـــی، بـــا این اســـتعداد بالقـــوه علمـــی، می تواند یک 
که  که ما فکر می کنیم  کند. لذا همچنان  ان شـــاءاهلل خودش هم این جمعیت را اداره 
گر چهار پنج بچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشـــان چگونه خواهد شد،  ا
باید این فکر را هم بکنیم که این چهار پنج بچه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند 
و شـــغلی پیدا کردند، چه کمکی می توانند به پیشـــرفت کشـــور بکنند. )آیت اهلل خامنه ای، 

)1392/8/8

که این  کردن زمین را وظیفه انسان می داند و معتقد است  آیت اهلل جوادی آملی نیز آباد 

که زمین را آباد  که خدای سبحان بر عهده انسان نهاده است و از او  خواسته  وظیفه ای است 

کند، نیروی انسانی می خواهد  گر بخواهد زمین را استعمار و مرمت  کند )ر.ک.، هود: 61(. انسان ا

و این با داش���تن فرزند ممکن اس���ت )جوادی آملی، 1392(. براساس این سخنان، فزونی جمعیت 

کار افتاده باش���د،  کهنس���ال و از  کمتر،  کش���ور  در ارتقای اقتصاد نقش دارد و هرچه جمعیت 



20

از نظ���ر اقتصادی و نظامی و غیره به نفع دش���منان خواهد بود. باید به س���مت خودکفایی و 

ک در کسب قدرت  کرد و اس���تفاده از آب و خا تبدیل ش���دن به قدرت بزرگ اقتصادی حرکت 

و اس���تقالل آزادی نقش اساس���ی دارد. آیت اهلل جوادی آملی در این مورد با استناد به روایتی 

که  می فرمود: »هر کس آب و زمین داشـــته باشـــد؛ ولی تالش نکند و فقیر باشد از  از امیرمؤمنان؟ع؟ 

کرده است: رحمت الهی دور شده است« )حرعاملی، 1391،  40/17( بیان 

کافـــی دارد، ولی آبها را مهـــار و زمین را  ملتـــی که آب و زمین کشـــاورزی بـــه اندازه 
اصـــالح نکند و از آنهـــا بهره برداری نکند و در اثر کم کاری، بدکاری و یا ســـوء مدیریت، 
مســـتقل نباشـــد و نیازمند بیگانه باشـــد از رحمـــت حق فاصلـــه دارد. )ر.ک: جـــوادی آملی، 

1388الف؛ لک زایی، 1387(

آیت اهلل جوادی آملی معتقد است: 
گر پاشنه زندگی بخواهد بر محور  که ا کنند؛ چرا دولت و ملت باید از تجمل دوری 
گرفتـــار تکاثر و »هـــل من مزید«  تجّمـــل بچرخـــد، هرگز چیزی مـــا را راضـــی نمی کند و 
می شـــویم. بنابرایـــن، ما موظفیـــم دو کار بکنیم: تالش در تولیـــد، قناعت در مصرف. 
گر قناعت در مصرف  گر تالش در تولید داشـــتیم مشـــکل اقتصادی پیدا نمی کنیـــم و ا ا

داشتیم رفاه زدگی دامن گیر ما نمی شود. )جوادی آملی، 1392(

گردش سرمایه و متمرکز  کوثر اهمیت می دهد،  کیفیت و داشتن نسلی  که وی به   از آنجا 

نش���دن ثروت در دس���ت عده ای مع���دود و محدود و حذف رب���ا از بانک ه���ا را از عوامل مهم، 

کلیدی در اقتصاد می داند. بنابراین، با سیاس���ت گذاری های صحیح اقتصادی،  راهبردی و 

فزون���ی جمعی���ت نه تنها نقطه ضعف نیس���ت، بلکه یک نقطه قوت و موّلد س���رمایه اس���ت. 

کش���ور، بر این باور  کید بر ایجاد اش���تغال و همچنین فقرزدایی از  آی���ت اهلل جوادی آملی ب���ا تأ

که در فرهنگ قرآن، مال و ثروت عامل قیام و قوام یک ملت مطرح شده است. وی در  است 

کرده است:  تحلیل واژه فقیر بیان 
به کسی که گداست و چیزی ندارد، عرب نمی گوید فقیر، بلکه به او می گوید فاقد؛ 
یعنی کســـی که مـــال ندارد. فقیر بـــر وزن »فعیل« به معنی مفعول اســـت. فقیر یعنی، 
که قتیل به معنـــای مقتول  که ســـتون فقراتش شکســـته اســـت، همان  طوری  کســـی 
که ستون فقراتش شکسته است.  اســـت، فقیر هم به معنی مفعول است؛ یعنی کسی 

)جوادی آملی، 1379(

که  که محتاج و جیبش خالی و دس���تش تهی اس���ت، زمین گیر و فقیر اس���ت. ملتی  ملتی 
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شغل نداشته و بدهکار باشد، قدرت قیام ندارد. به دلیل این نقش اساسی و مهم اقتصاد، 

کلیدی ارزیابی می کند و به درستی معتقد است  ایشان عنصر مدیریت اقتصاد را بسیار مهم و 

که نباید این س���تون را به دس���ت لرزان افراد سفیه س���پرد و تصریح دارند: »آن مدیر سفیه و آن 

کند و خودایســـتادگی را فرانگرفته، چه رســـد به اینکه بتواند ستون  مدبر لرزان، خود را نمی تواند تأمین 

کند« )جوادی آملی، 1393(. ملت و مملکتی را نگهداری 

جدول 1
کوثر در عرصه اقتصادی از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی راهبردهای نیل به سیاست گذاری مطلوب برای تکثیر نسل 

راهبردردیف

ارائه اولویت های حکومت به ترتیب امنیت، بهداشت، فرهنگ و اقتصاد1

کشور متکی به قدرت اقتصادی است2 کشور است و سر پا ایستادن  اقتصاد، ستون فقرات 

کشور3 استفاده از تجارب موفق بشری در جهت آباد ساختن 

کشاورزی4 توجه ویژه به 

برنامه ریزی و حرکت برای خودکفایی و بی اثر ساختن تحریم ها با اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان و استعداد داخلی5

کار و تولید ثروت و قدرت و ترویج و تبلیغ این نگاه6 کسب و  نگاه قدسی به 

که یکی از مؤلفه های تولید قدرت و ثروت است7 کوثر  افزایش نسل 

کردن ملت و دولت از تجمل، رفاه زدگی و دنیازدگی8 دور 

رعایت اصالح الگوی مصرف در تمامی سطوح، ساحات و اقشار9

کوشش در تولید ثروت از سویی و ساده زیستی و قناعت در مصرف از سوی دیگر 10 تالش و 

کشور و دفع و رفع فساد11 حذف ربا از سیستم اقتصادی آشکار و پنهان 

کاردان و فهیم، نه افراد سفیه و بی تقوی 14 گذاری مدیریت ثروت و قدرت به افراد  وا

توجه به عنصر مهم و تأثیرگذار تقوی و اعتماد و حسن ظن به خداوند متعال15

4-2. سیاست گذاری در زمینه مدیریت فرهنگ و تربیت

کوثر مسئولیتی  مدیریت فرهنگ، ارتباط وثیقی با زنان دارد. زنان در به ثمر رس���اندن نس���ل 

مه���م ب���ر دوش دارند. زن و فرهنگ رابطه ای دوس���ویه با ه���م دارد و یک���ی از معماران اصلی 

ک���ه جامعه هم می تواند تحت تس���خیر  فرهنگ اس���ت. آی���ت اهلل جوادی آملی معتقد اس���ت 

گیرد و از احساسات و رقت قلب آنان مدد بگیرد و هم می تواند تحت تسخیر  عطوفت زن قرار 

گیرد، بدون آنکه از عواطف و احساسات و رقت قلب زن بهره ای ببرد. )جوادی  طبیعت زن قرار 

که بر اساس این نگاه ها دو فرهنگ شکل می گیرد: فرهنگ متعالی و  آملی، 1392( روش���ن اس���ت 

کرده است: فرهنگ متدانی. آیت اهلل جوادی آملی در تبیین دیدگاه اول بیان 
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اســـالم زن را در ســـایه حجاب و ســـایر فضایل به صحنه می آورد تا معلم عاطفه، 
رقـــت، لطـــف، صفا، وفا و مانند آن شـــود. حال آنکـــه دنیای کنونی، حجـــاب را از زن 
گرفتـــه تـــا زن به عنوان لعبه به بـــازار بیاید و غریزه را تأمین کند. اســـالم اصرار دارد که 
زن در جامعه بیاید، ولی با حجاب بیاید؛ یعنی بیاید که درس عفت و عاطفه بدهد نه 
اینکه درس شـــهوت و غریزه بیاموزد. ازاین ور، در جنگ های اسالمی، خشونتی که در 
جنگ های غیراسالمی هست، وجود ندارد و آن درنده خویی که دیگران دارند در میان 

مسلمین مشاهده نمی شود. )جوادی آملی، 1392(

که می فرمای���د: »زن ریحان و گل  آی���ت اهلل ج���ودی آملی این روای���ت امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ را 

که زن گل است و زنها به عطر و  اســـت« )نهج البالغه، 1379، نامه 31(، اینگونه تبیین می کند: »خوب حاال 

ریحان معطرند و به شـــما عاطفه می دهند، مردها هم معطر باید به عاطفه باشـــند و با بوهای متعّفن، 

که به زن از  شامه شان را بد عادت نکنند«. ایشان در تبیین دیدگاه دوم می گوید: »دنیای مادی، 

ع نگاه به زن، بر درندگی  پنجره غرایز می نگرد از مهر و رحمت و شقفت و عاطفه محروم است و این نو

جامعه شان افزوده است«. )جوادی آملی، 1392(

همچنین ایش���ان معتقد اس���ت: »هنگامی که زن با ســـرمایه غریزه به جامعـــه آمد، دیگر معلم 

کوری  گذشت و شهوت هم جز  عاطفه نیست و نمی تواند باشد، بلکه فرمان شهوت می دهد نه دستور 

که می فرماید: »زن عقرب است« )نهج البالغه، 1379( را ناظر  و کری چیزی به همراه ندارد«. وی روایتی 

توج���ه ص���رف به بعد غریزی و مادی زن می داند. ایش���ان دلیل فرهن���گ منحط جهان غرب 

درباره زنان را انسان شناس���ی مبتنی بر جهان بینی آنها می داند؛ چون آنان جهان را در نشئه 

طبیعت خالصه می کنند و از ماورای طبیعت س���همی ندارند، انسان را نیز در قلمرو طبیعت 

خالصه می کنند و فقط تن شناس���ند نه انسان ش���ناس. )جوادی آملی، 1383( براین اساس، ایشان 

که زن را  س���کینت و آرامش و عطوفت جامعه را بر عهده مادران می داند و معتقد اس���ت خدا 

کند آن رسالت  گر نتواند این امر را مدیریت  گذاشت و زن ا آفرید سکینت جامعه را به عهده او 

الهی را انجام نداده است )جوادی آملی، 1392(. ایشان رابطه بی مرز زن و مرد، ممنوعیت طالق و 

کردن از  اجبار به زندگی مش���قت بار، جلوگیری بدون مصلحت از فرزنددار ش���دن، شانه خالی 

کودک از عواطف  کودکان به پرورش���گاه و خالی بودن زندگی  تربیت فرزند، س���پردن نوزادان و 

که اس���الم با آنها مخالف اس���ت. ایش���ان بیان  گرم پدر و مادر را بر خالف س���نت الهی می داند 
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می کنند: »کودک به عواطف مادرانه نیازمند اســـت و این عواطف، نوعی ســـیر و ســـلوک عملی اســـت 

و علم جای آن را نمی گیرد، اما کودکی که در پرورشـــگاه رشـــد می کند، هرچند شـــاید داناتر شود، کمبود 

عاطفی اش جبران نمی شود« )جوادی آملی، 1388الف، 17/ 275(. 

با توجه به شیوه حضور زن در جامعه و خانواده دو فرهنگ شکل می گیرد؛ فرهنگ متعالی 

و فرهنگ متدانی؛ فرهنگ متعالی محبت محور اس���ت و فرهنگ متدانی خشونت محور. در 

کمتر دیده می شود و مهر، عطوفت، همبستگی،  فرهنگ متعالی طالق عاطفی و غیرعاطفی 

کانون خانواده  هم���کاری، همیاری و اخوت حکم فرماس���ت. درحالی که در فرهن���گ متدانی 

فروپاش���یده اس���ت، در چنین جامعه ای هر فرد بی توجه به دیگران تالش دارد فقط مش���کل 

که از محب���ت و عطوفت بی بهره  کند. چنین این جامعه اس���تحکام ن���دارد؛ چرا خ���ود را حل 

که عاطف���ه همانند مالِت بنیان جامعه اس���ت و  اس���ت. آی���ت اهلل جوادی آملی معتقد اس���ت 

که افراد را در محوری خاص  افراد همچون مصالح ساختمانی آن هستند. این عاطفه است 

گ���رد می آورد و دل ه���ا را به هم پیوند می ده���د و با آنکه مالت عاطفه نرم اس���ت، خانواده ای 

کودکان خود را از لذت  که  که آنان  نفوذناپذیر با آن س���اخته می ش���ود. وی بر این باور اس���ت 

کرد؛  کهنسالی خود تجربه خواهند  کرده اند، خس���ارت آن را در دوران س���خت  عاطفه محروم 

کودک عاطفه ندیده، با عاطفه نخواهد شد و از پذیرش پدر فرتوت و مادر سالمند امتناع  زیرا 

کرد. )جوادی آملی، 1392( خواهد 

ک���ردن زن در جامعه را می پذیرد، اما آی���ا زن در بیرون از  کار  آی���ت اهلل ج���وادی آملی نفس 

کمک به اقتصاد خانواده می تواند پذیرای هر شغلی باشد؟  خانه برای حضور در اجتماع و یا 

که با  که تم���ام نیازهای ویژه زن���ان را باید زنان برطرف س���ازند  دیدگاه ایش���ان این اس���ت 

کنند، در نتیجه ضروری اس���ت زن هایی  این فرض نیمی از جامعه را باید خود خانم ها اداره 

که همه ش���ئون جامعه را بلد باش���ند تا از اختالط و تماس  در جامعه حضور داش���ته باش���ند 

غیرض���روری محرم و نامحرم جلوگیری به عمل آید. ایش���ان حدیث معروف حضرت زهرا؟اهع؟ 

که نه نامحرم  که زینت زن این اس���ت  که در آن زینت زن را مش���خص نموده و فرموده  اس���ت 

را ببین���د و ن���ه نامحرم او را ببیند )کلینی، 1387(؛ چنین تبیین می کند: »معنای حدیث این نیســـت 

کارهای  کـــه باید زنان همه  که زن از منافع جامعه بهره مند نشـــود، بلکه معنای این حدیث این اســـت 
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خودشان را خودشان انجام  دهند«. این تبیین از حدیث با نگاهی دقیق و جامعه شناسانه است 

)جوادی آملی، 1392(. براین اساس، مدیریت تمامی امور زنان در جامعه باید به عهده زنان باشد. 

کرده است:  آیت اهلل جوادی آملی دراین باره بیان 
مســـائلی چون خانه داری و مدیریت داخلی خانـــواده و تربیت فرزند، رکن اصلی و 
که با مســـئله امنیت جامعه که اولین، ضروری ترین  اصیل جامعه اســـالمی اســـت؛ چرا
و فوری تریـــن نیاز فرد و اجتماع اســـت، ارتباط مســـتقیم دارد.  هرچـــه زن در مقام واال 
و منیـــع مـــادی موفق تر عمل کند، خانـــواده و جامعه امن تر خواهد بـــود. بنابراین، نه 
اعضـــای خانواده مجازند مقام شـــامخ مادری را تنزل دهنـــد و نه افراد جامعه مأذونند 
کنند، و نه نظام حکومتی و سیستم  منزلت رفیع مدیریت داخلی خانه را ســـبک تلقی 
اداره جامعه حق دارد از بهای الزم آن غفلت یا تغافل کند و نه خود زنان مأذونند که از 
شـــناخت چنین جایگاه رفیعی جاهل بوده یا تجاهل نمایند که خوشبختانه ما نمونه 
عالـــی منزلت مادر و برتری مرتبت زن در اصل انقالب اســـالمی و دفاع مقدس هشـــت 

ساله را شاهد بودیم. )جوادی آملی، 1383(

کوثر، عاطفه مادری نیاز است و باید تمهیداتی اندیشیده  بنابراین، برای داش���تن نسلی 

که مادر با فراغ بال به این مهم بپردازد. وقتی سخن از تکثیر نسل می شود باید به این  شود 

کوثر پدید آید.  مهم بیش از بیش توجه نمود، تا هم فرهنگ پویا شود و هم نسلی 

جدول 2
کوثر در عرصه فرهنگ از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی راهبردهای نیل به سیاست گذاری مطلوب برای تکثیر نسل 

راهبردردیف

1
که خانه داری و مدیریت داخل���ی خانواده و تربیت مهربانان���ه فرزند، رکن اصلی و  در نظ���ر داش���تن این نکته راهب���ردی 

اصیل جامعه اسالمی است.
توجه ویژه به زنان و نقش آنان در خانواده و جامعه2
توجه به تمایز علم و محبت و اهتمام به تربیت عاطفی و معنوی جامعه3
ارائه تمهیدات الزم برای تربیت فرزند توسط مادر با فراغ بال و همراه با مهر و محبت4

5
گرفت���ن حریم برای مح���رم و نامحرم و ممنوعیت رابطه بی حد و مرز زن و مرد تا جامعه تحت تس���خیر عطوفت  در نظ���ر 

زن قرار بگیرد و نه طبیعت او

6
ک���ه امنیت و آرامش جامعه بر عهده مادر اس���ت و توجه به این نکته و برنامه ریزی بر اس���اس آنکه  قب���ول ای���ن واقعیت 

کند، خانواده و جامعه امن تر و موفق تر خواهد بود هرچه زن در مقام مادری موفق تر عمل 

7
که در خانواده وجود دارد، افراد جامعه را به هم  که عاطف���ه ای  کانون خانواده با تصویب قوانین مناس���ب؛ چرا تقویت 
کاهش  پیون���د می ده���د و نقش وحدت زای���ی و وحدت افزایی و امنیت بخش���ی دارد و این خود باعث تقوی���ت دولت و 

هزینه های دولت به ویژه در بخش مبارزه با بزهکاری و باالرفتن ضریب امنیت جامعه می شود.

8
که احتیاج  که تمام نیازهای زنان جامعه توس���ط خود زنان انجام ش���ود تا جایی  اش���تغال زنان بر اس���اس این راهبرد 

کارهای زنان را مردان انجام دهند. نباشد 
کار زن در خانه10 کارکرد آن به ویژه  نگاه قدسی و معنوی به خانواده و 
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5. بحث و نتیجه گیری

آیت اهلل جوادی آملی برای تربیت کیفی جمعیت اهمیت بسیاری قائلند. ایشان ضمن توجه 

که مجرای مهم و اصلی  و نگاه قدس���ی و معنوی به ازدواج و فراهم سازی شرایط مطلوب آن 

ازدیاد و تکثیر نسل است به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه زیادی دارند و نقش مدیریت 

کثرت جمعیت  کلی���دی می داند. در نظریه ایش���ان فقط  و مس���ئولیت را در آن بس���یار مهم و 

کوثرگون را  جامعه ساز و تمدن ساز می داند.  مهم نیس���ت، بلکه جمعیت متعالی و اخالقی و 

کیفی بنیان خانواده، جامعه تقویت می شود و تمدن سازی نوین  که با تقویت  روش���ن است 

گرفت. وی نقش زن به عنوان مادر و همسر را در ایجاد  اسالمی بهتر و راحت تر شکل خواهد 

که در آن قس���اوت جای و وجهی ندارد، بس���یار مهم و  خان���واده و جامعه س���الم و با محب���ت 

کوثر و فرهنگی متعالی را وابسته به حضور مؤثر مادران  کلیدی ارزیابی می کند و داشتن نسل 

با عاطفه و زنان عفیف می داند. 

در نتیجه پیوند ملک و ملکوت و ارائه نگاه معنوی و علمی جامع به اقتصاد، سیاس���ت، 

فرهنگ، ازدواج، تکثیر نس���ل، و حتی خوردن و نوش���یدن از س���ویی و تذکر دادن به دولت و 

گرفتن تقوای  کردن به وعده های اله���ی و در پیش  ملت برای حس���ن ظن داش���تن و اعتماد 

که در داش���تن  علم���ی و عملی، از نقاط برجس���ته و مهم دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی اس���ت 

که ساختن تمدن الهی را بر دوش دارد، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین ایشان  کوثر  نسل 

کوثر ضروری و فراهم نمودن مقدمات  توجه به اقتصاد و معیشت مردم را در شکوفایی نسل 

کفایی« می داند.  اقتصادی آن را بر دولت »واجب 
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