
 

 ی علمیه ظرفیت نهاد حوزه

 1های جمعیتی کشور در سیاست

 

 2سیدمحسن میرسندسی

 چکیده

ی گذشته در چالش جمعیتی، فراز و نشیب گوناگونی را از سر گذرانده است.  کشور ایران طی چهار دهه
های وابسته به  از یک سو و چالش اکنون هم 8/1به نرخ  69ی  در دهه 8/6دگرگونی نرخ باروی از 

های جمعیتی در  هایی بود که به تدوین و ابالغ سیاست های داخلی و خارجی از سوی دیگر، بایستگی مهاجرت
ها افزون بر اینکه نیازمند راهبردهای اجرایی  به دست رهبری انجامید. گستردگی این سیاست 03سال 

فرهنگی میان نهادهای کارآمد در این زمینه را دارد. یکی از این ریزی  ای برنامه مستقیم است، نیاز به گونه
های  های علمیه است که با دارا بودن بخش های حوزه نهادهای فرهنگی در ساختار اجتماعی ایران، نظام

تواند نقش پویا و کارآمدی در  سازی از راه تبلیغ دینی، می های آموزشی، پژوهشی و فرهنگ توانمند در گستره
تر این نهاد با موانع داخلی و بیرونی روبرو است؛ ولی  یافته و سازمان  مینه ایفا نماید. هرچند ورود جدیاین ز

توان به کارایی  ریزی برای زدودن این موانع از یک سو و آگاهی از گنجایش انبوه این نهاد، می گویا با برنامه
های  ناساندن گنجایش نهادی و بخشی حوزهمثبت آن امید داشت. این نوشتار تالش داشته است، در کنار ش

 های جمعیتی، به نمایاندن راهبرهایی در این باره بپردازد. علمیه در تحقق سیاست

 

 سازی، تبلیغ دینی. ی علمیه؛ فرهنگ ، حوزههای جمعیتی، نهاد فرهنگی سیاست های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

های نگاشته  ها و اراده جویی انبوهی از بنیادها، چاره 1شناسی، سیاست جمعیتی در ادبیات جمعیت
شود و گستره و حد و مرز  ها در پیش گرفته می ی جمعیتی است که از سوی دولت و گردآوری شده

کند. آرمان  های جمعیتی دارند، روشن می ها و یا کارهایی که برآیند هایی را که در پیوند با چالش تالش
های اجتماعی، اقتصادی و  های جمعیتی با زمینه سازی دگرگونی اهنگسیاست جمعیتی، منطقی و هم

(. به راستی این 57: 5773تقوی، ) فرهنگی جامعه است تا رفاه و بهروزی بیشتر جمعیت را فراهم سازد
های  ها و نهادهای وابسته را در پیوند با چالش های دولت ها اندازه و چارچوب کنشگری سیاست

های  کند. در گذشته سیاست که برآیند جمعیتی را به دنبال دارند، تعیین می جمعیتی و یا کارهایی
شد؛ ولی با گذشت زمان  مند می های کاهش یا افزایش جمعیت کران نامه جمعیتی در کشور تنها به آیین

های سیاسی،  گذاران کارآمدی سازه ای شده تا سیاست ی پایدار، انگیزه ی کلیدی توسعه نگرش به پنداره
 ها مورد توجه قرار دهند. تماعی، فرهنگی و اقتصادی را در تدوین این سیاستاج

، رهبر انقالب پس از مشورت و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و با 5797در سال 
گانه و  های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه سیاست نگرانه، بنیادهای چهارده دیدگاهی آینده

گر آن است که در  ها نمایان بررسی این سیاست 2ام ابالغ کردند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظ
اند.  جمعیتی مد نظر قرار گرفته 3های مستقیم و غیرمستقیم ها، هر دو گونه سیاست تدوین این سیاست

گیر و همه ای  های گسترده ای شده است که نقش ها، انگیزه جانبه در تدوین این سیاست دیدگاه کالن، فرآ
ها به فراخور سرشت  ی سازمان های کشور به وجود بیاورد، هرچند همه ی نهادها و دستگاه را برای همه

های خود، در ایفای نقش کارآمد در این زمینه یکسان نیستند. با اینکه بخش  ی کنشگری بنیادیِن گستره
ورت ریزی مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ص ها، با برنامه آغازین اجرای این سیاست

های ترسیم شده، نیازمند همکاری بیشینه و ورود  پذیرد؛ ولی گویا بهروزی در دستیابی به آرمان می
سازی جامعه  ی فرهنگ ها به ویژه نهادهایی است که در زمینه مستقیم یا غیرمستقیم دیگر دستگاه

ی جمعیتی، باید به ها های سیاست کنند؛ بنابراین برای پایان یافتن بهنگام و مناسب آرمان کنشگری می
 ها و به ویژه نهادهای فرهنگی، توجه بایسته انجام شود. گنجایش دیگر دستگاه

ی کشور است که افزون بر  های علمیه یکی از نهادهای کارآمد فرهنگی در کشور، سازمان حوزه
                                                           

1. Populatation policy 
 ها در بخش پایانی نوشتار یادآوری خواهد شد. متن کامل این سیاست . 2

های بنیادین جمعیتی  های مستقیم که کارایی بدون واسطه بر سازه اند. سیاست جمعیتی از نگاه اجرا دو گونه های . سیاست3
های غیر مستقیم همانند تشویق و  مندسازی قانونی فرزندآوری برای جلوگیری از افزایش جمعیت و سیاست دارد؛ مانند کران

 انجامد. ر زاد و ولد و کاهش آن میی تحصیالت عالی برای دختران که به مها ایجاد زمینه
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اه های شگرف ساختاری، اداری و جایگ ی ایران، با دگرگونی های تاریخی آن در فرهنگ جامعه ریشه
های فرهنگی و اجتماعی  ای را در دگرگونی کننده اجتماعی آن پس از انقالب اسالمی، نقش تعیین

زند. به راستی، آرمان آغازین و پرسش کلیدی ما در این نوشتار، بررسی نقش  ی ایران رقم می جامعه
کارآمدی نهاد حوزه همچون بخشی از ساختار فرهنگی کشور در چالش جمعیتی است و تالش 

های  خواهیم کرد با برشمردن گنجایش این نهاد آموزشی و فرهنگی هماهنگ با این چالش، به زمینه
 های جمعیتی کشور بپردازیم. انجام نقش پویا در تحقق سیاست

ی  های جمعیتی که به گونه ی بندهای سیاست در این باره تالش خواهیم کرد با واکاوی از درونمایه
ی وظایف و گنجایش این نهاد وابسته است، افزون بر یادآوری برخی از  نهمستقیم و غیرمستقیم با دام

 های پیش رو در این زمینه، به نمایاندن برخی از راهکارهای اجرایی بپردازیم. موانع و چالش

 ادبیات موضوع

 یکی از نهادهای سنتی کارآمد در چالش جمعیت به ویژه در پیش از دنیای مدرن، نهاد دین
های  این کارآمدی با پیدایش و گسترش اندیشه 1است. هرچند از دیدگاه کالدِولو مذهب بوده 

سکوالریسمی پیوندی منفی داشته و در جوامعی که مذهب رو به سستی نهاده، در عمل کارایی 
(. در 585: 5797لوکاس و میر، ) ویژه باروری نداشته است داری بر متغیرهای جمعیتی به  معنی

ی آغاز در پرداختن به نقش مذهب و نهادهای وابسته با آن، کار تحقیقی  ر، نقطههای نه چندان دو دهه
های مذهبی در جمعیت و به ویژه  ی عطفی در پژوهش است که گویا نقطه 2کالسیک گلدشایدر

(. مذهب از راه دستوراتی که برای حیات و مرگ پیروان خود 75: 7884مک کوئیالن، ) باشد باروری 
کند که در بین افراد آن گروه مشترك بوده  ها و َاعمال اشاره می ای از باورها، نگرش امانهنمایاند، به س می

ی مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای جمعیتی افراد و جامعه کارآمد  و از این راه است که مذهب به گونه
ز کارآمدی هایی ا (. لوکاس و میر نمونه6: 7855و شیربک،  455 :7857اکینتوند و دیگران، ) است

کند. از دیدگاه او با اینکه دکترین کاتولیک  ها یادآوری می ها و پروتستان نهادی دین را در میان کاتولیک
کنند، با این همه از  های بزرگ و بنابراین زاد و ولد باال پشتیبانی می ای سنتی، از خانواده گونه  رومی به

گیری  با جمعیت کاتولیک، نیز با افزایش بهره های پایانی قرن گذشته بیشتر کشورهای اروپایی دهه
اند و این به  های جلوگیری بازداشته شده به دست کلیسا و کاهش باروری روبرو بوده غیرمجاز از روش

: 5797 لوکاس و میر،) ی کاهش رهیافت نهاد مذهب در این کشورها بوده است دهنده عینه نشان
داری  غالب پروتستان مانند امریکا نیز تفاوت معنی ها در کشورهای با مذهب (. طی همین سال587

                                                           
1. Caldwell 
2. Goldscheider 
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گلدشایدر و ) ها و حتی یهودیان در این زمینه دیده نشده است ها، پروتستان میان رفتارهای کاتولیک
 (.5995موشر، 

 46تر است. اسالم دین اکثریت مردم نزدیک به  ای ناهمسان ی اسالم، چگونگی آن تا اندازه درباره
نسبت جمعیت کشورهای مسلمان به خوبی مبین این راستینگی اساسی است که کشور جهان است. 

نظران و پژوهشگران به  ای از صاحب ی بسیار گوناگون و گسترده های نه چندان دور، دامنه طی سال
نوریس و ) اند ی جمعیت مسلمانان در جوامع اسالمی و غیر اسالمی پرداخته پژوهش درباره

هرچند کارآمدی مذهبی در کشورهای مسلمان، تابعی از فرهنگ غالب و (. 7: 7857اینگلهارت، 
نشان داده است، باروری و مذهب برای  1ی این کشورهاست؛ ولی همان گونه که کیرک تراز توسعه

مسلمانان بیشتر از هر گروه مذهبی دیگر، دارای همبستگی بوده است. او در تبیین این همبستگی به 
ی کشاورزی در بسیاری از کشورهای مسلمان،  مایه ی زیست بودن شیوههایی همچون: غالب  سازه

تشویق به ازدواج به ویژه در سنین پایین، جایگاه اجتماعی و تحصیالت پایین زنان در بیشتر این 
ای دیگر طی  (. از جنبه3-565: 5966کیرک، ) کند کشورها و سرانجام حرمت سقط جنین اشاره می

عیتی مسلمانان همچون پرسمان مورد پژوهش طیف وسیع، گوناگون و ها، ابعاد جم واپسین سال
ها در کشورهای  ای که امروزه حتی بسیاری از دانشگاه از پژوهشگران دنیا قرار گرفته؛ به گونه ای فزآینده

ها و رویکردهای تازه را  های مطالعات اسالمی هستند. این دگرگونی غیر اسالمی نیز دارای گروه
ی نخست، وابسته به  ها تبیین کرد. دسته ی بسیاری، زیر کارایی دو دسته از سازه دازهتوان تا ان می

سنجی با دیگر ادیان در جهان، بیشترین میزان  شناختی مسلمانان است که در هم های جمعیت ویژگی
ی رشد  کننده های آینده همچنان حفظ خواهند کرد. این روند خیره رشد جمعیت جهان را طی دهه

آزرده از  ی دوم، دل مسلمانان حتی در اروپا، آمریکا و اقیانوسیه نیز رخ خواهد داد. دستهجمعیت 
در غرب  2ی سیاسی، پس از رخدادهایی مانند یازده سپتامبر و موج اسالم هراسی فضاهای برافروخته

یت فرهنگی دینی»است که در چارچوب   مورد مطالعه قرار« تئوری نابرابری و تبعیض مبتنی بر هو
های جاری بر روی نقش نهاد دین و  (. با اینکه بخش بزرگی از پژوهش67: 5794فروتن، ) گیرد می

ی ویژه  مند به این زمینه های جمعیتی، تنها کران باروری متمرکز شده است؛ ولی بررسی دگرگونی
گوناگون  های های وابسته با آن در تبیین گونه نیست. از نقش نهادهای رسمی و غیررسمی دین و مؤلفه

های  ها و هنجارهای دینی بر نقش شود. پرسمان کارآمدی ارزش برداری می های جمعیتی، بهره پدیده
مردان و زنان، پیوندهای جنسیتی و رفتارهای باروری، جایگاه و استقالل زنان، موانع در مشارکت 
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بیشتر از این  هایی هستند که های اقتصادی و اجتماعی آنها، از جمله چالش اجتماعی و کنشگری
 (.5497 :5937لوپز و ساباق، ) اند زاویه قابل واکاوی

 پیشینه تحقیق

توان به نوشتار  ای مستقیم به پرسمان ما پرداخته باشند، می های پدید آمده که به گونه از میان نشانه
است  اشاره کرد. در این نوشتار پژوهشگر تالش داشته« های جمعیتی و باروری تأثیر دین بر سیاست»

ی  های جمعیتی، به ویژه باروری روی آورد. بر پایه های کارآمد در چالش به دین همچون یکی از سازه
برآیندهایی که در این نوشتار بازتاب داده شده است، ادیان بنیادین اسالم، مسیحیت و یهود هرکدام به 

وان خود در مناطق تحت نفوذشان اند که ]همین امر[ به افزایش پیر ای به تشویق زاد و ولد پرداخته گونه
ی کارایی این ادیان بر باروری قابل  هایی در شیوه انجامیده است، هرچند زیر جریان نوسازی دگرگونی

نقش فرهنگ و ساختارهای »(. در نوشتاری دیگر با عنوان 5797 زارع و هاشمی،) نگریستن است
 ای از ساختارهای جانبه د، به کارآمدی همهان نویسندگان تالش داشته« های جمعیتی فرهنگی در دگرگونی

های بنیادین جمعیتی بپردازند. آنها در کنار بررسی نهادها و  فرهنگی از جمله عنصر دین بر روی مؤلفه
اند. از نظر آنها  ساختارهای فرهنگی بر باروری و مهاجرت، به کارآمدی دین بر مرگ و میر پرداخته

های فرهنگی، بسته به  ترین مؤلفه ی یکی از محوری ان الهی به منزلهتردیدی نیست که دین، به ویژه ادی»
های زندگی،  ها، سبک ها، آرمان ها، نگرش تواند با بازسازی بینش جایگاه فرهنگی و اجتماعی بالقوه می

های زندگی و... بر سراسر زندگی از جمله  ی تعامل با راستی الگوهای رفتاری، نظام ارتباطی، شیوه
کننده داشته باشد. این پرسمان در جوامع سنتی که دین در آنها نقشی  و میر کارایی تعیین جستار مرگ

های  ها و گروه ی مدرن( دارد، به روشنی مشهود است. از سوی دیگر، تیره در مقایسه با جامعه) برجسته
هایی در  مذهبی گوناگون در یک جامعه نیز بیشتر به دلیل ناهمسانی در سبک زندگی دینی، ناهمسانی

اند که میزان مرگ و میر برآمده از کزاز  نرخ مرگ و میر دارند. برای نمونه، سایمون و برنشتاین نشان داده
اطفال در میان هندوهای شمال هند بسیار باالست و دلیل آن این است که این دسته از هندوها به سبب 

گیرند. گمان غالب این است که  بهره می باورهای مذهبی خود، هماره از ِپِهن گاو برای تطهیر منازلشان
های کارآمد در بروز بیماری کزاز و برآیندش مرگ و میر اطفال  این الگوی زیستی، خود یکی از سازه

 (.538: 5776و حسینی،  35: 5797الدین و چراغی،  شرف) آنها بوده است
جمعیتی به نگارش  ی چالش های بسیاری از سوی حوزویان درباره ی پایانی، کتاب طی چند دهه

ای سهمگین بر پیکر  کاهش جمعیت ضربه»ترین این آثار، کتاب  درآمده است. شاید یکی از پربحث
در اوج  5737ی سیدمحمدحسین حسینی طهرانی بوده است. این کتاب در سال  نوشته« مسلمین

ردیده ی اعتراضی منتشر گ های مهار جمعیت دولت وقت ایران، همچون یک نشانه اجرای سیاست
های  های کاهش جمعیت با چالش آید، پرسمان سیاست است. همان گونه که از عنوان این کتاب برمی
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که خداوند زنان را از کشتن  1ی ممتحنه سوره 57ی  ی تفسیر آیه سیاسی گره خورده است. نویسنده بر پایه
ی کشتن خود نیست، چه  کند، با در میان نهادن این پرسمان که در اسالم اجازه فرزندانشان نهی می

برسد به فرزند یا دیگری به بحث فقهی پیرامون حرمت سقط جنین و بکارگیری ابزارهای گوناگون که 
های مهار جمعیت در دهه  شود، پرداخته است. وی اجرای سیاست مانع جلوگیری از انعقاد نطفه می

ی عناصر  گونه ی نیرنگ ها را برآیند رخنههای علما و مراجع تقلید دانسته و آن هفتاد را ناسازگار با دیدگاه
 داند. های وابسته به جمعیت می گیری معاند با اسالم و شیعیان، در ارکان تصمیم

تر بسته به گفتار مهار موالید و اجرای  از سوی دیگر برخی از حوزویان با رویکردی ترازمند
اند. در نزد این گروه، ِصرف  یل شدههای جمعیتی واکنش نشان داده و در این زمینه قائل به تفص سیاست

تواند مورد پذیرش باشد و آنچه از دیدگاه آنها  کّمیت جمعیت و افزایش موالید در هر شرایطی نمی
های گوناگون است. سیدمحمد علی ایازی در  شود، کیفیت جمعیت از سویه کننده قلمداد می تعیین

چون و چرای جمعیت که به آیات و  افزایش بیدر پاسخ به موافقان « اسالم و تنظیم خانواده»کتاب 
کند که مستندات یاد شده، بایستگی در کثرت جمعیت نیست  کنند، ]چنین[ بازگو می روایات استناد می

ای مطلوبیت افزایش است؛ بنابراین صرف راجح و  شود، گونه و فرجام چیزی که از آنها بازنمایی می
ها نیست. به خودی خود  ها و مکان ی شرایط و زمان ن در همهشایسته بودن عملی، دلیل بر مطلق بودن آ

بسا تکثیر نسل که در شرایطی دلخواه  شود، حکم آن نیز دگرگون شده و چه زمانی که پرسمان دگرگون می
 (.74: 5734ایازی، ) ای ناپسند باشد است، در شرایط ویژه

های اقتصادی در  سیاستبا نگرش به « اقتصاد ما»همچنین شهید محمدباقر صدر در کتاب 
ای هماهنگ با شرایط  های گوناگون، باور دارد که در ممالک پرجمعیت، اقدامات ویژه ها و مکان زمان

 (.735: 5758صدر، ) شود جمعیت تجویز نمی اجتماعی بایسته است که در ممالک کم
ای  به گونه هایی که به ویژه از سوی نهادهای حوزوی انجام شده است و بخش دیگری از کنشگری

شماری است که به دست  های انگشت ی جستار قلمداد کرد؛ همایش توان آن را همچون پیشینه می
ها و  های جمعیتی برگزار شده است. به راستی برگزاری این نشست ی چالش نهادهای حوزوی، درباره

                                                           

1 . ِه َشیئًا َو ال یْسِرْقَن َو ال یْزنیَن ِبی ِإذا جاَءَک اْلُمْؤِمناُت یبایْعَنَک َعلیَأْن ال یْشرِْکَن ِباللا َو ال یْأتیَن ِبُبْهتاٍن  َو ال یْقُتْلَن َأْوالَدُهنا یا َأیَها النا
َه ِإنا ا َه َغُفوٌر َرحیٌم یْفَتریَنُه َبیَن َأیدیِهنا َو َأْرُجِلِهنا َو ال یْعصیَنَک فیَمْعُروٍف َفبایْعُهنا َو اْسَتْغِفْر َلُهنا اللا ای پیامبر، هرگاه زنانی که  ؛للا

کنند که هیچ چیزی نه ُبت و نه غیر آن را شریک خدا قرار ندهند و از اند نزد تو آیند که با این شرایط با تو بیعت  ایمان آورده
و به هیچ وجه فرزندانشان مال هیچ کس نه مال همسرانشان و نه مال دیگران دزدی نکنند و آشکارا و نهانی مرتکب زنا نشوند 

ران خود نخوانند و در هیچ کار نهند، به دروغ از شوه و فرزند دیگران را که میان دست و پای خود بر زمین می را نکشند
دهی، تو را نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و آمرزش گناهانشان را از خدا بخواه که خداوند  ای که به آن فرمان می پسندیده

 آمرزنده و مهربان است )ترجمه تفسیر المیزان(.
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ی  معیتی طی دهههای ج های علمیه، در چالش ها تنها موارد واکنش نهادی از سوی سازمان حوزه آیین
 گذشته بوده است.

در نهم آبان « های مختلف جامعه تغییرات جمعیتی و نقش آن در دگرگونی»اولین همایش با عنوان 
ی آموزشی پژوهشی امام خمینی قم برگزار شده است. این همایش نزدیک به چند ماه  در مؤسسه 5797

ای برجسته نیز در آن پیام  گونه  ی معظم بههای جمعیتی کشور برگزار شد که رهبر پیش از ابالغ سیاست
های خود  اند و نیز آنکه علما و دانشمندان حوزوی در آن به سخنرانی و بیان دیدگاه ویژه داشته

 اند. پرداخته
است که با همکاری برخی « شورای راهبردی جمعیت»کنشگری دیگر از این دست با عنوان 

برگزار کرده  5796و  5795های  های جمعیتی در سال ی سیاست نهادهای حوزوی، دو نشست درباره
 است.

نظران و پژوهشگران داخل کشور به ویژه در دوران  روی هم رفته با آنکه نگرش بسیاری از صاحب
ها از  های دینی با جمعیت بوده، گویا مجموع این پژوهش پس از انقالب اسالمی به بررسی پیوند آموزه

ها به اینکه بیشتر این  است. اول از دیدگاه جامعیت این پژوهشدو سو دارای خأل و سستی بوده 
ها، نوشتارها و کتب بر روی مؤلفه باروری و موافقت یا مخالفت با افزایش جمعیت متمرکز بوده  پژوهش

گاهی از کارآمدی نهادی دین بر دیگر مؤلفه ای که در عمل، گونه گونه  است؛ به های جمعیتی قابل  ای ناآ
اند؛ به  . دوم از دیدگاه سطح تحلیلی است که پژوهشگران و نویسندگان به آن پرداختهنگریستن است

ی این تکاپوها به دست افراد و اشخاص حوزوی و بیشتر در سطح تحلیل رفتارهای ُخرد  ای که همه گونه
آن  اند. افزون بر بوده است و جسته گریخته به سطوح ساختی و نهادی دین بر مقوالت جمعیتی نگریسته

 های سازمانی در این جستار، بسیار اندک بوده است. مطالعات و یا کنشگری

 های علمیه های نهادی و بخشی حوزه ظرفیت

ی  ای از پیوندهای اجتماعی که دربرگیرنده یافته نهاد اجتماعی عبارت است از دستگاه سازمان
سازد.  ای از جامعه را برآورده می های عمومی معینی است و نیازهای اساسی برجسته ها و رویه ارزش

ا، پیوندها و کنند؛ بلکه جزئی از کل جامعه و فرهنگ آن بوده و با دیگر نهاده نهادها در خأل عمل نمی
ی بررسی پیوندهای آن با دیگر اجزای جامعه و فرهنگ  های دوسویه دارند. فهم یک نهاد، شایسته کنش

ی نیازهای جامعه در  است. نهادهای اجتماعی، بنیانگذار شناخته شده و معینی ندارند؛ زیرا بر پایه
سازد، مقبولیت هنجارها و  رده میاند. آنچه سامان نهادهای اجتماعی را برآو درازنای زمان شکل گرفته

های رسمی هستند که  آداب آن، نزد کنشگران آن نهاد است. یکی از مفاهیم نزدیک به نهادها، سازمان
شماری بنا  ی افراد شناخته شده و انگشت بر اساس ضوابط و هنجارهای از پیش تعریف شده و با اراده

بندی حقوقی  ی قانون رسمی است و رده ا بر پایهه شوند. پیوندها و بندهای درون سازمان نهاده می
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 (.5794بند،  عالقه) ای بر آنها حاکم است ویژه
اند که  ای نهادی اجتماعی بوده گمان گونه های علمیه بی در تاریخ جوامع اسالمی و شیعه، حوزه

اسالمی  های های پیاپی بر اساس نظام باورها و ارزش الگوهای هنجاری و تعاملی خود را در طی سده
های میان عالمان و اساتید حوزه با  اند. پیوندها و وابستگی در ساختار فرهنگی این جوامع استوار کرده

ترین کارکرد مورد انتظار از نهاد  طالب، بدون وجود ساختارهای حقوقی و قانونی سامان یافته بود و مهم
ود، با اینکه فقدان ساختار سازمانی حوزه، تربیت عالمان و مبلغان دینی برای گسترش معارف اسالمی ب

گرفت. به راستی در گذشته سازمانی رسمی همچون مدیریت برای  رسمی، به شکل پذیرفتنی انجام می
های تشکیالتی، در کنار برآوردن نیازهای  های علمیه تعریف نشده بود و مراجع با کمترین هزینه حوزه

ها بر عهده داشتند. برآیند اینکه  سوی تحقق آرمانها و حرکت به  مادی حوزه، صیانت آن را از آسیب
ی رسمی و قراردادی میان افراد  ی علمیه برخاسته از یک سامانه جایگاه و رهیافت قدرت زعیم حوزه

 ی علمیه بود. شده میان طالب و اساتید حوزه ی همان آداب و رسوم پذیرفته  نبود؛ بلکه بر پایه
های اجتماعی و به ویژه جابجایی در ساختارهای قدرت،  گرگونیبا رخداد انقالب اسالمی ایران و د

ای که ساز و  ای جایگاه برجسته در ایران برخوردار شدند؛ به گونه های علمیه و روحانیون از گونه حوزه
« های کشور علمیه  مدیریت حوزه»ها به ساختارهای سازمانی رسمی و در چارچوب  برگ نهادی حوزه

ی مناسبات  د آمدن سازمان مدیریت درون نهاد حوزه به معنای آن نیست که همهپدی»تبدیل شده است. 
دهی کرد. بخش درخور نگرشی از  گذاری رسمی سازمان های علمیه را بتوان در چارچوب قانون حوزه

های علمی حوزه، کماکان در ساختار غیررسمی و غیرمتمرکز نهاد حوزه گزینش  آداب رفتاری و دستگاه
 (.5795حاج سیدجوادی، ) «شود و پابرجا می

ی کارکردهای بنیادی نظام حوزه، ساختار سازمانی این نهاد از سه بخش بنیادین  امروزه بر پایه
وار با  آموزش، تبلیغ و تحقیق تشکیل یافته است که افزون بر انجام وظایف نهادی خود، به شکلی اندام

ها،  های گنجایشی هرکدام از این بخش ویژگیای از  در اینجا به چکیده 1یکدیگر در تعامل هستند.
 شود. هماهنگ با این پرسمان اشاره می

 بخش آموزش . 1

های دینی و نیز  های بنیادین در سازمان روحانیت، پرسمان شناخت مبانی و آموزه یکی از آرمان
تربیت و آموزش و تعلیم و تربیت مدرسان و مبلغان در علوم و معارف اسالمی بوده است. گرایش این 

پژوهان در آینده بتوانند همچون مبلغ دینی، احکام و پرسمان  ای است که طالب و دانش گونه آموزش به
                                                           

دارد؛ ولی به سبب پیوندی که با پرسمان این نوشتار ی خود را های علمیه نیز اهمیت ویژه . البته بخش مالی و اقتصادی حوزه1
 شود. کند، از طرح آن خودداری می پیدا نمی
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دینی و مذهبی را به مردم برسانند و همچنین در علوم و معارف اسالمی تدریس و پژوهش کنند. روشن 
آن با دیگر نهادهای  ی جداسازی های درسی مرسوم حوزویان، آن چیزی که مایه است در کنار آموزش

شود، نگرش و تأکیدی است که در این دستگاه بر تهذیب نفس و فراگیری بنیادهای  آموزشی می
های حوزوی، کارایی مستقیمی بر  شود. به راستی چگونگی فراگیری و آموزش اخالقی و معنوی می

 تبلیغ و تحقیق دارد.
ارزش محوری است که دروس فقه و ی دیگری که در نظام آموزش حوزه دارای  ویژگی برجسته 

های دیگر  ای که شاخه اصول در طی دوران طوالنی تحصیلی برای هویت حوزوی طالب دارد؛ به گونه
ای بهنجار بخشی از  گونه  کنند. به ای پیدا می علوم اسالمی، بسته به این در حالت جنبی و حاشیه

هایی بوده است که  ی دگرگونی ر، بر پایههای نه چندان دو های نظام آموزشی حوزه در دهه دگرگونی
سطح »یابی در سطوح عالی درس فقه که به  ی طرح مبانی و اصول فقه و دوم در موضوع نخست در شیوه

بوده « مسائل مستحدثه»های تازه با عنوان  مشهور است و در چارچوب طرح پرسمان« درس خارج
های جمعیتی در چارچوب  رود، چالش ار میهای حوزوی است که انتظ است. در همین تراز از آموزش

 امکان طرح و گفتار پیدا کند.« فقه جمعیتی»
های علمیه افزون بر گسترش آموزش طالب در داخل کشور، به تربیت  از نگرش کّمی نیز حوزه

« جامعه المصطفی العالمیه»پژوهان نزدیک به شصت کشور دیگر، در چارچوب سازمانی بنام  دانش
ستند. گفتنی است شمار طالب شاغل به تحصیل کشور در پیش از انقالب اسالمی، اندرکار ه دست

ی شهرهای بزرگ مذهبی ایران و گاهی  نزدیک به پانزده هزار نفر بودند که بیشترشان در مدارس علمیه
اکنون به بیش از دویست هزار نفر در چارچوب چهارصد  کردند. این شمارگان هم در عراق تحصیل می

های تحصیالت عالی با مراکز آموزشی نوینی  سراسر کشور رسیده است. افزون بر این در رده مدرسه در
روبرو هستیم که از یک سو دارای ماهیت و هویت حوزوی و از سویی دیگر دارای ساختار اداری و 

ای از دانشگاهی هستند. این مؤسسات که نزدیک به سی مرکز در کل کشورند با آمیزه -آموزشی
های آموزشی حوزوی و دانشگاهی به تربیت طالب کارآزموده در مقاطع کارشناسی تا دکتری،  سامانه

هایی همچون باقرالعلوم، ادیان و  اندرکار هستند. دانشگاه های علوم انسانی دست در برخی رشته
د هایی از این گونه مراکز آموزشی حوزوی هستن مذاهب، مفید در قم و دانشگاه رضوی در مشهد، نمونه

 های دینی در آنها فراهم است. ی دیدگاه شناسی بر پایه های جمعیت اندازی رشته ی راه که زمینه

 بخش تبلیغ . 2

های  ترین نقش را در گسترش آموزه ی علمیه است و برجسته ترین شئون حوزه گمان، تبلیغ از مهم بی
های کمی و کیفی فرآیند تبلیغ  ی دگرگونی های پس از انقالب اسالمی مایه دینی داشته است. دگرگونی

کم هشتاد هزار نفر مبلغ در سرتاسر کشور از راه  اکنون دست ای که هم در ایران شده است؛ به گونه
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آوری اطالعات و  ای با هم پیوند دارند. به راستی رشد سریع فن های وابسته به شکل شبکه سامانه
ی دگرگونی در سطح جامعه  ترین سازه مچون مهمی گذشته، ه کارگیری آن در تبلیغات دینی در دو دهه به

های  سازی، امکان بسیج مبلغین برای طرح پرسمان شود. یکی از برآیندهای این شبکه تبلیغی تلقی می
ی تبلیغ معارف اسالم بوده است. این شبکه به اشکال گوناگونی در کشور به انجام نقش  بایسته در حوزه

 شود: ی آن اشاره می ستهتبلیغی سرگرم است که به نکات برج
 های گوناگون مردم. حضور روزانه در بیشتر مساجد و پیوند مستقیم با الیه (5
 شهر بزرگ و کوچک. 958برگزاری نمازهای جمعه در نزدیک به  ( 7
 حضور در بسیاری از ادارات و نهادهای کشور. (7
 های مذهبی در رسانه ملی. شرکت در برنامه (4
های ویژه در طول سال که پوشش  ای سخنرانی در چندین ایام برگزیده و مناسبته برگزاری آیین ( 5

 گیرد. ای از مردم را در برمی کمابیش گسترده
 در فضاهای مجازی و اشکال گوناگون تبلیغات در سطح وب.  حضور کمابیش گسترده (6

ست که از راه آن با همتا برای حوزویان و مبلغین ا ای گنجایش بی برآیند این پویایی ایجاد گونه
باشند. با  های اجتماعی مردم در شهرها و روستاها، به شکل مستقیم و رو در رو در پیوند می ی الیه همه

ی  ی ساز و برگ یافته به راستی منبر یک سامانه»شود.  این دیدگاه، از تبلیغ همچون رسانه منبر یاد می
ارزش گروه ابتدایی و شخصی را نداشت، به همان  رسانشی و جداست با این دید که پیوند از راه منبر،

شد و برابر با معیارهای دستوری  سان کنشگری خود بخودی نیز نبود. در مکان و زمان معین برگزار می
 (.73: 5775فتحی، ) «مؤسساتی بود

 بخش تحقیق و پژوهش. 3

پژوهش در  ی یک نظام آموزشی کامل، بدون بخش پژوهش کمابیش نشدنی است. امروزه انگاره
ی پیشرفت علمی و فرهنگی  های علمّیه، همزاد تحصیل و تدریس بوده و یکی از ابزارهای بایسته حوزه
ها و فرآیندهای پژوهشی حوزه در گذشته به شکل  آمده است. هرچند چیستی روش ها به شمار می حوزه

اسالمی در ایران با های پس از انقالب  روش اجتهادی( بوده است؛ ولی با دگرگونی) سنتی و فردی
شناختی و به ویژه نهادسازی پژوهشی روبرو  رویکرد بسیار زیادی در میان حوزویان به گفتگوهای روش

ی گذشته ورود پویا و کارآمد بسیاری از حوزویان به  کم سه دهه ایم. برآیند این رویکرد طی دست بوده
لوم انسانی از یک سو و بنیان نهادن های جدید پژوهش ع کارگیری روش های جدید از راه به پرسمان

های تخصصی و  های مستقل در حوزه ها و پژوهشکده مراکز پژوهشی گوناگون در چارچوب پژوهشگاه
اکنون نزدیک به شش پژوهشگاه رسمی حوزوی، دوازده  ایم. هم مشترک دین و علوم انسانی بوده

تفاعی و بنیاد پژوهشی در ی غیران مؤسسه 67پژوهشکده و مجمع تخصصی و مستقل و همچنین 
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 -ی علمی مجله با رتبه 44اندرکار کنشگری هستند. در این مراکز نزدیک به  ساختار حوزه علمیه دست
 1ترویجی در حال انتشار است.  -ی علمی پژوهشی و سی مجله با رتبه

لتحصیلی ا نامه پژوهشی به دست طالب برای فارغ در کنار این مراکز باید به بایستگی تدوین پایان
ها  نامه ارز دکتری است اشاره کرد. این پایان که هم 4ارز کارشناسی ارشد و سطح  که هم 7در دو سطح 

گیرد و در صورت  ای فقه و اصول و علوم انسانی را در برمی نیز گستره گوناگونی از جستارهای بین رشته
 شناسی را نیز دارد. های جمعیت توجه، گنجایش طرح پرسمان

های روشنی  های علمیه در ایران و به انگیزه فته گویا هماهنگ با گنجایش فرهنگی حوزهروی هم ر
ها و نهادهای مدیریتی که  سازی جامعه ایران دارد، دستگاه همتا و سترگی در فرهنگ که این نهاد نقش بی

د از این ان های سازگار نتوانسته سرپرست پیگیری پرسمان جمعیتی در کشور هستند، با این همه زمینه
 گیری بایسته و کارآمد داشته باشند. گنجایش بهره

 های جمعیتی موانع انجام نقش کارآمد نهاد حوزه در اجرای سیاست

های گوناگون اجرایی و عملیاتی آن،  های جمعیتی ابالغی و رویه با نگرشی به گستردگی سیاست
ی  افزایی همه ای همکاری و هم گونهها، سزاوار  های این سیاست گویا به سرانجام رساندن آرمان

ها و نهادهای اجرایی وابسته در کشور است و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچون  دستگاه
سازی، تهیه و  ای در هماهنگ کننده ها، نقش تعیین اندرکار آغازین و مستقیم اجرای این سیاست دست

ها و نهادهای کارآمد، هماهنگ با  ستگاهی د ی مدون برای جلب مشارکت همه اجرای یک برنامه
ی وظایف و گنجایش آنها داراست. روشن است که میزان این مشارکت، پیوند مستقیمی با  حوزه

های بهداشت و  نظران و کارآزمودگان در سطح وزارتخانه چگونگی توجیه و اقناع کارشناسان، صاحب
دانیم  ها دارد. همان گونه که می اجرای این سیاستریزی و  جانبه برای برنامه علوم در بایستگی ورود همه

های جمعیت موجود و تحقق  های جمعیتی چیزی جز افزایش کیفیت آرمان پایانی اجرای سیاست
های نه چندان دور، متغیرهای جمعیتی به  ی برخی از دیدگاه ی پایدار در کشور نیست. بر پایه توسعه

توانند در تبیین میزان توسعه و پیشرفت جوامع نقش  ایی نمیویژه میزان افزایش یا کاهش جمعیت به تنه
که در رویارویی با نگرش مالتوسی به رشد جمعیت است،  2ی دیدگاه ورل هرست داشته باشند. بر پایه

آنچه به راستی در راه رشد و پیشرفت کشورها کارآمد است، وجود کارایی و کافی نهادهای حاکمیتی و 
ی جمعیت  کارگیری نخبگان علمی درباره ای وابسته با آنها در تربیت و بهه ی عملکرد دستگاه شیوه

                                                           

 ی کشور به آدرس: های علمیه برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به: سایت معاونت پژوهش حوزه . 1

http://pazhuhesh.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=16&fkeyid=&siteid=16&pageid=18195 
2. Verl Hurst 
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ای ناب، کارایی بسیاری بر چگونگی رفاه انسانی و  است؛ بنابراین رشد یا کاهش جمعیت به گونه
شود، برآمده از  های توسعه پایدار در جوامع ندارد و مشکالتی که به جمعیت نسبت داده می شاخص

 (.95-75: 5775زاده،  داللی اصفهانی و اسماعیل) د سست این نهادها در جامعه استفقدان و یا عملکر
گاهی نسبی  های توسعه در یک واکاوی منطقی، به سرانجام رسیدن آرمان ای یک برنامه وابسته به آ

برداری کارآمدتری  شوند. در پرسمان این نوشتار که بهره هایی است که مانع اجرای برنامه می از چالش
های جمعیتی کشور است؛ چنانچه  ی علمیه در اجرای سیاست ز گنجایش فرهنگی و نهادی نظام حوزها

های درخوری از این سو بود.  توان چشم به راه دگرگونی به موانع موجود موشکافی نشود، در عمل نمی
 شود: شاره میهای وابسته به آن ا در اینجا به بخشی از این موانع هماهنگ با سرتاسر نظام حوزه و بخش

 بخش کلی نظام حوزه

های  های حوزه با مراکز علمی و اجرایی وابسته به پرسمان نبود پیوند روشن و کارآمد زیر بخش .5
 جمعیتی.

گاهی از پیامدهای فرهنگی انفعال نظام حوزه در پرسمان. 7   های جمعیتی کشور و جهان اسالم. ناآ
 های جمعیتی کشور. ا چالشمند ب ای و کران ای، رویه برخورد کلیشه. 7

 بخش آموزش

گاهی. 5  های جمعیتی در نظام آموزش حوزه. ها و پژوهش نمایان نبودن ارزش آ
 های مرسوم حوزه. های جمعیت شناختی در آموزش نبود حضور دیدگاه. 7
 های جمعیتی در دیدگاه اسالم. ها و دیدگاه ی کلیات پنداره خأل متون آموزشی حوزوی درباره. 7
پژوهی برای پیشرفت  های نیازسنجی و رصدهای آینده گیری درخور از پژوهش بود بهرهن. 4

 ی دینی جمعیت در ایران و جهان اسالم.   ها آموزش
 ی اجتماعی و فردی حوزه. نبود انگیزه و اشتیاق بایسته برای ورود به گفتگوهای جمعیتی در رویه. 5
 های گوناگون. های جمعیتی در دوره ی مؤلفه دینی دربارههای دانشمندان و علمای  ناآگاهی از دیدگاه. 6
های جمعیتی  افزایش یا کاهش جمعیت( در پژوهش) های دینیگرایانه به سهم آموزهنگاه تقلیل. 3
 دینی.
 . های کارشناسی در تبیین مواضع دینی در پرسمان امروزین جمعیتی فقدان نگاه. 7

 بخش پژوهش

 های جمعیتی در قرآن کریم. هنبود معرفی جامع از دیدگا. 5
 .بیت های پژوهشِی مطالعات جمعیتی در مکتب اهل کمبود برنامه. 7
 های جمعیتی. کارگیری از متون روایی و علوم دینی برای پژوهش ی به پیچیدگی در شیوه. 7
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 های جمعیتی اسالم. گذاری و شناسایی منابع پژوهشی در شناسایی و معرفی دیدگاه نبود سیاست. 4
  .بیت های جمعیتی اهل نبود معرفی جامع از دیدگاه. 5
گاهی از چالش. 6   های جمعیتی در کشور و جهان اسالم. ناآ
 های جمعیتی دینی. سستی روش تحقیق در نظام حوزه برای ورود به پژوهش .3
 شناسی. ای دینی و جمعیت های بین رشته کمبود پژوهش. 7
 های جمعیتی. متغیرهای دینی در مؤلفهنبود شناسایی و واکاوی کارآمدی . 9

 بخش تبلیغ

 های درخور وابسته به پرسمان جمعیتی در اسالم. ها، شبهات و پاسخ نبود آگاهی کامل از پرسش. 5
 ی الگوهای گوناگون جمعیتی در دیدگاه اسالمی. کمبود دیدگاه روشن درباره. 7
 ور.های جمعیتی کش گرایی مذهبی در سیاست توجهی به همبی. 7

 های دینی در پرسمان جمعیتی. ی دیدگاه ی مبلغان، درباره توجهی به تولید محتوای خواسته شده بی. 4
 های جمعیتی در دیگر کشورها به ویژه جوامع اسالمی. ناآشنایی با تجربیات اجرای سیاست .5

 جمعیتی. های ای مبلغان در مناطق تبلیغی برای نگرش شاخص کارگیری گنجایش مشاهده نبود به. 6

 های جمعیتی کشور آفرینی نظام حوزه در سیاست های فرهنگی نقش زمینه

های جمعیتی کشور  های سیاست همان گونه که یادآوری شد، به سرانجام رسیدن بخشی از آرمان
ربط در این باره است. از آنجا که از اساس، نهاد  های فرهنگی به دست نهادهای ذی سزاوار اجرای برنامه

های  شود، در اینجا با طرح و بررسی سیاست ی علمیه نهادی فرهنگی و آموزش تلقی میها حوزه
تواند  شود، نهاد حوزه می های وابسته به نکاتی که پنداشته می جمعیتی ابالغی مقام رهبری به دستگاه

این  شود. قابل بازنمود است که یادآوری ایفای نقش کارآمدی داشته باشد، در پایین هر بند اشاره می
ی همسانی جستار بوده و لزومًا منحصر در آنها نیست، افزون بر اینکه دیگر  نکات بیشتر از سویه

 افزایی راستاهای یاد شده کمک نمایند. توانند در این سو کنشگر باشند و به هم نهادهای فرهنگی نیز می

مّلی؛ و با نگرش به  ی جمعّیت در اقتدار بسم الله الّرحمن الّرحیم با عنایت به اهمّیت مقوله
پویندگی، بالندگی و جوانی جمعّیت کنونی کشور همچون یک فرصت و امتیاز؛ و در راستای جبران 

های کلی جمعّیت ابالغ  های گذشته، سیاست کاهش نرخ رشد جمعّیت و نرخ باروری در سال
ه است های جمعّیت در پیشرفت کشور، بایست گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی سازه می

های  های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگ با سیاست ریزی برنامه
های  جمعّیتی انجام گیرد. همچنین بایسته است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه

گاهی، سرعت و قّوت صورت گیرد و برآیند رصد ذی ی  پیوسته ربط در این زمینه، اقدامات بایسته با آ
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 57971اردیبهشت/  78.  ای ها، گزارش شود. سّیدعلی خامنه اجرای سیاست
های جمعیتی و ابراز آن به  های گوناگون نهاد حوزه در اجرای سیاست سنجی بخش الف( گنجایش

 ربط. های ذی دستگاه
های جمعیتی با  ب( همفکری و ابراز آمادگی نهاد حوزه برای مشارکت در اجرای سیاست

 های مسئول. دستگاه

 های کلی جمعیّت سیاست

 . ی جانشینی پیشرفت پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش نرخ باروری به بیش از رویه .5
های اجتماعی گوناگون  سازی هدفمند و کارآمد برای فرزندآوری به اقتضای زیستگاه الف( فرهنگ

 در جامعه.
ش تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت رفع موانع ازدواج، تسهیل و گستر .7

 های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد. های جوان و توانمندسازی آنان در برآوردن هزینه از زوج
 های هدف گوناگون در جامعه. سازی در برانگیختن به ازدواج، به فراخور گروه الف( فرهنگ

 راستای تبیین مو به موی موانع و دیرکرد ازدواج در جامعه ایران.های جامع در  ب( انجام پژوهش
ی تجارب  های گسترش فرهنگ ازدواج بر پایه های جامع در راستای شناخت راه ج( انجام پژوهش

 موفق دیگر کشورها.
های  های مادی و معنوی در تسهیل ازدواج دیگران از راه مؤلفه د( تالش برای هنجارسازی حمایت

 ون وقف، امور خیریه و...دینی همچ
ی منابع دینی و هنجارسازی آن در  ( تالش دوچندان برای پیشرفت فرهنگ تربیت فرزند بر پایهـه

 تراز جامعه.

ای  ی بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ویژه در دوره اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران به. 7
 ربط. تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و هزینه

 سازی مناسب برای ارزش معنوی و دینی به دوران بارداری و شیردهی زنان. الف( فرهنگ
سازی در راستای پیشرفت جایگاه اجتماعی و دینی اشتغال بانوان به کارهای تربیتی  ب( فرهنگ

 فرزندان و خانه و خانواده.
های مادرانه در میان  ای شناخت موانع ایفای کارآمدی نقشهای جامع در راست ج( انجام پژوهش

 زنان ایرانی.
                                                           

 باشند. های ابالغی می اند، متن آغازین سیاست ی ناهمسانی از متن جدا شده . خطوطی که با گونه1
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ی اصالت کانون  های عمومی درباره تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش . 4
کید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و نشان دادن خدمات  خانواده و فرزندپروری و با تأ

ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی،  -های اسالمی ی فرهنگ و ارزشای بر مبنا مشاوره
 های پزشکی در راستای سالمت باروری و فرزندآوری. خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

 ی ایران. های واپسین جامعه شناسی خانواده در دهه های جامع آسیب الف( پژوهش
های ساختاری  ی دگرگونی ازی تحکیم خانواده بر پایهس ی جامع برای فرهنگ ی برنامه ب( تهیه

 جامعه ایران و با مشارکت دیگر نهادهای فرهنگی کشور.
های خانوادگی در  ی رفع ناسازگاری ای پویا در زمینه اندازی واحدهای مشاوره گذاری و راه ج( بنیان

 ای گوناگون. های تبلیغی و از راه رسانه زیستگاه
 های ی بایست و کارآمد به مبلغین مذهبی در راستای تحکیم و رفع ناسازگاریها د( نمایاندن آموزش

 گیری درخور از فضاهای مجازی. خانوادگی و بهره
ای بیگانه، بر پیوندهای  ی کارایی منفی فضاهای رسانه های جامع برای شناسایی و شیوه ( پژوهشـه

 خانوادگی سالم.

ایرانی و رویارویی با ابعاد ناپسند سبک زندگی   -سازی سبک زندگی اسالمی گسترش و نهادینه .5
 . غربی

های زندگی غیر  ی ایران به سبک های گرایش جامعه شناسی پیرامون سازه های آسیب الف( پژوهش
 بومی.

ازی آن در های هنجارس اسالمی و راه -ی سبک زندگی ایرانی های جامع درباره ب( انجام پژوهش
 ی ایران. جامعه

های  باال بردن امید به زندگی، برآوردن سالمت و تغذیه سالم جمعّیت و پیشگیری از آسیب. 6
 ها. محیطی و بیماری های زیست ویژه اعتیاد، رویدادهای ناگوار، آلودگی اجتماعی، به

فردی و اجتماعی ی منابع دینی در راستای شایستگی زیست  سازی کارآمد و بر پایه الف( فرهنگ
 های دستیابی آن. سالم و راه

های  های بایسته به مبلغین دینی برای شناخت و واکنش کارآمد بسته به آسیب ب( نمایاندن آموزش
 ی اجتماعی. برجسته

های گوناگون  های جامع در راستای شناخت و معرفی مواضع دینی نسبت به سویه ج( پژوهش
 محیط زیست.

های زیست  فرهنگ جامعه و هنجارسازی درخور، بسته به پرسمان د( تالش برای بازسازی
 محیطی.
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سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط بایسته برای تأمین سالمت و  فرهنگ .3
های  مندی از تجارب و توانمندی بینِی ساز و کار بایسته برای بهره نگهداری آنان در خانواده و پیش

 ای شایسته.ه سالمندان در عرصه
های بهبود  شناسی پیوندها با سالمندان در ایران و تبیین راه ی آسیب های جامع درباره الف( پژوهش

 آن.
 ریزی برای حضور کارآمد مبلغین دینی در مراکز نگهداری سالمندان. ب( برنامه

های  گاه ستی منابع دینی، پیوند و تکریم سالمندان در زی ج( تالش برای باال بردن فرهنگ بر پایه
 خانوادگی و خویشاوندی.

 های سازی و بازسازی، تقویت و سازگار کردن دستگاه توانمندسازی جمعّیت در سن کار با فرهنگ. 7
ای و کارشناسی با نیازهای جامعه و استعدادها و  های عمومی، کارآفرینی، فنی حرفه تربیتی و آموزش

 مد و موّلد.های آنان در راستای ایجاد اشتغال کارآ وابستگی
 ی ایران. شناسی فرهنگ کار و اشتغال در جامعه های جامع پیرامون آسیب الف( انجام پژوهش

 ی منابع دینی برای بازسازی و تقویت فرهنگ کار در جامعه. سازی بر پایه ب( فرهنگ

کید بر فراهم کردن  . 9 باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعّیت، هماهنگ با گنجایش زیستی با تأ
 . ی توزیع متعادل و کاهش فشار جمعّیتی آب با انگیزه

حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعّیتی  .58
های زیربنایی، حمایت و  ی شبکه ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از راه توسعه به 

 . کسب و کار با درآمد کافیگذاری و ایجاد فضای  تشویق سرمایه
های  ی جمعیت های ذهنی درخور برای ایجاد تمرکزهای بایسته سازی و ایجاد زمینه الف( فرهنگ

 گیری بهینه از مواهب خدادادی و امکانات بهتر رفاهی. پراکنده و بهره

ی های کلی جمعّیت با تدوین و اجرا مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، هماهنگ با سیاست . 55
 ساز و کارهای شایسته.

نشینی به  های داخلی و حاشیه های مهاجرت هاس جامع برای شناخت سازه الف( انجام پژوهش
 منظور ورود پویای مبلغین در مهار کارآمدی منفی آن.

های  گیری از گنجایش و توانایی گذاری و بهره تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه. 57
 آنان.

های خارجی و تبیین پیامدهای  های مهاجرت شناسی و سازه های جامع در آسیب انجام پژوهشالف( 
 منفی آن بر اساس منابع دینی.
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ی فرهنگی برای ایجاد فضای درخور برای  ب( تبیین فرهنگ تساهل و مدارای دینی و توسعه
 بازگشت ایرانیان مهاجر خارج از کشور.

گرایی  ایرانی، اسالمی، انقالبی( و باال بردن وفاق و هم) بخش ملی های هویت تقویت مؤلفه. 57
 . ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور ی سرزمینی به اجتماعی در پهنه

سازی درخور برای کشش فرهنگی و ایجاد انگیزه برای بازگشت به وطن نسبت به  الف( فرهنگ
 ایرانیان خارج از کشور.

ای جمعّیتی در ابعاد کّمی و کیفی با ایجاد ساز و کار درخور و تدوین ه رصد مستمر سیاست .54
 . ی انسانی های جمعّیتی و توسعه ی انسانی و انجام پژوهش های بومی توسعه شاخص

گاهی الف( برنامه های جمعیتی و عوارض مثبت و منفی آن در میان طالب و  ریزی برای ژرفایش آ
 حوزویان.

 سازی جمعیتی کشور. نهاد حوزه در مراکز تصمیم ی ب( ورود و شرکت فعاالنه

 های جمعیتی کشور راهکارهای اجرایی برای ایفای نقش پویای نهاد حوزه در سیاست

با نظر داشت گنجایش یاد شده در بخش پیشین برای نهاد حوزه و همچنین یادآوری موانع موجود، 
در نظام حوزه به برخی پیشنهادهای ها  گانه کنشگری های سه تالش خواهد شد تا هماهنگ با بخش

شود نکات یاد شده به فراخور تجارب پژوهشی و  راهبردی در این زمینه اشاره شود. دوباره یادآوری می
های جاری است و  های عینی و سازش پرسمان با راستینگی اجرایی نویسنده و برای نمایاندن نمونه

 ای ویژه در این زمینه خواهد بود.ه تر آنها سزاوار تشکیل کارگروه سنجش موشکافانه
های جمعیتی کشور و جهان اسالم در  ی دشواری اندیشی درباره برگزاری رشته جلسات هم -5

 سطوح گوناگون حوزه.
های مسئول  ی علمیه و دستگاه های حوزه ای هماهنگی بین بخش اندیشی برای ایجاد گونه  چاره -7

 ها. یی پیاپی کنشگریافزا های جمعیتی برای هم در اجرای سیاست
 «.فقه جمعیتی»های جمعیتی در دروس خارج حوزه با عنوان  تالش برای طرح پرسمان -7
های  نامه های جمعیتی وابسته با نهاد دین، برای انجام پایان تدوین نظام موضوعات از پرسمان -4

 های علمیه کشور. تراز سه و چهار حوزه
های جاری جمعیتی برای  نایی با گفتگوهای بنیادین و چالشمدت آش های کوتاه اندازی دوره راه -5

 طالب، مبلغان و امامان جمعه.
ی قم و همکاری و  ی علمیه های جمعیتی در حوزه ی دائمی و پویای چالش گزاری دبیرخانه پایه -6

دهای ی دستاور های جمعیتی کشور و ترابرد شایسته ی پژوهش تعامل پیوسته با مراکز علمی پویا در حوزه
 های علمیه کشور. آن به حوزه
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شناسی کشور برای طرح گفتگوهای دینی  های جمعیت همکاری با مراکز دانشگاهی و گروه -3
 ی آموزشی. های جمعیتی در چارچوب واحدهای ویژه وابسته با پرسمان

 ی منابع دینی در همکاری با آموزش و پرورش برای افزودن نوشتارهای مفید جمعیتی بر پایه -7
 متون درسی.

های جمعیتی  تدوین چارچوبی برای همکنش و همکاری با نهادهای دینی پویا در پرسمان -9
 دیگر کشورهای اسالمی.

 های جمعیتی در قرآن و منابع دینی. های پژوهشی پرسمان اجرای کالن پروژه -58

 سر کشور.ی منابع دینی برای مبلغین و طالب سرا تدوین متون آموزشی جمعیتی بر پایه -55

های مطرح شده در بندهای یازده تا چهارده  ی پرسمان های علمی درباره برگزاری رشته نشست -57
 های جمعیتی با شرکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و ترابرد و انتشار برآیندهای آنها. سیاست

برای  ای و مجازی های رسانه های جمعیتی از راه کانال ای در پرسمان رسانی نوبه اطالع -57
 مدارس علمیه کشور.

های  های اجرایی و پژوهش های روستایی برای طرح کارگیری مبلغان در زیستگاه آموزش و به -54
 جمعیتی.

های جمعیتی کشور و  ی پرسمان ی نوشتارهای بایسته درباره سازی ساالنه طراحی و آماده -55
 ی مبلغان. توشه های تبلیغی و ره گنجاندن آن در بسته

ای در مؤسسات  های نمونه ها و سیاست جمعیتی برای انجام پژوهش ح جزئی پرسمانطر -56
 حوزوی.

های جمعیتی در چارچوب نوشتارهای علمی در نشریات  سازی پرسمان تالش برای زمینه -53
 حوزوی.

های جمعیتی به ویژه نقش  ی پژوهش ی آثار برگزیده و مفید در زمینه تالش برای ترجمه -57
 های جمعیتی. نی در پرسماننهادهای دی

 گیری بندی و نتیجه جمع

های فرهنگی نادیده گرفته شده در اجرای  در این نوشتار تالش شد به برخی از گنجایش
های علمیه ایران  ه ها، نظام نهادی حوز های جمعیتی کشور پرداخته شود. یکی از این گنجایش سیاست

های این  بسیار توانمند در پیگیری آرمان های های گوناگون دارای بخش است که به انگیزه
ها از سوی مقام رهبری، به آن  هاست که گویا طی چندین سال گذشته از ابالغ این سیاست سیاست

پرداخته نشده است. این نهاد افزون بر دارا بودن ساز و برگ گسترده در ساختار رسمی و غیررسمی 
ری بوده و بدین سو جزو مخاطبین اصلی این کشور، جزو نهادهایی است که آشکارا زیر نظر رهب
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های بنیادین  شود. به راستی از یک سو حساسیت بسنده برای ورود بخش ها قلمداد می سیاست
که به نکات نادر از آن ) شود های جمعیتی دیده نمی آموزشی، تبلیغی و پژوهشی نظام حوزه به پرسمان

گاهی از گنجایش این نهاد فرهنگی و  در بخش پیشینه اشاره شد( و از سوی دیگر برای بی اطالعی و ناآ
ای  های جمعیتی کشور، شاهد گونه های مسئول در اجرای سیاست آموزشی در میان مراکز و دستگاه

ی اینها در حالی  ها و گنجایش با فعل این نهاد هستیم. همه کارگیری توانمندی انفعال و درنگ در به
برای پیوند مستقیم با نهاد دین در جامعه ایران، در برخی نکات  های علمیه است که بدانیم نظام حوزه

ی هیچ نهاد و  همتاست که ایفای نقش کارآمد در آن زمینه، در عمل از عهده ای گنجایش بی دارای گونه
آید. در هر روی این نوشتار تالش بر شناساندن این گنجایش در کنار طرح  دستگاه دیگری برنمی

شوند را داشته است و نویسنده امید دارد قدمی  آفرینی در این زمینه می قشهایی که مانع ن چالش
 کوچک در این راه مهم برداشته باشد.
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