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  مقدمه

 از قیـدق یآمار داشتن بر همواره انیحوزو با مختلف یدارهاید در یالعال همدظلی رهبر معظم مقام
 بـدون یتعـال و توسـعه ریسـ رایـز ؛اند داشته یا ژهیو دیتأک بهترهرچه  یزیر برنامه جهت در طالب
. باشـد اطالعـات و آمـار بـر یمبتنـ دیـبا زین حیصحریزی  برنامه و بود نخواهد مقدورریزی  برنامه
 یها هیـپا اسـتحکام و تیـتقو موجب اطالعات و آمار قیتعم در یکوشش و تالش هر است یهیبد

  .سازد می هموارتر را یبالندگ و رشد ریمس و بودهریزی  برنامه
 شـوق و شـور ،ینـید مسـائل یریـفراگ بـه جوان نسل شیگرا و یاسالم انقالب یروزیپ از پس
 شـمرده یاسـالم انقـالب خاسـتگاه که قم هیعلم حوزه خصوص به ه،یعلم یها حوزه در یلیتحص
ۀ عـد و نداشـتند را طـالب رشیپـذ شیگنجا هیعلم حوزه مدارس که ای گونه به گرفت اوج شد، می
 در تحـول بـه ازین موضوع زمان آن در. آوردند یرو همجوار یشهرها به ناچار به طالب از یاریبس

 نـزد را موجـود وضـع در اصـالح ضـرورت طـالب شیافزا ،رفت می شمار به آشناای  هزمزم حوزه
 مؤسسـات جـادیا بـا بزرگـان نیـا از کیـ هـر کـه یطور به داد قرار تیاولو در هیعلم حوزه بزرگان
 و کمبودهـا رفـع درصـدد و گرفتـه عهـده بر را فهیوظ نیا ازای  هگوش ،یپژوهش و یآموزش مختلف
  .برآمدند موجود یها یکاست
 و آمـار نـه. کنـد مـین و نکـرده تیکفا جامعه گسترده یازهاین نیمأت در هرگزها  تالش نیا یول

 و وجود به مربوط اطالعات و آمار نه و است مشخص یخوب به جامعه یازهاین به مربوط اطالعات
 یالعـال مدظلی رهبر معظم مقام. است فراهم ازهاین نیاتأمین  یبرا طیشرا واجد ونیروحان حضور

 اسـت الزم آن یتعـال یبـرا حوزه یسازمانده در که ییکارها از یکی: «اند فرموده خصوص نیا در
  ).٢/٨/١٣٨۵، فطر دیع نماز یها خطبه( »است یریآمارگ

 یمسـاعد نظـر سـتم،یس کیی ارتقا یبرا آمار تیاهم بر که افتی توان می را یکس کمتر امروزه
 بـه ،یفـیک و یکمـ جهـت از ونیروحان یفعل تیوضع حیتشر ضمن پژوهش نیا در: باشد نداشته
 در را ونیروحـان حضـور مطلـوب انـداز چشـم و کـرده اشـاره عرصـه نیـا در موجـود یها یکاست
  .میکن می یبررس یاسیس و یاجتماع گوناگون یها عرصه

 

  اصطالحات و میمفاه فیتعر

 انیـم در ژهیو به و اسالم جهان در ینید پژوهش و یآموزش مراکز به هیعلم حوزه :هیعلم حوزه) الف
 شـهر در یقمـر یهجـر چهـارم سـده در انیعیشـ ژهیو هیعلم حوزه نینخست. شود می گفته انیعیش

 نیتـر مهم اکنون هم. شد برپا یطوس خیش توسط ،طالب یاب بن یعل حرم جوار در عراق نجف
  .باشد می واقع مشهد و قم نجف، یشهرها در عهیش هیعلم یها حوزه
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 حـوزه از جدید انتظارات ایجاد و ایران در اسالمی حکومت گیریشکل از پس :هدایت سفیران) ب
 و هادانشگاه در رهبری های نمایندگی گسترش و فرهنگی های دستگاه های مدیریت قضا، های عرصه در

 بـه پـرورش، و آمـوزش مـدارس در حضـور ها، دانشـگاه معـارف دروس داریعهـده مسلح، نیروهای
 دشـمنان تبلیغـاتی های مجموعـه افزایش دلیل به مختلف های عرصه در تبلیغ به نیاز احساس خصوص
 رهبـری، فرمایشات از الهام با نیازها این تأمین جهت قم علمیه حوزه عالی شورای محترم اعضای تشیع،
 تربیـت منظـور بـه علمیـه حـوزه در مـدتکوتاه صورت به هدایت سفیران  عمومی دوره نام به را طرحی
 کوچـک، شهرهای و روستاها حد در دینی مبانی آموزش و اعتقادی و دینی مسائل پاسخگوی که افرادی
 طول گردد می تشکیل باشند کشور خارج و داخل در فرهنگی محروم نقاط و راهنمایی و ابتدایی مدارس
  ).١٣٨۴ فروردین و ٨٣ اسفند حوزه، رسانیاطالع پایگاه( است سال پنج دوره این مدت
 اتیـتجرب از یریـگ بهره و حوزه شمندانیاند و سلف یعلم موفق تجارب از استفاده با طرح نیا

  .شد یانداز راه قم در ١٣٨٧ سال در مختلف یعلم مجامع
  حوزه در تحصیل سطوح) پ
 هـدف و اسـت سـوم تا اول یها هیپا شامل مرحله نیا حوزه یفعل نظام در :یمقدمات دروس. ١
 و منطق هیپا دروس با ییآشنا و...) و یمعان ،نحو ،صرف( عرب؛ اتیادب آموزش دوره نیا در یاصل
 ،آن یهـا صیتلخ و یمغنـ ،یوطیسـ ،المقـدمات جـامع یها کتاب از معمولطور  به که. است فقه

  ؛شود می استفاده... و المنطق صیتلخ ای و المنطق
 اهدافش و است دهم تا چهارم یها هیپا شامل مرحله نیا حوزه یفعل نظام در :سطح دروس. ٢
 و یفقهـ متون فهم قدرت بردن باال ،ثیاحاد و اتیآ از استنباط یها روش با ییآشنا: اند شرح نیبد

 بـه طـالب یعموم اطالعات گسترش و دیعقا قیتعم ،اصول و فقه کامل دوره کی خواندن ی،اصول
  ؛یعموم دروس لهیوس

 هـدف بـا کـه شـود می محسـوب حوزوی درس دوره ترین عالی مرحله این :خارج درس مرحله. ٣
 و عقل سنت، کتاب،( اصیل منابع از احکام استنباط توان و اصول و فقه رشته دو در طالب شدن مجتهد
 مباحـث مطالـب، به بخشیدن نظم برای ولی ندارد؛ خاصی درسی متن معموالً  و شود می اجرا) اجماع
  کشد؛ می طول سال ۶ کمدست دوره این. شود می انجام شده معرفی منابع برخی براساس
... و غیتبل کالم، ر،یتفس یها رشته عنوان تحت که دروس، نیا از هدف :یتخصص یها دوره. ۴
 کـار نیا. است جامعه و حوزه ازین مورد خاص یها رشته در متخصص، پرورش است؛ شده شروع

 علـوم یها رشـته از یکـی در اصـول، و فقـه در اجتهـاد بـر افزون شخص که شود می باعث پرارزش
  ؛شود متبحر یاسالم
 عنـوان تحـت ییهـا درس سـطح، و مقـدمات دوره بـا همزمـان :یعموم ای یجنب یها دوره. ۵
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 و یدرسـ نظـام( شـود مـی داده میتعلـ... و اخالق ن،آقر علوم نحل، و ملل اقتصاد، ر،یتفس د،یعقا
  ).٣١/۶/١٣٨۶، انیتب گاهیپا، هیعلم حوزه در لیتحص مراحل

 

   کشور در یروحان موجود سرانه

 یها یینارسـا حـوزه«: نـدیفرما مـی ونیروحـان کمبـود بـه راجـع یالعـال مدظل  یرهبر معظم مقام
 در دیـبا کـه است تیروحان یکم و متناسب گسترش عدمها  یینارسا نیا از یکی...  دارد یآشکار
 و حـوزه :از نقل به، ١٣٧٨، فقه از خارج درس( »کرد تالش یجد صورت به کمبود نیا حل جهت
  ).٢۵٣، ص١٣٩٠، تیروحان
 تیـاهم یدارا) یرآموزشـیغ چه و یآموزش چه( مختلف یها سازمان در شاغل یانسان یروین
 سـازمان آن ِی انسـان عامل به کامل یبستگ سازمان کی در تحول و رییتغهرگونه  چراکه است یادیز

 و آن در نقـش یدارا ِی آموزش سازمان تحول و ارتقا ازمندین یآموزش ستمیس کی تکامل و ارتقا. دارد
  . است مزبور سازمان کارکناِن ی ارتقا و تحول

  : ندیفرما می ونیروحان تعداد شیافزا بر دیتأک ضمن العالی ی مدظلرهبر معظم مقام
 خود محصول و کند کار مرتب جامعه، یازهاینۀ کنند ۀ تأمینکارخان کی مثل دیبا هیعلمۀ حوز«

 حوزه. دهد رونیب است، یروحان یقشرها انواع و مؤلفان و مّدرسان و مبلغان و محققان همان که را
 منـاطق یبـرا مناسب مبّلغ تعداد چه گر،ید سال پنج مثالً  که باشد مشخص و کند یزیر برنامه دیبا

 علـوم گرید و ریتفس و یقرآن لئمسا نهیزم در نیهمچن شود، می تیترب کشور، داخل و ایدن گوناگون
 مؤلـف و محقق تیترب زین و می اسال معارف دروس و ها دانشگاه یبرا مدرس تیترب زین و یحوزو
  ).٢٣۴ص ،(همان »باشد داشته یمرتب و منظمریزی  برنامه شبهات، با مقابله و ییپاسخگو یبرا

 و شود شتریب هیعلم یها حوزه جذب دیبا و دارد یمعنادار فاصله ما ازین به موجود طالب نسبت
. اسـت نکرده دایپ تحقق امر نیا که میباش داشته یروحان کی حداقل نفر ۵٠٠ هر به نسبت دیبا ما
 یجـد را بحث نیا دارند یتخصص نهیزم نیا در که یکسان و کشور ییاجرا نظام د،یتقل مراجع دیبا
 برسـد انتظـار مـورد رقـم بـه انیعیشـ و کشـور تیـجمع بـه ونیروحـان تیـجمع نسبت تا رندیبگ

  ).١۵/۶/١٣٩٠ ،یخاموش(
 هـزار ٧٢ کشـور در مساجد تعداد است کشور در فعال مساجد تعداد از کمتر ونیروحان تعداد

 تعـداد از کمتر دارند اشتغال کشور در ینید یها حوزه در که یونیروحان تعداد که یحال در باشد می
/ اسفند ٢٢/ عصریول یقاتیتحق سسهؤم( میهست مواجه کمبود با نهیزم نیا در که است فعال مساجد
١٣٨٧)./// ١٣٨٧ ///  
 خصـوص در مشـکالت از یکـی. اسـت مواجـه یروحـان هـزار ٨٠ کمبـود با کشور اکنون هم
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 شـود یزیـر برنامه مشکل نیا رفع یبرا دیبا که باشد یم کشور در یروحان کمبود ینید یها تیفعال
 هـزار هر یازا به اگر نفر، هزار هفتصد و ونیلیم دو بر بالغ یتیجمع با کرمان استان در مثال عنوان به
 در باشـد، داشـته وجود استان در یروحان هفتصد و هزار دو دیبا میریبگ نظر در را یروحان کی نفر
 و هـزار دو استان نیا در تنها و شود مین بالغ نفر پانصد به کرمان استان در فعال ونیروحان که یحال
  ).٢١/٢/١٣٨٩ ،ییهوا یموسو( دیدار کم یروحان ستیدو

 رشیپـذ تعداد معقتدند شانیا م،یهست مواجه کشور در یروحان و مبلغ کمبود با حاضر حال در
 دیجد نسل فراوان یازهاین و نفوس شیافزا با که است گذشته سال ٢٠ زانیم به هیعلم حوزه انهیسال
  ).٢٧/٨/١٣٩٠، ییمقتدا( ستین جوابگو تعداد نیا

 در تأثیرگـذاری دارای کـه دانـدمـی نهادی را علمیه های حوزه ١۴٠٧ افق در علمیه حوزه اندازچشم
 متخصـص، انسانی منابع وفور باید آن هایویژگی ترینمهم از یکی که بود خواهد جهان و منطقه ایران،
  ).١٣٨۶ آذر مصوب علمیه حوزۀ اندازچشم سند نویسپیش( باشد مؤثر و توانا و خالق

 نیا رفع و بودهرو  روبه تیظرف کمبود با هیعلم یها حوزه رسد می نظر به یهیبد که آنچه نیبنابرا
  . است شده دیتأک نظران صاحب شتریب یسو از صهینق
 

  کشور در تیروحان موجود سرانه

 به لذا، باشد مین دسترس در یجامع اطالعات و آمار کشور در یروحان موجود سرانه محاسبه یبرا
  :است شده اقدام ریز شرح

  
  هیقضائ قوه در شاغل ونیروحان

 از نشـان تعـداد نیا. اند بوده کار به مشغول هیقضائ ۀقو در ونیروحان از۵۵٠،١تعداد  ١٣٩٠در سال 
 حـال در ونیروحـان از درصـد ١٩ تنهـا بیترت نیبد. دارد قضاوت یتصد یبرا ونیروحان کم اقبال
 )١٣٩١، یزدی( هستند قوه نیا در کار به مشغول حاضر

  
   مسلح یروهاین در شاغل ونیروحان

 انـد بـوده ناجـا یاسیس یدتیعق سازمان در تیفعال مشغول یروحان هزار دو از شیب ١٣٩١ سال در
 حـدود در مسـلح یروهـاین یبانیپشـت و دفـاع وزارت در شاغل ونیروحان تعداد ).١٣٩١ ، میبهرا(

  ///است نشده اضافه منابع به قسمت این/// ).مصاحبه با مرکز آثار سازمان تبلیغات اسالمی( است شده اعالم نفر ۵٠٠،٣

 برابـر دو نهـاد نیـا در شـاغل ونیروحـان تعـداد دارد جیبسـ و سپاه که یتیمورأم نوع به توجه با
  ).١٣٩٢، یمراد( است مسلح یروهاین ریسا در شاغل ونیروحان تعداد مجموع
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  کشور یاسالم غاتیتبل سازمان

 از اسـت شده نفر ٠٠٠،١٣٧ حدود یاسالم غاتیتبل سازمان در کشور در موجود ونیروحان تعداد
 مختلـف یها اسـتان در و یاسـالم غـاتیتبل سازمان در مبلغ عنوان تحت نفر ٠٠٠،٩٧ تعداد نیا

  ).٩/٣/١٣٩٣ ، میاسال غاتیتبل سازمان آمار مرکز( باشند می کار به مشغول
 

  مقننه ۀقو در ونیروحان

 اسـالمی شـورای مجلـس از انتخابات نه گذشت با اما بودند؛ روحانی اول مجلس نمایندگان از نیمی
 در فعلـی نمایندگان تعداد. است رسیده هاسال این در ممکن حد کمترین به روحانی نمایندگان تعداد

  .باشند می تهران نماینده آنها از نفر ۶ که اندروحانی نفر ٢٧ بین این در که است نفر ٢٨٨ نهم مجلس
 یروهـاین در شـاغل ونیروحـان ،)نفـر ۵۵٠،١( هیقضائ ۀقو در ونیروحان یفعل تعداد به توجه با
 یبـرا نفر ۵٠٠،١ تعداد که ارتش، یبیتقر حدس و دفاع وزارت ناجا، یعنی سپاه، یاستثنا به مسلح

 بـرآورد نفـر هزار ١۴ حدوددر  توان می را جیبس و سپاه در شاغل ونیروحان تعداد شود، یم لحاظ آن
 در شـاغل یروحـان نفـر ٢٧ و غاتیتبل سازمان در شاغل یروحان نفر ٠٠٠،١٣٧ تعداد با که نمود

  .زد نیتخم نفر ٠٠٠،١۶٠ را یفعل ونیروحان تعداد یبیتقرطور  به توان می ،یاسالم یشورا مجلس
 

  کشور در یروحان مطلوب سرانه و تعداد برآورد

 افتیدر یبرا. است ازین یمناسب یشناس روش و کامل اطالعات و آمار بهای  هسران نیچن نییتع یبرا
 یبـرا کـه ییهـا پژوهش یبررسـ بـه است مناسب، آن ضرورت و تیاهم نیهمچن و امر یدگیچیپ

 بـرآورد جـامع طـرح. (کـرد مراجعـه شده انجام کشور در گرید یها حوزه در یانسان یروین برآورد
 یروحـان مطلـوب سرانه برآورد با یادیز نسبتاً  قرابت یپژوهش نیچن)، یپزشک گروه یانسان یروین
 است بوده کشور ازین مورد یعموم پزشک برآورد مذکور جامع طرح اهداف از یکی. دارد کشور در

  ).١٣٨٨ ،(فرزادی و دیگران
 شـتریبی هرچه ابیدستی برا خود اهداف تیاهم و خدماتی گستردگ به توجه با سالمت بخش

ی زمـان وی انکـم گستره تمام دری انسانی روین مناسب عیتوز و تیترب ازمندین همهی برا سالمت به
ی انسـانی رویـن نامناسـب تعـداد تیـترب بخش نیا تیماه به توجه با. است جامعه افراد ازین مورد
  .داشت خواهد جامعه سالمت بری منف اثرات منابع اتالف رب افزون

 دارند عهده به رای انسانی روین تیترب هیی کها سازمانی برا ندهیآ ازین موردی انسانی روین برآورد
 نیهمچنـ و آمـوزش تیـفی کیارتقـا و حفظ منظور به نیا بر افزون. است برخورداری اتیح جنبه از
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 تیوضـع براسـاس ازین موردی انسانی روین تعداد از حیصح اطالعات داشتنی شغل تیامنی برقرار
  .است مؤثر و اراهای ک یزیر برنامهی برا هیاول وی اساس گام جامعه موجود
 تیـترب ریـخط رسـالتکی پزش آموزش و درمان بهداشت، وزارتی آموزش معاونت هک آنجا از

 جـامع  طـرح باشـد، یم دار عهـده رای درمـان−یبهداشت خدمات ارائه نظام ازین موردی انسانی روین
  .است نموده تیحما و سفارش راکی پزش گروهی انسانی روین برآورد
 علـوم پژوهشـکده و آموزشـی معاونـت پزشـکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط طرح این
 تـأمین طـرح ایـن هدف. شد اجرا و طراحی سالمت ارتقای و شبکه توسعه مرکز همکاری با بهداشتی
 چهـار بر مشتمل جامع طرح. است بوده ها رشته این در دانشجو پذیرش تعداد تعیین در علمی شواهد
  .بود پرستاری و مامایی داروسازی، پزشکی، های رده از یک هر برای تفکیک به تحقیقاتی طرح
 و هـا روش اسـت کـرده یسـع قیـتحق میت. هستند برخوردار یخاص یها یژگیو ازها  طرح نیا
 در منـابع نیهمچنـ و آنی درمـان−یبهداشـت نظـام شـور،ی کلک طیشرا با متناسب برآوردی ها مدل

 گـرفتن نظـر دربر  عالوه ندهیآ ازین موردی انسانی روین برآورد در. دینما استفاده وی طراح را دسترس
 آنهـا خـدمات حجـم و) مختلـف یکار یها طهیح( ها رشته نیا النیالتحص فارغ موجودی ها نقش
ی وهایسـنار و گرفتـه نظـر در رای طراحـ حـال در و اجـرا حـال دری ها برنامـه و ها استیسی تمام

 نیا قالب دری انسانی روین برآورد. اند کردهی طراح را ها برنامه و ها استیس نیا با متناسب مختلف
ی رویـنی ها برنامه و ها استیس به توجه با که دهد یم زانیر برنامه و رانیمد به را انکام نیا وهایسنار
 اطالعـات. نـدینما اتخـاذ دانشـجو رشیپـذ تیظرف نییتع با رابطه در را مناسب ماتیتصمی انسان
. اسـت شده نیمأت جامعه بر یمبتن یشیمایپ مطالعات قیطر از یانسان یروین برآورد یبرا ازین مورد
 نظراتبر  عالوه مرتبط ییاجرا رانیمد اطالعات و نظرات از طرح یاجرا و یطراح مراحل یتمام در

  . است شده استفاده نظران صاحب
 اسـت شده بررسی عمومی پزشکان کار به اشتغال زمان و ویزیت زمان متوسط پژوهش این در
 دیگـران، و فـرزادی( اسـت گشـته منظـور دقیقه ١۵ مراجعه بار هر در) ویزیت( خدمت ارائه زمان
  ).۵ص ،١٣٨٨

 تحـت بایـد کشـور جمعیـت کـل) ١٣٨٩ سـال( برنامـه این پایان تا توسعه چهارم برنامه طبق
 خـانواده پزشـک هـر پوشـش تحـت جمعیـت پژوهش این طبق. گیرند قرار خانواده پزشک پوشش
 ).٧ص ،١٣٨٨ دیگران، و فرزادی( شود می محاسبه نفر ٠٠٠،٢
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   انسانی نیروی برآورد های مدل

 ارائه گوناگون هایحوزه در انسانی نیروی برآورد برای جهان سطح در گوناگونی هایروش و هامدل
 المللـیبـین یا و خصوصی های سازمان ها، دولت محققان، سوی از مختلفی مقاالت و است شده
  .است یافته انتشار هاسال طی در استفاده، نحوه ها، مدل معرفی زمینه در

 بینیپیش هامدل سایر. پردازندمی موجود انسانی نیروی بینیپیش به واقع، در 1عرضه هایمدل
 سایر به نسبت عرضه، هایمدل که گفت توانمی رواین از. کنندمی دنبال را نیاز مورد انسانی نیروی
 سـایر کنـار در همـواره آنهـا کـه است این ظریف نکته اما هستند؛ متفاوتی جنس از اساساً  ها،مدل
 بـه) مـازاد یـا کمبـود( انسـانی نیروی وضعیت تعیین برای زیرا گیرند،می قرار استفاده مورد هامدل
 و شـاغل انسانی نیروی تعداد عرضه، هایمدل. نیازمندیم فعلی و نیاز مورد انسانی نیروی از اطالع
 تـأثیر تحـت زمـان، هـر در انسـانی نیروی عرضه. دهندمی نشان را 3آینده یا و 2حال زمان در فعال
فـارغ داخـل، بـه مهـاجرت( ورود کلـی دسته دو در را آنها توانمی که گیردمی قرار مختلفی عوامل

 نیـروی...) و مـرگ افتـادگی، کـار از خـارج، به مهاجرت بازنشستگی،( خروج و...) و التحصیالن
  .داد جای کار بازار به انسانی

 برآورد در همواره امر این. است مشکل و پیچیده انسانی، نیروی عرضه بر مؤثر عوامل اثر تعیین
 فرمول از استفاده). حال زمان در عرضه( فعلی عرضه بینیپیش در اما است؛ صادق آینده در عرضه

 در. نیسـت الزم انسـانی نیـروی اطالعـات معتبـر منابع وجود صورت در آن، به مربوط فرضیات و
 و فرضـیات از اسـتفاده با نیز حال زمان در انسانی نیروی عرضه اطالعات، این وجود عدم صورت

 میـزان این برآورد که آنجا از. است رو روبه عرضه مدل های پیچیدگی با و شود می برآورد محاسبات
 از اسـتفاده زمـان در رو،ایـن از. اسـت ناپذیراجتناب آن در اشتباه رخداد است، فرضیات بر مبتنی
 توجـه با آن، از حاصل نتایج از و نمود رعایت را الزم احتیاط باید ها مدل سایر مانند نیز عرضه مدل
 و عوامـل ایـن تعیـین در مناسـب، هـای روش از اسـتفاده. کـرد استفاده موجود، های محدودیت به

گاهانه انتخاب  جمعیـت« مـدل در. دهـد کـاهش را ها محـدودیت ایـن توانـد می عرضـه، مـدل آ
 زمـانی، دوره یـا مقطـع هـر در انسـانی نیـروی عرضه »آینده روند و موجود« های مدل یا »مارکوف
 بـرآورد بـرای رگریسـون، های مدل در. است نظر مورد حرفه از خروج و ورود میزان تفاوت حاصل
 و اجتمـاعی اقتصادی، عوامل چون متغیرهایی اثر تحلیل و حال تا گذشته در عرضه روند از عرضه،

  ).٢ص همان، دیگران، و فرزادی( شود می استفاده آن بر جغرافیایی
                                                           
1. «Supply Models  »   2. «current supply»  
3. «future supply  «projected supply اي 
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 تحلیـل همچنـین و نیـرو تربیـت و جـذب های ریزی برنامـه در انسانی نیروی عرضه از اطالع
  .است برخوردار زیادی ضرورت از انسانی نیروی ُبعد از ها برنامه اجرایی قابلیت
  . نمود اقدام ترتیب این به توان می شود، برآورد فعلی شرایط در نیاز مورد روحانیون تعداد اینکه برای
 نفـر ٧۵ ،١۴٩ ،۶۶٩ را ایـران در فعلـی جمعیت تعداد ١٣٩٠ سال در کشور آمار سازمان رئیس

 میزان به را ١٣٩٣ سال در را کشور جمعیت آمار این ارائه از سال چند گذشت وجود با که کرد اعالم
 را روحـانی یـک نفـر ۵٠٠ هـر سـرانه بخـواهیم اگر بنابراین گیریم می نظر در نفر ٠٠٠،٠٠٠،٧۶
  .باشد داشته وجود روحانی نفر ٠٠٠،١۵٢) ١٣٩٣ سال( حاضر حال در بایست می داریم منظور
 هـای فعالیت اجـرای عرصـه در روحـانیون نیـاز تـأمین بـرای روحانی تعداد این که آنجا از اما

 بـه مسـاجد همچـون صـنفی هـای رده در بایـد و باشد می سازمانی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی،
 دو باید حداقل روحانی تعداد این از ستادی پشتیبانی برای بنابراین، بپردازد فهوظی و مأموریت انجام

 نفـر ٠٠٠،۴۵۶ وجـود بـا مجمـوع در بنـابراین. باشـد داشـته وجود ستادی شرایط واجد روحانی
 بـود؛ جامعـه نیازهـای پاسـخگوی توان می کنونی، وضعیت در کار به آماده و شرایط واجد روحانی
 . بود خواهد نفر ٠٠٠،٢٩۶ از بیش کنونی کمبود باشد، نفر ٠٠٠،١۶٠ موجود تعداد وقتی

  
   اندازچشم افق در روحانی مطلوب سرانه و تعداد

 بـه ایران جمعیت تعداد که ،)اندازچشم افق( ١۴٠٧ سال در نیاز مورد روحانیون تعداد برآورد برای
 .شود می اقدام شرح این به) ١۵١ص ،١٣٩١ دیگران، و شفق( رسد می نفر ٠٠٠،٠٠٠،١٩

  
   عمومی تربیتی و تبلیغی کارکرد) الف

 یـک عـدد بـه بگیـریم، نظـر در فـرد هر برای ماه در دقیقه ٢٠ میانگین طور به را روحانی به نیاز اگر
  :یابیم می دست نفر ۵٠٠ برای روحانی

  )کار روینی زمان ساعت( ١٧٠×۶٠) دقیقه) = (دقیقه( ١٠٢٠٠) ÷دقیقه( ٢٠=  ۵١٠ نفر ۵٠٠ تقریباً 
 بـرای بگیـریم نظـر در را روحـانی یـک) خـانوار ١٠٠ حـدود( نفر ۵٠٠ هر برای اگر نتیجه در

 ٩١ جمعیـت بـرای و نیازمندیم، مبلغ روحانی ٠٠٠،١۵٠ به فعلی ٠٠٠،٠٠٠،٧۵ حدود جمعیت
  .نیازمندیم روحانی ٠٠٠،١٨٢ میلیونی
 و کنـد می محصل جذب به اقدام دیپلم مقطع از هدایت سفیران علمیه مدارس اینکه به توجه با

 میانگین طور به حوزه در متعلم هر اگر است، سالگی ٢۵ عالی شورای مصوبه براساس سن حداکثر
 تحصـیل دوره حـداقل( یابـد پایـان او تحصـیالت سالگی ٢۵ سن تا و شود جذب سالگی ٢٠ در

 سـال ٣۵ باشـند، غتبلیـ بـه مشـغول سـالگی ۶٠ تا میانگین طور به اگر و) باشد می سال ۵ سفیران
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 کنـد جـذب را طلبه ٣٠ سال در میانگین طور به سفیران علمیه مدرسه هر اگر و کنند تبلیغ توانند می
 از کـه سـال ۵ از پس و تحصیلی مختلف های پایه در طلبه ١۵٠ تحصیل زمان طول سال ۵ دلیل به

 سال ٣۵ طول در که. شود می وارد تبلیغ عرصه به التحصیلفارغ نفر ٣٠ سال هر گذشت آن تأسیس
  .شد خواهد عرضه جامعه به مبلغ ٠۵٠،١

 آید می دست به ١۴٠ عدد تقریباً  کنیم، تقسیم ٠۵٠،١ عدد بر را مبلغ ٠٠٠،١۵٠ تعداد اگر حال
  .باشد می کشور فعلی جمعیت ٠٠٠،٠٠٠،٧۴ برای نیاز مورد های حوزه و مدارس تعداد که

 آوریـم دسـت به منطقه یا شهر هر در را هدایت رانسفی جمعیتی مبنای عدد بخواهیم اگر: نکته
 بود، ١۴٠ تقریباً  که علمیه های حوزه عدد بر را است ٠٠٠،٠٠٠،٧۵ حدود که را ایران جمعیت کل

 یـا شهری اگر نتیجه در ؛)خانوار هزار ۵٠٠ تقریباً ( آید می دست به ٧١۴،۵٣۵ عدد کنیم می تقسیم
 ضـروری هـدایت سـفیران بـرای حـوزه یـک تأسیس باشد، داشته جمعیت نفر هزار ۵٠٠ ای منطقه
 .هستیم مواجه اساسی کمبود با عرصه این در موجود آمار به توجه با که شود می

  
   تخصصی تربیتی و آموزشی و تبلیغی کارکرد) ب

 های رشـته سایر و معارف اساتید کشور، خارج و داخل در علمیه های حوزه نیاز مورد علمی کارکرد
 و سـیما و صـدا مبلغـان و پژوهشـگران کشـور، خـارج و داخـل دانشگاهی الهیات و یانسان علوم

 مباحـث در پژوهشـی مراکز پژوهشگران و پرورش و آموزش تربیتی علوم و قرآن مبلغان و مدرسان
  . گردد تأمین و شود برآورده است الزم اسالمی
 به باید کشور داخل در علمی خدمات ارائه برای روحانیون که شود می داده نشان نمودار این در
 از نبایـد آنکـه ضـمن. باشـند داشـته حضـور مراکز و ها دستگاه علمیه، های حوزه در فعال صورت
 خالصـه دیـن تبلیغ و علمی پژوهش حوزه در اصوالً  که کشور خارج عرصه در آنها فعالیت اهمیت

 . بود غافل گردد می
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کادر علمی مورد «: 1نمودار 
»نیاز حضور روحانیون

خارج از کشور

دانشگاه ها و سایر مراکز خارج از 
کشور

مراکز اسالمی ایرانی خارج از 
کشور

حوزه های علمیه جهان

داخل کشور

صدا و سیما

معلمین قرآن و علوم تربیتی 
آموزش و پرورش

مراکز پژوهشی

اساتید معارف دانشگاه ها

حوزه های علمیه

  میزان تعیین و کشور خارج و داخل در روحانیت کارکردهای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیریتی کارکرد) ج

 و مراکـز و کشـور خارج در شیعیان علمیه های حوزه بعضاً  و داخل علمی های حوزه اداره مسئولیت
 در فقیـه ولـی های نماینـدگی و کشـور خارج بعضاً  و داخل پژوهشی و آموزشی و علمی مؤسسات
 های سـازمان و غیردولتـی عمـومی نهادهـای و دولتـی های دسـتگاه و ها دانشـگاه مسلح، نیروهای
 های دسـتگاه سـایر از واحدهایی و اسالمی تبلیغات دفتر و اسالمی تبلیغات سازمان چون فرهنگی
 بعضـاً  و هـااسـتان در فقیـه ولـی نماینـدگی و جمعـه امامت داریعهده کشور، آموزشی و فرهنگی
 بایـد کـه است روحانیون مدیریتی کارکردهای جمله از قضائیه قوه در هایی مسئولیت و ها شهرستان

  .گیرد قرار محاسبه مورد کشور نیاز مورد روحانی برآورد در
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کادر مدیریتی «: 2نمودار 
»مورد نیاز حضور روحانیون

کشور از خارج

سایر مراکز مربوط خارج از 
کشور

مراکز اسالمی ایرانی خارج 
از کشور

حوزۀ علمیه شعیان خارج از 
کشور

کشور داخل

کادر مدیریتی مورد نیاز نظام 
جمهوری اسالمی

سایر مراکز جمهوری 
اسالمی ایران

سازمان تبلیغات

ائمه جمعه و دفاتر آن

نمایند گی های فقیه در 
نیروهای مسلح، دانشگاه ها 
و ارگان ها و ادارات دولتی

قوۀ قضائیه

کادر مدیریتی مراکز پژوهش 
و سایر مراکز اسالمی

حوزه های کادر مدیریتی 
علمیه

 و داخـل مـدیریتی های عرصـه در بایـد شیعه روحانیون که است شده داده نشان نمودار این در
  . باشند داشته حضور هم خارج
  
  
  

  

  
  

  
  

  تخصصی پژوهشی و علمی کارکرد) د
 نشـریات و کتـب تـألیف و اسـالم منظـر از جامعـه نیازهای به پاسخگویی برای الزم های پژوهش
 و اساتید و روحانیون اصلی کارکردهای از یکی اسالمی معارف مختلف ابواب در عمومی و درسی

 و علمیـه هـای حوزه در کـه پژوهشـگرانی بنابراین. باشد می تقلید معظم مراجع و حوزوی مدرسین
 هـای فعالیت از و بپردازنـد تحقیق به مستمراً  باید کشور خارج و داخل پژوهشی و علمی مؤسسات
 نیـاز مـورد روحـانی بـرآورد در کیفیـت و کمیـت نظر از باید نمایند، پشتیبانی پژوهشی و آموزشی
  .گردند تأمین لحاظ هر از و گیرند قرار توجه مورد خوبی به کشور
 فعـال جـدی طور بـه باید نیز پژوهش و تحقیق بخش در روحانیون که دهد می نشان نمودار این
 تـألیف جملـه از اقـداماتی کشـور خارج و داخل در روحانی پژوهشگران نمودار این طبق بر باشند
  .برسانند ظهور منصه به را... و هنری های عرصه در فعالیت و مقاالت و کتب
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: 3نمودار 
کادر محقق «

و پژوهشگران 
مورد 

نیاز روحانیون 
 در عرصه های
»گوناگون

خارج کشور

سایر فرق و ادیان

جهان اسالم

مراکز اسالمی ایرانی 
خارج از کشور

حوزه های علمیۀ شیعیان 
جهان

داخل کشور

تبیین علوم اسالمی مورد 
نیاز جمهوری اسالمی 

ایران

پایگاه های دفتری

حوزوی

خاص داخل کشور

خاص خارج از کشور

سایر ادیان و فرق

جهان اسالم

شیعیان جهان

صدا و سیماایرانیان مقیم خارچ
حوزۀ هنری

برنامه های صدا و سیما

تألیف کتب و نشریات

حوزه های علمیه
درس حوزه

احکام و معارف قرآن و 
عترت

دانشگاه ها 

خارج از کشور

سایر ادیان و فرق ادیان

جهان اسالم

شیعیان جهان

ایرانیان مقیم خارج

سطوح مختلف حوزه از 
نظر سن و تحصیل

حوزه های علمّیه
نظام آموزشی تربیتی 

مدیریت حوزه

علوم حوزوی
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: 4نمودار 
کارکرد تربیتی «

و تهذیبی روحانیون 
»در داخل کشور

استاد اخالق و 
مشاور تربیتی

حوزه های علمیه

دانشگاه ها 

آموزش و پرورش

اخالق عمومی در سطح جامعه

تألیف کتب و نشریات

حوزه های علمّیه

دانشگاه ها 

آموزش و پرورش 

اخالق عمومی در سطوح 
مختلف سنی و تحصیلی

پایگاه های اینترنتی
خاص خارج از کشور

خاص داخل کشور

خارج کشور
ستاد اخالق و مشاور 

تربیتی و تألیف کتب و 
نشریات

حوزه های علمیه شیعیان 
جهان

مراکز اسالمی خارج از 
کشور

ایرانیان مقیم خارج 

محافل علمی و سایر 
مراکز خارج

   تهذیبی و تربیتی کارکرد) و

 ارزنـده های ویژگی از این و است بوده همراه تهذیب و تربیت با آموزش همواره علمی های حوزه در
کید. هست و بوده حوزوی نظام  کـل در معنویـت و اخـالق گسـترش و جامعـه افـراد تهذیب بر تأ

 شـود، می گذاشـته جامعـه شـئون همۀ در روحانیون برعهده که مأموریتی و وظیفه انجام در جامعه
 تـدوین و تهیـه بـرافـزون داشـت خواهند وظیفه علمیه های حوزه مهم، این تحقق برای. دارد وجود
 تربیتی مشاور و مربیان و اساتید تربیت به نسبت باب، این در الزم محتویات سایر و نشریات متون،

ــورد  .  نماید اقدام ــاز م ــه نی  جامع
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: 5نمودار 
»مبلغین مورد نیاز«

کشور داخل

روستاها 

مبلغ عمومی شهرستان ها، مساجد، 
انجمن ها، ادارات و ارگان ها

خاص خارج از کشور

آموزش و پرورش

صدا وسیما

کشور خارج

ایرانیان مقیم خارج

شیعیان جهان

جهان اسالم

سایر ادیان و مذاهب جهان

  تهذیب و تربیت جهت روحانیون نیاز مورد کارکرد

 و تربیـت یعنـی خـود سـنتی کارکرد به کردن عمل برای روحانیون که دهد می نشان ۴ شماره نمودار
 روحانیـت کشـور داخل در مثال عنوانبه. کنند فعالیت باید ها عرصه این در خرد صورت به تهذیب
 و اخـالق اسـتاد نشـریات، و هـا کتاب و مجـازی فضـای در گرایـیاخالق نشر به توجه ضمن باید

  . بگمارند فعالیت به جامعه کلی فضای در نیز را نیاز مورد یتیترب مشاوران
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

 ها عرصـه این در باید کشور خارج و داخل در مبلغ روحانیون که دهد می نشان ۵ شماره نمودار
 .بپردازند آن های شاخصه و دین تشریح و تبلیغ به بتوانند تا باشند داشته حضور مراکز و
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  کشور خارج و داخل برای نیاز مورد روحانی تعداد برآورد

 مشـخص کـارکردی هـر در نیاز مورد روحانیون باید ابتدا نیاز مورد فعال روحانیون برآورد منظور به
 ایـن. آورد دسـت بـه را نیاز مورد سرانه آمده دست به عدد بر جمعیت تقسیم با توان می سپس شود،
  .است آمده دست به موضوع خبرگان از نظر کسب با برآورد

   ذیـل شـرح بـه) ١۴٠٧( هـدف سـال در کشـور خـارج و داخـل نیـاز مـورد روحـانیون تعداد
  :شود می محاسبه
  :بود خواهد نیاز ذیل امور انجام برای شهرها سطح در عمومی مبلغ نفر ٢٠٨،١۴٠ تعداد. ١

  ؛...و هاارگان ها، دانشگاه ادارات، مدارس، های نمازخانه مساجد، جماعت امامت) الف
  شرعی؛ مسائل به پاسخگویی و تربیتی مشاور انجام) ب
  ... .و عترت و قرآن هایکانون منبرها، شهر، سطح در تبلیغی امور انجام) ج
 نفر ٠٠٠،١٠۴،٧٠ یعنی آن٪ ٧۵ ،١۴٠٧ سال در ایران جمعیت نفر ٠٠٠،۴٧٣،٩٣ حدود از
 بـرای مبلـغ نفـر ٢٠٨،١۴٠ تعـداد نفـر، ۵٠٠ عـدد بـر آن تقسـیم با که بود خواهند شهرها ساکن

  .است نیاز مورد هاشهرستان
 وزارت آموزشی واحد ٠٠٠،١۴۵ و مسجد ٠٠٠،٧٠ حدود اکنونهم که است یادآوری به الزم
  باشد؛ می کشور بزرگ شهر ٢٩ به متعلق آنها بیشتر که دارد وجود کشور در پرورش و آموزش
  .است نیاز روستاها برای روحانی مبلغ ٧٣۶،۴۶ تعداد. ٢
 روستاها در نفر ٣۶٨،٠٠٠،٢٣ تعداد ١۴٠٧ سال در ایران روستایی جمعیت٪ ٢۵ احتساب با
  آید؛ می دست به مذکور عدد ،۵٠٠ عدد بر آن تقسیم با که کرد خواهند زندگی
 های کالس ازای به برنامه تحت طلبه ٠٠٠،١٨٧ با علمیه مدارس جهت استاد نفر ۶٢١،١۶. ٣
   اسـت نیـاز مـورد هفتـه در تـدریس سـاعت ٣٠ اسـتاد هـر تعهـد و درس چهـار روزانه و نفره ١۵

  ؛)١٣٨٩−١٣٨٨ ،٢٠ص علمیه، های حوزه توسعه جامع طرح(
   هـای حوزه نیـاز مـورد نفـر ٩ طلبـه ١۶٠ هـر ازای بـه نیاز مورد مدیریت کادر نفر ۵١٢،١٠. ۴
  باشد؛ می علمیه
 هـای حوزه نیاز مورد نفر یک طلبه ١٠٠ هر ازای به تربیتی مشاور و اخالق استاد نفر ٨٧٠،١. ۵
  است؛ علمیه
 و اصـفهان مشـهد، قـم، علمیـه هـای حوزه مدیریت مرکز ستادِی  مدیریتی کادر نفر ٨٠٠،١. ۶
  استانی؛ مدیریتی مراکز
 احتسـاب بـا طلبه؛ ۴۴٢،۴٨ با پژوهشی و تخصصی مرکز ١٩٠ مدیریتی کادر نفر ۵،٧٠٠. ٧
  علمی؛ هیئت نفر ٢٠ و یمدیریت کادر نفر ١٠ پژوهشی و تخصصی مرکز هر
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 مورد هادانشگاه در رهبری معظم مقام های نمایندگی و معارف اساتید جمعیت نفر ٠٠٠،١٠. ٨
 معـارف دروس برای علمی هیئت نفر ٨١۴،١۴ به ١۴٠٧ سال در دانشجو ٠٠٠،٠٠٠،۴ است نیاز

  .شوند گرفته کار به روحانی غیر اساتید نفر ٨١۴،۴ تعداد آنکه فرض با دارند؛ نیاز اسالمی
   ٠٠٠،٠٠٠،۴) ÷ کالس هر میانگین نفر( ٣٠= ٣٣٣،١٣٣ تحصیلی سال هر در درس کالس تعداد

  ٣٣٣،١٣٣× ١۶) درسی واحد= (٣٣٣،۵٣٣ تحصیلی سال در درس واحد
  ٣٣٣،۵٣٣÷ ٣۶) ترم دو در استاد یک درسی واحد تعداد= (١۴،٨١۴

 ائمـه دفـاتر جمعـه، امامـت: از اعـم نهادها، و ها سازمان در خدمت جهت نفر، ٠٠٠،٣٣. ٩
 های نماینـدگی سـایر مسـلح، نیروهای های سیاسی عقیدتی جماعت، نماز اقامه ستادهای جمعه،
  ... .و تبلیغات سازمان قضائیه، قوه قضاِت  و هاارگان و نهادها در العالیمدظل رهبری معظم مقام

 بـه تقریباً  ١۴٠٧ سال در که است داشته وجود ایران در شهر ٠١۶،١ تعداد ١٣٨۵ سال در: نکته
  است؛ شده لحاظ نفر ٣٠ حدود شهرستان هر نیاز مورد میانگین رسد، می شهر ١٠٠،١

 ایـن بـه که باشد می نیاز مورد کشور داخل در نشریات و کتاب تألیف جهت نفر ٢۶،٧٠۶. ١٠
  :است شده محاسبه شرح

  ١۴٠٧ سال در جمعیت ۴٧٣،٩٣،٠٠٠÷٣۵٠٠=٢۶،٧٠۶
  است؛ شده گرفته نظر در مبلغ روحانی یک نفر ۵٠٠،٣ هر ازای به: نکته
 جـامع طـرح( اسـت نیاز اینترنتی های پایگاه کننده اداره و مؤلف مبلغ، محقق، نفر ٠٠٠،٨. ١١
  )١٣٨٩−١٣٨٨ ،٢٠ص علمیه، های حوزه توسعه

٨٠٠٠=۵٠٠٠،٠٠٠÷ ٠٠،۴  
 خارجی طالب علمیه مدارس تربیتی مشاور و اخالق استاد مدیریتی، علمی، کادر نفر ۴،٩٧٣. ١٢
  ).١۴٠٧( هدف سال در ایران مقیم خارجی طلبه ٠٠٠،٣٠ محاسبه با ستادی کادر و ایران مقیم

 ٣٢٠ و تربیتـی مشاوره و اخالق استاد ٣٠٠ مدیریتی، کادر نفر ١۶٧٨ استاد، نفر ٢۶۶۶: نکته
  است؛ گردیده محاسبه کشور داخل علمیه های حوزه مبنای بر ستادی، کادر نفر

 هـای پایگاه اداره و نشـریات کتـاب، تـألیف منظـور بـه مـدرس، و محقق مبلغ، ٠٠٠،٢١. ١٣
  .کشورها سایر شیعیان علمیه های حوزه و اسالمی مراکز در تدریس اینترنتی،

 از روحـانی یـک نفـر هـزار هر ازای به) باشد می کشورها سایر شیعیان آمار ٠٠٠،٠٠٠،٢١٠(
   اسـت نیـاز کشـورها آن روحـانیون بـر عالوه آن، جهـانی بـزرگ رسـالت به توجه با قم علمیه حوزه

 داخـل در روحـانی یـک نفـر ۵٠٠ هر یعنی مطلوب روحانیون تعداد به وصول که رسد می نظر به(
 دیـن بر متکی داخلی های بنیان تقویت برای شود می تلقی اسالم جهان القرایام عنوان به که کشور،
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 و دارنـد بیرونی کارکردی شده گفته روحانی یک نفر ٠٠٠،١ هر ولی بود؛ خواهد یافتنیدست مبین
  ؛)نگریست بینانهواقع شده ارائه آمارهای این به بایستمی

 ایـن بـه در. جهـان غیرشـیعه مسـلمان جمعیـت نفر ٠٠٠،٠٠٠،١۶١،١ ازای به نفر ١٠٠،١۶. ١۴
 و نشـریات کتـب، تـألیف و پژوهش و تحقیق جهت روحانی یک مسلمان نفر هزار صد هر که صورت
  . باشد می نیاز مورد اسالم دشمنان سوء تبلیغات و شبهات به پاسخگویی و اینترنتی های پایگاه اداره

 :باشد می ذیل جدول شرح به ١۴٠٧ افق در نیاز مورد روحانیون تعداد ترتیب این به
  
  فعالیت هایعرصه نیازموردروحانیون تعداد  ردیف
  شهرها سطح در عمومیتبلیغات ١۴٠٫٢٠٨  ١
  روستاها ساکن ۴۶٫٧٣۶  ٢
  علمیه حوزه مدارساساتید ١۶٫۶٢١  ٣
  علمیه های حوزه نیاز موردمدیریتیکادر ١٠٫۵١٢  ۴
  علمیه های حوزه نیاز مورد تربیتیمشاورهواخالقاستاد ١٫٨٧٠  ۵

  اصفهان ومشهد قم، علمیه حوزه مدیریتمرکزستادیمدیریتیکادر  ١٫٨٠٠  ۶
  ها استان مدیریتیمراکزو

 پژوهشی و تخصصی مرکز١٩٠مدیریتیکادر ۵٫٧٠٠  ٧
  العالی مدظلرهبری معظم مقام های نمایندگیوهادانشگاهمعارفاساتید ١٠٫٠٠٠  ٨
  اسالمی جمهوری نظامنیازموردکادر ٣٣٫٠٠٠  ٩
  کشورداخل اینترنتی های پایگاه ونشریاتوکتابتألیفجهت ٢۶٫٧٠۶  ١٠
  کشور خارج و داخل اینترنتی های پایگاهکنندهادارهومؤلفمحقق، ٨٫٠٠٠  ١١
  ایران مقیم خارجیعلمیه مدارس تربیتی و مشاورهواخالقاستادمدیریتی،علمیکادر ۴٫٩٧٣  ١٢

 و اینترنتی های پایگاهکننده اداره و نشریات کتاب،تألیفپژوهشی،مراکزمحققومبلغ  ٢١٫٠٠٠  ١٣
  )یعه(ش کشورها سایر علمیه های حوزهاسالمیمراکزمدیریتیکادر

 و اینترنتی های پایگاهکننده اداره و نشریات کتاب،تألیفپژوهشی،مراکزمحققومبلغ  ١۶٫١٠٠  ١۴
  )یعهش یر(غکشورها سایر علمیه هایحوزهاسالمیمراکزمدیریتیکادر

   ٣۴١٫۶٠۶  جمع

  
  گیری نتیجه

 در اسـالمی جامعـۀ حـوزه، بـزرگ علمـای و العـالیمـدظل رهبـری معظم مقام نظرات به توجه با
 ایران اسالمی انقالب. باشد می رو روبه بزرگی چالش با کیفی و کمی نظر از روحانی از برخورداری

 و است گذاشته روحانیون عهده بر را سنگینی و متعدد های مسئولیت و وظایف اسالمی جمهوری و
 مطـرح ها مسـئولیت و وظـایف ایـن چهارگانه های عرصه. دارد آنها از باالیی انتظارات ایران جامعه
 بـرای نیـاز مورد روحانی تعداد کردند، نظر اعالم موضوع خبرگان که هایی شاخص براساس گردید،

 انجام برای شرایط واجد و نیاز مورد روحانی حداقل. شد محاسبه ١۴٠٧ افق در ها عرصه از یک هر
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 تعـداد برابر سه از بیش میزان این. بود خواهد نفر ۶٠٠،٣۴١ شده برشمرده های مسئولیت و وظایف
 تربیـت و آموزش جذب، برای عظیم جهادی و بزرگ تالش باید بنابراین. باشد می موجود روحانیون

 و ریزی برنامـه بـا اسـالمی انقـالب فرهنگـی و علمـی گسـترده جبهـه بـرای روحـانی تعداد چنین
 تربیتـی و آموزشـی تـوان از حـداکثری گیری بهره خصوص به و الزم امکانات تدارک و سازماندهی
 هـای حوزه دوش بر که عظیمی رسالت الهی قوه و حول به تا یابد، سامان علمیه های حوزه مدرسین
 . رسد انجام به است شیعی علمی جامعه القرایام که قم علمیه حوزه خصوص هب و کشورمان علمیه
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 فرهنگی شورای فصلنامه ،)١٣٩١( شناس حق مطیع نادر و محمودی محمدجواد محمود، شفق، .١
 .٩١ بهار ،۵۵ شماره چهارم، سال ،خانواده اجتماعی و
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