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 یرویت مطلوب و متناسب راه برون رفت از معضالت توسعه از چشم انداز نیجمع

 یانسان

 3یبر عباسک، ا2یه محمدپور هنگروانی، مهد1یدیدره ب یاحمد عباس

 :دهکیچ

ه در كاي  جامعه يدر هر جامعه دارد  به عبارت يانسان يرويت و نيم و دوجانبه با جمعيشرفت رابطه مستقيتوسعه و پ

ه نده بدا   كد  ين معند يد ار داشته باشدد، بده ا  يو مطلوب در اخت يافك يانسان يرويد نيباشد با يشرفت و توسعه ميپ يپ

د آن را بده  تواند  يمد هدر جامعده    يت برايحد مطلوب و متناس  از جمع يعنيرو مواجه باشد  ياد نيمبود و نه با ازدك

ابرد علم كاز اصطالحا  پر  يکير ياخ يت مطلوب و متناس  در دوره يل جمعين دليبرساند  به هم يرقشرفت و تيپ

ه بده لحداظ   كن بحث هدف پژوهش حاضر يت ايل اهميده است  لذا به دليگرد يال علوم اجتماعكو  يت شناسيجمع

ت يد دن بده جمع يرس يت براياهش جمعكل رشد و يو تحل يباشد، بررس يم يليتحل -يفيقا  توصينوع تحق زروش ا

شدهر و   يشور و حتد كهر منطقه،  يو برا شود يماد يت متناس  يه از آن با عنوان جمعك يتيباشد  جمع يمطلوب م

، يطد يمح يل هدا ياندا  و پتانسد  کن امر بسته به عوامل مختلدم مانندد ام  يه اكد متفاو  باشد  چرا توان يم ييروستا

تعدادل   يت( برقدرار يد جمع) اركد  يرويد و ن يشرفت با توجه به مناب  انسانين راه پين بهتريباشد  بنابرا ي   م و يانسان

 يعد يطب يه هايسرما چون ييت با توجه به پارامترهاينترل جمعكاهش و كا يش يافزا يبرا يزيان مناب  و برنامه ريم

 يتد يجمع يبلندد مدد  بدرا    يزيد ، برنامه ريتياست جمعين سيبهتر يباشد  به عبارت يانا  و مناب  مکو ام يو انسان

 باشد  ين امر ميل در ايدخ يمطلوب و متناس  با توجه به همه پارامترها

 تیاهش جمعکش و ی، افزایانسان یرویت مطلوب، نیت، جمعی: جمعیدیلک واژگان

 

 مقدمه -1

 بده  تيجمع يشيافزا روند گريد بار رد،ك عبور نفر ارديليم هفت از ينيپيليف نوزاد آمدن ايدن به با جهان تيجمع يوقت

 بحدث  نيد ا البتده   شدد  بددل  رهيز و گذاران استيس ها،  شناس جامعه ها،  اقتواددان انيم زيبرانگ  چالش و مهم يبحث

 تيد جمع يا نده يمد هدر » ه؛كد  نوشدت  خدود  ياسد يس رسداله  تابك در نوزاياسپ باروخ هفتم، قرن  نبود ديجد چندان

 و اقتوداددان  مدالتوس،  رابر  توماس ،يالديم هجدهم قرن اما  «داشت خواهد يشتريب قدر  باشد، داشته يشتريب

 يهدا  استيس اصطالحا اي نشود، يريجلوگ تيجمع شيافزا شتابان روند از اگر هك ردك عنوان يسيانگل شناس تيجمع

 گدر يد و داشدت  نخواهدد  را انسدان  شِيگنجا نيزم هك ديرس فراخواهد يزمان باالخره نشود، گرفته يپ تيجمع نترلك

 (1391،ياسد  )شوند يم رانيو بن و خيب از ها نهيمد اساسا هك بود، نخواهد ارك در قدر  بحث تنها نه

                                                           

 a.abbasi.d2020@gmail.comن  فهااصكارشناس رشد شيعه شناسي/گرايش جمعه شناسي دانشگاه  -1

 mohammadpour.86@gmail.com،كارشناس ارشد اقتواد كشاورزي دانشگاه اروميه 2

 Akbar.abbasi.2020@gmail.com پيام نور  آباداني روستاها، كارشناس مهندسي مديريت و - 3
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 متدأثر  شد  به مهاجر ، و ريم و مرگ ،يبارور ،يسن ساختار رشد، زانيم يعني آن، ابعاد و ييايپو ،تيجمع از بحث

 ريد نظ توسدعه  مختلدم  ابعاد خود، ي نوبه به زين آنها هستند، خود يرامونيپ رييتغ حال در ياجتماع بستر و طيمح از

 ،يصدادق ) دهندد  يمد  قدرار  ريتأث تحت را داريپا ي توسعه و يانسان ي توسعه ،ياجتماع ي توسعه ،ياقتواد ي توسعه

 در خيتدار  طدول  در خانواده، ميتنظ و آن نترلك و اهشك اي و اديازد ت،يجمع از بحث همواره رو، نيا از(  16: 1388

 يم را بحث نيا قدمت حداقل  است بوده يجدال و جذاب مباحث جمله از يعمل و ينظر مباحث و يعلم يها عرصه

  برگرداند افالطون زمان به يعني قبل سال وديس و هزار دو از شيب به توان

 مدورد  توسدعه  امدر  در گدذار ريتأث عامدل   ي عنوان به دوم يجهان جنگ از پس ژهيو به تيجمع بحث به يجد توجه

 اديز تيجمع هکنيا رينظ يسواالت(  3: 1390 ،يامان) است گرفته قرار يانسان علوم پژوهشگران و يدولت مقاما  توجه

 ديد با زانيد م چده  بده  شدور ك  يد  يبرا تيجمع معقول و مطلوب ساالنه رشد د؟يتهد اي است فرصت شورك  ي يبرا

 نسدبت  داشدت؟  خواهدد  جامعده  و خدانواده  بدر  يفرهنگد  و ياجتمداع  ا ريتأث چه خانوار بُعد شيافزا اي اهشك باشد؟

 يبدرا  ييهدا  استيس چه باشد؟ ديبا زانيم چه به  ي هر ياقتواد سهم به توجه با روستا و شهر در تيجمع نشكپرا

 ي دهده  در ياجتمداع  علوم مجام  در هك است يمسائل دست، نيا از يسواالت گريد و شود؟ اتخاذ ديبا خانواده ميتنظ

 يسدو  از تيد جمع شيافدزا  شدعار  نهدم  دولدت  اركد  بده  آزداز  ليد اوا از  ديد آ يمد  انيم به ار،يبس صحبت آنها از رياخ

 يمذهب و يسنت ينهادها مثبت يها نشكوا با شعار نيا هك است شده مطرح مسووالن از گريد يبرخ و جمهور سيير

 سيتددر  راسدتا  نيهمد  در  اسدت  شده مواجه يدانشگاه و ردهك ليتحو اقشار اتفاق به  يقر يمنف نشكوا و جامعه

 و شدد  حذف ها دانشگاه  برنامه از بود يباردار از يريجلوگ يها روش آموزش يحاو هك خانواده ميتنظ و تيجمع تابك

 اسدت يس يعند ي( 1391 ،ياسدد  از نقدل  بده  فدارس،  يخبرگدزار )ديگرد نيگزيجا يهمسردار وهکش تابك آن يجا به

 يهدا  سدال  يطد  در رانيد ا تيجمع هك است يحال در نيا  ديگرد تيجمع شيافزا استيس به ليتبد تيجمع اهشك

 نيمتولدد  نيشتريب هك يا گونه به  است بوده اديز سرعت با و رشد به رو يروند يدارا 70 سال حدود تا 62-63-64

 يآور فرزندد  درحال و ردهك ازدواج ياديز ي عده و هستند ازدواج سن در همه االن نسل نيا و داشته 64 سال در را

 ي مقولده  به هك است بهتر نيبنابرا  ميهست روبرو تر محدود صور  به اما تيجمع شيافزا  ي با ما باز يعني هستند

 در ،يطوالن و مد  بلند يها يزير برنامه با و شود ستهينگر تر قيدق صور  به آن با مرتبط يها استيس و تيجمع

 تيد جمع اهشكد  و شيافدزا  رامدون يپ بحدث  رياخ يها درسال  ميباش آن به يابي دست و مطلوب تيجمع برآورد يپ

 منداب   و هدا  ليپتانسد  و ا يروا و ثياحاد و قرآن ا يآ به توجه با هستند شيافزا طرفدار يا عده و است شده اريبس

 عدده   نندك يم دنبال را خود خا  اهداف و ها هينظر دامك هر هك تيجمع اهشك طرفدار هم يگريد ي عده و رانيا

 يبداق  شدعار  حدد  در رسدد  يمد  نظر به نيا اما باشند يم متناس  و مطلوب تيجمع طرفدار هك هستند هم ياديز ي

 به لذا  ندك دايپ يخوب به يعلم متون و مجام  انيم در را خود يجا گريد ردکيرو دو مانند هك است نتوانسته و مانده

 و يتد يجمع مباحدث  ليتحل و يبررس حاضر پژوهش هدف ت،يجمع و توسعه يگيتند درهم و بحث نيا تياهم ليدل

  باشد يم متناس  و مطلوب تيجمع بر ديكتأ با يانسان يروين
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 توسعه  ،يانسان يروين ت،يجمع -2

 باشد مردم خدمت در بخواهد يدولت اگر رايز باشد يم يبالندگ و توسعه ي هكمحر نيمهمتر يانسان مناب  و تيجمع

 يافزار سخت يها رساختيز و هيسرما ،يمل مناب  تيظرف و توان همه ديبا جامعه، ياقتواد توسعه يبرا تالش در و

 يبدرا  يعدامل  متناسد   و مطلدوب  تيد جمع شيافزا و رشد در  يتسر و رد،يگ ارك به يدرست به را خود يافزار نرم و

 و فعدال  جدوان،  يروهدا ين وجدود  ،ياقتواد توسعه هياول ازين نيتر مهم هك چرا باشد؛ يم ياقتواد توسعه روند شتاب

 (1394اران،کهم و يعباس)است ارآمدك

 هك گردد يم موج  ،يمل و يا منطقه يها يزير برنامه و ها يگذار استيس در يتيجمع يها شاخص به توجه عدم

 در متدوازن  توسدعه  بده  يابيدسدت  جهدت  را ياريبس ال کمش و نداشته تناس  آن تيجمع با نيسرزم و منطقه توان

 بده  نگاه بدون تيجمع اهشك اي شيافزا به يمقطع توجه ليدل نيهم به(  108: تا يب ،يزمان )آورد بوجود يمل سطح

 هكد  است بهتر نيبنابرا  باشد داشته جامعه شرفتيپ و توسعه روند در ياديز اختاللتواند  يم انا کام و مناب  و ندهيآ

  شود ستهينگر يشتريب دقت با ها استيس نيا خوو  در

 اشداره  آنهدا  بده  مختودر  صدور   بده  هك است گرفته صور  يمختلف يها بحث تيجمع اهشك اي شيافزا با رابطه در

   اند داده مطلوب و متناس  تيجمع عنوان با يمفهوم به را خود يجا ها بحث نيا هك چرا  شود يم

 زاد مدان   دينبا و است محدود نا نيزم ي رهك مناب  هك معتقدند و هستند تيجمع شيافزا طرفدار هك هستند يسانك

 بده (  1391 ،ياسدد )رنديگ يم يجا دسته نيا در مذاه  و انياد اتفاق به  يقر ثركا هك شد تيجمع شيافزا و ولد و

 مطلد   نيد ا دييتا يبرا زين ا يروا و ا يآ يبرخ ظاهر از و است موافق تيجمع شيافزا با زين اسالم نيد مثال عنوان

 «امده يالق ومي مکبِ ياُباه يفانَّ تاناسلوا و حواكتانا: »نديفرما يم آله و هيعل و اهلل يصل رمكا رسول مثال  شود يم استفاده

 جدام  ) نمكد  يمد  مباهدا   شدما  به امتيق روز در من هك د،يينما نسل ديتول و ديبده خانواده ليکتش و دينك ازدواج

 و يمد ك نظدر  از هدم  شيافزا اسالم نيد در تيجمع شيافزا و مكترا از منظور هك است شده گفته يول( 101: االخبار

 نيد د در هكد  شدده  گفتده  چدون   مطلوب و متناس  تيجمع همان به  ينزد يمفهوم يعني  است نظر مد يفيك هم

 يعددد  ريد ثکت تنهدا  هك است آن از يكحا فراوان شواهد اما است، شده  يترز و هيتوص ديموال ريثکت به چه گر اسالم

 اهلل يصدل ) اسدالم  امبريپ چه آن گريد عبار  به  رديگ قرار لحاظ مورد ديبا دو هر يفيك و يمك يفزون  ستين منظور

 و يروحد  ابعداد  و تيد فيك به توجه  ش بدون و است وکين و ستهيشا فرزندان ريثکت ردند،ك هيتوص آن به( آله و هيعل

 باشدد  داشته وجود يبخش نانياطم يها نشانه اگر شد، خواهد مثل ديتول در ييها تيمحدود موج  فرزندان، يجسم

 خاطر به يمعنو امور از بازماندن اي آنان يزندگ ينابسامان و نيوالد گرفتن قرار حرج در موج  اديز فرزندان وجود هك

 يعددد  ثدر  ك به توجه نيبنابرا  داشت نخواهد يرجحان فرزندان ثر ك شود، يم فرزندان امور به حد از شيب اشتغال

 (16: 1386 ان،يرجب )ستين تيمحدود و نترلك گونه هر اعمال جواز عدم يمعنا به

 ي توسعه و رشد اهشك بر عالوه رايز بود تيجمع نمودن محدود يپ در دينبا هك معتقدند تيجمع شيافزا طرفداران

 شدد،  خواهدد  رمدان يگ بدان يگر زين يگريد ال کمش آمد، خواهد ارآمدك و جوان يروين اهشك دنبال به هك ياقتواد

 ابراز است، شده ريفراگ يفرزند  ت  دهيپد ها خانواده ثركا در هك مساله نيا طرح با تيجمع شيافزا طرفداران از يبرخ

 در ديد جد نسدل  و رفدت  خواهد نيب از خاله و ييدا عمه، عمو، خواهر، برادر، همچون يميمفاه رفته رفته هك دارند يم
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 باعدث  و ندد ك يمد  مختل را کودك يفرد و ياجتماع يها مهار  مساله نيا  افتي خواهد رشد يشتريب ييتنها و انزوا

 خالده  عمو، برادر، خواهر، از اعم فرد،  ي بستگان تعداد شدن مك  شوند تيترب  يرق يب و خودخواه ان،كودك شود يم

 يگيهمسدا  مفهوم زوال ،ينينش آپارتمان هك يطيشرا در و داشت خواهد يپ در را يشاونديخو روابط سطح اهشك    و

 جامعده  در فرد شتريب ساختن يمنزو بر زين مساله نيا است، داشته يپ در را گريدکي با ها هيهمسا ارتباطا  اهشك و

 صدله  و شداوندان يخو بده  يکين همچونها  ارزش از ياريبس نمود رفتن نيب از باعث و( 1391 ،ياسد )زد خواهد دامن

 و يشداوند يخو بدا  هكد  شدد  خواهدد  يا خواهانده  ريد خ ميمفاه ريسا نيهمچن و گانيهمسا و انيآشنا به انفاق ارحام،

   دارند يناگسستن ونديپ ييزناشو

 و فقدر  بده  جيتدر به تيجمع شيافزا هك چرا نمود محدود را تيجمع ديبا هك اند دهيعق نيا بر يا عده گريد يطرف از

 يريجلوگ شيافزا نيا از مختلم يها راه بستن ارك به با ديبا نيبنابرا و انجامد يم جامعه و خانواده يزندگ سطح تنزل

 و است محدود نيزم مناب  هك اند دهيعق نيا بر و "باستيز  وچك" ه؛ك است نيا دگاهيد نيا طرفدارن شعار و  ردك

 آور تيمحددود  فرزنددان  رايد ز م،يباشد  داشدته  يمتدر ك فرزند ديبا ميباش داشته يخوب و مرفه يزندگ ميخواه يم اگر

 آندان  شدرفت يپ ي دهندده  ادامه فرزندان نيهم هك هستند نيا از زافل گروه نيا ) گردند يم شرفتيپ مان  و هستند

 شرفتيپ و توسعه روند ي ادامه هك نباشد يسك و يفرزند آنها يهنسالك نيسن در اي آنان از بعد اگر چرا بود خواههد

 ي توسدعه  و بهتدر  يزندگ يبرا راه نيبهتر نظر به پس ( بود خواهند روبرو اهيس عاقبت و بست بن  ي با ببرد جلو را

 يبد  يشيافزا هکنيا نه و باشد داشته را "باستيز  وچك" نه هك است متناس  و مطل  يتيجمع از يبرخوردار داريپا

  هيرو

 و يفرهنگد  ياعدتال  و رشدد  جهدت  در يمهمد  عامدل  و قددر   مهدم  عناصر از تيجمع و يانسان يروين هك ييآنجا از

 يبدرا  يريتدداب  و رود يريد پ سدمت  بده اي  جامعده  تيجمع اگر است يعيطب  باشد يم شورك و جامعه  ي ياقتواد

 همچدون  ،يا دهيعد ال کمش با جامعه ان يزود به نشود، دهيشياند جوان تيجمع نمون نيگزيجا و تيجمع شيافزا

 خواهدد  مواجه ياقتواد رونق عدم و تيجمع يريپ و يسالمند و ياقتواد رونق و ديتول يبرا گانهيب اتباع ارك به ازين

 بدا  ،يفرهنگد  برخدورد  و تعدارض  اثدر  در ناسدالم  يها فرهنگ خرده بروز موج  خود به خود نيچن هم امور نيا  شد

 هم هيقض گريد طرف در هکچنان(  1393ار،كجو)شد خواهد روبرو يشمار يب موان  و ال کمش و ها يناهنجار شيافزا

 يا دهيد عد ال کمشد  و مسدائل  بدا  ناخواسدته  گدردد،  مواجده  تيجمع ي برنامه بدون و هيرو يب رشد بااي  جامعه اگر

 نيبندابرا    ديد گرد خواهدد  مواجه    و درآمد اهشك و يارکيب شيافزاا مناب ،  يتخر انا ،کام و مناب  مبودك همچون

 تيد جمع شيافزا اي و اهشك مسائل و ها  يآس شرفتيپ و توسعه با تيجمع ارتباط به پرداختن از قبل دارد ضرور 

  شود يبازنگر

 تيجمع نامتناس  شيافزا و اهشك ال کمش و مسائل -3

 آن شيافدزا  ايد  و اهشكد  طب  به باشد، يم يگوناگون جوان  و ابعاد يدارا و گسترده يا مقوله تيجمع هك ييآنجا از

 ،ياجتمداع  مسدائل  گذارد، مي ريتأث تيجمع اهشك و رشد در هك يديلك يتورهاكفا از  است يبعد چند يا دهيپد زين

 ( Bongaarts, 1994: 771–776 )است جامعه  ي در يمذهب مسائل و اعتقادا  عرف،
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 ال کمشد  و مسدائل  ،يلد ك يهدا  اسدت يس ،يريشگيپ لوازم و ليوسا به يدسترس و يبهداشت) گوناگون عوامل و علل

  يد  تيد جمع اهشكد  و تندزل  باعدث (  ياقتوداد  و ياجتماع ،يفرهنگ ال کمش و مسائل يتمام و تهيمدرن از يناش

 همدراه  به را ال کمش و مسائل از يانبوه ليس خود دنبال به تيجمع ديتحد و اهشك نيا  گردد يم شورك و منطقه

  در اخدتالل ) يخدانوادگ  بداالتر  سدطح  تدا  ،  ( و کودك ييتنها ،کودك مناس  يابي تيهو عدم)يفرد سطح از هك دارد

 صله مفهوم رفتن نيب از تا    و عمه و ييدا و خاله و عمو و يشاونديخو ميمفاه نبود فرزندان، يريپذ جامعه و تيترب

 برخدورد  و تعدارض  ،ياقتوداد  توسدعه  و رشدد  عددم  و يالمللد  نيب و يمل تيامن ديتهد)ياجتماع سطوح و  (  و ارحام

 چرخه  ي در هك باشند يم مکمح و متول هم به يا رهيزنج مانند عوامل نيا ي همه هكگيرد  مي بر در را( يفرهنگ

 تكد حر از را شدور ك شرفتيپ يها واگن  يترت نيا به و نندك يم  مك و يهمراه را گريهمد و هستند دهيتن هم در

   هستند شرفتيپ يالگو يريگ لکش مان  يحت  و دارند يم نگه

 ي برنامده  بددون  و نامتناسد   شيافدزا  هست، يفراوان مسائل و ال کمش يدارا تيجمع اهشك هك همانطور يطرف از

 سدت، يز طيمحد  ،يعد يطب منداب    يد تخر همچون ييها چالش و مسائل تواند، يم هم  منطقه و شورك  ي تيجمع

 يبد  رشدد  از يناشد  ياجتمداع  يهدا  چالش و ها  يآس و يارکيب روند هيرو يب شيافزا ،يسالمند و يريپ يها دهيپد

  دارد جداگانه يبررس و پژوهش يجا ييتنها به خود هك باشد داشته دنبال به را تيجمع ي نشده نترلك و هيرو

  توسعه -4

 عندوان  بده  دوم يجهدان  جنگ از پس ژهيو به آن مختلم يپارامترها با تيجمع بحث به توجه شد اشاره هك همانطور

 علدوم  پژوهشدگران  و يدولتد  مقامدا   توجده  مورد جامعه اي شورك  ي شرفتيپ و توسعه امر در گذارريتأث عامل  ي

 اديد ز انداتش کام و منداب   و شدور ك  ي يها ييدارا زانيم هك هم چقدر هر هك رايز( 1390 ،يامان) گرفت قرار يانسان

 رد،يد گ يمد  قدرار  ينييپدا  سطح در توسعه يها شاخص نظر از باشد، نداشته ارآمدك و ستهيشا يانسان يروين اما باشد

 و يافتگيد  توسدعه  نظر از اما است ييباال سطح در درآمد زانيم و ينفت ريذخا نظر از اگرچه هك عربستان شورك مانند

  هسدتند  هدم  ندار ك در و مدرتبط  مفهوم دو توسعه و تيجمع نيبنابرا  باشد يم ينييپا سطح در توسعه، طيشرا ريسا

 يکي مطلوب و متناس  تيجمع است، توسعه ي نندهك مختل و مان  هم اديز تيجمع و توسعه موان  از مك عتيجم

 و سدرزمين  پهندة  در جمعيت بهينه توزي  و كيفيت كميت، شده گفته هك رايز  شرفتيپ و توسعه عوامل نيمهمتر از

 (8: 1390اطاعت، )است پايدار توسعة فرآيند در تأثيرگذار هاي شاخص از يکي آن مطلوب رشد آن از تر مهم

 شدرفت يپ و امدل کت ردن،ك کدر افتن،ي بسط يمعن به ،يسيانگل زبان در يلغو نظر از( development) توسعه واژه

 اسدت،  رفتده  ارکد ب ياجتمداع  يهدا  دهيپد يبرخ حيتوض يبرا( يالديم 14) يهجر هشتم قرن از واژه نيا گرچه  است

 جندگ  از بعدد  بده  ،يانسان جوام  شرفتيپ کدر يبرا يليتحل چارچوب  ي عنوان به واژه نيا از  يوس استفاده نکيل

 يصدنعت  رشدد،  ،ينوسداز  بدا  متدرادف  واژه نيا موق ، آن در  شود يم مربوط 1950-1960 يها دهه در و دوم يجهان

 تيجمع مفهوم نارك در هك ياصطالحات( 1391راد، يواعظ  )رفت يم ارك به مشابه اصطالحا  و را يتعب يبرا و شدن

 يرويد ن ازمندد ين جامعده  هر شرفتيپ و توسعه و رشد پس  باشند يم يمعن يب ييها واژه آن بدون و ابندي يم تيهو

 يهدا  افدق  و رفدت يپ به توجه با ديبا متناس  و مطلوب تيجمع نيهمچن  است متناس  و ارآمدك تيجمع و يانسان

  گردد يزير برنامه و ميتنظ رو شيپ
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 گيري نتيجه و بحث -5

 يمد  الديمد  از قبل به خيتار در را آن ي سابقه و باشد ينم يديجد بحث آن اهشك اي و شيافزا و تيجمع از صحبت

 و اهشكد  ؛شدود  يمد  دهيشك شيپ يتيجمع مباحث و شود يم فاضله ي نهيمد از بحث هك يهنگام  ردك يابي رد توان

 و مطلدوب  تيد جمع از صحبت باشد يم مهم نظر به آنچه اما  رديگ يم قرار توجه مورد تعداد الك و تيجمع شيافزا

 صدور  بده  مختلم رانکمتف هك بوده يذهن امر  ي شتريب هم تيجمع متناس  حد نيهم هك يحال در  است متناس 

 بده  توجده  با و يزرب رانکمتف جان  از هك است ياصطالح اخص طور به اصطالح نيا  نندك يم ميتعر را ان گوناگون

 يهدا  تفداو   به توجه بدون گريد جوام  در ان از استفاده و است دهيگرد مطرح ها آن جامعه يها تيظرف و انا کام

 هکسد  گدر يد يرو  باشدد  هودهيب و عبس ياركتواند  يم يفرهنگ يها تفاو  خوو  به مختلم يها نهيزم در موجود

 ضدامن تواندد   يمد  موارد ي همه گرفتن نظر در با متناس  تيجمع نمودن مشخص و قيدق يزير برنامه هك است آن

 آيندد  فر مان  يا است توسعه محرک جمعيت رشد است؛ شده گفته كه اين مثال  باشد متوازن و داريپا ي توسعه  ي

 از كشورها اقتوادي اجتماعي، شرايط و سو ي  از جمعيت رشد شتاب و سني تركي  پايه، جمعيت ميزان به توسعه،

 و عددد  بده  تنهدا  نده   داشت ديبا جام  و جابه ند نگاه تيجمع بحث در يعني( 1390اطاعت،)دارد بستگي ديگر سوي

  ستينگر شده متولد يها نوزاد تعداد و ارقام

 رانيا در اما گردد، شرفتيپ و توسعه موج تواند  يم اديز يانسان يروين داشتن و تيجمع رشد اگرچه نمونه عنوان به

 افدزايش  و اسدت  شدده  مودرفي  نيازهداي  سدمت  به ب  منا دادن سوق باعث جمعيت فزايندة رشد اخير هاي دهه در

 62/1 تيد جمع وجدود  بدا  ايد آ( 33: 1390اطاعدت،  )اسدت  كرده نقش ايفاي توسعه مان  ترين مهم عنوان به جمعيت

( نيد آنال ا،يپدد  يکيو)دارد وجود انقراض خطر هم باز  انيعيش ينفر ونيليم 200 تيجمع و مسلمانان ينفر ارديليم

 و يانسدان  يهدا  هيسدرما  شيافدزا  بده  رانيد ا در هدا  انسان و مسلمانان تعداد يمك گسترش يجا به است بهتر نيبنابرا

  ميينما شانيا ياسالم و يانسان يها مهار  يارتقا صرف را خود توان و يانرژ و ميبپرداز شانيا بودن مسلمان تيفيك

 جهدان  لك تيجمع از درصد 25 داشتن ارياخت در وجود با جهان مسلمانان علم ديتول شاخص يبرا درصد 3 عدد ايآ

 پدس ( 1390 ،ينيحسد ) اسدت؟  ردهكد  هيتوص گور تا گهواره ز را دانش يوجو جست هك است يامبريپ روانيپ  بندهيز

 در وكد فو شدل يم اگر حاضر عور در  تيجمع تيمطلوب و تناس  به گردد يم بر تيجمع با رابطه در بحث نيمهمتر

 ،(1388زاده، يعد يرب) «شدود  يمد  اعمدال  داندش  قيد طر از عمددتا  قددر  : »ديد گو يم خود دانش-قدر   هينظر نييتب

 بده  نه سازمان  ي اي شورك  ي قدر  امروز  «بود دانا هك هر بود توانا» است گفته شيپ سال هزار يفردوس ابوالقاسم

 توانمندد  و دانشدمند  يانسان يروين امروز هکبل است، يانسان يروين تعدد و يماد يها هيسرما داشتن ارياخت در  واسطه

 يتمددن  و شدور ك امدروز،  يجهدان  تعامال  در  دهد مي  ليکتش را يسازمان و شورك هر  هيسرما نيبزرگتر و نيتر ياصل

 امدروزه   باشد داشته استيس و اقتواد در آن تب  به و دانش ديتول در را سهم نيشتريب هك بزند را اول حرف تواند يم

 (1391،ياسد )شورك نيا ارتش و پنتاگون نه است نهفته شورك نيا يها دانشگاه در متحده اال يا قدر 

 تده کن نيد ا به رانيا در هك باشد يم نيسرزم شيآما حس  بر تيجمع تناس  نمود عنوان ديبا هك يگريد مهم تهکن

 هدم  مناطق يبرخ در و ميهست روبرو تيجمع حد از شيب مكترا و شيافزا روند با مناطق يبرخ در و نشده توجه هم

  باشد يم توسعه و شرفتيپ موان  و عوامل از يکي خود زين نيا هك تيجمع مك اريبس مكترا با
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 اريبسد  رانيد ا در خدانوار  بعدد  و تيجمع رياخ يها سال در هك است نيا گردد انيب ديبا و دارد تياهم نجايا در آنچه

 اديد ز اهشك از يكحا شورك در يبارور نرخ نهيزم در پژوهشگران قا يتحق نيآخر» هك يا گونه به است افتهي اهشك

 بدوده  12/1 شدور ك بزرگ يشهرها در يبارور نرخ زانيم ،90 سال يعموم يسرشمار طبق است، زانيم نيا  يسر و

 هكد  هسدت  يرشدد  نرخ ياصل ي مسئله اما  باشد يم 1/2 ينيجانش نرخ هك يحال در( نگار يگزار خبر تيسا )«است

 دامکچيه هك است 70تا 64-63 يها سال رشد نرخ اسکانع هك يرشد نرخ باز و ردهك تجربه رانيا قبل يها دهه در

 ديشد نترلك و مك رشد نرخ نيا نه و برنامه يب و اديز رشد نرخ آن ديبا نه يعني  باشد ينم توسعه طيشرا با متناس 

  يفرزند  ت ي دهيپد و

 مناب  انيم تعادل يبرقرار( تيجمع)ارك يروين و يانسان مناب  به توجه با شرفتيپ راه نيبهتر هك گفت توان يم پس

 و يانسان و يعيطب يها هيسرما چون، ييپارامترها به توجه با تيجمع نترلك و اهشك اي شيافزا يبرا يزير برنامه و

 بدا  متناسد   و مطلدوب  يتيجمع يبرا مد  بلند يزير برنامه ،يتيجمع استيس نيبهتر يعبارت به  باشد يم انا کام

  باشد يم امر نيا در ليدخ يپارامترها ي همه به توجه
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