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 سخن نخست
 

خبار ا ترینمهممرکز پژوهشی مبنا در راستای اطالع رسانی و آگاهی بخشی نخبگان، سرتیتر و مشروح 
 .نمایدمیروز را در موضوعات گوناگون تقدیم نخبگان دانشی و اجرایی 

ست که تخصصی ا هایحوزهاتفاقات کشور در  روزترینبههدف این اخبار آگاهی از  ترینمهم
تخصصی خود اجرا  هایحوزهو مدیریت اندیشه را در  ریزیبرنامه توانندمیاندیشمندان با آگاهی از آن 

 نمایند.
؛ میکنیارسال م تانیکرده و برا نیگلچرا  داردارزش توجه  و داده رخدر طول هفته  آنچهخبرنامه  نیدر ا

 وردمدر حوزه تخصصی  را شما تواندمیست که ا ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا 
 یاری رساند. نیازتان

است که مرکز مبنا در راستای  خوردهگره هاییمسئلهتخصصی این اخبار با کالن  هایحوزهبرخی از 
.کالن مسائلی که به را در راستای کار خود قرار داده است آن ها ،اجماع نخبگانی و گفتمان سازی

 مؤثرارآمدی نظام اثر گذاشته و در صورت توجه به این مسائل می توان گامی صورت مستقیم روی ک
 در اثربخشی و کارآمدی نظام برداشت.

 دهیجهتدر  تواندمی ایاندیشه،عالوه بر ایجاد نگاه کالن و مادرمسائل  خبرهایتوجه و آگاهی از 
و همچنین  نشینیحاشیهاری و مسائلی مانند تحول در نظام اد باشد. مؤثرکالن مدیران  هایفعالیت
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است. مربوط به خانواده که امروزه با نبود هایچالش

که باهدف  شدهارائهارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه  ،عالوه بر مشروح اخبار
 است. شدهتدوین تنظیم وجمع آوری و ارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان 

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد. موردعنایتراهبردی مبنا _امیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی

 .می نماییدخرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری 
 مرکز پژوهشی مبنا  
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 فهرست اخبار 
 شرح است: نیبه ا کشور یاجتماع -یه در حوزه مسائل فرهنگهفته گذشت یهاو گزارش هالیاخبار، تحل ۀدیگز

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

 می ینیب پیش شود برگزار جمهور رئیس حضور با تیرماه در تحقیقات و علوم عالی شورای سال ۱۱ از بعد است قرار

 .برسد تصویب هب پسا دکترا محققان جذب طرح و تحقیقات موانع رفع الیحه جلسه این در شود
 تیر 6مهر/ 

 فناوری ستزی ملی سند سازینهایی از فرهنگی انقالب عالی شورای فناوری و علم ستاد دبیر کبگانیان؛ منصور

 . شد خواهد سازی آماده فرهنگی انقالب عالی شورای در تصویب و طرح برای سند این: گفت و داد خبر
 تیر 8ایسنا/ 

 و صدرنشینی جهان برتر دانشگاه ۱۱۱۱ جمع الیدن و در بندیرتبه هایبرترین بین در ایرانی دانشگاه ۴۴قرار گیری 

  ۲۲۲۲ سال در اسالمی کشورهای بین در جمهوری اسالمی
 تیر 6ایسنا/ 

 تیر 6فارس/   مسئوالن عنوان دغدغه به دیگر کشورهای به دانشگاه اساتید مهاجرت آمار کاهش راهکارهای و علت  بررسی

 درصد ۱۲ زا کمتر به فنی و ریاضی علوم داوطلبان علوم از کاهش تعداد وزیر رانی دکتر خیر اندیش؛ معاونابراز نگ

 در کنکور سال جاری
 تیر 8ایسنا/ 

 هایتهرش به المللبین دانشجویان اقبالافزایش تمایل و  :داد خبر دانشجویان امور سازمان سیرئ پورداداشهاشم

 انسانی  علوم
 رتی 7ایرنا/ 

 پذیرش برای کشور هایاعالم آمادگی دانشگاه داخل از دانشجویان امور کل اداره سرپرست دانشور؛ ابوالفضل

 های خارج از کشور خبر داد.دانشگاه در تحصیل به شاغل ایرانی دانشجویان
 تیر 6فارس/ 

های ومین دوره کنفرانس پژوهشدانشگاهی از برگزاری اختتامیه د رئیس سازمان انتشارات جهاد ؛حامد علی اکبرزاده

شفاهی و پوستر در این کنفرانس ارائه  مقاله علمی در قالب سخنرانی ۴۲از  بیش نشر در آستانه روز قلم خبر داد.

ان میکه از این  کرده اندنام ثبت دانشگاه یعلمئتیهنظران و اعضای تن از پژوهشگران، صاحب ۱71 وشود می

 شد. چکیده مقاله پذیرفته  3۱

 تیر 4ایسنا/ 

 هاینامهپایان از میلیونی ۱۲۲از حمایت   بهداشت وزارت سالمت فناوری توسعه دفتر رئیس منظم؛ محمدرضا

 .خبر داد جامعه و صنعت با دانشگاه تعامل محور با هدف تقویتمحصول
 تیر 6ایسنا/ 
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 تحت هاستسال که آنچه با مقابله ینقوان اجرای و پژوهش در اخالق رعایت لزوم بر علوم وزیر پژوهشی معاون

 مکاریه پژوهشی فعالیت یک در خبر داد که اشخاصی کرد و از پیگرد دیتأک است، مطرح فروشینامهپایان عنوان

 کنند.می استفاده آن مواهب از ولی نداشته
 تیر 4فارس/ 

 با ابلهمق برای علمی و انتظامی یهاحوزه افزاییهم کرد: ضرورت دیتأک علوم وزیر پژوهشی معاون صالحی؛ پیمان

  هاپژوهشگاه و هادانشگاه مختلف هایبخش و پیگیری در پژوهشی علمی و تخلفات
 تیر 5ایسنا/ 

لوم ع یهارشتهتحصیل نیمی از دانشجویان خارجی در با اعالم  رئیس سازمان امور دانشجویان  ؛هاشم داداش پور

 تیر 4ایسنا/  خبر داد. ل مشکالت دانشجویان خارجی در ایرانریزی برای حبرنامه، از تالش و انسانی 

دانشجویان با  محورسالمت جامع سند تدوین کرد؛ ضرورت دیتأک داخل دانشجویان امور معاون ارژنگ؛ اردوان

 شورای رد تصویب از و اجرای آن بعد هادانشگاه در ستیزطیمح با آشنایی درسی واحد دو جادیو ارویکرد پیشگیری 

  فرهنگی انقالب الیع

 تیر 7ایسنا/ 

شدن کتاب در دیجی کاال به عنوان دومین کاال در  پر جستجومبنی بر  منتشرشدهابراز نگرانی در خصوص خبر 

و تبعات و لطمات بلند مدت شیوه های عرضه کتاب در این پلتفرم به دلیل غیر رسمی عرضه شدن و  ۱۴۲۲سال 

  اب و ...دور شدن از استاندارد های عرضه کت

 تیر 6تسنیم/ 

اجتماعی بر لزوم مبتنی بودن مواجهه با آسیب های  مطالعات و فرهنگ پژوهشکده رئیس فیاضی، مسعود دیتأک

علمی و لزوم مشخص شدن نسبت خود با گفتمان غرب با توجه به درگیر بودن کشور با  یهایتئوراجتماعی بر 

 اجتماعی متعدد یهابیآس

 تیر 5ایبنا/ 

 جودو به اشاره با کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان مردمی هایمشارکت توسعه و ریزی برنامه معاون

 بازسازی تخریب، نیازمند تهران درس هایکالس درصد ۲۱: مطرح کرد سازی، مدرسه حوزه در خیر هزار ۴۲ حدود

 سازی است.مقاوم و

 تیر 4ایسنا/ 

 آموزش وزیر امسال طبق اعالم احمد محمود زاده؛ معاون مهر از غیردولتی دارسم به فرانسه و آلمانی زبان ۲ ورود

  پرورش و
 تیر 5پانا/ 

ز جمله ا دانشگاه فاطمه مدرس و روانشناس رازقی؛ کشور از نگاه سادات آموزشی نظام هایآسیب تشریح مهمترین

  فردی هایتفاوت نگرفتن نظر در و آنی تصمیمات اخذ

 

 تیر 8ایکنا/ 
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 منبع/ تاریخ جمعیتسالمندان/انواده/ تربیت/ زنان/خ

 ستیننخ برگزاری با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت خانواده و زنان ورزی حوزهاندیشه فعال شدن کارگروه مشورتی و

  فرهنگ وزیر حضور با نشست
 تیر 5برنا/ 

 قوقیح فقهی شورای  اعرافی از تشکیلدیدار با آیت اهلل جمهور در رئیس خانواده و زنان امور خزعلی؛ معاون انسیه

 هستیم. عملیاتی برنامه نیازمند زنان خبر داد و گفت: حوزه قانونی خألهای رفع برای
 تیر 7حوزه/ 

 صیتخص نظرات احصای راستای در «خانواده امر در مسئول متولی نهاد تشکیل ضرورت» پژوهشی طرح  فراخوان

 متعدد های آسیب کنترل و پیشگیری جهت در خانواده حوزه در فعال ننخبگا و اساتید و کنشگران پژوهشگران،

 فعلی متشتت نهادهای ادغام و خانواده

 تیر 4حوزه/ 

 ی کشور برایفرهنگ مهندسی سند تدوین فرهنگی بر لزوم انقالب عالی شورای سید سعید رضا عاملی؛ دبیر دیتأک

احساس  یریگشکلو  مسئلهبرای این  دقیق یزیربرنامه سال و 1 زیر کودک میلیون ۱ شخصیت به دهیشکل

  دشمن مقابل در ایرانی هایخانواده در جنگ فرهنگی

 تیر 8عصر ایران/ 

 ئتیه راینکهب دیتأک با کتاب نشر ضوابط بر نظارت ئتیه جلسه نخستین در فرهنگ اسماعیلی؛ وزیر مهدیمحمد

 نوجوان و کودک کتاب حوزه در: گفت بگیرد، فرینآتحول و بزرگ تصمیمات باید کتاب نشر ضوابط بر نظارت

 .نیمک حرکت اسالمی ایرانی غنی فرهنگ بر مبتنی فیتأل سمت به ایترجمه فعلی وضعیت از دارد ضرورت

 تیر 8ایبنا/ 

عنوان  خانواده به تحکیم راستای در فرهنگی تولیدات کیفی سطح کرد؛ رشد مطرح اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر

 رایطش نو، هایایده خلق با باید که خانواده تحکیم با مرتبط موضوعات روی پیش هایدغدغه ترینمیکی از مه

 .شود فراهم «خانواده و زنان» موضوع با کتاب و موسیقی نمایش، سینما، هایحوزه در ارزشمندی تولیدات

باشگاه خبرنگاران 

 تیر 5جوان/ 

 ستسرپر زنان توانمندسازی با مرتبط احکام اجرای عدم از جمهوری ریاست زنان امور خزعلی؛ معاون انتقاد انسیه

 ۴ رد جامع تهیه شده در دولت فعلی برنامه و ابراز امیدواری به تصویب و اجرای توسعه ششم برنامه خانواده در

  رفاهی هایحمایت و اشتغال آموزش، مددکاری، و مشاوره جمله از محور

 تیر 4خانه ملت/ 

 تیر 6ایبنا/  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه همت به تیرماه 7 شنبه سه «اسالم در خانواده» کتاب بررسی و دنق برگزاری نشست

 ماعیاجت توسعه و ریزیبرنامه دفتر مدیرکل و ازدواج هفته بزرگداشت ستاد دبیر فر؛متقی مهدی االسالمحجت

 ازدواج از پیش آموزش محوریت با ازدواج شاورهم و آموزش ملی سامانه اندازیراه از جوانان و ورزش وزارت جوانان

 بار افزایش یافت. دومین برای ۱۴۲۲ سال در ازدواج داد و گفت: نرخ خبر خانواده و ازدواج تخصصی هایمشاوره و

 تیر 7دانشجو/ 
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 جوانی و خانواده“  موضوع با نگری آینده و توسعه های پژوهش مرکز تخصصی-علمی نشست برگزاری هشتادمین

 تیر  ۱ توسعه در هفتم برنامه افق در عیتجم

جامعه اندیشکده 

 تیر 7ها/ 

 تبزرگداش ستاد کرونا در کشور طبق اعالم حجت االسالم متقی فر؛ دبیر شیوع دوران در ازدواج درصدی ۲،۲ رشد

  ازدواج هفته
 تیر 8ایکنا/ 

 در یدانشجوی ازدواج برای ایرانی-اسالمی شناسی شخصیت تست گیرد؛ طراحیمی صورت آزمایشی صورت به

 ( دانشجویی ازدواج ترویج و تسهیل سایت) همرسان سایت
 تیر 6آنا/ 

 به سبتدر کشور و غیور بودن ن کودک کتاب ترجمه" وضعیت ارشاد بر لزوم تغییر اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و دیتأک

  اسالمی انقالب هایآرمان
 تیر 8تسنیم/ 

 منبع/ تاریخ یتدینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحان

 قالب در کشور مدارس در روحانی هزار ۱۲ از بیش داد: فعالیت خبر وپرورشآموزش وزیر مشاور زاد؛ نیک حمید

  امین طرح
 تیر 7پانا/ 

 را میاسال فرهنگ که انحرافاتی به عنوان زاده حاجی یداهلل اثر «گریاباحه با شیعه امامان مواجهه» انتشار کتاب

 ساخته است مواجه جدی خطراتی با امروز هب تا گذشته از
 تیر 6ایبنا/ 

ضع هند بر لزوم و کشمیر و جامو شیعیان شرعی انجمن رئیس صفوی؛ موسوی حسن سید االسالمحجت دیتأک

  مذهبی هایشخصیت و ادیان به توهین از جلوگیری قوانین برای
 تیر 5حوزه/

ل فقهی ح :مطرح کرد ه حقوق مرکز تحقیقات اسالمی مجلسآیت اهلل ابوالقاسم علیدوست عضو شورای علمی گرو

ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است؛ لذا باید با . مسئله حقوق آب باید با قوت و متانت صورت گیرد

 حفظ هنجارهای فقهی و همچنین استفاده از نگاه های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع دنبال شود.

 تیر 4ایسنا/ 

 سبدگردانی مشروعیت موانع فقهی از جمله واکاوی مقاله 1 با «اسالمی اقتصاد» علمی فصلنامه ۱3انتشار شماره 

 بر أکیدت با ایران اقتصادی رشد و گذاریسرمایه بر وریبهره و پولی هایشوک سرمایه، تأثیر بازار در مالی نهادهای

اسالمی  هایآموزه اساس بر راهکارهایی ارائه و برخط ارهایباز در اطالعات تقارن عدم پیامدهای زکات، شناسایی

 .و ..

 تیر 5رسا/ 

 سردبیری و کاکایی قاسم مسئولی مدیر با شیراز دانشگاه امتیازی صاحب به «دینی اندیشه» فصلنامه ۱۲ شماره

 ماده عالم دتوح الگوی یطبیعی و ارائه نبوت و الهی نبوت نظریه از جمله بررسی مقاله ۲ در شکر عبدالعلی

 جدید فیزیک و متعالیه حکمت مبانی براساس

 تیر 6رسا/ 
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 برقراری از جمله چگونگی مقاله 7 با «ایرانی اسالمی پیشرفت الگوی مطالعات» علمی فصلنامه ۲۱ انتشار شماره

 ایرانی المیاس پیشرفت الگوی در قدرت البالغه، طراحی نهج های آموزه بر دیتأک با بازار نظام در اقتصادی عدالت

 اجرائی راهبردهای ایزوتسو، تبیین معنایی میدان بر دیتأک با ۱۴۲۴ انداز چشم سند در آن شناسی مفهوم پایه بر

 وسعهت ، ناپایداری(ناجا سازمان مطالعه مورد) غربی و اسالمی های دیدگاه بیان با فرهنگ پرتو در سازمانی بهبود

 زدایی و ...تمرکز مشارکتی، فرایندهای نخبگان، اجماع ایران، اسالمی جمهوری در

 تیر 7رسا/ 

 لیالملبین از تشکیل شورای اسالمی کشورهای سالمت گردشگری توسعه مرکز دبیرکل زنگوئی؛ مجید

 صنعت توسعه در هماهنگ اقدامات و المللی بین های افزایی هم هدف با سالمت گردشگری یگذاراستیس

 . داد خبر کشورها سالمت گردشگری
 تیر 5رنا/ ای

 در امعهج سالمت و ادیان» عنوان با صربستان ارتدکس مسیحیت و اسالم دینی وگویگفت دور برگزاری دومین

 و فرهنگ سازمان رئیس پور،ایمانی محمدمهدی االسالمحجت سخنرانی و حضور با( تیرماه ۱۴) ،«پساکرونا جهان

  اسالمی ارتباطات

 تیر 8ایسنا/ 

 مطرح فارابی جشنواره سیزدهمین خبری نشست علوم در وزیر اجتماعی و فرهنگی معاون کالنتری، عبدالحسین

 افعن علم تولید به باشد و اسالم جهان در انسانی علوم دستاوردهای عرضه می تواند محل فارابی جشنواره: کرد

  کند کمک هستند درگیر آنها با حاکمیت و مردم که مشکالتی حل به که علومی یعنی
 تیر 7ایکنا/ 

 اسالم جهان در تقریب هایاسالمی دالیل عدم موفقیت تئوری مذاهب دانشگاه علمی هیئت عضو پور؛دانش افتخار

 بازیگران و آنها در سیاسی هایحاکمیت تفاوت اسالمی، کشورهای در جغرافیایی گسست همانند مواردی را

 عنوان کرد. هستند مسلمین میان در لشچا ایجاد دنبال به ورزانهغرض هایاندیشه با که ایفرامنطقه
 تیر 7ایکنا/ 

 دانشگاه و حوزه اساتید از نفر شش حضور با «جامعه و فرهنگی عرصه در اربعین آوردهایره»بررسی برگزاری نشست

 تیر 8ایکنا/  .شودمی برگزار فارس استان اربعین مرکزی ستاد آموزشی و فرهنگی کمیته همت به

 و ...لی مهویت ملی ، انسجام 

 منادیان شهمای اسالمی درنخستین نوین تمدن به رسیدن برای نخبگان از استفاده بر سنت اهل جمعه ائمه دیتأک

  بلوچستان و سیستان سنت اهل جمعه ائمه از نفر 1۲ از بیش حضور با امت،
 تیر 7ایرنا/ 
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 ریهمکا با و اسالمی مذاهب اهدانشگ پژوهشی معاونت همت به «وحدت مسئله و جهانی اخالق» برگزاری نشست

 و جوادی محسن داماد، محقق مصطفی اهلل آیت سخنرانی با ۱۲ تا ۱۲ ساعت ۱۴۲۱ تیر 7 علوم در فرهنگستان

  فرهمند یونس

 تیر 4ایبنا/ 

 سجامان و هویت“ عنوان نگری با آینده و توسعه های پژوهش تخصصی علمی نشست نهمین و برگزاری هفتاد

 توسعه و انتشار گزارش این نشست تمهف برنامه در ملی

جامعه اندیشکده 

 تیر 2ها/ 

 در جامعه ایران و ابراز نگرانی بخاطر نبود حمایت های «خشم و سوگ تالقی» درباره شناسجامعه  یک هشدار

 پلمترو حادثه و کرونا دوران در نشده ابراز هایسوگ معضل و سوگواری و سوگ علمی بررسی در کارآمد اجتماعی

 آن پیامدهای و آثار و «یریتأخ هایسوگ» پدیده همچنین و بادانآ

 تیر 6ایرنا/ 

 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

 توسعه ورایش جلسه اجرایی در هایدستگاه در جذب منظوربه نخبه و برتر استعدادهای شناسایی نامهشیوه تصویب

 سازمان سرئی نخبگان، ملی بنیاد رئیس جمهور،رئیس فناوری و علمی معاون حضور با انسانی سرمایه و مدیریت

 شورک استخدامی و اداری سازمان در انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای اعضای از جمعی و استخدامی و اداری

 تیر 6فارس/ 

 سیاست هئارا مسئول سازمان به عنوان غیرعامل پدافند سازمان تشکیل طرح کلیات با مجلس موافقت نمایندگان

  غیرمتعارف موضوعات در تهدید و غیرنظامی غیرعامل، تهدیدهای با مبارزه جهت در ها آن بر نظارت و ها طرح و ها
 تیر 5رسا/ 

با توجه به نگرانی های مردم در خصوص  کشور جرائم اطلس فراجا بر لزوم تدوین اشتری؛ فرمانده سردار دیتأک

 ها سرقت
 تیر 5آنا/ 

 که قصد چارسو پردیس در تیر ۱۲نوپیا در عنوان با کشور اجتماعی نوآوری فعاالن گردهمایی برگزاری نخستین

 صورت هب باشد که متنوع موضوعات در کشور مختلف نقاط از اجتماعی نوآوری فعاالن گردهمایی برای محیطی دارد

 به ولمشغ اجتماعی نوآوری ینهزم در دانشگاهی یا و حاکمیتی سازمانهای  و نهادها بستر در یا و مردمی و مستقل

 .هستند کنشگری

 تیر 4شبستان/ 

 هایکتاب سوی محمدیشاه طاهره نوشته «شهروندی حقوق و فرهنگ آموزش» جلدی شش انتشار مجموعه

  کودکان با هدف آموزش مهارت های زندگی شهری به ذکر انتشارات نوجوان و کودک واحد قاصدک
 تیر 5ایرنا/ 

 انتقادی لتحلی بر ایبه عنوان دریچه« گذاریاشتراک اقتصاد و حکمرانی مسائل: برخط هایرمپلتف» کتاب معرفی

  ت.اس  پرداخته هارسانه از گروه این بر حکمرانی مسئله و قدرت حسنی که به بررسی ها اثر حسینپلتفرم

پژوهشگاه فرهنگ، 

 5هنر و ارتباطات/ 

 تیر
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 سازمان ینب مشترک پروژه و المللیبین طرحی در ایران هایتاالب ظتحفا بومی زیست رویکرد پیگیری استقرار

 و مؤثر حفاظت برای بومی زیست رویکرد با هدف استقرار متحد ملل سازمان توسعه برنامه و کشور زیست محیط

  ها تاالب بهینه

 تیر 7ایرنا/ 

 برای راهکاری مثابه به اجتماعی شاهدان پژوهشگاه مطرح کرد؛ طرح فرهنگ پژوهشگاه عضو تدین، حسین

 در یرونیب ناظر عنوانبه مدنی جامعه آن، طریق از که مردمی مشارکت سازوکار فساد و به مثابه یک از پیشگیری

 .دارد مشارکت عمومی هایهزینه هایرویه

پژوهشگاه فرهنگ، 

 5هنر و ارتباطات/ 

 تیر

 نیروهای اجرتمه از جلوگیری خالق بر صنایع توسعه و نرم هایفناوری دبیرستاد و مرکز سیرئپرویز کرمی؛  دیتأک

  خالق هایخانه طریق از برخوردار کم مناطق متخصص
 تیر8ایرنا/ 

 ماه ۲ تا عامه حقوق از صیانت دستورالعمل :کشور اعالم کرد کل دادستان منتظری؛ محمدجعفر االسالم حجت

  دولت به آینده
 تیر 5ایرنا/ 

 شامل کشور خبر داد که ملی هایعرصه درصد ۶1 برای سند کشور از صدور اسناد و ثبت سازمان سیرئ بابایی؛

 دارد. درصدی ۱۱ رشد گذشته سال و نسبت به باشدمی هکتار میلیون ۱۱۲

باشگاه خبرنگاران 

 تیر 5جوان/ 

حسین طبق اعالم  ملی اراضی از درصد ۶1 مالکیت سند اسناد و صدور  حوزه در تخصصی سامانه ۱3 اندازیراه

  کشور اسناد و ثبت سازمان رئیس بابایی؛
 تیر 5فارس/ 

 تیر 5پانا/  اد.مسکن خبر د بهایاجاره بازار به بازرسی سازمان از ورود کشور کل بازرسی سازمان رئیس خداییان؛ اهللذبیح

 شهمای ر نخستیند قضائیه قوه پژوهشگاه کتاب عنوان ۱۴ از قضاییه قوه اول مصدق؛ معاون االسالمحجترونمایی 

 ثبتی آفرینتحول هایایده ملی
 تیر 6پانا/ 

 با آذربایجان جمهوری میزبانی به اسالمی کشورهای گردشگری وزرای کنفرانس یازدهمین در ضرغامی اهللعزت

 :کرد دیتأک کشورها، این در محورخانواده گردشگری ترویج برای اسالمی کشورهای گردشگری وزرای به پیشنهاد

 .شود جبران سرعت به افزاییهم با اسالمی کشورهای در گردشگری، تاریخی ماندگیعقب

 تیر 8ایسنا/ 

 گس درخصوص مدنی قوانین تدوین شد؛ ضرورت مطرح قضاییه قوه سیرئ به معروف به امر ستاد دبیر نامه در

  عمومی اماکن در گردانی
 تیر 8مهر/ 

 و تهران متروی برداری بهره شرکت اجتماعی و فرهنگی امور معاونت همت به «عدالت یاوران» حقوقی مشاوره

 هایستگاهای در قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت و حقوقدانان بسیج سازمان همکاری با و حومه

  مترو منتخب

 تیر 8میزان/ 
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 منبع/ تاریخ آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه ماندگان

خبر داد  و با اعالم  نشین در کشورمیلیون حاشیه ۱۱وجود از ان بهزیستی کشور رئیس سازم ؛محمد قادریعلی

اند مدیران بهزیستی درها را باز گذاشته است، گفت: اصالح ساماندهی معتادان متجاهر روی میز بهزیستیاینکه 

 های اجتماعی استفاده کنند.های نخبگانی و مردمی در راستای کاهش آسیبتا از ظرفیت

 تیر 3/ ایسنا

کشور  در جنین هزار ۱7۲ ساالنه غیرقانونی تهران از سقط استان جمعیت راهبردی شورای دبیر قاسمی صالح

 کرد. دیتأکپایتخت  در جنین سقط مراکز با برخورد خبر داد و بر لزوم
 تیر 7ایرنا/ 

 اب مبارزه عرصه نکنشگرا و فعاالن سازیشبکه و افزاییهم برای کار کودکان همایش ساله هر برگزاری

  بهزیستی حوزه مندان دغدغه نفره ۲3۲مسئوالن با حضور  وعده پیگیری اجتماعی و هایآسیب

باشگاه خبرنگاران 

 تیر 4جوان/ 

یقی و برلزوم انجام کار تحق دیتأکساردویی و  پورحاجی پژوهشی توسط سیمین بینذره زیر ناموسی هایقتل

ث قتل و زوایای پرشمار بح مجازات بر سیت موضوع و ارجحیت پیشگیریکارشناسانه بیشتر با توجه به حسا

  اجتماعی هایپدیده بیشتر های ناموسی مانند

 تیر 8ایرنا/ 

ه رئیس برنامه های مواد مخدر ب ریتأثبر لزوم ارائه گزارش های  دیتأکاعتیاد با  حوزه گرتحلیل صفاتیان؛ سعید

 .هستند اعتیاد موضوع درگیر جامعه رد نفر میلیون ۱3جمهور، اعالم کرد که  
 تیر 5ایرنا/ 

 و مخدر مواد با مقابله دفتر گزارش اساس بر ریاخ هایسال طی جهان در مخدر مواد مصرف چشمگیر افزایش

درصدی  ۲۲و افزایش  جهان سراسر در نفر میلیون ۲73 به مواد مخدر توسط نزدیک و مصرف ملل سازمان جرم

  ۲۲۱۲ نسبت به

 تیر 6ایسنا/ 

 ۴.۴ رد؛اجتماعی مطرح ک قرارگاه عملکرد به نسبت تهران با انتقاد شهر شورای رئیسه هیئت نجفی؛ عضو سوده

 مخدراست. مواد مصرف الگوی نخستین "تریاک داریم و کشور در مخدر مواد کنندهمصرف نفر میلیون
 تیر 7تسنیم/ 

 طبق گزارش روزنامه ایران آن برابری ۴ ایران و افزایش در سرقت میزان هولناک آمار

 بود. فقره هزار ۴۲۲ و میلیون یک حدود گذشته سال و هزار ۱۴۱ حدود ۶3 سال در هاسرقت شمار
 تیر 5/ خبر داغپایگاه 

 درصد 1۲ و داریم زندانی جهانی میانگین از حد باالتر ها اعالم کرد:زندان سازمان رئیس محمدی؛ غالمعلی

 هستند. متأهل زندانیان
 تیر 7/ دانشجو

طبق اعالم  ساله۲۲ اندازچشم برنامه آغاز از مورد ۲۱ به مورد ۱۴ از کشور بیابانی هایاستان افزایش تعداد

 سازمان منابع طبیعی
 تیر 7انتخاب/ 
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 دائم طبابت از پزشک ۱۲ ساالنه محرومیت  :داد خبر پزشکینظام سازمان انتظامی معاون خردمند؛ محمدرضا

 مردمی شکایات در صدر پزشکیدندان و زیبایی و قرار داشتن خدمات
 تیر 6ایمنا/ 

 تیر 6ایرنا/  اخیر نظرسنجی های فرزندان بر اساس نتایج تحصیلی افت از تهرانی هایخانواده از درصد 7۱.۱ نگرانی

 منبع/ تاریخ فرهنگ/ هنر

 رهنگیف ساختار بیانقال بازسازی ملی همایش به مربوط هاینشست سلسله از نشست برگزاری هجدهمین

 عنوان با پژوهشگاه، اجتماعی مطالعات و فرهنگ پژوهشکده اسالمی انقالب مطالعات گروه مشارکت با کشور

  مجازی و حضوری صورت به ”فرهنگ ساحت با مواجهه در بنیادین معضالت“ علمی نشست

 تیر 4شبستان/ 

 و رکشو فرهنگی وضعیت ساماندهی استارشاد و درخو وزیر فرهنگ و به خطاب دانشجویی هاینامه تشکل

  فاخر آثار تولید از حمایت
 تیر 7دانشجو/ 

 سئلهممد و لباس و بررسی  جریان درباره دانشگاه مدرس و مد و لباس پژوهشگر داران،قپان وجیهه مصاحبه  با

 نمایشگاه حد در هایی دغدغه و نامفهوم شعارهای ایران؛ در پوشش بحران
 تیر 6خبر آنالین/ 

با  رانای لباس و مد یکپارچه شناسه کشور از راه اندازی سامانه عمومی فرهنگ شورای دبیر امامی؛ مجید سید

 خبر داد. کشور پوشاک طراحی نظام هدف ساماندهی

باشگاه خبرنگاران 

 تیر 5جوان/ 

در  «اسالمی -ایرانی پوشش سبک و ایرانی پوشاک راهبردی هایپژوهش» همایش نشستپیش هفتمین در

 شود.می نقد «ع بیت اهل و قرآن هایآموزه اساس بر پوشش» تیرماه کتاب ۱۱

پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

 و ارتباطات

 شود؛می بررسی «ایرانی پوشاک راهبردی هایپژوهش» علمی همایش نشستپیش هشتمین در

 برخط صورتبه ۱۲ تا ۱۲ ساعت از ،۱۴۲۱تیر ۱۴ شنبهسه ایران زنان پوشش سبک و اجتماعی هایشبکه
 

 ناشی خطرات نسبت به جوان مجلس به نسل در لرستان استان نمایندگان مجمع مقصودی؛ عضو هشدار فاطمه

  استکبار جدید پروژه عنوان به ایران جامعه از حیازدایی از
 تیر 4خانه ملت/ 

 از لباس و مد صنعت حوزه در هنریفرهنگی رویداد عنوانبه کاشان در «فردخت» فرهنگی برگزاری جشنواره

 تحکیم و حجاب و عفاف فرهنگ اهمیت به شهرداری و با توجه ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان سوی

 .بود خواهد ۱۴۲۱ مهرماه ۲۱ تا ۱1 نمایشگاه برپایی زمان و آثار تحویل که مهلت خانواده بنیان

 تیر 4ایمنا/ 

 برای مناسب رومیزی هایبازی از غنی فهرستی یمعرف هدف با رومیزی هایبازی بزرگ رویداد فراخوان

  تیرماه ۲7 و ۲1 ،۲۱ ها برایخانواده
 تیر 4ایسنا/ 
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 و شکالتم با هدف بررسی سینما اهالی با کمیسیون اعضای نشست از مجلس فرهنگی کمیسیون سخنگوی

 فرهنگی خبر داد. کمیسیون در سینما اهالی هایدغدغه
 تیر 8خانه ملت/ 

  آباد عباس گردشگری و فرهنگی منطقه در ملل خوراک گردشگری تخصصی میز نبرگزار اولی

 موضوع هب بخشی تنوع با هدف وزارت داخلی گردشگری توسعه دفتر مدیرکل فاطمی سیدمصطفی حضور با

  حوزه این کردن گراتجربه و گردشگری

 تیر 8آنا/ 

 منبع/ تاریخ رسانه/ فضای مجازی/ متاورس و...

 امام گاهدانش انتشارات همت به و اسماعیلی محسن اثر اخالق و دین با آن تعامل و ارتباطات اب حقوقانتشار کت

 در آن جایگاه اخالق، و دین با آن تعامل و ارتباطات حقوق از جمله بخش 7در  السالم علیه صادق

 و کارکرد تبیین و ایرسانه قاخال دین، نگاه از رسانه و رسانه نگاه از دین منابع، و حقوق علم هایبندیتقسیم

 آن و ...  هدف

 تیر 5رسا/ 

 تیر در ایران ریگ تنظیم باشگاه همکاری با شریف حکمرانی اندیشکده دیجیتال توسط حاکمیت بررسی مسئله

 منظا و مجازی فضای عالی شورای حکمرانی، در ناکامی همگرایی؛ در نوآوری از جمله نشست چند طی ۱۴۲۱

 و مجازی ایفض عالی شورای گر؟ و نشستتنظیم یا کنندههماهنگ گذار،سیاست نهادی؛ گیگری، آشفتتنظیم

 تیرماه ۶ و ۱دیجیتال  های بحران

جامعه اندیشکده ها/ 

 تیر 7

ر د در دانشگاه تربیت مدرس« یابی دیجیتالجرم»اندازی رشته راه برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

ها حیابی دیجیتال، انجام طرافزارهای جرمهدف تربیت نیروی متخصص در توسعه نرمارشد با مقطع کارشناسی

 ای و امنیت سایبری رایانه جرائمیابی دیجیتال، و پروژه هایی در زمینه جرم

 تیر 3ایسنا/ 

 و دشومی افزوده کشور اینترنت کل ظرفیت به درصد 7۲ مهرماه تا :اطالعات خبر داد فناوری و ارتباطات وزیر

 .یابدمی بهبود سرعت
 تیر 6مهر/ 

در سال گذشته و  کاربر میلیون ۴۱به  ۶1میلیون نفر در سال  ۲۴افزایش تعداد کاربران اینستاگرام در ایران از 

  کننده دنبال میلیون ۱ از بیش صفحه 3۲ و میلیون نیم با صفحه هزار 7فعالیت 
 تیر 7انتخاب/ 

 روزهای شریف در اندیشکده در «دیجیتال حاکمیت مسئله و مجازی فضای یعال یشورا» رویداد برگزاری

 ایران گری متنظی باشگاه و شریف حکمرانی اندیشکده مشترک همکاری با و جاری هفته پنجشنبه و چهارشنبه
 تیر 6فارس/ 

 املع مدیر زاکربرگ، طبق پیش بینی و ارزیابی مارک ۲۲۱۲ سال تا متاورس در نفر میلیارد یک حضور احتمال

  متا
 تیر 5فارس/ 
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 ضایف حاکمیت و پیشرفت به اهتمام بر لزوم دیتأکو   قوه سه رؤسای به حوزه و دانشگاه استاد ۱۲۲۲ نامه

 ایران کنونی مجازی فضای گسترده های آسیب از جلوگیری و ماندگی عقب رفع و مجازی
 تیر 4فارس/ 

 3۲ در سه ماهه نخست سال جاری و افزایش هارسانه برای قضایی پرونده ۱۱۶ تهران از تشکیل دادستان

 شکایات نسبت به سال قبل خبر داد. درصدی
 تیر 4ایرنا/ 

 اب ایران اسالمی جمهوری هایرسانه برای رسانه هنجار نظریه: مشروع مقبول هنجاری نظریه کتاب انتشار

 فرهنگ در عرفی و رعیش هایویژگی اساس بر اسالمی جمهوری هایرسانه برای هنجاری مدلی ارائه هدف

 احمدی ظهیر و خجسته حسن مطالعه اسالمی ثمره ـ ایرانی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

 و ارتباطات

 ۱۲ «یدین تجربه و متاورس» نشست گیرد؛ برگزاریمی صورت اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه همت به

 مجازی صورت به ۱7 ساعت ۱۴۲۱ سال تیرماه
 تیر 8ایبنا/ 

و  حقوق فقه توسط گروه شهروندی حق عنوان به مجازی فضای به دسترسی ست فقهی حقبرگزاری نش

  تیرماه 3 در یآخوند خراسان یمرکز تخصص همکاری معاصر با فقه پژوهشگاه شهروندی تکالیف
 تیر 5مهر/ 

 «حلیم مطبوعات ساختار هایآسیب»و تشریح بیشتر پژوهش انجام یافته  پژوهش و توصیف یک بازخوانی

  کشور فرهنگی رصد مرکز ط سایتتوس

پژوهشگاه فرهنگ، هنر 

 و ارتباطات

ر د تیر متشمجازی در ه فضای در ایرانی نوجوانان و کودکان حقوق و امنیت حفظ برای هاهمکاری جدید دور

  کودک حوزه در مجازی فعاالن مجمع و فتا پلیس حضور با قالب یک نشست
 تیر 8تسنیم/ 

 لیم بنیاد میان ایرایانه هایبازی گریتنظیم حوزۀ هایچالش بررسی جهت کریهمف جلسۀ برگزاری اولین

  اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز کارشناسان و ای رایانه های بازی
 تیر 8خانه ملت/ 
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   مشروح اخبار
 شودهای نشر برگزار میدومین کنفرانس پژوهش 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 های نشر در آستانه روز قلم خبر داد.دانشگاهی از برگزاری اختتامیه دومین دوره کنفرانس پژوهش ات جهادرئیس سازمان انتشار

یزدهم های نشر، روز دوشنبه، سبه گزارش ایسنا، دکتر حامد علی اکبرزاده درباره برگزاری این برنامه گفت: دومین کنفرانس پژوهش

 شود. ه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میتیر ماه، در تاالر استاد ایرج افشار کتابخان

شفاهی و پوستر در این کنفرانس  مقاله علمی در قالب سخنرانی ۴۲رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بیش از 

 نامثبت دانشگاه یعلمئتیهنظران و اعضای تن از پژوهشگران، صاحب ۱71رویداد علمی و فرهنگی شود، توضیح داد: در این ارائه می

زینه های نشر بدون هالمللی پژوهشچکیده مقاله پذیرفته شدند. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس بین 3۱میان اند که از این داشته

 شود.می نمایه SIDو  ISCهای علمی معتبر نظیر ثبت نام است. چکیده مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه

قتصاد های نشر دانشگاهی، اها و چالشزاده گفت: محور اصلی این کنفرانس، آثار پژوهشی مرتبط با حوزه نشر اعم از فرصتعلی اکبر

ای در شناسی، نیازسنجی و تولید محتوا، مالکیت فکری، حقوق معنوی و اخالق حرفهگذاری نشر، مخاطبو بازاریابی نشر، سیاست

وانی، خو نشر، نشر الکترونیک و تولید محتوای دیجیتال، ترویج فرهنگ کتاب و کتاب های نرم و سخت در چاپنشر، فناوری

 شناسی است.داری، علم اطالعات و دانشکتاب

ه های فرهنگی این کنفرانس طبق رویگیریاین کنفرانس ادامه داد: با توجه به جهت سیرئبه نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، 

برای بخش ویژه در نظر گرفته شده است که این « ادبیات معاصر ایران؛ ابعاد فرهنگی»نگی با عنوان دوره گذشته موضوعی فره

ناسی ششناسی شعر معاصر، جریانموضوع محورهای فرهنگ عامه و ادبیات فولکلور، نظریه و روش پژوهش در ادبیات معاصر، جریان

شناسی، ترجمه و ادبیات معاصر و ات کودک و نوجوان، نقد ادبی و روایتنثر معاصر، ادبیات پایداری و مقاومت، ابعاد فرهنگی ادبی

گیرد. متن کامل تعدادی از مقاالت برگزیده این کنفرانس نیز به زودی در قالب مجالت معتبر ترویج زبان و ادب فارسی را در برمی

 مندان قرار خواهد گرفت.منتشر و در اختیار عالقه

ی به عنوان نهادی علمی و یکی از پیشگامان نشر دانشگاهی اجرای این کنفرانس را از سال گذشته وی تصریح کرد: جهاد دانشگاه

 شود. واقع مؤثردر دستور کار خود قرار داده و امیدواریم نتایج حاصل از این رویداد علمی و فرهنگی در تقویت بخش کتاب و نشر 

 

 



  1041  اهــمتیـــر  

13 
 

 شد لفعا فرهنگ وزارت خانواده و زنان ورزیاندیشه کارگروه 

 خبرگزاری برنا :منبع

 رهنگف وزیر حضور با نشست نخستین برگزاری با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت خانواده و زنان ورزیاندیشه و مشورتی کارگروه

 .کرد کار به آغاز

 ینا خانواده و زنان حوزه ورزیاندیشه و مشورتی کارگروه کار به آغاز نشست در فرهنگ وزیر برنا؛ هنر و فرهنگ گروه گزارش به

 هبریر: گفت جمعیت افزایش درباره رهبری معظم مقام هایدغدغه به اشاره با شد، برگزار وزیر دفتر در شنبه شامگاه که وزارتخانه

 این کش بدون که کنندمی مطرح گذشته از بیش را خودشان هایدغدغه «جمعیت» زمینه در مختلف هایمناسبت در فرزانه و حکیم

 .دارد کشور در جمعیت مقوله به پرداختن باالی بسیار اهمیت از حکایت ایشان مندیدغدغه

 تحقق راستای در مؤثری هایگام فرهنگ، وزارت خانواده و زنان حوزه مشورتی کارگروه در امیدواریم: افزود اسماعیلی محمدمهدی

 .شود برداشته معظم مقام مطالبات

 در یمامیدوار. دارد نیز حقوقی جایگاه خانواده، و زنان حوزه مشورتی امور در فعالیت ضمن کارگروه این: کرد تصریح حال عین در وی

 .برسیم نیز خانواده و جمعیت حوزه در تأملقابل بندیجمع به کارگروه این هایفعالیت قالب

 سطح رشد خانواده، تحکیم با مرتبط موضوعات روی پیش هایدغدغه ترینمهم از یکی: داد ادامه فرهنگی انقالب عالی شورای عضو

 و موسیقی ،نمایش سینما، هایحوزه در ارزشمندی تولیدات شرایط نو، هایایده خلق با باید که است هنری و فرهنگی تولیدات کیفی

 .شود فراهم «خانواده و زنان» موضوع با کتاب

 و برشمرد فرهنگ وزارت هایماموریت ترینمهم از را «فرهنگ حوزه گذاریریل تغییر» خود سخنان از دیگری بخش در اسماعیلی 

 مردمی و ومیب اصیل، هنر و فرهنگ عظیم ظرفیت به نسبت عمیق بینش باید فرهنگ حوزه گذاریریل تغییر راستای در: کرد دیتأک

 .شود منجر هنری و فرهنگی مختلف هایحوزه ارزشمند تولیدات به بینش این نتیجه تا باشیم داشته

 هزار ۲1 عظیم هایظرفیت و امکانات: گفت مردمی هایشبکه و مختلف نهادهای ظرفیت افزاییهم ایجاد بر دیتأک با فرهنگ وزیر

 هایشبکه عظیم هایظرفیت از بخشی فقط کتابخانه 7۲۲و هزار سه و امامزاده 3۲۲و هزار 7 مساجد، هنری و فرهنگی کانون

 ههجب هنری و فرهنگی هایحوزه مردمی هایفعالیت میزبان شده، ریزینامهبر افزاییهم با باید هاظرفیت این که است محورمردم

 .باشد انقالب

 حکاما اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت خانواده و زنان حوزه ورزیاندیشه و مشورتی کارگروه جلسه نخستین پایان در است، گفتنی

 .شد اهدا فرهنگ وزیر سوی از کارگروه این اعضای
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 متروپل حادثه در مؤثر هایکوتاهی/ رودمی دولت به آینده ماه ۲ تا عامه حقوق از انتصی دستورالعمل 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 عوامل نیمؤثرتر از یکی حادثه این در: گفت است، شده نهایی آبادان متروپل حادثه گزارش اینکه به اشاره با کشور کل دادستان

 . است شهر شورای و نظارت شهرداری، حوزه در هاییکوتایی مؤثر

 جلسه ینسوم و هفتاد در حضور با قضاییه قوه هفته مناسبت به یکشنبه روز منتظری محمدجعفر االسالم حجت ایرنا گزارش به

 موجبات و دیدارعهدهبر  سنگینی وظیفه مردم به خدمت درراه شهر شورای در شما: اظهار داشت تهران، شهر اسالمی شورای

 .  کنیدمی فراهم را شهروندان و ردمم رفاه و آرامش آسایش،

 یبرا هم شهر شورای اعضای کند،می گذاری ریل کشور کالن هایبرنامه برای اسالمی شورای مجلس که گونههمان: گفت وی

 .  کنندمی گذاری ریل شهری مدیریت

 شهری گذاریریل و مدیریت ستایرا در اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات و رهنمودها از باید: اظهارداشت کشور کل دادستان

 .  شود استفاده

 خاطرنشان ،است عامه حقوق از حفاظت و صیانت قضا دستگاه برای قانون در شده تعریف تکالیف از یکی اینکه بیان با منتظری

  داریم ونقان در که اینقیصه دلیل به متاسفانه و است شهروندان با مرتبط مسائل از زیادی بسیار بخش شامل عامه حقوق: کرد

 .  ندارد وجود گیرند،می نادیده را عامه حقوق که کسانی با برخورد در آن و حدود و تبیین تعریف، عامه حقوق موضوع

 آن از پس و شد تدوین عامه حقوق برای دستورالعملی وقت دستگاه رئیس همکاری با قانون در نواقص وجود دلیل به: افزود وی

 .  است دولت به ارسال آماده و شده تدوین و آماده قضا دستگاه در عامه حقوق خصوص در قوانینی

 .  باشید گرمطالبه و کنید صیانت عامه حقوق از باید مردمنمایندگان عنوان به شما: گفت کشور کل دادستان

  نیست قوی دادستانی و شوراها رابطه

 موانعی با کجا هر تکالیف و وظایف در: افزود است، شهرداری و شهر شورای وظیفه ساختمانی تخلفات با برخورد اینکه بیان با وی

 .بینیمنمی ویق دیگر شهرهای و تهران در را رابطه این اکنون کنید، مطالبه دادستانی از باید ندارید قانونی ظرفیت که کردید برخورد

 متروپل حادثه در مؤثر های کوتاهی

 یکی هحادث این در: گفت خواهد، رسانی اطالع و شده نهایی گزارش آبادان وپلمتر حادثه در اینکه به اشاره با کشور کل دادستان

 . است پیوسته وقوع به شهر شورای و نظارت شهرداری، حوزه در که است ییهایکوتاه مؤثر عوامل نیمؤثرتر از

 اتتلف و وارده خسارات خصوص در اما است اتمام آستانه در و رسیدگی حال در متروپل تخلفات پرونده خوزستان دادگستری در

 شود رسیدگی حادثه این در افراد حقوق که کنیم می پیگیری و است انجام حال در ها بررسی انسانی،
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 به دیلتب روزی است ممکن که است هاییساختمان و امکان شناسایی شهر شورای اعضای از ما اصلی مطالبات از یکی: گفت وی

 . شود خراشدل حادثه یک

 برای آن منیتا و افراد جان شود؛ تکلیف مالک به و شود توقیف باید است خطرناک که شد شناسایی ساختمانی اگر: افزود منتظری

 . است مهم ما

 کرف هاآن برای باید که دارد وجود خطرناکی هایساختمان تهران جنوب و قدیمی فرسوده، هایبافت در: افزود کشور کل دادستان

 انجام اریک توصیه، و سفارش با نگذارید و شود رعایت استانداردها وسازساخت در امر ابتدای از تا دشون مکلف باید هایشهردار شود

 . شود

 . کنیم کار پایان گواهی به منوط را شدهساخته که ملکی وانتقالنقل که دارم درخواست: داد ادامه دادستان

 این در گاهداد یک: اظهارداشت است، مستمر یا آنی تخلفی ربریکا تغییر آیا که کاربری رییتغ خصوص در ییرأ به اشاره با وی

 . شد داده آنی رای متأسفانه که شود یریگیرأ رویه وحدت صورت به دادیم درخواست که بود داده ییرأ خصوص

 باشد مستمر فتخل اگر اما گیردنمی قرار کیفری تعقب تحت فرد باشد، آنی کاربری تغییر تخلف اگر: گفت منتظریاالسالمحجت

 . داد قرار کیفری تعقب تحت را متخلف توانمی همچنان

 . شودمی تخلفات دامنه شدن دار ادامه موجب و ندارد خوبی تبعات آنی رای: تاکیدکرد وی

 پایتخت هوای آلودگی به دادستانی جدی ورود

 . دارد قرار عامه حقوق معاونت کار توردس در و ایمکرده پیدا جدی ورود هوا آلودگی با رابطه در: گفت کشور کل دادستان

 گریمطالبه این اجرای الزمه دهد؛ قرار تهران در عامه حقوق مسئول را بخش و فرد یک خواهممی تهران دادستان از: گفت وی

 . است شهر شورای

 من به نشد انجام و کردید ایهمطالب اگر: گفت اید،داشته دادسراها از رسمی گریمطالبه کنون تا آیا که پرسش این طرح با منتظری

 . باشید گر مطالبه بعد به این از نکردید مطالبه کنون تا اگر اما و کنید منتقل

 شورای با مشکالت حل گذاریریل اما داریم مشکالتی هوا و هاساختمان ها،خیابان ها،پارک در: کرد اضافه کشور کل دادستان

 . است تهران شهر

 جودو سیما و صدا و اسالمی فرهنگ و ارشاد وزارت بین اختالفی گذشته دولت در: گفت داخلی هایمپلتفر مدیریت درباره وی

 .است شده برطرف اختالف و مشکل این سیزدهم دولت در اما داشت

 کنند غیراخالقی و غیراسالمی را تهران فرهنگی فضای دارند تالش

 برای: گفت ود،ش تبدیل اسالمی و اخالقی غیر فضای به تهران شهر یفضا که شودمی کار خیلی اینکه بیان با کشور کل دادستان

 .کنندمی خرج پول هم و کنندمی هزینه هم موضوع این



  1041  اهــمتیـــر  

16 
 

 هم شورا مه که کنندمی استفاده جوانان و نوجوانان و دختران از هم اخیراً و کنندمی منتشر را تصویر و فیلم فضا این در: افزود وی

 .کنند ورود باید ییقضا دستگاه هم و شهرداری

 مشخص عداً ب که کردند دستگیر برهنه را زنی پیش چندی: گفت است، زشت اسالمی نظام برای فضا این وجود اینکه با منتظری

 .بود کرده دریافت پول فضا این ایجاد برای میلیون چندین و داشته مأموریت آمریکا و خارج از شد

 را وضوعاتم تواننمی و شود انجام گسترده و فرهنگی کار باید: اظهارداشت فرهنگی، های فعالیت افزایش ضرورت بر تاکید با وی

 .کنیم موکول قضایی کار به

 .دهند قرار کار دستور در را موضوع این مردم نمایندگان و گر مطالبه عنوان به خواست شهر شورای اعضای از وی

 نیست مناسب تهران در ها زندان وضعیت

 ظرفیت اب زندانیان تعداد: گفت نیست، مناسب تهران در ها زندان وضعیت اینکه بیان با خود سخنان ادامه در کشور کل دادستان

 .شد ساخته بود، تهران جزو کرج که زمانی قزلحصار و شهر رجایی زندان ۲  ندارد؛ تناسب زندانها

 وعموض این برای باید که است روبرو مشکالتی با نیز کرج خود و دارد حقوقی مشکالت تهران مهم زندان ۲ این اکنون: افزود وی

 .کرد فکری

 جمله زا جرم دچار ای عده گستردگی این به جامعه در: اظهارداشت دهیم، قرار زندان فاقد را شهر توانیمنمی اینکه بیان با منتظری

 .شود کوتاه شهر از باید اوباش ارازل دست و شوند می اعتیاد سرقت،

 .است زمین و بودجه نیازمند کنیم منتقل تهران به اند شده ساخته کرج در که را تهران ندانز ۲ اینکه: کرد تأکید وی

 نیست درستی اقدام ناایمن هایساختمان اسامی لیست انتشار

 تشاران اجازه دادستانی آیا اینکه درباره تهران شهر اسالمی شورای در خبرنگاران جمع در حضور با همچنین کشور کل دادستان 

 .نیست درستی اقدام اسامی این انتشار: گفت خیر، یا دهد می را تهران ناایمن های ساختمان اسامی لیست

 صلحتم به چیزی هر انتشار و شود می جامعه در التهاب باعث هستند، ریزش حال در ساختمان تعداد چه بگوییم اینکه: افزود وی

 .نیست

 این مهم هک دارد وجود مسائلی تهران شهر در اما است خوبی اتفاق سازی شفاف: گفت ، سازی شفاف ضرورت بر تاکید با منتظری

 .کنند دنبال را مطالبات و بدانند و نباشند تفاوت بی مسئوالن که است

 از وقعاتیت که شود عمل ای گونه به نباید مسائل، بیان در باید اما بشماریم محترم را مردم حقوق باید: گفت کشور کل دادستان

 .کنند برآورده را آن نتوانند مسئوالن و شود یجادا مردم سوی
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 دودیتمح ما: داشت اظهار باشند، داشته درخواست امکانات با متناسب که شوند هدایت ای گونه به باید مردم اینکه بیان با وی

 حق به مطالبات ینا اگر و کنند مطرح را خود مطالبات ها محدودیت این اساس بر باید مردم و داریم مختلف هایبخش در هایی

 .دهیم قرار کار دستور در را آن داریم وظیفه باشد

 کار تروم در که دید توان می سرانگشتی حساب یک با: گفت است، عامه حقوق از یکی نقل و حمل موضوع اینکه به اشاره با وی

 . ایم رسیده کجا به کجا از ببینید و شده انجام خوبی بسیار

 عنام این به مساله این هرچند شود مطرح مطالبات باید امکانات، با متناسب اما دارد وجود کالتیمش قطعا: اظهارداشت منتظری

 .نباشند مشکالت رفع دنبال به امر مسئوالن که نیست

 هرانت زندان: داشت اظهار دارد، زندان تهران اینکه بیان با تهران، های زندان درباره خبرنگاران پرسش به پاسخ در کشور دادستان

 .هستیم رو روبه مسائلی با حقوقی مشکالت و تردد لحاظ از که چرا باشد تهران استان در باید زندان است، کرج در

 که هندد انجام را تفهیم این و کرده فرهنگسازی باید ها رسانه: گفت پایتخت، مشکالت کاهش در ها رسانه نقش به اشاره با وی

 .برسانند نتیجه به را آنها مطالبات کوتاه، نزما در بتوانند مسئوالن که نیست چنین این

 است اتمام انهآست در و رسیدگی حال در تخلفات پرونده خوزستان دادگستری در: گفت نیز متروپل حادثه پرونده به اشاره با منتظری

 هحادث این در ادافر حقوق که کنیم می پیگیری و است انجام حال در ها بررسی انسانی، تلفات و وارده خسارات خصوص در اما

 .شود رسیدگی

 

 گذاریهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکمعرفی کتاب پلتفرم 

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات :منبع

 هاای دیگر بر تحلیل انتقادی پلتفرمدریچه

نگ، هنر ی، استادیار پژوهشگاه فرهگذاری عنوان تألیف جدیدی از حسین حسنهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکپلتفرم

تازگی از سوی انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است. نویسنده در این اثر، ضمن ارائۀ تعاریف گوناگون از و ارتباطات است که به

م اقتصاد وها پرداخته است. او همچنین کندوکاوی در مفههای برخط، به بررسی قدرت و مسئله حکمرانی بر این گروه از رسانهپلتفرم

گذاری داشته و با کاربست چارچوبی از نظریۀ انتقادی و اقتصاد سیاسی، برای مطالعۀ موردی کتاب، پلتفرم اوبر دیجیتال و اشتراک

 هایی زیرساختی برگزیده است.مثابۀ پلتفرمبوک و گوگل را بهعنوان یک پلتفرم بخشی و فیسرا به
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  انقالب پلتفرمی و بازتعریف ساختارها

 نقشی نتقادیا تحلیل اثر، این نگارش هدف گذاریاشتراک اقتصاد و حکمرانی مسائل: برخط هایپلتفرم ر نخستین فصل از کتاب د

 و یتحاکم حق و اقتصادی روابط بازتعریف و دهیشکل دهی،سازمان در آمریکایی عمدتاً بزرگ هایپلتفرم که شودمی برشمرده

 های¬های بزرگ برای عرصهآفرینی روزافزون این پلتفرمهای توسعه و نقشدف تحلیل، داللتدیگر هعبارتدارند. به حکمرانی

 .است سیاسی اقتصاد و انتقادی منظری از سیاست و اقتصاد قدرت،

ا به ، تالش شده ت«های بزرگ آنالین چه پیامدهایی بر حکمرانی و اقتصاد دارند؟پلتفرم»عبارتی در قالب این پرسش که به

 های فرعی زیر پاسخ داده شود:پرسش

 بوک از نظر مدل حکمرانی، مدل تجاری و ابعاد فناورانه چگونه است؟آلفابت و فیســ آناتومی دو پلتفرم عمده گوگل

الین تبدیل کارهای آنوـ آناتومی پلتفرم بخشی اوبر چگونه است و چطور توانسته به الگویی جهانی برای توسعۀ مدل جدید کسب

 شود؟

 های زیرساختی و بخشی شکل گرفته و توسعه یافته است؟گذاری، چگونه بر مبنای پلتفرماقتصاد اشتراکـ 

ها به سراغ نظریه انتقادی و اقتصاد سیاسی رفته و با روش کیفی و توصیفی و تحلیل نویسنده برای پیگیری پاسخ این پرسش

دا پلتفرم بخشی جهانی اوبر را به مخاطب بشناساند و سپس مدلی گرفته و کوشیده در دو بخش، ابتاسنادی، مطالعه خود را پی

 (۱بوک و گوگل از منظر حکمرانی ارائه کند. )صفحه های زیرساختی بزرگ فیستحلیلی برای مطالعۀ پلتفرم

 های برخط: مفاهیم، رویکردها و حکمرانیپلتفرم

 اختصاص خطبر هایپلتفرم برای سازی¬گذاری به مفهوماکهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتردومین فصل کتاب پلتفرم

 بحث مورد ار گوناگونی های¬بندیدسته پلتفرم، برای شدهمطرح جهانی تعاریف مرور ضمن تا کوشیده فصل این در نویسنده. دارد

و  های برخطرانی پلتفرمرویکردهای مختلف به حکم فصل، این محوری موضوع همچنین. اندشده ارائه مفهوم این از که دهد قرار

 نقش ربارهد بحث به اکنون اینترنت، حکمرانی درباره بحث چگونه که دهدمی نشان نویسنده. است اجتماعی های های رسانهپلتفرم

 .است شده تبدیل سایبر فضای حکمرانی در هاپلتفرم

 طریق اینترنت در دسترس قرار دارند؛ خدماتیز شمرد که اهای برخط را اصطالحی برای توصیف انواع خدماتی برمیحسنی، پلتفرم

های کارافزارها، خدمات های اجتماعی، مجراهای انتشار محتوای خالقانه، فروشگاهوجو، رسانهها، موتورهای جستشامل بازارگاه

 (۲۲شوند. )صفحه و غیره می« گیگ»یا « همکارانه»های پرداخت که اصطالحاً شامل اقتصاد ارتباطی، نظام

ها و ایتها را در قالب سکند؛ چه تعاریفی که پلتفرمو سپس با تکیه بر همین توصیف، از انواع تعاریف موجود در این حوزه یاد میا

 کنند که از فناوری برای متصلوکار جدید قلمداد میکنند و چه تعاریفی که آن را یک مدل کسبشان توصیف میخدمات برخط

لق و توجهی ارزش را ختوان مقادیر قابلطریق آن می کند و ازابع در یک اکوسیستم تعاملی استفاده میها و منکردن افراد، سازمان
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داند که ای میهای شبکهای از پلتفرمپردازد و آن را آمیزهمی« اکوسیستم پلتفرمی»مبادله کرد. حسنی از این رهگذر به مفهوم 

ها را ناشی از تخصص دهند و قدرت بالقوه آنکردارهای روزمره را شکل می کنند ومونتاژ خاصی از سازوکارها را اداره می

الن های بازار در مقیاسی بسیار کهای کاربری بر مبنای انگیزهدهندگان مستقل و متنوع برنامهفرد بسیاری از توسعهمنحصربه

 (۲۲داند. )صفحه می

م را ارائه ترین تعاریف این مفهوپردازد و یکی از پرشمولها مینواع پلتفرمبندی و معرفی اشده، به دستهکتاب در ادامۀ تعاریف ارائه

 تقسیم مختلف دسته نُه به هاپلتفرم آن در و است( ۲۲۱1) مدیوم سایت سوی از شدهانجام مطالعات کند؛ تعریفی که حاصل می

 سپاری محتوا، برداشت داده و توزیع محتوا.معها، خدمت درخواستی، جگاهبازار تعاملی، کاروری، رایانش، فناوری،: اندشده

ست؛ گذاری به سراغ آن رفته، حکمرانیهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکمفهوم محوری دیگری که حسنی در پلتفرم

ایندهای سرمایه دن به فردا الملل سیاسی و اقتصادی دارد؛ چرا که اولویتمفهومی که ریشه در تغییر پارادایم نئولیبرال در روابط بین

های خصوصی و جامعه مدنی، برخی گشته تا بخش های حکمرانی شده و سببها، باعث ایجاد برخی شکافو بازار بر اقتدار دولت

 (۱۱تر در اختیار دولت بود. )صفحه دار شوند که پیشهای اقتدارگرایانه را عهدهنقش

در معنای انتزاعی، »لحاظ نظری و هم از منظر تجربی با حکومت متفاوت است. ورزد که حکمرانی، هم از او همچنین تأکید می

دهی و هماهنگی اجتماعی است. تفاوت بین این دو مفهوم در این تلقی ریشه دارد که معنای همه فرایندهای سازمانحکمرانی به

ی در معنای تغییر کردارهای سازمان، حکمرانی بهتردهی اجتماعی، نیازمند نظارت و کنترل نیست، اما در معنای تجربی عینیسازمان

ست. این دیدگاه گسترده وجود دارد که فرایندهای اداره /حکومت کردن اکنون شامل ها، بخش عمومی و نظم جهانیشرکت

ازارها و مراتب به بطور خاص سخن از تغییر جهت از سلسلهجا بهتر است. بنابراین در اینهای سازمانی متنوعکنشگران و شکل

 (۴۲( )صفحه ۱۲-۱۱: ۲۲۱۲)بویر، «. هاست شبکه

کند و شمرد، تعریفی از حکمرانی خوب ارائه میهایی که برای هریک برمیکتاب پس از ارائۀ تعاریف گوناگون از حکمرانی و چالش

. رساند¬می را به حداکثر میمعنی فرایند مدیریت عمومی است که منافع عموحکمرانی خوب به»شمرد: های آن را چنین برمیویژگی

 یم اجرا شهروندان توسط هم و دولت توسط هم که است عمومی زندگی همکارانه مدیریت نوعی آن، اساسی های ویژگی از یکی

اساسی  نصرع شش دارای خوب، حکمرانی. است دو آن بهینه وضعیت نیز و مدنی جامعه و سیاسی دولت بین جدید ایرابطه و شود

 (۴1-۴3( )صفحات 1-3: ۲۲۱۱)کپینگ، «. شفافیت، مسئولیت، حاکمیت قانون، پاسخگویی و مؤثربودگی است: مشروعیت،

گذاری آن را های برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکحکمرانی فضای سایبر، مفهوم کلیدی دیگری است که کتاب پلتفرم

ی یکم معرفوهای سیاسی و اقتصادی در قرن بیستشدن قدرت های منازعه، همزمان با آشکارعنوان یکی از عرصهکاود و بهمی

های مدنی همانند آزادی بیان و حریم ای شدن آزادیپیش سبب رسانهاز های مرتبط با حکمرانی اینترنت بیشفناوری»کند. می

اند. ماهیت پراکنده گره خوردهها با حفاظت از امنیت ملی و داوری درباره تجارت و نوآوری دیجیتال اند. این فناوریفردی شده
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بخشی ملت به انتظامـ  های حکمرانی اینترنت، سبب تغییر مسیر کنترل تاریخی بر این منافع عمومی از بروکراسی سنتی دولتفناوری

 (3۲( )صفحه ۱: ۲۲۱۴ناردیس، )دی«. خصوصی و نهادهای جهانی جدید شده است

کمرانی ح»س جهانی جامعۀ اطالعاتی از دیگر تعاریف روشنگر این فصل است: تعریف کاربردی حکمرانی اینترنت از سوی اجال

وصی ها، بخش خصها توسط حکومتگیری و برنامههای تصمیماینترنت شامل توسعه کاربرد اصول مشترک، هنجارها، قواعد، رویه

( تعریف اجالس جهانی جامعه 3۲( )صفحه ۱۲: ۲۲۱3)وبر، «. هاستهای مختص آنیک از نقشو جامعه مدنی بر اساس هر

( از حکمرانی اینترنت نشانگر انواع گوناگون فرایندها و کنشگران درگیر در مدیریت فضای سایبر و اینترنت ۲۲۲3-۲۲۲۱اطالعاتی )

 است.

ه دها، مبحث دیگری است که در این فصل به آن اشاره، و از دو منظر تحلیل شها و رویکردهای مختلف به آنحکمرانی پلتفرم

گذشته  هایی است که طی دههقوانین و سیاست»ها شامل ها. حکمرانیِ پلتفرمها و حکمرانی توسط پلتفرماست: حکمرانی پلتفرم

 تنظیم ر،دیگ رویکرد یک. کنند¬می مشخص شانهای¬ها در برابر محتوای کاربران و فعالیتظاهر شدند و تعهدات )یا عدم( پلتفرم

 محتوای و رفتار برای خود هایسایت بر اجتماعی های¬های رسانههاست. به این معنی که پلتفرمرمقررات حکمرانی توسط پلتفم

( ۲۲۱۶) گروا منظر از هاپلتفرم حکمرانی نوع سه نیز فصل ادامۀ در(. 1۱ صفحه( )۲۲۱۱ ژیلسپی،) «کنند¬می نظارت متخلفانه

 «.حکمرانی مشترک»و « حکمرانی از بیرون»، «حکمرانی ـ خود»: شودمی داده شرح

 های برخطبر پلتفرمگذاری: اقتصاد مبتنیاقتصاد دیجیتال و اشتراک

گذاری در فصل سوم خود، درباره مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گیگ های برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراککتاب پلتفرم

ن فصل نشان های برخط هستند. در ایبر توسعۀ پلتفرمدی مبتنیکند؛ اقتصادهایی که تا حد زیاگذاری بحث میو نیز اقتصاد اشتراک

 .است شده مواجه جدیدی های¬کارهای سنتی با نویدها و چالشوها، مسیر کسبداده شده که بر اثر توسعه پلتفرم

ناوری خود به ف های تجاریپیش در مدل ازکه بیش»شمرد کارهایی برمیوحسنی در ابتدای این فصل، اقتصاد دیجیتال را کسب

اند؛ پویاترین بخش اقتصاد در دوران معاصر که بیشترین میزان نوآوری در آن رخ داده و عامل ها و اینترنت وابستهاطالعات، داده

شود که (. پس از این تعریف، تعاریف متنوعی از این مفهوم ارائه می1۶( )صفحه ۲۲۱7)سرنیچک، «. پیشران رشد اقتصادی است

 .دهد¬کار پلتفرمی، روندهای کالنی است که جهان ما را از نو شکل میوک محورند: توسعه کسبجملگی حول ی

کاراتر به  ها، سبب دسترسیپلتفرم»رود که وکارها با این منطق پیش میهای آنالین بر کسبکتاب در بررسی اثرگذاری پلتفرم

رم بزرگ منزلۀ یک پلتفکنند. مثالً بازارگاه آمازون بهنیز کمک می وکارهای فردیطور به رشد کسبشوند و همینبازارهای جدید می

سرعت به مشتریان در سرتاسر جهان دسترسی داشته باشند. همچنین موجب فروشان طرف سوم بهتوزیع، سبب شده است تا خرده

« دهندان را ارتقاء میکنندگکننده/مصرفشوند؛ و ارتباط بین عرضهنقل و فرایند پرداخت میوهای حملکاهش هزینه
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های اساسی برای که بازاری را از پایه بنا کنند، زیرساختجای اینها بهعبارتی پلتفرم(. به7۱( )صفحه ۲۲۱۶)او.ای.سی.دی، 

 کنند.های مختلف را تأمین میگری بین گروهواسطه

( اقتصاد ۱7: ۲۲۱۶راونیل )»آیند. شمار میشده در این فصل بهگذاری و اقتصاد گیگ از دیگر مفاهیم مطرحاقتصاد اشتراک

مبنا تعریف میکند که بر قرض دادن/ گرفتن داراییها یا خدمات یا برای منزلۀ مجموعهای از فناوریهای کارافزارـگذاری را بهاشتراک

د که سبب متمرکز میشو گذاریهای اقتصاد اشتراکای از پلتفرمطور خاص بر دستهکسب سود یا بر یک خیر برتر متمرکزند. او به

«. دها میشوناند که برای توده مردم کارآفرینی میکنند و باعث پایداری مالی آنایجاد یک منبع کاری و درآمد میشوند و مدعی

ارای طریق فریلنسرهاست که به کارکنان مستقل و دبر بر مشارکت نیروی کار و خلق درآمد ازاقتصادی مبتنی»اقتصاد گیگ نیز 

 (73( )صفحه ۲۲۱7)رنی، «. د نیز معروفندشغل آزا

 پذیری؛ موانع اندک بر سر راه اشتغالانعطاف»از: داند که عبارتند گذاری مؤثر میکتاب همچنین عواملی را در رشد اقتصاد اشتراک

مقررات  همه در مورد تنظیماینگیرانه وکارایی عملکردی. با های همراه هوشمند؛ قوانین و مقررات سهلبه کار کارکنان؛ توسعه تلفن

ها نیز وجود دارد که در بسیاری از نقاط جهان مورد بحث است؛ گذاری، برخی چالشهای اقتصاد اشتراکبرای فعالیت پلتفرم

ها، های امنیتی و جبران و رسیدگی به شکایتگذاری، نگرانیهای مرتبط با حریم خصوصی و مالکیت داده، تبعیض در قیمتبحث

گذاری، از های جدید اقتصاد اشتراککارهای سنتی و پلتفرموها، ایجاد توازن در رقابت میان کسبرقابت در میان پلتفرم انحصار و

 (.۱۴( )صفحه ۲۲۱7)یراقی و راوی، «. انددستاین 

ای مدت جوتاهشود که طی آن قراردادهای کنویسنده کتاب همچنین معتقد است، ظهور اقتصاد گیگ، نماد تحول کار قلمداد می

 و ارفرمایانک کارکنان، برای بیشتر پذیری انعطاف ایجاد دلیلبه را اقتصاد نوع این افراد، برخی. گیرد مشاغل دائمی یا ثابت را می

زد پایین، توان به دستمجمله می از که دارد پی در بخش این کارکنان برای نیز تاریکی سویۀ اقتصاد این اما اند، ستوده مشتریان

 (۱1طرفه و عدم تضمین شغلی اشاره کرد. )صفحه م ثبات، شرایط کاری پرتنش و خطرناک، قراردادهای یکعد

 پیوند اقتصاد سیاسی ارتباطات و نظریه انتقادی؛ چارچوبی برای تحلیل

ها مورد رملتفگذاری، رویکرد تحلیل انتقادی پهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکدر چهارمین فصل از کتاب پلتفرم

بر ترکیبی از نظریۀ اقتصاد سیاسی ارتباطات و نظریۀ انتقادی که در نهایت در قالب اقتصاد  گیرد؛ رویکردی مشتملبررسی قرار می

مبنا و ـ  پلتفرم گذاریبر حقوق نیروی کار در اقتصاد اشتراکیابد. مباحث این فصل، بیشتر مبتنیسیاسی انتقادی بروز و ظهور می

های احساسات، عواطف، سازی دادهسازی و کاالییمنظور تجاریهای پلتفرمی بههای مرتبط با تصاحب داده توسط شرکتلشچا

 های کاربران پلتفرمی است.کردارها و بیان

 شگیرد: یکی رویکرد وینسنت موسکو به اقتصاد سیاسی که در کتابحسنی برای خلق چارچوب تحلیلی خود از دو رویکرد کمک می

های ( آمده و به توسعه و تکامل اقتصاد سیاسی ارتباطات، زیربناهای فکری و نیز حوزه۱۱۶۱تحت عنوان اقتصاد سیاسی ارتباطات )
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مچنین از بر نظریات کریستین فاکس. حسنی ههای برخط، مبتنیمختلف آن پرداخته است و دیگری رویکرد انتقادی تحلیل پلفترم

ه ها بهره گرفته و بر این باور است که برای فهم پلتفرم توجه بهای پلتفرمنوان آناتومی و مکانیسمدایک با عرویکرد تحلیلی فن

ها ها و واسطواسطه الگوریتمکند، بهها تجدید نیرو پیدا مییک پلتفرم توسط داده»عناصر سازنده آناتومی آن ضروری است؛ چرا که 

ق طریکند و از شود، رسمیت پیدا میهای تجاری هدایت میمالکیت که توسط مدلطریق روابط شود، از دهی میخودکار و سامان

 (۶۱( )صفحه ۶: ۲۲۱۱دایک، )فن«. شودهای کاربران حکمرانی مینامهتوافق

یمی اها را از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی در چارچوب یک تحول پارادها، پیامدهای سیاسی و اقتصادی پلتفرمتحلیل انتقادی پلتفرم

تا  های مختلف محلیگیرد که عامل پیوند زدن عرصهها در نظر میویژه پلتفرمهای جدید و هوشمند و بهکالن بر بستر فناوری

کل کند و شهای حکمرانی را وارد قلمروهای جدیدی میالمللی در قالب شکل جدیدی از جهانی شدن است. این دیدگاه، عرصهبین

 سازد.آورد که مفاهیم و تصورات سنتی از کار، روابط و قراردادهای کاری را متأثر میینوینی از اقتصاد را پدید م

 اقتصاد پلتفرم: اوبر

کار، وبگذاری، توصیف و تحلیل آناتومی، مدل کسهای برخط: مسائل حکمرانی و اقتصاد اشتراکهدف پنجمین فصل از کتاب پلتفرم

ی برخط جایترین سرویس تاکسیرانی برخط جهان است که در توسعه جابهرین و بزرگعنوان مشهورتهای اوبر بهتاریخچه و چالش

بر های مبتنینقشی اساسی داشته است. در این فصل درباره پیامدهای قانونی و مسائل نوپدید تنظیم مقررات مرتبط با فعالیت پلتفرم

 خوانیم.ها مطالبی را میان آنهای ملی و نیز کارکنهای آن برای دولتگذاری و چالشاقتصاد اشتراک

ترین های بسیاری مواجه شده است. اصلیکار فعالیت خود با چالشعنوان یک پلتفرم بخشی، از همان آغاز بهاز منظر کتاب، اوبر به

فعالیت  ترشها گسهای تاکسیرانی سنتی بوده است. آنچالشی که شرکت اوبر با آن مواجه بوده از جانب رانندگان تاکسی و شرکت

کردند و خواستار تعطیلی اوبر در شهرهای محل فعالیت خود کار خود تلقی میورانندگان اوبر را یک تهدید جدی نسبت به کسب

شدند. یک چالش دیگر، اعتراض رانندگان اوبر در نواحی مختلف جهان به شرایط کاری نامناسب خود است که در شهرهای مختلف 

کاران آزاد عنوان مقاطعهبندی اوبر، بهافتاده است. تظاهرکنندگان خواستار این هستند که برخالف دسته جهان از جمله آمریکا اتفاق

 در نظر گرفته شوند تا از مزایایی همانند بیمه درمان برخوردار باشند.

 بوک و گوگلهای فیسحکمرانی در / بر پلتفرم

تصاد های برخط: مسائل حکمرانی و اقختار فصل ششم کتاب پلتفرمبوک، سامطالعه دو پلتفرم عمده و زیرساختی گوگل و فیس

ن های کاربراها برای کسب درآمد به چه میزان به دادهدهد که این پلتفرمدهند. این مطالعه نشان میگذاری را شکل میاشتراک

ها به داده و سپس تحلیل یا فروش آنکالنشان به های شخصی کاربران و تبدیلپایان انواع دادهها با گردآوری بیاند. آنوابسته

کار ها، نقض آشهای عمده این پلتفرمرو، یکی از چالشکنند. از ایندهندگان، درآمد سرشاری نصیب خود میهای سوم و آگهیطرف

رال و باطات فدگذاران و نهادهای ناظر در آمریکا همانند کمیسیون ارتتازگی مورد توجه قانونحریم خصوصی کاربران است که به
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نیز کمیسیون تجارت فدرال آمریکا قرار گرفته است. در سطح اتحادیه اروپا نیز مقررات عمومی حفاظت از داده، عمدتاً با هدف 

های بزرگ پلتفرمی آمریکا به حریم خصوصی کاربران اروپایی تنظیم و به اجرا درآمده و در موارد متعدد نیز صیانت از تجاوز شرکت

 سنگینی در پی داشته است.های جریمه

ود در آینده شهای نوپایی که تصور میتر و نیز خرید شرکتهای کوچکهمچنین انحصارطلبی و تالش برای ممانعت از رشد شرکت

ظر برانگیزی بوده که اخیراً از منجمله مباحث مناقشهبوک ایجاد کنند، ازبتوانند منابع درآمدزایی سرشاری برای گوگل و فیس

اند ها دارای شرایط ارائۀ خدمت و نیز اصول راهنمای اجتماعیبراین، پلتفرمانی بر پلتفرم در آمریکا مطرح شده است. عالوهحکمر

یار شوند. این اصول راهنما که بسهای آنالین محسوب میترین ابزار نظارت و بازبینی رفتار و گفتار کاربران در پلتفرمکه مهم

اند بزاریشوند، اها و نهادهای تروریستی را شامل میگوناگونی از قبیل آزار جنسی تا حمایت از سازماناند و جزئیات بسیار مفصل

 کنند.شان و تأمین ایمنی و امنیت کاربران خود استفاده میها برای نظارت و بازبینی محتوایها از آنکه این پلتفرم

اخواه بسیاری از امور نها بر اکوسیستم پلتفرمی جهانی سیطره دارند و خواهرمکند که این پلتفگیری اذعان مینویسنده در مقام نتیجه

منظور مقاومت و ارائه رویکردهای های متعددی بود که بهها وابسته است و باید در پس روشهای کاربران جهانی به آنو فعالیت

ضابطه شبکه ملی اطالعات برای جلوگیری از خروج بی های جهانی وجود دارند. همچنین توسعهجایگزین در برابر سلطه این پلتفرم

ها در صورت لزوم از نشان و مذاکره با آمندکردن فعالیتهای بزرگ و قانونهای کاربران و ایجاد دفاتر پلتفرمحجم انبوه داده

 ها در پیش گرفت.توان برای مقابله با آنراهکارهای دیگری است که می

م کم از تصاحب تماهاست تا دستها و خدمات این پلتفرمهای بدیل از پلتفرمایجاد امکان نمونه یک راه دیگر تالش در مسیر

دانی المللی هنوز تالش چنکه تاکنون در سطح بینرسد با توجه به اینهای کاربران و اطالعات آنها جلوگیری شود. به نظر میداده

منظور طورخاص صورت نگرفته است. تالش بههای برخط بهام و پلتفرمطور عالمللی فضای مجازی بهدرخصوص توسعه حقوق بین

حل اساسی و الزامی برای اعمال حق حاکمیت بر اراضی مجازی درون جغرافیای هر کشور توسعه اکوسیستم بومی پلتفرمی، یک راه

 باشد.

ود و ضمن تأکید شکار پلتفرمی متکی میوکسب هایها و مدلپیش بر پلتفرماز  بر این در اقتصاد دیجیتالی معاصر که بیشعالوه

 های جدیدی بر سرکند، چالشهای جمعی را فراهم میتر از داراییگذاری منابع، ابزارها و امالک زمینه انتفاع گستردهبر اشتراک

ی و ه نابرابری اجتماعشود که بیش از همه زمینشدن اشتغال ایجاد مینحوۀ اشتغال، کار، آیندۀ شغلی، امنیت شغلی و فناورانه

 آورد.نویسی، الگوریتم ـ یادگیری ماشینی( و شاغالن فراهم میاقتصادی را میان دارندگان دانش فنی جدید )برنامه

شود، از نظر او با توجه به سلطۀ جهانی های جهانی بر ایران نیز نویسنده، نکات مهمی را یادآور میدر مورد ارتباط و سلطه پلتفرم

بوک بر فضای مجازی جهان و با توجه به گستردگی و پیچیدگی خدماتی که ی زیرساختی بزرگی همانند گوگل و فیسهاپلتفرم

 وقحق از صیانت منظوربه همه این با. است دشوار بسیار( قدرتمند وجویجست موتور همانند) هاآن مشابه خلق کنند، ارائه می
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ها، اعمال قوانین و مقررات حاکم بر ایران در فضای ایرانیِ فعالیت کاربران آنربران ایرانی و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی کا

 را خود تفعالی تا کنند مجاب را هاآن( دیگر کشورهای از برخی همانند) هاشرکت این با مذاکره طریق از تا شود گوگل پیشنهاد می

الن منظور تطابق با قوانین کدیگر اقداماتی در تعدیل محتوا بهطرف زند )از طریق تأسیس دفاتر محلی( و ازسا مندقانون ایران در

 ایران انجام دهند.

بران های کارکم از تصاحب تمام دادههاست تا دستها و خدمات آنهای بدیل از پلتفرمیک راه دیگر، تالش برای ایجاد امکان نمونه

 هایبوک چین مشهور است، یکی از نمونهن که به فیسچت در کشور چیها جلوگیری شود. رسانه اجتماعی ویو اطالعات آن

 شود.موفق این رویکرد محسوب می

مندترکردن گذاری برای قانونهای بخشی نیز باید تالش شود تا رویکردهای قانوندیگر و در زمینه مقررات حاکم بر پلتفرمطرفاز 

ش نیز ها، از حقوق کارکنان این بخفعالیت قانونی این پلتفرمهای دیجیتال در ایران صورت گیرد تا ضمن ایجاد فعالیت پلتفرم

 در تحقق بسیاری از حقوق ابتدایی کارکنان شاغل در این بخش مؤثر است. صیانت شود، لذا بازتعریفی از جایگاه پلتفرم

رط اساسی آن شه پیشهای جایگزین بومی است. البتدیگر یک سیاست بلندمدت دیگر، فراهم کردن امکان توسعۀ پلتفرماز طرف

گذاری بخش خصوصی برای جلوگیری از شائبه حکومتی یا دولتی بودن آن است. ایجاد فضای رقابتی و باز برای توسعه سرمایه

 .ر کاربران سودمند باشدنظ جلب در تواند شناختی، میهای زیباییهای فنی و جذابیتهای بومی موفق و با قابلیتپلتفرم

 

 اخالق و دین با آن تعامل و ارتباطات کتاب؛ حقوق معرفی 

 خبرگزاری رسا :منبع

 السالم علیه صادق امام دانشگاه انتشارات همت به که است اسماعیلی محسن اثر اخالق و دین با آن تعامل و ارتباطات حقوق کتاب

 .است شده منتشر و چاپ

 نمحس اثر اخالق و دین با آن تعامل و رتباطاتا حقوق کتاب رسا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی سرویس خبرنگار گزارش به

 منتشر و چاپ رقعی جلد در صفحه ۲۱۲ در و ۱۱۶۶ سال در السالم علیه صادق امام دانشگاه انتشارات همت به که است اسماعیلی

 .است شده

 با آن تعامل و تباطاتار حقوق از متشکل که است فصل و بخش هفت شامل و بوده نگاری روزنامه و ارتباطات موضوع در کتاب این

 بیینت و ایرسانه اخالق دین، نگاه از رسانه و رسانه نگاه از دین منابع، و حقوق علم هایبندیتقسیم در آن جایگاه اخالق، و دین

 و وقحق پرتو در بازرگانی تبلیغات موردی مطالعه اخالقی، دستورهای و حقوقی قواعد میان خلط از اجتناب لزوم آن، هدف و کارکرد

 .است اخالق و دین رسانه، تعامل از نظری و عملی های نمونه بازخوانی و اسالم دیدگاه از اطالعات و ارتباطات آزادی اصل اخالق،
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 محصول این های ویژگی

 رحط بر درآمدی حقیقت در شماست، دست در اینک خدا لطف به که کتابی یعنی ،«اخالق و دین با آن تعامل و ارتباطات حقوق»

 .شودمی گرامی خوانندگان شما تقدیم فصل هفت در که است بحث این ترممنسج

 رد آن جایگاه دارد، اختصاص آن هایپایه تبیین و نوپیدا رشته این تعریف به «رسانه و حقوق» عنوان تحت نخست فصل

 حقوق ارآمدک نظام به دستیابی ایبر را ایگانهشش هایبایسته و کندمی تعیین را آن تدوین منابع و حقوق علم هایبندیتقسیم

 .شماردمیبر ایرسانه

 و بوده ولهمق دو این متقابل کنش بیانگر دین، نگاه از رسانه و رسانه نگاه از دین. است بحث موضوع «رسانه و دین» دوم فصل در

 .گرددمی یادآوری اخالقی و حقوقی قالب دو در ایرسانه هایپیام بر دین تأثیر آن، از پس

 تبیین و ایرسانه اخالق تعریف ارائه ضمن تا گرفتمی قرار بعدی فصل موضوع باید «رسانه و اخالق» شد، گفته که ایمقدمه با

 تفاوت و تشابه موارد تبیین. گیرد قرار تأکید مورد اخالقی دستورهای و حقوقی قواعد میان خلط از اجتناب لزوم آن، هدف و کارکرد

 این بخشپایان ایحرفه اخالق کردن مندضابطه و معیارسازی لزوم. نمودمی ضروری جهت همین به اخالقی و حقوقی هایگزاره

 .است فصل

 معنای هب نگاری،روزنامه حرفه در اخالق نبایدهای و بایدها سازیشفاف و تدوین برای هاتالش ترینقدیمی بر مروری به چهارم فصل

 ترجمه حقیقت در فصل این. گذاردمی محترم خواننده اختیار در را «جهان در اخالقی هاینامهنظام از فهرستی» و پردازدمی آن عام

 .گرددمی معرفی خود جای در و شده منتشر یونسکو سوی از که است زمینه همین در معتبر کتاب یک از بخشی

 شده انجام نظری مباحث که است آن پی در «اخالق و حقوق پرتو در بازرگانی تبلیغات موردی؛ مطالعه: »عنوان تحت پنجم فصل

 و اهمیت. دده قرار سنجش معرض در ارتباطی هایفعالیت جدیدترین و ترینمهم از یکی در عملی تطبیق با را پیشین هایفصل در

 یمورد طالعهم این موضوع انتخاب انگیزه سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایبخش در بازرگانی تبلیغات آثار

 فتهگر قرار توجه مورد نیز بومی و اسالمی الگوی از دورنمایی مورد، این در جهانی هاینمونه و هاتجربه به اشاره از پس. است بوده

 .است

 بر حاکم قواعد و اصول تمام زیربنای اصل این: زیرا است؛ ششم فصل موضوع «اسالم دیدگاه از اطالعات و ارتباطات آزادی اصل»

 اردد ضرورت پس. است اخالق و دین حقوق، مقوله سه هر تالقی محل آنکه ضمن رود؛می شمار به ایرسانه و رتباطیا هایفعالیت

 .شود گذاشته بحث به ما کشور در اخالقی فرهنگ اساس و گذاریقانون مبنای عنوان به اسالم نگاه از که

 اهللضلف شیخ روزنامه. است یافته اختصاص اخالق و دین انه،رس تعامل از نظری و عملی نمونه دو بازخوانی به آخر فصل سرانجام

 از چگونه دین علمای نوین، ارتباطی ابزارهای رواج ابتدای از دهدمی نشان که است حوزوی ـ مردمی مطبوعات از اینمونه نوری؛

 .اندجسته بهره عمالً  خویش، سیاسی و اجتماعی هایرسالت انجام برای جمعی هایرسانه
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 رعایت و دینی هایرسالت ایفای بر مبتنی نگاریروزنامه به زیبا نگاهی که است معاصر برجسته عالم دیگر نیز صدر موسی امام

 یآزاد اهمیت بر و شماردمی عزیز را آن در کار و بزرگ خدمت و عبادت محراب مثابه به را رسانه او. است داشته اخالقی هایبایسته

 .بود خواهد حاضر کتاب ختام حُسن نگاه این بازخوانی. ورزدمی اصرار حرفه این در آزادگی و

 

 گریاباحه با شیعه امامان مواجهه» انتشار کتاب»  

 خبرگزاری ایبنا :منبع

 .رسید چاپ به صفحه ۴۲۱ در زاده حاجی یداهلل اثر «گریاباحه با شیعه امامان مواجهه» کتاب

 لومع پژوهشگاه( ع)بیت اهل سیره و تاریخ پژوهشکده در که است زاده حاجی داهللی اثر «گری اباحه با شیعه امامان مواجهه» کتاب

 . شد منتشر صفحه ۴۲۱ در پژوهشگاه این نشر همت به و تهیه اسالمی فرهنگ و

 واکاوی جهت همین به است؛ ساخته مواجه جدی خطراتی با امروز به تا گذشته از را اسالمی فرهنگ که انحرافاتی از گریاباحه

 .ستا برخوردار زیادی اهمیت از ایشان با دینی پیشوایان برخورد نوع به توجه و آنان هایگمانه و اسالم صدر در اباحیان صادیقم

 به رعیش حدود گرفتن نادیده از برخی. اندشده کشیده انحراف به و شده روی کج دچار ادیان دیگر پیروان همانند مسلمانان برخی

 به شان دیپایبن عدم و آنان گریاباحی میزان و علل چگونگی، البته. انددانسته آن انجام از نیازبی را خود و پرداخته تکالیف اسقاط

 .است بوده متفاوت آنان برابر در نیز ها واکنش و بوده مختلف اسالمی احکام

 دیج بسیار مواجهه اسالمی، صیلا فرهنگ از صیانت و حفظ منظور به است، اسوه مسلمانان برای همواره آنان سیره که( ع)امامان

 ادرستین خویش سیره در اندکرده تالش و کرده مبارزه اباحه اهل با آنان. اند داشته اباحیان عملکرد و ها گمانه با اغماضی قابل غیر و

 .کنند بیان مسلمانان و شیعیان برای را آنان روش و راه

 کشیده صویرت به گریاباحه تفکر و اباحه اهل با مبارزه در را دینی پیشوایان عملی و قولی سیره اباحه، اهل معرفی ضمن حاضر نوشتار

 شده وجهت نیز منابع و پیشینه به آن در و دارد اختصاص کلیات به اول فصل. است یافته سامان فصل شش در پژوهش این. است

. است هگرفت قرار توجه مورد «گریاباحه اریخیت شناسیگونه» عنوان ذیل اسالمی جامعه در گریاباحه تاریخچه دوم، فصل در. است

 بحث مورد( لیهاسماعی و غالیان) شیعه به منتسب اباحیه و( مانی پیروان زنادقه، خرّمیّه، امیه،بنی مرجئه،) شیعی اباحیان فصل، این در

 خنس ایشان با( ع)اطهار ائمه ههمواج از آنها در که است بعدی فصل الزمه و مقدمه اباحه اهل شناسایی. است گرفته قرار بررسی و

 .است آمده میان به

 أویلت به توانمی فصل این مباحث جمله از. است گرفته قرار واکاوی مورد «گریاباحه علل و مبانی» پژوهش، این سوم فصل در

 ارهاش نادرست هایهگمان و الهی حکمت با محرمات از نهی مغایرت ،(ع)بیت اهل به انتساب بخشی نجات گمانه محرمات، و واجبات

 .کرد
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 رواج عیان،شی به بدبینی جامعه، در اخالقی فساد رواج. است شده توجه اسالمی جامعه بر گریاباحه منفی پیامدهای به چهارم فصل در

 .رودمی شماربه فصل این مباحث از برخی دینی، دستورهای به اعتناییبی فرهنگ ترویج و عمل، مخرب هایخواب

 تعبیری هب و شیعه به منتسب هایگریاباحه با شیعه امامان مواجهه به است، فصول سایر از ترمفصل که پژوهش این پنجم فصل

 گمانه اب مخالفت ،«امام معرفت پی در تکلیف سقوط» گمانه رد به فصل، این در. است یافته اختصاص ایفرقه درون های گریاباحه

 رحمت اطرخ به الهی فرامین به توجهیبی از نهی ،(ع)بیت اهل به انتساب صرف با ابیی نجات گمانه رد ،(ع)بیت اهل والیت کفایت

 سیله،و گر توجیه هدف باور رد الهی، حدود و احکام پایه بی هایتأویل رد شفاعت، جهت به الهی فرامین به توجهیبی از نهی خداوند،

 .است شده پرداخته اباحه اهل شرکت هب اشاره و برائت و لعن و اباحه اهل با همنشینی از شیعیان نهی

 با قابلهم است؛ پرداخته ایفرقه برون تعبیری به و شیعه جامعه از بیرون هایگریاباحه با شیعه امامان مواجهه به نیز ششم فصل

 . است لفص این مباحث جمله از حاکمان گرایانه اباحی تفکرات با مقابله و زنادقه، با مواجهه جبرگرایان، گریاباحه با مواجهه مرجئه،

 

 کشور مغز بر اقتصاد پتک مسووالن؛ هایدغدغه و اساتید مهاجرت 

 خبرگزاری فارس :منبع

 بررسی را آمار این کاهش راهکارهای و علت است، شده تبدیل مسووالن دغدغه به دیگر کشورهای به دانشگاه اساتید مهاجرت

 .ایمکرده

 این برای را دیگر مکان به مکانی از افراد جایی به جا و انتقال یا کوچ معنای کنیم، جوجست لغت فرهنگ در را «مهاجرت» واژه اگر

 به کشوری از زندگی برای و آورندمی روی آن به شانزندگی شرایط بهبود برای افراد که اندآورده نیز آن توضیح در و اندنوشته کلمه

 .روندمی دیگر کشور

 توانمی علمی هایمهاجرت و دانشگاهی افراد زمینه در که گیردمی صورت متفاوتی دالیل هب و مختلف قشرهای در مهاجرت البته

 .کرد عنوان افراد مهاجرت دالیل عنوان به را بهتر درسی شرایط و تحصیل ادامه

 به اهگ ند،رومی ترپیشرفته کشورهای به تحصیل ادامه برای سوم جهان کشورهای در برتر استعدادهای و نخبگان معمول طور به

 .شوندمی ماندگار غربت در گاه و گردندبازمی کشورشان

 گذشته هایسال در شوند،می خارج کشور از نخبه مغزهای که چرا شودمی برده نام هم مغزها فرار عنوان به مهاجرت نوع این از

 رد البته داشت، قرار جهان در نخبگان خروج مدو مقام در ایران آمارها از یکی براساس که کردندمی اعالم را نخبگان خروج از آماری

 خبگانن مهاجرت از دقیقی آمار باید ما اینکه است مسلم آنچه اما گرفتمی صورت ایران علیه نیز بسیاری نماییسیاه آمارها ارائه

 .کنیم بررسی را آن علل و باشیم داشته دیگر کشورهای به کشورمان
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 کنند؟می چه کنکور برترهای رتبه* 

 یک در یمبدان تا شدیم جویا را هاآن وضعیت و گرفتیم تماس گذشته هایسال در کنکور برتر هایرتبه از نفر چند با زمینه این رد

 چرا؟ و شوندمی خارج کشور از افراد از درصد چند نفره چند آماری جامعه

 دکترای رشته در تحصیل ادامه حال در ستانانگل LSE دانشگاه در ۶۱ سال سراسری کنکور ریاضی گروه اول رتبه سعیدی یاسمن

 .دارد را کشور به بازگشت قصد و است اقتصاد

 .ندارد را خارج در تحصیل ادامه قصد و است ایران در نیز ۶3 سال انسانی کنکورسراسری ۱ رتبه موسوی سادات زهرا

 شود، اعالم نامش نخواست که پیش سال چند رکنکو برتر هایرتبه از یکی پدر شدیم، جویا پدرش از را دیگری برتر رتبه وضعیت

 برساند انپای به را کارشناسی مقطه وقتی اما خواندمی درس کشور برتر هایدانشگاه از یکی در و است ایران در هنوز من فرزند: گفت

 بهترین تیوق است، ربهت آنجا در تحصیل شرایط صد در صد زیرا برود، خارجی کشورهای از یکی به تحصیل ادامه برای کندمی سعی

 نکنند؟ استفاده شانفرصت از جوانان چرا میدهند پیشنهاد را شرایط

 و کاری تسهیالت کشور، استعدادهای به که است این هم آن دلیل و شده زیاد مهاجرت: گفت نیز کنکور برتر هایرتبه از یکی مادر

 و شدبا خودش مملکت در دارد دوست کسی هر: گفت وی ،کنند مهاجرت هستند مجبور دلیل همین به و شودنمی ارائه تحصیلی

 .کنندمی خروج به مجبور را نخبگان دهندنمی تسهیالت وقتی ولی برود غربت کشور به ندارد دوست

 دیگر فرزندمان یمکننمی فکر:گفت نیز است، تحصیل به مشغول کانادا کشور در فرزندش که کنکور برتر هایرتبه از دیگر یکی پدر

 ماندنش به انعق هم ما و ندارد بازگشت برای دلیلی کشور اقتصادی شرایط به توجه با اما برگردد که امیدواریم البته برگردد شورک به

 .برشمرد نخبگان مهاجرت دالیل از را کشور تحصیلی شرایط و اقتصادی ثبات عدم کاری، شرایط وی شدیم، کشور خارج در

 شده ارائه راهکارهای و نخبگان مهاجرت از مسووالن نگرانی* 

 .است ردهک نگران را مسووالن حدودی تا مسأله این و دارد وجود نیز دانشگاه اساتید میان در نخبگان مهاجرت البته فارس، گزارش به

 نشست آن رد جلیلی شد، مطرح شریف صنعتی دانشگاه رئیس جلیلی رسول سوی از هادانشگاه روسای نشست آخرین در مسأله این

 هب هم اساتید مهاجرت حاضر حال در اما بود، دانشجویان مهاجرت فقط ما درد گذشته در: بود گفته و داده خبر اساتید مهاجرت غازآ از

 .است شده افزوده دغدغه این

 و یداسات حوزه در چه را مهاجرت گلزلفی اینکه هم آن و است داشته هاییصحبت نیز علوم وزیر گلزلفی محمدعلی زمینه این در

 کشوری زا باید و هستند دنیا مردم تمام به متعلق دانشمندان علمی عرصه در که است معتقد و داندنمی بدی مسأله دانشجویان چه

 .است مانمتخصصان بیکاری رودمی شمار به تهدید ما برای آنچه اما بروند دیگر کشور به

 خود ستهشای شغل و معاش امرار برای افراد این کنیم آفرینی شغل مانمتخصصان برای توانیمنمی ما وقتی دارد اعتقاد علوم وزیر

 .کنندمی مهاجرت
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 .دارد هاییبرنامه علوم وزارت زمینه این در که داندمی علمی دیپلماسی در را مهاجرت آسیب حل راهکار گلزلفی

 همسایه کشورهای بخصوص خارجی ورهایکش با ایران هایدانشگاه و علوم وزارت سوی از علمی مشترک هایپروژه راستا این در

 .است شده طراحی

 مسووالن از و کرده ارهاش موضوع این به دانشگاه اساتید با اندیشیهم نشست در پیش چندی نیز جمهور رئیس رئیسی سیدابراهیم البته

 نخبگان مهاجرت ات باشند امیدوار کشور آینده به نسبت که شود رفتار نحوی به هستند، کشور سازانآینده که دانشجویان با که خواست

 .دارد عهده بر جدی وظیفه آن خصوص در دولت که است موضوعی این و کند پیدا معکوس روند

 نخبگان ندهند اجازه و کنند مسدود را نخبگان مهاجرت مسیر تا است خواسته دولت از نیز اسالمی شورای مجلس نماینده فالحی سارا

 .بروند دیگر کشورهای به صادیاقت مشکالت و مسائل بخاطر ما

 .خواستیم او از بیشتری توضیحات و کردیم وگوگفت شریف صنعتی دانشگاه رئیس جلیلی رسول با زمینه این در

 از پس نیز اهآن از بخشی است، طبیعی بروند کشور از خارج به علمی مطالعات برای ما دانشمندان از کمی درصد اینکه: گفت جلیلی

 .است نگرانی جای شود زیاد میزان این اگر اما گردندبازمی کشور به تحصیل ادامه

 کارآفرینی افراد نای برای بتوانیم که شود ریزیبرنامه ایگونه به باید: گفت و دانسته شغلی شرایط نبود در را مهاجرت افزایش علت وی

 .کنیم

 نخبگان مهاجرت لعل از یکی فرهنگی، انقالب ایعالیشور سابق عضو و شریف صنعتی دانشگاه علمی هیأت عضو گلشنی مهدی البته

 از را هاچهب باید است، نگرفته صورت فرهنگی کار کافی اندازه به کشور هایدانشگاه در: گفت و دانسته اشتباه سازیفرهنگ در را

 .یابدمی شکاه مهاجرت آمار باشد زنده جوانان در ملی هویت حس وقتی کرد، آشنا ملی هویت با آموزیدانش زمان

 مسلم نچهآ ولی کنندمی مطرح نخبگان مهاجرت علت عنوان به را شغلی و اقتصادی مشکالت کارشناسان بیشتر فارس، گزارش به

 .دباشن معکوس مهاجرت افزایش و آمار این کاهش برای راهکاری دنبال به باید کشور مسووالن باشد که هرچه مهاجرت علت است

 

  در اندیشکده شریف« لی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتالشورایعا»برگزاری رویداد 

 خبرگزاری فارس :منبع

شورایعالی فضای مجازی و مسئلۀ حاکمیت دیجیتال و با همکاری »در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری نشستی با موضوع 

 .زار خواهد شدمشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم گری ایران در محل این اندیشکده برگ
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به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری 

فارس به نقل از روابط عمومی اندیشکده حکمرانی 

 ۱۱۶۲شریف، با حکم رهبر انقالب در اسفند 

ای در حوزه فضای مجازی تشکیل شورایی فراقوه

گذاری شد تا نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست

مندی از ت بهرهگیری و هماهنگی در جهو تصمیم

بدیل ناشی از گسترش روزافزون های بیفرصت

 .ها و اقتضائات ناشی از آن باشدفضای مجازی در جهان و رویارویی با چالش

گیری شورایعالی فضای مجازی، نظام سیاسی نسبتاً جوان کشور، یکی از پیشروترین تجربیات همگرایی در حکمرانی ملی با شکل

تازگی و با تشکیل شوراهای مشابه  ها حکمرانی به های سیاسی با سابقه قرنرد، این در حالی است که نظامفضای مجازی را تجربه ک

 .برند واسطه ادغام نهادهای سنتی هنوز در ابتدای این مسیر به سر می به

حوه یابی دقیقی از عملکرد و نبا گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شورا و همزمان با تغییر دولت، اکنون زمان مناسبی است تا ارز

عمل آورد. در همین راستا، اندیشکده منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت ارتقای حکمرانی فضای مجازی، به حکمرانی این شورا، به

موضوع،  نمنظور ایجاد بستری برای گفتگو پیرامون ای ها و در یک فضای آکادمیک، بهحکمرانی شریف در نظر دارد تا فارغ از جنجال

 .برگزار کند« عالی فضای مجازی و مسئلۀ حاکمیت دیجیتالشورای»رویدادی تحت عنوان 

 :بخش، به بررسی عملکرد شورایعالی فضای مجازی خواهد پرداخت. جزئیات هر نشست به شرح زیر است ۴این رویداد در 

 نشست اول: نوآوری در همگرایی؛ ناکامی در حکمرانی

شورایعالی فضای مجازی، در سالیان اخیر، همواره انتقادات ریز و درشتی بر عملکرد شورا وارد بوده است.  انهرغم طراحی نوآور علی

داری گویی به نیازهای مردم در خدمات حیاتی فضای مجازی عملکرد مطلوبی داشته است؟ نقش شورا در سکانآیا شورا در پاسخ

عملکرد شورا در راستای مرزبانی دیجیتال و حفظ استقالل دیجیتال کشور تا  حکمرانی فضای مجازی چه میزان کارآمد بوده است؟

های خود موفق بوده است؟ اتصال به ساختارهای سازی سیاستشود؟ شورا تا چه اندازه در اجراییآمیز ارزیابی میچه حد موفقیت

گذاری ه به چه شکل باید باشد؟ در الیه سیاستگاناجرایی و تقنینی در شورا تا چه حد رقم خورده است؟ نسبت شورا با قوای سه

ای از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی امنیت ملی، شورای نگهبان و کالن، تعامل شورا با دیگر نهادهای فراقوه

 شورایعالی انقالب فرهنگی تا چه میزان سازنده بوده است؟
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 گرینشست دوم: شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم

گران از دیگر مواردی است که همواره مورد بحث بوده است. برخی معتقدند که ورود شورا تباط شورایعالی فضای مجازی با تنظیمار

جازی در گران بخشی فضای مگری حوزه فضای مجازی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل شورا، با وظایف تنظیمبه تنظیم

خوبی ران بهگشود این است که آیا شورا توانسته نسبت خود را با تنظیماین راستا مطرح می تعارض قرار داشته است. سؤالی که در

ب در نوعی در نقش یک رقیگران بوده یا شورا بهتنقیح کند؟ آیا عملکرد شورا در این دو دوره در راستای نظارت بر عملکرد تنظیم

گری برخوردار است؟ سازی مصوبات خود در حوزه تنظیم ی الزم برای اجراییها ظاهر شده است؟ شورا تا چه میزان از ابزارهابرابر آن

 گران را داراست؟گذاری روی تنظیمآیا شورا از نظر بروکراتیک، اقتدار الزم برای هماهنگی و سیاست

 گر؟کننده یا تنظیمگذار، هماهنگنشست سوم: آشفتگی نهادی؛ سیاست

طراحی نهادهای حکمرانی است. در همین راستا، یکی از انتقادات مطروحه در مورد عملکرد  تناسب ساختاری و کارکردی، اصل اولیه

ی است. با گرکنندگی و تنظیمگذاری، هماهنگگذاری اجرایی، قانونگذاری کالن، سیاستشورا عدم مرزبندی مشخص بین سیاست

را توانسته جایگاه خود را در این زمینه تدقیق کند؟ یا میان های متعددی که در نظام حکمرانی کشور وجود دارد، آیا شوتوجه به نقش

ای طوالنی دارد، در که در کشور ما سابقه« کارههمه»وآمد بوده است؟ آیا شورا با خلق دوبارۀ ساختارهای های مختلف در رفتنقش

 های ناموفق گذشته حرکت کرده است؟جهت تکرار تجربه

 های دیجیتالو بحران نشست چهارم: شورایعالی فضای مجازی

توان یهای اخیر مهای دیجیتال است. از بحرانآفرینی مناسب در مدیریت بحران های شورایعالی فضای مجازی نقشیکی از کارویژه

گذاری در فضای مجازی بود، اشاره کرد. قطعی های مربوط به طرح موسوم به صیانت که اولین تجربه تالش برای قانونبه جنجال

یژه برخورد حذفی با و های اینترنتی، بهها و پلتفرمنت در حوادث امنیتی، فیلترینگ تلگرام و همچنین تحریم ایران توسط سایتاینتر

الی فضای ها، آیا شورایعاند. در مقابله با این بحرانگیر کشور بودههای گریبانشهید قاسم سلیمانی در فضای مجازی از دیگر بحران

 نقش خود را به خوبی ایفا کرده و وضعیت مطلوبی ایجاد کند؟ مجازی توانسته است

تیرماه با  ۶و  ۱در تاریخ های چهارشنبه و پنج شنبه « شورایعالی فضای مجازی و مسئلۀ حاکمیت دیجیتال»گفتنی است که رویداد 

 .همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم گری ایران برگزار می گردد
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 های اجراییمنظور جذب در دستگاهنامه شناسایی استعدادهای برتر و نخبه بهوهتصویب شی 

 خبرگزاری فارس :منبع

 .های اجرایی تصویب شدمنظور جذب در دستگاهنامه شناسایی استعدادهای برتر و نخبه بهشیوه

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت پایگاه 

 ورایش جلسه رسانی بنیاد ملی نخبگان،اطالع

 حضور با انسانی سرمایه و دیریتم توسعه

 فناوری و علمی معاون ستاری، سورنا

 یثمم نخبگان، ملی بنیاد رئیس و جمهوررئیس

جمهور و رئیس سازمان ئیسر معاون لطیفی،

مقدم؛ اداری و استخدامی کشور، ناصر باقری

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و جمعی از اعضای 

 .انی، در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شدشورای توسعه مدیریت و سرمایه انس

بود که پس  های اجراییمنظور جذب در دستگاهنامه شناسایی استعدادهای برتر و نخبه بهترین دستور کار این جلسه بررسی شیوهمهم

 .نامه مذکور مورد تصویب قرار گرفتنظر پیرامون نتایج و مزایای آن، شیوهاز بحث و تبادل

 هایکارگروه ادایج: کرد عنوان شوند، همراه مدیریت توسعه شورای و نخبگان شورای است، شایسته اینکه بر تأکید با لطیفی میثم 

نامه برای شناسایی نخبگان واقعی برای تسریع در کار، ضروری است؛ ضمن اینکه موضوع نخبگان حوزوی نیز باید در آیین مشترک

 .ه شودهای برتر گنجاندشناسایی استعداد

دار باشد تا بتوان بعد از بازه زمانی معین، نتایج حاصل از اجرای های برتر زماننامه شناسایی استعدادوی در ادامه افزود: بهتر است آیین

 .آن را ارزیابی و در صورت نیاز بازنگری کرد

های های اجرایی به دستگاهی دستگاهرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان مأموریت کارمندان رسمی و پیمان

قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: الگوی نظامات اداره باید از الگوی مبتنی بر  ۱۱7اجرایی مستثنی شده در ماده 

ها راحتی در دستگاهتغییر یابد تا کارمند بتواند به (position based) به الگوی مبتنی بر موقعیت (career based) شغل

 .جایی کارمندان را تسهیل کرده و بر روی مدیریت دانش تمرکز داشته باشیمشود؛ ما باید فرآیند جابه مأمور

 :داردگونه مقرر میهای اجرایی ایننامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه( آیین۱گفتنی است، ماده )
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نامه شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای نامه، شیوهاه از تاریخ ابالغ این آیینبنیاد موظف است با همکاری سازمان ظرف سه م

های شغلی، های علمی، پژوهشی، فناوری و افتخارات متقاضیان، شایستگیهای بالقوه و بالفعل را با در نظر گرفتن شایستگیتوانمندی

های اجرایی تنظیم و به تصویب شورای توسعه مدیریت و اهگیری ایجاد تحول در دستگفرهنگی، اجتماعی و سوابق کاری با جهت

 .( قانون مدیریت برساند۱۱1سرمایه انسانی موضوع ماده )

 

 حمایت اجتماعی کارآمد نداریم«/سوگ و خشم تالقی»شناس درباره هشدار یک جامعه 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 درماندگی»ایران دچار نوعی  کنم جامعهفکر می» -ایرنا -تهران

است؛ شبیه یک سوگواری ناتمام که افراد احساس « شدهآموخته

وگ یابند... سرفت از مشکل را نمیاند و راه برونکنند درماندهمی

روان مردم ه و این وضعیت برای سالمتدر جامعه مستمر شد

 «.خطرناک است

با دکتر  دو بخش در بررسی علمی سوگ و سوگواری، در

 شناسی، درباره معضلدکترای تخصصی روان« فرشته حیدری»

وپل آبادان و های ابراز نشده در دوران کرونا و حادثه مترسوگ

 وگو کردیمگفت و آثار و پیامدهای آن «های تاخیریسوگ» همچنین پدیده

 با عفریالعابدین جزین شناس آشنا به مسائل روز کشور در میان گذاشتیم. دکتردر بخش سوم و پایانی، موضوع را با یک جامعه

کند که ناشی از مرگ های مضاعفی اشاره میرونا و حادثه متروپل آبادان، به خشمک هایفقدان به خود بومی و تخصصی نگاه

 .هایی که در ابتدای کرونا و این اواخر، در فاجعه آبادان رخ دادهمان فقدان غیرمنتظره است؛

« بررسی مسائل اجتماعی ایران»شناسی را با گرایش جعفری، پژوهشگری اجتماعی را در دانشگاه عالمه طباطبایی و دکترای جامعه

راف مناسبی به سوگ و سوگواری در فرهنگ و جامعه در دانشگاه شیراز خوانده است؛ او با توجه به سوابق اجرایی و پژوهشی، اش

 .ایران دارد

 شناختی چیست؟های آن با نگاه روانشود و تفاوتشناسی چگونه تعریف میایرنا: سوگ در جامعه

 شناسیامعهج حوزه در که کارهایی ترینقدیمی شاید است؛  شناسی به مساله سوگ، نگاه همبستگینگاه کالسیک جامعه :جعفری

 کند و آنجا، بحثمطرح می« صور بنیانی حیات دینی»بوده که در کتاب « امیل دورکیم»زمینه انجام شده، کارهای  این در علمی

https://www.irna.ir/news/84789170/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2022/05/24/4/169707726.jpg?ts=1653468385068
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در جامعه،  افتد وگیرد. یعنی زمانی که فقدانی اتفاق میسنتی درنظر می سوگواری را به عنوان یک شیوه برای همبستگی جامعه

شناسی مطرح گذارند. مانند کارکردی که در روانشوند و او را تنها نمید، افراد دور هم جمع میدهشخصی عزیزی ر از دست می

شود و آن زمان، بهترین موقعیت است که میشود، فشار روانی زیادی به شخص وارد است و وقتی فرد با یک فقدان شدید مواجه می

 .دچارش شودهایی که احتمال دارد د از افسردگیجامعه بتواند دست فرد سوگوار را بگیرد و او را برهان

 

 کار  شوند و ایندر واقع مهمترین کارکرد سوگواری، همان است که افراد کنار داغدار جمع می

شود؛ این رفتار به عنوان یکی از مناسک مهم می آنها اجتماعی انسجام بیشتر حفظ سبب

رد. این کارکرد سوگواری حتی در جوامع اجتماعی نیز مطرح است که در بیشتر جوامع وجود دا

شود؛ یعنی با اینکه دورکیم معتقد بود این همبستگی )ناشی از سوگواری( مدرن نیز مشاهده می

های جوامع سنتی است که همبستگی مکانیکی دارند و در این جوامع، افراد با از ویژگی

کنند، در جوامع مدرن، همبستگی ارگانیکی که ناشی از تقسیم کار هایی که با یکدیگر دارند در کنار هم انسجام پیدا میمشابهت

 .افتدتخصصی است اتفاق می

آن  کنداعی، قابل تبیین است؛ چون کمک میاجتم شناختیروان لحاظ از نیز مدرن جوامع در هابودن هم کنار  ها واما این مشابهت

بیرون بیاید، با واقعیت مواجه شود و همزمان، همبستگی اجتماعی خود شخصی که دچار ترومای روانی شده، بتواند از فاز افسردگی 

 .را با دیگران حفظ کند

 رابطه سوگ و خشم درونی

 شناختی، حفظ همبستگی فرد با جامعه است؟ترین کارکرد سوگواری از نظر جامعهایرنا: در واقع مهم

ارکردهای دیگری هم دارد؛ به هر حال فقدان یک عزیز، عالوه بله؛ البته در جوامع مختلف بسته به شرایطی که دارند، ک :جعفری

ویژه زمانی که فرد با یک مرگ غیرمنتظره مواجه  زاید؛ بهشود، یک نوع خشم درونی را میبر اینکه فشار روانی زیادی را موجب می

شم درونی ایجاد و آن مناسک سوگواری، افتاد؛ در این صورت است که خکند آن مرگ یا فقدان، نباید اتفاق میشود و فکر میمی

 .ریزی خشم نیز شودتواند باعث برونگاهی می

های اخیر وارد شده است، باید متعلق به افرادی دانست که ای که در فقدانایرنا: با این نگاه، بیشترین ضربه

 در دوره کرونا داغ دیدند، چون نتوانستند سوگواری کنند؛ درست است؟

شان را از دست داده شدند و کسانی که عزیزانشدن منع میکرونا، افراد از دور هم جمع همینطور است؛ چون در دورهدقیقا  :جعفری

بودند، ناگزیر بودند در تنهایی بار مصیبت را تحمل کنند و این، از لحاظ روانی هم فشار مضاعفی بود؛ زیرا دچار مشکلی شدند که 

هایی ریزی و هم درمان شود. به همین دلیل بیشتر خانوادهن افسردگی فرصت پیدا نکرد که هم برونماند؛ در واقع آنشده باقی حل

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/06/26/0/169768350.png?ts=1656229335793
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شان مستمر شد، ادامه اند از سوگ خود خارج شوند؛ زیرا غم و اندوهکه در دوران کرونا عزیزی را از دست دادند، هنوز شاید نتونسته

 .را تطبیق دهندهای موجود، خود پیدا کرد و نتوانستند با واقعیت

شود شرایطی را فراهم کرد که آن های کرونایی نگذشته است؛ آیا میایرنا: هنوز که زمان زیادی از مرگ

 های ابراز نشده، تخلیه شوند؟ به طور مثال در برگزاری سالگرد برای متوفی؟سوگ

ندانم ماند. در خویشاوروانی در ذهن و کالبدشان می تاثیر نیست، اما آن غم به هرحال به عنوان یک گرهاین اقدام البته بی :جعفری

ه ها، نتوانستیم برای عرض تسلیت حضوری بکسانی هستند که عزیزی را در شرایط کرونایی از دست دادند و ما به دلیل محدودیت

بتال اجه بودیم و شاید خودمان هم مگفتند چطور ما که با این بیماری از نزدیک موآنها سر بزنیم؛ در حالی که آنها انتظار داشتند و می

 !کدام از افراد فامیل سراغ ما نیامدند؟شدیم و تحمل کردیم اما هیچ

کند. حتی من در فامیل شنیدم که برخی افراد همین پیشنهاد آنها سنگینی می دهد هنوز بار غم زیادی بر دوشاین توقع نشان می

م که ای بگذاریه کرونا، مقداری فروکش کرده است، بیایید با هم جمع شویم و جلسهکردند و معتقد بودند حاال کشما را مطرح می

خصوص که حاال  به کند؛ تعدیل مثال ختم قرآنی برای فرد متوفی انجام دهیم تا شاید این کار بتواند مقداری از سوگ بازماندگان را 

 .ها، امنیت بیشتری داردها تزریق شده و حضور در جمعکه واکسن

؛ تواند دوباره به زندگی واقعی برگردده هرحال یکی از مهمترین کارکردهای مراسم سوگواری جمعی، این است که شخص سوگوار میب

 .در حالی که در دوران اوج کرونا این اتفاق نیفتاد و شخص داغدار در غم نهان خود گرفتار شد و نتوانست به زندگی عادی برگردد

شناختی، انسجام اجتماعی خیلی اهمیت دارد؛ چون جامعه، بدون انسجام اصال جامعه نیست؛ این عهدر هر شرایطی، از لحاظ جام

ها، نامهتواند انسجام مورد نیاز را شکل دهد و شاید بهترین توصیه این باشد که ضمن رعایت شیوههمبستگی بین افراد است که می

 جام اجتماعیضرورت حفظ انسها، حضور داشته باشندافراد حتما در جمع

گبار های مردانیم آن اوجمبهمی برای کرونا قابل تصور است و نمی ایرنا: در شرایطی هستیم که هنوز آینده

ایم؛ حال اگر سال و نیم گذشته یک تجربه بزرگ اجتماعی کسب کرده ۲بازخواهد گشت یا نه اما در مقابل، در 

 ویید؟گهایی به مردم داشته باشید، چه میشناس توصیهبا این تجارب اخیر، بخواهید به عنوان یک جامعه

شناختی، انسجام اجتماعی خیلی اهمیت دارد؛ چون جامعه، بدون انسجام اصال جامعه ببینید در هر شرایطی، از لحاظ جامعه :جعفری

من رعایت صیه این باشد که ضتواند انسجام مورد نیاز را شکل دهد و شاید بهترین تونیست؛ این همبستگی بین افراد است که می

 .ها، حضور داشته باشند؛ این حضور خیلی اهمیت داردها، افراد حتما در جمعنامهشیوه
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زیکی بین ایم، اما حضور فیاند، از طریق تلفن یا در فضای مجازی تسلیت گفتهما شاید تاکنون به کسانی که عزیزی را از دست داده

شود شخصی که دچار اندوه و سوگ آفریند. این پیامد باعث میهم دارد که پیامد اجتماعی می شناختی عمیقآنها، یک خاصیت روان

 .شده، با حضور افراد دیگر احساس کند که تنها نیست و در هجوم مسائل و مصائب، تنها رها نشده است

شده ش کرده اما یادمان باشد، هنوز تمام نها باشد؛ البته درست است کرونا فروکالبته این حضور به طور حتم باید با رعایت پروتکل

ایت زدن و رعکنند. بنابراین با ماسکها را رعایت مینامههای عمومی، خیلی کم شیوهبینیم مردم در مکاناست. این روزها زیاد می

راحل روانی پذیرش فقدان را اند حضور یافت تا آنها بتوانند متوان در کنار اشخاصی که عزیزی را از دست دادهها، میدستورالعمل

 .تر در کنندراحت

رای او ب اتفاق این که بپذیرد خواهدنمی اصال و گیردمی قرار انکار مرحله در  دهد، ابتدادانیم وقتی شخص، عزیزی را از دست میمی

رام آرام در کنار یک جمع حامی، افتاده است؛ بعد از آن اگر همراهی اطرافیان باشد و نیز با برگزاری مراسم تدفین و خاکسپاری، آ

 .تواند با واقعیت کنار بیاید و بپذیرد که هرچه باشد این اتفاق تلخ رخ داده است و باید گذر کردشخص سوگوار می

 علل خشم مردم از ماجرای متروپل

ا دارد؛ زها و مسائل اجتماعی مرتبط با آن البته مفصل است و نیاز به یک فرصت مجموضوع کرونا و سوگایرنا: 

 های انسانی واگر اجازه دهید برویم سراغ موضوع دوم که حادثه متروپل آبادان است. در این حادثه اگر جنبه

را کنار بگذاریم، یک سوال مشخص این است که « سرمایه اجتماعی»از دست دادن عزیزان و کاهش شدید 

که وه مناسبی سوگواری کنند؟ حتی با اینبه نظر شما در آن شرایط محیطی، آیا بازماندگان توانستند به شی

 مراسمی را هم نهادهای مختلف برای عزاداری برگزار کردند و ... ؟

توان از چند جنبه نگاه کرد؛ یکی همان محوری بود که در ابتدای بحث مطرح کردم و نوع مواجهه افراد به حادثه آبادان می :جعفری

کند؛ این خشم در ماجرای آبادان کامال مشهود بود؛ چون مردم اصال اعفی ایجاد میهای غیرمنتظره است که خشم درونی مضبا مرگ

شان زیر ساختمانی که هنوز در حال ساخت است، مدفون شوند. این خشم سوق پیدا کرد به سمت کسانی که انتظار نداشتند عزیزان

 .مسبب حادثه بودند

ک اتفاق طبیعی مثل سیل یا زلزله کامال متفاوت است؛ در اینجا بازماندگان بنابراین نوع سوگواری در حادثه متروپل، با سوگ در ی

 . ... انگاری مسببان نبود و همین فرض، عامل یک خشم درونی مضاعف شدتوانست نیفتد اگر فقط سهلدانستند که اتفاق میمی
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ایرنا: منظور شما این است که در ماجرای آبادان 

ه پیوند خورد به خشم بازماندگان و مردم منطق

های دیگری که در چند سال مشکالت و نارضایتی

 اخیر خوزستان را آزرده بود؟

های اجتماعی دقیقا؛ این خشم در بستری از زمینه :جعفری

دانید که خوزستان مشکالت مختلف بروز کرد. شما می

وهوایی زیادی داشته و دارد؛ بحث آب آشامیدنی تا آب

ار آن هم که کرونا اضافه شد. پس مشکالت اقتصادی و در کن

مند و کرده، ناگهان با یک فساد نظاموپنجه نرم میای به هم پیوسته و دریایی از مصائب و مشکالت دستاین خطه که با مجموعه

فر را که با این ن ۱۴ای که قوه قضائیه نیز همان اوایل ماجرا اعالم کرد حداقل گونهشود؛ بهمباالتی عجیب در متروپل مواجه میبی

 .حادثه مرتبط بودند، دستگیر کرده است

در کوران  داد؛ نبایدای از اساس نباید به این سادگی رخ میدر این شرایط، ارزیابی و تفسیر مردم خوزستان این بود که چنین حادثه

گیری کلها، طبیعتا منجر به شرضایتیرفتند. این پیشنیه و این ناشان به این شکل از دست میکمبودها و مشکالت جاری، عزیزان

توان کسی را از این حق طبیعی هاست و نمیهای مردمی شد. اعتراضی که از قضا، حق طبیعی آنخشم و به دنبال آن، اعتراض

م اای مرتکب فساد شدند و مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند و نظمحروم کرد. در واقع مردم معترض اعالم کردند که عده

 .حق را پیگیری کند به گیری باید این مطالبهتصمیم

های های پیشین و سر بازکردن زخمتوان گفت که در حادثه متروپل، تشدید دلخوریبه این ترتیب آیا می ایرنا:

  دیدگان شد که نیاز به سوگواری خاصی داشت؟قدیمی، باعث تشدید غم داغ

ی که در خوزستان پیش آمد، نیازمند سوگواری خاص بود؛ سوگی که ناشی از فقدان عزیزان و ابله؛ اتقاق تلخ و ضایعه :جعفری

کند. اگرچه قوه قضائیه موقع و رسیدگی مناسب مسئوالن را بیشتر می بود. این موضوع اهمیت اقدام به های تلنبار شدهدیگر خشم

د توجه داشت اگر مردم دوباره در جای دیگری چنین اتفاقی را تجربه کنند، کند و افراد خاطی را دستگیر کرده اما بایگفته رسیدگی می

 .دیگر آن اطمینان خاطر را به قول و عمل مسئوالن نخواهند داشت

گر است. ایم که دارای کنشگران اجتماعی مطالبهمیدان جامعه، یک میدان کنش اجتماعی است و با یک میدان تفسیری کنشی مواجه

هم از طرف برسند و  خواهند هم مسببان حادثه به مجازات بایستهشان را از دست داده و سوگوارند و می، عزیزانگراناین مطالبه

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/05/27/3/169712464.jpg?ts=1653643995176
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گیران، این اطمینان داده شود که حادثه مشابهی اتفاق نخواهد افتادهمان زمان اعالم شد که در خوزستان حداقل یک ساختمان تصمیم

ایمنی است و اگر خدای نکرده فروبریزد، این بار ممکن است همزمان دو تا سه هزار نفر کشته  دیگر وجود دارد که فاقد اصول اولیه

ت و تبدیل شود و پاسخ ناشایس« سوگواری مستمر»ای بزرگتر رقم بخورد. پس ممکن است این سوگواری، به نوعی شوند و فاجعه

 .غیرمنطقی مسئوالن مربوطه نیز به این قضیه دامن خواهد زد

گران ایم که دارای کنشدانیم که میدان جامعه، یک میدان کنش اجتماعی است و با یک میدان تفسیری کنشی مواجهرفی میاز ط 

 خواهند هم مسببان حادثه به مجازات بایستهشان را از دست داده و سوگوارند و میگران، عزیزانگر است. این مطالبهاجتماعی مطالبه

 .گیران، این اطمینان داده شود که حادثه مشابهی اتفاق نخواهد افتادهم از طرف تصمیمبرسند و 

 ارزیابی شما از پاسخ مسئوالن به مطالبات این کنشگران چیست؟ ایرنا:

گفتند ما به نیروی امدادی نیاز داریم نه نیروی دیگری؛ ای میشد، عدههایی که از منطقه دست به دست میبر اساس فیلم :جعفری

رسانی مکتر بتوانند کای که فاجعه در آن رخ داده، قطعا الزم است تا امدادگران راحتیروی امنیتی برای برقرای امنیت در منطقهالبته ن

 .کنند

های الزم برای اعتراض فراهم زند؛ اگر زمینهطور معمول، نوعی همبستگی اجتماعی را برای فرد، رقم می مراسم سوگواری که به

ویژه زمانی که پاسخ  کند؛ بهیابد و به سمت نوعی مطالبه و اعتراض اجتماعی سوق پیدا میری، کارکرد جدیدی میباشد، همان سوگوا

 .گیران دریافت نکندمنطقی از طرف تصمیم

 روانهای رسمی و اجتماعی بر سالمتتاثیر اخبار رسانه

ها را ضلع سوم، به نظر شما نیم و رسانهگیران و مردم را دو ضلع مثلث این کنش بدااگر ما تصمیم ایرنا:

 های اجتماعی در ماجرای آبادان چگونه عمل کردند؟ها به ویژه شبکهرسانه

گیران اخبار رسمی یک واقعه هستند و تصمیم دهندههایی که بازتابشود به دو دسته تقسیم کرد؛ یک دسته آنها را میرسانه :جعفری

گیران، های اجتماعی هستند که بیرون از کنترل تصمیمر را از این دسته دریافت کنند. دسته دوم، شبکهخواهند که مردم، اخبامی

 .کنندرسانی میاطالع

های میدانی اند، گزارشها پیدا کردهای که در این شبکههای اجتماعی آنالین نبودند و مردم با ارتباطات گستردهبه گمانم، اگر شبکه

شد. همان کاری پذیر باتر کنترلدادند، ممکن بود از حادثه متروپل فقط یک خبر خیلی کوتاه منعکس شود و خیلی راحترا انتقال نمی

 !به ما گفتند بیشتر از این به ماجرا نپردازیم»که صداوسیما در ابتدا قصد داشت انجام دهد و رئیس آن اعالم کرد 

رساند ها ما را به این نتیجه قاطع میفاجعه را برای مردم آشکار کردند. همین کارکرد آن های اجتماعی بودند که ابعاد واقعیاین شبکه

 .ها به واقع یکی از ارکان مهم دموکراسی هستندکه در دنیای جدید، رسانه
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ها باشد اما در همین حادثه آبادان با حجم تواند منکر چنین کارکردهای مثبتی برای رسانهکسی نمی ایرنا:

های یار باالیی از تولید و بازنشر مطالب و محتواهای تلخ مواجه بودیم که باعث انتشار بیش از حد صحنهبس

اسی های سیرسید حتی گستره و ژرفای سوگ را در جامعه بیشتر کرد؛ جدا از انگیزهدردناک شد و به نظر می

 روان جامعه هستید؟ویژه در بحث سالمت  ها بهها، آیا شما منکر کارکردهای منفی برخی از آنبرخی رسانه

ای هم جنبه مثبت دارد هم منفی و بازتاب مستمر طور قطع هر پدیدهوجه منکر وجوه منفی رسانه نیستم؛ بههیچ خیر؛ به :جعفری

ادی داشت که یکی از آنها شدت مکدر کرد و آثار منفی زی های فجیع از مثال اجساد زیر آوار، خاطر مردم را بهحادثه آبادان و گزارش

شنوند، کسانی هستند که همین امروز با مشکالت مختلفی روبرو هستند سوگواری مستمر بود. اما واقعیت اینکه مردمی که اخبار را می

 .های اجتماعی نداردشوند که لزوما ربطی به شبکههای اجتماعی زیادی را متحمل میها و آسیبو زمینه

هنجاری )آنومی( وحشتناک است. در جامعه امروز دلیل فرآیند گذار از سنت به مدرنیته، جامعه ما دچار یک بی در حال حاضر به

 ایرنا:های مختلف و متعدد، گرفتار معضالت بزرگ هستیمو ما در حوزه های اجتماعی کامال دگرگون شدههنجارها و ارزش

 هاست؟منظورتان دقیقا کدام آسیب

هنجاری دلیل فرآیند گذار از سنت به مدرنیته، جامعه ما دچار یک بی تر بگویم، در حال حاضر بهاگر بخواهم شفافببینید  :جعفری

های مختلف و متعدد، و ما در حوزه های اجتماعی کامال دگرگون شده)آنومی( وحشتناک است. در جامعه امروز هنجارها و ارزش

 یبینید که زیرساخت اصلی مشکالت ما، همین قصههر پدیده اجتماعی بگذارید می گرفتار معضالت بزرگ هستیم. شما دست روی

مند هنجاری است که فسادهای نظامفقدان هنجار )آنومیک(بودن جامعه است که باعث و بانی اتقاقات عجیب شده. در همین بستر بی

 . ... دهد ورخ می

 اید به آنها توصیه کرد که اخبار ناخوشایند را پیگیری نکنند؟حال به نظر شما مردم چه باید کنند؟ آیا ب ایرنا:

ها را سانهماعی و راجت هایشبکه وظیفه شناختی باشد اما هرگز این توصیه شاید یک توصیه مناسب فردگرایانه یا روان :جعفری

که شخصا تاحدودی برای خودم درنظر  توانند خودشان برای پیگیری اخبار حد و مرزی قائل شوند؛ چیزیکند. مردم مینفی نمی

آید زیرا شما وقتی خصوص که کاری هم از دستم برنمی کنم؛ بهگیرم. یعنی من همه اخباری را که واقعیت دارند، پیگیری نمیمی

 .داردای نکردن ذهن، جز اینکه آسیب روانی به خودت بزنی، فایده اید، با مشغولبرای یک معضل، کاری از دستت برنمی

گونه کنم میل به دنبال کردن اخبار مرتبط با آن موضوع را مدیریت کنم. اما همانتوانم کاری کنم، تالش میپس در جایی که من نمی

ه با هاست و این ما هستیم ککند؛ چون انتشار اخبار جزو وظایف ذاتی آنهای اجتماعی را نفی نمیشبکه که گفتم این، هرگز وظیفه

اجازه  استفاده کنیم و« بانی خبردروازه»نگاران از ای، باید میزان استفاده از آن را مدیریت کنیم. به قول رزونامهد رسانهداشتن سوا
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کنم اخبار باید منتشر شوند؛ در دنیای آزاد امروز، با یک ندهیم هر خبری وارد دنیای روان ما شود. اما در عین حال باز هم تاکید می

 .توانیم اخبار را کنترل کنیمای مواجه هستیم که هرگز نمینهفضای آزاد رسا

شود میکنند و نرسانی میها در دنیای آزاد حضور قدرتمندی دارند و تا هر کجا که دلشان بخواهد، اطالعتوجه داشته باشیم که رسانه

 .ها را گرفت؛ اینجا وظیفه خود فرد است که مدیریت کندجلوی کار آن

اعدتا افزایش ؟ بله ق«کند یا نهناک، آیا سوگ را در جامعه گسترده میپرداختن مستمر به اخبار ناخوشایند و سوگ»یگر اینکه از طرف د

 .نددار اقتصادی سوگ یک که بگوییم کنند؛ حتی اگر وارانه زندگی میدهد چون مردم همین االن دارند در یک فضای سوگمی

 شدهجامعه و درماندگی آموخته

« بانی خبردروازه»نگاران از ای، باید میزان استفاده از اخبار را مدیریت کنیم. به قول رزونامهن ما هستیم که با داشتن سواد رسانهای

ها مشکل اقتصادی دارند و توان مدیریت استفاده کنیم و اجازه ندهیم هر خبری وارد دنیای روان ما شوددرحال حاضر بیشتر خانواده

کند. در سوگ )به معنای کلی آن(، فقط فقدان یک انسان مطرح را ندارند. این مشکل به خودی خود ایجاد سوگ می کردن مشکالت

دگی درمان»ایران دچار نوعی  کنم که جامعهتواند این فضای سوگ درونی و روانی را ایجاد کند. فکرمینیست؛ هر نوع فقدانی می

 .یابندرفت از مشکل را نمیاند و راه برونکنند درماندهم که افراد احساس میاست؛ شبیه یک سوگواری ناتما« شدهآموخته

گیران سخت و تلخ باشد؛ شاید خوشایند مسئوالن مربوطه نباشد که بشنوند مردم ام که این سخنان شاید برای تصمیممن متوجه

کند که سوگ در ه از زندگی عموم داریم، این را تائید میهر حال تجربه زیسته ما و اطالعاتی ک درگیر یک سوگ مدام هستند اما به

ه اک است. بخطرن مردم روان سالمت برای وضعیت دانید که چقدر این شناس میجامعه مستمر شده و خود شما به عنوان یک روان

اند از افراد تودیگر نمی« سیستم اجتماعی»هر حال از این دست اخبار منفی کم نیستند و وجه آنومیک جامعه، دقیقا همین است که 

 .حمایت کند. شاید بهتر است بگوییم از اساس دیگر سیستم اجتماعی در کار نیست

 منظور شما از سیستم اجتماعی چیست؟ ایرنا:

منظمی است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر کدام از اجزا، کارکرد خاص خود را دارند و  منظور از آن، مجموعه :جعفری

کند. خب، با این تعریف، ما کجا این سیستم را سراغ داریم؟! متاسفانه یستم، بر بقا و ماندگاری هر جزء خود، نظارت و حمایت میکل س

اختی و شنتوانند از سیستم اجتماعی حمایت بگیرند، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ روانافراد در جامعه ما نه از لحاظ اقتصادی می

 .نه دیگر وجوه

 های اجتماعی کاسته شد؟ایرنا: و کرونا هم در دو سه سال اخیر مزید بر علت شد و حمایت

های فردی دچار اختالل شد. های حمایتی اجتماعی را از دست دادیم. کرونا آمد و سوگواریبله؛ ما در چند سال اخیر، نظام :جعفری

کارآمدی وجود ندارد؛ از آن طرف فساد اقتصادی وجود  م حمایتیعالوه بر اقتصاد، فرهنگ مردم مشکل پیدا کرده است و هیچ نظا

سی به شنادارد و ... . بنابراین سیستم اجتماعی ما، متاسفانه کارایی الزم را برای حفظ خود ندارد و این زنگ خطری است که جامعه
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 های عقالنی و درستن مقتضی، تصمیمگیران باید بتوانند در زمادهد و هشداری است که تصمیمعنوان یک علم، به جامعه می

 .بگیرند

 

 (۷های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران )همایش کنکاش  

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 های اجتماعی کجاست؟گیر کار  پنج متولی اصلی آسیب

 فرشته جهانی

شناس بر این باور است که نحوه مواجهه جامعه« بهاره آروین» -ایرنا -تهران

ها تاثیر های اجتماعی از رویکرد حذفی و کنترلی آنهای متولی آسیبدستگاه

 .پذیردمی

های مفهومی و نظری درباره جامعه کنکاش »شپنجمین همای

 .برگزار کرد ۱۴۲۱خرداد  ۲1و  ۲3 روزهای در ایران شناسی جامعه انجمن را «ایران

های جامعه ها و پایداریدگرگونی» ن جامعه شناسی ایران در این زمینه نوشته است این همایش به موضوعتارنمای انجم

یکباره متوقف شوند یا تغییر جهت دهند یا های وسیع و ژرف بهرود دگرگونیاختصاص دارد. انتظار نمی «هاایران: امیدها و بیم

اشند هایی بها و نهادمندیها، جنبشسازِ پویشتوانند زمینهشدت ادامه دارند و هم میها به ها کاسته شود. دگرگونیحتی از شدت آن

های های اجتماعی، رفع مشکالت، تقویت ظرفیتهای ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحرانکه جامعه را به سمت توسعه ظرفیت

ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و توانند زمینهتوسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می

 .کنندهایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید میهنجار و موجب وقوع بحران

 نظران، اندیشمندانصاحبوگو و مُباحثه اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، ترین هدف همایش را ایجاد امکان گفتاین انجمن مهم

این  زای آیندهاندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیمهای اجتماعی ایران در سده اخیر و چشممندان درباره ایران، آثار دگرگونیو عالقه

 .ها معرفی کرده استدگرگونی

 تربیت دانشگاه شناسیشناس و عضو هیئت علمی گروه جامعهبهاره آروین جامعه یکی از سخنرانان این همایش

های اجتماعی: حذف و کنترل یا پذیرش و گذاری در خصوص آسیبمنطق سیاست»  بحث به که بود مدرس

 :خوانیموی را در ادامه می پرداخت. بخشی از سخنرانی «کاهش

https://www.irna.ir/news/84801971/%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/06/26/4/169768049.jpg?ts=1656224183659
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یات خود نکاتی را برای گذاری تجرببهاره آروین که به مدت چهار سال عضو شورای شهر تهران )دوره پنجم( بود، ضمن به اشتراک

های اجتماعی متذکر شد. وی در سخنرانی خود به مدت و بلندمدت در مساله آسیبها در میانها و بهبود آنگذاریارزیابی سیاست

های تگاهگیرد؟ دسهای اجتماعی از کجا نشات میگذاری در خصوص آسیبتشریح چند سوال و پاسخ آن پرداخت؛ اینکه منطق سیاست

اجتماعی  هایگذاری در خصوص آسیبکلی موانع سیاست طور به و کنند؟می پیدا ورود مساله این به چگونه  دست اندرکار مختلف

   در ایران چیست؟

 گذاران؛ کودکان کار و معتادان متجاهرهای اجتماعی نزد سیاستمصداق مشخص و متداول آسیب ۲

مصداق توضیح  ۲شود، با ذکر را در خصوص آنچه آسیب اجتماعی نامیده میگذار های مختلف سیاستآروین منطق مواجهه دستگاه

ایم؛ یکی بحث کودکان مصداق مشخصی که در چهار سال فعالیت خود در شورای شهر تهران با آن مواجه بوده ۲گوید: دهد و میمی

 .کار و دیگری بحث معتادان متجاهر بود

شد و آن این بود که هر از چند گاهی کودکان کار را از سطح شهر جمع دنبال می در اوایل شروع به کار شورای پنجم یک سیاستی

داشتند تا وضعیت جامعه برای مدتی هر چند کوتاه بد جلوه داده نشود و در نتیجه کردند و آنها را در مراکزی برای مدتی نگه میمی

ی این سیاست وجود نداشت. در واقع معلوم نبود ارزیابی این دیگر شهروندان اعتراض نکنند. این در حالی بود که برنامه مشخصی برا

 .شدآمیز نبود و در واقع با این روش تنها صورت مساله پاک میسیاست دقیق چیست؟ به همین دلیل این سیاست موفقیت

ا، منطق حذف و هشود بر خالف سمنهای اجتماعی نامیده میگذاران با آنچه آسیبآورین: نخستین محور منطق مواجهه سیاست

 کنترل است

افتاد و حتی در اواخر شورای پنجم گونه عمل شد. هر از چند گاهی سیاست بگیر و ببند راه میدر بحث معتادان متجاهر هم به همین

وند ش بحث واگذاری مراکز بهاران و مراکز توانبخشی به وجود آمد فرض این بود معتادانی که ترک کردند برای دوره میانی وارد جامعه

های آموزی داشته باشند و در واقع با یک توانمندی وارد ساحت جامعه شوند این هم در واقع به دلیل اختالف میان دستگاهو مهارت

 .آمیز نبودمتولی دچار یک کشاکشی شد و موفقیت

 تفاوت سیاستگذار و سمن؛ حذف و کنترل

تین خسن گوید: پردازد و در این خصوص میهای اجتماعی میا بحث آسیبگذارانِ بآروین به شرح سه محور در راستای مواجهه سیاست

ه های کشود، منطق حذف و کنترل است. در واقع دستگاههای اجتماعی نامیده میگذاران با آنچه آسیبمحور منطق مواجهه سیاست

زند که مساله کودکان کار و معتادان متجاهر پرداشوند، در ابتدا به این موضوع نمیطبق قوانین و مقررات موجود مسئول دانسته می

د؛ این خود گیرنگیرند و سیاست حذف و کنترل را در پیش میهای مسئوول این مهم را نادیده میمعلول چه علتی هستند؟ و دستگاه

رف پاکسازی دود صشود و بودجه و منابع محناشی از ناتوانی در حل علت اصلی آسیب است چرا که وقتی علت اصلی نادیده گرفته می

های بیشتری شود و اینگونه ها آن آسیب با قدرت بیشتری دست اندرکار خرابیشود، طبیعی است ریشهصورت مساله می
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کنند. در این رویکرد هر چقدر تالش برای حل مساله بیشتر شود، مساله عمق بیشتری پیدا ها بر ضد خودشان عمل میگذاریسیاست

های کند: باید معلول آن چیزی که پیامد آن علت اصلی است پیدا شود و دستگاهگونه بیان میشکل را اینکند. آروین حل این ممی

 .متولی به آن بپردازند و برای حل آن تالش کنند

گوید: ان جی او هایی که در های اجتماعی مینهاد در مواجهه با آسیبهای مردمشناس ضمن تمجید از رویکرد سازماناین جامعه

گذار رویکرد حذفی کنترلی ندارند. ان جی او ها به جای این های سیاستهای اجتماعی فعالند برخالف دیگر دستگاهوزه آسیبح

کنند تا به جای گدایی از طریق مهارت و سیاست اشتباه در قبال کودکان کار، آن ها را تشویق به فراگیری مهارت و سوادآموزی می

کنند شخص را با زور مجبور به ترک د. حتی ان جی او هایی که در مورد معتادان متجاهر کار میتوانمندی خود وارد جامعه شون

کنند و به جای فراری دادن آنها از افراد جامعه بر این باورند که باید به آنها آموزش الزم داده شود تا بتوانند در جامعه شغل داشته نمی

 .باشند

 ریگذاری شهدر سیاست« ساماندهی»معنای 

داند و بر این باور است می« بدتر کردن شرایط»شورای شهر را  در های اجتماعیدر مواجهه با آسیب« ساماندهی»آروین اصطالح 

ای نباید ها شورای شهر به این نتیجه رسید که چنین پدیدهخواب؛ برای نمونه در بحث اتوبوس«نادیده گرفتن»که ساماندهی یعنی 

جلوی این اقدام گرفته شود که اصالً چنین اتفاقی رخ ندهد اما تنها صورت مساله پاک شد و بسیاری از وجود داشته باشد. باید 

شان بدتر شد بدون آنکه یک فکر اساسی برای آن در نظر گرفته شود. ها که در زمستان جایی برای خواب نداشتند وضعیتخانمانبی

کرد حذفی غالب شد. بنابر این در اینجا تفاوت رویکرد ان جی او ها با رویکردهای بنابراین باز به جای حل مساله این نگرش و این روی

های اجتماعی منطق حذف و منطق گذاری در مواجهه با آسیبشود. منطق سیاستگذار به خوبی دیده میهای سیاستدیگر دستگاه

 .کنترل است

 «طشرای کردن بدتر» شهر شورای در های اجتماعیبا آسیب در مواجهه« ساماندهی»عضو شورای شهر دوره پنجم پایتخت: اصطالح 

 «نادیده گرفتن»ماندهی یعنی سا و است

 های اجتماعیمتولیان اصلی آسیب

های اجتماعی سه متولی اصلی دارد؛ یکی وزارت کشور و استانداری که به عنوان شناس بر این باور است که بحث آسیباین جامعه

ی به نام نیروی انتظامی دارد. دوم وزارت کار و سازمان بهزیستی؛ البته بهزیستی اساساً منابع و توان مسئول امنیت شهر ابزار مهم

های اجتماعی را ندارد. سوم شهرداری تهران است. در قوانین هم ذکر شده است که شهرداری الزم برای مواجهه با این حجم از آسیب

ر و ها ذکر شده منابع بیشتذاری نیست اما شهرداری تهران از دیگر دستگاهگتهران دستگاه همکار است و دستگاه اصلی سیاست

تشکیالت قابل توجه دارد. برای نمونه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی بودجه قابل توجه دارد. همچنین تشکیالت و مراکز متعدد و 
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ر بر شهرداری است و مجلس شورای اسالمی ناظر گذاری وارد شود. شورای شهر ناظها دارد بنابراین باید در بحث سیاستگرمخانه

 .های اجتماعی هستندبر بهزیستی و وزارت کشور است. در واقع این پنج دستگاه متولیان بحث آسیب

تنها  کنند که نههای اجتماعی رویکردی را دنبال میبه گفته عضو شورای شهر پنجم، متولیان اصلی و فرعی در مواجهه با آسیب

انداری گوید: وزارت کشور و استشود. وی در این خصوص میکند بلکه مانعی برای حل مشکالت ذکر شده میحل نمی مشکل اصلی را

یل گیرد به این دلهای اجتماعی دارند که معموالً رویکردهای حذفی و کنترلی از آن سمت نشات مییک رویکرد در مواجهه با آسیب

   .نه استکه نوع امکانات و منابعی که دارند، اینگو

 های اجتماعیساالری و عبور از عاملیت انسانی در مواجهه با آسیبنقش دیوان

عی های اجتماآورین: میان متولیان نه تنها همکاری نیست بلکه نوعی رقابت است که موجب ایجاد مانع برای حل مساله آسیب

 شودمی

های متولی وجود دارد و در واقع ف و کنترل در میان دستگاهآروین بر این باور است که همسویی رویکردی یعنی همان سیاست حذ

برای  شود.های اجتماعی میمیان آنها نه تنها همکاری نیست بلکه نوعی رقابت است که موجب ایجاد مانع برای حل مساله آسیب

ی شهر تهران از یک طرف و نمونه در بحث واگذاری مراکز بهاران بحث بر این بود که این مراکز واگذار شود. شهرداری و شورا

های دولتی استانداری و بهزیستی از طرف دیگر با هم سر این موضوع و منابع، بودجه و تشکیالت آن اختالف داشتند. یعنی دستگاه

به جای حل مساله باید به دنبال این باشند که نخست بودجه را درست کنند بعد تشکیالت و بعد بخش معاونت جدید بزنند. در واقع 

ها ندارد، بروکراسی میل به این دارد که به جای حل مساله خود را گسترش دهد و بودجه صرف این بروکراسی است و ربطی به آدم

 .خود کند

های اجتماعی از دیگر مسایلی است که باید به آن توجه شود. باید به جامعه مدنی توجهی به عاملیت انسانی در مواجهه با آسیببی

کند و ای توجه ویژه صورت گیرد. برای نمونه برخی مواقع یک سلبریتی برای کار خیری اعالم آمادگی میای خیریههفعال و سازمان

کنند باید مسیر را برای اینها هموار کرد اما متاسفانه سیستم آورد یا ان جی او هایی که در این حوزه کار میتمام منابع را هم فراهم می

گیرد. این در حالی است که اگر این موانع وجود های زیادی صورت میگیریو در اخذ مجوز سخت بین نیستدولتی به آنها خوش

 .توانند بخشی از مسایل را تا حدی حل کنندنداشته باشند ان جی او ها و دیگر فعاالن جامعه مدنی چه بسا می
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 ۴۱ شد رونمایی قضائیه قوه پژوهشگاه کتاب عنوان 

 خبرگزاری پانا :منبع

 و شوریک مسئوالن و مقامات از تعدادی و قوا سران حضور با امروز که قضائیه قوه ساالنه همایش حاشیه در قضاییه، وهق گزارش به

 کتاب عنوان ۱۴ از قضا دستگاه اول معاون مصدق والمسلمین االسالمحجت شد، برگزار تهران سران اجالس سالن در لشکری

 .کرد رونمایی قضائیه قوه پژوهشگاه

 حقوقی نظام یشناسآسیب» ،«میانجیگری بر تاکید با خانوادگی اختالفات دوستانه حل تطبیقی مطالعه» ،«هویت با تبطمر جرایم»

 اجتماعی ادی،اقتص حقوق تضمین در ایران اسالمی جمهوری قضائیه قوه نقش» ،«المللیبین استانداردهای پرتو در زندانیان بر حاکم

 کنفرانس نسازما اصول و هاپروتکل ها،کنوانسیون اساسنامه،» ،«بازپرس هایمسئولیت و اراتاختی وظایف» ،«کار کودکان فرهنگی و

 مقررات و قوانین شدهتنقیح مجموعه» ،«کیفری رسیدگی فرآیند در متهم شخصیت پرونده» ،«الهه خصوصی المللیبین حقوق

 در عامه وقحق مصادیق و مبانی جایگاه» ،«خواسته و دعوا هنحو تغییر» ،«قضائی استقالل در گفتارهایی» ،«کشور از خارج ایرانیان

 کرونا ائیقض حقوقی ابعاد» ،«قضائیه قوه به مربوط دوجانبه المللیبین اسناد شدهتنقیح مجموعه» ،«اسالم حقوقی نظام هندسه

 عنوان ۱۴ ،(«قضائی رویه و راآ تحلیل و نقد پرتو در) ازدواج رسمی اسناد در مندرج نکاح عقد ضمن شروط» و(« مقاالت مجموعه)

 .شد رونمایی آنها از قضا دستگاه ساالنه اجالس حاشیه در که بودند قضائیه قوه پژوهشگاه جدید کتاب

 

 چه؟ یعنی عفیفانه پوشش/ نمایشگاه حد در هایی دغدغه و نامفهوم شعارهای ایران؛ در پوشش بحران 

 خبرگزاری خبر آنالین :منبع

 .است کرده مصاحبه مدولباس جریان درباره دانشگاه مدرس و مدولباس پژوهشگر داران،قپان وجیهه با جوان روزنامه

 

 :خوانید می خبرآنالین گزینش به را مصاحبه از مهمی های بخش

 عرصه در تا شد تعیین وظایفی دستگاه ۲۱ برای و درآمد مصوبه صورت به ۱۱۱۴ ماه دی در وحجابعفاف گسترش راهکارهای* 

 هک برداشتند گام حوزه این در انتظامی نیروی و ارشاد وزارت دستگاه دو فقط دستگاه ۲۱ این بین از اما کنند، یتفعال وحجابعفاف

 تامنی قانون به بعدها که ناموسی امنیت قانون هم انتظامی نیروی و کرد اندازیراه را مدولباس ساماندهی کارگروه ارشاد وزارت

 و هستند پوشش فرهنگ متولیان از چه اگر گذشته انقالب از که سالی ۴۲ در نهادها و هاگانار بقیه. کرد پیدا نام تغییر اجتماعی

 اتفاق د،هستن زنندهآسیب علمی منظر از بعضاً  که هایینمایشگاه و هاهمایش برگزاری جز به عمل در اما کنند،می یاد آن از منددغدغه

 .افتدنمی خاصی
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 در انههوشمند بسیار اند،کرده کار پوشش بحث در که دشمنانی و ایمداشته پوشش فرهنگ در فرهنگی تهاجم یک 7۲ دهه از ما* 

 هایپوشش بیشتر جامعه در ما و اندکرده کار اسالمی -ایرانی فرهنگ از جداسازی و غربی سبک به پوشش سازیفرهنگ بحث

 که کالنی هایتسیاس به هم هااین. دهیم تغییر را پوشش گفرهن توانیمنمی وبینار و همایش برگزاری با بنابراین بینیم،می را غربی

 بتوانند تا باشند هداشت را علمش متولیان این که باشد داشته متولیانی باید پوشش فرهنگ. گرددبازمی است، شدهگذاشته عرصه این در

 است قرار گرا تا است لباس طراحان و نشناسانروا مذهبی، کارشناسان از متشکل هاییکارگروه نیازمند مهم، این. کنند ایجاد را تغییر

 شده موجب هک مسائلی از دیگر یکی. بگیرد قرار عمومی پذیرش مورد تا بنویسند علمی و اصولی صورت به را هااین باشد، ایمصوبه

 .است اجرایی ضمانت نداشتن نشود، اجرایی گاههیچ وحجابعفاف حوزه مصوبات است

 درصد۶۲ اما دارند، عفاف و حجاب برای ایبودجه ما هایارگان اکثر. نیست سلبی برخوردهای و اجبار زامال لزوماً اجرایی ضمانت* 

 تفاقیا نکنیم، سازیفرهنگ مانهایمصوبه برای ما که زمانی تا. است نشده انجام فعالیتی و کنندمی سازیگزارش فقط هااین

 .افتدنمی

 پژوهشگر حوزه این در ۱۱۶3 سال و هستم وحجابعفاف و مدولباس پژوهشگر است، لسا ۱7 -۱۱ که کسی عنوان به خودم من* 

 مجلس، سوی از هاییبیانیه وحجابعفاف هفته آستانه در سال هر! چه؟ یعنی عفیفانه پوشش این است، سؤال برایم ام،شده برتر

 با و شود اصالح کشور در پوشش فرهنگ بناست اگر! نیمکمی اکتفا هابیانیه همین به و شودمی صادر هاارگان سایر و ارشاد وزارت

 این به عمطل و عالم افراد ورود سازیفرهنگ این الزمه و باشیم داشته درست سازیفرهنگ باید کنیم، مقابله نامتعارف هایپوشش

 از که دهدب ناسیغیرکارش و شخصی نظرات پوشش بحث به راجع ارگان یک رئیس عنوان به و مذهبی فردی اینکه. است مسئله

 .کند موضوع این به کمکی تواندنمی ندارد، اطالعی آن مذهبی و علمی ابعاد

 لحاظ از چون مواجهیم، پوشش فرهنگی فقر با شدت به ما و است مواجه بحران با حاضر حال در پوشاک وضعیت ما کشور در* 

 .ایمآورده دست به آن درباره ناقصی اطالعات و داریم محدودیت علمی

 ما شورک در. کنندمی هزینه اسالمی مد حوزه در جلوترند، خیلی ما از پوشاک عرصه در که ترکیه و مالزی مثل اسالمی کشورهای* 

 این برای را هزینه کمترین عفاف و حجاب حوزه هایفعالیت و کالن کارهای در اما داریم، را عفاف و حجاب دغدغه است سال ۴۲

 یا شوندیم سرخورده هاسلیقه و بوروکراسی با برخورد واسطه به یا افراد و ماندمی ابتر کارها خاطر ینهم به و گیرندمی نظر در بخش

 حجاب کاالی عرضه برای محلی عنوان به چیتگر منطقه در را یاس مجتمع نمونه طور به. ندارند کار برای ایانگیزه ناچیز بودجه با

 .باشد بهتر دسترسی با ترمناسب مناطق و مرکز در خرید مرکز این نباید چرا اما اند،ساخته

 رایب چادر و پوشش اسالمی مد اگر. اندداده اختصاص اسالمی پوشش برای مکانی به را جنگ زمان پناهگاه یک البرز استان در* 

 رگزارب ما کشور در مینهز این در که ایجشنواره برای حتی چرا. شود دیده ما رفتارهای و هاتصمیم در مسئله این باید است، مهم ما

 هایزینهه و شودمی برگزار المللیبین جشنواره سه تا دو حداقل مالزی در مثال طور به اما. گیرندمی نظر در را بودجه حداقل شود،می
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 هزینه مسئله نای برای و شودمی برگزار المللیبین هایفستیوال و هاجشنواره ترکیه در یا دهندمی اختصاص مسئله این برای را زیادی

 که است یهایزیرساخت اساسی مشکل. شودنمی گرفته نظر در حوزه این فعاالن برای مسائل ترینبدیهی حتی ما کشور در. شودمی

 هاهدغدغ بیشتر ما کشور در اما شود،می هزینه برایش و شده داده اهمیت هازیرساخت این به دیگر جوامع در. داریم نیاز جامعه در ما

 .باشند داشته هم علم دغدغه، از غیر که نیستند افرادی هم متولیان چون ماند،می صحبت حد در

 

 شناسی ساختار مطبوعات محلیآسیب بازخوانی یک پژوهش؛ 

 پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات :منبع

 های مطبوعاتیای، امکانات، محتوا، توزیع و تشکلضعف در تخصص، اخالق حرفه

 

 مهدی توسط «ار مطبوعات محلیهای ساختآسیب»پژوهش

 و محلی مطبوعات ساختار هایآسیب شناسایی باهدف و باباربیع

 سال در است محلی مطبوعات متوجه بیرون و درون از که هاییآسیب

در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.  ۱۱۶7

 گزارش این بیشتر توصیف هب مرکز رصد فرهنگی کشور سایت

 .است پرداخته

روش تحقیق این پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی و جامعه آماری 

آوری اطالعات با چنین جمعاند. همآن، فعاالن باتجربه مطبوعاتی بوده

استفاده از مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته بوده که پس از تجزیه 

های درونی ساختار آسیب»دسته اصلی  ها در دوها آسیبو تحلیل آن

« های بیرونی ساختار مطبوعات محلیآسیب»و « مطبوعات محلی

های درونی، ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی، ضعف در اند. لذا نتایج در بعد آسیببندی شدهدسته

نگاران و خبرنگاران محلی، ضعف در امکانات شغلی برای روزنامهنگاران و خبرنگاران مطبوعات ای روزنامهتخصص و اخالق حرفه

های جانبی مطبوعات محلی، توزیع مطبوعات محلی، پایین بودن کیفیت محتوای نشریات محلی، جذاب نبودن ظاهر و جذابیت

دی، عوامل عوامل اقتصا های بیرونیهای مطبوعاتی و نتایج در بعد آسیبنامناسب مطبوعات محلی، فعالیت نامناسب متصدیان دکه

 دهد.های مطبوعاتی را نشان میهای دولتی و غیردولتی و تشکلاجتماعی، عوامل فرهنگی، عملکرد سازمان

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/06/053540mahalli-1.jpg
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هایی است که در درون مطبوعات های ساختار مطبوعات محلی با رویکرد درونی، ضعفتجارب فعاالن مطبوعاتی از آسیب»منظور از 

شود که در درون مطبوعات محلی وجود دارد و باعث شده رشد چشمگیر و تأثیری عواملی محسوب میمحلی وجود دارد که مرتبط با 

در تحقیق پیش رو، ساختار مطبوعات با »( الزم به ذکر است که ۴)صفحه « رود به واقعیت نپیوندد.که از مطبوعات محلی انتظار می

 (۲)صفحه « هد شد.ای در نظر گرفته خواهای رسانهتوجه به الگوی کلی سازمان

 شناسی پژوهشروش

شناسی ساختار نشریات محلی شهر اصفهان برآمده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع کیفی بوده و این پژوهش درصدد آسیب

حلی های نشریات مشده تا به عمق تجارب فعاالن عرصه رسانه در خصوص آسیب صورت مشخص از روش پدیدارشناسی استفادهبه

 (۱ان پرداخته شود. )صفحه اصفه

کنندگان در این پژوهش، فعاالن شوند مشارکتجامعه آماری فعاالن و افراد فعال در عرصه مطبوعات در شهر اصفهان محسوب می

د و اکنون نیز کننهای دولتی یا خصوصی فعالیت میآموختۀ دانشگاهی یا تجربی هستند که در پستباتجربۀ مطبوعاتی اعم از دانش

ت مدیریتی های غیردولتی و افراد دارای پسنگار، استاد دانشگاه، منتقد، مدیر تشکلامتیاز، خبرنگار، روزنامهرمسئول، سردبیر، صاحبمدی

 (۱روند. )صفحه سازمان خصوصی یا دولتی مطلع در خصوص مطبوعات به شمار می

اع نظری شاخص و سنجه اصلی درباره تعداد انجام مصاحبه بوده ها نیز باید تأکید کرد که رسیدن به اشبآوری دادهبه لحاظ نحوه جمع

 (۱نفر به پایان رسید. )صفحه  ۱۶کننده آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع اطالعاتی، یعنی مصاحبه با است. مصاحبه با اولین مشارکت

 های پژوهشیافته

دهد که مسئله اصلی در این عرصه، ها نشان میاحبهضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی: نتایج مص -

ر انداز فرهنگی برای آینده نشریه در نظنگرش صحیح است. چنان چه مدیرمسئول به نشریه، فقط نگاه تجاری داشته و هیچ چشم

دستی متظارش تهیۀ اخبار دنگاران نگاه تجاری است و حداقل اننداشته باشد، در این صورت، انتظار مدیرمسئول از خبرنگاران و روزنامه

ع منظور رفهای مشخصی را بهو تکراری از آنها خواهد بود، ولی اگر نگرش مدیر نشریه به فعالیت مطبوعاتی ممتاز بوده و هدف

شک، عملکرد بسیار متفاوتی خواهد داشت و انداز نشریه را مشخص نموده باشد، بیمشکالت جامعه برای خود ترسیم کرده و چشم

 (3دارد. )صفحه کند و برای منافع جامعه گام برمیشده تالش میهای از پیش تعیینرسیدن به آرمانبرای 

ها، های اصلی مورد استفاده در مصاحبهنگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی: کلید واژهای روزنامهضعف در تخصص و اخالق حرفه -

طح رسد در سصورت مستمر است. چیزی که به نظر میای بههای حرفهوم آموزشنماید. نکته اول لزها را به چند نکته جلب میتوجه

نند، نداشتن کهای محلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. نکته دوم و آسیب دیگری که ایشان بر آن تأکید میها و رسانهشهرستان

وی محض قکند و بهشریات محلی فعالیت میای کمتر در ننگاری و خبرنگاری است که خبرنگار حرفههای روزنامهتخصص حرف
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خوبی حمایت تواند او را بهکند با این استدالل که نشریه محلی نمیشدن در حوزه رسانه به یک خبرگزاری یا نشریه سراسری کوچ می

 (7کند یا با این کار به دنبال ارتقا علمی و تخصصی خود است. )صفحه 

ت شوند و در حین فعالیتند که بدون هیچ معیار مشخص و آموزشی وارد مطبوعات میسومین موضوع و آسیب مطروحه، کسانی هس

 های تحصیلی نامرتبط و بدون تخصص به عرصه مطبوعاتبسا با رشتهدهند و چهنیز کمتر کیفیت مطالب نشریه را مدنظر قرار می

 (7گذارند. )صفحه قدم می

ای و ران و خبرنگاران مطبوعات محلی برای کم کردن دغدغه فعال رسانهنگاضعف در امکانات شغلی و رفاهی برای روزنامه -

نگاران نگار و خبرنگار مهیا باشد. این امکانات هم شامل امنیت شغلی برای روزنامهجلوگیری از فساد شغلی باید امکانات شغلی روزنامه

 (۱هاست. )صفحه و خبرنگاران و هم تجهیزات کاری آن

ان ضعیف بودنِ شوندگ هایی که نگارنده انجام داد، بیشترِ مصاحبهحتوای نشریات محلی: با توجه به مصاحبهپایین بودن کیفیت م -

 (۶آسیب را در این بخش عنوان کردند. )صفحه  ۲1دانستند و ترین آسیب میمحتوای مطبوعات محلی را جدی

 :د ازانترین نقدها در این بخش عبارتهای مطروحه در پژوهش مهمطبق یافته

یز و جذاب نیستند برانگها عمقی، چالشها و گزارشبیشتر نشریات محلی، سرمقاله یا سرمقاله قوی و تأثیرگذار ندارند. بیشتر مصاحبه»

ها هستند و از زندگی جاری صورت تمجید و تعریف از روابط عمومیها بهها و گزارشکنند. اغلب مصاحبهو مخاطب را جذب نمی

طالب و کند. بیشتر مآنها خبری نیست. غالب تیترها طوالنی هستند و لید، مخاطب را برای خواندن متن جذب نمیمردم و مشکالت 

 (۶)صفحه « شود.صورت مفصل نویسی است و مطالب کلیدی و کوتاه کمتر دیده میمقاالت، به

صول فرهنگی خواندنی تلقی شود، باید های جانبی مطبوعات محلی: نشریه قبل از اینکه یک محجذاب نبودن ظاهر و جذابیت -

دیدنی باشد، اما ایرادی که نشریات محلی دارند، این است که بیشتر مطبوعات محلی دیدنی نیستند و گرافیک خوبی ندارند؛ چون 

 (۱۱فاقد سواد بصری هستند. )صفحه 

صبحگاهی دو ضعف جدی در نحوه توزیع  توزیع نامناسب مطبوعات محلی: کمبود اماکن عرضه مطبوعات محلی و توزیع دیرهنگام -

 .شوندها محسوب میمطبوعات محلی بر اساس نتایج مصاحبه

؛ چون به کنندهای مطبوعاتی استقبال خوبی از فروش مطبوعات محلی نمیهای مطبوعاتی: دکهفعالیت نامناسب متصدیان دکه -

د و سود زیادی برای آنها به دنبال نخواهد داشت؛ به همین نظر آنها مطبوعات محلی نسبت به نشریات سراسر، فروش کمتری دارن

 (۱۱دهند، مگر آنکه مخاطب سراغ نشریه خاصی را بگیرد. )صفحه دلیل، مطبوعات محلی را در معرض دید مخاطبان قرار نمی

ود دارد، محلی وجهایی که بیرون از مطبوعات ضعف»آسیب شناسی مطبوعات محلی با رویکرد بیرونی و ساختاری یعنی توجه به 

های گذارد. بعضی از عوامل الجرم در اختیار مطبوعات محلی نیست و دستگاهولی تأثیر خود را بر رشد یا عدم رشد مطبوعات محلی می

 (۱۲)صفحه « دولتی و غیردولتی کشور و استان و همچنین جامعه و فرهنگ مردم بر این مسئله تأثیرگذارند.
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 هاترین یافتهمهم

 تصادیعوامل اق

 ن عنواها بههای دولتی: دیدگاه فعاالن عرصه مطبوعات و رسانه در این حوزه متفاوت و متناقض است. برخی از آگهیآگهی

آورد، ه دلیل وابستگی ای که به وجود میولی ب اگرچه کمک به اقتصاد مطبوعات است،»کنند که یک بیماری و اعتیاد یاد می

شوندگان آگهی را حق قانونی مطبوعات بعضی از مصاحبه»( در مقابل ۱۲)صفحه « نمایند.عنوان یک آسیب از آن یاد میبه

 (۱۱)صفحه « دانند.محلی می

 دهنده شرکت خصوصی اعتقاد دارد، آگهی در نشریات های خصوصی: چون شمار نشریات محلی بسیار پایین است، آگهیآگهی

 (۱۱حه شود. )صفصورت وسیع توسط مخاطبان دیده نمیمحلی به

 یراز غهای زیادی بهشود که هزینهمیقیمت تلقی عنوان یک جنس گرانهای مطبوعات محلی: نشریه بهباال بودن هزینه

های باال، مطبوعات محلی چاپ منظم سازی، تایپ و طراحی مطالب دارد. گاهی به دلیل مشکالت اقتصادی و هزینهآماده

 (۱۱دهند. )صفحه ندارند و به همین علت بعضی از مخاطبان خود را از دست می

 بعضی از مطبوعات ازلحاظ اقتصادی مانند آگهی دولتی و یارانه کاغذ به اکنون وابستگی اقتصاد مطبوعات محلی به دولت: هم

 (۱۴اند و این در صورتی است که کمک دولت به مطبوعات محدود و اندک است. )صفحه دولت وابسته

 ند.ای ندارهای خصوصی بازاریاب حرفهای در مطبوعات محلی: بیشتر نشریات محلی برای جذب آگهینبود بازاریاب حرفه 

 (۱۴)صفحه 

 گذاری در مطبوعات و ناکافی بودن منابع اقتصادی و میلی بخش خصوصی به سرمایههای اقتصادی: بیفقدان زیرساخت

گردش پایین سرمایه در بیشتر نشریات محلی در کنار فقدان تبلیغات محیطی از مطبوعات محلی برای باال بردن مخاطب در 

 (۱۴های اقتصادی مطبوعات محلی شده است. )صفحه زیرساخت سطح شهر، سبب بروز مشکالت جدی در حوزه

 عوامل اجتماعی

 شوندگان در این بخش به خودسانسوری اشاره دارند. به اعتقاد ایشان در مرحلۀ روز: مصاحبهنقص در درج اطالعات دقیق و به

طور دقیق و مناسب به آنچه تواند بهدهد و نمیالشعاع قرار میخودسانسوری فرد آزادی فکر و شیوۀ اندیشیدن خود را تحت

 (۱3درستی پاسخ دهد. )صفحه وتحلیل مسائل است، بهاش برای تجزیهرسالت شغلی

 عنوانشود، مطبوعات بهوابسته نبودن مردم به مطبوعات: چون حرف دل مردم و مشکالت آنها کمتر در مطبوعات دیده می 

 (۱3ه آیند. )صفحمرجع افکار عمومی مردم به شمار نمی

 های مخاطب توجه ندارند. همچنین پیگیر توجهی مطبوعات به نیازهای مخاطبان: اغلب مطبوعات محلی به ذائقهبی

 (۱3های ادارات هستند. )صفحه های مردم از مسئوالن نیستند و بیشتر به دنبال چاپ اخبار روابط عمومیخواسته
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 های قوی و های مختلف ندارند. صنفشاور مطبوعاتی در زمینههای اجتماعی: مدیران مطبوعات محلی، مفقدان زیرساخت

کننده، بازاریاب و کاغذ فروش مطبوعاتی در استان فعالیت ندارند. همچنین فعال وابسته به مطبوعات نظیر صحافی، توزیع

به عرصۀ  ر مطبوعاتیعنوان تاجهای اقتصادی بهکنند. مشکل دیگر، ورود انساننخبگان جامعه از نشریات محلی استفاده نمی

تر شدن خودشان و رسیدن به اهداف و منافع صرف اقتصادی یا اجتماعی است. )صفحه مطبوعات برای اعتباربخشی و بزرگ

۱1) 

 ر های مطبوعاتی و توزیع نامتناسب آنها دها، تعداد اندک دکههای فیزیکی: نبود چاپخانه رول در بعضی استانفقدان زیرساخت

ی، فقدان کتابخانه تخصصی در حوزه رسانه، نبود مراکز رایگان خوانی مطبوعات در سطح شهر، فقدان مناطق مختلف شهر

های حقوقی و قانونی درباره تعریف مطبوعات محلی و الزامات مکان مستقل برای دفتر اکثر نشریات محلی و درنهایت ضعف

 (۱7شوند. )صفحه ها در این بخش محسوب میترین آسیبشود، مهمای میدر این حوزه که منجر به برخورد سلیقه

 عوامل فرهنگی

 های مجازی و های رسانهسازی در خصوص تفاوتشوندگان اعالم کردند، فرهنگهای فرهنگی: مصاحبهفقدان زیرساخت

رچه اگ کنند.ای مخاطب و مکتوبات، نیاز دائمی را برطرف مینشده است. فضای مجازی نیاز لحظه های مکتوب انجامرسانه

کنند و دهد، ولی مخاطبان زمان زیادی را صرف فضای مجازی میفضای مجازی اطالعات دقیق و عمیق به مخاطبان نمی

 (۱۱از فرهنگ مکتوب غافل هستند. )صفحه 

  (۱۱فرهنگ مطالعه: سطح مطالعه جامعه از مکتوباتی نظیر کتاب و مطبوعات بسیار پایین است. )صفحه 

 های مطبوعاتیلتی و غیردولتی و تشکلهای دوعملکرد سازمان

 ه های ادارات ناخواسته به شبشوندگان، روابط عمومی های دولتی و غیردولتی: بر اساس نظر مصاحبهعملکرد ضعیف سازمان

شریه رو، ندهند. چون با نوشتن یک مطلب نقادانه ممکن است منافع یک سازمان درخطر قرار گیرد؛ از اینخبرنگاران بها می

گذارند. همچنین نشریات محلی در مقایسه با نشریات سراسری از طرف بعضی از فشار می های مختلف تحترا با روش

های محلی را که پیگیر مطالبات و مشکالت مردم هستند، شوند. بعضی از مسئوالن رسانهمسئوالن شهر جدی گرفته نمی

وزه آگهی و حمایت اقتصادی، ادارات شهری و استانی، نگاه حمایتی ( همچنین در ح۱۶کنند. )صفحه عنوان مزاحم نگاه میبه

 (۲۲های فعالیت خود ندارند. )صفحه مادی و معنوی از نشریات استان را در سرفصل

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هنگام  توجهی به نکات ضروری هنگام اعطای مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:بی

نگاری و همچنین توانمندی مالی مدیرمسئول را دقیق بررسی روزنامه، میزان توانمندی و تسلط شخص بهاعطای مجوز نشریه

 (۲۲کند. )صفحه نمی
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 شوندگان، بهتر است نماینده اداره کل فرهنگ  فقدان حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: بر اساس نظر مصاحبه

قد ای که نی نشریات در جلسات دادگاه مطبوعات حضور داشته باشد و از نشریهعنوان پدر معنوو ارشاد اسالمی استان به

 (۲۱اندازد، حمایت نماید. )صفحه کند و همچنین از خبرنگار صادقی که برای منافع جامعه، خود را به خطر میمنصفانه می

 محلی شریاتن میان ارتباط عدم بر گانشوند مصاحبه بارهاین ارتباط نداشتن مطبوعات با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط: در 

کنند. ها از سوی دیگر تأکید میمراکز استان صداوسیمای با قوی و جدی تعامل فقدان و سویک از علمی مؤسسات و دانشگاه با

رمسئول دیآرا و منگار، خبرنگار، صفحهاندرکاران نشریات محلی اعم از روزنامهدر سطوح استانی نیز ارتباط بین دست»همچنین 

 (۲۱)صفحه « ها بسیار ضعیف است.با نشریات سراسر فعال تهرانی یا نشریات محلی قوی دیگر استان

 های مرتبط با مطبوعات از قبیل خانه مطبوعات و شوندگان معتقد هستند، تشکل های مطبوعاتی: مصاحبهعملکرد تشکل

اکنون باال بردن کیفیت مطبوعات محلی ندارند. همچنین هم ریزی منسجم و مؤثری براینگاران، برنامهانجمن صنفی روزنامه

ها رو، اصحاب مطبوعات هیچ دلیلی برای عضویت در تشکلهای مطبوعاتی صاحب هیچ ابزار و اختیاری نیستند؛ از اینتشکل

 (۲۲ندارند. )صفحه 

 تر رنگدگی نشریات سراسر باعث کمشوندگان، فعالیت پررنگ نماین تداخل فعالیت با دیگر مراکز: طبق اظهارنظر مصاحبه

ات محلی های نشریعنوان نمونه در بعضی موارد نمایندگی نشریات سراسر، آگهیشدن فعالیت مطبوعات محلی شده است. به

 (۲۲کنند. )صفحه را جذب می
 

 است ناتوان ایرانی جامعه با مرتبط مسایل حل و فهم از ایران در اسالمی اقتصاد هایپژوهش 

 ری ایبناخبرگزا :منبع

 و متور بانک، پول، مانند ایرانی جامعه با مرتبط مسایل حل و فهم از ایران در اسالمی اقتصاد هایپژوهش: گفت طهرانی امیری

 از اقتصاد ارفمتع علوم که کندمی استفاده متافیزیکی مبادی از چون دهد ارائه حلی راه تواندنمی دلیل همین به و بوده ناتوان توسعه

 .کنندمی ادهاستف آن

 است ناتوان ایرانی جامعه با مرتبط مسایل حل و فهم از ایران در اسالمی اقتصاد هایپژوهش

 سخنرانی با «ایران در اسالمی انسانی علوم اثربخشی و تکامل اندازچشم» تخصصی نشست( ایبنا)ایران کتاب خبرگزاری گزارش به

 .  شد برگزار موسسه این محل در تیرماه 3 یکشنبه نظران صاحب و اساتید

 «سالمیا اقتصاد بر تأکید بااسالمی انسانی علوم کاربرد» درباره نشست این از دیگری بخش در طهرانی امیری رضا محمد سید

 به رناظ سوم واسالمی حیث از دوم است؛ انسانی نخست داردمی بر در را علم در تخصیص سه موضوع این: گفت و کرد سخنرانی
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 قابل آن امتناع و امکان و دارد وجود مختلفی نظرات هاتخصیص این از یک هر شرایط و امکان درباره. است علوم این ردکارب شرایط

 .است بررسی

 و هوممف به شدن نزدیک برای. شویم نزدیک آن کاربرد و انسانی واسالمی علوم از ومراد مفهوم به باید نخست گام در: داد ادامه او

 سساین معادل و تجربی دانش مفهوم به را علم اگر. پردازممی مختلف جوانب از هادیدگاه ترین کلی به اینجا در عبارت این مراد

 معنای به انسانی علوم اینجا در. است اجتماعی و انسانی هایکنش و انسانی رفتارهای تجربی شناخت انسانی علوم از مراد بگیریم

 .است شده فلسفی مختلف نظریات منشا انسانی و انسان به علم اتصاف حاال. است نظر مورد آن موسع

 روش منظر از است معتقد و است گرایی طبیعت انسانی علوم به رویکرد نخستین: افزود نظریات مکاتب و مهمترین به اشاره با او

 چونمفاهیمی آن در و هدش روایت پوزیتیویسم قالب در مکتب این. نیست طبیعی و انسانی علوم بین تفاوتی شناسی هستی و شناختی

 و بیندمی قعمی شکاف طبیعی علوم و انسانی علوم میان که است پدیدارشناسی آن رقیب دیدگاه. است برجسته...  و علیت قانون،

 .شودمی کیهت پنداری همذات و همدلی شخصی، تجربه بر اینجا. هستیم انسانی علوم برای خاص معرفتی رویکرد نیازمند است معتقد

 انتقادی ندپسو با مکاتب از زیادی تعدادی بسیار تفاوت وجود با که است انتقادی روش دیگر مهم رویکرد: کرد اضافه طهرانی امیری

 دیدگاه جز هب. بیندنمی طبیعی و انسانی علوم میان تمایزی شناسی هستی و شناسی روش نظر از آنها از برخی و گیردمی بر در را

 هرمنوتیکی غیر رویکردهای در بنابراین شودمی نفی طبیعی علوم از متفاوتعلمی مثابه به انسانی علوم انسانی، علوم به هرمنوتیکی

 وصفی ترکیب کی را آن باید یا انسانی علوم به قائلین رویکرد، سه این بنابر. است اضافی یا وصفی ترکیب یک تنها انسانی علوم

 .هرمنوتیکی یا ببینند

: شد یادآور و گفت سخن آورد خواهد پدید آن در تغییراتی چه دیدگاه سه این اساس بر انسانی علوم بهمیاسال پسوند اینکه درباره او

 دیدگاه در ماا. بیندمی وصفی و اضافی ترکیب یک را آن تنها و بیندمی انسانی علوم خود مانند هم رااسالمی پسوند گرایی اثبات

 و ناسیش معرفت هایتفاوت وجود با. است مسلمان انسان هایکنش و رفتارها ختشنا معنای بهاسالمی انسانی علوم هرمنوتیکی

 .وفادارند فردگرایانه رویکرد به دو هر هرمنوتیکی  و گرایی اثبات در شناسی روش

 در شناخت و معل منابع به اگر و دهندنمی تن صرف فردگرایانه رویکرد بهاسالمی انسانی علوم منادیان اینکه بیان با طهرانی امیری

 علم رچهگ بنابراین: شد یادآور است شناخت منابع از هم سیره و وحی قرآن، و نیست عقل به محدود شناخت منابع کنید، توجه اسالم

 این ازالمیاس انسانی علوم پس کرد استفاده هم وحی و قرآن از تواندمی و ندارند انحصار تنهایی به اما دارند اعتبار استقرا و تجربی

 .داشت خواهد قیاسی و هرمنوتیکی رویکرد از متفاوتی تعریف رمنظ

 قیاسی روش از ود این بر عالوه که دیگری رویکرد و است مبتنی هرمنتویک یا تجربی فردگرایانه مطالعه بر که رویکردی او، گفته به

 پرسشی نخستین طلبدمی را خود خاص شناسی روش و شناسی معرفت نظاماسالمی انسانی علوم اینکه به توجه با. بردمی بهره هم
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 نسانیا علوم دهیم پاسخ پرسش این به بخواهیم اگر دارد؟ منطقی امکان علم این که است این بدهند پاسخ باید آن منادیان که

 دارند؟ تحقق امکان علوم این آیا و است متعارف علوم برابر در نامتعارف علوم از مصداقیاسالمی

 و است رحط قابل دارند ایدئولوژیک سابقه و فرهنگ که ما مانند جوامعی در پرسش این: داد توضیح باره ینا در دانشگاه استاد این

 و است ثبتم سوال این به پاسخ. باشد...  و زیست محیط امروزه، زندگی با سازگار که داشت نامتعارفی علوم شودمی آیا شودمی بیان

 منطقی مکانا تحلیل برای. شودمی دیده...  و رفتاری نهادگرا، مانند نامتعارفی علوم آن رد که اقتصاد مانند است پذیر امکان آن تحقق

 .کرد مطرح را آن کانت که گیریممی بهره علم متافیزیک از نامتعارف علوم

 علوم در نابراینب. بود مکتب و نظریه هر در تغییرات شاهد توانمی متافیزیکی مفاهیم در تغییر با متافیزیک این اساس بر: داد ادامه او

 تکیه با ار مختلف مکاتب و هانظریه انواع است قادر علم متافیزیک نظریه. دهدمی رخ آن در تحول امکان مفاهیم تغییر با هم انسانی

 در حولت و یرتغی آن شرط اما گفت سخناسالمی انسانی علوم و نامتعارف انسانی علوم از توانمی پس. کند توجیه الطبیعه مابعد بر

 .   است آن متافیزیکی مبادی از یکی

 دلیل همین به و نشناختیم رااسالمی اقتصاد حتی و اقتصاد متافیزیکی مبادی ما متاسفانه: گفتاسالمی اقتصاد علم درباره محقق این

. دارد وجود هم هاییاستثنا البته. است اقتصادی متعارف نظرات همان سازیاسالمی واقع در و بوده صوری امریاسالمی اقتصاد

 در تغییر اب بعد و کردند شروع شناسی روش و شناسی معرفت مبانی از نخست که دارند وجودکمی اسالمی اقتصاددانان خوشبختانه

 .است افراد این از یکی چودری العالم مسعود. کردند ایجاد را علم این متافیزیکی مبادی

 و اربردک دوگانه گفت باید پاسخ در دارد؟ هم کارآمدی برساختهاسالمی اقتصاد ظریهن مثال طور به باید حاال: گفت طهرانی امیری

 نابراینب و است مساله انسانی علوم در توجه کانون اما دهندمی تعمیم انسانی علوم به را دو این برخی. است مهم باره این در نظریه

 و رودیم بین  از نظریه و کاربرد دوگانگی منظر این از. باشد اربرخورد اجتماعی ربط از که است موضوعی العطاس تعریف با مساله

 .است کاربرد به ناظر جا این در مساله حل. شودمی...  وانضمامی مسایل شاملاسالمی انسانی علوم مسایل

 سانیان جوامع رد انسانی مسایل به مرتبط مسایل حل و فهم اسالمی انسانی علوم کاربرد از من برداشت پس: گفت پایان در او

 انندم ایرانی جامعه با مرتبط مسایل حل و فهم از ایران در اسالمی اقتصاد هایپژوهش. استاسالمی آموزهای از برگرفته مسلمان

 معلو که کندیم استفاده متافیزیکی مبادی از چون دهد ارائه حلی راه تواندنمی دلیل همین به و بوده ناتوان توسعه و تورم بانک، پول،

 بالاستفاده و تناقص دچار هم را قبلی مبادی آن که زنیممی نظراتی به دست دلیل همین به. کنندمی استفاده آن از اقتصاد متعارف

 جامعه در متعارف اقتصاد متافیزیکی مبادی با بودن درگیر همان دلیل بهاسالمی بانکداری چونمفاهیمی جهت این از. کندمی بودن

 .بردینم جایی به راه ما
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 کنیم اداره شکل یک به را نامتجانس امور خواهیممی

 علوم یدها با ارتباط در ایران جدید سیاستهای» موضوع با را خود سخنرانی نشست این در لکزایی نجف المسلمین و االسالم حجت

 صهعر در ایران در مطرح جدید هایسیاست که است این شودمی مطرح باره این در که سوالی: گفت و کرد ارائه «اسالمی انسانی

 داریم؛ کشور در مهمعلمی نهاد دو ما چیست؟ شدنبومی و شدن روز به شدن، کارامد شدن،اسالمی سمت به انسانی علوم تحول

 در تحوالت نهاد دو هر در. علمیه هایحوزه  دیگری و است آن مجموعه زیر هم آزاد دانشگاه که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 برایش ای کرده پیگیری گذشته در تحول عرصه در علوم وزارت که آنچه یعنی. پارادایمی فرا نه استپارادایمی درون انسانی معلو

 !زندنمی و نزده رقم را خاصی اتفاق دلیل همین به و استپارادایمی درون کندمی تدوین برایش نامه آیین یا کندمی درست ساختار

 پس. اند بودهپارادایمی درون تحول مخالف حتی که بوده کسانی دست امور تصدی علوم وزارت هایدوره از برخی در: داد ادامه او

 تغییر امکان یاآ که است این شودمی مطرح که سوالی. نیست انسانی علوم در رایج پارادایم تغییر جنس از کردیم مشاهده تاکنون آنچه

 هست؟ پارادیم

 این و است واردش یا نیست یا پارادایم تغییر امکان رویممی پیش ما که شکلی با کنونی وضعیت در: افزود سوال این به پاسخ در او

 تحوالت حوزه سازمان خود در هم آنجا داشته وجود انقالب از بعد و قبل که همرسمی علمیه حوزه در. نیست علوم وزارت در آمادگی

 .هاستحوزه ایجر پارادایم درون در داده رخاسالمی و انسانی علوم در

 انیانس علوم درون درپاردایمی تحول ایران در: کرد عنوان نداده؟ رخپاردایمی درون تحول ایران در آیا که سوال این طرح با لکزایی

 رفتندگ مجوز فرهنگی انقالب عالی شورا از برخی و حوزه برخی علوم، وزارت از موسسات برخی. کنندمی دنبال رااسالمی رویکرد با

 عمل دیآزا از و بودند فشار در انسانی علوم متفکل نهاد عنوان به علوم وزارت سوی از شدت به هاپژوهش و هادانشگاه این نابراینب

 آزادی این زا کنند ارائه سیاسی علوم در جدید رشته یک بخواهند اینها اگر. نیستند برخوردار هارشته در تغییر و ایجاد برای مناسب

 .شناسندنمی رسمیت به رشته تصویب برای را آنها جایگاه که شوندمی مواجهه علوم وزارت سد با و یستندن برخوردار عمل

 بیشتر ناتامکا پژوهش بخش در اما. شود پیشنهاد ارائه پارادایم درون در باید نیز حوزوی بخش در دانشگاه، و حوزه استاد این گفته به

 بیش و داریم مناسبی کارنامهاسالمی انسانی علوم محتوای در دلیل همین به و نداشته وجود دخالتی هاپروژه نوع و محتوا در و بوده

 این هستیم مواجه آن با علوم وزارت سوی از ما کهعالیمی جدید دوره در. داریم حوزه این در عرضه قابل و منقح متن هزار سه از

 لشک به هنوز سیاستی اما. دهد رخ انسانی علوم در تحوالتی که هست مندی عالقه و توجه این وزیر، سطح در که دارد را داللت

 .است نشده ارائه علوم وزارت سوی از این برای سیاستی بسته  یک و است نیافته تحققرسمی

 از بخشی جلسه ۱3 این در. دارم را آن ریاست من که شده تشکیل خانه وزارت در موضوع این درباره فکری اتاق البته: شد یادآور او

. گیریمیم نظر در را دیگری دستورات ایده درباره بررسی و نقد از پس و گذردمی پژوهشی گروه یا استاد یک ایده بررسی به ما زمان

 خود لومع وزارت از باالتر سطحی در باید اینجا در و گرفت صورت که بودمهمی اقدام علوم وزارت در انسانی علوممقامی قائم تاسیس
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 بنابراین. ندک حرکتپارادایمی تحوالت سوی به معاونت این تا کند تاسیس انسانی علوم معاونت یک و کند پیدا ورود جمهور رییس

 .کنیم حرکت بیرون بهپارادایمی درون تحول از باید

 یاستس را اسمش که خاصی اتفاق گذاشته مرکز تاسیس از که ماهی چند در و داده رخمقامی قائم سطح در ایده این: گفت لکزایی

 جدی حولت مانع که است ساختاری ما علوم وزارت ساختار که است این باره این در ما مشکالت از یکی. است نیافتاده بگذاریم جدید

 .شود ایجادمقامی قائم پست اینکه ولو شودمی انسانی علوم عرصه در

 ژوهشپ آموزش، معاونت است؛ بوده صورت این به علوم وزارت در معاونتها تقسیم: گفت و داد شرح را ساختار این دانشگاه استاد این

 تاسیس پژوهش و آموزش معاونت کشور در علم حکمرانی حیطه در وقتی که است این هست که مشکلی. نوآوری و فناوری و

 است اش هالزم ندکن حفظ را هابرنامه انسجام باید که استدالل این با آنها سپاریممی معاونت یک به را متنوع هایرشته و کنیممی

 کلش یک به را مختلف جنس از نامتجانس امور خواهیممی ما. کنند تبعیت پژوهشی و آموزشی واحد هایسیاست از که است این

 در هامعاونت ارساخت باید و باشند متفاوت ساختار دارای باید نامتجانس امور. است آن تغییر برابر در مقاومت دلیل همین به کنیم اداره

 متمرکز وزارتخانه یک در باید علم. هست هم درمان و بهداشت بازگشت احتمال بگیرد صورت اصالح این اگر. یابد تغییر علوم توزار

 .باشیم داشته علم حکمرانی ما و شود

 و هنر یه،اپ علوم معاونت و کنیم تاسیس را هامعاونت دانش جنس اساس بر باید پژوهش و آموزش بر تاکید جای به ما: کرد تاکید او

 رخ تغییر این اگر.باشد داشته پژوهش و آموزش کل اداره معاونتی هر و باشیم داشته...  و درمان و بهداشت انسانی، علوم معماری،

  شودیم تخصصی هم هانظارت و گیری تصمیم اینکه ضمن شود،می برداشته ما کشور در علم حکمرانی اصالح برای گام اولین دهد

 مبانی با متناسب بومی، کارامد، روز، به که کرد گذاری سیاست آنها برای شودمی و گیرندمی قرار بخش یک در همگن هایدانش و

 را شدبا رهبری مقام نظر مورد تحوالت آن اساس بر که جدیدی هایسیاست کنونی وضعیت در پس. باشند...  و  ایرانیان فکری

 وضعیت رد شوندمی تکمیلی تحصیالت و وزارت وارد که کسانی از دارد ایراد هااختزیرس اینکه به توجه با دیگر سوی از ما. نداریم

 .باشیم داشتهپارادایمی تحول انتظار توانیمنمی کنونی

 درون ردرویک با شدمی تالش انسانی علوم تحول شورای در: گفت و کرد اشاره باره این در انگیزشی و معرفتی هایپیشران به او

. تاس تجربه و عقل وحی، آن منابع که است ای بسته سیاسی علوم مثال طور به نداشت وجود آمادگی اما دهد رخ تحولپاردایمی

 برویم دین و قرآن در سیاست استخراج سوی به خواهیممی وقتی اما داریم که ترجمه ما چون. است وحی و عقل در کار اشکال

 ارائه آن زا تخصصی فهم بتواند و کند مراجعه...  وکالمی قران، سیره، و تاریخ کتاب به بتواند که ندیده آموزشعلمی نظر از دانشجو

 ارک مبانی این روی که بود شده آماده دروسی شورا ان در حال هر به. است تقلیدی و دوم دست اینجا در هم ما آموزش بنابراین. دهد

 و یستن آماده هم زیرساخت اینجا پس! کنند ایدئولوژیک را احثمب خواهندمی اینها که گرفتند موضع هادانشگاه در ای عده اما کند

 .شود ایجادپاردایمی تحول برای زیرساخت باید
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 داشته قادیانت نگاه شده دریافت مباحث به نسبت افراد کنیم تالش باید: کرد عنوان خود پیشنهادی راهکار به اشاره با پایان در او

 درتوانمییم بعدا. نشویم مانع کنیمنمی کمک اگر و بدهیم مجال آنها به مستقل رادایمپا یک ذیل مختلف رویکردهای به و باشند

 کافی ختیاراتا و عزم باید و شودنمی حل مسایل ساختار و اسم تغیر با البته. باشیم داشته را آنها بخشی اثر و خروجی ارزیابی درازمدت

 .ذاشتیمگ باز ایده طرح برای را راه فکر اتاق در ما. باشد هم

 

 یابدنمی معنا خال در دینی علم

 ارائه محور هس ذیل را خود سخنرانیاسالمی انسانی علوم در پژوهی آینده به اشاره با او. بود نشست این سخنران دیگر تقوی مصطفی

 تخمین انداز، چشم مانند پژوهی آینده در پایه تجویز ۶ حدود. است تجویز اش خروجی که است دانشی پژوهی آینده: گفت و کرد

 دیگری و است پژوهشی فعالیت نخست دهد؛می انجام را فعالیت دو پژوهی آینده. دارد وجود...  و راهبردی بسته نگاشت، ره اطالعاتی،

 .کنیممی پژوهش اجتماعی و انسانی امور و تکنیکی و فیزیکی امور وادی دو درباره ما اول فعالیت  در. نوآوری

 به گردی سوی از. دارد چنته در چه که شودمی مطالعه وارد حوزه این در پژوه آینده. است هرمز تنگه مانند کیفیزی امور او، گفته به

 ارد؟ند وجود جامعه در فرهنگ این اصال یا باشد کف بر جان تواندمینظامی نیروی یمن و ایران جامعه در اجتماعی و انسانی لحاظ

 یندهآ دیگر سوی از. کندمی پژوهش حوزه دو آن در پژوه آینده پس بگیرد؟ صورت تواندمی پروری ستاره ژاپن مثل ای جامعه در آیا

 ملهح ایران به عراق وقتی اینکه مانند. شود محقق نظرش مورد هدف تا کندمی دستکاری امور دو این در و شودمی نوآوری وارد پژوه

 طلوبم آینده خواهدمی نوآوری و پژوهشی فعالیت دو با پژوه آینده. کنند اداره را ان موجود هایتکنولوژی با خواستندمی ای عده کرد

 .دهدمی ارائه راهبرد زمینه این در و بدهد شکل را

 تجویزی نمت فقط تواندمی پژوهی آینده مثال طور به: افزود هست هم دیگر چیزهای پژوهی آینده خروجی البته اینکه بیان با تقوی

 شرکت یک مثال دهیم ارائه تجویزی چه شرایطمان در بدانیم که است مهم. دهد ارائه هم نگر پیش یستمس یک تواندمی بلکه نباشد

 مهم بسیار جویزت انتخاب  پس. کنیم ارائه دیگری تجویز باید سوریه مانند است پیچیده شرایط که گاهی اما است، نگاشت ره نیازمند

 .است

 زیستی ،انسانی اجتماعی، فیزیکی، هایواقعیت اینکه برای شودمی نامیده علم آنچه: ودافز و گفت سخن دینی علم درباره ادامه در او

 و دارد یتجرب هایداده بهکمی وابستگی سرش یک که بدانیم طیفی باید را بشری دانش. است داده یک اساس بر دهد شرح را...  و

  رایند ای عده برویم دیگر سوی به سو یک از اگر. اند جربیت داده به وابسته که داریم هاییدانش هم طیف سر ان  دیگر سوی از

 و حتوام روش، روی ای عده میان این در حاال. نباشد متاثر دینی علم از که نیست دانشی هیچ چون کنندمی دفاع دینی علم از میان

 .کنندمی بحث هم علم... 
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 حاال. شیداندی آن در دینی آزمایشگاه و شهر و انسان و روش به باید .یابدنمی معنا خال در دینی علم: کرد عنوان دانشگاه استاد این

 است مضحکی سوال ابتدا در هااین باشد؟ داشته دینی نسخه شویممی مواجه که چیزی هر با که داد پاسخ توانمی را سوال این آیا

 باره در متوانیمی آن در ما که شودمی باز یجدید وادی و داشت برداشتی چنین توانمی گرآیانه کل و تمدنی بحث یک اساس بر اما

 .بیاندیشیم فناوری و علم و دین نسبت

 منجربه ستا ممکن بکند دین از دفاع است قرار که دینی علم یعنی دهیم قرار مطالعه مورد صرفا را دینی علم نباید ما: شد متذکر او

 طیفی باید ار بشری دانش. پذیریممی را ماجرا این کلیت بحث این در ما. کرد باز را تمدن بحث باید باره این در و شود التقاطی بحث

 داده هب وابسته که داریم هاییدانش هم طیف سر ان  دیگر سوی از و دارد تجربی هایداده بهکمی وابستگی سرش یک که بدانیم

 است ینا کرد تامل آن درباره توانمی که عاتیموضو از یکی باره این در کرد؟ تامل شودمی دینی علم آینده درباره حاال. اند تجربی

 دهیم؟ شرح را دینی متافیزیک توانستیم آیا که

 سال دص است ممکن چون کنیم گری درمان روان روایت یک اساس بر که نیستیم این دنبال اساسا ما: داد پاسخ باره این در تقوی

 نباید باره این در البته. کند هدایت خدا به اعتماد سوی به را جو اندرم که شود تربیت طوری باید درمانگر روان بنابراین بکشد طول

 و متخصصان را موارد این باید شناسی روان درباره مثال پس کنیم آزمایش را خود مدعیات باید و شویمعلمی بندی خالی دچار

 !کنند احصا آن کارشناسان

 است این دهانق از یکی دارد؟ زایش هستعلمی هایفعالیت عرصه رد که دینی گفتمان آیا که است این دیگر نکته: گفت محقق این

 دارایعلمی هایباشد؟نظریه داشته زایاییعلمی عرصه در توانسته دینی گفتمان آیا اما است ممکن دینی علم گوییدمی فقط شما که

 تواندمی دینی لمع که بگیریم نتیجه توانیممی دارد را ویژگی این علم چون توانیممی ما آیا دارند گیری سو هااین و هستند فرض پیش

 توانیممی ام آیا کنند؟ نقد را آن متفکر ای عده که رفته سمتی به گفتمان این آیا که است این دیگر سوال باشد؟ داشته زایایی

 .شویممی محروم المللی بین نقد از صورت این غیر در چون کنیم؟ ارائه المللی بین عرصه در را دینی هایاندیشه

 دینی هایریهنظ بر مبتنی بست آسان هایبدیل آیا: کرد عنوان بگیرد قرار نقد معرض در اسالمی هایاندیشه باید اینکه بیان با او

 است بست آسان اگر حاال. دهدمی جواباسالمی گری درمان روان مثال هستند؛ بست آسان هادانش از برخی چون دارد؟ وجود

 باشد؟ هداشت وجود تشنگی بدیل یک به نسبت که شودمی دیده جهانی عرصه در اجتماعی علوم بحران آیا داد؟ ائهار را این توانمی

 احصا خصصانمت توسط باید موارد این بنابراین. شود دانش آن توسعه به منجر تواندمی و شود ارائه بدیلی طلبدمی بحران گاهی چون

 .شود
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 مکنی عبور دینی علم ضرورت از باید

 لومع زمینه در ایراناسالمی جمهوری ساله چهل تجربیات بر مروری ابطحی موحد تقی محمد سید هم نشست این پایانی بخش در

 ازاد شگاهدان مانند دهندمی تشکیل خاصی پژوهشی وعلمی کار که شدند تشکیل مراکزی: گفت و داشت ایران دراسالمی انسانی

 انسانی علوم اشان دغدغه که داریم هاییدانشگاه امروزه بنابراین. دارند خاصی هایماموریت و محتوایی حوزه دو هر در کهاسالمی

 این درباره تاریخ سال ۴۲ تواندمی مرکز این و دارد دانشگاه درباره ماموریت اجتماعی و فرهنگی مطالعات موسسه. استاسالمی

 انسانی علوم مرکز مثال. بگیرد قرار مطالعه مورد باید هک دارد جدی هایآسیب دانشگاه این. کند تحقیق خاص دانشگاه

 !ندارد وجود آن دراسالمی المان هیچ که ساخته ساختمانیاسالمی

 

 صورت دلیل مینه به هم نشست این. کنیم برجسته را انتقادی نگاه باید باشیم تغییر شاهد و دهد رخ تحولی داریم انتظار اگر: افزود او

 ها،خنرانیس از یکی. کنیممی بحث انسانی علوم آینده و امروز هایسیاست ها،چالش ابهامات، تاریخچه، ربارهد نشست این در. گرفت

 از بعدی نشست در و داشتیم هارشته برخی در دستاوردهایی کنممی تصور من. استاسالمی و انسانی علوم حوزه در دستاوردها

 .شد خواهد ارائه باره این در هایپردازی نظریه هم سوم نشست در و شود بیان دستاوردها تا کنیممی دعوت خاص هایشاخه

 غیر علوم ذیل دینی علم داستان: افزود و کرد بیان اسالمی انسانی علوم زمینه در ایران ساله چهل تجربیات درباره را خود تحقیق او

 داشت لطهس گرآیانه طبیعت انسانی علوم ابتدا هم غرب رد. یافت سلطه و آمد وجود به انسانی علوم در جریانی. است طرح قابل رایج

 کنار یدبا دین معتقدند و هستند سکوالر و دارند ویژگی یک هااین همه اما.  شد مطرح...  وبومی علم تفسیری، هایجریان بعدها، اما

 با راییگ سنت و است دین رفتن کنار یلدل به ما مشکالت گویدمی که آیدمی پدید دیگری جریان ۲۲ قرن دوم نیمه در بعدها.  برود

 دین نای حاال. بیاورد بازی عرصه به را دین کندمی سعی جریان این. داد ادامه را خودش کار خالده حکمت محوریت با و دین بر تکیه

 کند؟ دخالت ورزی علم در است قرار چگونه

 حساسیت تحرک این به نسبت شودمی تاسیس دارالفنون ثالم طور به شودمی آغاز جدید علم جریان وقتی ما کشور در: گفت ابطحی

 فرهنگی های حساسیت و داشت وجود مالحظاتی هم جا هما در اما نبودند انگیز بر حساسیت دارالفنون در علوم چون دارد وجود

 جا ینا که شد طرح هم محتوایی هایبحث شد تاسیس دارالمعلمین چون دیگری مراکز وقتی ولی نشود غرب جذب فرد که داشنند

 .دهدمی رخ هاییچالش

 این. یدد دانشجویی هایجنبش عرصه در را آن و کرد دنبال توانمی انقالب از قبل رااسالمی دانشگاه پیشینه محقق، این گفته به

 دین از شودمی همواج اعتراضات این با وقتی شاهنشاهی رژیم ؟ نیست حجاب چرا ندارد؟ مسجد دانشگاه چرا کنندمی بیان هاجنبش

 مرتبط ساتیدا دانشگاه در ایشان. آوردمی میدان به نصر حسین سید محوریت با را گرایی سنت جریان و کندمی استفاده سیاسی غیر

 کنندمی ایرد را تهران دانشگاه الهیات دانشکده بعدها. دهندمی آموزش شریف صنعتی دانشگاه در را اینها و کندمی تدریس را معارف با
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 تاسیساسالمی دانشگاهی هم مشهد در که کندمی سفارش برهه این در شاه. آوردمی الهیات دانشگاه به را حوزه ببزرگان از طیفی او و

 .شود

 جلیت هنر و مختلف علوم در شدمی کردمی پیدا ادامه اگر او محوریت با خالده حکمت جریان و نصر دیدگاه حال هر به: افزود ابطحی

 خوبی ارهایک دانشگاه و حوزه دفتر تشکیل و دانشگاه تعطیلی و فرهنگی انقالب از بعد. شد متوقف هااین انقالب شروع با اما. یابد

 علوم با ویگ و گفت طریق از گویدمی یزدی مصباح اهلل آیت. کنندمی تعامل هم با حوزه و دانشگاه بزرگ اساتید و گیردمی صورت

 دفتر در نگاه این. زندمی حرف دین و علم رابطه از و گویدنمی سخن دینی علم از کتابش در او. مکنی باز راهی باید غربی انسانی

 .یابدمی ادامه دانشگاه و حوزه پژوهشگاه در و شد دنبال دانشگاه و حوزه

: داد حتوضی کنندمی رکااسالمی انسانی علوم درباره مستقیم غیر و مستقیم صورت به که داریم مرکز ۴۲ االن ما اینکه بیان با او

 قدر هچ واقعا است؟ داشته دستاوردهایی چه و شده کارهایی چه حوزه این در نیست معلوم گویندمی ما کشور در دینی علم منتقدان

 و خاص مباحث که داریم را نشریاتی ما همچنین. کند تحقیق تواندمی باره این در موسسه است؟ شده هزینه باره این در ما کشور در

 آن هایفعالیت ارزیابی و حوزه این در فعال نهادهای شناسایی حال هر به. کندمی بررسی مختلف هایحوزه در را دینی علم امع

 که دهش برگزاراسالمی انسانی علوم درباره هاییهمایش همچنین. بگیرد صورت اجتماعی و فرهنگی مطالعات موسسه در تواندمی

 .است ارزیابی قابل

 داریم ایران در مختلفی هایجریان ما. است جدی آن عنوان ۲۲ که شده چاپ کتاب عنوان صد به نزدیک حوزه این در او، گفته به

 مدیریت قابل که تنیس شکلی دین بنابراین نیست مدیریت قابل پروژه با دینی علم معتقدند برخی. است پرداخته دینی علم به  که

 دیممعتق هم ما گویندمی برخی. است شدنی االصول علی علم پس رود،می را ودشخ مسیر که است وحشی موجود علم چون باشد،

 الیم حمایت هاحوزه برخی از وقتی. گویدمی سخن غرب در علم حکمرانی از دلیل همین به است مدیریت قابل اما است شدنی علم

 شگرکن گویدمی یکی کرد؛ شناسایی آن رد جریان دو شودمی و است هدایت قابل علم پس. است دادن جهت قابل یعنی شودمی

 گویدیم دیگر جریان. کندمی تولید دینی علم هم او کنید متحول را او اگر و کنیم هدایت اجتماعی و فردی بخش دو در را معرفتی

 .داندیم فردی تساح در معنوی علم طرفدار نوعی به توانمی را ملکیان. کرد هدایت را معرفت باید و کرد تولید باید را دینی علم

 مسیر این در کهبل نگذاشتیم کنار را یونانی فلسفه مثال طور به و بود تکوینیاسالمی فلسفه در ما حرکت: گفت پایان در ابطحی

 انسانی معلو کنیم تالش و کنیم شروعاسالمی علوم از باید ما گویندمی برخی اما. رسیدیماسالمی فلسفه به تا کردیم حرکت

 هفلسف هایظرفیت از توانیممی هم ما. شودمی شناسی جامعه و شناسی روان هایبحث وارد نیچه غرب در. کنیم دتولیاسالمی

 .دازیمبپر دستاوردها ارزیابی به اکنون و کنیم عبور دینی علم ضرورت از باید پس. کنیم استفاده مختلف هایحوزه دراسالمی
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  خبر خوبی نیست؟« کاالپرجست و جو شدن کتاب در دیجی»چرا 

 خبرگزاری تسنیم :منبع

شده است خبری که در ظاهر خوشایند است اما انتقادهای  ۱۴۲۲کاال اعالم کرده که کتاب دومین کاالی پرجست و جو در سال دیجی

د اهای عرضه کتاب در این پلتفرم وجود دارد که لطمات جدی با تبعاتی بلند مدت به حوزه فرهنگ و اقتصشماری نسبت به شیوهبی

 .نشر وارد آورده است

ن کاالی دومی« کتاب»کاال اعالم کرده است که در روزهای گذشته پلتفرم دیجی ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار فرهنگی

اینکه جامعه ما یک  بخش باشد،موضوع خبری مسرتشده است. شاید در وهله نخست این  ۱۴۲۲جوی این پلتفرم در سال وپرجست

، اما اگر نگاهی به سبقه فروش کتاب در این پلتفرم داشته باشیم، روی دیگر گام مثبت به سمت کتاب و کتابخوانی برداشته است

 .شودماجرا نمایان می

 فروشی ،است آن غیررسمی هایکانال از کتاب فروش گذشته هایسال در کتابفروشان اساسا یکی از مشکالت اقتصادی ناشران و

 .کندمی هاکانال این از خرید روانه را هاکتابفروشی مشتریان باال، هایتخفیف از برخورداری واسطه به که

صت های معتبر ندارند، بهترین فراز آنجایی که راه به کتابفروشی -«های حوزه نشربساز و بفروش»همان  -سازان در این میان کتاب

  .بینندهای غیر تخصصی برای فروش کتاب میهای اجتماعی و کانالرای حضور را در شبکهب

با  ر،اند اما در ادامه مسیهای اخیر اگرچه با هدف پاسخگویی به نیاز مشتریان خود به عرضه کتاب پرداختههای مجازی در سالپلتفرم

د یا غرضی داشته باشند، در عمل به بستری برای استفاده سودجویان ، بدون اینکه بخواهندور شدن از استانداردهای عرضه کتاب

 .اندحوزه نشر تبدیل شده

افرادی اقدام به دریافت مجوز نشر از وزارت ارشاد کرده و  در چند سال گذشته به دنبال تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای نشر،

ران که . این ناشاندشده از ترجمه اصلی ناشر کردهمعتبر و عموما کپیهای غیرهای پرفروش ناشران با ترجمهاقدام به انتشار کتاب

یمت با دوبرابر کردن ق های پیش از چاپ را ندارند،الترجمه و سایر هزینهالتالیف و حقشمارشان نیز اندک نیست از آنجایی که حق

ه اوضاع اقتصادی جامعه، طبیعی است که مخاطب کنند. با توجه بها میدرصدی کتاب ۱۲تا  3۲ تخفیف کتاب اقدام به فروشِ با

 ۱3رود. از همین روست که بنا به گفت رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران باالی ها میعمومی نیز به سمت خرید این کتاب

 .دهندسازان به خود اختصاص میها را کتابهای مجازی پلتفرمدرصد فروش نمایشگاه

های کتاب متعددی را برگزار کرده است، که در مواردی محل انتقاد ناشران، های گذشته نمایشگاهدر سال کاال نیزپلتفرم دیجی 

سازان ابهای کتاب دیجیتال همین مسأله حضور باالی کتهای صنفی بوده است. نوک پیکان انتقاد به نمایشگاهکتابفروشان و اتحادیه

ها برگزاری این نمایشگاه کند،ای است که به خوبی مشخص میدرصد مسئله ۱۲ف تا های نامتعاربا تخفیف در آن است. عرضه کتاب
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های لیل خالءطلبان از این بازار که به دبه نفع ناشران و کتابفروشان و بازیگران اصلی صحنه نشر است یا به نفع سودجویان و منفعت

 .اد دارندقانونی مجوز رسمی فعالیت در حوزه نشر را نیز از سوی وزارت ارش

 کرد اعالم و برگزار تخفیف درصد ۱۲ تا ۴۲ با هشتمین نمایشگاه کتابش را کاال امسال نیز همزمان با نمایشگاه کتاب تهران،دیجی

گاه و پشتی و پرتقال در این نمایشکوله روزبهان، میلکان، نشر نو، نشر قطره، نگاه، نیلوفر، مرکز، ،چشمه چون بزرگی ناشران که

ا خبرنگار وگو ببا این پلتفرم همکاری دارند، موضوعی که البته برخی از این ناشران از جمله کوله پشتی و قطره در گفت همکاری

 .تسنیم آن را تکذیب کردند

ست که برنده اصلی این ماجرا چه ا مشخص ،کاالستدیجی کتاب هاینمایشگاه درصد جزو جدانشدنی ۱۲از آنجایی که تخفیف تا 

یف نهایت کتاب ناشر اصلی با تخف کند،کاال برای خرید کتاب مراجعه میطبیعی است وقتی مخاطب به سایت دیجی ند،کسانی هست

شود و مخاطب قاعدتا کتاب با درصد در کنار هم برای او نمایش داده می ۱۲ساز با تخفیف درصد در کنار کتاب ناشرکتاب ۲۲تا 

 .کندتخفیف بیشتر را انتخاب می

 و او هاینمایشگاه در حاضر ناشران تمامی و دهدنمی انجام غیرقانونی کاری کتاب، فروش عرصه در کاالت که اگرچه دیجیباید گف

ت اره بر رعایهمو که سابقه این با پلتفرمی از اما هستند، دارا را اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت قانونی مجوز شده عرضه هایکتاب

گر فعاالن اصلی صنعت نشر باشد و از لطمات نگاه های رود که یاریرصه بازار تأکید دارد، انتظار میاصول حرفه ای و اخالقی در ع

سودمحور و سرمایه ساالر به حوزه فرهنگ و نشر ممانعت به عمل آورد. توقع این است که دیجی کاال تبدیل به بستری برای 

بازارگردانی نشر برای ایشان مسجل شده است. در این زمینه بارها  سوداگران بازار نشر نشود خصوصاً آن هنگامی که این رویکرد

توجه اند. هر چند که اصل این ماجرا مسائلی را مهای صنفی و ناشران و کتابفروشان خواستار همکاری بیشتر این پلتفرم شدهاتحادیه

 ر در دسترس نیست توقع بیجایی از دیجی کاالوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز می کند. اما در جایی که قانونی دقیق و جزئی نگ

ای که برای خود تعریف کرده است در این مسیر خارج قواعد مرسوم بازار وارد شده و برای صیانت نیست که براساس رسالت فرهنگی

 .های متفاوتی را در دستور کار قرار دهداز اهالی و دغدغه مندان عرصه نشر و فرهنگ تمهیدات و شاخص

 ها نصیب جیبدانند که عمده سود ناشی از این نمایشگاههمه می کاال،دوره نمایشگاه کتاب در دیجی ۱ه پس از برگزاری بدیهی ک

سان اقتصاد تواند کمک رکاال به عنوان یک بستر فراگیر در فضای مجازی میسازان شده است. با تأکید بر این گزاره که دیجیکتاب

توانند در توسعه کتاب، فرهنگ کتابخوانی و اختصاص کاال، چگونه میهای مجازی از جمله همین دیجینشر باشد، اما به واقعپلتفرم

 های ویژه کتاب نقش ایفا کنند؟ویترین

 در کتاب برای آن از بیشتر نه و درصد( ۱۲شاید پیشنهادهایی از این دست بتواند راهگشا باشد: ارائه تخفیف استاندارد برای کتاب)تا 

 و کرده بدیلت کشور سراسر در واقعی هایکتاب عرضه برای نظیربی فرصتی به را پلتفرم این تواندمی که کاالدیجی هاینمایشگاه

واهد داشت و بر نخ قرار نیز واقعی کتابفروشان منافع با تضاد در هانمایشگاه این اینکه ضمن. کند دور فضا این از نیز را سازانکتاب
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 توانند در این فضا به فعالیت بپردازند. شاید نشست مشترک،کتابفروشان نیز در کنار ناشران میمجازی هایخالف سایر نمایشگاه

 .باشد داشته همراه به زمینه این در نیز بهتری  تر ودیجی کاال با فعاالن و پرچمداران حوزه نشر بتواند پیشنهادهای ارزنده

کاال در طول سال شده یا در سال گذشته دومین کاالی ترین کاالی دیجیشای پرفروبنابراین نفس این خبر که کتاب در دوره

 .دهدپرجست وجو این پلتفرم شده، چندان خوشحال کننده نیست چرا که روی دیگر ماجرا، روایت دیگری را نشان می

اه مایشگن» کاال که با تیتردرباره نمایشگاه کتاب دیجی خبرگزاری تسنیم  کاال در واکنش به گزارش پیشینچندی پیش مدیران دیجی

 فهوظی فرهنگی، و اجتماعی مسئولیت براساس کاالاعالم کردند، که دیجی منتشر شده بود، کاال داد ناشران را در آوردکتاب دیجی

 که فتگ باید توضیحات این به پاسخ در که کند راهنمایی کتاب آگاهانه خریدن برای را کتاب مندانعالقه توان، حد در داندمی خود

 ه از کانالترجمه حرفه ای و وزین را ک با کتاب اصلی نسخه باشد داشته حق مخاطب که است این جز «چیست؟ آگاهانه خرید»

ر مورد ، مترجم و ناشاصلی نشر بیرون آمده انتخاب کند؟ جز این است که مخاطب با خرید آگاهانه کتاب به ادامه فعالیت نویسنده

های فرهنگی و اجتماعی در عالقه خود کمک کند؟ ارائه بستری که نتیجه آن ادامه روندی است که سود در آن اصالت دارد و دغدغه

  شود؟قرار گرفته آیا موجب لطمه به آینده فرهنگ این سرزمین و سرخوردگی و بی انگیزگی فعاالن فرهنگی کشور نمیهای بعدی رده

های زینک و هزار تومان و هزینه ۶۲۲ساز از ناشر اصلی بسیار ساده است؛ طبیعی است که با کاغذِ بندی مسئله شناسایی ناشر کتاب

ای جز هزینه کپی پرداخت نکرده باشد. درصد تخفیف عرضه کند مگر اینکه هزینه ۱۲ش را با تواند کتابخدمات چاپ هیچ ناشری نمی

 .رسدهای نامتعارف الزم به نظر میاینجاست که ممانعت از ارائه تخفیف

شاد ار فارغ از محتوای این متن که درباره پلتفرم دیجی کاال مطرح شد به نظر می رسد، وزن اصلی ماجرا بر دوش وزارت فرهنگ و

اسالمی است تا ورود فعاالنه به این موضوع داشته و با تصویب برخی قوانین نظارتی به وظیفه خود در صیانت از اهالی نشر و 

 .فرهیختگان حوزه فرهنگ جامه عمل بهتری بپوشاند

 

 ایبه سوی الگوی بومی رسانه 

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات :منبع

های نظریه هنجار رسانه برای رسانهمعرفی نظریه هنجاری مقبول مشروع: 

 جمهوری اسالمی ایران

 

های جمهوری اسالمی که بر اساس ارائه مدلی هنجاری برای رسانه

های شرعی و عرفی در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ساخت یافته باشد ویژگی

ست ای اوسو بخشد، ثمره مطالعهو بتواند به محتوا و ساختار رسانه، سمت

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/06/045726hanjar-1 - 1.jpg
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و در قالب کتابی با عنوان نظریۀ هنجاری مقبول مشروع: نظریه هنجار رسانه برای  گرفتهو ظهیر احمدی آن را پی که حسن خجسته

 .اندرسانده انتشار به ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه همت به ایران، اسالمی جمهوری های رسانه

 ایت و دنیای هنجارهای رسانهدول دین، 

 ودخ مباحث آغاز در ایران، اسالمی های جمهوری جاری مقبول مشروع: نظریه هنجار رسانه برای رسانهنویسندگان کتاب نظریه هن

ین نهمچ. کنندمی ارائه آن خاص معنای در ایرسانه هنجار از تعریفی سپس و روندمی آن از متعدد تعاریف و هنجار مفهوم سراغ به

بندی کوئیل طبقهترین شکل آن از سوی دنیس مکآورند که کاملرسانه رومیهای هنجاری به شرح نظریه شان،برای ارائۀ نظریه

های های مسلکی، نظریۀ رسانهها، نظریۀ رسانهشده است: نظریۀ اقتدارگرا، نظریۀ آزادی رسانه، نظریۀ مسئولیت اجتماعی رسانه

دهند ن میگانه هنجاری نشاهای ششاین نظریه با تحلیل و بررسیها. نویسندگان بخش و نظریۀ مشارکت دموکراتیک رسانهتوسعه

ها، رویکرد خود را نسبت به چند مؤلفۀ ها، هرکدام از این نظریهبینی و نظام ارزشی آنبر وجود تفاوت و تمایزها در نوع جهانکه عالوه

رسانه،  القی، هنجار پایه، نوع مالکیتبینی، خاستگاه اندیشه، مبنای اخدهند: نوع جهانبنیادین متفاوت و متمایز از همدیگر نشان می

  مخاطبان، جهت ارتباط، سیاست محتوا، کنترل، نظارت، فلسفه و هدف ارتباطات.

آورد تا می روی اخالق و دین رابطۀ به مربوط هاینظریه بررسی به خود فصل دومین در مشروع مقبول هنجاری نظریه کتاب 

نا نهد. در این میان نویسندگان با ارائه آرای گوناگون در این حوزه، سعی در القای این های نظری خود را بر این دو مفهوم بشالوده

نشان  پردازند و با ارائه آرای مختلفرو صرفاً به تبیین رابطۀ دین و رسانه میاینگزاره دارند که اخالق، چیزی فراتر از دین نیست و از

ی ها رهاورد غرب سکوالر تلق، رسانه«رسانه»با توجه به خاستگاه نهاد و صنعت  که در نگاه اول ممکن استرغم ایندهند که علیمی

و « دین»های دو مقوله به ذهن متبادر شود، ولی با تأمل در تاریخچه، اهداف و کارکرد« رسانه»و « دین»شوند و تنافری بین 

 (.۱۲شد )صفحه ای را بین این دو مقوله متصور توان روابط دوستانه و همکارانهمی« رسانه»

 

 است؟ مشروع مقبول رقیب تنها رسانه، اجتماعی مسئولیت نظریة 

 دهند؛ رویکردترشدن ابعاد رابطۀ مذکور، رویکردهای مختلف به آن را در سه محور شرح و بسط مینویسندگان در ادامه برای روشن

و  محوری که قائل به عدم ارتباط میان دینباحث فناورانههم م ای. در نخستین رویکرد،شناختی و رویکرد حرفهفلسفی، رویکرد جامعه

رد رسانۀ شناختی نیز کارککند. از منظر رویکرد جامعهشوند و هم نگاه معنامحور که دین را معنابخش رسانه تلقی میاند مطرح میرسانه

های دینی مبستگی مثبت در کنار سایر رفتارشود که ایجادکنندۀ نوعی همگرایی و هدینی، پاسخگویی به نیازهای متدینان برشمرده می

ها ممکن است بر این رویکرد متمایل باشند که اصل در رسانه، جذابیت است و در ایای نیز حرفهفرد است. از رهگذر رویکرد حرفه

 های مذهبی تعقیب کنیم.های جذاب اخالقی را برنامهتوانیم برنامهمذهب، پیام اخالقی. پس ما می



  1041  اهــمتیـــر  

65 
 

همراهی  رسند کهکنند و به این نتیجه میگر رابطه دین و دولت را بررسی میهای تبیینین فصل خجسته و احمدی، نظریهدر ادامۀ ا

یا محل  ها، کمتر مورد مناقشه وو مسائلی نظیر آن« عینیت دیانت اسالم با سیاست»و « دین و حکومت»، «دین و سیاست»و نزدیکی 

شدن و سیاستمداری انبیاء و اوصیاء الهی و نیز دستوراتی از دین مبین اسالم که عملیاتی و اجراییکه دولتمداری تردید است. ضمن این

 رود.شمار میها جز با تصدی دولت و حکومت امکان ندارد، از جمله مسلمات بهآن

ه هرچند به ارد دیگری است کپذیری سیاستگذاری فرهنگی، موتبع آن بررسی امکانگر مناسبات دولت و فرهنگ و بههای تبییننظریه

شوند تا نویسندگان به مبحث اهمیت سیاستگذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی ایران بپردازند. اختصار در این فصل بررسی می

های زنند و به معرفی مشهورترین نظریات در این حوزه یعنی نظریههای کارکردی رسانه میهمچنین نویسندگان مجدداً گریزی به نظریه

ای جمعی با تولید و انتشار محتواههای ارتباطرسانه»کنند که پردازند و در نهایت این نتیجه را ارائه میالسول، هانفمن و هایبرت می

 طوری کهشوند؛ بهخود و از طریق کاهش انزوای اجتماعی و تقویت احساس مشترک با اعضای جامعه، موجد نوعی احساس تعلق می

گیرد. در نتیجه ممکن است تعهد عمومی به فرهنگ و هنجار برساخته در جامعه تقویت ها قرار میر رأس سایر هویتای دهویت جامعه

 (.۴7)صفحه « دهدهای ارتباط جمعی در جامعه را نشان مینوبۀ خود هنجارآفرینی و هنجارسازی رسانهشود و این نیز به

های نویسندگان برای ایجاز تمایز میان نظریۀ نوظهور خویش با سایر نظریهدر ادامه مباحث کتاب نظریۀ هنجاری مقبول مشروع، 

شان دارد: نظریۀ مسئولیت اجتماعی ها بیشترین شباهت را با نظریهزعم آنروند که بهای میهنجاری رسانه، صرفاً به سراغ نظریه

 ای که اصول آن عبارتند از:ها؛ نظریهرسانه

 ها را انجام دهندوظایف را در برابر جامعه بپذیرند و آن ها باید برخی تعهدات ورسانه. 

 ای خبری مانند حقیقت، صحت، عینیت و توازن توجه فراوانی شودبرای تحقق این تعهدات، باید به استانداردهای حرفه. 

 هادهای موجود ای خویش در چارچوب قوانین و نها با پذیرش و ایفای تعهدات موردنظر، باید به خودانضباطی حرفهرسانه

 .بپردازند

 جواب،  های مختلف و تأمین حقگرا باشند و با ایجاد امکان دسترسی به دیدگاهعنوان یک مجموعه کلی، باید کثرتها بهرسانه

 .ها را انعکاس دهندتعدد و تنوع اندیشه

 استار رعایت استانداردهای عالیِ ها، با توجه به تعهدات و وظایف اجتماعی موردنظر، حق دارند، خوجامعه و مخاطبان رسانه

ای باشند و در صورت لزوم، برای تأمین و تضمین منافع و مصالح عمومی در این زمینه، مداخله های رسانهای در فعالیتحرفه

 .کنند

 ند )صفحهها، باید در برابر جامعه و همچنین کارفرمایان خود و بازار، پاسخگو باشای رسانهنگاران و همکاران حرفهروزنامه 

3۱). 
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به معروف و نهی  امر»با مفهوم « هانظریه مسئولیت اجتماعی رسانه»گیرند که سپس نویسندگان کتاب با ذکر این شباهت نتیجه می

در جامعه اسالمی، همسان و همگون تلقی شده است و در ادامه نیز وجوه تمایز و شباهت نظریه خود با نظریۀ مسئولیت « از منکر

 کنند:ه را در چند محور بیان میاجتماعی رسان

های جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده های عمومی اختصاص دارد و رسانهنخست آنکه نظریۀ مسئولیت اجتماعی، به رسانه

نیز  یهای ارتباط جمعی ایران نیز چون طبق قواعد عمومی، متأثر از نظریه مسئولیت اجتماععمومی مستثنی نیستند؛ بنابراین رسانه

 هستند از حیث این نظریه نیز، وجه ممیزه و مشخصه ممتازی ندارند.

ر به ام»ها را با نظریه و دو واجب کفایی های جمهوری اسالمی، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانهتوان در رسانهاز دومین منظر، نمی

از طریق رسانه جامعه را به هرچیزی  شودمعی، نمیهای جیکسان فرض کرد؛ چرا که در حوزه عمومی و رسانه« معروف و نهی از منکر

برخوردار « مقبولیت»چون از  ،«ازدواج موقت»و « تعدد زوجات»شود؛ به عنوان مثال: امر کرد که معروف دینی و شرعی محسوب می

 ها پرداخت.آن های ارتباط جمعی جمهوری اسالمی ایران بهتوان در رسانهنیستند، نمی

تنها در برابر خداوند و دین اسالم و همچنین نسبت به دولت و های ارتباط جمعی جمهوری اسالمی ایران، نهسانهترتیب راینبه

ا هحکومت مسئولیتی دارند، بلکه در برابر عموم مخاطبان خود در جامعه، در برابر حفظ، اشاعه و ترویج فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش

و  تواند تبیین جامعای که میم باید احساس مسئولیت کنند؛ بنابراین تنها مفهوم و نظریهو هنجارهای ساری و جاری در جامعه ه

مر ا»و نه نظریه « هامسئولیت اجتماعی رسانه»ها در جمهوری اسالمی ایران ارائه کند، نه نظریه کاملی از چارچوب هنجاری رسانه

ای هنجاری هتواند تبیین جامعی از چارچوباین پژوهش ارائه شده و میست که در است، بلکه نظریه نوینی« به معروف و نهی از منکر

 ها در جمهوری اسالمی ایران ارائه کند.رسانه

  ریشه در شرع، ساقه در عرف مقبول مشروع؛

و  هبینی و نظام ارزشی جامعخجسته و احمدی با مراجعه به جهان مشروع، در سومین فصل از کتاب کتاب نظریۀ هنجاری مقبول 

ن ها در ایاند. آنهایشان زدههای حاصل از طرف دیگر دست به تحلیل دادهتعالیم دین اسالم از یک طرف و مبانی نظری و یافته

وسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات پژوهی، سندپژوهی و اسناد و مدارک سازمانی سازمان صدازمینه از مطالعات موردی، سیاست

پژوهش  هایها و مقولهسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ... برای تبیین و تحلیل و استخراج گویهاسالمی، سازمان تبلیغات ا

می روش تحلیل دائ آمیز پژوهشگران،های مشارکتمشاهده ها،های متمرکز و عمیق، پرسشنامهها از مصاحبهبهره گرفته و در کنار آن

 اند.ای نیز استفاده کردهها و بایدها و نبایدهای رسانهلهها و مقوها، و استخراج گویهو مستمر داده

ای جمهوری اسالمی ایران، دو محور مبانی در این بخش از کتاب و در مبحث مبانی، مفاهیم و اصول الگوی پیشنهادی هنجار رسانه

ح مبنای د. نویسندگان در توضیشونشناختی از سوی پژوهشگران این پژوهش، شرح و توضیح داده میشناختی و مبانی انسانهستی

دهند که کل هستی با تمام زوایا و جوانب آن در بهترین وجه شناختی الگوی نوظهور خود، با ارجاع به قرآن و حدیث نشان میهستی
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یت رشده است و توسط ناظم مطلق و مدبر کل، هدایت و مدی ریزیانگیز آفریده، و براساس آن نظم، برنامهو حالت با نظمی شگفت

یز شناختی نشود. بنابراین کل هستی، مدیر و مدبّری حکیم دارد و به سوی مقصد و کمال خود در حرکت است. در محور انسانمی

ظرگاه ند. از نست که در جوامع گوناگون بر اساس این بحث شکل گرفتههای حقوقی و اجتماعیبحث از آزادی و اختیار انسان و نظام

اش از مظاهر کرامت انسانی است. البته این آزادی در راستای و آزاد خلق شده و آزادی در مقابل حقوق طبیعی اسالمی، انسان، مختار

که این هایی نیز هست. اسالم ضمنمسئولیت انسان است، بدین معنی که در قبال برخورداری از حق آزادی، دارای تکالیف و مسئولیت

، همه را با دالیل روشن، حکمت و استدالل به توحید دعوت، و آنان را به وظایف اجتماعی شناسدآزادی عقیده و بیان را به رسمیت می

 روند و تعریف نهایی خود را اینگونهکند. در پایان این بخش، خجسته و احمدی به سراغ تبیین واژه مقبول مشروع میخود ملزم می

ها عالوه بر دارا بودن ویژگی مقبولیت عرف ها و محتوای آنبرنامهدر رسانه این است که « مقبول مشروع»کنند: منظور از ارائه می

های مدنظر در این الگو، در حوزه عمومی فعالیت دارند؛ بنابراین که رسانهعامه جامعه و مخاطب، باید مشروع هم باشد. با توجه به این

اشند؛ قابل طرح در رسانه ملی نخواهد بود و مقبول عموم مخاطبان نب -خشی از احکام مستحبی و مجاز شرعیب حتی –اموری که 

یا طرح آن بسیار مشکل و محدود و پیچیده است؛ مانند مشروعیت چند همسری در دین مبین اسالم که فاقد مقبولیت عام بوده و 

« هانی و جشمراسم رقص و پایکوبی در اغلب مراسم عروس»عنوان مثال، های عمومی آن نیست یا بهقابل طرح در رسانه و یا شبکه

 مقبول عرف عام است؛ ولی برای ارائه در رسانه، غیر مشروع )غیر مجاز( است.

ای نظریۀ مقبول مشروع است که در شش محور مورد بحث و شود، اصول هنجار رسانهمبحث دیگری که در این فصل بررسی می

بر خداوند؛ مسئولیت انسان در برابر جامعه؛ تعالی و گیرد: مسئولیت انسان در برابر خود؛ مسئولیت انسان در برابررسی قرار می

 مثابۀ دوست و همراه.توانمندسازی مخاطبان؛ مخاطب فعال و گزینشگر؛ مخاطب، به

 عبارتند از: شوند،عنوان هنجار معرفی میبر این اساس مهمترین مواردی که در فصل پایانی کتاب و در تببین این نظریه نوظهور، به

چنین بینی، ارزشی و نگرشی جامعه خود و همسازان باید به مبانی جهانگیران و برنامه، سیاستگذاران، مدیران، تصمیممتولیان رسانه

 های ارتباط جمعی بدانند.ها از طریق رسانهبه اصول مستخرج از آن مبانی، پایبند باشند و خود را ملزم به رعایت و اشاعۀ آن

 ی عمل کند )مسئولیت در برابر دین(.رسانه باید در چارچوب شریعت اسالم

 ها باشد )مسئولیت در برابر مردم(.رشد و تعالی مخاطب )جسمانی و معنوی(، باید هدف اصلی همه برنامه

حفظ و تحکیم نظام جمهوری اسالمی، یکی از مهمترین اهداف و هنجارهای رسانه در جمهوری اسالمی ایران است )مسئولیت در 

 برابر نظام(.

و انتقادات  هاهای مختلف )نظرسنجی رسمی، اثرسنجی، انعکاس دیدگاهاز مشارکت عمومی در خلق پیام )ارتباط افقی( و به روشباید 

 ها و مشارکت در تولید محتوا( بهره گرفته شود.های اجتماعی و کانالهای تلفنی و پیامکی، شبکهمخاطبان، ارتباط

 نه مشتری و نه مخاطب منفعل، رفتار شود.مثابۀ یک دوست همراه، باید با مخاطب به
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نجارهایِ ها از هها در تولید و ارائۀ پیام، باید عُرف غالب دینداران و متشرعین جامعه را لحاظ و مراعات کنند )تأثیر پذیری رسانهرسانه

 جاری در جامعه(.وساری

 جه قرار گیرد.مداخلۀ نظام در حراست از اهداف اصلی و منافع ملی، مورد تو اصل پذیرش 

 ها باید در تولید و ارائۀ پیام، عُرف مقبول و حَسنۀ ملی جامعه را مراعات کنند.رسانه

 ای هنجارهای مورد احترام جامعه است.رسانه، موظف به هنجارسازی، هنجارآفرینی و بازسازی و بازنمایی رسانه

 خدمت گرفته شود.ایرانی( به  -رسانه باید در جهت حفظ هویت فرهنگی جامعه )اسالمی

 .باشد پیام پخش و تولید عمدۀ و اصلی رویکردهای از باید خارجی سلطۀ و وابستگی نفی 

ها و ها، قالبها از کل برنامهدرصد بودن آن 3۲های خارجی باید به اصل استثنای فرهنگی و نسبت کمتر از در تأمین و پخش برنامه

 ساختارها توجه ویژه شود.

 .باشد رسانه اصلی رویکردهای از باید جامعه از نابهنجارزدایی و دین از برداشت سوء و خرافات با مبارزه 

دست اندرکاران تولید و پخش پیام، باید قبل از انتشار آن، نظارت و ارزیابی الزم را در مورد محتوای پیام و انطباق آن با شرع و عرف، 

 داشته باشند.

 ها از طرف رسانه باید با دقت رعایت و اعمال و نظارت شود.ایی پیامها، اشتباهات و خطاهای محتواصالح آسیب

 ز ها )عمومی، اختصاصی یا تخصصی(، متفاوت و متمایشان متناسب با نوع متفاوت رسانهها و نحوۀ ارائهها و کیفیت آنباید نوع پیام

 .(۱۲۶از هم باشد )صفحه 

اش اسالمی )توحیدی( قلمداد بینیای که جهانتوان چنین بیان کرد: نظریهرو جان کالم نظریۀ هنجاری مقبول مشروع را میازین

ع اش، مشرودهد. هنجار پایهاش را شکل میست. کرامت انسانی، مبنای اخالقیای آن اسالمی ـ ایرانیشود. خاستگاه اندیشهمی

گر مثابۀ دوست یا فعال و کنشمخاطب را بهتواند خصوصی، دولتی و مشارکتی باشد. مقبول و مقبول مشروع است. مالکیت آن می

گیرد. گذاری محتوا بر اساس آن، میل، نیاز و مصحلت را در نظر میست. سیاستکند. جهت ارتباطی در آن دوسویه و تعاملیمعرفی می

 تعالی و وانمندسازیت آن هدف و فلسفه ارزیابی و کنترل محتوا بر مبنای این نظریه قبل، حین و بعد از انتشار موضوعیت دارد و 

 .است مخاطب

 میاسال جمهوری های نظریه هنجاری مقبول مشروع: نظریه هنجار رسانه برای رسانه ای از کتابآنچه رفت، معرفی

صفحه و  ۱1۶گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پژوهش سوی از ۱۴۲۱ اردیبهشت که بود احمدی ظهیر و خجسته حسن تألیف ایران

 ای ایران شده است.های رسانهریال وارد بازار کتابهزار  ۲7۲به قیمت 
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 ۱۴  صفحه  ۰۵فحه با نیم میلیون دنبال کننده / هزار ص ۷میلیون کاربر ایرانی در اینستاگرام / وجود

 میلیون دنبال کننده دارند ۳بیش از 

 پایگاه خبری انتخاب :منبع

میلیون  ۲۴طبق آمار مرکز پژوهشی بتا تعداد کاربران اینستاگرام از 

رسیده است.  ۱۴۲۲میلیون کاربر در سال  ۴۱به  ۶1کاربر در سال 

تا  3ه ال اخیر گاه بها در طی دو تا سه سکنندگان سلبریتیدنبال

 3۲۲هزار اکانت ایرانی با بیش از  7اند. بیش از برابر هم رسیده ۱۲

بران چنین در اینستاگرام کارهزار دنبال کننده فعالیت می کنند. هم

میلیون کاربر و  ۱با بیش از پنجاه صفحه با دنبال کننده بیش از 

ه فعالیت ببیش از هزار صفحه با دنبال کننده بیش از یک میلیون 

پردازند. کاربران این شبکه اجتماعی در طول یک سال بیش  می

ئیتر کنند که در قیاس با تلگرام و تو یک میلیارد محتوا تولید میاز 

 رقم قابل توجهی است.

فارس: اینستاگرام یکی از این شبکه های اجتماعی فراگیر در ایران 

ر آن الب داست و به همین خاطر شناخت کافی نسبت به فضای غ

ضروری می باشد و سیاستگذاران فرهنگی باید اشراف کامل 

 نسبت به نوع محتوا و تأثیرگذاران در اینستاگرام را کسب نمایند.

 

دنیای اینستاگرام با دنیای تلگرام و توئیتر متفاوت است و به طور کلی مختصات هر شبکه اجتماعی منحصر به فرد است. به عبارتی 

با  ست. صفحه اینستاگرامهای اجتماعی، موضوعات اصلی یا ژانرهای هر کدام با دیگری متفاوت ابا وجود اشتراکات موجود در شبکه

ردد. گ وسیله ارزیابی این فضا میسر میانداز کلی مردم جامعه به افکار عمومی مردم و زندگی روزمره مرتبط است. فهم و درک چشم 

قابلیت  مها، اینفلوئنسرها، انگیزشی و غیره. همچنین اینستاگرا ژانرهای اینستاگرام عبارتند از: عکاسی، آشپزی، طرفداران سلبریتی

وجو و کشف مطالب و تصاویر، منشن)اشاره کردن(، ها(، جستگذاری پست های متعددی دارد که شامل: هشتگ زدن)برچسب

 کالکشن، کامنت، کپشن، الیو،استوری و ... است.

 

 

https://www.entekhab.ir/fa/news/683219/%DB%B4%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.entekhab.ir/fa/news/683219/%DB%B4%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hKwcZA4m4-u-qzN-O-cH4N-3pQ-kMN1BD-a-qi/aTpuaRewcEvYs3Ot-rTQc6ha0p0wwKM_QNRJ4nud6og?redirect=https%3A%2F%2Fbrieflands.com%2F%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%2Findex.html&gat=2b6d21ef-6c5b-4bff-a9b7-546aedc848c8&trm=kwd-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4&pu=https%3A%2F%2Fwww.entekhab.ir%2Ffa%2Fnews%2F683219%2F%25DB%25B4%25DB%25B8-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF-%25DB%25B7-%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25DB%25B5%25DB%25B0-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B3-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%2F&keywords=%5B%22%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%22%5D&ab=productRtbV3.experiment&lts=1656411067.915&vts=1656411069.97
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hKwcZA4m4-u-qzN-O-cH4N-3pQ-kMN1BD-a-qi/aTpuaRewcEvYs3Ot-rTQc6ha0p0wwKM_QNRJ4nud6og?redirect=https%3A%2F%2Fbrieflands.com%2F%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2588-%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%2Findex.html&gat=2b6d21ef-6c5b-4bff-a9b7-546aedc848c8&trm=kwd-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4&pu=https%3A%2F%2Fwww.entekhab.ir%2Ffa%2Fnews%2F683219%2F%25DB%25B4%25DB%25B8-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF-%25DB%25B7-%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25DB%25B5%25DB%25B0-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DB%25B3-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2586%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%2F&keywords=%5B%22%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%22%5D&ab=productRtbV3.experiment&lts=1656411067.915&vts=1656411069.97
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 رشد جهانی کاربران از یک میلیون تا یک میلیارد و چهارصد میلیون

 ۲۲۱۲در حدود یک میلیون کاربر داشت. کاربران فعال آن در آوریل سال  ۲۲۱۲تا دسامبر اینستاگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی 

میلیون رسیدند. این روند رشد ادامه پیدا کرد به صورتی که تنها طی مدت  ۱۲۲به بیش از  ۲۲۱۴میلیون و در دسامبر  ۱۲۲به بیش از 

 میلیون نفر افزایش دهد. 1۲۲میلیون نفر به  ۱۲۲دو سال توانست تعداد کاربران خود را از 

میلیون نفر  3۲۲ماه به طول انجامید و در عرض شش ماه از  ۶میلیون نفر حدود  3۲۲به  ۴۲۲طبق آمار تعداد کاربران اینستاگرام از 

وال ین رتعداد کاربران این شبکه مجازی به بیش از یک میلیارد نفر در جهان رسید. ا ۲۲۱۱میلیون نفر افزایش یافت. در ژوئن 1۲۲به 

به حدود یک میلیارد و دویست میلیون و در حال حاضر به یک میلیارد و چهارصد میلیون کاربر در سطح جهان رسیده  ۲۲۲۱در سال 

 است.

در اینستاگرام بیشتر افراد مشهور با عنوان سلبریتی )هنرمندان، مدل ها و...( صفحات پر مخاطب دارند و فضای غالب اینستاگرام در 

ن باشد. موضوعات غالب در ایها در این شبکه اجتماعی متعلق به همین افراد می فراد است. به عبارتی تأثیرگذارترین دست این ا

شبکه اجتماعی موضوعات فرهنگی و اجتماعی است. درآمد اصلی صاحبان صفحات در اینستاگرام در وهله اول تبلیغات و در سطح 

 با دنبال کننده باال( است.دوم خرید و فروش صفحات پر دنبال کننده )

 برابری تعداد کاربران ایرانی در طی چهار سال ۲رشد 

محبوبیت این برنامه در ایران سبب شده رشد آن همچنان ادامه داشته باشد. طبق آمار مرکز پژوهشی بتا تعداد کاربران اینستاگرام از 

سال رشد دو برابری داشته است.  ۴ده است. یعنی در طی رسی ۱۴۲۲میلیون کاربر در سال  ۴۱به  ۶1میلیون کاربر در سال  ۲۴

بران معمولی ها و اینفلوئنسرهای اینستاگرام نسبت به کاردهد که رشد فالوئر کاربران برتر شامل سلبریتیتر نشان میهای دقیقبررسی

ها در طی دو کنندگان سلبریتینبالاین برنامه، افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهشی بتا د

 اند.برابر هم رسیده ۱۲تا  3تا سه سال اخیر گاه به 

چهل و هشت میلیون کاربر ایرانی در این شبکه به کنشگری می پردازندکه در حال حاضر  ۱۴۲۲آمارها بیانگر این است که در سال 

 هامعه ایران در اینستاگرام عضو هستند. این درحالی است که شبکاین تعداد افزایش یافته است. در حقیقت بیش از نیمی از جمعیت ج

 اجتماعی اینستاگرام برای تحلیل افکار عمومی مردم کاربرد دارد.

 کنندههزار اکانت با بیش از نیم میلیون دنبال7

یش از هزار صفحه با دنبال کننده میلیون کاربر و ب ۱چنین در اینستاگرام کاربران با بیش از پنجاه صفحه با دنبال کننده بیش از هم

 هایهای اینستاگرام) با وجود صفحه میلیون کاربر، برخی از صفحه ۴۱پردازند. به عبارتی از مجموع  بیش از یک میلیون به فعالیت می

 شبکه اجتماعی در طولمیلیون دنبال کننده دارند. افزون بر این الزم به اشاره است که کاربران این  ۱متنوع در اینستاگرام( بیش از 

 کنند که در قیاس با تلگرام و توئیتر رقم قابل توجهی است. یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید می
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آنچه بایستی در مورد اینستاگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد سطح کاربران پر نفوذ است، در حال حاضر بررسی های مرکز پژوهشی 

هزار دنبال کننده فعالیت می کنند که در سطح اینفلوئنسرها در میان  3۲۲هزار اکانت ایرانی با بیش از  7بتا نشان می دهد بیش از 

 بقیه شبکه های اجتماعی مانند توئیتر یا تلگرام بی نظیر است.

 پرطرفدارترین موضوعات در اینستاگرام ایرانی چیست؟

 یرانی می پردازیم که بیش از پانصد هزار دنبال کننده دارند.در ادامه به تحلیل و بررسی پیج ها و صفحات اینستاگرام ا

هزار نفر دنبال کننده که در حقیقت کاربران برتر و پر نفوذ اینستاگرام به حساب می آیند، حدود یک  3۲۲با بررسی صفحات بیش از 

ندان مطرح و... می شوند را تشکیل سوم که سی و یک درصد است را سلبریتی ها که شامل بازیگران،خواننده، طنز پرداران، هنرم

 3۲۲دهند. بعد از سلبریتی ها صفحات طنز و سرگرمی حدود یک پنجم صفحات پرنفوذ را با بیست درصد از کل صفحات بیش از می

 هزار دنبال کننده را به خود اختصاص داده است.

ن صفحات می باشد، صفحاتی که با موضوعات علمی در رتبه سوم صفحات دانستنی و آموزشی قرار دارد که حدود یازده درصد از ای

و دانستی و همچنین آموزش در موضوعات مختلف فعالیت می کنند و توانستند سومین موضوعی باشند که بیشترین صفحات پر نفوذ 

 را دارد.

محصول  خصصی و معرفیدر جایگاه بعد با حدود هشت درصد صفحاتی قرار دارند که به صورت فروشگاهی و یا با محوریت تبلیغات ت

فعالیت می کنند، در حقیقت تعداد زیادی از صفحات پر نفوذ به تبلیغات مشغول هستند اما این صفحات کارکرد تخصصی دارند، 

 همچین برندهای مطرح مانند اسنپ ، میهن و... در این گروه قرار دارند.

فعالیت ورزش در کنار صفحات رسمی و هواداری تیم صفحات مربوط به ورزشکار های سطح باال و همچنین صفحات با موضوع 

های ورزشی با سهم هفت درصدی در این گروه قرار می گیرد. بالگرها که بیشتر اینستاگرام محل تولید و رشد شخصیت مجازی آنها 

 است با سهم شش درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.

ارجی می شوند با سه درصد و صفحات با موضوع فرهنگ، هنر و ادبیات های فارسی زبان داخلی و خهمچنین رسانه که شامل رسانه

در کنار صفحات موسیقی و صفحاتی با محوریت روانشناسی و توسعه شخصی و صفحات آشپزی هرکدام با سهم دو درصدی در نیمه 

 پایین موضوعات اصلی صفحات پر نفوذ اینستاگرام قرار دارند.

همچنین صفحات مذهبی و شخصیت های شاخص مذهبی در کنار صفحاتی با موضوع  صفحات سیاسی و شخصیت های سیاسی و

پزشکی و سالمت و صفحاتی با محوریت طراحی داخلی و دکوراسیون و صفحاتی که به صورت تخصصی به موضوع سفر و گردشگری 

 می پردازند هرکدام به صورت جداگانه با سهم یک درصدی در انتهای این نمودار قرار دارند.
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 اند؟ های تقریب در جهان اسالم موفق نبودهچرا تئوری 

 خبرگزاری ایکنا :منبع

های ی همانند گسست جغرافیایی در کشورهای اسالمی، تفاوت حاکمیتعضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی بیان کرد: موارد

اند ورزانه به دنبال ایجاد چالش در میان مسلمین هستند باعث شدههای غرضای که با اندیشهسیاسی در آنها و بازیگران فرامنطقه

 .های تقریبی به موفقیت چندانی نرسندکدام از تئوریکه هیچ

اعزام حجاج به سرزمین وحی با رهبر  خردادماه در آستانه ۱۱اندرکاران و کارگزاران حج چهارشنبه از دستبه گزارش ایکنا، جمعی 

ار مدام صدبار تکر»معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. ایشان در این دیدار با اشاره به اهمیت وحدت در جهان اسالم، تأکید کردند: 

کنند؟ چرا ها. چرا این کار را میشیعه و سنی و اختالفات و شکاف شود راجع به مسئلهکنیم باز یکی از آن طرف صدایش بلند میمی

 هایی که همیشهها و شکافها هنرشان ایجاد اختالف است و یکی از گسلدانند که انگلیسکنند؟ نمیبه سود دشمن کار می

های آمریکا، ج دیگران هم یاد گرفتند و در این اندیشکدهتدریاند شکاف بین شیعه و سنی بوده؟ حاال بهها استفاده کردهانگلیسی

د. به آنها هم اناند فالن جاها سنّیاند، فالن جاها شیعهگویند بله فالن افراد شیعهکنید که میهای سیاسی و... مالحظه میاندیشکده

 «رسیده شیعه و سنی! نکنید، برادرانه باهم زندگی کنید.

  
وگو به گفت ،پور، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمیافتخار دانش اتحاد شیعه و سنی بابرای بررسی بیشتر اهمیت 

 خوانید.نشستیم که در ادامه بخش اول آن را می

ایکنا ـ برخی اختالفات فقهی و تاریخی میان مذاهب اسالمی از جمله شیعه و اهل سنت وجود دارد. به نظر 

 باشند؟ داشته تعامل چگونه با همدیگرشما با وجود این، شیعه و سنی باید 

این یک موضوع حساس و استراتژیک است که متأسفانه جهان اسالم به عنوان یک معضل با آن مواجه است. از سوی دیگر بازیگران 

راکندگی در پ برند که همانا ایجاد تفرقه وشان میای نهایت سوء استفاده را از این مسئله برای رسیدن به اغراض استعماریفرامنطقه

اتحاد  دهنده اهمیتجامعه مسلمین است. رهبر معظم انقالب در این سخنرانی بر اهمیت اتحاد شیعه و سنی تأکید کردند که نشان

  مسلمانان است.

لیل دتاریخی دارد. بعد از حیات نبوی متأسفانه به  ای که بین مسلمانان به وجود آمده است ریشهمسئله وحدت شیعه و سنی و تفرقه

بندی ایجاد شد که با درایت و هوشمندی ساحت مقدس اهل بیت)ع( چندان اتفاقاتی که در جامعه مسلمین رخ داد دوگانگی و شِق

کردند و رفتار حالت تشنج و شرایط سخت دوگانگی را در صدر اسالم نداشتیم، چراکه اهل بیت)ع( این مسئله را به خوبی مدیریت می

 خالق و عاطفه اسالمی را روش خود قرار دادند تا بتوانند آرامش را در جامعه دینی حاکم کنند.همگرایانه و همراه با ا

https://iqna.ir/fa/news/4065487/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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اندیشمندان مسلمان چگونه بوده  ایکنا ـ در دوران غیبت وضعیت تقریب و وحدت مذاهب اسالمی و تالش

 است؟

که مخصوصاً قرون سوم و چهارم اوج تضارب  ایدر دوره غیبت این دغدغه در میان علما و دانشمندان اسالمی حفظ شد، به گونه

آرای علمی دانشمندان شیعه و سنی بود و ارتباطات بسیار تنگاتنگ و عمیقی وجود داشت و ماحصل تضارب آرای دوستانه، تألیفات 

یل ورود به دلهایی درخوری بوده که درباره علوم مختلف از سوی دانشمندان شیعه و اهل سنت نگاشته شده است. متأسفانه در برهه

تر شد و شاهد بروز دشمنی بودیم که آثار و عواقب آن رنگشان، مقداری دوستی شیعه و سنی کمورزانههای غرضدشمنان و اندیشه

 ماندگی جامعه اسالمی نداشته است.ای غیر از عقبکنیم که نتیجهرا تا امروز مشاهده می

ر ماندگی، اندیشمندان را واداشت که به فکاند، اما این عقبهنری و فرهنگی بوده های علمی،مسلمانان در طول تاریخ سرآمد پیشرفت

ی دانستند و ماندگعلت این موضوع باشد و علت آن را تفرقه و پراکندگی مسلمانان دانستند. بدین ترتیب وحدت را رمز غلبه بر عقب

 از یکی و داشت متفاوتی هایشیوه آنها مجموعه را ارائه دادند وها، الگوها و راهکارهای عملی تمهیداتی را در نظر گرفتند و تئوری

 .بود دانش و عقل نیروی به مراجعه طریق از اختالفات حل و محض گراییعلم به گرایش ها،حل راه ترینابتدایی

 گرایی نتایج مثبتی در جهان اسالم در پی داشته است؟ایکنا ـ آیا تئوری علم

 وری،تئ این  گرایی محض و حذف مذهب از چنین تفکر و رویکردی بود. در مقابلاجه شد و آن هم عقلاین موضوع با یک اشکال مو

 اول سال چهل دوره به بازگشت هم آن و گرفت شکل گراییعلم رویکرد برابر در اعتراض برای مسلمانان میان در خاصی رویکرد

 گری را در پی داشت که به دنبالودند، اما این رویکرد رونق سلفیها نشده ببندیدرگیر شِق مسلمانان هنوز که بود اسالم ظهور

 گرایی، تحجر و تدافع در مقابل پیشرفت علم در جامعه بشری بود.کهنه

انگیز در میان مسلمانان از طریق مراجعه مستقیم به قرآن مبنای رویکرد سوم به مرور زمان مراجعه به کتاب و حل معضالت تفرقه

نگری در قرآن مواجه شد. سپس رویکرد چهارمی ارائه شد که آن هم نظریه تقریب بود که مرحوم شیخ سطحیبود که با معضل 

فاق اهلل العظمی بروجردی اتمحمود شلتوت، مفتی اعظم دانشگاه االزهر مصر، آن را با همراهی و تعامل با بزرگان شیعه مخصوصا آیت

 ارائه کرد.

نوینی را برای تعامل میان مسلمانان مطرح کرد و ماحصل آن نیز به رسمیت شناختن فقه مذاهب  این رویکرد بسیار خوب بود و دیدگاه

اسالمی در بین کشورهای اسالمی بود، اما متأسفانه با توجه به رویکردهای افراطی، که هم در میان شیعه و هم اهل سنت وجود 

عرصه تقریب منجر شد. در ادامه بحث رهبری ایدئولوژیک و فرهنگی  داشت، با موانعی مواجه و در بسیاری از موارد به شهادت فعاالن

بر جهان اسالم به عنوان تئوری مطرح شد که این هم با اشکال مواجه شد و اختالف بر سر این بود که در میان کشورهای مقتدری 

  که در جهان اسالم وجود دارد رهبری این موضوع برعهده کدام کشور باشد.
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های تقریبی چه نتایجی داشته است. آیا موفقیت کامل حاصل شده و اهداف ما در شما تالشایکنا ـ به نظر 

 زمینه وحدت در جهان اسالم محقق شده است؟

در دوره معاصر با ایده کنفرانس سران کشورهای اسالمی مواجه شدیم که مدلی شبیه اتحادیه اروپا و سازمان ملل اسالمی است و  

در زمینه قانون اساسی، گذرنامه و بازار مشترک در میان این کشورها مطرح شد، اما این تئوری هم پیشرفت از طریق وحدت و اشتراک 

چندانی پیدا نکرد، چراکه عوامل بسیاری برای واگرایی بین مسلمانان وجود دارد. از جمله این موارد گسست جغرافیایی در کشورهای 

و  ورزانه به دنبال ایجاد چالشهای غرضای هستند که با اندیشهازیگران فرامنطقههای سیاسی در آنها و باسالمی، تفاوت حاکمیت

 اند.اندازی برای الفت مسلمین بودهسنگ

ها به موفقیت چندانی نرسد و علما و اندیشمندان جهان اسالم به این نتیجه رسیدند کدام از این تئوریاین عوامل باعث شد که هیچ

می در کلمه وحدت تغییری را، که به معنای یکپارچگی و اتحاد جهان اسالم است، در نظر بگیرند. وحدت که به لحاظ ماهوی و مفهو

ی فرضی را در نظر بگیریم و آن تقریب و همدلبه عنوان یک راهکار به بُعد اجتماعی و سیاسی جهان اسالم مربوط است، اما باید پیش

س باید از نظر ارزشمندیِ عنصر تربیت به لحاظ بُعد عاطفی آن و از طریق ایجاد کند. پمسلمانان است که بر بُعد عاطفی تمرکز می

تر و های مسلمانان ایجاد کنیم و از آن به عنوان یک استراتژی برای رسیدن به اهداف درازمدتهمدلی، رأفت و محبت را در دل

 های بزرگتر برای اتحاد جهان اسالم بهره ببریم...ادامه دارد.آرمان

 

 کشور آموزشی نظام هایآسیب رینمهمت 

 خبرگزاری ایکنا :منبع

 آموزشی نظام هایآسیب مهمترین از را فردی هایتفاوت نگرفتن نظر در و آنی تصمیمات اخذ دانشگاه مدرس و روانشناس یک

 .دانست کشور

 پرورش و آموزش نهاد تعریف در جامعه هر لذا دارد؛ تفاوت یکدیگر با کامل انسان به نسبت مختلف رازقیجوامع سادات فاطمه بینش

 هایهدف رب هم بعضی و آموزشی جنبه روی برخی افراد، پرورشی نیازهای روی بعضی مثال برای. کندمی تأکید خاصی جنبه بر خود

 .کنندمی تأکید اجتماعی

 خالقیت ویر بر باید نظام این آموزشی بُعد که شرایطی در. است آموزشی نظام هایکاستی از یکی علم به هاآموخته تبدیل در ضعف

 و ابتکار اچیزن توان و نامنسجم افکار فراوان، محفوظات با یادگیری شدن نهادینه اما کند، تأکید فرد بالقوه استعدادهای شکوفایی و

 .شود ایجاد کشور آموزی علم نظام در نامناسبی کارکرد که است شده موجب خالقیت

 گیریبهره ملهج از گوناگون هایزمینه در فراوانی مشکالت با متأسفانه که است کشور زشیآمو متولی بزرگترین پرورش و آموزش نظام

 کشور آموزشی نظام است ممکن نشدن، مرتفع صورت در مشکالت این از کدام هر. است مواجه آموزاندانش برای مجازی فضای از
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 یوهش به توجه با که است آن نشانگر پرورش و وزشآم نظام کنونی وضعیت از کلی ترسیم. کند منحرف خود واقعی مسیر از را

 .دهندمی نشان خوش روی خالقانه و ابتکاری هایشیوه از استفاده به کمتر معلمان و آموزاندانش تدریس، شدهنهادینه

 ظهارا کشور ورشپر و آموزش هایآسیب موضوع با رابطه در ایکنا، با گووگفت در دانشگاه، مدرس و روانشناس رازقی، سادات فاطمه

 هایژگیوی از یکی چراکه شود،نمی دیده فردی هایتفاوت نام به موضوعی که است این ما آموزشی نظام در موجود آسیب اولین: کرد

 وجود آموزش در رسمی سیستم نوعی باید اجتماعی نظم تداوم و استقرار برای حال هر به البته. است بودنشان فردمنحصربه ها،انسان

. هستیم موزشیآ نظام اصالح دنبال به خود نه و کنیممی دریافت تریافتهتوسعه جوامع از را ایتجربه نه ما زمینه این در اما باشد، داشته

 به ،کند لحاظ را شانفردی هایتفاوت اینکه بدون استعداد، از سطحی هر با را آموزاندانش تمامی ما پروش و آموزش سیستم امروز

 .است هایشانتفاوت ندیدن دهد،می انجام آموزاندانش حق در پرورش و آموزش که ظلمی بزرگترین. دهدمی شآموز یکسان طور

 هددمی ارائه آموزشی سیستم آنچه فقط که شودمی القا آموزاندانش به: کرد اظهار و اشاره پرورش و آموزش آسیب دومین به وی

 درست آموزاندانش فکر که معناست بدان و است ایچهارگزینه کنکور مثال برای. خواهندمی آموزاندانش آنچه نه است درست

 تناقض خالق کرتف و کردن فکر اصل با که برسند نتیجه به دهدمی قرار اختیارشان در آموزشی سیستم که راهی از فقط باید و نیست

 .دارد

 عمتن این ما پرورش و آموزش اما است، کردن فکر کرده، عطا هاانسان به متعال خداوند که نعمتی بزرگترین: کرد بیان مدرس این

 به ما موزشیآ سیستم که است ظلمی بزرگترین این و کنند فکر یکدیگر مانند باید همگان که کندمی القا  و گیردمی افراد از را

 .کندمی آموزاندانش

 رسدمی انآموزدانش به مسئله این آسیب و شودیم گرفته پرورش و آموزش نظام در که دانست آنی تصمیمات را بعدی آسیب رازقی

 .شود تلف اشتباه تصمیم یک خاطر به ما فرزندان عمر از سال چندین است ممکن: گفت و

 از یبخش مجازی فضای در آموزش که اندرسیده نتیجه این به دنیا تمام در: داد ادامه پرورش و آموزش شاد سیستم از انتقاد با وی

 مجازی آموزش سمت به تا یابد شیوع جهان در کرونا که نشدند متوقف موضوع این به یافتهتوسعه کشورهای .است آموزشی نظام

 به را ودخ مجازی آموزش سیستم خطا و آزمون و آرامش با لذا. نداشت وجود جهان در کرونایی که شدند آن پیگیر زمانی بلکه بروند،

 را ادش سیستم یکباره و کرد گیریتصمیم کرونا پاندمی با همزمان ما آموزشی نظام اام دادند، توسعه آموزاندانش با همراه و خوبی

 .داد قرار آموزاندانش اختیار در شناسیآسیب گونههیچ بدون

 تمسیس کرونا بروز اما داشت، وجود کشور در مجازی آموزش به منفی واکنش همواره گذشته در: کرد تصریح دانشگاه مدرس این

 کشور وزانآمدانش به فراوانی هایآسیب گذشته سال دو طی متأُسفانه. کرد مجازی فضای از آنی استفاده به مجبور را کشور آموزشی

 اناختیارش در آموزش برای فضا این مجازی، فضای نوظهور و اجتماعی هایآسیب گرفتن نظر در و خطا و آزمون بدون چراکه شد، وارد

 .گرفت قرار
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 و فتهر بهبودی به رو کشور در فرهنگی دانشجویان که است سالی چند البته. است معلمان گزینش ر،دیگ آسیب: افزود رازقی

 اما شوند،می انتخاب معلم عنوان به هابهترین و نخبگان یافتهتوسعه آموزشی هاینظام تمامی در. شودمی انجام خوبی هایگزینش

 در ودخ نظر مد هایرشته به راهیابی به موفق که افرادی یعنی روند،می نشد معلم دنبال به جامعه پایین سطوح هنوز ما کشور در

 .روندمی معلمی سمت به اند،نشده دانشگاه

 هایادتماماست آموزشی نظام. است پایین سطح نگاهی انسان تربیت به ما نگاه که است آن دهندهنشان مسئله این: کرد بیان وی

 گاهی ئلهمس این کنار در. کنندمی سپری را خود تحصیل آخر دوره که گزیندبرمی دکتری طعمق دانشجویان آموزش برای را دانشگاه

 مراتب به هاانیدبستپیش برای مربی تربیت سیستم وضعیت. کنندمی انتخاب هااولیکالس برای را کارآموز افراد که افتدمی اتفاق

 ساعته 3۲ دوره یک گذراندن با کند، انتخاب را شغلی تواندنمی هک فردی هر متأسفانه. نیست مشخص امر این متولی و است بدتر

 شورک آموزشی سیستم بسیار ضعف نشانگر مسئله این دارد؟ نیاز آموزش ساعت 3۲ به فقط کودک تربیت آیا. شودمی کودک مربی

 عالف زمینه این در بسیج و بهزیستی پرورش، و آموزش اسالمی، تبلیغات سازمان همچون مختلفی هایسازمان مثال برای. است

 .کندمی وارد دبستان و دبستانپیش مقطع در ویژه به آموزشی نظام به را بسیاری آسیب که هستند

 بنابراین، .ندارد مشخصی متولی است، آموزاندانش رشد مرحله سرسبد گل که دبستان،پیش دوره متأُسفانه: کرد اظهار پایان در وی

 هاآسیب تا تاس تفکر و دقیق تحلیل و بررسی نیازمند هاآن از هرکدام به پرداختن که دارد فراوانی هایآسیب کشور آموزشی سیستم

 .برسد حداقل به

 

 های رایانه ای الیحه قانونی ارائه های مجلس برای بازیهای رایانه ای و مرکز پژوهشبنیاد ملی بازی

 کنند؟می

 خبرگزاری خانه ملت :منبع

های حوزۀ بررسی چالش اولین جلسۀ جلسه همفکری جهت

ای میان بنیاد ملی بازی های رایانه ای های رایانهگری بازیتنظیم

های مجلس شورای اسالمی در محل و کارشناسان مرکز پژوهش

 .این مرکز برگزار شد

 

انه های رایدم توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازیع

ای باعث شده است تا از یک سو در سایه عدم توجه مدیران 

های مجازی داخلی به قوانین کشور، کودکان و نوجوانان فروشگاه

https://cdn.icana.ir/d/019/202206105194447875.jpg
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ساالنه شاهد خروج هزاران  های غیر مجاز قرار بگیرند و از سوی دیگر به صورتاین مرز و بوم در معرض خطرات ناشی از بازی

 های خارجی و انجام پرداخت های درون برنامه ای این بازی ها هستیم.میلیارد تومان از ثروت ملی برای تهیه کنسول ها و بازی

های رایانه ای خارجی در صحن مجلس شورای اسالمی، وزارت فرهنگ و علیرغم تصویب لزوم پرداخت عوارض ده درصدی بازی

ی و وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته اند ساز و کار اخذ این عوارض را به تصویب دولت برسانند ارشاد اسالم

های بومی در کشور مورد حمایت جدی قرار نگیرد.این در حالی است که کشورهای و همین موضوع باعث شده است تا صنعت بازی

  سیار جذاب و فریبنده توانسته اند بسیاری از بازی سازان نخبه داخلی را جذب کنند.همسایه با ارایه پیشنهادات مالی ب

های رایانه ای از ابتدای تشکیل دولت انقالبی مورد توجه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم قرارگرفت و موضوع بازی

های رایانه ای خبر از طراحی گام تحولی بازیهای رایانه محمد مهدی اسماعیلی در مراسم معارفه هیئت مدیره جدید بنیاد ملی بازی

 ای در کشور داد.

های حال در چنین شرایطی و با توجه به رویکرد مثبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به توسعه صنایع خالق خصوصا بازی

مجلس خواسته است تا قانونی جامع برای  هایای از مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهشرایانه ای، بنیاد ملی بازی های رایانه

 ای تنظیم و تصویب کنند.گری حوزه بازی های رایانهتنظیم

ای، مدیران و کارشناسان مرکز های رایانهبر همین اساس هفته گذشته نخستین جلسه همفکری میان مدیران بنیاد ملی بازی

های مجلس شورای اسالمی ای رایانه در محل مرکز پژوهشههای مجلس شورای اسالمی و برخی کارشناسان عرصه بازیپژوهش

 برگزار شد.

 شودای وارد عرصه قانونگذاری میهای یارانهبازی

لسه ین جا برگزاری اصلی دلیل  :کرد عنوان جلسه این ابتدای در ایرایانه هایبازی ملی بنیاد مدیرعامل سیدصادق پژمان

  های موبایلی و ویدیویی است.سالمی برای ورود به عرصه قانون گذاری ویژه بازیهای مجلس شورای ادرخواست از مرکز پژوهش

برای  ایهای رایانهوی افزود: حدود دو دهه قبل با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و دستور مقام معظم رهبری، بنیاد ملی بازی

 یل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شروع کرد.های ویدئویی کار خود را ذاداره و سیاست گذاری امور مرتبط با بازی

وی تاکید کرد: هیات امنای بنیاد با ساختاری فراسازمانی چیده شد تا نهادهای مختلف، عضو هیات امنای بنیاد باشند و این عضویت 

  ها شود.سبب هم افزایی سیاستی و اجرایی آن

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، سازمان صدا و سیما، وزارت این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسالمی، 

آموزش و پرورش از جمله اعضای هیات امنای مجموعه بنیاد هستند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز ریاست این هیات را بر عهده 

 دارد.
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 ای ظرفیت ایجاد یک تحول اساسی در کشور را دارندهای رایانهبازی

گری در اند که نیازهای بنیاد را برای ایفای نقش تنظیمس تاکید کرد: واقعیت این است که اسناد موجود تاکنون نتوانستهاین کارشنا

ای ظرفیت ایجاد یک تحول اساسی در کشور را دارند اما امروز های رایانههای ویدیوئی به طور کامل مرتفع کند. بازیدنیای بازی

یروی انسانی گری، مالی، ندهند، در حالی که اگر پشتیبانی الزم تقنینی، تنظیمکشور را تشکیل می اقتصاد GDPدرصد از  ۲.۲7فقط 

  و ... از این صنعت انجام شود به راحتی این سهم افزایش پیدا خواهد کرد و منشأ تحوالت اساسی در کشور خواهد بود.

های نقش فناوری در حوزه ورزش توان به آن اشاره کرد،انونی میپژمان در ادامه عنوان کرد: مثال دیگری که درباره بالتکلیفی ق

المللی در حال بررسی جدی آن هستند و همین مسئله سبب الکترونیک و بررسی مسئله ورودش به المپیک است که نهادهای بین

  ست؟ایجاد اختالف بین وزارت ارشاد و وزارت ورزش شده است که باالخره متولی این عرصه کدام نهاد ا

ای این مقام مسئول تصریح کرد: چالش بعدی کشور، عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی است، علیرغم فرصت بیش از یک دهه

های درسی ویژه برای امور تخصصی مرتبط با که نهادهایی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم و... در اختیار داشتند تا سرفصل

ای در مقطع کارشناسی به طور تخصصی به د اما حرکتی انجام ندادند تا جایی که امروز هیچ رشتهای طراحی کننهای رایانهبازی

 های تبریز و علم و صنعت به اینپردازد و در مقطع کارشناسی ارشد هم در آینده نزدیک شاید فقط دانشگاهای نمیهای رایانهبازی

  مسئله ورود پیدا کنند!

 ویدیویی مورد توجه قرار بگیردهای بندی سنی بازینظام رده

های ویدیویی است که مانند همه دنیا بر عهده یک نهاد وابسته به بندی سنی بازیوی خاطر نشان ساخت: چالش بعدی ما نظام رده

ات مجلس دهد اما ضعف مصوبسال است که این کار را انجام می ۱3ای( قرار دارد. بنیاد بیش از های رایانهحاکمیت )بنیاد ملی بازی

شورای اسالمی در این زمینه و اتکای بنیاد به مصوبه شورای فرهنگ عمومی سبب شده تا برخی از فروشگاه های مجازی وظیفه 

 قانونی خود را به طور کامل انجام ندهند.

ر حوزه تنظیم بنیاد د ها و سکوهای داخلی مسئله بعدیای تاکید کرد: گسترش چند بعدی برنامکهای رایانهمدیرعامل بنیاد ملی بازی

ونی موجود ها با استفاده از خأل قانها نیز بر عهده چند رگالتور قرار بگیرد و آنها سبب شده تا نظارت بر آنگری است. گسترش پلتفرم

ور باب میل تشان بر عهده رگالبر اساس منافعی که دارند در مقاطع مختلف بتوانند برداشتی از قانون ارائه دهند که نظارت بر پلتفرم

  ها است!آن

 های یارانه ورود پیدا خواهد کردمجلس به مبحث رده بندی سنی بازی

بندی سنی به قدری اهمیت دارد که مجلس شورای اسالمی بنا داشت ورود مستقیم این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: مبحث رده

 بندی دهر نظام تکلیف تعیین برای جامع قانون یک دنبال به میاسال ارشاد و فرهنگ وزارت طرفی از  انجام دهد و قانون گذاری کند

 .شود مرتفع کشور معضالت تا است دیجیتال محتوای مقوله در کودک سنی
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ای در ادامه گفت: درست است که ظرفیتی مانند شورای عالی فضای مجازی تا حد امکان با ما های رایانهمدیرعامل بنیاد ملی بازی

همانطور که گفتم فقدان ضمانت اجرا ما را در نیل به اهداف خود دچار مشکل کرده است، تصویب قانون جامع  همراهی کرده است اما

مسائل زیادی از کشور را مرتفع خواهد کرد از جمله اینکه شأن اداری بنیاد در نظام خدمات کشوری مشخص خواهد شد. بنیاد برای 

رهای ای در کشوهای رایانهگری بازیمطالعات تطبیقی در خصوص نحوه تنظیمهای گذشته به طور جدی رفع نیازهای خود طی سال

 مختلف انجام داده است که امیدواریم در قالب طرح مجلس یا الیحه دولت به نتیجه برسد.

 است  ای خطری فرهنگی در کمینهای یارانهدر بازی

 خنانس ابتدای در که بود جلسه این بعدی سخنران ای، هرایان هایبازی ملی بنیاد مدیره هیئت عضو ،هاشمیمحمد امین حاجی

 مسئله به کافی توجه عدم کردند، اشاره آن به درستی به ایرایانه هایبازی ملی بنیاد مدیرعامل که مهمی مسئله: کرد عنوان خود

یی پر فروش جهان، بیش از یک های ویدئوالب باشد که بدانید به طور معمول بازیج شما برای احتماال. است ایرایانه هایبازی

میلیارد دالر در سال فروش دارند، در حالی که بسیار بعید است که یک فیلم سینمایی معروف به رقمی بیش از نهصد میلیون دالر 

ست اای بر ذهن مخاطب خود بگذارد، البته توجه افکار عمومی به دنیای سینما بیشتر دست پیدا کند و اثری بیش از یک بازی رایانه

ای های رایانهاما این به معنای اثر گذاری کمتر بازی های ویدیوئی نیست. برای مثال بعد از جشنواره فیلم کن، رویدادی در حوزه بازی

های ایران در آمریکای التین مورد تقدیر قرار گرفت، بنده هر مقدار به انجام شد که در آن یک بازی ضد ایرانی با موضوع فعالیت

 ار دادم که این یک خطر فرهنگی است، گویی برای کسی اهمیت نداشت.مدیران هشد

  ای برای مدیران ما اهمیت نداردهای رایانهبازی

ها بازی علیه ایران های بازی سازی دهای هنوز برای مدیران ما زیاد نیست، در حالی که جشنوارههای رایانهوی افزود: اهمیت بازی

ها دنبال کننده در حال روایت سازی برای مردم هستند بنابراین باید با دید ی های ویدیویی با میلیونسازند یا استریمر های بازمی

 ها را در نظر بگیرید.ای نگاه کنیم و توامان تهدیدات و فرصتعمیق تری به بازی های رایانه

ها است های بومی و حضوری یکی از این الیهیالیه داریم که باز ۴ها را الیه سرگرمی بدانیم این کارشناس تصریح کرد: اگر بازی

 .داریم هاکه ما هم فرصت زیادی مانند کافه بازی

 ای را قربانی تاخیر نکنیدهای رایانهسرنوشت بازی

ظهار یاد سینمایی فارابی در ادامه جلسه ابن سابق رئیس و ای رایانه های بازی ملی بنیاد امنای هیئت عضو مجید شاه حسینی،

یش از های اداری ناراحت نشوید، پای با کمی تاخیر مانند سینما است، برای همین از تغافلهای رایانهتاسفانه سرنوشت بازیداشت: م

شهربانی ممیزی سینما را برعهده داشت و بعد از آن در دوره اداره  ۱۱۲۲انقالب نیز سینما ممیزی عجیبی داشت، پیش از شهریور 

دوم  شد، در دوره پهلویها و سر ممیزشان که خانمی آمریکایی بوده، انجام میوسیله اداره ممیزی آنایران توسط اشغالگر متفق به 

 شد.هایی مانند کانون پرورشی و وزارت فرهنگ انجام میهم نظارت میان دستگاهی بین سازمان
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 ری است. تجربی مشترک بعدی ما دربارهوی افزود: البته قرار نیست که ما تجربیات دیگران را مجدد تکرار کنیم اما محل الگوگی

ولتی بود به های رایانه در اساسنامه بنیادی غیر دها این بود که بعد از انقالب بنیاد سینمایی فارابی مانند بنیاد ملی بازیسینما و بازی

 ها کمک کرد.به آن کنیم که چه مشکالتی دارد و بایدشدیم و دوستان را درک میهمین جهت در اعمال نظارت دچار مشکل می

 ای وجوه مختلفی داردهای رایانهبازی

ر جامعه سازی و ... بهای تربیتی، فرهنگسازی در زمینهای وجوه مختلفی دارد، اثرات بازیهای رایانهاین کارشناس تصریح کرد: بازی

های رایانه شود که قانون جدی برای بازیشود، مانند سینما که چنین شرایطی دارد، همین گستردگی حوزه بازی سبب مینمایان می

 ای احتیاج داشته باشیم، نکته ای که نباید فراموش کنیم که بازی رایانه ای رسانه ای تعاملی است.

برگزاری جلسات حضوری برای ترویج این  و ای وجوه مختلفی دارد، های رایانهوی خاطر نشان کرد: پیشنهاد بنده برای بیان بازی

 مسئله است.

 شودو بالکچین تلفیق میبه زودی دنیای بازی به طور جدی با متاورس 

 حل نبالد به دقیقا ما که است این بنده اصلی سوال: کرد عنوان خالق صنایع و هنر حوزه ارشد پژوهشگر ابراهیم غالمپور در ادامه

ه جایگاه بنیاد ارتقاء پیدا کند، باید ذیل چ م گری بازی های رایانه ای هستیم اگر قرار است کهتنظی قانون تصویب از چالشی چه

نهادی تعریف شود، اگر بحث شما جدی نگرفتن بازی های رایانه است، همین راه اندازی بازی های رایانه ای نشان از توجه نظام به 

 بازی های رایانه ای است.

ن گفت: جایگاه حقوقی بنده سبب شده تا بیشتری های رایانه ای در پاسخ به این سوال، مدیر ستاد مدیریت بازار بازیرضا رسولی

 پانزده زا بعد که دارد تأسف جای شویم،می مشکل دچار مواجهه با مباحث اعمال قانون را داشته باشیم، واقعیت این است که امروز ما 

اء به سطح معاونت ریاست جمهوری ی بازی های رایانه ای وجود ندارد، ما دنبال ارتقبرا قانونی واحده ماده هنوز بنیاد تاسیس از سال

نیستیم اما اگر بنیاد ملی است باید اختیارات ملی داشته باشد، اینکه عنوان بنیاد غیردولتی به بنیاد اطالق شود چه دلیلی دارد؟ ضمن 

ژوهی برای آینده پ اینکه ما برای تعامالت اداری با دستگاه ها و مراجعه کنندگان نیاز به مشخص شدن جایگاه خود داریم. نکته بعدی

ی شود و ما باید آمادگو بالکچین تلفیق میبازی ها است که نباید از آن غافل شد به زودی دنیای بازی به طور جدی با متاورس 

 قانونی داشته باشیم.

 ضریب نفوذ بازی ها در کشور ما محدود به شهرها نیست

های مجلس در ادامه جلسه عنوان کرد: ضریب نفوذ بازی ها در کشور شای مرکز پژوههای رایانهگنجی، مدیر پروژه مطالعات بازی

انات ها تکلیف به بنیاد تناسبی با امکما محدود به شهرها نیست، بازی در عمق مناطق روستایی ما نفوذ داشته است از سمت دیگر ده

 مادی و بودجه ندارد و اگر این مورد تقویت شود، بنیاد اثر گذارتر خواهد شد.
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ختار شویم به جای ساافزود: تحوالت بازی های رایانه اینقدر سریع است که اگر ما بخواهیم سازمان سازی کنیم دچار مشکل میوی 

 سازی شرایط فعلی را تقویت کنیم و جایگاه آن را مشخص کنیم تا شرایط بهتر شود.

 مراقب حقوق مردم در فضای مجازی باشیم

 ایانهرای هایبازی ملی بنیاد فرهنگی هدایت و نظارت معاونت سرپرست و مدیره هیئت عضو محمدصادق افراسیابی، در ادامه

 اصالح بنیاد اساسنامه یکنمم پیشنهاد البته و نباشیم ساختار تغییر دنبال به نیست نیازی که است این بنده پیشنهاد بنیاد درباره: گفت

ین ساختار موجود، قانون به کمک بنیاد بیاید تا شأن آن تقویت شود و الم شود که بنیاد نماینده حاکمیت است. اگر با هماع و شود

اختیارات آن افزایش پیدا بکند، ما به آن چیزی که نیاز کشور است دست پیدا کردیم. ما باید تالش کنیم از حقوق مردم در فضای 

 اه های مجازی است. بنابراین پیشنهادمجازی مراقبت کنیم، مثال ساده نقض حقوق مردم عدم رعایت رده بندی سنی توسط فروشگ

ای و تقنین قانون جامع است. از سوی دیگر الزم است کارگروهی هم ذیل همین جلسه های رایانهبنده تصویب قانون جدید بازی

د ستشکیل دهیم که موضوع عدم اجرای قانون بودجه سال جاری را آسیب شناسی کند که سال آینده انشااهلل قانونی به تصویب بر

 که واقعا شرایط را برای تولیدکنندگان بازیهای بومی تسهیل کند.

 های مختلف برسدمرکز پژوهش های مجلس به عنوان امین مجلس باید به جمع

د کرد: این نکته نباید فراموش شو عنوان جلسه این ادامه در نیز اسالمی شورای مجلس پژوهش مرکز رسانه گروه مدیر محسنیان

ای مجلس به عنوان امین مجلس باید به جمع بندی در خصوص موضوعات مختلف برسد. واقعیت این است که که مرکز پژوهش ه

کنند تا جایگاه قانونی خود را تقویت کنند اما ما باید به جمع بندی برسیم و دو مسئله شکل نهایت های مختلف به مرکز مراجعه می

جه بندی، ارتباطات بین دستگاهی، عدم مشخص شدن بودن شأن اداری بنیاد بگیرد. نخست اینکه مسائل اساسی حوزه بازی مثل بود

در قالب یک گزارش به مرکز پژوهش ها اعالم شود. همچنین با توجه به اینکه درباره بازی های رایانه ای پانزده سند باال دستی 

رای ه شود. از طرفی مرکز پژوهشهای مجلس شووجود دارد، پیش از هر تصمیم گیری باید الیحه پیشنهادی با اسناد باالدستی مقایس

اسالمی نقش مشاور دارد و وظیفه قانون گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسالمی است به همین جهت از بنیاد درخواست داریم 

بنیاد در  هکه این اسناد را برای بررسی به صورت تجمیعی به مرکز پژوهش ها ارائه دهد. ضمن اینکه با توجه به تصویب اساسنام

های رایانه ای در شورای عالی فضای مجازی الزم است مجلس های برنامه ملی بازیشورای عالی انقالب فرهنگی و تصویب سیاست

  هماهنگی الزم را با دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و مرکز ملی فضای مجازی انجام دهد.

 لیم مرکز با تعامل و مجلس همکاری با است الزم  ندی جلسه خاطر نشان ساخت:ای در جمع بهای رایانهمدیرعامل بنیاد ملی بازی

 دارد، قانون هب مبرم نیاز که است گسترده بوم زیست یک ایرایانه هایبازی. باشیم قوانین به هاسیاست تبدیل شاهد مجازی فضای

 اشته باشد.الیحه جدید قانونی باید با اسناد باالدستی تطابق د که داریم قبول البته
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 احکام بقال در الزم موارد که است این ما پیشنهاد: گفت جلسه خاتمه در خالق صنایع و هنر حوزه ارشد پژوهشگر ابراهیم غالمپور

هنگی عین حال مصوبه شورای عالی انقالب فر در و شود حل بنیاد جایگاه و بودجه مختلف مسائل تا شود دیده نیز توسعه هفتم برنامه

 کشیده نشود. هم به چالش

 

 ستیمه عملیاتی برنامه نیازمند/ زنان حوزه قانونی خألهای رفع برای حقوقی فقهی شورای تشکیل 

 خبرگزاری حوزه :منبع

 اعرافی اهلل آیت با خانواده و زنان امور در جمهوری ریاست نهاد معاون دیدار

 و خألها تردید بدون خانواده و زنان معاونت رد حقوقی فقهی شورای تشکیل با: گفت جمهور ریاست خانواده و زنان امور معاون

 .شد خواهد برطرف زنان حوزه قانونی مشکالت

 های حوزه مدیر با دیدار در امروز عصر جمهور، رئیس خانواده و زنان امور معاون خزعلی، انسیه حوزه، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 مقابل و سنتی از فراتر نگاه. است نظارت و گذاریسیاست زنان معاونت ایهبرنامه از یکی دانیدمی که طور همان: کرد اظهار علمیه،

 اوتمتف آنان اجتماعی الگوی و زنان به اسالم نگاه که چرا دارد انتظار ما از رهبری معظم مقام که است نگاهی زن به غربی الگوی

 .هستیم اجرا قابل و لیاتیعم ای برنامه نیازمند امروز ما لذا است، زن به ابزاری نگاه و غربی نگاه از

 و ابداعات و هاایده فراخوان دهیم انجام را آن کردیم تالش که کارهایی از یکی: گفت جمهوری ریاست خانواده و زنان امور معاون

 .است دختران هایایده رشد فراخوان این از هدف دارند، آینده از جوان دختران که است نظراتی

 طالب …و قانونی مسائل در فقهی، مسائل در: کرد بیان دارد، وجود دولت در طلبه بانوان با همکاری به تمایل اینکه به اشاره با وی

 فیاعرا اهلل آیت نظارت با خانواده و زنان معاونت در حقوقی فقهی شورای است قرار و دهند ارائه را خوبی راهکارهای توانندمی خانم

 .کنیم برطرف ار زنان قانونی مشکالت و خألها تا شود تشکیل

 مسلمانانی اگر. بروند دشمنان جنگ به باشد روز زبان به که سالحی با باید و هستند دارمیدان هاخانم نرم جنگ در: کرد خاطرنشان وی

 .بدهیم دست از را آنها دارد امکان باشند، نداشته را الزم دانشی تغذیه اگر شوند،می زیاد روز با روز که

 هندند دست از را معنویت ما هایجوان تا است ترمهم کیفی جمعیت اما است جمعیت در معنوی هایسرمایه از بخشی: افزود خزعلی

 .نکنند فکر مهاجرت به تا

 به زهنو اما ایم،بوده زنان برای ای فراقوه نهاد تشکیل و ایجاد پیگیر کار اول روز از: گفت جمهور ریاست خانواده و زنان امور معاون

 .ستا شده حفظ رهبری معظم مقام درایت با فرهنگی انقالب عالی شورای در زنان حقوقی جایگاه دو البته ایم، نرسیده نتیجه
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 که موازی هایطرح همین برای ندهیم، انجام تکراری کارهای زنان حوزه در که است بوده این جمهور رئیس درخواست: افزود وی

 .مای گذاشته کنار را شودنمی اقدام و عمل به منجر

 یلتشک فساد، و فردگرایی پذیری، مسئولیت عدم است، جدی معضالت از ازدواج سن رفتن باال و ازدواج عدم: کرد بیان خزعلی

 .کنندمی ضرر هاخانم بیشتر بین این در و است انداخته تأخیر به را خانواده

 مهاجرت شهر به روستایی پسران چراکه است رهاشه از بیشتر روستاها در تجرد: گفت جمهوری ریاست خانواده و زنان امور معاون

 مالی حمایت تنها اما گرفتیم، نظر در را دیگری وام ازدواج، وام از جدا روستاییان برای ما اند، کرده ازدواج هم شهر همین در و کرده

 .شود عوض فرهنگ باید و کندنمی کفایت

 به فقط را هاشصتی دهه وام بگوییم توانیممی ازدواج سن در تفکرات برخی تغییر برای ما نیست، ابالغی فرهنگ، ایجاد: افزود وی

 .بگذاریم اجباری توانیمنمی اما دهیم،می باشند شصتی دهه دو هر که زوجینی

 و وانینق فتاوا، به مربوط مباحث پیرامون را نظراتی نکته معاونت این مدیران و معاونین از تعدادی ایدقیقه ۱3۲ نشست این ادامه در

 .دادند ارائه زنان جامعه روی پیش های برنامه

 

 بین پژوهشیهای ناموسی زیر ذرهقتل 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 پور ساردوییسیمین حاجی

 

ها درباره پدیده قتل ناموسی این از مهمترین گزارهیکی 

تل اما ق« پیشگیری همیشه ارجح بر مجازات است»است که 

های اجتماعی زوایای پرشماری ناموسی مانند بیشتر پدیده

سیت موضوع باید مورد بررسی و دارد که به دلیل حسا

 .تحقیق کارشناسانه قرار بگیرد

خشونت علیه زنان یک مشکل جهانی است و قتل ناموسی، 

به عنوان شدیدترین شکل این خشونت، بخشی از یک پدیده 

 .افتداست که به معنا و مفهوم قتل یک زن به دالیلی مرتبط با جنسیت او اتفاق می« کُشیزن»تر به نام بزرگ

گونه توصیف کرد که جرمی به وسیله اعضای مرد خانواده علیه اعضای زن خانواده به تصور اینکه زن توان اینقتل ناموسی را می

دهد. این هنجارشکنی ممکن است عرفی، شرعی، آبرو کرده است، رخ میهنجارها و انتظارات جامعه را زیر پا گذاشته و خانواده را بی

https://www.irna.ir/news/84804495/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/06/29/4/169775948.jpg?ts=1656501269334
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بت دهد، ثادر این نوع قتل، زن فرصت دفاع ندارد و مرد در جایگاه قاضی و مجری، اتهام را تشخیص می اخالقی یا قانونی باشد.

 .کندکند، حکم را صادر و در نهایت، به نام ناموس و شرف، اجرا میمی

ار زن در هز 3)پس از آن سال، آمار جدیدی اعالم نشده است( اعالم کرد ساالنه  ۲۲۲3صندوق جمعیت سازمان ملل در سال 

 .دهدهزار نفر افزایش می ۲۲شوند. آمار غیررسمی این رقم را تا سراسر جهان در جریان قتل ناموسی کشته می

در ایران نیز آمار دقیقی از قتل ناموسی وجود ندارد. بسیاری از دختران و زنان در گمنامی و به دالیل واهی و انگ قبیله کشته 

های های آشکار و ثبت شده کشور در حیطه قتلدرصد از کل قتل ۲۲شود، ا در کل، گفته میشوند. امشوند و جایی ثبت نمیمی

های خوزستان، ایالم، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، فارس، آذربایجان شرقی و گیرد و استانناموسی قرار می

 .شوندخته میهای ناموسی شنااردبیل با بیشترین میزان درگیری در موضوع قتل

سیدحسن موسوی  دکتر ،روانشناسی کارشناس دکتر سیما فردوسی هایی چونبرای بررسی این موضوع، چهره

 ارشناسک پور ساردوییدکتر سیمین حاجی حقوقی، کارشناس دکتر هوشنگ پوربابایی مددکاری، کارشناس چلک

عشق، نفرت: قتل  عموضو مورد در سیاسی علوم و نانز مطالعات حقوق، هایحوزه در متخصص حضار از جمعی و شناسیجامعه

 .کردند برگزار را نشستی ناموسی

 

 

پیشگیری، پیش از »وگومحور، اولویت و اهمیت در این نشستِ گفت

تناسب مجازات »مورد اجماع نظر قرار گرفت. همچنین « وقوع جرم

نیز به عنوان عامل بازدارنده مورد تأکید کارشناسان قرار « با جرم

 .گرفت

سخنان « تحلیل گفتمان»مطلبی که در ادامه آمده بر اساس 

پور تهیه شده متخصصان حاضر در این نشست از سوی سیمین حاجی

 :و در اختیار ایرنا قرار گرفته است

 :های زیر محور بحث قرار داشتوگو، پاسخ به پرسشدر این گفت

 آورند؟صیانت از ناموس به خشونت علیه ناموس روی می های پدر، برادر و همسر بجایچرا برخی مردان در نقش .۱

 ها در جامعه کدامند؟ها و پیامدهای این خشونتآسیب .۲

 توان از تعداد این نوع قتل در طول زمان کاست؟چگونه می .۳

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/06/29/3/169775795.jpg?ts=1656499168033
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ن وگو و مسیر آفتهایی مطرح شد که گوگو با هدف ارائه راهکار حقوقی، آغاز شد، اما در زمان نشست، بحثبا وجود این که گفت

 :را تغییر داد و این مسائل مطرح شد

 تر است یا مجازات؟در ارائه راهکار، پیشگیری مهم .۴

 های ناموسی وجود دارد؟چه راهکارهایی برای پیشگیری از قتل .۵

شد. در کل، ه مینظرهایی دیداختالف« میزان مجازات»و « مجازات»هر چند در موضوع پیشگیری اتفاق نظر وجود داشت، اما در 

 شد کههمگی بر اولویت و اهمیت پیشگیری بر مجازات تأکید داشتند. این در حالی بود که این گالیه مطرح می

 کند؟چرا جامعه با راهکارهای پیشگیری آشنا نیست اما پیرامون مجازات بحث می .۶

 های ناموسیها و دالیل قتلعوامل، ریشه

 :در سه گروه بررسی شدهای ناموسی عوامل مؤثر در قتل

 عوامل خُرد / فردی .۱

 عوامل میانی / میان فردی .۲

 عوامل کالن / ساختاری .۱

 عوامل خُرد / فردی .۱

 «ناموس»برداشت اشتباه از واژه  _الف .۱

ز دو واژه اپور گفت: اصطالح قتل ناموسی در اولین گام به تعریف قتل ناموسی و ناموس پرداخته شد. در این نشست، سیمین حاجی

آن در طول سالیان به کژکارکردی اجتماعی و فرهنگی رسیده است. برخی معتقدند ناموس، در « ناموس»تشکیل شده که بخش 

شود، در کارکرد امروزی خود، نظامی از سلطه را ایجاد کرده که در حیطه آن نظام، زن از مشروعیت و هویت مستقل برخوردار نمی

ها باید با مجازات همراه باشد. آن هم شود و در نهایت، سرکشی او از سنترد، دارایی مرد محسوب میگیموقعیت فرودست قرار می

در حالی که زن امروزی از هویت مستقل برخوردار است و الزم نیست زن قربانی قتل ناموسی عمالً از هنجارهای رفتاری تخطی 

 زند و ناموس او را در معرضطی کرده است، به شرافت مرد لطمه میکرده باشد؛ صرف این تصور که زن از قوانین رفتار جنسی تخ

دهد و ظن به آنها وارد شده، فرصت دفاع نمیدهد. رژیم ناموس نابخشودنی است؛ به این معنا که به زنانی که سوءمخاطره قرار می

د. بنابراین، با حمله به زن و ریختن خون، اعضای خانواده جز حذف این لکه از ناموس خود هیچ جایگزین اجتماعی قابل قبولی ندارن

 .کنندلکه را از ناموس خود پاک می

 و نهانپ حالت از باشد، رسوایی اگر را، رسوایی بلکه شود،نمی فرد حیثیت و آبرو احیای موجب تنها نه ناموسی قتل حاجی پور:

 کندمی بدل گسترده و آشکار صورت به محدود
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ود، شپرستی همیشه در ایران بوده و وجه غالب است. هر جایی به ناموس تعرض مید: ناموسدر این زمینه، موسوی تصریح کر

سپردند. بنابراین، رفتار در قتل ناموسی، رفتار منطقی نیست. به همین ها احساسی است. اگر احساسی نبود، به قانون میواکنش

 .کنددلیل، فرد پس از خاتمه عمل، احساس پشیمانی می

ی شود. اما قتل ناموسبار علیه زنان در خانواده میهای اشتباه از واژه ناموس موجب اقداماتی خشونتادامه گفت: برداشت پور درحاجی

شود، بلکه رسوایی را، اگر رسوایی باشد، از حالت پنهان و محدود به صورت آشکار و نه تنها موجب احیای آبرو و حیثیت فرد نمی

رده کند، بلکه ننگ را، اگر ننگ باشد، علنی، آشکار و گستنها برخالف تصور عامه، ننگ را پاک نمیکند و خون نه تگسترده بدل می

 .کندمی

 نگرش منفی، بدبینی و سوءظن نسبت به زنان _ب .۱

امل ها، تعدهد: نگرش منفی، بدبینی و سوءظن نسبت به زنان و دختران در برخی افراد وجود دارد که با لطیفهپور توضیح میحاجی

 .شودختم می کُشیستیزی و در نهایت، زنبا سایر افراد و رفتارهایی که در تجربه زیسته افراد وجود دارد، تقویت و ترویج شده، به زن

باید پذیرفت که احساس خشم، عصبانیت، شک و تردید، آشفتگی، ترس، درد و رنج، افسردگی و پریشانی برای فردی که احساس 

العمل به شکلی صورت گیرد که راه بازگشت برای طرف رخنه کرده، طبیعی است؛ منتهی باید عکس خیانت همسرش، در ذهنش

 .مقابل بسته نشود

 تجربه کودکی از خشونت _ج .۱

ه سازد بپور، گاهی تجربه کودکی از خشونت، هنجارهای خشونت علیه زنان را برای فرد عادی و قابل قبول میبه گفته حاجی

 .بینیمظهور آن را در بزرگسالی در شدیدترین حالت قتل ناموسی می ای که بروز وگونه

 عوامل میانی / بین فردی .۲

 های اجباریهای نادرست همسرگزینی و ازدواجسنت _الف .۲

 دهایی که تحت فشار به فرهای ناموسی عنوان کرد. از نگاه او، ازدواجهای اجباری را یکی از عوامل اصلی قتل، ازدواجفردوسی

 .تواند تحت شرایط خاص زمینه قتل ناموسی را فراهم کندشود، میتحمیل می

 کند فراهم را ناموسی قتل زمینه خاص شرایط تحت تواندمی شود،می تحمیل فرد به فشار تحت که هاییازدواج فردوسی:

 تشویق افراد به قتل ناموسی _ب .۲

تواند موجب الگوبرداری و تکرار کار برای همان ها میذار است و این تشویقگوید: در برخی موارد، تشویق افراد تأثیرگموسوی می

های ناموسی با دخالت و تحریک دیگران به شکل فشارهای هنجاری شامل نکوهش و فرد یا افراد دیگر باشد. در ماجرای قتل



  1041  اهــمتیـــر  

87 
 

ای فرد گونهشود و بهد و مساله آبرو مطرح میشورو هستیم. تهمتی به زن زده میغیرت و ترسو روبهتهییج فرد با عباراتی مانند بی

 .ای جز واکنش نداردگیرد که چارهتحت فشار قرار می

دهد: قتل انسانی که جرمش ثابت نشده یا بر فرض اثبات جرم در دادگاه صالح، حکم او چند ضربه شالق است، فردوسی ادامه می

د خانواده یا محله که مشوق چنین جنایاتی هستند، شریک جرم قاتل نامش غیرت نیست؛ بلکه جهالت محض است. جاهالنی از افرا

 .هستند

 .است ، مثبت«پنداری با قاتلذاتهم»های ناموسی به دلیل کند: متأسفانه نگاه بخشی از جامعه به قتلپور هم تاکید میحاجی

کردم. متأسفانه بخشی از جامعه قاتل یگیری میها در فضای مجازی را پها و واکنشدهد: در زمان قتل مونا پاسخموسوی ادامه می

 .کردندرا تشویق می

 عوامل کالن / ساختارها .۳

 ای و فرهنگیساختار قومی ـ قبیله _الف .۳

تر ای دارد که تبعیض علیه زنان، محدودسازی زنان و تعصب علیه زنان را عمیققتل ناموسی در ایران بیشتر ریشه در فرهنگ قبیله

 .کندمی دارترو ریشه

ون و برون های درگوید: باید از خشونت خانگی شروع کنیم. قتل ممکن است قتلای میفردوسی در مورد ساختار فرهنگی و عشیره

ی در هم تنیده که اخانوادگی باشد و ریشه در تعصبات فرهنگی، سنتی و جنسیتی دارد. بر اساس تحقیقات این سه مسئله به گونه

 .ها تبدیل شده استرخی استانبه باورهای عمیق در ب

 نیست دلخواهش مورد که دهد انجام را کاری فرد شودمی موجب کندمی وارد جامعه و ساختار که فشاری موسوی:

دهد: فرد باید مورد بررسی قرار گیرد، اما یک موسوی با اشاره به اهمیت بررسی فرد، خانواده و جامعه در ساختار فرهنگی ادامه می

خواهد خواهد پیامی را منتقل کند. میگرداند، میبُرد و با افتخار در کوچه و خیابان میختار است. فردی که سر مونا را میبخش نیز سا

خواهد اعاده حیثیت بکند. چه کسی این را به او تحمیل کرده است؟ فشاری که ساختار و می«. غیرتی نیستممن آدم بی»بگوید که 

 .«غیرتیاگر این لکه ننگ را پاک نکنی، بی»نند که کجامعه بر این فرد وارد می

شود پدر رومینا با داس سر دختر خود را عاطفه بود؟ من معتقدم خیر. آن چیزی که باعث میآیا در واقعه رومینا واقعاً پدر رومینا بی

ختار کرد. ساستا زندگی میکرد. رومینا در یک روببرد، فشارهای فرهنگی حاکم بر محیطی است که این پدر در آن زندگی می

ا به تواند تحمل کند. آیا رومینای با فردی دارد دیگر کسی نمیشوند که رابطهخانواده و جامعه کامال بسته بود و وقتی متوجه می

کند، موجب تنهایی مقصر بود؟ آیا پدر به تنهایی مقصر بود؟ من اعتقاد دارم در اینگونه موارد فشارهایی که ساختار بر فرد وارد می

 .شود فرد کاری را انجام دهد که مورد دلخواهش نیستمی



  1041  اهــمتیـــر  

88 
 

رار افتند. وقتی فرد تحت فشار قبیله قدر موضوع ریحانه در کرمان و فاطمه در آبادان، اینها هیچ کدام بدون نقش محیط اتفاق نمی

 .گرددع واکنش پدر در مقابل دخترش برمیاش در خطر است، آبروی قبیله، عشیره و خانواده به نودارد و آبروی قبیله و عشیره

 ساختار مردساالرانه _ب .۳

های ناموسی، باورها و ساختارهای مردساالرانه و سنتی است که به اشتباه باورهای دینی در نظر از دیگر ساختارهای مؤثر در قتل

 .شودگرفته می

 .شودز نوع قتل ناموسی میهایی اگوید: مردساالری در کنار ضعف قوانین موجب خشونتفردوسی می

 .پور، قتل ناموسی بیش از آنکه بر اندیشه دینی استوار باشد، بر نظام پدرساالری استوار استاز نگاه حاجی

 شده موجب اسالم هایآموزه به نسبت ناآگاهی سیمین حاجی پور: قتل ناموسی محصول یک مذهب یا حتی یک فرهنگ نیست.

ه های اسالم موجب شده برخی ادعا کنند باآگاهی نسبت به آموزهکنندنمی ناموسی قتل به اقدام دینی دالیل به کنند ادعا برخی

 .کننددالیل دینی اقدام به قتل ناموسی می

 ساختارهای قانونی _ج .۳

 :فتر نظر گرتوان در دو دسته دهای ناموسی، ساختارهای قانونی هستند. ساختارهای قانونی را میترین عوامل مؤثر در قتلاز مهم

 همسریآمیز در ازدواج و طالق و کودکالف. قوانین تبعیض

 .قانون مجازات اسالمی 1۱۲و  ۱۲۲، ۱۲۱ب. مواد 

های ناموسی زمانی مستوجب قصاص نیستند که مرتکب پدر یا قانون مجازات اسالمی قتل ۱۲۱پوربابایی اعتقاد دارد: طبق ماده 

هر گاه مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن در زنا داشته باشد یا در حین  ۱۲۲اجداد پدری مقتول باشد و طبق ماده 

سال  ۱۲تا  ۱فقط به پرداخت دیه و حبس تعزیری  1۱۲تواند زانی و زانیه را به قتل برساند. این افراد طبق ماده ارتکاب جرم می

گیری، ، قانون بجای جلوگیری از وقوع قتل، به طور علنی تصمیمشوند. بنابراینشوند که معموالً در مرور زمان بخشیده میمحکوم می

 .رسیدگی، صدور و اجرای حکم را به شهروند منتقل کرده است

قانون اساسی، به  ۱3گوید: قانونگذار کیفری در حالی حواشی امنی را برای مرتکب ایجاد کرده است که در اصل پور نیز میحاجی

ترین مجرمان داده شده، اما در این مورد، قانون مجازات دادرسی منصفانه به همه حتی خطرناک عنوان سند باالدستی، حق دفاع و

 .اسالمی که باید ذیل قانون اساسی تعریف شود، این حق قانونی را از زن سلب کرده است

 ساختار فقهی یا سنتی؟ _د .۳

های یک فرهنگ است. های یک دین یا ویژگیآموزهتر از های قتل ناموسی بسیار عمیقپور بر این نظر است که ریشهحاجی

فاوت از های متگیرد و با فراوانیهای متفاوتی به خود میبنابراین، محصول یک مذهب یا حتی یک فرهنگ نیست. اگرچه شکل
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 یدهد ناموسی قتل ها،فرهنگ اکثر پیشینه در و  دهدشود، اما همه جوامع را تحت تأثیر قرار میای به منطقه دیگر ظاهر میمنطقه

 .دهدند و پاکستان، نیز در میان جمعیت هندو و مسلمان به طور یکسان رخ میه در. شودمی

انند، دجامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخالقی، باید با کسانی که تعدی به زن را حق خودشان می»به فرموده رهبر انقالب 

 «برخورد سختی بکند

گر نیز کنند و برخی دیهای اسالم موجب شده برخی ادعا کنند به دالیل دینی اقدام به قتل ناموسی میآموزه اما ناآگاهی نسبت به

 .مدعی شوند قتل ناموسی ریشه در دین دارد که هر دو ادعا ناصواب است

اهلل ت آیتر حضرمنتسب به دفتر حفظ و نشر آثا« ریحانه»به دنبال قتل دردناک رومینا اشرفی توسط پدرش، حساب توئیتری 

کرد.  دانند، منتشرای، بخشی از بیانات ایشان را درباره جایگاه زن و برخورد سخت با کسانی که تعدی به زن را حق خود میخامنه

فرمایند: جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخالقی، باید با کسانی که تعدی به زن رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود می

 .بینی کندهای سختی را پیشدانند، برخورد سختی بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازاتحق خودشان می را

که  کند: شوهریقانون شریعت موضع روشنی در قتل ناموسی دارد که مستقیماً به احکام صادره از حضرت محمد )ص( استناد می

رتکب قتل شده است، حتی اگر شوهر آن دو را در عمل دستگیر کرده باشد. کشد، مانند هر مورد دیگری مهمسر یا معشوقش را می

اساس این امر برگرفته از احادیث یا سخنان حضرت محمد )ص( است، وقتی از ایشان پرسیدند اگر شوهری زنش را با مرد دیگری 

 توان مجازات کرد؛ مگر اینکه شوهر چهارمیتواند او را بکشد و هیچ کس را نشود؟ پیامبر اکرم پاسخ دادند: شوهر نمیبیابد چه می

 .اند، بیاوردشاهد را که این عمل را دیده

قرآن نیز روش عملی برای شوهران یا زنانی که مشکوک به خیانت بودند و همچنین کسانی که همسر خود را در حال خیانت 

 :کندگرفتند، اما شاهدی نداشتند، ارائه میمی

کنند، و بر درستی دعوایشان گواهانی جز خویشتن ندارند، شهادت هر یک از آنان را به زنا متهم میو مردانی که همسران خود  (۱

 .دهد از راستگویان استگیرد که در نسبتی که به همسرش میچهار مرتبه است که در هر مرتبه خدا را گواه می

 .باشد و پنجمین گواهی او این است که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان (۲

هار دارد اینکه چگردد؛ و این کیفر را از او برمیشود. و کیفر زنا بر او مقرر میبدین طریق اتهام شوهر به همسر خود ثابت می (۱

 .مرتبه خدا را گواه گیرد که شوهرش از دروغگویان است

 (1-۶های آن، سوره نور، آیهو پنجمین بار گواهی دهد که خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد )قر (۴

 .بنابراین، بیگانه بودن قتل ناموسی برای شریعت کامالً در قوانین سختگیرانه در اثبات ادعا واضح است

کُشی بدترین رتبه را دارد، السالوادور است که کامالً غیرشرعی و بندی سازمان ملل در مورد زناز سوی دیگر، کشوری که در رتبه

دهند، های ناموسی را انجام میها، همراه با این واقعیت که قوانین کشورهای مسلمان که قتلست. این واقعیتاکثریت کاتولیک ا
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خشونت علیه زنان »شود: اند، باید چیزی را به ما یادآوری کنند که جامعه ما به راحتی از آن غافل میدر واقع از اروپا وارد شده

 .«ز گذشته و حال حاضر دنیای غرب مانند هر جای دیگر استمشکل بشر است و به همان اندازه بخشی ا

 هاتضاد در پدیده-۴

 تغییر سبک زندگی و چالش میان سنت و مدرنیته -الف-۴

در دنیای امروز، سبک زندگی تغییر کرده و مدرن شده، اما ذهنیت افراد هنوز سنتی است و تحمل حتی صحبت دختر خانواده با یک 

 .عمومی ندارد مرد نامحرم را در فضای

های ی پدیدهروها است. یک پدیده سنتی داریم، روبههای ناموسی تضاد در پدیدهپوربابایی در این زمینه گفت: بعضی از این قتل

د خواهرا داریم، ورود موبایل را هم داریم. همان دختر آفتاب مهتاب ندیده می« دختر آفتاب مهتاب ندیده»گیرد. باور جدید قرار می

و شهرهای  افتد. در قبایل سنتیشود و قتل ناموسی اتفاق میدیده جدید که موبایل است، استفاده کند. خب، مورد قبول واقع نمیاز پ

گویند مجازاتش همین است. پس باید مردم را با آید، بلکه میهای ناموسی وجدانشان به درد نمیمرزی ما مردم نه تنها در قتل

 .های جدید آشنا کنیمپدیده

 ایجاد هویت جدید و مستقل برای زنان-ب-۴

 زنان برای قلیمست و جدید هویت مدرنیزاسیون، و زندگی سبک تغییر ها است.های ناموسی تضاد در پدیدهپوربابایی: بعضی از قتل

 گیرندمی قرار جدید هویت این با تضاد در سنتی هنجارهای و هاارزش فرهنگ، اما کرده ایجاد

نجارهای ها و هبک زندگی و مدرنیزاسیون، هویت جدید و مستقلی برای زنان ایجاد شده است. اما فرهنگ، ارزشدر نتیجه تغییر س

 .گیرندسنتی در تضاد با این هویت جدید قرار می

 .ها و هنجارهای سنتی باید یک جایی به تفاهم برسندپور معتقد است که این سبک جدید زندگی و ارزشحاجی

 ها و پیامدهاآسیب

 جویی فردی و شیوع بزهکاری بخشی از پیامدهایافزایش حس ناامنی، افزایش خشونت در تعداد، شدت و جسارت قاتل، ترویج انتقام

 .شودها به بهداشت روانی جامعه وارد میترین آسیب اینگونه قتلهای ناموسی اخیر است. اما مهمقتل

درصد از افراد جامعه ما دچار اختالل  ۲3جامعه توجه بیشتری داشت.  فردوسی در این نشست تصریح کرد: باید به سالمت روان

 رسد. گاهی اینپریشی مینژندی شروع شده، به روانروان هستند و این اختالل روان به معنای اضطراب داشتن نیست. از روان

خشم فروخورده ممکن است به  شود. اینکند و گاهی به خشم فروخورده تبدیل میپریشی در شکل قتل ناموسی بروز میروان

به وجود بیاید که فرار عملی از مکانی به مکان دیگر است. در برخی « فیور»ای به نام خودکشی یا فرار از منزل منجر شود و پدیده

ی جسمان رسد و آمار زنان در این زمینه کم نیست. اما در برخی موارد، اختالالت روانی به مشکالتموارد فرار به فرار از هویت می

 .شودهای رفتاری میشود و این اختالالت موجب ناهنجاریتبدیل می
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درصد افزایش یافته است. این در حالی  ۱۲.۴موسوی هم تاکید کرد که با توجه به شیوع کرونا وضعیت سالمت روان بدتر شده و تا 

 .ایماست که ما هنوز شاخص سالمت روان را تعریف نکرده

 اولویت استراهکارها؛ پیشگیری در 

های حقوقی و افزایش مجازات بودند که فردوسی گفت: زمان و سرعت عمل در قوانین در ارائه راهکارها، کارشناسان به دنبال بحث

 .روزرسانی شوند، اما بحث پیشگیری در اولویت قرار داردها نتوانسته به کاهش آمارها کمک کند. هر چند قوانین باید بهو مجازات

یان بحث تغییر یافت و شاید بتوان گفت مواردی که به عنوان پیشگیری بوسیله متخصصان حاضر در نشست مطرح شد، از اینجا جر

 .های ناموسی ایجاد کردنقطه عطفی در جریان بحث قتل

 وند،ش نیروزرسابه باید قوانین چند هر. کند کمک آمارها کاهش به نتوانسته هامجازات و قوانین در عمل سرعت و زمان فردوسی:

 ولویت قرار داردا در پیشگیری بحث اما

 آموزش-الف

آموزش اولیه کودکی اصطالحی است که به آموزش در دوره زمانی از تولد کودک تا ورود او به مهدکودک اشاره دارد. این دوره 

، گونه با دیگران، از جمله همساالنآموزند چزمانی در زندگی کودکان بسیار اهمیت دارد، زیرا زمانی است که آنها برای اولین بار می

 .آموزندهای حیاتی اجتماعی و عاطفی را میمعلمان و والدین تعامل داشته باشند و در این دوران، کودکان بسیاری از مهارت

و  دفردوسی گفت: آموزش باید از دوران کودکی آغاز شود. به مردان جامعه که روزی پسربچه هستند باید مدیریت خشم را یاد دهن

 .بیاموزند که شما، مالکِ مادر و خواهر خود نیستید. باید بحث عشق و محبت و احترام مطرح شود

 های زندگیآموزش مهارت-ب

رد را قادر ها فکنند. این تواناییها هستند که زمینه سازگاری و رفتار مفید فرد را فراهم میای از تواناییهای زندگی، مجموعهمهارت

رو ها، انتظارات و مشکالت روبههای اجتماعی خود بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواستها و نقشسئولیتسازد تا در ممی

مهارت زندگی را مشخص کرده که عبارتند از: مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت روابط  ۱۲شود. سازمان بهداشت جهانی 

گیری، مهارت سترس، مهارت مدیریت هیجان، مهارت حل مساله، مهارت تصمیمبین فردی، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت مقابله با ا

 .تفکر خالق و مهارت تفکر انتقادی

های زندگی و مهارت حل مسئله باید آموزش داده شود. اندیشه ما چه باشد و چطور باید یک معضل را فردوسی معتقد است: مهارت

 .از سر راه برداشت
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 آموزش مهارت حل تعارضات-ج

بینی ها به طور طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند و نوع نگاه و جهانناپذیر است. انسانای اجتنابود اختالف و تعارض در هر رابطهوج

آنها نسبت به دیگران و مسایل متفاوت است. بنابراین، بسیار طبیعی است که با یکدیگر دچار تعارض شوند. اما مهارت حل تعارض 

 .تری را در کنار هم تجربه کنندزندگی شیرین کند تابه افراد کمک می

توانند تعارضات را حل کنند دانند که چگونه میهای ما مهارت حل تعارض را ندارند. نمیموسوی در این مورد تصریح کرد: خانواده

ه روانشناس وز کرد، باید بتوانند از متخصصان استفاده کنند. هنوز جامعه یاد نگرفته است که اگر مشکلی در خانواده برو چگونه می

 .و مددکار مراجعه کند و از آنها یاری بخواهد

 اندرکاران و قانونگذارانهای تخصصی برای دستآموزش-د

 بخواهد یاری هاآن از و کند مراجعه مددکار و روانشناس به باید کرد، بروز خانواده در مشکلی اگر که است نگرفته یاد جامعه موسوی:

ندانست. پوربابایی هم گفت: آموزش نمایندگان باید در « به اندازه کافی»ت و نیروی انتظامی در این مساله را موسوی آموزش قضا

 .رأس قرار گیرد. باید آموزش در رشته حقوق درست شود

د. بسیاری گیرموسوی معتقد است: سیاستگذاری نیاز به آموزش دارد. سیاستگذار ما بر مبنای غلبه رویکرد اجتماعی خود تصمیم می

می که داند تصمیها تسلط نداشته باشد، اما گاهی نمیخواند. یک سیاستگذار ممکن است به همه حوزهاز تصمیمات را اصالً نمی

شود و قانونگذار فهم درستی از موضوع ندارد، بنابراین، پیامدهای موضوع گیرد، چه پیامدهایی دارد. وقتی قانون درست نوشته نمیمی

 .بینی کندد پیشتوانرا نمی

 ایجاد امنیت روانی-ه

ود ای است که پدران باید برای فرزندان خترسند. نیاز به امنیت روانی مسالهگوید: بسیاری از دختران از پدران خود میفردوسی می

 .را فراهم کنند

 تقویت عزت نفس زنان-و

های ناموسی تصریح کرد: باید کمک شود یری از قتلفردوسی در همین راستا با اشاره به عزت نفس زنان و اهمیت آن در پیشگ

ها های اجباری، بررسیاند از خود دفاع کنند، مثالً در ازدواجزنان ما عزت نفس خود را به دست آورند. زنان در بسیاری موارد نتوانسته

 .اند. باید کمک کنیم تا زنان به رشد فردی برسنددهد که زنان عزت نفس نداشتهنشان می

 پذیرش و ادغام اجتماعی -ز
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موسوی بر این باور است که: مساله مهم، پذیرش اجتماعی است. آیا فردی که خطا کرده است باید زندگیش پایان بپذیرد؟ ما 

کند. یعنی باید فردی که خطا بسترهای الزم برای بازگشت فرد را نداریم. پذیرش اجتماعی، رویکرد ادغام اجتماعی را مطرح می

 .د در اجتماع ادغام شودکرده بتوان

 نامه اجراییاورژانس اجتماعی و آیین-ح

، بجای تحویل او به مادر یا بهزیستی، او را «کشدپدرم مرا می»گفت آن پلیس و قاضی که با وجود التماس دختر )رومینا( که می

 .شدنامه اورژانس اجتماعی تخطی کرده است و باید پاسخگو بادهد، از آیینبه پدر تحویل می

ای گوید: اگر قاضی همین قانون را مبننامه اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ناموسی میموسوی با اشاره به آیین

داد. بهترین مرجع، اورژانس اجتماعی است. اورژانس اجتماعی کارش همین است. داد، نباید رومینا را به پدر تحویل میکار قرار می

 .ن را مرجع قرار نداداما قاضی این قانو

داد همان شب به خانه پدر فرستاده شود. وقتی فردی در بایست اجازه میموسوی ادامه داد: مونا وقتی از ترکیه برگشت، قانون نمی

تواند مورد استفاده قرار آمیز میهای مخاطرهاجتماعی محل کار است. همین قانون در وضعیت گیرد، اورژانسمعرض خطر قرار می

گیرد، اورژانس اجتماعی یرد؛ هر چند قانون مجازات اسالمی بر این قانون غلبه دارد، اما وقتی فردی در معرض خطر قرار میگ

های آن هنوز کامالً گذرد، اما زیرساختسال از تصویب الیحه اورژانس اجتماعی می ۲۲محمل قانونی دارد. البته با وجودی که 

 .توجه بیشتری به این محمل قانونی داشته باشندآماده نیست و الزم است مسئوالن 

 روزرسانی شودکند، باید قانون رسیدگی کند. باید قوانین بهکند یا خطا میفردوسی: اگر کسی اشتباه می

 های اضطراریبخشی در مورد شماره تلفنآگاهی-ط

های مختلفی برای ارائه خدمات در مواقع های اضطراری گفت: شماره تلفنبخشی در مورد شمارهموسوی در مورد لزوم آگاهی

ناختند، شاید شگشا باشد. اگر قربانیان مرجع را میتواند در بسیاری موارد راهاضطراری در نظر گرفته شده است که آشنایی با آنها می

 .توانستیم قتل ناموسی را مدیریت کنیمدر بسیاری موارد می

ها با خطری مواجه شدند، با یک ای که اگر بچهسطح مدارس انجام گیرد؛ به گونهرسانی در فردوسی معتقد است که باید اطالع

 .شماره تلفن تماس بگیرند

)ارائه  ۱۲۶اندازی کرده است. آموزان راهویژه دانش ۱37۲با شماره « نماد»گوید: آموزش و پرورش یک خط به نام موسوی می

نند کمک کنند. اورژانس اجتماعی حد فاصل بین خانه و کالنتری است. شماره توا)اورژانس اجتماعی( نیز می ۱۲۱خدمات حقوقی( و 

 .نیز صدای مشاور سازمان بهزیستی است ۱۴۱۲
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 یادگیری اجتماعی-ی

ا طرح دهد. موسوی بسازی یادگیری اجتماعی رخ میشود که بر اساس مشاهده، تقلید و مدلدر نظریه یادگیری اجتماعی گفته می

تواند دهد، میماعی گفت: موضوع مهم یادگیری اجتماعی است. به این معنا که وقتی فردی کاری انجام میموضوع یادگیری اجت

 .ها کاهش یافته استبرای دیگران الگو شود. به عنوان مثال، االن به دلیل تکرار تعامالت، حساسیت

رخ دهد. اگر ببینند فردی را به دلیل قتل ناموسی  تواندفردوسی هم افزود: همین یادگیری اجتماعی در اعدام قاتل ناموسی نیز می

 .شود که سایر افراد از این کار خودداری کننددهد و موجب میاعدام کردند، یادگیری اجتماعی رخ می

 شودمی حل بهتر خیلی مسائل صورت، این در. بپردازند مسائل به درست باید پرورشی مربی و روحانی موسوی:

 هاتاثیرگذاری رسانه-ک

رسانی تأثیرگذار هستند و تر از همه اطالعها به طور انکارناپذیری بر فرهنگ، افکار عمومی، هویت، ساختارهای جامعه و مهمرسانه

های توانند نقش بسزایی در تحول جنبهشوند که میپذیری افراد و رشد فرهنگی محسوب میاز عوامل و ابزارهای مهم جامعه

 .گوناگون زندگی ایفا کنند

ند در صورت دانها باید بیشتر کار کنند. بسیاری از افراد هستند که آگاهی ندارند. نمیفردوسی در این زمینه تصریح کرد: رسانه

 .ها باید در این مورد کمک کنندگرفتاری باید به کجا مراجعه کنند. رسانه

 لزوم تناسب مجازات با جرم-ل

 به روزرسانی قوانین -۱-ل

ند. باید کند، باید قانون رسیدگی ککند یا خطا میاین نشست مطرح شد. فردوسی گفت: اگر کسی اشتباه می موضوع قوانین هم در

ود اعتمادی به قانون نیز وجهای ناموسی ضعف قوانین داریم. موسوی هم افزود: و در مواردی بیروزرسانی شود. ما در قتلقوانین به

 .دارد

پدرت  ؛ یعنی تو و اموالت برای«لِأَبِیک وَ مَالُکَ  أَنْتَ »مسایل فقهی گرفته شده است. حدیث پوربابایی نصریح کرد: قوانین ما از 

شود. این حدیث منسوب به پیامبر است. اما آیا این حدیث درست باشی. این حدیث یعنی اگر پدر، فرزند را بکشد، قصاص نمیمی

کنیم. اما ماده اقات بیفتد. فقه باید پویا باشد. ما برای نظم قانون ایجاد میدهد که این اتفاست؟ قانونگذار با این قوانین اجازه می

دهد و این قتل نه دیه دارد و نه قصاص. حتی اگر فردی مجازات اسالمی با طرح مسئله مهدورالدم بودن به افراد اجازه قتل می ۱۲۱

نابراین، قانونگذار راه قتل افراد را باز گذاشته است و اجازه اعتقاد داشته باشد که فرد دیگری مهدورالدم است، اجازه کشتن دارد. ب

 .تواند خطرناک باشدمآب پوشانده شود که میاندیشی، با یک لعاب مقدسداده است کج

 .موسوی هم افزود: خیلی موارد بر مبنای سلیقه است. در دین شرایط بسیار سختی برای اثبات زنا در نظر گرفته شده است
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تقد است که افزایش مجازات تأثیری ندارد ولی فردوسی معتقد است که اگر ببینند فردی را به دلیل قتل ناموسی اعدام پوربابایی مع

شود که سایر افراد از این کار خودداری کنند. موسوی نیز معتقد است که باید از دهد و موجب میکردند، یادگیری اجتماعی رخ می

ت دارای خصوصیت بازدارندگی باشد. قاسمپور نیز که دارای دکترای حقوق است معتقد سازی جرم جلوگیری شود و مجازاعادی

 .است که قطعیت از حکم گرفته شده است

 فعال شدن حوزه اجتماعی در کنار قضات-۲-ل

 .آیدیل درنمزنیم اما به عمها را میهای اجتماعی را در کنار قضات فعال کنیم. ما این حرفموسوی بر این باور است که باید بخش

نند در کنار تواالتحصیالن این رشته میاندازی شود، فارغفردوسی هم معتقد است که اگر رشته روانشناسی جنایی در دانشگاه راه

 .قضات فعال شوند

 شودکند و گاهی به خشم فروخورده تبدیل میپریشی در شکل قتل ناموسی بروز میفردوسی: گاهی روان

 پرونده شخصیت-۱-ل

است که در برخی از جرایم مهم به طور الزامی باید  ۶۲های قانون آیین دادرسی کیفری سال یکی از نوآوری« ونده شخصیتپر»

تشکیل شود. این پرونده در راستای شناخت بیشتر متهم و وضعیت روانی، اجتماعی و سوابق زندگی او است. پرونده شخصیت 

قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور بازپرس به موازات پرونده کیفری  ۲۲۱ متفاوت از پرونده کیفری است و بر اساس ماده

 .شودبوسیله واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می

نوز گذرد. اما هنوز جایگاه قانونی ندارد. هها از تصویب تشکیل پرونده شخصیت میگفت: سال« پرونده شخصیت»موسوی با طرح 

 .کیل شوداداره کل مددکاری اجتماعی باید تش

 گریظرفیت میانجی-۴-ل

هایی است که در دعواهای حقوقی گران آموزش دیده در حوزه مسایل کیفری از جمله ظرفیتگری رسمی بوسیله میانجیمیانجی

 .و کیفری وجود دارد و در مبانی دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است

ها هستند، ریم. بخش مددکاری این ظرفیت را هم دارد. این ظرفیتگری هم داگوید: ما ظرفیت میانجیموسوی در این مورد می

 .ها خبر ندارنداما بسیاری از مردم از این ظرفیت

 .فردوسی گفت: با توجه به بافت مذهبی کشور، باید از ظرفیت علما استفاده کرد

یان را تریبون را روحانیان دارند. باید روحانموسوی معتقد است: مردم باید مسایل کارشناسی را خارج از حوزه دین بشنوند. بیشترین 

در این حوزه آموزش داد و اگر آموزش درست داده نشود، ممکن است ورودشان مسایل را بدتر هم بکند. رسانه، روحانی و مربی 

 .شودپرورشی باید درست به مسایل بپردازند. در این صورت، مسایل خیلی بهتر حل می

 



  1041  اهــمتیـــر  

96 
 

 پردهگو؛ صریح و بیگفت-م

 جلب توجه بیشتر جامعه به اهمیت موضوع-۱-م

موسوی معتقد است با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد، قتل ناموسی موضوعی است که باید از پستو بیرون بیاید و خیلی 

 .پرده باید در مورد آن صحبت کردصریح و بی

 .ل کنند و مسئولیت فردی باید بیشتر مورد توجه قرار گیردتر عمفردوسی هم بر این باور است که زنان جامعه نیز باید فعال

 گردی جای هر مانند غرب دنیای حاضر حال و گذشته از بخشی اندازه همان به و است بشر مشکل زنان علیه خشونت حاجی پور:

 است

 وگوایجاد فضای گفت-۲-م

ذار باشد. تواند بسیار تأثیرگوگوهایی از این دست میوگو سخن به میان آورد و تصریح کرد: گفتموسوی از لزوم ایجاد فضای گفت

باید اینقدر در  ها استفاده کنیم.وگوها را باید با افراد مختلف داشته باشیم. رویکرد چندنهادی داشته باشیم و از تمام ظرفیتاین گفت

یاستگذاران تواند تأثیرگذار باشد، اما سا میوگوهمورد این موضوع صحبت کنیم، تا قبح موضوع از بین برود و مساله حل شود. این گفت

 .باید در این گفتگوها حضور داشته باشند

 

 گیرینتیجه

زننده به سالمت روانی افراد و جامعه است. این قتل ریشه در عوامل فردی، زننده نظم جامعه، آسیبقتل ناموسی ناخوشایند، برهم

درنیته به این برداشت رسید که دخالت در زندگی دیگران، انگ زدن به زنان میان فردی و ساختاری دارد. باید در تفاهم سنت و م

خانواده دیگر و تشویق افراد ذکور آن خانواده به پاک کردن آن انگ، نه ننگ، با خون محکوم است و باید این تغییر فرهنگی بوسیله 

که در  رو هستیمدینه شود. لذا با موضوعی چندوجهی روبهاستادان دانشگاه و روحانیان در قالب ارتباط حوزه و دانشگاه با جامعه نها

تعالیم پیامبر اکرم )ص(، شریعت و سخنان مقام معظم رهبری و علما نیز مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته است. بنابراین، حرف 

 .«تر از مجازات استپیشگیری مهم»اول این است که 

دهد که تناسبی میان جرم نی در مجازات آن، یک مشکل جدی است و نشان میهای قانواما خشونت علیه زنان و ناکامی سیستم

تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. هر و مجازات وجود ندارد. این در حالی است که افزایش مجازات به دلیل یادگیری اجتماعی می

های ها و قتله داشت افزایش خشونتهای ناموسی نشود، اما باید توجچند افزایش مجازات ممکن است منجر به حذف کامل قتل

.شودمنجر نمی« پاکدامنی و عفاف»ناموسی نیز به گسترش 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور یاجتماع -یفرهنگ لئمسا رامونیپ 

 مبنا خبرنامه هفتگی

10
41

  

 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا

 مؤسساتویژه کارشناسان، 
   ناسو نهادهای مسئله ش

 کز پژوهشی مبناتبط با مر مر


