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 سخن نخست 
 

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

تخصصی است که اندیشمندان   هایحوزهاتفاقات کشور در    روزترینبههدف این اخبار آگاهی از    ترینمهم
 تخصصی خود اجرا نمایند.  هایحوزهو مدیریت اندیشه را در  ریزیبرنامه توانندمیز آن با آگاهی ا

؛  میکنیارسال م  تانیکرده و برا  نیگلچرا    داردارزش توجه    و  دادهرخدر طول هفته    آنچهخبرنامه    نیدر ا
 مورددر حوزه تخصصی    را   شما  تواندمیاست که    ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا  

 یاری رساند. نیازتان

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

گامی   توان  این مسائل می  به  توجه  در صورت  و  گذاشته  اثر  نظام  کارآمدی  و   مؤثرروی  اثربخشی  در 
 کارآمدی نظام برداشت. 

از   آگاهی  و  مادرمسائل    هایخبر توجه  و  نگاه  کالن  ایجاد  بر   دهی جهتدر    تواندمی  ایاندیشه ،عالوه 
اداری و    باشد.  مؤثرکالن مدیران    هایفعالیت  و همچنین   نشینیحاشیه مسائلی مانند تحول در نظام 
 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
گاهی بخشی به نخبگان   است. شدهتدوینتنظیم و جمع آوری و ارائه تفصیلی موضوعات و آ

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد.  موردعنایتامیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی_راهبردی مبنا 

 .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  -ی هفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ  یهاو گزارش  هال ی اخبار، تحل ۀدی گز

 منبع/ تاریخ  علمی/ پژوهشی/ آموزشی 

 کشور در  پایه  علوم شده تضعیف  وضعیت به نسبت علوم  وزارت مسئولین  و دانشگاه   اساتید  از  بسیاری  هشدار 

   فوری  بر اقدام دیتأکو  مدارس و هادانشگاه  در  پایه   علوم ریزش  خطر و جدی بودن 
 تیر  29ایسنا/  

   مهاجرت  سن  کاهش و  کشور خارج در  ایرانی  آموزاندانش   تحصیل از  عجیب آمار 

  و   درصد   ۲۵.۵  با   نخبگان   ملی   بنیاد   مشموالن   درصد،   ۳۷.۲  با   هاالمپیادی   ؛ ۱۳۹۹  تا   ۱۳۸۰  زمانی   بازه   در 

  اختصاص   خود  به  را   خارج   مقیم   افراد  درصد  بیشترین   درصد  ۱۵.۴  با   سراسری  آزمون  هزار   تا   یک   های رتبه

 .اندداده 

 مرداد   4شهروند/  

  و   گرفت  قرار  ملی  نخست  جایگاه  در  علمی  زمینۀ  ۱۶  در  تهران  دانشگاه  :گفت  تهران  دانشگاه  رئیس  ؛ مقیمی

  .است شده  ایران  عالی  آموزش های مؤسسه  بین در   اول رتبه  کسب به موفق
 مرداد   5دانشجو/  

  رتبه   کسببه    توجه   با   جهان   سطح   در   پایه  علوم  در   ایرانی   های   دانشگاه   جایگاه  با   ارتباط   در   تحلیلی   گزارش 

 پایه  علوم  های   رشته حوزه  در  دنیا برتر دانشگاه  ۵۰۰  میان در  اخیر  های سال  در ایرانی  های  دانشگاه
 مرداد   4مهر/  

مقاله علیرغم    ف یتألعلمی و افزایش عالقه     هایکتاب   فی تأل  به   ایرانی  پژوهشگران   کمتر   تمایل   بررسی دالیل 

 اهمیت و جایگاه کتاب 
 مرداد   3ایسنا/  

  مطالعات   مراکز  ساختار   اصالح   ضرورت بر    د یتأکبا    بهداشت   وزارت   آموزشی   معاون   ؛فرد   باقری   ابوالفضل 

  آموزش   در   یوربهره   و   عدالت   تعالی،  به  توانیممی   مرکز  این  دانشجویی   بخش  به  تمرکز   با:  گفت  آموزشی

 .  باشیم  جامعه نیازهای  پاسخگوی   و میابیدست

 مرداد   1ایلنا/  

  بازگشت   برای  حمایتی   یهاطرح   اجرای  به دنبال:  گفت  نخبگان   ملی   بنیاد   سیرئ مقامقائم  ؛ مقدم  باقری   ناصر

  و  جذب کشور داخل در  فعالیت برای نخبه ۵۰۰ متوسط  طوربه  ساالنه کشور،  به نخبگان معکوس  مهاجرت و

 . شود می  جلوگیری  کشور  از  تعداد همین خروج  از

 مرداد   4ایرنا/  

اساس   علمی   حوزه  بیست  در  داغ  موضوعات  ،(SID)  دانشگاهی  جهاد  علمی   اطالعات  مرکز  هایداده   بر 

  برای   را  تخصصی   حوزه  پژوهشی   فعالیت   از  نمایی   تواندمی   موضوعات   از این   آگاهی.  شدند   معرفی   تخصصی 
 تیر  29ایسنا/  
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  گذاران سیاست  همچنین .  نماید   ترسیم  بهتری  دانش  با   را  خود   آتی   مسیر   پژوهشگر  و  آورد   فراهم   محقق   هر

 .  باشند   داشته  خود  مدیریت  تحت  مجموعه  به  نسبت  تریآگاهانه   ارزیابی  توانندمی   مختلف  سطوح  در  پژوهشی

  ترکیه  و   ایران   میان   مشترک   پژوهشی  طرح   ۴۷ : خبر داد  الملل بین   امور   در  علوم  وزیر   مقام  قائم  ؛ اصل  حدادی 

  اضافه   موجود  هایطرح   به  را  دیگر  پژوهشی  طرح   ۳۰  سال  یک مدت  در   داریم  آمادگی   و  است  انجام  حال  در

 .کنیم

 تیر  29دانشجو/  

  حمایت   با   و   پردیس  فناوری   پارک   توسط  کشور   فناورانه   و   بنیاندانش   محصوالت  فروش   پایگاه   اولین   اندازیراه

   جمهوری   ریاست  فناوری  و  علمی معاونت
 تیر   28فارس/  

  طرح  مرکزی  دبیرخانه  اندازی راه؛ داد خبر  طباطبایی عالمه دانشگاه  مشاوره مرکز  مدیر ؛وجدانی مهدی دکتر

   ۱۴۰۱ ماهدی  تا  مردادماه از دانشجویان   تحصیلی افت از  پیشگیری  ملی
 تیر  29ایسنا/  

  نوآوری   فعاالن  از   جمعی  حضور  با  « نوپیا»  پایتخت  قلب   در  ایران   پیشرفت  و  نوآوری  و  ملی   رویداد   بزرگترین 

   برخط  و حضوری  صورت به  هااندیشکده  نمایندگان و  اجتماعی 
 تیر  29ایرنا/  

ای    فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویی   بسیج  دفتر   ۶۱ نامه    هنوز :  نوشتند  پرورش  و  آموزش   وزیر   به  خطابدر 

  تکیه   گذار استیس  هایالیه   در  کشور،   تربیت  و   تعلیم  نظام  به   زدن  حراج  چوب   جهت  نئولیبرالیستی  های اندیشه

 .اندزده 

 تیر  29دانشجو/  

  تربیت   و  تعلیم  معاونت  تشکیل   ایده   : کودک مطرح کرد   تربیت  و  تعلیم   ملی  سازمان   س یرئ  فر؛   همتی   مجتبی 

  کیفی   و  کمی  توسعه  و  ساماندهی   اصلی  هدف   سه  از   الزم  پشتیبانی  بتوانند   هااستان   که  است  شدهمطرح   کودک

 .  کنند دنبال  یدرستبه  را  کودکی بومستیز  و ها خانواده توانمندسازی ها، کودکستان 

 مرداد   5ایرنا/  

اندیشکده دین و حکمرانی به همکاری  با سازمان ملی    مصاحبه و انجام    دعوت  برای انجام پروژه مشترک 

   تعلیم و تربیت کودک
 مرداد   7حوزه/  

  ابتدای   از   دانشجویان  فرهنگی   کارنامه   ارائه،  خبر داد  تهران   دانشگاه   فرهنگی   معاون   ؛ احسان  بهرامی   هادی 

  زحمات  نشدن  گرفته  نادیده برای و اجرای این برنامه و رزومه در سیستم جذب دانشگاه   آینده  تحصیلی سال

 فرهنگی  بخش در شدهانجام  هایفعالیت  و

 تیر  29ایسنا/  

 

  خبر   انسانی   علوم  دروس   بازنگری   وضعیت   آخرین   درباره  انسانی  علوم  تحول   شورای  دبیر   ؛زادهطالب   حمید   سید

 کتاب  ۴۵۰  و در دست چاپ بودن انسانی  علوم ارتقای  و تحول  شورای  در  درسی  برنامه ۱۱۰  تصویب داد؛ 
 تیر   28مهر/  

  و  آموزش" بخش سه هفتم در برنامه در فناوری و آموزش وضعیت بهبود برای علوم فرهنگستان  پیشنهادات

   "عالی آموزش "  و "پرورش  و آموزش " ، "عمومی  فرهنگ
 تیر   30ایسنا/  
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  سازمان   رئیس ؛  زاده محمود احمد طبق اعالم آموز دانش   میلیون ۲ با  دولتی غیر  مدرسه  هزار ۱۹ فعالیت

   غیردولتی   مراکز و  مدارس
 تیر   29ایلنا/  

  که »جزء از کل« اثر استیو تولتز با ترجمه پیمان خاکسار در جامعه ایران    یی پرفروش بودن رمانچرا بررسی  

بر اساس این گفتمان،    و   گی جامعه امروزِ ما همخوان استبه نظر می رسد با گفتمان رایج بر فضای فرهن 

   جدیدی   گفتمان   هایمولفه   و  ها ی ژگیوبه    توانی م   مسئلهاز دالل این  »فرد«، محور و مدار همه چیز است.  

  نگری«،   »درون از جمله  معه ایران در حال گسترش است،جا  جدیدِ   متوسط  طبقه   اعضای  بین  در  ویژه  به  که

 . اجتماعی« ساختارهای  و بیرونی شرایط برابر در   »انفعال و گرایی«   »روانشناسی  فردی«، »موفقیت

پژوهشگاه  

فرهنگ،هنر و  

 ارتباطات 

برای کارآمدتر کردن     جمهور س یرئبه    یجهاد دانشگاه   سی رئ  ؛پنج پیشنهاد اجرایی دکتر دهقانی فیروزآبادی

 های ملی برای پذیرش مأموریت آمادگی این نهاد و اعالم دانشگاهی   شبکه جهاد
 مرداد   5ایسنا/  

پور؛    دیتأک داداش  دانشجویان    سیرئدکتر هاشم  امور  میان  بر  سازمان  ایجاد یک شبکه دوستانه  ضرورت 

 های عظیم کشور و سفیران ایران در کشورهای خود سرمایه  عنوانبه  الملل دانشجویان بین 
 مرداد  4ایسنا/  

 منبع/ تاریخ  جمعیت سالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

 تیر   28ایرنا/   « جمعیت و  خانواده»  از پایدار  حمایت محوری برنامه  پنج شد؛  مطرح جمعیت تخصصی نشست در

  و   پایداری  پروژه  کالن   از  رونمایی   :داد   خبر  اصفهان   اسالمی   تبلیغات  دفتر  رئیس   ؛ احمدیان  االسالمحجت

  بوده  تبلیغی  مختلف   یهاحوزه   در  مبلغین  فعالیت  از  روایتی  که  «تبلیغ   روایت»  نمایشگاه   در  «خانواده  کارآمدی 

  برای   تبلیغی   ی هاتیفعال  از  جدید  مدل  یک  و  شدهی طراح   فرهنگی،   نخبگان   برای  تبلیغ   جهادگران   توسط   که

 کندی م ارائه فرهنگی  مدیران  و  کنشگران

 مرداد  2حوزه/  

سیاست  پایش  کتاب  جمعیت  رونمایی  کلی  طرفهای  کارفرمایی    از  با  کشور  جمعیت  تحقیقات  موسسه 

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری مرکز تحول و  

 پیشرفت ریاست جمهوری و دانشگاه عالمه طباطبایی   

 مرداد   7رسا/  

نگرانی رسول صادقی؛ پیشین مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور  ابراز  برای مساله  دو قطب  از  رئیس  ی شدن 

وضعیت جمعیت کشور یک دو قطبی بین موافقان و مخالفان را پدید آورده    با توجه به اینکه   جمعیت کشور 

 تضادها و اختالف نظرات برای وضعیت جمعیت کشور سم است.  و در حال حاضر است

 مرداد   6رسا/  
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کنفرانس  برگزاری   نخستین  نشست  پیش  پنجمین  و  موضوع  بینبیست  با  معنوی  تربیت  و  خانواده  المللی 

با همکاری مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه خانواده  »تربیت معنوی و چالش  های پیش رو« 

 اسالمی و تربیت معنوی »خاتم« به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد 

 مرداد   6ایکنا/  

  به   راهبردی  نگاهی   تخصصی  نشست  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   اجتماعی   و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه

  استادان   از   شماری  نشست،   این  در .کندمی   میزبانی  مرداد   ۱۳  شنبهپنج   را  توسعه  هفتم  برنامه  در   خانواده  و   زن

  و   فرهمندپور  فهیمه  فالحتی،  لیال   عالسوند،  فریبا   پور،  قاسم  فاطمه  جمله  از  خانواده  و  زن  حوزه  پژوهشگران  و

 . داشت  خواهند سخنرانی....  و قیدرلو  کرمی،  زائری، قاسم

 مرداد   5مهر/  

با اشاره به وجود ابهام در قوانین نشوز و مخالفت برخی فتاوا و   استاد دانشگاه شهید مدنی  ؛نژادرضا دهقان 

کرد: اصل »معاشرت به معروف« باید بر فتاوا و قوانین   مطرح قوانین با اصل قرآنی معاشرت به معروف، 

 واده حاکم شود. خان

 مرداد   5ایکنا/  

  هوشمندسازی  هدف با  « سالم  باروری »  ملی   سامانه   اندازی   راه از  بهداشت   وزارت  سخنگوی  آیین؛   پاک   پدرام 

 . داد   خبر  ناباروری درمان  و  باردار مادران  سالمت حوزه  درمانی   -  بهداشتی خدمات 
 مرداد   1فارس/  

طبق اعالم پزشیکی قانونی، مجوز    اعالم کرد:  سیازمان پزشیکی قانونیآسییه جعفری رئیس گروه کنترل کیفی  

 شود.ماهگی و با رأی قاضی صادر می ۴سقط قانونی فقط قبل از 
 مرداد   6رسا/  

و ضرورت    مطالعه  یک  نتایج دچار آسیب شناختی خفیف طبق    سالمندان   برای  مجازی  واقعیت  فناوری   کمک

  سالمند جامعه  افزایش جمعیت سالمند کشور در آینده با توجه به  برنامه ریزی آینده محور برای حل مشکالت 

 اخیر  دهه چند  در   باروری سریع  کاهش  کشور و

 تیر   28ایسنا/  

  اقبال   درصدی  ۱۰  کاهش   به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان   ونوجوانان  امورکودکان  مدیرکل  بابایی؛  سعید

  کاهش   درصد   ۶۵  به   درصد   ۷۵  از   میزان   این :  گفت   اخیر   سال   در   سال  ۲  زیر   کودکان  فرزندپذیری   به   هاخانواده 

 مجرد خبر داد  زن  ۳۰۰کودک به واگذاری  از همچین . دارد  خوشحالی جای که یافته

 مرداد   1ایلنا/  

  زن   رسالت»   تبیین و  شناسی  مسئله  کارگاه  : شودمی  برگزار ( س )جامعۀالزهرا پژوهشی  رویداد   اولین راستای  در 

   مرداد  ۵ چهارشنبه روز  میرزایی   صلح االسالمحجت  ارائه با  «تبیین جهاد  در اسالمی  انقالب  تراز
 مرداد  2حوزه/  

 مرداد   2فارس/   کریم  قرآن  از  تربیتی و  تعلیم هایمدل استخراج لزوم بر  اسالمی  آزاد   دانشگاه رئیس  ؛ طهرانچی دیتأک
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 منبع/ تاریخ  دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت 

از    اسالمی  تبلیغات  دفتر   عمومی   تبلیغ   های   گروه   و  مبلغان   اعزام  اداره  رئیس  ؛ زاد  کریم   مهدی   االسالمحجت

  های   شناسی  آسیب  اساس  بر خبر داد و گفت:    قم  بوستان  ۵  در  نوجوان   و  کودک  محوریت  با  مبلّغ   ۱۵۰  فعالیت

  جایگاه " ،  "مومنانه زیست " از جمله  شده  گرفته  نظر در  مردم  به  ارائه برای مختلفی موضوعات  گرفته  صورت 

  در   مبلغان   که  مهدویت   زمینه   در  مباحثی   و   "مواسات " ، "امید  و  روحی   تقویت   های  مولفه"،  "خانواده  در   ایثار 

 . پردازند می  آن   به محرم ماه ایام

 تیر   29حوزه/  

  از   مبلّغ  هزار  ۹  اعزام  :داد   خبر  اسالمی  تبلیغات  دفتر  تبلیغی  فرهنگی  معاون   ؛ آزاد  روستا   سعید  االسالم  حجت

   قم در   حسینی مکتب راویان های  نشست سلسله و الحرام محرم در   اسالمی تبلیغات دفتر  سوی
 تیر   29حوزه/  

  ایمنطقه   اجالس  اولین  در   اسالمی   مذاهب  تقریب   جهانی   مجمع   دبیرکل   , شهریاری  حمید  االسالمحجت

 . شود  تشکیل ملی  هویت   حفظ  با  اسالمی کشورهای اتحادیهمطرح کرد:  اسالمی  وحدت
 تیر  29ایرنا/  

  جوان   های منبری  از   جمعی   نشست  ششمین   برگزاری   با   همزمان   پردازی   ایده  تخصصی   های تشکیل کمیسیون 

 کشور  سراسر روحانیون  از  جمعی باحضور  کشور  های هیأت 
 مرداد  1شبستان/  

  با   اسالمی  ایران  سرزمین  دختران  به  نماز  اقامه  ستاد   رئیس   و  کریم   قرآن  مفسر  ؛قرائتی  االسالم  حجت  نامه

   انسان  برای خطر  بزرگترین  عنوان به غفلت  و معرفی پاکی   گوهر موضوع 
 مرداد  2ایلنا/  

سیاست   بررسی  اسالمی ابزارهای  جمهوری  در  حجاب  نشستو    گذاری  »سلسله  از  نشست  های  اولین 

در    فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع(گفتگوهای فرهنگی«به همت انجمن علمی معارف اسالمی و  

 ششم مرداد 

پژوهشگاه فرهنگ،  

  6هنر و ارتباطات/

 مرداد

  های فعالیت  اینکه  بیان  با  العلما   اجازت   کتاب  ویراستار   و  خطی  نسخ  پژوهشگر   و   مصحح   رضاپور،  سیدمحمدرضا 

  بیشتر   هم  ایران  در  است   خوب:  کرد   بیان   شد،  انجام  زیاد   عربی  کشورهای   در   العلما   اجازات   زمینه  در  تحقیقی 

  ۱۵۰  اجازه،  ۱۵۰  متن   بر   مشتمل  کتاب  این  . شود  گردآوری  معاصر   علمای  اجازات   و   بپردازیم  مقوله   این  به

 .  است دانشمندان  قلم به ...  و  یادداشت  دستخط،  نمونه صدها  بلکه و  هاده  علما،   از اجازه  صورت  و رونوشت

 مرداد   1ایکنا/  

  ۶  تا   ۴ خوانیشبیه   المللیبین   سوگواره   نخستین:  اعالم کرد  عاشورا  المللی بین  بنیاد   مدیرعامل  ؛اختری  اهللآیت 

  برگزار   تهران  در  عراق  و  نیجریه  از  خارجی  گروه  دو  همچنین  و  کشورمان  از   هاییگروه  حضور  با  مردادماه

 . شود می

 تیر   29فارس/  
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  بیش   در   المصطفی جامعه   علمی   حضور   :کرد   مطرح  العالمیه   جامعۀالمصطفی  رئیس  ؛ عباسی  علی  االسالمحجت

   ایمنطقه نمایندگی ۳۳  قالب در   جهان کشور  ۶۰ از
 تیر  29ایکنا/  

  علمیه   هایحوزه   مدیریت   مرکز  سوی   از   طباطبایی  عالمه  المللیبین   کنگره  نشستپیش   هجدهمینبرگزاری  

 تیرماه ۲۹ در   قم استان خواهران
 تیر   28ایبنا/  

  پژوهشگاه   نشر  همت   به  پاک   شهیدی   محمدرضا  اثر   بخش   ۵در    « اسالمی  غرب  در   تشیع   تاریخ »  کتابانتشار  

  اهل   پایداری   و   اسالمی  غرب  در   تشیع  ناپایداری  و   قدرت  گردش   شناسی   گونهکه    اسالمی  فرهنگ  و   علوم

 می باشد.   مؤلف پیشین   تحقیقات اساس  بر  اندلسی دانشمندان  آثار در ( ع)بیت

 تیر   29ایبنا/  

  های نشست سلسله از  نشست دومین  در  ایرانی –  اسالمی الگوی سند  فرهنگ  اندیشکده عضو  بنیانیان حسن

  حجاب   اثرگذاری  بر   غربی  های   اندیشکده  اذعانمطرح کرد؛    خیر  یا  آری  حجاب   موضوع   با   وطن  بانوی  مجازی

 آنها  آکادمیک   و علمی  مختلف مطالعات نتایج براساس افراد نهفته استعدادهای  پرورش  در

 مرداد   2فارس/  

  تشکر :  کند  کسب  را  حمایت  هزار  ۵۰  حدنصاب  توانست  تشکر   و   تقدیر  موضوع  با  پویش  یک   بار،  اولین  برای 

   حجاب قانون  اجرای دستور   خاطر به رئیسی  اهللآیت از
 مرداد   2فارس/  

،  اروپا در حجاب با زنان مشکالت  در خصوص  آکسفورد   دانشگاه به وابسته پژوهشی مرکز  تحقیقات اساس بر

 . شوندمی  محروم  کار  از آلمان   و اسپانیا  هلند،  در   حجاب با زنان از  درصد  ۶۵اعالم شد که 
 مرداد   4حوزه/  

  عرصه   کریم،   قرآن   علمی   مرجعیت   شواهد   و  دالیل   با محورهای   کریم   قرآن   علمی   مرجعیت   ملی   همایش   اولین 

  همچون  کریم قرآن  علمی مرجعیت های گونه  قرآن، علمی  مرجعیت قلمروهای و قرآن علمی مرجعیت های

  به عنوان   کریم  قرآن   علمی  مرجعیت  تحقق  و در نهایت  قرآن   بینشی  و  نگرشی   و   حکمیتی   استکمالی،  اثرگذاری 

  کریم   قرآن   علمی   مرجعیت  شناسی   آسیب   و   شناسی   پیشینه   همچون   مسائلی   به   که در آن   همایش   ششم   محور 

 . شد خواهد پرداخته  کریم قرآن  علمی  مرجعیت  تحقق راهکارهای و  راهبردها و

 تیر   29شبستان/  

  و   کندمی   عالم  حقوقی  نظامات  با   هماوردی  ما   فقه :  اعرافی؛ مدیر حوزه های علمیه کشور مطرح کرد  اهللآیت 

  به   عرضه  قابل  حقوقی   مباحث  ترین پیشرفته  شامل  است،  کرده  بازسازی  را  آن   انصاری  شیخ  که  فقهی  کتب

 .  شودمی  دنیا

 تیر  29ایکنا/  

  مجمع   توسط  سنی   و   شیعه  علمای  حضور  با  «اسالمی   مذاهب  منظر  از   غدیر  مسئله  المللی   بین  وبینار »برگزاری  

   مرداد ۳ اسالمی  کشورهای اندیشمندان و  عالمان حضور با  و مذاهب تقریب جهانی
 مرداد  2حوزه/  

  دوره   برگزاری  :کرد   تبیین   علمیه  های  حوزه  هوشمند  هایفناوری   راهبری  ستاد  دبیر  ؛قاسمی  رضا  محمد

 علمیه  حوزه در  هوشمند   های  فناوری با  آشنایی  افزایی  مهارت
 مرداد   5حوزه/  
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الملل جامعۀالزهرا)س( با بررسی موضوعات و مسائل منطقه ای مرتبط با تبلیغ در عرصه  نشست مبلغان بین 

 حوزه، حجت االسالم جهانی فرد  توسط  موضوع تحقق اسالم ناب در عرصه بین المللو تبیین بین الملل 
 مرداد  6حوزه/  

 و ... ملی هویت ملی ، انسجام 

  امت   وحدت  تحقق  نماد   کردستان،"  عنوان  با  کردستان   در  اسالمی   وحدت   ایمنطقه   اجالس   نخستین برگزاری  

   سنندج  در ۱۴۰۱ تیر  ۲۹ در تاریخ  مذاهب و  اقوام همزیستی و  اسالمی
 تیر   29حوزه/  

  از  بیش همدلی   و همراهی  از ،۱۴۰۱ سال ابتدایی روز ۴۰ مدت در توئیت هزار  ۱۴۶ بررسی از ایرنا کاویداده 

  درصد   ۶۰  توئیترفارسی با   در   هراسی افغان   پروژه  شکست   دارد؛   حکایت   هاافغان   با   توئیترفارسی   کاربران  از   نیمی 

 همدلی  و همراهی 

 تیر  29ایرنا.  

 منبع/ تاریخ  نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی 

  آینده   و  حاکمیت  در  آفرینی نقش   سمتبه  عالمه  دانشگاه   حرکت  از  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  رئیس   معتمدی 

 داد.   خبر  دانشگاه  این در « دولت و  دانشگاه  میز » اندازیراه  و نظام
 مرداد   5آنا/  

  این   فعاالن  و  اساتید  حضور  با  «سایبری  حکمرانی  و  ارتباطات  رسانه،»   المللی  بین  کنفرانس  برگزاری نخستین

 تهران  دانشگاه  مدیریت   دانشکده در   مرداد چهارم   حوزه،
 مرداد   1ایسنا/  

 مرداد   1ایبنا/     ده سه  محمدی  علی  و دهسه  محمدی غالمرضا  تالیف  مدیریتی، ناب اندیشه و  نکته ۱۴۰۰ انتشار کتاب 

در دوم الی چهارم    بنیاندانش   شرکت  ۶۰۰  از  بیش  حضور  با  "ایران  مدیران  افزاییهم   رویداد"  کار  به  آغااز

   رویداد  اجرایی دبیر  ؛ الهیحبیب  مجتبیمرداد ماه و طبق اعالم 
 مرداد   2تسنیم/  

  سلسله   این  از  نشست  نخستین  صلح و برگزاری  دیپلماسی  موضوع  با  علمی  اندیشی  هم  هاینشست  سلسله

  متحول سازی مفهوم دیپلماسی با و    صلح  ادبیات  تولید  در  پهلوانی  فرهنگ   ها با تاکید بر تاثیر مثبت نشست

   آن  شدن  جهانی

 تیر   29ایلنا/  

  ایرانی   فعال  گردشگران   گردهمایی  داد؛ برگزاری  خبر   ایران   گردیطبیعت  علمی  انجمن   رئیس   جواهرزاده؛   فرید

 کشور  در   صنعت این  بهبود  راستای  در  دنیا سراسر
 مرداد   1ایسنا/  

 مرداد   2فارس/ . داد   خبر نسبی و سببی اطالعاتی  پایگاه در  خانوار  اطالعات تجمیع از احوال  ثبت  سازمان  رئیس

  نظام   الیحهاز نهایی شدن    مجلس  فرهنگی  کمیسیون  بدنی   تربیت  کمیته  رئیس   ؛ هفشجانی  راستینه  احمد

 خبر داد.  مجلس در   کشور داریباشگاه  جامع
 مرداد   3دانشجو/  
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  برگزار   « مدت  کوتاه   جامعه   ایران، »  کتاب   بررسی  و   نقد  موضوع  با  عصراندیش   جلسات  سلسله   از   جلسه  ششمین

  است   ایران   توسعه   مسائل   باب   در  مقاله   چهار  مجموع   کتاب   این   انجام شد.   ایران  نیافتگی  توسعه  علل  بررسی و  

 است.  شده تدوین مختلف  زمانی هایبازه  در  که

 مرداد   3دانشجو/  

حسینی جمهور  ؛سیدمحمد  رییس  پارلمانی  کرد  معاون  نظام    : اعالم  سازمان  »تشکیل  الیحه  دولت 

 . دهدبه مجلس ارائه می  به زودی نگاری« را با هدف حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانهروزنامه
 مرداد   5ایرنا/  

مدیرکل  طبق های قضایی درگاه ویژه برای ورود به سامانه از  سازمان مردم نهاد ۳۳بهره مندی 

توانند  بدون مراجعه به محاکم و مراجع قضایی می  کههای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه مشارکت

 اعالم جرم کنند و در فرایند دادرسی مشارکت داشته باشند.  

 مراد   6ایرنا/  

گاهی کشور بیان کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که با  مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانش

های  ها و پتانسیل همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجراست در سه مرحله شناسایی ظرفیت 

  ۸۱اشتغال در حوزه مشاغل خانگی، توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار طراحی شده و تاکنون بالغ بر  

 پوشش قرار گرفتند.   هزار نفر تحت

 مرداد   5ایسنا/  

 

 منبع/ تاریخ  آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه ماندگان 

  سازمان   آینده طبق اعالم احمد احمدی؛ مدیرعامل  ماه  ۲  تا   پایتخت  اجتماعی   هایآسیب  اطلس  از  رونمایی

   تهران شهرداری  اجتماعی  هایمشارکت  و خدمات  رفاه،
 مرداد   5ایسنا/  

  نشست   در  تهران  شهرداری  اجتماعی  هایمشارکت  و  خدمات  رفاه،  سازمان  مدیرعامل  ؛صدر  احمدی  احمد

  های  آسیب  اجتماعی   قرارگاه  تشکیل  از   نوجوانان،  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  مشورتی  و  تخصصی 

 . خبرداد  نوجوانان  اجتماعی 

 مرداد   5مهر/ 

ایران نسبت    فیزیوتراپی   انجمن   ایحرفه   دکترای  کمیته   ابراز نگرانی و هشدار سید مصطفی سیدتاش؛ مسئول 

به    برای رسیدگی  بهداشت  وزارت  کشورو درخواست از   از  خارج  به   فیزیوتراپی  آموختگان دانش   اعزام  خطر   به

 این مساله 

 مرداد   1فارس/  

  اتباع  ازدواج  حاصل   فرزند   هزار   ۱۰۰خبر داد:     کشور   وزارت   انتظامی  امنیتی  معاون   ؛ میراحمدی  مجید   سید

 . ستهاایرانی  با خارجی 
 مرداد   5ایلنا/  
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  دوم   رتبهدر کشور و   محجوریت  موضوع  با  پرونده  هزار   ۱۸  حدود بررسی  :کرد  اعالم  قانونی  پزشکی سازمان

 محجوریت های پرونده   در  اصفهان
 تیر  29ایمنا/  

  : بهشتی اعالم کرد  شهید  دانشگاه  هایمصدومیت  از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقای  مرکز  رئیس  سوری،  حمید

  کشورهای   برابر  دو   ایران   در  ترافیکی   حوادث   ومیرمرگ   و آمار   است   کشور   در   ومیرمرگ   علل   ترین مهم   از   سوانح

  دهد، می   رخ  کشور   در   که  رانندگی   حوادث   علت  درصد   ۲۰  حدود است.    هزار   ۵۴  حدود   چیزی   ساالنه و    اروپایی 

 است. ناایمن  خودروهای  خاطر به

 مرداد   4خبر آنالین/  

  در   تصادفات  کشته  هزار   ۱۷کرد:    اعالم  کشور  شهرهای  ترافیک  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر  محمدیان؛  پوریا

 گذشته   سال در  کشور
 مرداد   1ایسنا/  

  و   است   گوارش  دستگاه   به   مربوط   کشور   در   ها   سرطان   درصد   ۲۷  ایران   رادیولوژی  انجمن طبق اعالم رئیس  

  جهان  از بیشتر مناسب، و موقع به غربالگری  عدم و هنگام  دیر مراجعه دلیل  به هاسرطان  میر و مرگ  میزان

 .است

 تیر   29فارس/  

:  گفت   بهزیستی  سازمان   ساختار   در  تحول   لزوم  بر   تأکید   با  کشور   بهزیستی   سازمان   قادری؛ رئیس  محد  علی 

  آن  فعلی  منابع  و  سازمان  ساختار  که  دارد  قرار  بهزیستی  پوشش   تحت  کشور  آماری  جامعه  از  درصد  هشت

   .نیست افراد از تعداد این  نیاز  رفع  پاسخگوی

 تیر   31ایکنا/  

  روز   با  همزمان تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه "مجازی  فضای  بستر  در  مراقبتی خود"  علمی  کنفرانس  برگزاری

   مرداد  دوم  خودمراقبتی جهانی
 تیر  29ایسنا/  

 منبع/ تاریخ  فرهنگ/ هنر 

  دو   های همکاری  تقویت   و   گسترش   تداوم،   برای   عراق   به   سینمایی   سازمان   رئیس وزیر ارشاد به همراه    سفر 

  استفاده  ضرورت بر    عراق   در   ایران   سفیر   با   دیدار  در   سینمایی   سازمان   رئیس و تاکید    سینمایی   و   فرهنگی   جانبه

 الملل بین  روابط در   تصویر دیپلماسی  و  سینما کمک از

  29  /ایلنا   /دانشجو 

 مرداد   1  /تیر

  رایزنان   اجالس  دهمین   در   خالق   صنایع  توسعه  و   نرم  های فناوری   ستاد   دبیر   و  مرکز   رییس   کرمی؛   پرویز  تاکید

  از   آفرینی  ثروت   و   ادبیات   و  فرهنگ   فروشی خام   روند   اصالح   در   خالق   های   شرکت  نقش   بر   ایران،   فرهنگی 

 ادبیات  و فرهنگ  فروشیخام جایبه اشتغال  و ثروت   حوزه و خلق این

 مرداد   2فارس/  

  محصوالت   صادرات  لزوم  اهمیت  به  با تاکید    جمهوررئیس   حضور  با  ایران  فرهنگی  رایزنان  اجالس  دهمین  آغاز

 فرهنگ اقتصاد به  توجه و فرهنگی 
 مرداد   1فرس/  
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آزاد سردار محمد؛   رایزنان فرهنگی    دبیر شورای عالی مناطق  برگزاری دهمین اجالس  از  پنجمین روز  در 

 . شناسی داخلی استالملل نیازمند آسیبراهبری در عرصه فرهنگ بین مطرح کرد؛ کشورمان 
 مرداد   5ایسنا/  

تفاهم سازمان فرهنگ و وزارت    کشور جهان انجام شد؛   ۶۰   ایران با  همزمان با اجالس رایزنان فرهنگی 

برای   بین میراث  در سطح  ایران  برقراری  معرفی شایسته  در  فرهنگی کشور  از ظرفیت  بهره گیری  الملل، 

 المللی ای و بینارتباطات و تعامالت منطقه 

 مرداد   7ایرنا/  

  فرهنگی   هایقرابت  تحکیم   و   گردشگری  هایفرصت   معرفی   هدف   با  زمین   ایران   فرهنگ  نمایشگاه برگزاری  

  صنایع  فرهنگی،   میراث   اقلیم،   معرفی   های دسته  در   شهریور   ۱۷  تا   ۱۴  کیش   جزیره  در   منطقه،   کشورهای   میان 

و      گردشگری،  محلی  هایراکی ، خوایرانی  اقوام  پوشاک  و  مد،  هتلی  تجهیزات  و  خدمات ،  گردشگری  و   دستی

 ... 

 مرداد  2ایلنا/  

  المللی بین   هاینمایشگاه   مرکز   در  شهریور  ۱۷  تا  ۱۴  در   « زمین  ایران  فرهنگ»   نمایشگاه  اولین دوره  برگزاری

  گذاری اشتراکبه   و  زمین   ایران   هنر   و   فرهنگ   جدید   های ایده   درخشش   فرصت  ایجاد   هدف   با   کیش،  جزیرۀ 

   فرهنگی صنایع و نرم  هایفناوری  علوم،  ملی  پارک  توسط  همسایه کشورهای  با فرهنگی  های داشته

 مرداد  4ایسنا/  

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دومین همایش   ؛ محمد هاشمی

اندیشه ورز فرنگی    سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها  لزوم تشکیل هیات  در هر  بر 

 تاکید کرد. استان 

 مرداد   7ایرنا/  

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

در    ایرایانه  افزارهای نرم   و   ارتباطات  و  اطالعات   فناوری  درحوزه   بنیان دانش  شرکت  ۱۵۰۰  از   بیش  فعالیت

 کشور
 تیر   28فارس/  

  محصوالت  برای   بازار  ایجاد   و  دیجیتال   اقتصاد   توسعه  جهت  مسکو  به  ارتباطات  حوزه  در  فعال   مدیران  اعزام

   ارتباطات وزارت  سخنگویطبق اعالم مهدی سالم؛  ایرانی  فناورانه
 تیر  29ایمنا/  

  مرکز   حوزوی   ارتباطات   و  اسالمی   مطالعات   دفتر   سوی  از   مجازی   فضای   و  اسالم   خبرنامه   یازدهمین   انتشار

  اخبار »  ، «کشور در  مجازی  فضای  و  اسالم  اخبار» ، «مجازی  فضای  و  حوزه  اخبار»شامل  مجازی  فضای  ملی 

 « حوزوی ارتباطات و  اسالمی مطالعات  دفتر  اخبار »  و «جهان  در   مجازی فضای و اسالم

 مرداد   5حوزه/  

  این   فعاالن  و  اساتید  حضور  با   «سایبری  حکمرانی  و  ارتباطات   رسانه،»  المللی  بین  کنفرانس  نخستینبرگزاری  

 تهران  دانشگاه  مدیریت   دانشکده در   مرداد چهارم   حوزه،
 مرداد   1ایسنا/  
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 اخبار مشروح 
 است  یها و مدارس جد در دانشگاه هیعلوم پا زش یخطر ر ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع: 

دهند؛ شرایطی که  شده علوم پایه در کشور هشدار می   بسیاری از اساتید دانشگاه و حتی مسئولین وزارت علوم نسبت به وضعیت تضعیف 

های مستعد و توانمند، با کاهش مواجه شود. خطر ریزش در علوم پایه  بچهها در بین  باعث شده است اقبال برای تحصیل در این رشته 

 .ها و حاال هم در مقطع مدارس جدی است و باید به صورت فوری برای آن کاری کردهم در سطح دانشگاه 

ایسنا،   از گفت  به گزارش  با پروفسور  در بخش نخست  از سرآمدان"پورمجتبی شمسی "وگو  و  ماندگار شیمی  علمی کشور،    ، چهره 

کنند تا فقط با حفظ کردن و نه یاد گرفتن یک سری  آموزان را وادار می های گوناگون دانش های کنکور که با روش درخصوص کالس 

شود، صحبت  می   کم برخوردار آموزان مناطق محروم و  های خاص نمره بگیرند، و اجحافی که در حق دانش ها، در کنکور رشته فرمول

 .کردیم

معلمان در بخش دوم و پایانی    ی وزندگگو را با موضوع اهمیت نقش معلمان در تربیت نسل آینده و ضرورت توجه به معیشت  واین گفت 

 :گرفتیمپی 

توانیم برای قشر معلمان هزینه کنیم. در همین کشورهایی که قبول نداریم، مدیر  دانم و باید تا می در مسائل آموزشی معلم را اصل می »

نیاز   از مدارج تخصصی مورد  یا پیش دبستانی  آموزشی دارد؛ حتی مربیان مهدکودک    در .  هستند  برخوردار  مدرسه دکترای مدیریت 

ز همان  ا  آموز دانش   و  است   بلد  را   آموزش   صحیح  شیوه   و   دارد   را   مربوط   رشته   در   ارشد   کارشناسی   مدرک   قلحدا  معلم   دیگر،   کشورهای 

شود و دیگر  آموز اگر استعداد داشته باشد و خوب هم آموزش ببیند، به راحتی در دانشگاه قبول می کند. دانش ابتدا به درستی رشد می 

 .نیازی به کالس کنکور نیست 

شود، افتخار باشد. آموزش  ها را برای معلمی جذب کند و معلمی باید برای هرکسی که وارد این حرفه می ید بهترین آموزش و پرورش با

و پروش وظیفه دارد زندگی و معیشت معلمان را به درستی تأمین کند؛ از سوی دیگر، معلمان نیز وظیفه دارند نسل آینده را هم از لحاظ  

 .کنند علمی و هم اخالقی به درستی تربیت

الشعاع علم قرار گرفته است و اخالق در مدارس ما  کردگان جامعه به شکلی شده است که اخالق کلی تحت   جَوّ موجود در بین تحصیل 

شود. باید اول  کند؛ ضمن اینکه مسائل دینی و اخالقی و آموزش اولیه زندگی نیز در مدارس ما تعلیم داده نمی همزمان با علم رشد نمی 

های مذهبی هم در حال از بین رفتن است، بحث تَقیُد اخالقی  زندگی و اخالق را بفهمیم و چیزی که حتی در برخی از خانواده مسائل  

 .و دینی است 
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ها به دنبال پول پدر  شود؛ در غرب بچه سالگی مستقل می   ۱۸ای ندارند. یک جوان از  در غرب که دخترها و پسرها، شرایط تفکیک شده 

کنند. این سنت آنهاست و این فرهنگ  خوانند و بعد هم ازدواج می کنند، درس میکنند، کار می ند. با هم زندگی می و مادرشان نیست

اند. به نظرم در این زمینه های ما االن چند هوایی شده برای آن کشورها است؛ اما برای کشور ما این موضوع هَرج و مَرج است و بچه 

 .دشوهم به دختران جامعه ما ظلم می 

 «.مان باشیم، باید در حال حاضر نگران تربیت درست آنها باشیمما بیشتر از آنکه نگران تحصیالت فرزندان 

در این دانشگاه برگزار شد، با    ۱۴۰۱ماه  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در در نهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران که اردیبهشت**

های گذشته  های علمی در دانشگاه تهران دایر است؛ اگرچه در سال ت: در حال حاضر همه رشتههای علوم پایه گفاشاره به وضعیت رشته 

های علوم پایه و علوم انسانی کمتر رغبت  ها مواجه شدیم و داوطلبان در رشته به دلیل شرایط کشور با اقبال کمتری در برخی رشته 

های مختلف است، اما پیشرفت چندانی برای توجه  ن استعدادها در رشته حضور دارند. اگرچه امروز سیاست نهایی حاکمیت، توزیع متواز 

انسانی نداشتیم و توزیع متوازن استعدادها در این رشته به رشته  نیفتاده است. الزم است هدایت تحصیلی  های علوم پایه و  اتفاق  ها 

ه در حال حاضر داوطلبان براساس عشق ژنتیکی و  درستی در مراکز آموزشی ما صورت بگیرد تا جایگاه علمی کشور آسیب نبیند، چرا ک

گیرد که این  کنند، بلکه انتخاب رشته براساس شغل آینده صورت می ها انتخاب نمی عالقه، رشته مورد نظر خود را در ورود به دانشگاه 

 .نوع نگاه نوعی ظلم به علم است 

کنند تا مدیریت کالن جامعه  های علوم انسانی تحصیل می د در رشته ترین افرایافته، نخبه گل تأکید کرد: در کشورهای توسعه دکتر زلفی 

کنند، اما این اقدام در کشور ما دقیقاً  های دیگر اقدام به پذیرش مهاجر و نخبگان از کشورهای دیگر می را به دست بگیرند و در رشته 

  علم  کل  شود،   تضعیف   پایه  علوم  هم   اگر  یم وهای علوم انسانی و ریاضی هستبرعکس است و ما هر سال شاهد توجه کمتر به رشته 

 (غیرپزشکیهای پزشکی و انتقاد وزیر علوم از حصارکشی و مرزبندی بین دانشگاه: بخوانید. )شد  خواهد  تضعیف  کشور

شود، موضوعی  شناسی گفته می های ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیستهای دانشگاهی به گرایش بحث تضعیف علوم پایه که در رشته

دهند. دکتر محمد صباییان، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه شهید  ها هم نسبت به آن هشدار می است که حتی اساتید دانشگاه

التحصیالن  ترین دالیل بیکاری فارغ ت: صنایع در کشور ما بخش تحقیقات و توسعه ندارند و این یکی از اصلی چمران اهواز معتقد اس

آموختگان علوم پایه در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس،  شناسی است. دانش های علوم پایه از جمله فیزیک، شیمی، زیست و زمین رشته

های علوم  کنند. وضعیت استخدام رشته به این دلیل که این افراد به توسعه صنایع کمک می   شوند،فرانسه و آمریکا بسیار خوب جذب می 

ها بازار کار در این کشورها مهیا شده  کنند، زیرا برای آن پایه در این کشورها بسیار خوب است و متاسفانه دانشجویان ما مهاجرت می 

  پایه   علوم  تضعیف   باعث روند کهتوانمند کمتر به سراغ خواندن علوم پایه می   های مستعد و اگر وضعیت این گونه بماند، قطعاً بچه  .است

های  توجهی به رشتهبخوانید: صنعت بدون پژوهش، نتیجه بی . (شودمی   کشورمان  اندک در صنایع  تحقیقات  شدن  ترضعیف   نتیجه  در   و

 (علوم پایه 

https://www.isna.ir/news/1401021912038/
https://www.isna.ir/news/1401021912038/
https://www.isna.ir/news/1401021912038/
https://www.isna.ir/news/1401021912038/
https://www.isna.ir/news/1401021912038/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
https://www.isna.ir/news/140011302922297/
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البته فقط به دانشگاها شود. زنگ خطر این بار در مدارس به صدا درآمده است و برخی  ها خالصه نمی لبته بحث تضعیف علوم پایه 

 آموزان متوسطه دوم، رشتهدرصد دانش  ۱۵ها در حال انقراض است! و کمتر از  کنند که رشته ریاضی در دبیرستان ها عنوان می گزارش 

 ا( بخوانید: تعطیلی رشته ریاضی برخی دبیرستانها بدلیل عدم تقاض! )کنندریاضی را انتخاب می 

های کمک آموزشی سعی دارند فهم ریاضیات را فدای  های اضافه و کتاب هایی که با کالس های آن مانند مؤسسه قطعاً کنکور و حاشیه 

های کنکور کنند، تنها مقصر افول ریاضیات در ایران نیستند. برخی از اساتید ریاضیات و فارغ التحصیالن این رشته  تست پاسخ سریع به  

ترین مقاصد شغلی برای بخش  های گذشته، یکی از جدی ها عمل کرده است. در سال خواندهها هم، علیه ریاضی گذاری معتقدند، سیاست

اضیات، تدریس ریاضی در مدارس بود؛ اما حاال آموزش و پرورش نیاز خود به معلم ریاضی را از  قابل توجهی از دانش آموختگان ری

 .کندالتحصیالن رشته آموزش ریاضی رفع می دانشگاه فرهنگیان و فارغ 

اش،  برنامه  دکتر زهرا گویا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه نوپا است که با طرح و

پایه نمی  تربیت  در  این دانشگاه می تواند جایگزین یک دانشگاه جاافتاده  باشد.  دانشجوی ریاضی  با کمک ای یک  به خوبی  توانست 

  و   ساله  دو  معلمی   تربیت  هایدوره   و  کند  تربیت  معلم  ها، دانشگاه  های دیگر، ریاضیات دانشگاهی افراد را قوی کند و با کمکدانشگاه 

 (بی توجهی به ریاضیات، روزی گریبان همه را خواهد گرفت: بخوانید. )ببیند تدارک را  هارورزی کا انواع

های کشور( را نیز به عنوان معلم استخدام کند. آموزش  بهترین دانشگاه التحصیالن مقطع دکترا )از  وزارت آموزش و پرورش باید فارغ »

مُسما است و هیچ جای عالم چنین  بی   "معلم  -دانشجو "،  "معلم  - دانشیار"،  "معلم  - استادیار"و پرورش باید اصالح شود. این عناوین  

جایگاه رفیع او تامین کن و هر سال عملکرد او    چیزی وجود ندارد. یک معلم خوب را استخدام کن؛ زندگی او را در حد مناسب شأن و 

 .را محک بزن و ببین محصالنش را چطور بار آورده است

کرد  ای کاش وزارت آموزش و پرورش شرایطی را ایجاد می 

های سرشناس کشور، دانشجویان علوم پایه را  تا دانشگاه 

کردند و یکی دو سال هم  در سه سال نخست تربیت می 

ای امور خاص تعلیم و تربیت و مسائل  این دانشجویان بر

 .آموزشی دوره میدیدند 

 

های  توانیم دانشجویان قوی در رشته در شرایطی که می 

های مختلف کشور جذب و تربیت  علوم پایه را در دانشگاه 

کنیم، این دانشجویان به امید استخدام و داشتن حقوق  

انتخاب می    کنند؛معلمی در آینده، دانشگاه فرهنگیان را 

https://www.isna.ir/news/1401020603215/
https://www.isna.ir/news/1401020603215/
https://www.isna.ir/news/1401020603215/
https://www.isna.ir/news/00061944490/
https://www.isna.ir/news/00061944490/
https://www.isna.ir/news/00061944490/
https://www.isna.ir/news/00061944490/
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های  ها در دانشگاهچون مسائل مالی و شغل آینده برایشان مهم است. اگر دانشجویان علوم پایه تحت نظر بهترین اساتید این رشته 

کند. متاسفانه شرایط علوم پایه در کشور ما تضعیف شده است، خطر ریزش  کشور آموزش ببینند، این موضوع برای آنها جاذبه ایجاد می 

 .ها و هم در مقطع مدارس متاسفانه جدی است و باید به صورت فوری برای آن کاری کردسطح دانشگاهدر علوم پایه هم در 

دانشجویان علوم پایه بعد از فارغ  التحصیلی و حضور در حرفه معلمی،  به نظرم اگر به ترتیبی که عرض کردم کار دنبال شود، قطعاً 

های  التحصیالن علوم پایه دانشگاه ند. به هر حال باید از این همه امکانات و فارغ آموزان درس بدهتوانند با انگیزه بیشتری به دانش می

   کنند؟دیگر هم استفاده کرد. در سیستم آموزش عالی سایر کشورها دقت کنید و ببینید آنها در این خصوص چطور عمل می 

تواند در  دهند. آموزش و پرورش می خوبی آموزش می  های علوم پایه را در سطح بسیار های خوب وجود دارد که رشته این همه دانشگاه 

های آنها را برای تدریس در  التحصیل علوم پایه، تعدادی از بهترین کنار شرایطی که دارد، امتحان ورودی بگذارد و از بین این همه فارغ 

آموزان عالقه  رس تربیت کنند و در دانش مدارس انتخاب کند و حقوق خوبی هم به آنها بدهد که آنها نیز بتوانند شاگردان خوبی در مدا

کنید. این  التحصیل علوم پایه( وارد آموزش و پرورش شوند، شما عمالً علوم پایه را تقویت می ایجاد کنند. وقتی معلم خوب )از بین فارغ 

شود و هم  رف می کار به نفع آموزش و پرورش هم هست؛ هم مشکل تأمین بهترین نیروها برای تدریس علوم پایه در مدارس برط

 «.التحصیالن علوم پایه حل خواهد شد مشکل بیکاری فارغ 

منتشر کرد    ۲۰۲۰های جهان تا جوالی  ، آماری را در زمینه تعداد تخمینی دانشگاه"استاتیستا"ها، پایگاه داده  در بحث تعدد دانشگاه **

در رتبه  دانشگاه،    ۷۳۰ار دارند. ایران نیز با داشتن بیش از  های اول تا سوم قرکه بر این اساس، کشورهای هند، آمریکا و چین در رتبه 

آزاد   رسد آمار دانشگاهنهم دنیا و در جایگاهی باالتر از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، کره جنوبی و انگلیس قرار دارد. البته به نظر می 

ریزی آموزش عالی وابسته به  یرا موسسه پژوهش و برنامه بندی لحاظ نشده است، ز اسالمی، پیام نور و علمی و کاربردی در این رتبه 

  .اعالم کرده است ۵۶۹هزار و   ۲های کشور را وزارت علوم تعداد دانشگاه 

های  ها با صندلی های اخیر، بسیاری از دانشگاهها در دو دهه قبل بودیم، طی سال رویه تعداد دانشگاه در شرایطی که شاهد افزایش بی 

داوطلب مجاز به    ۹۰۰هزار و    ۸۲تعداد یک میلیون و    ۱۴۰۰به عنوان مثال، در کنکور سراسری سال   .اندوبرو شده خالی از دانشجو ر

های  های خاص و دانشگاهرقابت بر سر رشته   نفر انتخاب رشته کردند و درحال حاضر،   ۶۷۱هزار و    ۵۲۳انتخاب رشته شده بودند، اما تنها  

هایی است که افراد  محل ها بخصوص در مقطع کارشناسی، مربوط به رشته ز ظرفیت دانشگاه درعین حال، بخشی ا  .برتر کشور است

 .توانند بدون شرکت در کنکور در آنها پذیرفته شوندمی

خواهد دانشجوی دکترا داشته  ایم. دانشگاه آزاد می ها پذیرش مازاد داریم؛ چون دانشگاه زیاد درست کرده ما در حال حاظر در تمام رشته »

خواهند دانشجوی دکترا داشته باشند. هرکسی برای خودش دانشگاه غیردولتی  های غیرانتفاعی هم می باشد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه

ها  ی و ... تأسیس کرده است! برخی از مسئولین وقت وزارت علوم هم رفتند و مجوز تاسیس دانشگاه گرفتند. این دانشگاهو غیرانتفاع 
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کردند،  ها تدریس می اند. تعدادی از اساتیدی هم که در این دانشگاه درحال حاضر تبدیل به چالشی برای نظام آموزش عالی کشور شده

 .مند شد شد از این ظرفیت در جاهای دیگر بهره اند که البته به نظرم می ر شده با کاهش تعداد دانشجویان، بیکا 

 .ای باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و در مقابل عملکردش، پاسخگو باشدهرکسی یا هر موسسه 

اش را  آینده و رشته تحصیلی   مندی خودش،آموز براساس عالقه ها وجود دارد تا دانش در کشورهای دیگر، انواع امکانات و آزمایشگاه 

که مؤسسه اینجا  مثل  نه  کند،  سرمایه انتخاب  به  تبدیل  کنکور  آموزش  این  دار شده های  دستان  در  مملکت  این  نبض  بطوریکه  اند 

های مناسبی  های کنکور طرح ها است! مجلس، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم باید برای مقابله با حاکمیت این مؤسسهمؤسسه

 .ر اختیار جامعه قرار دهندد

دبستانی تا دانشگاه و پسادانشگاه  ریختگی از پیش ای داریم و این بهمریختهایم. نظام آموزشی مغشوش و بهمما متاسفانه سَر درگُم شده 

التحصیل  اد زیادی فارغ های مناسب با نیاز صنعت نفت، تعدشود. مثالً در شیمی که در رتبه دوازدهم دنیا قرار داریم یا رشته هم دیده می 

ها قرارداد ببندند و  توانند با دانشگاه صنایع می  .داریم، شاهد آن هستیم که وزارت نفت برای خودش دانشگاه نفت ایجاد کرده است

ت کرده  شود تا نیروی متخصص مورد نیاز را تربیظرفیت مورد نیاز استخدام را به وزارت علوم اعالم کنند. وزارت علوم هم باید متعهد 

 .و در اختیار صنعت قرار دهد

همه باید به هم تعهد بدهیم؛ من به عنوان استاد در آموزش عالی متعهد باشم دانشجوی خوب تربیت کنم. معلم هم تعهد بدهد که  

ر هم  شود. آن وقت حتی این توانایی را داریم که برای کشورهای دیگ آموز خوب تربیت کند و به این شکل کارها اصالح می دانش 

 «.نیروهای متخصص خوب تربیت کنیم و علم را در سطح جهان اسالم بسط و گسترش دهیم 

های برتر دنیا در کشور حکایت دارند؛ این افراد یا عضو  نفر از نخبگان و متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاه   ۲۵۰۰آمارها از جذب  **

آفرین« نامگذاری  بنیان و اشتغال زی کردند. در سالی که به نام »تولید، دانشاندابنیان راه اند یا شرکت دانش ها شده هیات علمی دانشگاه 

 .بنیان صورت بگیردهای دانش رود که حمایت بیشتری از جوانان فعال در عرصه شرکت شده است، انتظار می 

یمی کشور انجام شد. به عنوان  های دکترا در کشور، طلسمی بود که شکستیم و این کار به همت جمعی از اساتید قداندازی دوره راه»

  مرحوم   همکاری  و  همراهی   با   و   رفتم  شیراز   دانشگاه به  من   ۱۳۶۵مثال، در بُحبوحه جنگ تحمیلی و بمباران های رژیم بعثی در سال  

اندازی کردیم و دانشجویان  راه   دانشگاه  این  در   را  تجزیه   شیمی  رشته   دکترای  دوره   ، "صفوی  افسانه"  دکتر  خانم   و  "معصومی  علی"  دکتر

  های اولیه جذب دانشجوی دکترا، از این فرآیند محافظت کرده بودیم، به نظرم توانایی بسیار خوبی تربیت شدند. اگر مثل همان دوره 

 .شدالتحصیالن ما، حتی از منِ خارج رفته نیز بیشتر می بسیاری از فارغ 

خوب رشد کند و دیگر محتاج این نباشیم که جوانان مثل گذشته، برای ادامه تحصیل به    باید از این کار به درستی مراقبت کنیم تا

کردیم، این بود که فضایی ایجاد  کشورهای دیگر بروند. این طلسم شکسته شد، اما یکی از تبعات آن که باید اول از همه به آن فکر می 

ریزی حمایتی  ردیم و این کار با کمک ارکان دیگر دولت و برنامه کشده برای جذب فارغ التحصیالن دکترا در داخل کشور فراهم می
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مناسب شدنی بود و در حال حاضر امکان پذیرتر است. وزارت علوم و دانشگاهی که دانشجوی دکترا دارد، باید از فارغ التحصیالن خود  

رای آنها کار ایجاد کنیم. مطمئنا کسی که با  حمایت کند. در شرایطی که سطح متوسط تحصیالت باالتر از لیسانس است، باید بتوانیم ب

کند و ارزشش برای نظام بیشتر است و دولت  شود، با سطح و کیفیت باالتری کار می مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مشغول به کار می 

 .باید برای او بیشتر خرج کند 

بنیان فعال هستند،  های دانش اشت. جوانانی که در این شرکت بنیانی هم وجود ندهای دکترا نبود، دانش گویم اگر تاسیس دوره واقعاً می 

ها شدند و االن  اند و بعد به عنوان نخبه، جذب این شرکت های خودمان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را پشت سرگذاشته در دانشگاه 

 .تهای دکترا در کشور بوده اساندازی دوره ها به برکت راه در جامعه فعال هستند و همه این

بنیان  های دانش راهی که در این زمینه باز شده است و رهبری انقالب هم امسال بر روی آن بسیار تأکید داشتند، همین بحث شرکت

های دکترا که داریم  گویم همگی در سطح عالی هستند، اما برخی از این دوره های دکترای بسیار خوبی در کشور داریم؛ نمی است. دوره 

توانند  بنیان می های دانش م حرفی برای گفتن دارند و جوانان فارغ التحصیل ما نشان دادند که با تشکیل این شرکت حتی در سطح دنیا ه

 .در مسیر حل مشکالت کشور حرکت کنند

دهد سطح  می دهند که نشان  ای انجام می العاده کنند، کارهای فوق بنیان فعالیت میهای دانش بسیاری از جوانانی که در این شرکت

علمی کشور تا چه میزان پیشرفت کرده است. به عنوان مثال، حوزه پزشکی مهندسی و کشاورزی ما به قدری رشد کرده است که دیگر  

های دانش بنیان که به سرعت درحال  نیازی برای حل مشکالت به خارج از کشور وجود ندارد. باید سیاست خود را در قبال این شرکت

بنیان باید با پایه خوب شکل بگیرند و پایه خوب هم، استفاده گسترده از نیروهایی  های دانش تغییر دهیم. این شرکت رشد هستند، کمی  

 «.متخصص دانشگاهی است

 

تواند مؤثر  فرهنگ پهلوانی در تولید ادبیات صلح می :های دیپلماسی صلح مطرح شددر سلسله نشست  ❖

 باشد/ جهانی شدن مفهوم دیپلماسی را متحول کرده است

 خبرگزاری ایلنا منبع: 

تواند مؤثر باشد و اینکه جهانی  سی صلح و پهلوانی از این مهم که فرهنگ پهلوانی در تولید ادبیات صلح می در نشست نسبت میان دیپلما

 .شدن مفهوم دیپلماسی را متحول کرده است، سخن به میان آمد

لمی مطالعات  به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، کمیته روابط بین الملل انجمن ع

های هم اندیشی علمی با موضوع دیپلماسی صلح  صلح ایران با مشارکت موسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، سلسله نشست 

  .تیرماه برگزار شد ۲۸های دیپلماسی صلح روز گذشته کند. نخستین نشست از این سلسله نشست را برگزار می 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1256971-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1256971-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1256971-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1256971-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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)دبیر علمی کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران( به ارائه سخنان  در ابتدای این نشست امیر هوشنگ میرکوشش 

کوتاهی پرداخت و گفت: واقعا دیپلماسی و خصوصا دیپلماسی صلح در جهان مغفول است. معموال کشورهای کوچک در عرصه جنگ  

کنند. تغییراتی بعد از جنگ  تر ائتالف می شورهای بزرگ و خشونت، آسیب پذیرتر و ناپایدارتر هستند و برای تأمین امنیت خودشان با ک

سابقه  های اخیر داشتیم و رشد بی سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد. در حقیقت انقالب اطالعات و ارتباطات را در دهه 

آورد؛ فارغ از اینکه این بازیگر از نظر سخت گران به وجود  بازی  برای  را  جدیدی   فضای  اینها   همه  هستیم  شاهد   را  …های نوین وفناوری

های آینده، علی رغم نداشتن نیروی  افزاری توانمند باشد یا نباشد. مثال به کشور قطر نگاه کنید که با برگزاری جام جهانی فوتبال در ماه

کنید که شرایط بسیار متفاوت  هده می نظامی قوی اما با اقتصاد قوی و تولید ناخالص داخلی توانسته به این درجه برسد. بنابراین مشا 

توانند مثمر ثمر باشند و دیپلماسی صلح در اینجاها هست که معنا و مفهوم پیدا  بینید که کشورهای کوچک هم می شده است و می 

  .کندمی

های صلح طلب  خواهیم برای ملتوی افزود: فرهنگ و سنتهای ملی مزیتی برای صلح در کشورهاست و در حقیقت گفتمان صلح را می 

توجیه کنیم. ملت صلح، یعنی ملتی که مخالف خشونت داخلی و خارجی است و فعالیتهایشان در جهت ترویج صلح در عرصه بین الملل  

  .است. هویت ملی کشورها در زمینه دیپلماسی صلح بسیار مهم است

نسبت میان دیپلماسی صلح و پهلوانی گفت: صلح    محمد منصورنژاد )عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران( نیز درباره

بهتر از جنگ است. دوستی بهتر از دشمنی است. مدارا بهتر از خشونت است. صلح، دوستی، عشق، مدارا، همکاری، همبستگی، ارادت  

ریم؛ »الصلح خیر«  به همدیگر اوج فضائل است و از طرف دیگر مفهوم مخالف آن اوج رذائل است. ادبیات قرآنی هم در این زمینه دا 

  .(، اگر بهترین صلح است، اقدام در مسیر صلح هم بهترین کار است؛ به ویژه اگر ایجاد صلح برای جمعی فراگیر باشد۱۲۸)نساء/

دهد.  گیرد و توضیح می وی افزود: مستحضر هستید که پدر مطالعات صلح، »گالتونگ« است. وی صلح را در مقابل خشونت در نظر می 

ستقیم است که همان جنگ است و یا غیرمستقیم است که همان فقر و نداری، مشکالت اخالقی، گسستهای نسلی و  خشونت یا م

  در  است  غیرمستقیم  خشونت  نبود  مثبت  صلح  و  خشونت  و  جنگ  نبودن  معنای  به  منفی  صلح.  است  بهترین   صلح.  است  …جنسی و

گیرد. کار فعاالن صلح ارزشمند  تر را دربرمی نیازهای اولیه تا نیازهای متعالی ت. از  اس  … و  محبت   و  دوستی   و  پیشرفت   دارایی،  که   جایی 

می  فعالیت  صلح  زمینه  در  که  کسی  است،  کار  بهترین  اگر صلح  روی  است.  و  است  مؤثرترین شخص  است.  فرد  بهترین  هم  کند 

کنند که بسیار  ای فعالیت می ، چون در حیطهترین سوژه انگشت گذاشته است، یعنی فعاالن صلح باید بسیار به خودشان ببالندمناسب

  .مهم است

توان ذیل صلح مثبت تبیین  گیرد. همه فضائل را می این پژوهشگر تصریح کرد: صلح یک مفهوم نسبی است و همه مفاهیم را دربرمی 

صلح در عرصه دیپلماسی،    کرد. صلح در سطح خانواده و در سطح ملی و بین المللی و جهانی و مذهبی و دینی گسترده است. قهرمان

دیپلماتهایی هستند که در این عرصه حضور دارند که باعث ایجاد صلح در سطح ملی و بین المللی، در سطح منطقه و جهان هستند،  
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کند و زمینه صلح را فراهم  کنند. کسی که جنگ را تعطیل می چون زمینه را برای زندگی همراه با صلح و آرامش در جهان فراهم می 

  تالش  صلح برقراری برای  که هستند کسانی واقعی قهرمانان . نیست گونه این  اما  شود، …کند شاید متهم به ترسویی، جاسوسی ومی

  .دارد  وجود  زمینه این  در   هاییبدبینی  و هستند  مظلوم هاآن   متأسفانه اما کنند، می

سال پیش وارد    ۳۰ا کارهای »گالتونگ« بود که صلح در حدود  این استاد دانشگاه با اشاره به ادبیات ضعیف و کم در زمینه صلح گفت: ب

اند.  ادبیات جهانی شد اما جنگ، قرنهاست که وارد ادبیات جهانی است و اندیشمندان و نظریه پردازان مختلف در مورد آن اظهار نظر کرده

ح کاری صورت نگرفته است. بعد از جنگ  کارهایی که انجمن صلح در حال انجام است، بسیار ارزشمند است، چون اصالً راجع به صل 

  .های اخیر است که در مورد صلح پژوهشهایی صورت گرفته استسرد و در دهه 

ای دارد، عرصه بزرگی  منصورنژاد در ادامه سخنانش اظهار کرد: فرهنگ پهلوانی که در تاریخ و فرهنگ ما بسیار رایج بوده و ادبیات غنی 

  بنابراین .  خورد می   گره  …آمیز در ایران است. بحث پهلوانی با اخالقها، تصوف، عرفان، وکر صلح برای برقراری صلح و اندیشه و تف

  مناطق   ادبیات  به  مربوط  صلح  معموال.  گذارد  بنیان  را  صلح  ایرانی  مکتب   گفت  بتوان  آن  براساس  که  کرد  تولید  ادبیاتی  توان می

صلح و مکتب ایرانی صلح را بنیاد بگذاریم با توجه به میراث غنی خودمان. اگر  گ  فرهن   ایران،  در  توانیممی   ما  اما  است،  اسکاندیناوی 

  .برسیم بالندگی  به توانیممی  … فرهنگ پهلوانی ترویج شود، در سطح جهانی و

ه  همچین ماشاءاهلل حیدرپور )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم( درباره دیپلماسی صلح عادالنه در عصر جهانی شدن ب

های مختلف و چند وجهی بودن همه  دانیم که دقیقا در حوزه ارائه سخن پرداخت و گفت: ما جهانی شدن را یک امر چند بعدی می 

ای اجتماعی  ای اجتماعی به وجود آورده است که این نظام شبکه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. جهانی شدن یک نظام شبکه

کنیم که جامعه اجتماعی بین المللی و جهانی،  ییرات شدیدی ایجاد کرده است. ما در یک نظامی زندگی می بر شرایط و نحوه زندگی تغ

ها  ای متداخل غیررسمی است، یعنی فقط کنشگران رسمی، دولت در یک در هم تنیدگی قرار گرفته است. جهانی شدن یک نظام شبکه

پذیری و حساسیت و تأثیرگذاری را برای همگان به وجود آورده  داخل، آسیبو سازمانها نیستند که آن را هدایت کنند. این شبکه مت 

ای نظام بین الملل را تجت تأثیر قرار داده است که تغییری در آن سوی جهان در این سوی جهان بر روی  است. جهانی شدن به گونه 

  .ها تأثیرگذار است کشورها و ملت 

تی شده و اگر ما به درک این تحوالت نائل نشویم و به بازتعریف مسائل نپردازیم در  های زندگی انسان دچار تحوالوی افزود: حوزه 

مانیم و فهم ما براساس موارد تاریخ گذشته و ناکارآمد خواهد بود. جهانی شدن  بسیاری از موارد از فهم بسیاری از موضوعات باز می 

تواند در پی داشته باشد. جهانی شدن آینده  و هم منافعی را می   فرآیندی است که با بیم و امید همراه است یعنی هم مخاطرات دارد 

ها  ای به هم متصل کرده است. در همین رابطه نظریه پایان جغرافیا مطرح شده است. ما در تمامی عرصهبشریت را در یک نظام شبکه 

وابستگی، نیاز و در هم تنیدگی و ارتباط  شاهد تحوالت و تغییر موازین بر اثر جهانی شدن هستیم. پس بنابراین جهانی شدن براساس  

  .ما را در این وضعیت قرار داده است
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های اخیر  این پژوهشگر در ادامه سخنانش با بررسی مفهوم دیپلماسی صلح تصریح کرد: ما شاهد تحول مفهوم دیپلماسی هم طی دهه 

ریف مفهوم دیپلماسی در عصر جهانی شدن بپردازیم. از منظر  بودیم. مفهوم دیپلماسی فقط صبغه و بعد سیاسی را ندارد. ما باید به بازتع 

های مختلف، به معنای علم و فن است. دیپلماسی قابلیت تأمین منافع ملی یک  تعریف سیاسی و روابط بین الملل، دیپلماسی در فرهنگ 

دیپلماسی، رسمی، دولت محور و    آمیز حل اختالف است. این تعریف به این معناست کههای مسالمت کشور از طریق مذاکره و شیوه 

کنند. دیپلماسی ابزارهای خاص خودش را دارد که صرفا در اختیار  ها آن را مدیریت می سلسله مراتبی از باال به پایین دارد که دولت

  .دولتهاست. دیپلماسی چهره به چهره است. دیپلماسی مخفی و پنهان است

ای در هم تنیده جهانی شدن دیگر این گونه نیست، اظهار کرد: دیپلماسی در مفهوم  دیپلماسی در نظام شبکه حیدرپور با اشاره به اینکه  

جدید فقط کنشگری دولت نیست. در کنار دولت محوری، مخاطب محوری را هم داریم. استفاده از ابزارهای نوین را در امر دیپلماسی  

د، جنبه غیر رسمی هم دارد. دیپلماسی چند بعدی است. صرفا بعد سیاسی ندارد.  شاهد هستیم. دیپلماسی دیگر فقط جنبه رسمی ندار

  بخش   در   را  آن  ما  و  است  کرده  پیدا  انسانی  بعد  دیپلماسی،.  دارد   …بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی، اجتماعی، سایبری و

  .دهیم قرار  توانیممی  عمومی  دیپلماسی 

دهد. در واقع براساس تحول مغهوم دیپلماسی نباید فقط ابعاد سیاسی و  بعدی را مورد توجه قرار می امروزه دیپلماسی مدیریت چند  

حقوقی دیپلماسی را مورد توجه قرار داد. باید دیپلماسی را در کنار مفاهیم سیاسی و حقوقی، توجه به بعد انسانی، فرهنگی، مباحث  

 .جهانی بازتعریف کنیم  اجتماعی  ایشبکه  نظام  یک در   ،…فناوری، تهدیدات، حقوق بین الملل و 

 

 جمهورآغاز دهمین اجالس رایزنان فرهنگی ایران با حضور رئیس  ❖

 خبرگزاری فارس منبع: 

کار کرد و در این مراسم به اهمیت لزوم صادرات محصوالت فرهنگی و توجه به  دهمین اجالس رایزنان فرهنگی کشورمان آغاز به 

 .فرهنگ اشاره شد اقتصاد 

 

دهمین   فارس،  خبرگزاری  زیارت  و  حج  خبرنگار  گزارش  به 

م االسالحجت   حضور   با  امروز   فرهنگی  رایزنان  اجالس

محمدمهدی   و  کشورمان  جمهور  رئیس  رئیسی،  سیدابراهیم 

و ارشاد اسالمی در سازمان فرهنگ و  اسماعیلی، وزیر فرهنگ 

 .ارتباطات اسالمی آغاز شد 
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شاد اسالمی با اشاره به اینکه توسعه صادرات فرهنگی و صنایع خالق فرهنگی باید توسعه یابد، گفت: این اقدام باید  و ار فرهنگ وزیر

 .است شده  انجام هایی فعالیت بخش این  در  تاحدودی البته که گیرد صورت  مرزها از خارج   در  کشورمان فرهنگی  رایزنان توسط

از   یکی  اینکه  بیان  با  اصلیماموریتوی    با   امیدواریم:  افزود  است،  فرهنگی   محصوالت  صادرات  برای   تالش  فرهنگی  رایزنان  های 

 .باشیم  داشته کشور  از  خارج  در را  هنری   فاخر آثار  های نمایشگاه بحث فرهنگی  رایزنان  همت

  لزوم   و  فرهنگی   دیپلماسی  در  اسالمی  ارتباطات   و  فرهنگ   سازمان پور در این مراسم با اشاره به نقشاالسالم ایمانی همچنین حجت 

های  د فرهنگی از همه ظرفیتنبر   مقدم   خط   سربازان   عنوان   به  فرهنگی  رایزنان :گفت  فرهنگی   و   المللی   بین   امور   عرصه   در   تحول   ایجاد 

 .طلبدمی  را  فرهنگی رایزنان  خود باید استفاده کنند. بر همین اساس، ترویج گفتمان انقالب اسالمی در خارج از کشور تالش 

  فرهنگی   محصوالت   نمایشگاه   و  اشاره  فرهنگی  اقتصاد   اهمیت  به  فرهنگی، رایزنان پس از مراسم افتتاحیه، در نخستین روز اجالس 

 .محور افتتاح شدرات صاد

هنگی  موسسه فر   ۸۰رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در حاشیه این نمایشگاه، با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از  

های  توانمندی هنرمندان کشورمان در عرصهاندازی نمایشگاه محصوالت فرهنگی، نشان دادن ظرفیت وحضور دارند، گفت: هدف ما از راه 

  .مختلف است

کنند،  های فرهنگی برای صادر مردن محصوالت فرهنگی کشورمان به سایر کشورها تالش  وی با بیان اینکه ما انتظار داریم که رایزن 

گر را برای صادرات محصوالت فرهنگی ایفا خواهیم کرد و امیدواریم که با حضور نخبگان بتوانیم این مسیر را  افزود: ما نقش تسهیل 

 .بخوبی طی کنیم 

ایمانی حجت شرکت االسالم  بین  از  جشنواره،  این  برگزاری  از  پس  کرد:  تصریح  ایران  از  جشنواره  برگزاری  اشاره  با  کنندگان  پور 

ها زمینه را برای صادرات محصوالت فاخر  سازی آن هایی که توانایی صادرات محصوالت را داشتند، انتخاب کردیم تا با توانمند رفیتظ

 .ایرانی مهیا کنیم

  مسیر آینده اقتصاد فرهنگ را روشن ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه ما در ابتدای مسیر   رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

توانیم صنعت هنری ایران را جهانی کنیم که در این رابطه نخستین  های داخلی و نیازهای خارجی، می هستیم، اما با شناسایی ظرفیت

 .گام پیوند ظرفیت داخلی و خارجی برای رسیدن به این هدف است

گرا، صادرات  بنیان و هم لماسی فرهنگی دانش روز با شعار دیپ  ۶اسالم ایران از امروز به مدت   جمهوری  فرهنگی  رایزنان  اجالس دهمین

اسالمی ایران در کشورهای مختلف    رایزن جمهوری  ۶۰شود و در این رویداد  در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار می فرهنگ  

 .حضور دارند 

 .شود اهلل سیدابراهیم رئیسی، ریاست جمهوری متعاقباً منتشر می سخنان آیت 
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 خلق /گرفتند  قرار  بنیاندانش   و  خالق  هایشرکت   هایتوانمندی   جریان  در  ایران  فرهنگی  رایزنان ❖

 ادبیات  و فرهنگ فروشیخام جایبه  اشتغال و ثروت

 خبرگزاری فارس منبع: 

  نقش   بر   ایران،  اسالمی   جمهوری  فرهنگی  رایزنان   اجالس  دهمین  در  خالق  صنایع  توسعه  و  نرم  هایفناوری   ستاد  دبیر  و  مرکز  رییس

 . کرد تاکید حوزه این  از  آفرینی  ثروت و  ادبیات و  فرهنگ فروشیخام  روند اصالح در خالق  های  شرکت

  فروشی خام  جای به  اشتغال   و  ثروت   خلق / گرفتند  قرار   بنیان دانش   و   خالق  های شرکت  هایتوانمندی   جریان  در   ایران  فرهنگی   رایزنان 

 ادبیات  و  فرهنگ

  اسالمی   جمهوری  فرهنگی   رایزنان   جمع  در   و  رویداد   این   در  خالق   صنایع  توسعه   و  نرم   هایفناوری   ستاد  دبیر  و   مرکز  رئیس   کرمی  پرویز 

 معاونت   حمایت   با  اخیر  سال   دو  در:  گفت  بود،  بنیاندانش   هایشرکت  بر  اخیر  هایسال   در  هاحمایت   تمرکز   عمده  اینکه  بیان   با  ایران،

  صنایع  حوزه  در  افزودهارزش  خلق  و  اشتغال برای  تازه  مسیری  خالق،  هایشرکت  بومزیست  توسعه  از  جمهوری ریاست  فناوری  و  علمی

 .است شده  هموار  وخالق  فرهنگی 

  می   اشتغال  و  ثروت   خلق   به  را   خود   جای  بنیان دانش   و  خالق   هایشرکت  یاری   به  ادبیات   و   فرهنگ   فروشیخام   که   این   بیان   با  کرمی، 

  و   جوان  انسانی   نیروی   هاینوآوری   و  خالقیت  از   حمایت  خالق،   صنایع  بومزیست   توسعه  برنامه  اولویت  و   هدف  ترینمهم:  افزود  دهد،

 . دارند فعالیت  خالق صنایع و نرم  هایفناوری  حوزه در  که است ایآموخته دانش 

  ایران   سهم :  گفت  داریم،   کمتری   سهم   ارائه  و   فروش   در   متأسفانه   اما   دارد،   را  سوم  جایگاه   دنیا   در   ایران   دستی صنایع   اینکه  به   اشاره   با   وی

  و  فناوری رسوخ  یاری به و بنیاندانش  و  خالق هایشرکت  سازیشبکه  با  فرهنگی و خالق  صنایع دالری میلیارد  ۲۷۰۰  جهانی بازار از

 . آید می  دست  به کشور از خارج در  ایران  فرهنگی  رایزنان توسط  و المللیبین  بازارهای به ساختایران  محصوالت در  نوآوری 

   

 خالق  هایشرکت  بومزیست  توسعه لزوم

  علمی  معاونت هایحمایت  واسطهبه  خالق های شرکت تاکنون  که  دارد وجود  خالق  و  فرهنگی  صنایع در  شاخه  ۲۰ اینکه  بیان با  کرمی

  معادل   بازاری   حوزه   این   کرد،   اشاره   وگیم  بازی اسباب   به   توان می   ها شاخه  جمله   از:  افزود   اند،داشته   کشور  در   مؤثری   های فعالیت   فناوری   و

 . شود می  برآورد   دالر   میلیارد۲۷۰  آن بازار  که است دیگری  شاخه نیز  انیمیشن . دارد  اختیار  در  را  دالر  میلیارد ۱۰۰

  پایین   هزینه  قبیل   از  فردیمنحصربه   هایظرفیت  فرهنگی  و  خالق   صنایع:  داد  ادامه   خالق   صنایع  توسعه  و   نرم   های فناوری   ستاد   دبیر 

  زندگی   سبک   توسعه  شدن،  جهانی  فرآیند  برابر   در  ملی   هویت  از  حراست  توأمان،   طوربه  اقتصادی   و  فرهنگی   بخشی  اثر  شغل،  ایجاد 

 . دارند بومی  و  اقلیمی های ویژگی  با متناسب و اسالمی  و  ایرانی
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  وقتی :  افزود  است،  کرده  ایجاد  اشتغال  و  افزودهارزش   بلکه  نبوده  برهزینه   تنهانه   خالق  و  بنیاندانش   بومزیست  کهاین   به  اشاره  با  کرمی

  میراث   و   گردشگری  و  هنر   و  فرهنگ  ما،  های   اسطوره  ما،   ادبیات   نیست،  گاز   و  نفت  و   معادن  حوزه  در  فقط  منظور   فروشی   خام  گوییم  می

  و  بردارند   را   شخصیت   و   کاراکتر   ما   ادبیات   و   کهن  های  اسطوره   از  همسایه  کشورهای   باید   چرا .  است  فروشی  خام  حال   در  هم ما   تمدنی 

  در  فروشی  خام   جلوی   باید   کنند؟  صادر  کشورها   سایر   و   ما   کشور   به   و   تولید  انیمیشن   و   فیلم   و   سریال   خودشان  زبان   به   و  دیگر  اسامی   با

 .  هستند کار این  انجام  حال در بنیان  دانش و خالق  های شرکت و  گرفت را  فرهنگی  و خالق   صنایع حوزه

  گردش   تومان   میلیارد   هزار   ۳۵۰  از   بیش  و   اندیافته   اشتغال   بومزیست   این  مدد   به   انسانی   نیروی   هزار ۳۰۰  از   بیش :  کرد  ابراز  همچنین   وی

 .اندآورده   ارمغان به مالی 

   

 تحریم شرایط  در خالق  و  فرهنگی صنایع هایحوزه   باالی آوریتاب

  صادرات  در: گفت   است، بیشتر تحریم  شرایط در سخت صنایع به نسب خالق،  و فرهنگی  صنایع هایحوزه  آوریتاب  اینکه بیان با وی

  حجم  به  توجه   با   همچنین   است،   رقابتی  شده  تمام  هزینه   ،   خالق   انسانی  نیروی   و  داخلی   اولیه   مواد  به  دسترسی   دلیل   به   خالق   صنایع 

 .است جذاب منطقه  کشورهای  مخصوصاً کشورها برای ایران  بازار سهم همچنان   دنیا،  در  مبادالت 

  موردی   صورتبه  صادرات   تاکنون   خالق  صنایع  صادرات  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  خالق   صنایع   توسعه  و   نرم  هایفناوری   ستاد  دبیر

  هایپیمان  فراخوان،  و شناسایی جهت  تخصصی رویداد یک  برگزاری ونقل،حمل  هایگزینه   افزایش برای مذاکره: کرد بیان است، بوده

 . هستند   خالق  صنایع  حوزه صادراتی هایپیشنهاد   و هاچالش  از  برخی  مقصد  کشور در ایرانی  های شرکت ثبت  تسهیل منطقه،  در   پولی

   خالق   شرکت   نو،   کوچی    خالق   شرکت  اریسا،  اندیشه،سایت  نگارستان    خالق   های   شرکت  المهدی،   ائمه   موسسه  نمایندگان   ادامه   در 

 . کردند  اشاره خود  هایظرفیت  به یک  هر  رسانه مهاد موسسه  و نوک  تین

  و  نرم  هایفناوری   ستاد  دبیر  و  مرکز  رئیس   کرمی  پرویز  حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنان  اجالس  دهمین  از  دوم  روز

  و   کشور  از   خارج   در   ایران  فرهنگی   رایزنان   و  سازمان   مدیران   از   جمعی   ارتباطات   و  فرهنگ   سازمان   معاون  بهمنی   خالق،   صنایع   توسعه

 . شد  برگزار  نرم های فناوری و خالق  صنایع   حوزه فعاالن

  در.  است  برگزاری  حال  در  تهران  در   جهانی  کشور  از  نمایندگانی   حضور   با   ایران   اسالمی  جمهوری   فرهنگی   رایزنان   اجالس   دوره  دهمین

  حضور   با   کارگاه  سه   همچنین  و  تخصصی   های نشست  سلسله   دارد،  ادامه  مردادماه  ششم  تا   که  فرهنگی   های رایزنی   اجالس  برپایی   مدت

 . شودمی  برگزار مجری نهادهای و ایده  صاحبان  گذاران،سیاست

  به   حوزه  این  فعاالن  با  و  کرد  بازدید  کشور  فرهنگی  و  علمی   هایظرفیت  نمایشگاه  در  حاضر  هایغرفه  از  رویداد،  این  حاشیه  در  کرمی

  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی  هایفعالیت  پشتیبان  شبکه  عنوان به کشور  فرهنگی  و  علمی  های ظرفیت نمایشگاه. نشست وگوگفت 

 . هستند خالق  هایشرکت هاآن   از تعدادی که است غرفه  ۸۰ حدود  دارای نمایشگاه این . است شده  افتتاح ایران 
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 زن مجرد  ۳۰۰سال/ واگذاری کودک به  ۲ها به فرزندپذیری کودکان زیر کاهش اقبال خانواده ❖

 خبرگزاری ایلنا منبع: 

سال، گفت:    ۲ها به فرزندپذیری کودکان زیر  خانواده مدیرکل امورکودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش اقبال  

ها به  درصد کاهش یافته که نشان از اقبال خانواده  ۶۵درصد به   ۷۵سال از    ۲در طول سال اخیر متقاضیان فرزندخواندگی کودکان زیر  

 .سازی در این زمینه است که جای خوشحالی داردتر و ثمر دادن فرهنگ فرزندپذیری کودکان بزرگ 

  تعداد   چه  که سوال این به پاسخ   در ایلنا خبرنگار با  گو  و  گفت در   کشور بهزیستی سازمان  ونوجوانان  کودکان امور  مدیرکل  د بابایی،سعی

هزار خانواده در روند فرزندخواندگی هستند. روند به این معنا که    ۳۱  از   بیش   حاضر   حال   در :  گفت واده در روند فرزندخواندگی هستند،خان

تازگی ثبت نام کرده باشند و یا این که فرزند خود را تحویل گرفته باشند و یا حتی در مراحل مصاحبه اولیه مورد تایید  ممکن است به  

 .شان دارای نقص باشدقرار نگرفته باشند و یا پرونده 

یر متقاضیان فرزندخواندگی  سال است اما در طول سال اخ  ۲وی ادامه داد: هنوز بیشترین اقبال برای بحث فرزندپذیری برای کودکان زیر  

تر و ثمر دادن  ها به فرزندپذیری کودکان بزرگ درصد کاهش یافته که نشان از اقبال خانواده   ۶۵درصد به    ۷۵سال از    ۲کودکان زیر  

سال هستند  ۵درصد متقاضیان، متقاضی فرزندخوانده باالی    ۱۴سازی در این زمینه است که جای خوشحالی دارد. در مجموع  فرهنگ 

 .کنده امر فرزندخواندگی را برای آنان تسهیل می ک

ترین  ها در مسیر فرزندخواندگی گفت: مهم مدیرکل امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مهمترین مشکالت خانواده 

  را   کودکی   ما   طبیعتا  باشند،  سرپرست یا فاقد سرپرست موثر چالش ما در بحث فرزندخواندگی خوشبختانه کمبود کودکانی است که بی 

به خانواده است. چالش    کودک   زودتر  روز  یک  حتی   ورود   ما  اولویت  و  داریمنمی   نگه  مراکز   در  است  شده  حضانت  سلب  یا  سرپرستبی  که

هایی که حاضر نیستند برای این  های متقاضی با این فرایند و با این موضوع است. هنوز هستند خانواده عدم آشنایی کامل خانواده   بعدی 

سب کرده  روند به قدر یک کار ساده پیش پا افتاده زمان بگذارند در صورتی که خانواده باید برای پذیرش یک کودک آمادگی الزم را ک

شود و باعث بروز آسیب برای کودک  اش دچار چالش نشود. امری که هنوز در برخی موارد مشاهده می باشد تا با ورود کودک به خانواده 

های بعدی کاسته شود. بنابراین خانواده باید با آگاهی کامل گام در این مسیر بگذارد تا احتمال آسیب و در نهایت فسخ فرزندخواندگی می

 .شود

های  سازی نهادها و دستگاه ای از قوانین موجود است که در حال هماهنگ های سلیقه بابایی خاطرنشان کرد: چالش بعدی برخی برداشت

مختلف دخیل در امر فرزندخواندگی هستیم. بعضا حکم دو قاضی در خصوص یک مسئله واحد ممکن است در دو شهر متفاوت باشد  

قضایی در پی احکام وحدت رویه برای رفع این مشکالت هستیم. همچنین این موضوع ممکن است  که با کمک دادستانی و مسئوالن 

  تر پیش   چه  هر   که  باشد   داشته  وجود  بهزیستی  سازمان  خود   در  حتی  و  قانونی  پزشکی  احوال،  ثبت  مانند  دیگر در برخی از نهادهای همکار

 .یابدمی  افزایش هاهماهنگی  این  خوشبختانه  رویممی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1257562-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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ای در یک استان فرزندی را در استان دیگر انتخاب کرده و سرپرستی  در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که خانوادهوی  

های  ه او را بپذیرد، گفت: فرزندخواندگی از هر استانی برای استان دیگر مشکلی ندارد اما باید این نکته را در نظر داشت که اولویت با خانواد

شود و بهتر است هر خانواده متقاضی در استان خود ثبت نام کند. در موارد نادری به  همان استان است. بنابراین توضیه نمی   متقاضی

علت کمبود کودک قابل واگذاری در یک استان با هماهنگی بحث فرزندخواندگی بین استانی ترجیحا بین استانهایی که از منظر فرهنگی  

 .شودمی با هم تطابق دارند، دنبال 

مدیرکل امورکودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره کودکان رها شده در سطح شهر تصریح کرد: تعداد کودکان رها شده در  

  ۶۱تر نیز در اخبار اعالم شد تعداد کودکان رها شده در سطح شهر  سطح شهر بسیار ناچیز است. در سال گذشته همان طور که پیش 

آید. البته باید شرایطی را فراهم آورد که  بت بسیاری از کشورها و همچنین جمعیت کشور مسئله نادری به شمار می نوزاد بود که به نس

  پرشمار   خیل  چون  هایی که به هر علتی توان نگهداری کودک خود را ندارند بتوانند مسئولیت آن را به بهزیستی واگذار کنند، خانواده 

هستند که بسیاری از آنان نیز شرایط نگهداری از این کودکان را در وضعیت مطلوب دارا    صف  ر د  فرزندخواندگی  متقاضی  هایخانواده 

 .هستند 

بابایی درباره متقاضیان فرزندخواندگی که در خارج از کشور ساکن هستند، گفت: متقاضیان زیادی در خارج از کشور حضور دارند که در  

رند و در صف انتظار هستند. لزوما خارج از کشور یا داخل کشور بودن اولویتی را  گیکنار متقاضیان داخل کشور در یک نوبت قرار می 

کند. مهم برای ما پیگیری پس از فرزندخواندگی است. با این حساب اگر کشوری حاضر نباشد پیگیری  برای فرزندخواندگی ایجاد نمی 

 .های مقیم آن معرفی کنیمخانواده توانیم کودکی را برای سرپرستی پس از فرزندخواندگی را انجام دهد، نمی 

کودک دارای معلولیت    ۵۰۰وی با اشاره به آمار کودکان دارای معلولیت که فرزندخوانده شده اند، خاطرنشان کرد: در ده سال اخیر حدود  

ازمند درمان در مراکز  سال و یا نی  ۵کودک باالی    ۱۰۰۰های متقاضی سپرده شده اند. در حال حاضر بیش از  یا نیازمند درمان به خانواده 

 .بهزیستی حضور دارند که باید بتوانیم این عزیزان را به فرزندخواندگی بسپاریم زیرا بهترین جا برای هر کودک و نوجوان، خانواده است

متقاضیان کودک نیازمند  مدیرکل امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای همین منظور پویشی راه اندازی شده تا  

  مجموع  در . کنند  حاصل  تماس  ها آن   با کشور  سراسر  در   ما  همکاران   تا نام و استان خود را پیامک کنند   ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱درمان به شماره 

درصد متقاضیان حاضر به پذیرش سرپرستی کودکان دارای معلولیت یا نیازمند پیگیری درمان هستند که نسبت به    ۷  حاضر   حال   در

سال، بررسی خارج    ۵های متقاضی فرزند باالی  ها و همچنین خانواده سالهای گذشته افزایش یافته است. بنای ما در مورد این خانواده 

 .از نوبت تقاضایشان است

خانم مجرد    ۳۰۰ن درباره آمار زنان مجردی که سرپرستی کودکی را برعهده گرفته اند، گفت: در ده سال اخیر حدود  بابایی همچنی

 .اند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرندتوانسته
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 المللی خانواده و تربیت معنویبیست و پنجمین پیش نشست نخستین کنفرانس بین  ❖

 خبرگزاری ایکنا منبع: 

های معنوی گفت: انسان مطلوب  انشگاه علوم اسالمی رضوی درباره تأثیر سالمت روان در روابط عاطفی و فعالیتعلمی دعضو هیئت 

دارای سالمت روان از دیدگاه دینی باید دو ویژگی تربیتی داشته باشد؛ اولین ویژگی ارتباط صحیح انسان با خالق و دومین ویژگی ارتباط  

 صحیح انسان با خلق است. 

المللی خانواده و تربیت معنوی با موضوع »تربیت معنوی  برنگار ایکنا، بیست و پنجمین پیش نشست نخستین کنفرانس بین به گزارش خ

های پیش رو« با همکاری مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه خانواده اسالمی و تربیت معنوی »خاتم« به میزبانی  و چالش 

علمی گروه  علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی؛ وحید ارشدی، عضو هیئت وارید، عضو هیئت دانشگاه فردوسی مشهد با حضور احمد مر

 شد. اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی و سیده سلیل ضیائی، متخصص روانشناسی بالینی برگزار  

های  می رضوی از تأثیر سالمت روان در روابط عاطفی و فعالیتعلمی دانشگاه علوم اسالدر ابتدای این نشست احمد مروارید، عضو هیئت 

معنوی سخن به میان آورد و اظهار کرد: انسان مطلوب دارای سالمت روان از دیدگاه دینی باید دو ویژگی تربیتی داشته باشد؛ اولین  

آیات و روایات فراوانی  ابطه انسان با خالق،  ویژگی ارتباط صحیح انسان با خالق و دومین ویژگی ارتباط صحیح انسان با خلق است. در ر

دَاوُدَ  وجود دارد از جمله حدیث قدسی که خطاب به حضرت داود است در این حدیث قدسی آمده است: »أَوْحَى اَللَّهُ تَبَارَک وَ تَعَالَى إِلَى  

تُ ذَاک عَنْ نِیتِهِ ثُمَّ تَکیدُهُ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ إِالَّ جَعَلْتُ لَهُ اَلْمَخْرَجَ  أَنَّهُ مَا اِعْتَصَمَ بِی عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْ

وَاتِ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ أَسَخْتُ اَلْأَرْضَ  بَابَ اَلسَّمَامِنْ بَینِهِنَّ وَ مَا اِعْتَصَمَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِک مِنْ نِیتِهِ إِالَّ قَطَعْتُ أَسْ

السالم وحى کرد که: هر یک از بندگانم با یأس از  مِنْ تَحْتِهِ وَ لَمْ أُبَالِ فِی أَی وَادٍ تَهَالَک. خداوند تبارک و تعالى به حضرت داود علیه 

ها هست براى او توطئه کنند  ها و زمین و هر که در آن فهمم؛ و سپس همۀ آسمان مخلوقاتم به من پناهنده شود من از نیتش این را می 

ها فراهم خواهم کرد؛ و هر یک از بندگانم به دیگرى پناهنده شود در حالى که من بدانم  ای براى نجات از دست آن من برایش راه چاره

هم نمود و او را به حال خودش واگذارم  گیرم و او را سرگردان خواها و زمین را از او می قصدش همین است، همۀ وسایل و اسباب آسمان 

 شود.« و باکى ندارم که در کدام سرزمین نابود می 

 

 جایگاه ارتباط انسان با خلق خدا در متون دینی 

درمانی تحلیلی در ادامه به عنصر مهم دعا در ارتباط انسان با خالق اشاره کرد و گفت: چگونگی  این پژوهشگر و فعال در حوزه روان 

تواند انسان را در مسیر دست یافتن به کمال و سعادت حقیقی رهنمون کند. عنصر مهم  تباط با خداوند متعال در قالب دعا می برقراری ار

صورت فراوان و مکرر به آن اشاره شده است ارتباط انسان با خلق و یا دیگران است. در همین راستا  دیگری که در متون دینی به 

السالم فرمودند: »خالِطُوا النّاسَ مُخالَطَۀً إن مُتُّم مَعَها بَکَوا عَلَیکُم، وَ إن عِشتُم حَنُّوا إلَیکُم؛  علی علیه   امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( امام
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چنان معاشرت کنید که اگر مردید برای شما اشک بریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما آیند.« یا امام علی )ع(  با مردم آن 

ت کن و  ل لِأخیکَ دَمَکَ وَ مالَکَ، وَ لِعَدُوِّکَ عَدلَکَ وَ اِنصافَکَ، وَ لِلعامَّۀِ بِشرَکَ وَ إحسانَکَ؛ جان و مالت را فدای برادر فرمودند: »اُبذُ

 ساز و خوشرویی و احسانت را به عموم مردم ببخش«. عدل و انصاف را نثار دشمنت

و عضو هیئت  اسالمی رضوی  استاد حوزه  علوم  دانشگاه  در مسیر  علمی  جامعه  افراد  بین  ارتباطی  ادبیات  نوع  امروز  متأسفانه  افزود: 

وگو با یکدیگر  صحیحی قرار ندارد. برای مثال در زمان رانندگی شاهد بروز ادبیات نامناسب در بین افراد جامعه هستیم. ما باید نوع گفت

خواهند  گیرد متفاوت است. زمانی که پدر و فرزند می اده مردم قرار می وگو کردن قطعاً با ادبیاتی که امروز مورد استفرا بیاموزیم و این گفت 

گوید و پدر خانواده هم از تجربیات تحصیلی  وگو کنند فرزند از عالیق و روحیات خود سخن می برای انتخاب رشته تحصیلی فرزند گفت 

وگو کردن اصولی و صحیح است. زمانی  ان گفت کنند این موضوع هم بندی دست پیدا می گوید و باهم به یک جمع و کار خود سخن می 

 توانیم امیدوار باشیم که آن خانواده در مسیر صحیحی قرارگرفته است. وگوی صحیحی شکل گیرد قطعاً می که در خانواده گفت 

وگوی  رد اگر گفت گیوگو در زندگی زوجین اشاره کرد و گفت: وقتی کدورتی میان زوجین شکل می مروارید در ادامه به لزوم توجه به گفت 

شود. برای مثال زمانی که زوجین از موردی  وگو نکردن سبب ایجاد اختالالت جدی در زوجین می صحیح شکل نگیرد مسلماً این گفت

آمده سخن به میان آورند و نباید  کنند باید بدون قهر کردن با زبانی مناسب از دالیل ناراحتی خود نسبت به اتفاق پیش دلخوری پیدا می 

جویی سعی بر بروز احساس ناراحتی و خشم خود از مورد به وجود آمده داشته باشند. لذا بیان ناراحتی و گوش دادن به دلیل کار  بهانه با

تواند خانواده را به سمت در مسیر صحیح تعاملی قرار  وگو در آمده و این اتفاق می تواند در قالب گفت آفرین می همسر در موارد اختالف 

البته   وگوی صحیح میان اعضای خانواده باید تالش و تمرین فراوانی توسط  باید خاطرنشان کرد که برای عملیاتی کردن گفت دهد 

 اعضای خانواده صورت گیرد. 

 

 وگوی صحیح میان زوجین رابطه انرژی روانی با گفت 

وگوی صحیح میان زوجین و خانواده  ار بر گفت ترین عامل اثرگذدرمانی تحلیلی، انرژی روانی را مهماین پژوهشگر و فعال در حوزه روان

شود چراکه درک طرف مقابل و شنیدن فعال در عمل  وگو با همسر و فرزندان سبب مصرف انرژی روانی فرد می دانست و گفت: گفت 

بسیار مهم دیگر در    کار راحتی نیست و عالوه بر این استفاده از کلمات و جمالت مناسب نیاز به صرف انرژی روانی فراوانی دارد. مؤلفه

برقراری رابطه صحیح، هوش هیجانی است. منظور از هوش هیجانی مدیریت کردن هیجانات و احساسات فردی و بروز این هیجانات  

در رابطه است. مدیریت هوش هیجانی به سه عامل بسیار مهم »خودآگاهی«، »مدیریت هیجان« و »همدلی« بستگی دارد. منظور از  

 که بتوانیم ریشه رفتارهای خود را تشخیص دهیم و پیامدهای منفی رفتارهای ناشایست خود را متوجه شویم. خودآگاهی این است

کنیم حالمان مساعد نیست و یا  علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ادامه داد: برخی اوقات روز خوبی نداریم و احساس می عضو هیئت 

دانیم برای مثال در ابتدای شیوع کرونا و بعد از  دهیم که منشأ بروز آن را نمی م می هایی انجاغمی در دل داریم و یا برخی از رفتار 
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توانیم در جلسات آنالین حضور داشته باشیم و  گفتند که نمی های درس دانشگاهی خیلی از دانشجویان به ما می مجازی شدن کالس 

ها  کالسگفتیم زمانی همها می شرکت نکنند لذا ما به آن های مجازی  های مختلفی که در کالس شود و بهانهاینترنت سخت وصل می 

آوردید و عادت کردید که در کالس شرکت حضوری بود و کرونا وجود نداشت شما همین بهانه را برای عدم شرکت در کالس می 

فرمایند:  السالم در روایتی می کنیم امیرالمؤمنین حضرت على علیه های روحی به عنوان عادت نیز یاد می نکنید. به روایتی از این حالت

فرمایند: »بِغَلَبَۀِ العاداتِ  السالم می »لِلعادَۀِ عَلى کُلِّ إنسانٍ سُلطانٌ؛ عادت، بر هر انسانى سلطه دارد.« یا در روایت دیگر امام على علیه 

 رسید.« توان به باالترین مقامات هاست که می الوُصولُ إلى أشرَفِ المَقاماتِ؛ با چیره شدن بر عادت 

های بارز دینی در باب مقوله عادت پرداخت و گفت: حتی پیامبر اکرم)ص( هم از عادت مستثنی نبودند  مروارید در ادامه به تبیین نمونه 

های عادی واکنش نشان داده و حتی برای مرگ فرزندشان جناب ابراهیم  و ایشان هم در زمان ابتال و آزمایش به بالیا مانند انسان 

. در کتاب الکافی آمده است که وقتی ابراهیم، فرزند رسول اکرم)ص( از دنیا رفت آن حضرت در مرگ وی گریست تا  اشک ریختند

ى اَلرَّبُّ وَ  های دیدگانش بر محاسنش جاری شد، اما ایشان فرمودند: »تَدْمَعُ اَلْعَیْنُ وَ یَحْزَنُ اَلْقَلْبُ وَ الَ نَقُولُ إِالَّ مَا یَرْضَ حدی که اشک

گوییم که موجب خشم پروردگار شود  شود، ولی ما چیزی نمی ها از چشم جاری و قلب اندوهناک می ا بِکَ یَا إِبْرَاهِیمُ لَمَحْزُونُونَ؛ اشکإِنَّ

 ای ابراهیم.« و ما به خاطر تو محزونیم، 

 

 ضرورت توجه به مبحث همدلی 

افزود: برخی از افراد بر این باور هستند که انسان نباید احساسات منفی را  علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی  استاد حوزه و عضو هیئت 

ناپذیر خواهند بود و در این مواقع چگونگی بروز  تجربه کند، اما حقیقت این است که بروز این احساسات منفی و ناخوشایند گاهی اجتناب 

به این احساسات منفی و ناخوشایند واکنش صحیحی نشان    تر است؛ بنابراین باید نسبتاحساسات و بروز اعمال صحیح از همه مهم 

ها نگاه کنیم دهیم. مؤلفه دیگر در سالمت روان، مبحث همدلی است یعنی اینکه بتوانیم از دریچه دید طرف مقابل به اتفاقات و رویداد 

 ردار است. لذا برای ارتباط انسان با خلق یا دیگران موضوع همدلی و درک متقابل از اهمیت بسیاری برخو

تواند انرژی روانی خود را در جهت دلخواه مصرف کند،  مروارید با بیان این مطلب که انسان زمانی که به سالمت روان نزدیک باشد می 

خواهند نماز بخوانند  گفت: خیلی از افراد هستند که دوست دارند با خالق مناجات کنند، اما دچار وسواس هستند برای مثال زمانی که می 

شوند چرا که تمامی  یر ادای صحیح و تلفظ درست کلمات هستند و از اصل مطلب که همان راز و نیاز با خداوند عالم است دور می درگ

توانند حضور قلب داشته باشند. البته در قالب شرعی هر مسلمانی  اند و نمی هوش و حواس خود را برای تلفظ صحیح کلمات گذاشته 

ه درستی انجام دهد، اما اگر تمام انرژی روانی خود را برای تلفظ صحیح کلمات بگذاریم قطعاً آن ارتباط  وظیفه دارد تا اصول دین را ب

 گیرد. معنوی با خداوند متعال شکل نمی 
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درمانی تحلیلی در پایان گفت: هر فردی باید درگیری درونی خود را شناسایی کند چرا که انرژی  این پژوهشگر و فعال در حوزه روان

آید. گاهی اوقات افرادی که خودروی  هر فرد محدود است و اگر درجایی این انرژی روانی مصرف شود در جای دیگر قطعاً کم می روانی  

ها  آید به آن کند زمانی که تعمیرکار بر سر این خودرو می شوند که خودروی آن کار نمی قدیمی دارند هنگام استارت زدن متوجه می 

توانیم به درستی با خالق  دزدی دارد انرژی روانی انسان نیز مانند باتری خودرو است زمانی که نمی ها برق گوید که باتری خودروی آن می

شود. انسانی موفق است که در مسیر کسب سالمت  و خانواده خود ارتباط برقرار کنیم باید بررسی کنیم که این انرژی کجا صرف می 

داشته و در مسیر بهبود رابطه  توانند انرژی روانی خود را نگه خودشناسی حرکت کنند می  روان گام بردارد. درنهایت اگر زوجین در مسیر

 کند. های معنوی نیز شکل بهتری پیدا می سازی کنند و اینجاست که فعالیتپیاده 

 

 ارتباط تربیت اقتصادی با تربیت معنوی 

مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  علمی گروه اقتصاد پژوهشکده  در ادامه این نشست وحید ارشدی، عضو هیئت 

به مقوله ارتباط تربیت اقتصادی با تربیت معنوی پرداخت و اظهار کرد: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: »العباده عشرۀ  

واقع کار و تالش؛ باعث سالمتی جسمی  اجزاء تسعۀ أجزاء فی طلب الحالل؛ عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن درآمد حالل است«. در  

کند سخت به سالمتی نیازمند است و اینکه کار و تالش خودش نوعی خودسازی  شود و کسی که خودسازی می و روانی انسان می 

خواهد خودسازی و مراقبه کند، تأمین معاش  دهد و برای کسی که می شود و بسیاری از صفات را در انسان پرورش می محسوب می 

 آید. ل یک ضرورت به حساب می حال

شود و در اینجاست که رابطه انسان با  ارشدی افزود: از احادیث و روایات رابطه پر رنگ میان اقتصاد و سایر سطوح تربیتی مشخص می 

بدین معنا که  اهلل است؛  الناس در مقایسه با حق کند. معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیت و جایگاه برتر حق خلق خدا اهمیت پیدا می 

الناس مقدم است، مانند اینکه فردى براى گزاردن حج پول  در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوى مکلف، حق 

کند، که در این صورت  اش تنها کفاف یکى از دو امر رفتن به مکه و اداى دین را مى دارد، لیکن به همان مقدار بدهکار است و موجودى 

تواند مسیر ورود به انواع تربیت الناس( مقدم بر گزاردن حج است. بر همین اساس تربیت اقتصادی می ن )به دلیل اهمیت حق اداى دی 

 تواند در مسیر درست خود قرار بگیرد. های تربیتی نیز می باشد و اگر کسب درآمد حالل شکل بگیرد بقیه حوزه 

شود که  لعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، وقتی مطرح می علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطابه گفته عضو هیئت 

های دینی«، »بحث زکات و انفاق«، »توجه به حرکت  درآمد حالل با عبادت و تربیت صحیح ارتباط دارد پس قطعاً این درآمد با »آموزه 

کسب درآمد حالل ذیل ارتباط صحیح با خداوند معنی پیدا   توان عنوان کرد کهکند و مجموعاً می و دستیابی به برکت«، ارتباط پیدا می

ها پاک کردن روزی از هرگونه مال حرام است لذا با پاک و  کند. استجابت دعا دارای شرایط و مقدمات بسیاری است که یکی از آن می
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خواهد  انی فرمود: »هر کس می رسد. در همین راستا پیامبر اکرم )ص( در سخنحالل بودن مال، دعای آدمی به مرحله استجابت می 

 دعایش، مستجاب شود، باید خوراک و درآمدش را پاک کند«. 

 

 اهمیت استفاده از متون پایه دینی برای تربیت خانواده

ای  شود. درمجموع ما باید نگاه شبکهارشدی در پایان اظهار کرد: از طرفی عدم تعادل اقتصادی منجر به عدم تعادل روحی و روانی می 

ای دارد. نباید فراموش کنیم که  ها تربیتی ارتباط ویژه الخصوص تربیت اقتصادی داشته باشیم که قطعاً با سایر نگاه واع تربیت علی به ان

مالک اصلی خداست و اموال دنیوی فقط برای کسب روزی حالل به امانت در اختیار ما قرار داده شده است تا هر انسان بتواند از طریق  

شود و این ارتباط منجر  ب روزی حالل دست پیدا کند و اینجاست که رابطه انسان با خالق به طور مشخص نمایان می این اموال به کس

 شود. به تربیت معنوی فرد می 

علمی گروه تعلیم و تربیت اسالمی پژوهشکده  در پایان این نشست نیز سیده سلیل ضیائی، متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت 

در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد درباره اهمیت استفاده از متون پایه دینی برای تربیت خانواده سخن به میان   مطالعات اسالمی

اند که در دروان کودکی یا  ها و احساسات بدنی تشکیل شده ها، شناخت وارههای عمیق و فراگیر از خاطرات، هیجان آورد و گفت: الگو 

های عمیق و فراگیر  حل بعدی رشد تداوم دارند. توجه به متون دینی برای تربیت فرزندان یکی از الگو اند و تا مرانوجوانی شکل گرفته 

تواند فرزندان را در مسیر تربیت صحیح معنوی قرار دهد. به هر ترتیب اهمیت این موضوع را میتوان در روایات حضرت  است که می 

 ح مشاهده کرد. علی)ع( و کلمات گهربار ایشان در نهج البالغه به وضو

علمی گروه تعلیم و تربیت اسالمی پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان به ارائه عضو هیئت 

البالغه خطاب به امام حسن  نهج   ۳۱اسنادی درباره لزوم استفاده از متون پایه دینی برای تربیت خانواده سخن پرداخت و از محتوای نامه  

البالغه سخن به میان آورد و اظهار کرد: اگر والدین در تربیت فرزندان کوتاهی کنند قطعاً کودکان در  نهج   ۳۹۹جتبی)ع( و حکمت  م

 شوند. پذیر می های شیطانی آسیببرابر وسوسه 
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 علوم برای بهبود وضعیت آموزش و فناوری در برنامه هفتم  پیشنهادات فرهنگستان  ❖

 ایسنا خبرگزاری منبع: 

 

جمهوری   علوم  فرهنگستان  نظران  صاحب  از  گروهی 

های خود  اسالمی ایران با بررسی وضعیت موجود، دیدگاه 

اقتصادی،   توسعه  هفتم  پنجساله  برنامه  با  ارتباط  در  را 

هایی برای بهبود  اجتماعی و فرهنگی ارائه کردند و توصیه 

بخش   سه  در  کشور  فرهنگ  "وضعیت  و  آموزش 

و"،  "عمومی  عالی"و    "پرورش  آموزش  به    "آموزش 

 .منظور درج در برنامه هفتم پیشنهاد دادند

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی   به گزارش ایسنا،

اش و احساس وظیفه در کمک و همراهی  ایران در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسالمی ایران، با استناد به مفاد اساسنامه 

های پیشنهادی در حوزه علم و فناوری در برنامه  دی ماه سال گذشته کارگروهی را به منظور تدوین سیاست با نظام اجرائی کشور؛ از  

هفتم توسعه تشکیل داد و با تکیه بر ظرفیت گرانسنگ نیروی انسانی خود و دیگر فرهیختگان جامعه علمی کشور و با صرف بیش از  

دیدگاه   ۷۰۰ تدوین  امر  مبادرت به  فناوری و در سه بخش    هاینفر ساعت وقت،  آموزش و فرهنگ  "فرهنگستان در بخش علم و 

 .کرد  "آموزش عالی"و  "آموزش و پرورش"، "عمومی 

  .این جمع بندی در قالب یک نسخه گزارش مدیریتی از سوی رئیس فرهنگستان علوم به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد 

ای را کسب کرده است؛ به  سال عمر خود توفیقات قابل مالحظه   ۴۵یران طی قریب به  المی ااس  جمهوری در این گزارش تاکید شده

هایی چون دستیابی به رتبه اول منطقه در بخش کالن پژوهش و فناوری،  به رشد شاخص   ۱۳۹۹تا    ۱۳۹۲طوری که تنها در بازه زمانی  

  ۱۶۰بنیان، افزایش بیش از  های دانش ری تعداد شرکت براب  ۱۰۰های علم و فناوری، افزایش بیش از  درصدی تعداد پارک   ۲۰افزایش  

پله در شاخص جهانی    ۴۶، ارتقاء  ISI های دانش بنیان، افزایش بیش از دو برابری تعداد مقاالت علمی برابری تعداد شاغلین شرکت 

که این مطلب باید در  شود  های جدی در برنامه ریزی کشور و میزان تحقق آن مشاهده می نوآوری دست یافته است ولی هنوز ضعف 

 .تدوینِ قوانین برنامه توسعه مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار گیرد

 ای و بررسی شرایط موجود ارزیابی مقایسه 

های  های قبلی توسعه، رویکرد حکم محوری است که در تهیه برنامههای برنامهدر گزارش فرهنگستان علوم آمده است: »یکی از آسیب

کند تا  های اجرایی، ایجاب می رسد تجربیات گذشته و ضرورت حفظ و اقتدار دستگاه تدوین بوده است و به نظر می   گذشته مالکی برای
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اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر  "،  "رشد فراگیر"،  "ثبات اقتصادی"برنامه هفتم با نگاه مساله محوری تنظیم شود، یعنی مسائلی چون  

و    "آموزش"،  "جمعیت"،  "امنیت"،  "اشتغال "،  "رشد تولید "،  "محیط زیست"،  "آب"،  "مدتورم، فقر و توزیع درآ"،  "آمایش سرزمین

را بررسی و با توجه به شرایط خاص کشور در عرصه ملی یا بین المللی مهمترین مساله، برگزیده شود و مفاد برنامه   "نظام حکمرانی"یا  

 «.بر پایه مسائلِ محوری تدوین شود 

 بررسی وضعیت موجود 

کند: »علی رغم  های آموزشی و پژوهشی پرداخته و اعالم می ن علوم در این گزارش به بررسی وضعیت موجود کشور در حوزه فرهنگستا 

ها به این شرح  هایی هم وجود دارد که غالبا ناشی از عدم تحقق برنامه است. مواردی از این ضعف توفیقات حاصل شده، نقطه ضعف

  :است

درصد    ۳۰به آموزش در ایران و افزایش نرخ باسوادی و دسترسی به آموزش ابتدایی، همچنان حدود  با وجود بهبود وضعیت دسترسی  -

درصد( است.   ۱۰.۳سال، تحصیالت متوسطه دوم ندارند که این میزان بسیار باالتر از متوسط کشورهای اروپایی )  ۲۴تا   ۱۸از جمعیت  

 .اندجمعیت کشور فاقد تحصیالت کامل متوسطه بوده صد از در ۵۶( ۱۳۹۵)  مضافا اینکه بر اساس آخرین سرشماری

 

بر اساس نتایج آزمون تیمز و پرلز؛ دانش آموزان  -

یادگیری   و  آموزش  مناسب  کیفیت  از  ایرانی 

های چهارم  برخوردار نیستند. مثال در ریاضیات پایه 

درصد از دانش آموزان، نمره کمتر از    ۳۲و هشتم  

عنوان آستانه فقر  )کمترین سطح صالحیت به    ۴۰۰

اند. این شاخص در سطح بین  آموزش( کسب کرده 

مجموع    ۸المللی   از  اینکه  است ضمن    ۵۸درصد 

تعداد   شده،  سنجش  این    ۵۰کشورِ  در  کشور 

 .شاخص، وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند 

های نهایی پایه دوازدهم در  میانگین نمرات آزمون -

به  بوده است  ۱۲.۶حدود    ۹۷-۹۸سال تحصیلی   ؛ 

های مختلف عبارتند  تعبیر دیگر این میزان در گروه

انسانی   علوم  تجربی  ۱۰.۷۵از  علوم   ،۱۳.۷۷    ،

 .۱۲.۸۵و معارف  ۱۳.۲۸فیزیک -ریاضی
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کشور،    ۱۵۴از میان    ۲۰۲۱که درصدد برقراری پیوند معنادارتر میان توسعه و دانش است؛ ایران در سال GKI در شاخص جهانی دانش-

 .قرار داشته است  ۸۰کشور در رتبه   ۱۳۸در میان   ۲۰۲۰کرد در حالی که در سال احراز  ۱۰۴رتبه 

شود. زمان اختصاص داده شده به آموزش زبان  های آموزشی دنیا تعریف می در نظام  CEFR سطح تسلط آموزش خارجی با استاندارد-

ترین سطوح استاندارد  ها برای دستیابی به یکی از نازل تن   میزان،   این .  است  ساعت  ۲۹۰  حدود   شودمی   آغاز  متوسطه    در ایران که از دوره

 .ساعت است  ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰کافی است اما برای دستیابی به باالترین سطح تسلط ، میزان آموزش مورد نیاز 

ز  درصد است. آموزش و پرورش ا ۴درصد و میانگین جهانی  ۲.۳در حال حاضر سهم آموزش وپرورش از تولید ناخالص ملی در ایران  -

 .درصد را به خود اختصاص داده است که با میانگین جهانی فاصله معناداری دارد ۱۰.۹بودجه عمومی نیز 

  ۱۳.۵میلیون نفر )حدود    ۲مدرسه( غیردولتی هستند که جمعیتی قریب به    ۱۸۰۰درصد مدارس )بالغ بر    ۱۶در حال حاضر بیش از  -

درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی در مدارسی با    ۶۶است که بیش از  شود. این در حالی  درصد کل دانش آموزان( را شامل می 

هایی با تراکم  نفر به تحصیل اشتغال دارند و تقریباً معادل همین درصد از دانش آموزان مدارس دولتی در کالس   ۱۰۰جمعیت کمتر از  

 .کنندنفر( تحصیل می   ۴۲تا  ۲۶بیش از استاندارد )بین 

های سنی که برابر قانون حق آموزش دارند اما به دالیل مختلف امکان  یلیون نفر بازمانده از تحصیل )یعنی گروه م  ۱.۳در ایران، بالغ بر  -

دهد که بیشترین میزان، به دوره دوم متوسطه  نشان می   ۱۳۹۹-۱۴۰۰اند( وجود دارد که مقایسه آماری سال تحصیلی  تحصیل نداشته 

 .تعلق دارد

 

گرایانه، مانع تحول است. برای  یتیِ تصدی در آموزش و پرورش نگاه حاکم -

بازکردن ایجاد توازن در این زمینه عالوه بر اجماع قابل توجه کارشناسان  

داخلی در این حوزه، تجربه تازه در مدیریت کالن آموزش و پرورشِ بعضی  

از جمله امارات عربی متحده، قابل توجه است. در این کشور در   کشورها 

ای آموزش و پرورش و آموزش عالی ادغام و یکپارچه  هوزارتخانه   ۲۰۱۶سال  

و سپس طی یک اقدام متهورانه، امرِ سیاستگذاری از اجرا جدا شد تا وزارت  

آموزش، صرفا به یک نهاد سیاستگذار کوچک نظارتی تبدیل شود. اهداف  

برنامه درست  اجرای  بر  نظارت  از  عبارتست  نهاد،  این  طبق  مشخص  ها 

 .ده از طرف وزارت آموزش و پرورشاستانداردهای تعیین ش
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دهد اختالف امتیاز این شاخص  نشان می   ۲۰۱۷تا    ۱۹۹۶های حکمرانی خوب در بازه زمانی  های آماری بانک جهانی از شاخص گزارش -

رکیه  واحد( و حتی نسبت به کشورهای در حال توسعه مانند ت  ۱۰۰)از    ۷۵.۲در ایران نسبت به کشورهای پیشرو مانند نروژ در حدود  

 « .است ۲۶.۸

 توسعه  هایبرنامه  تهتحلیل اجمالی عملکرد گذش

بر اساس این گزارش چگالی جمعیت فرهیخته کشور )نسبت افراد با تحصیالت دانشگاهی در نیروی کار، به کلِ نیروی کار( که براساس  

درصد رسیده و به سرعت روند کاهشی   ۴۰درصد تعیین شده بود، در حال حاضر به حد  ۵۰هدف برنامه ششم توسعه، نزدیک به میزان  

درصد است. همچنین عملکرد برنامه   ۷۸درصد و در کشوری مانند کره جنوبی    ۵۲یافته است. میزان این شاخص در جوامع پیشرو باالی  

 .ستا کشور  دانشمند   انسانی منابع توسعه  در   جدی خطری  زنگ  توسعه اخیر در تعداد دانش آموختگان علوم پایه، صرفا در حد

های  های پیمایشی معاونت اجتماعی وزارت کشور در خصوص برنامههای دانشگاهی متکی بر دادهاز منظر کیفیت فرهیختگی؛ پژوهش 

درصدی فریب  ۱۰۴درصدی ناامیدی، افزایش    ۷۲های اجتماعی است مانند افزایشچهارم و پنجم توسعه، گویای روند صعودی ناهنجاری 

طمع در جامعه. بنابراین در برنامه هفتم توسعه، الزم است عالوه بر چگالی فرهیختگی، به صورت جدی  درصدی    ۱۶۰و تقلب و تقویت  

های نهادیِ سرمایه اجتماعی ایران است توجه خاص شود، تا نهادهای علم و  بر کیفیت فرهیختگی جامعه که محرکی پیشرو در تشکل 

 .های جامعه چاره اندیشی کندیجی بتوانند در اصالح ناهنجاری های علمی و ترو ها، مدارس وانجمن فرهنگ مانند دانشگاه 

درصد محقق شده است که بیانگر توان ملی چشمگیر محققان    ۳۰۰تعداد اختراعات و ابداعات فناورانه کشور در مراجع بین المللی  -

کماکان سهم اعتبارات پژوهشی و  کشور است، گوهری که متأسفانه هنوز از دید مجریان برنامه توسعه پنهان مانده است. همچنین  

دهد  درصد را نشان می   ۰.۶فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به شدت نازل، نگهداشته شده است، به طوری که این شاخص  

ای  ای دارد. این شاخص به طور متوسط در کشورهدرصد ، فاصله قابل مالحظه   ۱.۵های متعددِ توسعه یعنی حداقل  که با هدف برنامه 

 .درصد است ۲.۲جامعه اروپا  

درصد بوده، فقط در سطح    ۵دار از هدف برنامه که  سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی با فاصله معنی -

ت، در  درصد در سال پایان برنامه محقق شده است. همچنین رتبه صادراتی ایران در این دسته از محصوالت از کل صادرا   ۰.۶ناچیز  

 .قرار گرفته است ۱۱منطقه در رتبه 

 های فرهنگ کارآفرینی و نوآوری توصیه 

  توسعه  هفتم   برنامه   در   درج   جهت   بخش  هر  تفکیک   به  را   هایی توصیه  های موجود، در این گزارش، فرهنگستان علوم بر اساس ضعف 

   :است شرح  این  به کارآفرینی  فرهنگ بخش  در  ها توصیه  این.است کرده پیشنهاد



   1401  مردادماه 

34 
 

 ردیف ها توصیه 

بسترسازی برای اقتصاد نوآوری با ترویج فرهنگ کارآفرینی به عنوان یک شایستگی کلید ی در طول دوره  

 دانشگاه از  پیش تحصیل   ٔەسال۱۲
۱ 

 ۲ فعال سازی پژوهشسراهای دانش آموزی موجود و توسعه آنها 

تربیت دبیر شهید رجایی، برای پشتیبانی علمی و فنی  ها، با محوریت دانشگاه استفاده از ظرفیت کلیه دانشگاه 

 از توسعه کارآفرینی و نوآوری در آموزش و پرورش 
۳ 

 های نوینهای فناوریتوصیه 

 ردیف ها توصیه 

تغییر رویکرد آموزش و پرورش از آموزش حضوری به ترکیبی، تعاملی و شخصی شده مبتنی بر واقعیت 

 مصنوعی و همچنین بازی های آموزشی مجازی، واقعیت افزوده، هوش 
۱ 

به زبان    "فرادنیای آموزش"حمایت از طراحی نقشه راه آموزش عمومی در محیط متاورس و ایجاد شهر 

 فارسی 
۲ 

های فناوری و تولید محتوای الزم از طریق اختصاص درصدی از  تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت 

 های حمایتی، منابع عمومی و خیرین صندوق تولید ناخالص ملی، 
۳ 

 ۴ های مدیریت آموزش با محتوای استاندارد توسعه پلتفرم 

های مشترک با بخش خصوصی و استفاده از منابع عمومی با هدف تولید ابزار ارزان قیمتِ  حمایت از طرح 

 دسترسی 
۵ 

های نوین با ایفای نقش شتابدهنده  فناوری چرخش جریان تولید در صنا یع آموزشی به سمت تولیدات مبتنی بر 

 های آموزش آپ استارت 
۶ 

 های ارزیابی عملکرد و پذیرش دانشجو توصیه 

 ردیف ها توصیه 

 ۱ بهسازی فرایندهای هدایت تحصیلی 
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 ردیف ها توصیه 

تدارک زیرساخت پایش مستمر کیفیت یادگیری دانش آموزان با ایجاد تحول در سازمان سنجش آموزش کشور  

های به دست آمده و فراهم  به منظور اصالح مستمر فرایندها برمبنای داده  "سازمان ملی سنجش"یا تأسیس 

 شدن امکانِ حذف آزمون سراسری

۲ 

های پزشکی از کنکور سراسری و دائرکردن  کمک به ایجاد توازن در انتخاب شاخه تحصیلی با حذف رشته 

 مرتبط های علوم پایه دوره پیش پزشکی یا کارشناسی رشته 
۳ 

هایِ  های پُرمتقاضی از طریق واگذاری اختیارات آزمون به دانشگاهساماندهی نظام پذیرش دانشجو در رشته 

های کم متقاضی از مسیر سوابق تحصیلی، در  مجری از یک سو و ثبت نام مستقیم پذیرفته شدگانِ رشته 

 مراکز آموزش عالی 

۴ 

 

 آموزش عالی 

فرهنگستان علوم با بهره گیری از اهداف خود مشتمل بر توسعه علوم و فناوری، تقویت روح پژوهشی، ارتقاء  در این گزارش، همچنین  

ها، چهار الیه مختلف موضوعی که هر الیه بر الیه دیگر اثر  ها و نوآوری سطح علمی و فرهنگی کشور و نهایتا دستیابی به آخرین یافته 

  :شوددهد که شامل این موارد می ی گذار است را در حوزه آموزش عالی ارائه م 

 ریزی توسعه علمی و فرهنگی در جامعه پایه 

 نیروی انسانی توسعه علوم و فناوری

 توسعه علوم و فناوری 

 سطح علمی و فرهنگی کشور 

 .اندهایی برای ارتقاء آنها ارائه کرده های چهارگانه توصیه این کارشناسان برای هر یک از این الیه 

 

 

 14۰1ات داغ در بیست حوزه علمی تخصصی، نیمه اول  معرفی موضوع

 خبرگزاری ایسنا 
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داده  علمی  براساس  اطالعات  مرکز  های 

، موضوعات داغ در  (SID) جهاد دانشگاهی

 .بیست حوزه علمی تخصصی معرفی شد 

شناسایی موضوعات   به گزارش ایسنا،

اهمیت   حائز  مختلف  جهات  از  علمی  داغ 

از   آگاهی  پژوهشی  است.  داغ  موضوعات 

تواند نمایی از  های مختلف علمی می حوزه 

برای   را  تخصصی  حوزه  پژوهشی  فعالیت 

مسیر   پژوهشگر  و  آورد  فراهم  محقق  هر 

توانند  گذاران پژوهشی در سطوح مختلف با آگاهی از موضوعات داغ علمی می آتی خود را با دانش بهتری ترسیم نماید. همچنین سیاست 

 .تری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشنده ارزیابی آگاهان

شود، به معرفی  بار منتشر می ، گزارش حاضر که برای سومین (SID) دانشگاهی   جهاد   علمی  اطالعات   مرکز  به گزارش روابط عمومی

 .پردازدمی  ۱۴۰۱های مرکز اطالعات علمی جهاددانشگاهی در نیمه اول  موضوع داغ در بیست حوزه علمی براساس داده  ۱۵

 روش استخراج موضوعات داغ علمی 

اند؛ که موضوعات داغ علمی از میان این  ست که پژوهشگران به عنوان کلیدواژه در مقاالت خود معرفی نموده موضوع علمی: عبارتی  .۱

 .شوندها با میانگین سنی کمتر انتخاب می کلیدواژه

اند. موضوعات داغ علمی  مقاالتی که این موضوع را به عنوان کلیدواژه معرفی کرده میانگین سنی یک موضوع: میانگین سنی انتشار   .۲

  رفته   کار  به  موضوع   عنوان   به  مقاله  پنج  در  کاویمتن   موضوع  اگر  نمونه،  عنوان  به   باید میانگین سنی نزدیک به زمان حال داشته باشند.

ار رفته باشد، میانگین سنی این موضوع برابر با  ک  به  ۱۴۰۰  و  ۱۳۹۹  ،۱۳۹۸  ،۱۳۹۸  ،۱۳۹۷  هایسال  در   ترتیب  به  مقاالت  آن  و  باشد

 .خواهد بود  ۱۳۹۸.۵

 .های موضوعی مجالت است که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی شده استحوزه علمی: گروه .۳

قابل قبولی از مقاالت علمی به عنوان    شرط را داراست: الف( این موضوع حداقل در تعداد  ۲موضوع داغ: یک موضوع علمی است که   .۴

این طریق موضوعات کم از  باشد،  استفاده شده  اهمیت نگارش مقاله  کلیدواژه  از پژوهشگران حائز  تعداد کمی  تنها توسط  تکرار که 

بنابراین    موضوع جدید قرار گیرد؛   ۱۵شود. ب( میانگین سنی آن در میان موضوعات حوزه علمی مذکور، در میان  اند، حذف می بوده 

شوند که تعداد مناسبی از پژوهشگران یک حوزه موضوعی در مقاالت علمی  موضوعاتی به عنوان موضوعات داغ علمی شناخته می 

 .های اخیر به آن پرداخته باشندسال
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 علمی هایکتاب  تالیف  به  ایرانی پژوهشگران  کمتر تمایل  دالیل ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع: 

 کهاین   بیان   ضمن   دارند؟،  مقاله  چاپ   به  تمایل   بیشتر  ایرانی   پژوهشگران   چرا   کهاین   درباره  کامستک   « علمی  کتاب   بهترین »  جایزه   برنده

  بهداشت،  وزارت   و   علوم  وزارت   در  وضعیت  تبدیل   های نامهآیین   و   ارتقا  هاینامهآیین   در :  گفت  دارد،   ممارست  سال  چند  به  نیاز   کتاب   تالیف 

 . نیست اقبال  مورد شاید  و باید  که آنچنان   کتاب

  و   تهران  دانشگاه  بیوفیزیک   و   بیوشیمی   تحقیقات   مرکز   رییس   موحدی؛   موسوی   اکبرعلی   دکتر  ۱۴۰۰  سال   ماهبهمن   ایسنا،   گزارش  به

  یک » بخش  دو   در  ۲۰۲۱  کامستک   جایزه  برندگان   عنوان  به  شیراز،   دانشگاه مکانیک  دانشکده  علمی   هیات عضو   قوانلو؛   اسماعیل   دکتر
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  اعضای   برخی  حضور  با  ۱۴۰۱  ماه  مرداد  اول  محققان  این   و  شدند   انتخاب  «علمی  کتاب  بهترین »  و  «شیمی   ارتقای  در  تالش  عمر

 . گرفتند  قرار تجلیل  مورد  علوم وزارت  المللیبین  هایهمکاری   مرکز رییس و  علوم  وزیر پژوهشی معاون  کامستک،

  جایزه   که   است  باراولین   این   ولی   شدند؛  کامستک  مختلف   هایبخش   جوایز   برنده  بارها  ایرانی   پژوهشگران   گذشته   در  کهاین   وجود  با

 . رسدمی  ایرانی محقق  یک به  کامستک علمی  کتاب  بهترین 

  کتاب   نویسندگان   از  یکی  و   شیراز  دانشگاه  مکانیک  دانشکده  علمی هیئت  عضو  قوانلو،   اسماعیل   دکتر  با  ایمصاحبه   در   بهانه  همین  به

  موضوع   این   به   و   دادیم  قرار  بررسی   مورد   را   کتاب   این   شدن   برگزیده  دالیل   « نانوسکوپی   ساختارهای  محاسباتی   پیوسته   مکانیک»

 دارند؟  علمی  مقاالت  نگارش به  تمایل کتاب، از بیشتر ایرانی پژوهشگران  چرا  که پرداختیم 

  دیگر   با   «نانوسکوپی  ساختارهای   محاسباتی  پیوسته   مکانیک»  کتاب   تمایز  دالیل  خصوص  در  ایسنا،  با  وگوگفت   در   قوانلو   اسماعیل   دکتر

  فناوری   نانو   علم   پدر   که   تبار رفیعی   هاشم  دکتر   همکاری   از   ما   و  بوده   منسجم  گروهی  کار   یک   نتیجه   کتاب  این :  گفت  علمی   های کتاب

  احمد   دکتر   همکاری   همچنین .  برسانیم  سرانجام   به   را   کتاب   این   تا   کرد   زیادی   کمک   ما   به  ایشان   تجربیات .  بردیم  بهره   هستند،   ایران 

  کیفیت  کارگروهی   انجام  کتاب؛  این  ویژگی  ترینمهم  بنابراین .  بود  مسیر  این  در  زیادی   کمک  بودند،   من  راهنمای   استاد   که  زادهفاضل 

 . گیرد  قرار توجه مورد کتاب  کهاین  تا  شد  سبب و کرد  بیشتر  را  کتاب این

  تکنولوژی   نانو  و   فیزیک  مکانیک،   مختلف  هایحوزه   در  افراد  شد   باعث  کتاب   موضوع   بودن   ایرشتهبین   همچنین :  کرد   اظهار   ادامه  در   وی

 . شد برخوردار خوبی  اقبال از کتاب  این  دلیل  همین به  و شوند مندبهره  کتاب  این  از  بتوانند

.  است  گرفته  قرار  استناد   مورد   بارها  گذرد،می   آن  انتشار   از  که  سالی  دو  در   کتاب   این:  کرد   نشان  خاطر  شیراز   دانشگاه  علمیهیئت   عضو

  در   شدهمطرح   مباحث   از   بخشی.  دهیم  پوشش   را   داشته  وجود  حوزه   این  در   که  موضوعاتی  تمامی  جامع  صورت  به   کردیم  سعی   ما  چون 

  یک  صورت  به   نیز  را  بود  شده   انجام   این  از   پیش   که  مطالعاتی   کردیم  سعی   ما   و   بود  ما   گروه   پژوهشی   دستاوردهای   حاصل   کتاب،   این

  محققان   چه  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  چه)  مختلف  سطوح  در  حوزه  این  محققان  برای  فهم  قابل   و  کاربردی  واحد  مجموعه

 . کنیم فراهم(  برجسته

 

 دارد   ممارست سال  چندین  به نیاز کتاب تالیف

 انرژی   ممارست،   کتاب  نوشتن:  گفت  دارند؟  توجه  مقاله  چاپ  به  کتاب،  از  بیشتر  ایران   در  پژوهشگران  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ   در  قوانلو

  مربوط   آن  پژوهشی  دستاوردهای   و   مطالعات  انجام  و   شد   کتاب   این   نوشتن  صرف  سال  دو   فقط  مثال   برای.  دارد   نیاز   زیادی   حوصله   و   زیاد 

 . دارد انرژی  و زمان به  نیاز یافته،انسجام  صورت به تحقیقات  این آوریجمع . بود قبل  سال ۱۰ به

  کار   متخصص،  افراد   برای  مقاله  نوشتن  که  است  این  دارد،  وجود  که  مهمی  نکته:  گفت   و  کرد  اشاره  مقاله  نوشتن  بودن  ترساده   به  وی

 . داشت  ممارست  سال  چندین  باید  حتماً  کتاب  تالیف   برای  اما   رساند؛  چاپ  به  مقاله   مشخص  تعداد   یک  سال  در  توان می   و  نیست  دشواری 
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  و  علوم   وزارت  در   وضعیت تبدیل  های نامهآیین  و  ارتقا  های نامهآیین   را  دیگر  مهم  موضوع  کامستک،  « علمی کتاب  بهترین »  جایزه  برنده

  علوم   و  مهندسی   حوزه  در  حداقل.  نیست  اقبال   مورد  شاید  و  باید  که  آنچنان  کتاب،  هانامهآیین   این  در:  گفت  و  دانست  بهداشت،  وزارت

  از   بسیاری  که  شودمی   این   نتیجه   گیرد،می   تعلق  کتاب   تالیف  به  هم  کمی  امتیازات   چون  و  است  طور  این  که  رسدمی   نظر  به  پایه، 

 . کنند  مقاله  نوشتن صرف را  کنندمی  کتاب  نوشتن  صرف  که  زمانی   دهندمی  ترجیح  همکاران 

 

 دارد؟ مقاله  به  نسبت  بیشتری اهمیت  کتاب تالیف  چرا

  نویسنده  دنیا   تمام  در  که  است  این  مهم  اتفاق   رسد،می   چاپ   به  کتاب   وقتی:  گفت  و  کرد   اشاره  کتاب  تالیف  بیشتر  اهمیت  دالیل   به  قوانلو

  مرجعیت یک فرد  دلیل  همین  به و شود می  منتشر  دنیا  سراسر  در   کتاب  این چون . بینندمی  حوزه آن   سرآمدان از  یکی  عنوان  به را  کتاب

 . کندمی  پیدا خاص 

  سال  چند   از  بعد   شاید   -هاآن  ترینمهم  حتی-  علمی   مقاالت   ولی  رود؛نمی   بین  از  گاههیچ   کتاب  که  است  این   دیگر   نکته:  داد  ادامه  وی

  اثر   سال  سالیان  تا   شود،می   پخش  دنیا  هایکتابخانه   تمام  در   و  رسدمی  سرانجام  به  وقتی  کتاب .  بدهند   دست  از  را  خود   موضوع  اهمیت

 . ماندمی  باقی  کشور  محققان  نام و کشور  نام  و ماندمی  باقی آن 

 

 کنند دریافت  را خود  مادی حقوق  توانندنمی  که  نویسندگانی

  انتشارات   یک  توسط  کتاب  چاپ  برای  مشکلی  هاتحریم   آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کامستک،  «علمی  کتاب  بهترین»  جایزه  برنده

  انتشارات   یک   توسط   کتابمان  وقتی   ولی  نکردند؛  ایجاد   مشکلی   کتاب،  چاپ   برای   هاتحریم :  داد  توضیح  خیر؟   یا   کرد   ایجاد  المللی بین

  توانیمنمی  نیز  را   کتاب  خود  ما  شود، می  بسته  قرارداد  کهاین  از  پس .  کنیم دریافت  را  حقوقمان  و  حق  توانیمنمی  شود، می  چاپ  المللی بین

  هم   پست  حتی   چون  برسد؛  ما   دست   به  چاپ   از   بعد   کتاب   اصل  که   بکشد  طول   نیم   و   سال  یک  است  ممکن   و   کنیم   دریافت  راحتی  به

 . آوردنمی  ما  برای را  کتاب

  کتاب   این  از   هنوز  ما  کهاین   کما   نیست؛  وصول   قابل  راحتی  به   نیز  نویسندگان   مادی   حقوق   و   حق   هاتحریم   دلیل  به:  کرد  نشان  خاطر   وی

 . نداشتیم دریافتی   هیچ

 computational continuum mechanics)   « نانوسکوپی  ساختارهای  محاسباتی   پیوسته   مکانیک »  کتاب   ایسنا،   گزارش   به

of nanoscopic structures) ،  عضو   تبار؛ رفیعی   هاشم  دکتر  شیراز،  دانشگاه  علمی هیئت   عضو   قوانلو؛  اسماعیل  دکتر   توسط  

  احمد   سید  دکتر  و  بهشتی   شهید  پزشکی  دانشگاه  پزشکی  فیزیک  و  مهندسی  گروه  استاد  و  علوم  فرهنگستان  پایه  علوم  گروه  وابسته

  اشپرینگر   المللی بین   انتشارات   توسط   ۲۰۱۹  سال   در   که   کتاب   این .  است  شده   تالیف   شیراز   دانشگاه  مکانیک  دانشکده   استاد   زاده؛فاضل 

 . شد  انتخاب  کامستک علمی  کتاب  بهترین  عنوان ۲۰۲۱ سال  در شده،  منتشر
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  افزایش   و  علمی   های همکاری   افزایش   منظور   به (  کامستک)  اسالمی  همکاری  سازمان   فناوری  و  علمی  هایهمکاری   دائمی  کمیته

  به  اسالمی  کنفرانس  سازمان   طرف  از  پاکستان   جمهور  رئیس  و  شده  تشکیل  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  علمی  ارتباطات

 . است شده  انتخاب کامستک رئیس  عنوان 

  در   تالش  عمر  یک  شناسی،زیست  رشته  ارتقای  در  تالش  عمر  یک  شامل  تخصصی  رشته   ۹  در  دوساالنه  صورت  به  کامستک  جوایز

  علمی   مقاله   بهترین  جایزه  علمی،(  اختراع  ثبت)  پتنت  بهترین  جایزه  علمی،  کتاب   بهترین  جایزه  جوان،  محقق  جایزه  شیمی،  رشته  ارتقای

  فیزیک،   رشته  در  مقاله  بهترین  جایزه  و   ریاضیات  در  مقاله  بهترین  جایزه  شیمی،  رشته  در  مقاله  بهترین  جایزه  شناسی،زیست   رشته  در

  جایزه   و  افتخار  مدال   گواهی،  یک  شامل  جایزه   هر  و  شودمی   اهدا  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو   کشورهای  محققان  از   قدردانی  برای

 . است نقدی 

 

 آینده  ماه ۲  تا پایتخت اجتماعی هایآسیب  اطلس از رونمایی ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع: 

  تشریح   را   متبوعش   سازمان   امسال   هایبرنامه  از  تعدادی  تهران،   شهرداری  اجتماعی  های مشارکت  و   خدمات   رفاه،   سازمان   مدیرعامل 

 آسیب   این   گویی   که  شود   نگاه  اجتماعی   هایآسیب   به  ایگونه به  باید :  گفت  اجتماعی  دیده  آسیب  افراد  به   نگاه  چگونگی  باب  در  و  کرد

 .است افتاده اتفاق  خودمان خانواده  در

  های آسیب  به  ایگونه به   باید:  کرد  بیان  ، «ماست  خانواده  اجتماعی،  دیده  آسیب»  جمله  توضیح  در  صدر  احمدی   احمد  ایسنا،  گزارش  به

  فرزندان ...    و  فرار   دختران  متجاهر،   معتاد  دیگر   تعریفی  به  یا  است  افتاده  اتفاق  خودمان   خانواده  در   آسیب  این   گویی  که  شود  نگاه  اجتماعی 

 . هستند   خودمان

  باشند   داشته   را  تصور  این  مسئوالن  همه  باید  که  کرد  تأکید  تهران  شهرداری  اجتماعی  هایمشارکت  و خدمات  رفاه، سازمان  مدیرعامل

 . هستند ما خانواده جزو ایمساله  هر از  فارغ اجتماعی  دیده  آسیب  افراد که

  هستند،  بیمار  که  دارند اعتقاد  دیگر  برخی و مجرم  اجتماعی  دیده آسیب  فرد دارند اعتقاد  برخی  که ابهام این به واکنش  در  صدر  احمدی

  زیرپای  فرش  که  حاضریم  کنیم؟می   هزینه  میزان   چه   او  برای  باشد  بیمار  فرد  این  اگر  کنیم؟می   رها  را  او  باشد،  مجرم  ما   فرزند  اگر:  گفت

 برگردانیم؟  زندگی  به را او داشت،  وجود  فرزندمان بازگشت احتمال درصد  یک  حتی یا ۱۰ فقط  اگر تا  بفروشیم را خود 

:  کرد  تصریح   شود،  بکارگرفته   آسیب   حل   راستای   در   تالشمان  و   هزینه  زمان،   همه  که   باشد  اینگونه  نگرشمان   باید   اینکه   بیان   با   وی

  از   پس .  است  افتاده   اتفاق   اجتماعی   هایآسیب   حوزه   درگیر   و   تهران   شهرداری  مسئوالن   و   مدیران   میان   در   نگرش   این   حاضر   درحال 

 . شود حل آسیب  تا گیرد  صورت  کار  برای تالش باید نگرش،  تثبیت
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 اجتماعی  قرارگاه  مصوبات  درصد  ۸۰ از  بیش   اجرای

  در   اجتماعی   قرارگاه   جلسه   ۲۴  از   بیش   تشکیل   بر   تأکید   با   تهران   شهرداری   اجتماعی   های مشارکت  و   خدمات  ،   رفاه   سازمان   مدیرعامل 

  سرپرست  زنان .  است  متجاهر  معتادان  کرده،  پیدا   ورود   آن   به  سازمان   که  ایشاخه   ۱۳  از   یکی :  کرد  عنوان   اجتماعی،   آسیب  های حوزه   همه 

 . کندمی   پیگیری  را  هاآن   سازمان  که  هستند  موضوعاتی  جزو...    و  معلولیت  فقر،  ها،خانمان   بی  گردها،  زباله  کار،  کودکان  متکدیان،  خانوار،

  نیز  مانده باقی  درصد  ۲۰  و است شده اجرا  مصوباتش درصد  ۸۰  از بیش و  داشته مصوبه ۳۰۰  از بیش قرارگاه این صدر احمدی  گفته به

 . است متوقف اینکه یا  اجراست درحال   یا

  ایجاد   تهران  شهرداری  در  هاپذیرشی   منع   برای  جدید  ظرفیت  ۲۰۰  و  ۲  حدود  امروزه  که  کرد  اعالم  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی

 . است شده

  یا   است  شده  تهیه   شهرداری   در  اجتماعی   هایآسیب  اطلس   آیا   اینکه   بر  مبنی   پرسشی   به   پاسخ  در  پایان در  وی   شهر،   سایت  براعالم   بنا

 . شد  خواهد  رونمایی  عمومی  صورت  به آینده،   ماه دو  از  کمتر در  و شده  تهیه  اجتماعی های آسیب  اطلس: گفت  خیر؟،

 

 است  شده مطرح  کودک تربیت و تعلیم  معاونت تشکیل ایده ❖

 خبرگزاری ایرنا منبع: 

  پشتیبانی   بتوانند   ها استان   که   است  شده  مطرح   کودک  تربیت  و  تعلیم  معاونت  تشکیل   ایده:  گفت  کودک   تربیت  و  تعلیم  ملی   سازمان  رییس 

  دنبال   درستی  به  را  کودکی  بوم  زیست  و  هاخانواده   توانمندسازی  ها،کودکستان   کیفی  و  کمی  توسعه  و  ساماندهی  اصلی  هدف  سه  از  الزم

 . کنند

  ملی   سازمان   اساسنامه   در  تشکیالتی   توسعه  ممنوعیت   تبصره   اصالح   درباره  ایرنا   جامعه   گروه  خبرنگار   با  گو   و   گفت   در  فر   همتی   مجتبی 

  پرورش   و   آموزش   وزارت   دوش   به  را   جدید  مسوولیتی   بار   کودک   تربیت  و   تعلیم  ملی   سازمان  تشکیل :  کرد   اظهار   کودک   تربیت  و   تعلیم

 . گذاشت

  متناسب   انسانی   نیروی   ساختار   باید  دولت  که   شده  اشاره  کودک   تربیت  و  تعلیم   ملی   سازمان   اساسنامه  ۱۴  ماده  در   اساس  براین:  افزود  وی

 . ندارند همخوانی  هم  با  بند دو این  و  است ممنوع تشکیالتی توسعه کرده اشاره که دارد ایتبصره  همچنین  و کند  تامین هااستان  در را

  و  پرورش و  آموزش  وزارت  دوش   به که  جدید  های ماموریت  سازمان،  این تشکیل  با : داد  ادامه  کودک تربیت و  تعلیم  ملی  سازمان  رییس 

 . کند  گری تولی  سال  ۱۸ باید  سال ۱۲ جای  به پرورش  و  آموزش  حاضر  حال  در   و است گذاشته ها شهرستان  و  استانی کل ادارات

  برای   بیشتر  آنها   مطالعات   و   اند   نکرده   کار  کودکی   حوزه   در   تخصصی   لحاظ   به   کارشناسان   عمده   راستا   این   در :  کرد  فرخاطرنشان  همتی 

 . شود دیده   هااستان  در  آن   با متناسب تشکیالت که کند  می  اقتضا  دلیل  همین به  است، دبستانی   پیش سن



   1401  مردادماه 

42 
 

  و   تعلیم  معاونت   ایده   است،   شده   گرفته  نظر   در   معاونت  متوسطه   و   ابتدایی   ساله   شش   دوره   یک   برای  وقتی   مثال   بطور :  یادآورشد   وی

  ها، کودکستان   کیفی   و   کمی   توسعه   و  ساماندهی   اصلی   هدف   سه   از   الزم  پشتیبانی   بتوانند   ها استان   که  است  شده   مطرح   کودک   تربیت

 . کنند دنبال  درستی  به را  کودکی  بوم  زیست  و  هاخانواده  توانمندسازی

  وجه   تا  کند   عمل  متناسب   ساختار  در  بتواند  متخصص  نیروی  که  است  این   اقتضا :  کرد   عنوان   کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رییس 

 . ترشودپررنگ  ما  برای  هم  نظارتی

  کند  می   اقتضا  بنابراین  است،  نظارتی  نیروهای  ضعف  داشتیم،  دغدغه  آن  به  نسبت  ما  که  هاییشدگی   رها  از  یکی:  داد  ادامه  فر  همتی

  را   بند  این  تا   دهیم  پیشنهاد   فرهنگی  انقالب  عالی   شورای   به  که   شد  مصوب  امنا  هیات  در   اساس   براین .  شود  دیده   ساختاری   ازای   مابه

 . کند حذف 

  کند،نمی   حل   را  مسئله  کودک   تربیت  و  تعلیم   ملی   سازمان   اساسنامه  در   تشکیالتی   توسعه  ممنوعیت  تبصره  حذف  صرف  اینکه   بیان   با  وی

  معافیت  این  نحوی  به  که  هستیم  هاییرایزنی   درحال  هستند،  تشکیالتی   توسعه  این   مانع  هم  دیگر  باالدستی  قوانین  از  برخی:  داد   توضیح

 . است جدی  موانع از یکی  این  شود، گرفته  قرار نظر مد  قانون  از

  و  آموزش  و  نداریم   بازو  والدین،   مرکز  به  رساندن   بهره   منظور  به  شهرستان   و  استان   در: افزود  کودک   تربیت  و   تعلیم  ملی  سازمان   رییس 

 . برآید  موجود  بضاعت  با  هاماموریت  این عهده  از  تواند  نمی  چندان دارد   که  اجرایی مشکالت  با پرورش 

  با   که  است  اصلی  هایچالش   از  یکی  اما   شود،  انجام  کار   این  که  شده  طراحی   موقتی   ساختار   یک  که  هرچند:  کرد   خاطرنشان   فر  همتی 

 .ایمشده  مواجه آن 

  مصوب  و  مطرح   کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی   سازمان  اساسنامه   در   تشکیالتی   توسعه  ممنوعیت  تبصره  اصالح  پیشنهاد این:  داد  ادامه  وی

 . است شده

  ٔ  دوره  تربیت و  تعلیم با  مرتبط  امور  ساماندهی منظوربه  ۱۳۹۹ سال  ماه آذر   ۲۵ تاریخ  در  فرهنگی  انقالب  عالی شورای ایرنا،  گزارش به

  هدایت  ریزی،برنامه   مجوز،   صدور  از  اعم  کودکان   نگهداری  مراکز   سایر  و   کودک  مهدهای  به   مربوط  امور  تمامی   که  کرد  تصویب  کودکی، 

  دار عهده   برای  پرورش  و  آموزش   وزارت  به  وابسته  نهادی   و   شود   محول  پرورش  و   آموزش  وزارت   به   ارزیابی   و   استانداردها   تقویت  نظارت،  و

 . شود تشکیل  کودک  تربیت و تعلیم با مرتبط  امور یکپارچه شدن 

  سازمان   و   رسید  فرهنگی   انقالب   عالیشورای  تصویب  به   «کودک   تربیت  و  تعلیم   ملی  سازمان »  اساسنامه  ، ۱۳۹۹  بهمن  ۷  در  اساس   این   بر

 . کرد  بکار  آغاز   رسمی   طور به نمادین مراسم یک  در ۱۴۰۰ مرداد  ۱۳ کودک  تربیت و  تعلیم ملی

 .شد   افتتاح  تهران   سرپرست  خیابان   ۱۳  شماره  پالک   در  ۱۴۰۰  مردادماه   سیزدهم   نیز   کودک   تربیت   و  تعلیم  ملی   سازمان  موقت   ساختمان
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 اصل »معاشرت به معروف« بر فتاوا و قوانین خانواده حاکم شود/ وجود ابهام در قوانین نشوز  ❖

 خبرگزاری ایکنا منبع: 

نژاد، استادیار گروه آموزشی فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با اشاره به وجود ابهام در قوانین نشوز و  رضا دهقان 

اوا و قوانین با اصل قرآنی معاشرت به معروف، بیان کرد: اصل »معاشرت به معروف« باید بر فتاوا و قوانین خانواده  مخالفت برخی فت

 حاکم شود. 

ایکنا، حجت  گزارش  نشوزبه  قوانین  در  ابهام  وجود  شود/  حاکم  خانواده  قوانین  و  فتاوا  بر  باید  معروف«  به  »معاشرت  االسالم  اصل 

مرادماه در نشست علمی    ۵، استادیار گروه آموزشی فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  نژادوالمسلمین رضا دهقان 

تواند مانند اصل کرامت و های فقهی درباب نشوز زوجه بر مبنای اصل معروف« گفت: اصل معاشرت به معروف می »ارزیابی دیدگاه 

وقتی در بحث روابط زوجین به مشکل برخورد کنیم، به قواعد ثانوی مانند  عدالت به عنوان اصل اولیه مطرح باشد، در حالی که ما  

 شود. کنیم، ولی به این قاعده استناد نمی الضرر و الحرج مراجعه می 

وی افزود: رجوع به قواعد ثانوی یعنی زندگی زن، همسایه الحرج و الضرر است. زن باید عسر و حرج خود را و زندگی او قابل تحمل  

دادگاه ثابت کند. باید سختی بکشد تا به مرز عسر و حرج و ضرر غیرقابل تحمل برسد و در دادگاه هم این مسئله را ثابت کند،  نیست در  

در صورتی که اگر اصل معاشرت به معروف را که اصلی قرآنی است به عنوان اصل حاکم بر همه روابط زوجین قرار دهیم، دیگر نوبت 

 سید. به این ادله ثانویه نخواهد ر

 

 قاعده معاشرت به معروف اصل حاکم بر روابط زناشویی شود 

ها هم  شود و در دادگاهنژاد با اشاره به ضرورت پرداختن به نشوز، تصریح کرد: نشوز زوجه موجب مشکالت متعدد در خانواده می دهقان 

ه در بحث تمکین و مدیریت شوهر و ... اهمیت  گیرد. البته نشوز زوج هم وجود دارد، ولی نشوز زوجعمدتا مورد استناد زوج قرار می 

کند، در  بیشتری دارد. اگر بتوانیم ثابت کنیم که این اصل قرآنی اصل حقوقی حاکم بر روابط زوجین است و بر همه ادله حکومت می 

د. لذا اگر به این بحث  شوها کمتر می مسائلی مانند اذن شوهر در خروج زن از منزل و... مشکالتی پیش نخواهد آمد و مشکالت دادگاه

 پردازیم، به دلیل اهمیت آن است.می

بار در قرآن به کار رفته است، افزود: البته زیاد در متون فقهی ما از آن استفاده نشده است.    ۴۰وی با بیان اینکه کلمه معروف بیش از  

 و خانواده حاکم نیست. اند، ولی به عنوان اصل حقوقی بر روابط زوجین فقها در مواردی استناد به آن کرده

شناسی معاشرت معروف، بیان کرد: معاشره از باب مفاعله است؛ یعنی زن و مرد هر دو باید پایبند به معاشرت  نژاد با اشاره به مفهوم دهقان 

گیرد؛  ی خوب باشند؛ معاشرت به معنای نشست و برخاست و زندگی است. معروف هم از نظر لغوی چیزی است که انسان با آن آرامش م

راغب فرموده معروف چیزی است که خوبی آن به واسطه عقل و شرع شناخته شود. بنابراین از نظر لغوی زندگی و معاشرتی است که  
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کند. در روایات بیان شده است که آبادانی دلها در نشست و برخاست با خردمندان است و معاشرت با ابرار  عقل و شرع آن را تایید می 

 افت خواهد بود.   مایه بزرگی و شر

وی با تاکید بر ضرورت تاسیس اصل معاشرت معروف در فقه، اظهار کرد: بسیاری از فقها معروف را به معنای رعایت انصاف در ادای  

اند؛ دیدگاه دیگر همان امور مورد تایید عقل و شرع است و دیدگاه سوم آن را  حقوق زن و مرد و اجمال )زیبایی( در قول و فعل دانسته

 داند. مور مورد پسند عقل و فطرت می ا

 

 دو شرط عالمه طباطبایی برای معروف بودن چیزی

شناسند و مجهول  نژاد تصریح کرد: عالمه طباطبایی دو مؤلفه اصلی را در معروف به کار برده است؛ اول اینکه معروف را همه می دهقان 

مبتنی بر فطرت پاک انسانی است. یعنی ممکن است موضوعی باشد که  گیرد. دیگر اینکه امری  نیست و از ذوق جامعه سرچشمه می 

 های دینی وجود هم نداشته باشد، ولی مورد تایید فطرت و عقل و عقالی قوم )بنای عقال( است. در آموزه

ه عاشروهن بالمعروف  اند؛ در برخی فتاوا، براساس آیوی اضافه کرد: در متون فقهی عمدتا معروف را مسائل متعارف بین مردم معنا کرده 

اند. مثال در مورد میزان نفقه گفته شده در شرع مقداری برای آن تعیین نشده و لذا مقدار  آن را به عرف جامعه و رای مردم احاله داده 

شرطی    آن به عرف واگذار شده است. این مسئله در کفایۀ االحکام و برخی آثار ابن ادریس حلی وجود دارد؛ البته واگذاری به عرف به

اند؛ شهید ثانی این نظر را دارد؛ برخی هم مصادیق  های مسلم دینی در تنافی نباشد. برخی معروف را عادت عرف دانسته است که با آموزه 

اهلل اخالقی و برآورده کردن نیازهای زن به عنوان مصادیق آن برشمرده شده است. آیتاند؛ مثال انس با زن، خوش آن را بیان کرده 

 در بحث حرمت سفر فرزند بدون اذن والدین گفته است که ما دلیلی بر حرمت سفر نداریم، مادامی که به ایذاء والدین نرسد. خویی هم 

 

 شود گریزی میاذن شوهر برای خروج زن باعث دین

ه کند، نباید موجب  این کارشناس بیان کرد: این بحث در روابط زوجین هم هست؛ یعنی اگر مردی بخواهد از حقوق خود در خانه استفاد

اند زن مطلقا بدون اذن  ایذاء روحی و روانی زن خود شود. بنابراین معروف باید منطبق بر دین و نظر عقالی جامعه باشد. بسیاری گفته 

سبب    شوهر حق خروج از منزل را ندارد ولو برای عیادت بیمار خانواده خود، ولی آیا این مصداق معاشرت به معروف است؟ آیا این مسئله

 گریزی نخواهد شد؟ به نظر بنده اصل معاشرت به معروف باید حاکم بر همه قوانین باشد. دین 

های مختلف تفاوت دارد؛ مثال ممکن است استفاده از زن  وی با اشاره به متغیربودن مفهوم معروف، گفت: این مسئله در افراد و فرهنگ 

معاشرت باشد، ولی در منطقه دیگری سوء معاشرت تلقی شود. در روایات هم    و جغرافیا حسن   در کشاورزی و دامپروری در یک منطقه 

؛ معنای این تعبیر چیست؟ (۲۲۹آمده که شخصی به امام رضا)ع( گفت که قرآن فرموده: »فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ«)بقره  

فقه بدهید و تسریح یعنی طالق دادن زن بر اساس قرآن. بنابراین براساس  ایشان فرمود که امساک به معروف یعنی او را اذیت نکنید و ن 
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تواند بر تمام روابط زوج حاکم شود و جنبه اخالقی  توان گفت که عاشروهن بالمعروف می ادله قرآنی، روایی و مؤیدات فقهی تفسیری می 

 صرف نداشته باشد و این حاکمیت جنبه حقوقی هم دارد. 

 

 ابهام در قانون نشوز 

کند. در حقوق کشور لفظ  نژاد با اشاره به مفهوم نشوز، اضافه کرد: نشوز یعنی زوجه از وظایفی که برعهده اوست خودداری می دهقان 

گفته است که اگر    ۱۱۰۸شود؛ ماده  حمایت از خانواده وجود دارد، ولی ابهام مشاهده می   ۴و مواد دیگر مانند ماده    ۱۱۰۹نشوز در ماده  

 گیرد. تحق نفقه نیست. همچنین اگر زن وظایف زوجیت را بدون مانع مشروع انجام ندهد، نشوزیت شکل می زن نشوز کند مس

این کارشناس فقه و حقوق اظهار کرد: چند دیدگاه درباره نشوز و مصادیق آن وجود دارد؛ اولین رویکرد، مضیق است؛ یعنی زن فقط در  

نکند ناشزه است؛ ولی اینکه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود و خرید کند و   بحث استمتاع جنسی وظیفه حقوقی دارد و اگر رعایت 

اهلل خویی گفته حتی اگر شوهر او را نهی کند  اهلل تبریزی این نظر را دارد. همچنین آیت شود. آیت به دانشگاه برود ناشزه محسوب نمی 

اهلل خویی  ست. آیا در اینجا اذن شوهر الزم است؟ براساس نظر آیت باز هم مصداق نشوز نیست؛ مثال مرد به تجارت و ماموریت رفته ا

 مرد حق نهی کردن زن برای مسافرت و... را ندارد و تنها مورد نهی، تنافی با حقوق زناشویی مرد است. 

 

 التذاذ طرفینی در تمکین 

اریم؛ ایشان زمانی خروج زن بدون اذن شوهر  اهلل خویی معتقد است دلیلی بر حرمت مطلق سفر زوجه بدون اذن شوهر ندوی افزود: آیت

شود مالئکه زمین و آسمان بر زنی که این  داند که در منافات با حق زوج باشد و باعث نشوز شود و اینجاست که گفته می را حرام می 

مرد به صورت متعارف    اند که از حقوق زوج بر زوجه، تمکین در استمتاع جنسی فرستند. برخی گفته حقوق را نادیده بگیرد، لعنت می 

اند و اگر حدیث داریم که استمتاع، محدودیت زمانی و مکانی ندارد، باید اصل معاشرت به  است؛ حتی برخی تلذذ طرفین را مطرح کرده 

 تواند امتناع کند. معروف را بر آن حاکم کنیم. بنابراین اگر زن به هر دلیلی از جمله دالیل روحی آمادگی نداشته باشد، می 

نژاد با بیان اینکه شهید ثانی گفته شوهر دو حق دارد اول اسکان و دیگری استمتاع، اظهار کرد: بنابراین در نظر ایشان هم اصل  ان دهق

معاشرت به معروف حاکم است. البته در برابر اینها رویکردهای موسع وجود دارد، ولی در دنیای امروز قابل پذیرش نیست. این رویکرد  

اند زن حق تصرف در  الوه بر  تمکین در استمتاع، باید برای بسیاری از موارد هم اذن شوهر را بگیرد. برخی گفته گفته است که زن ع

تواند داشته باشد. این موضوعات صددرصد  اموال خودش را هم بدون اذن شوهر برای نذر و صدقه ندارد و فقط تصرفات واجب را می 

 اند. اند و این نوع موارد را بر زوجه واجب شمردهصاحب حدائق فتوای صریح داده مخالف معاشرت به معروف است؛ کسانی مانند  
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وی با اشاره به اینکه آیا هدف از تشکیل خانواده انس و مودت و آرامش و رحمت است یا اذیت کردن یک طرف؟ گفت: حاال کدام  

کنند.  سوء استفاده و مشکالتی را برای خانواده ایجاد می موضوعات منطبق بر معاشرت به معروف است؟ برخی با استناد به چنین فتاوایی  

 در صورتی که نظر قرآن کریم رفتار منطبق بر حسن معاشرت به عنوان یک اصل قرآنی است. 

 

نژاد با اشاره به مصادیق نشوز در فقه و قانون مدنی اظهار کرد: یکی از این مصادیق حق استمتاع و تمکین است. برخی حقوقدانان  دهقان 

اند؛ یعنی اینکه بدون اذن شوهر نباید از منزل بیرون برود واال ناشزه است؛ مثال کاتوزیان  ایفای زوجیت را حق استمتاع زوجه دانسته

ها در بین  گفته امتناع زن از یاری کردن شوهر از مصادیق نشوز است؛ حاال ببینید وی چقدر توسعه در نشوز داده است. البته دیدگاه 

طور  شود. از این رو همان توجهی به اصل معاشرت به معروف در آنها دیده می مانند فقها مختلف است و عمدتا رویکرد کم  قانوندانان هم

 تواند یک اصل حاکم بر روابط زوجین باشد. اند، معاشرت به معروف می که فقها بر موارد مختلفی تاکید کرده
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