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 سخن نخست
 

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

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

 نمایند.

ارسال  تانیکرده و برا نیگلچ ،دارد را شماارزش توجه  و دادهرخدر طول هفته  آنچهخبرنامه  نیدر ا
در حوزه  شمارا تواندمیاست که  ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا ؛ میکنیم

 یاری رساند. موردنیازتانتخصصی 

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

ذاشته و در صورت توجه به این مسائل کالن مسائلی که به صورت مستقیم روی کارآمدی نظام اثر گ
 در اثربخشی و کارآمدی نظام برداشت. مؤثرمی توان گامی 

 دهیجهتدر  تواندمی ایاندیشهروز مسائل مادر ،عالوه بر ایجاد نگاه  خبرهایتوجه و آگاهی از 
 باشد. مؤثرکالن مدیران  هایفعالیت

مربوط به خانواده که امروزه  هایچالشهمچنین  و نشینیحاشیهمسائلی مانند تحول در نظام اداری و 
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است. با نبود

که  شدهارائهعالوه بر این مشروح اخبار و ارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه 
 است. شدهتدوینباهدف ارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان تنظیم و 

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

 خرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری فرمایید.
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 مرکز پژوهشی مبنا  
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 فهرست اخبار 
 شرح است: نیبه ا کشور یاجتماع -یهفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ یهاو گزارش هالیاخبار، تحل ۀدیگز

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

جامع روستایی کشور در کتابخانه ملی ایران پس از چند سال پژوهشِ مستمر، در هفت  نامهرونمایی از نخستین دانش

 تمام رنگی جلد و دو هزار صفحه
 تیر 1دانشجو/ 

ه نامه با هدف ارائه راهکار علمی بها به شکل قانون یا آیینبودن برونداد پژوهش ارائهقابلوزیر علوم بر لزوم  تأکید

 گذارانسیاست
 تیر 1ایرنا/ 

ودن برتر دنیا و متکی نب هایدانشگاهایران نسبت به  هایدانشگاهپژوهشی دولتی  هایبودجهسهم بسیار پایین 

 رخالفببخشی از منابع تحقیقات از منابع مالی غیر از بودجه دولت  تأمینبه بودجه دولتی و  خارجی صرفا   هایدانشگاه

 ایران هایدانشگاه

 خرداد 92ایسنا/ 

خبر داد و  در کشور المللبینپور؛ رئیس سازمان امور دانشجویان از برگزاری نخستین المپیاد دانشجویان هاشم داداش

 .خارجی در ایران مشغول تحصیل هستندهزار دانشجوی  011گفت: بیش از 
 خرداد 03ایسنا/ 

 ریزی آموزش عالی با حضور زلفی گل: طرح پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه 6رونمایی از 

مهارت  افزایش سهم هایشیوهبر مهاجرت معکوس نخبگان، واکاوی و تبیین  تأکیدراهکارهای جذب نخبگان علمی با 

ار علمی آث تولیدکنندگانای قانون مالکیت فکری در حوزه حقوق نوآوران، نویسندگان و در نظام آموزش عالی، خالء ه

 و پیامدها و بایدهاو تدوین کتب درسی دانشگاهی، پذیرش دانشجوی خارجی:  تألیفو هنری، تدوین مدل جامع 

                در دوران کرونا علمیهیئتکارکرد اعضای  بازتعریف

 تیر 9دانشجو/ 

قات های پژوهشی موسسه تحقیعبد الحسین کالنتری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر لزوم ورود طرح تأکید

 جمعیت به سیاستگذاری این حوزه
 تیر 1دانشجو/ 
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ی و توسط موسسه مطالعات فرهنگ« انداز تکامل و اثربخشی علوم انسانی در ایرانچشم»برگزاری نشست تخصصی 

 ماهتیر  ۵اجتماعی در 
 تیر1مهر/ 

علمیه با انتقاد از عقب بودن کشور در  هایحوزهمحمدرضا برته؛ مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی  االسالمحجت

 های علمی ما در دنیا به نام ایران شناخته شده نیستند.ها و شخصیتبرندینگ دانش، مطرح کرد؛ دانشگاه
 خرداد 01حوزه/ 

های درسی ایران و هماهنگ نبودن علوم، ریاضی و دینی با توان درک مهر تأیید  حجیم و دشوار بودن کتاب

پژوهش درباره  ۲۲آموزان، توسط رئیس سابق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با استناد به نتایج بررسی دانش

 های درسی  کتاب

 تیر 1تسنیم/ 

های متفاوت انشگاه فرهنگیان بر لزوم کاربرد برنامه درسی متنوع و متناسب با قطبرضا کچوئیان؛ معاون سابق د تأکید

 کشور به عنوان ضروریات عدالت آموزشی 
 خرداد 01تسنیم/ 

های علمی ایران در برابر آمریکا خبر داد و برابری تعداد انجمن 4پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی عتف از آمار 

 انجمن علمی داریم. 40۴من علمی و در  ایران انج 00۲گفت: در آمریکا 
 خرداد 01ایسنا/ 

های جدید دانشگاهی برای مقابله با سردار جاللی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح کرد؛ لزوم تعریف رشته

 تهدیدات سایبری توسط وزارت علوم
 خرداد 03آنا/ 

نامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و در بخش !داخلیدرصدی هزینه پردازش مقاله در نشریات  ۲11تا  ۵1افزایش 

 فناوری
 خرداد 92ایسنا/ 

  "شناخت محیط زیست"درس عمومی  :های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خبر دادمعاون آموزش و مشارکت

 شود.ها تدریس میواحد در دانشگاه ۲در قالب 
 خرداد 01ایرنا/ 

اندازی واحدهای مددکاری حسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مطرح کرد؛ ضرورت راه  سید

 های اجتماعی اجتماعی در مدارس با هدف آموزش مراقبت
 خرداد 03پانا/ 
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 منبع/ تاریخ خانواده/ تربیت/ زنان/سالمندان/جمعیت

 دانشکده زنان تأسیسامضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تهران و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای 

 و خانواده
 خرداد 01ایرنا/ 

ود و سالمت اجتماعی ضمن انتقاد نسبت به کمب بخشیتواندلبری؛ رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم 

ود نب ازجملههای سطوح مختلف در حوزه سالمندی نیروهای متخصص حوزه سالمندی، مطرح کرد؛ فقدان زیرساخت

هزار  3سال دارای  ۵مهدها و متخصصین سالمندی علیرغم برابری جمعیت سالمند کشور با جمعیت کودکان زیر  

 پزشک متخصص  

 خرداد 92ایسنا/ 

قداست » المللی خانواده و تربیت معنوی با موضوع بررسیبرگزاری بیست و یکمین پیش نشست اولین کنفرانس بین

با همکاری مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه خانواده اسالمی و تربیت معنوی « خانواده بین نفی و اثبات

 دخردا 30به میزبانی دانشگاه قرآن و حدیث در « خاتم»

 خرداد 92حوزه/ 

فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی از سوی مدیریت حوزه علمیه  هایپژوهشانتشار دومین شماره دو فصلنامه 

 تحلیل و»، «تحلیل فقهی محدوده پوشش بانوان از منظر فقهای امامیه»مقاله شامل  6خواهران استان اصفهان با  

بر حقوق  دتأکیمبانی فقهی تفسیری احکام نسیان با »، «های تربیت جنسی فرزندان بررسی مبانی فقهی روش

 و ...« خانواده

 خرداد 92حوزه/ 

واده و قول مساعد رئیس فراکسیون زنان مجلس تحصیل در رشته مطالعات زنان و خان هایفرصتبررسی مشکالت و 

برای پیگیری مشکالت، طی نشستی با حضور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس و اساتید و دانشجویان دانشگاه 

 الزهرا

 تیر 9دانشجو/ 

نوشته معصومه نیکوخصال توسط مرکز نشر هاجر؛ ناشر « جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن»انتشار کتاب 

ه کار خانگی زن و پاسخ ب المثلاجرتتخصصی زن و خانواده و هدف اش این است که با توسعه در مستندات شرعی 

 ن مسلمان در دنیای کنونی باشدایراد شورای نگهبان، بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای فکری و نظری ز

 خرداد 92حوزه/ 

نفر از مراجع عظام تقلید توسط گروه فقه  0۲تدوین مسائل فقهی مربوط به باروری، فرزندآوری و سقط جنین از منظر

 پژوهشکده باقرالعلوم)ع(
 خرداد 03رسا/ 
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عالم عباس مسجدی آرانی؛ رئیس هزار پرونده سقط جنین درمانی در پزشکی قانونی طبق ا 0۲تشکیل ساالنه حدود 

 سازمان پزشکی قانونی کشور
 خرداد 01تسنیم/ 

 3.۵جباری؛ رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت بر لزوم ارزان شدن درمان ناباروری با توجه به وجود  تأکید

باال و  هایموانع درمان ناباروری، مسائل ساختاری، هزینه ترینمهممیلیون زوج نابارور در کشور و با توجه به اینکه 

 .فقدان سهولت و دسترسی است

 خرداد 03دانشجو/ 

درصد دختران کشور، گفت: الزمه افزایش جمعیت 31نگر ایران ضمن هشدار نسبت به عدم ازدواج پدر پزشکی جامعه

فرزندان، نکاحی نیستند اما در ایران فرزندآوری غیرنکاحی درصد 44باالتر رفتن آمار ازدواج است؛ در سایر کشورها 

 .نزدیک صفر است

 دخردا 92تسنیم/ 

 منبع/ تاریخ دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

روحانیت برای تبیین مناسبات با نهاد قدرت و لزوم عدم رها کردن همه  درون حوزویبر لزوم آغاز گفتگوی  تأکید

ارکان قدرت توسط روحانیت و نیز عدم حضور آن در همه نهادهای قدرت در گفتگوی با عبد الوهاب فراتی عضو 

 مهپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در راستای بررسی وضعیت فعلی و نگاهی به آینده این نهاد م علمیهیئت

 خرداد 92حوزه/ 

یه های سالسل صوفای؛ رصد هویت تاریخی، تحوالت، انحرافات، آموزهپژوهشی جامع در تصوف فرقه»انتشار کتاب 

محمد اسماعیل عبداللهی، با همکاری پژوهشکده باقر العلوم که در معرفی و نقد تصوف تشکیالتی  تألیف، «هاآنو نقد 

 فعال در ایران و جهان می باشد. 

 خرداد 92ایبنا/ 

کشور اروپایی و دیدار با پاپ  ۵اعرافی با مراجع تقلید و ارائه گزارشی از سفر هیئت حوزوی به واتیکان و  اهللآیتدیدار 

 فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک 
 تیر 1حوزه/ 

یه به های علموزهبا موضوع گزارش سفر مدیر ح«های علمیه برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری ادیان حوزه

 لمللابینبر همکاری نهادهای حوزوی و  تأکید ازجملهاعرافی  اهللآیتگانه این سفر توسط  40اروپا و بیان مصوبات 

 ها کار مطالعاتی و تحقیقاتی های ذیربط،تداوم سفر و رسیدن به یک نتیجه مهم و رسیدن به دهو دستگاه

 خرداد 01حوزه/ 
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که با همکاری « هاها و چالشآفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیتادیان و صلح»شمین همایش مهلت ارسال مقاالت به ش

برخی از محورهای  .اعالم شد 0410ماه شود، تا آخرِ آباننهادهای علمی از کشورهای گوناگون جهان برگزار می

 :پیشنهادی مقاالت

  ...یابی به صلحِ جهانیبرای دسترویکرد ادیان به گوناگونیِ فرهنگی، اخالق، عرفان، رواداری و 

 آفرینیهای هویت، جنسیت، قومیت، فرق مذهبی و... با هدف صلحرویکرد ادیان به مقوله 

 المللیای و بیننقش ادیان و مذاهب در کاهش منازعات و خشونت در سطوح ملی، منطقه 

 ماندگی در جهان امروزرویکرد ادیان به تبعیض، استبداد و استثمار و عقب 

 خرداد 92ایسنا/ 

« شناسی مطالعات قرآن و کتاب مقدسآسیب»انتشار دوره پنجم فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی با عنوان 

کتاب  ای قرآن ومطالعات مقایسه»امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی با مقاالتی چون به صاحب

 و ...« سی مباحث، مسائل و ابعاد نزول زبانی قرآنبرر»، «شناسی و راهکارهامقدس: آسیب

 خرداد 92حوزه/ 

های علمی دین و فضای مجازی نشست از سلسله  "بررسی فقهی معامالت آتی رمزارز )فیوچرز("برگزاری نشست 

گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(،  علمیهیئتمهدی خطیبی عضو  االسالمحجتباحضور 

 تیر  ۲جشنبه پن

 خرداد 92حوزه/ 

ایجاد  لزوم تأکیدارسطا استاد حوزه و دانشگاه تبیین کرد؛ ویژگی ها، اهداف و عناصر فقه اجتماعی و  االسالمحجت

 مرکز تدبیر و اجرای نظامات استخراجی فقه نظام در نخستین همایش ملی فقه نظام ساز
 خرداد 92رسا/ 

ای هتالش خانم مارول ـ نماینده رویکرد جدید هالیوود برای وارد کردن اسالم به دهکده جهانی و جایگزینی قدرت

 های دینی خرافی به جای قدرت
 خبرگزاری تسنیم

فه با همکاری گروه دانشی فلس« آسیب شناسی سده اخیر حوزه و آینده پژوهی فلسفه حوزوی قم»برگزاری نشست 

 حوزه علمیه قم و گروه معرفت شناسی پژوهشگاه در یکم تیر باز تأسیسدبیرخانه کنگره یکصدمین سال 
 تیر 1حوزه/ 

دفتر مطالعات اسالمی فضای مجازی در پایان المللی اسالم و فضای مجازی به همت برگزاری اولین همایش بین

 .شودها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسالم برگزار میبا هدف تولید دانش، تضارب اندیشه 0410سال 
 خرداد 92ایبنا/ 
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 امند در تحول تبلیغ بر اساس نیازهای روز جامعه بگرایی مبلغان دغدغهبرگزاری همایش تبلیغ نو با محوریت هم

 پناهیان؛ مدیرکل اداره مبلغین  والمسلمیناالسالمحجتسخنرانی 
 تیر 1رسا/ 

های پنجمین همایش به عنوان یکی از پنل« سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران» مسئلهبررسی 

ده پژوهشک علمیهیئتو سخنرانی سید حسین سیدی؛ عضو « های مفهومی و نظری درباره جامعه ایرانکنکاش»

وم که به بررسی مفه« کارکردهای اطلس نیکوکاری در حکمرانی امور خیر»مطالعات نوین وقف و امور خیر با عنوان 

پردازد و بر لزوم بررسی تفاوت حکمرانی با حکومت یا دولت برای فهم بهتر مفهوم حکمرانی حکمرانی و حکومت می

  دارد. تأکید

 خرداد 92ایسنا/ 

ساحت تربیتی شامل ساحت  04لم زاده نوری خبر داد؛ توسعه و تدوین نظام نامه تربیتی حوزه در عا االسالمحجت

های: تربیتی و اعتقادی، ایمانی، عبادی و سلوکی، فکری و ذهنی و عقالنی، خِلقی و شخصیتی، زیستی و بدنی و 

نفی و ی، جمعی و تشکیالتی، صجسمی، هنری و زیبایی شناختی، اجتماعی و فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و معیشت

 بر لزوم رشیده شدن طلبه از حیث کنش اجتماعی  تأکیدرسالتی، سیاسی و انقالبی و تمدنی، محیطی و 

 خرداد 92حوزه/ 

های عفیفانه مزون تأسیس :مرتضی برگستان؛ مدیرکل امور دآنش آموختگان حوزه علمیه خواهران کشور مطرح کرد

 به منظور توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تولید پوشاک اسالمی 
 خرداد 92حوزه/ 

ردی های راهبپژوهش»نشست همایش علمی بررسی راهبرد مُد پایدار در صنعت ملی پوشاک ایران در سومین پیش

 خرداد  30در « اسالمی -پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی

ر پژوهشگاه فرهنگ، هن

 خرداد 92و ارتباطات/ 

زدهی سید سجاد ای االسالمحجتبا حضور « المللبینهای فقه سیاسی و سازمان»برگزاری نشست علمی ترویجی 

 خرداد ۲۲در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 
 خرداد 92ایبنا/ 

 ژرژ نیکوال تامر، اسالم شناس تألیفهای تاریخی( خواستگاه اسالم، دستاوردها و سلسله) 0جلد « اسالم»انتشار کتاب 

 آلمانی در آینده نزدیک 
 خرداد 92ایسنا/ 

های مربوط به همایش ملی بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور با برگزاری چهاردهمین نشست از سلسله نشست

دیشه و ان حضوری و مجازی به همت پژوهشگاه فرهنگ صورتبه« موانع توسعه فرهنگ دینی»عنوان نشست علمی 

 خردادماه  31اسالمی 

 خرداد 92مهر/ 
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 خرداد 01ایبنا/  در اول تیرماه« حجاب مسئلهجایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسالم در »برگزاری نشست علمی 

علمیه از طرح جدید استعدادیابی طالب خبر داد و  هایحوزهعالم زاده نوری؛ معاون تهذیب و تربیت  االسالمحجت

 .شودمیگفت: برای طالب از زمان گزینش پرونده استعدادیابی تشکیل 
 خرداد 92رسا/ 

 خرداد 01ایبنا/  اول تیرماه« پژوهی فلسفه حوزوی قمشناسی سده اخیر حوزه و آیندهآسیب»برگزاری نشست 

ی لندن با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با حضور برگزاری پانزدهمین کنفرانس وحدت اسالم

 اندیشمندان و نخبگان اسالمی
 تیر 9ایرنا/ 

 خرداد 92حوزه/  این مناسبت بهارتحال مهدوی دامغانی و پیام های گسترده از طرف علما، مراجع و شخصیت های علمی و دینی 

در راستای تحقق  "تحقیقاتی دانشمندان جوان هایفرصت"طرح دانشگاه جهان اسالم برای مشارکت در  ۷آمادگی 

 افزایی و ارتقای ظرفیت فعالین علم، فناوری و نوآوری جهان اسالممأموریت بنیاد علم و فناوری مصطفی )ص( و هم
 خرداد 92ایسنا/ 

اهلل شریعتی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( بر لزوم پیگیری مقابله با اهانت به ادیان در االسالم روححجت تأکید

 « المللیهای بینفقه سیاسی و سازمان»های جهانی در جریان نشست علمی سازمان
 خرداد 92ایکا/ 

 و "حسبی اهلل"با عنوان عبارت  یهایعبارت زیادشدنسازی خاموش و خزنده جریان وهابیت در تبریز و فرهنگ

 )ع( و توسل به ائمه اطهار)ع( بیتاهلبر روی خودروها با هدف حذف  "التنسَ ذکر اهلل"
 خرداد 92حوزه/ 

 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

رجمه موفق باشیم؟ نوشته سدال نیلی به ت کنیممیبا عنوان فرعی چگونه در هر جا که کار « انقالب دورکاری»انتشار 

د از آن ها و رهبران باید بتوانندهد و مشکالتی که بیشتر تیمفرهاد رنگ بست که مشکالت دورکاری را توضیح می

 های خود را به باالترین سطوح برسانند، مطرح و بررسی کرده است.عبور کنند تا سازمان

 خرداد 92ایبنا/ 

 

شناس مطرح کرد؛ ضرورت آموزش حقوق شهروندی در مدارس و نظام آموزشی و مقدم؛ یک جامعهاهلل قراییامان

 پذیر آموز به شهروند مسئولیتلزوم تبدیل دانش
 خرداد 92پانا/ 
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محوری در سازمان  مسئلهبرنامه نظارت با موضوع  ۷۲۲احمد رحمانیان؛ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: 

 .و مشکل اصلی را رفع کرده یا کاهش دهیم مسئلهدنبال این هستیم آن  هاآنبازرسی کل کشور طراحی شده که در 
 خرداد 03دانشجو/ 

پیشنهاد اصالحی سازمان بازرسی  کل کشور تا قبل از اینکه جرمی روی دهد فرآیندها اصالح  ۷11هزار و  06ارائه 

 .مفسده جلوگیری شودو از ارتکاب جرم یا 
 تیر 1فارس/ 

له بر موضوع جغرافیای سیاستگذاری و مقاالتی ازجم تأکیدبا « گفتگو»فصلنامه فرهنگی و اجتماعی  ۲0انتشار شماره 

ای در پیش و پس از انقالب، خودمختاری محلی و تعلیق قدرت دولت در و توسعه منطقه ریزیبرنامهسال  61بررسی 

اجتماعی  های جدیدبندی نوفئودال در ایران، ارجاعات سرزمینی در سیاستآمدن و تثبیت شکلطرح توسعه الشتر، بر

 های رها شده ای برای مکانشهری و منطقه« توسعه»بندی مجدد و چارچوب

 خرداد 92ایلنا/ 

و  0410آبان  31خامنه ای  اهللآیتی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی المللبینبرگزاری اولین همایش 

 به دبیرخانه همایش  0410شهریور  30درخواست از عالقمندان برای ارسال مقاالت با موضوعات متنوع پژوهشی تا 
 خرداد 03مهر/ 

االسالم لکزایی؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( بر تدوین حجت تأکید

 های تصدی مسئولیت در کشور و لحاظ شدن آن در سپردن مسئولیت به افرادمالک
 خرداد 92ایکنا/ 

بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح  :در دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت

قانون مهریه، ادامه بررسی الیحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، اصالح قانون مجازات 

گران در نظام اقتصادی ، بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، بررسی طرح اصالح قانون استفاده بعضی از اخالل

 نماینده حقوقی در مراجع قضایی ها از دستگاه

 خرداد 92خانه ملت/ 

های استراتژیک ریاست از سوی مرکز بررسی« حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت»برگزاری همایش  

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، احسان خاندوزی وزیر  رئیسجمهوری با حضور محمدصادق خیاطیان 

  خرداد 31در  ارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی امور اقتصادی و د

 خرداد 03ایسنا/ 

ا ب« های امام خمینی از دیدگاه حقوقدانانتبیین اندیشه»برگزاری همایش  :رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه خبر داد

جهاد تبیین  و با هدف اصالح گری، تحول آفرینی و پیشرفت کشور همزمان با هفته قوه قضاییه با رویکرد  31حضور 

 تیر در ساختمان سابق مجلس  ۵در عرصه حقوقی در 

 تیر 1ایرنا/
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در دیدار عاطفه خادمی، مشاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد با قاسم زائری رئیس 

ریزی راهبردی در حوزه مسائل اجتماعی و اعالم آمادگی برای همکاری مشترک در حوزه برنامه :شد تأکیدپژوهشگاه 

 های اجتماعیمسائل و آسیب

پژوهشگاه فرهنگ ، هنر 

 خرداد 92و ارتباطات/ 

 خرداد 03آنا/  های قضایی اجتماعی ورزشکاران برای حل پرونده ای بر لزوم استفاده از ظرفیت باالیاژه االسالمحجت تأکید

 احمدی مقدم؛ رئیس دانشگاه دفاع ملی مطرح کرد؛ ضرورت تغییر مدیریت بحران در کشور

ها در سراسر جهان در دوره پساکرونا به و لزوم انجام اصالحات الزم در این حوزه  با توجه به کاهش توانایی دولت

 های جدی در کارآمدی حکمرانیدلیل افزایش مطالبات و ایجاد چالش

 خرداد 03آنا/ 

شد؛  دتأکیرسانی کرونا با رئیس پژوهشگاه در دیدار محمد خدادی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد و دبیر کمیته اطالع

 رسانی کشور در دوره کروناضرورت مستندنگاری تجربه های موفق نظام اطالع

پژوهشگاه فرهنگ ، هنر 

 خرداد 92و ارتباطات/

درصد ثروت کشور در تهران است که ظرفیت بسیار خوب پایتخت  ۷1خبر داد :  :نمحسن منصوری؛ استاندار تهرا

 .ها نشده استها استفاده مناسبی از این ظرفیتمی باشد اما در این سال
 خرداد 01ایرنا/ 

 خرداد 92ایسنا/  درصدی میزان اشتغال در صنعت گردشگری ایران طبق آمار اعالمی توسط سخنگوی دولت ۵.0افزایش  

 تیر9ایسنا/  اعالم آمادگی دادستانی کل کشور به منظور رفع موانع قضایی مدیریت شهری

 خرداد 1رسا/  داری قبل از زمستان سال جاری و ابراز امیدواری به تصویب آنتهیه قانون اجاره بر لزوممحمدباقر قالیباف  تأکید

و پارک علم  گذاری و اقتصاد هوشمندانستیتو سیاست تأسیسوصنعت به وزیر اقتصاد برای پیشنهادهای دانشگاه علم

 و فناوری مشترک ایران و چین در این دانشگاه 
 خرداد 92ایسنا/

احمر ایران و نماینده دائم جمهوری اسالمی در مقر اروپایی سازمان ملل پیرحسین کولیوند؛ رئیس جمعیت هالل تأکید

 خرداد ۲۴ایلنا/  المللاحمر ایران در سطح بینهای هاللدر ژنو، بر ضرورت انعکاس فعالیت
 

های عمرانی کشور ی سامانه ثبت پروژهاندازهای کشور از راهها و شهردارینژاد؛ رئیس سازمان دهیاریمهدی جمالی

 .خبر داد
 تیر 1ایسنا/ 
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 منبع/ تاریخ آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه ماندگان

در  "ان کارکودک"قوه قضائیه با اشاره به عوامل گسترده شدن مسئله  مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری

های دولتی تخطی های قانونی در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، برای ارگانمجازات بینیپیشجامعه از 

 با وجود صراحت قانون انتقاد کرد. "پلیس اطفال"های خبر داد و از عدم تشکیل کننده از مسئولیت

 خرداد 92تسنیم/ 

ها برای ز فعاالن اجتماعی و رسانهاالسالم سید محسن موسوی، معاون اول دادستان کل کشور ادرخواست  حجت

 را به دادستانی کل "کودکان کار"مستندات مربوط به باندهای 
 تیر 1تسنیم/ 

های آموختگان ایرانی خارج از کشور در سازمان محیط زیست با توجه به پیچیدگیپیشنهاد تشکیل کمیته دانش 

طرات تهدید کننده کشور که عمدتا  در حوزه محیط بندی مخابر اولویت تأکیدمدیریت محیط زیست متنوع ایران و 

 است.  سالیخشکآبی و کم مسئلهمشکالت روحی و روانی مردم که ریشه ان در  ازجملهزیست هستند 

 خرداد 92ایسنا/ 

تن مواد مخدر  ۲4۴تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان در سال جاری و کشف بیش از  4۷کشف و ضبط بیش از 

 هدر سال گذشت
 تیر 1ایرنا/ 

را تعنوان شد؛ نبود قوانین و سیستم ارزیابی شفاف در زمینه  "آشپزخانه در قاب رسانه هایترا ریخته"در نشست 

 و سرگردانی مردم هاریخته
 خرداد 03ایسنا/ 

 غالم عباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور مطرح کرد؛ خام فروشی و واگذاری معادن دو چالش اصلی

 کشور و جای خالی شرکت های دانش بنیان در این میان
 تیر 1فارس/ 

هزار  0۴کنند  و هزار پزشک عمومی، کار پزشکی نمی ۲1سازمان نظام پزشکی کشور با اعالم اینکه حدود  رئیس

ن در اهای بهداشت کمبود داریم، بر لزوم بکار گیری این پزشکپزشک در شبکه نظام ارجاع و پزشک خانواده و خانه

 کرد. تأکیدشبکه 

 خرداد 92تابناک/ 

های بلندمرتبه وجود ندارد و در آماری از تعداد ساختمان:اللهی، دبیر کارگروه مخاطرات طبیعی مطرح کردعلی بیت

 میلیون واحد مسکونی فاقد اسکلت هستند و در برابر زلزله ایمنی ندارند  01کشور  
 خرداد 92پانا/ 
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 تاریخمنبع/  فرهنگ/ هنر

بررسی عملکرد کارگروه رصد فرهنگی در یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور 

 خرداد ۲۲جمهور در  رئیسمعاون اول 

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر 

 خرداد 92و ارتباطات/ 

های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران مطرح شد؛ کشاکش تمدن و خشونت در جامعه در پنجمین همایش کنکاش

 « هاهای جامعۀ ایران، اُمیدها و بیمها و پایداریدگرگونی»ایران، تغییرات اجتماعی ایران و موضوع 

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر 

 خرداد 92و ارتباطات/ 

 -های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانیپژوهش»نشست همایش علمی ین پیشهشدار عماد افروغ در دوم

به عنوان نویسنده کتاب، نسبت به مغایرت وضعیت مد « چرخه مُد در ایران»و نشست نقد و بررسی کتاب « اسالمی

 تاریخی و فرهنگی  مسئلهو لباس با 

پژوهشگاه فرهنگ ، 

 92هنر و ارتباطات/ 

 خرداد

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از تشکیل بانک اطالعاتی بناهای تاریخی،  مدیرعامل؛ یدیمؤد محم 

 .ها در پایتخت خبر دادموزهها و خانهباغ موزه
 خرداد 92ایلنا/

یازمند نامیری؛ نویسنده کتاب مطرح کرد: با توجه به تعلق قوانین مرتبط با حقوق نویسندگان به سال های گذشته، 

 قوانینی برای دفاع از حقوق نویسندگان هستیم.
 خرداد 92میزان/ 

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

های سایبری با عنوان کودکان و فضای مجازی به همت مرکز تشخیص و پیشگیری انتشار جلد چهارم کتاب دانستنی

 پیشگیرانه سایبری است.از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا و شامل هشدارهای 
 خرداد 92ایکنا/ 

 خرداد 01آنا/  پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد؛ رونمایی از اینترنت ویژه کودکان تا دو هفته آیندهزارع
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 مشروح اخبار
 را برای تبیین مناسبات خود با نهاد قدرت آغاز کند درون حوزویوگوی روحانیت گفت 

 خبرگزاری حوزه :منبع

عبدالوهاب فراتی با بیان اینکه روحانیت گاهی خود را به یک جریان سیاسی تقلیل داده و از آن حمایت کرده است، گفت: روحانیت باید 

انجام دهد. همانطور که نباید اصرار داشته باشیم که روحانیت در همه نهادهای قدرت حضور داشته باشد،  درون حوزویوگوی گفت

 .گوییم که همه ارکان قدرت را رها کند، زیرا خطرناک استنباید ب

اهلل حائری یزدی قرار داریم، اقدامی که با حوزه قم از سوی مرحوم آیت باز تأسیسعبدالوهاب فراتیبه گزارش ایکنا، در صدمین سال 

 .اهلل بروجردی تداوم یافت و در نهایت منجر به انقالب اسالمی شدزحمات آیت

ژوهشگاه پ علمیهیئتدر راستای بررسی وضعیت فعلی و نگاهی به آینده این نهاد مهم، خبرنگار ایکنا، با عبدالوهاب فراتی، عضو 

  .خوانیدوگو کرده که در ادامه میفرهنگ و اندیشه اسالمی، گفت

 اخیر چیست؟ صدسالحلیل شما از تحوالت حوزه در ت

تر شده و نقش آن در تحوالت معرفتی و اجتماعی ایران یافتهخود تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته و سازمان تأسیسحوزه از ابتدای 

 خرداد 0۵هم بیشتر شده است. در انقالب مشروطه حوزه علمیه قم هیچ نقشی در تحوالت سیاسی و اجتماعی آن نداشت و بعد از 

سیاسی، اجتماعی به قم گره خورد. قبل از این تاریخ، قم عمدتا  در حاشیه حوزه به ایفای نقش پرداخت و سرنوشت تحوالت  034۲

 .، روحانیت با حیات سیاسی و اجتماعی مردم سروکار پیدا کردبعدازآنتحوالت تهران بود، ولی 

نسبت  گران همهای دیتر شده و تعامالتش با دنیای جدید و اقشار مختلف بیشتر شده است. البته داوریهمچنین حوزه علمیه جهانی

به حوزه زیادتر شده است؛ قبل از انقالب حوزه تبدیل به سوژه و ابژه دیگران نشده بود و کمتر کسی ممکن بود تحوالت حوزه و 

ه بین قرار دارد و به همین اندازتحوالت و حوادث حوزه و روحانیت زیر ذره ترینکوچکو  ترینبزرگروحانیت را بررسی کند، ولی امروزه 

 .هم بیشتر شده است هاآنیت مسئول

 زنظراهایی به همراه داشته است. ها، آسیبهای سیاسی و اجتماعی در کنار موفقیتحضور بیشتر روحانیت در میدان هرحالبهایکناـ 

  آسیب چیست؟ ترینمهمشما 

ترین نهاد مدنی و قدیمی ترینبزرگعنوان  مدنی به نهادی سیاسی تبدیل شد. اگر تا قبل از انقالب به نهادیکقالب از بعداز انروحانیت 

شده و دقیقی در شد، حاال خودش وارد دولت شده و همین امر سبب شده تا حوزه نتواند رابطه تنظیمها محسوب میدر مقابل دولت

 .نسبت با حکومت داشته باشد و نقش مدنی خود را ایفا و بین این نقش و قدرت رابطه برقرار کند
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؛ منزلت نبود قبال  که روحانیت دیده این است که ورود به میدان اجرا و قدرت او را دچار مسائل جدیدی کرده است که  آسیبی ترینمهم

اجتماعی حوزه به خطر افتاده و آفاتی مانند تمایل به دنیاگرایی در برخی افراد پدید آمده و گاهی خود را به یک جریان سیاسی تقلیل 

 .داده و از آن حمایت کرده است

 ها چیست؟مواجهه با این چالش حلراه، اما آمدهدستبههایی است که البته این موارد در کنار موفقیت

انجام دهد. همانطور که نباید اصرار داشته باشیم که روحانیت در همه نهادهای قدرت  درون حوزویوگوی ابتدا روحانیت باید گفت

قدرت را رها کند، زیرا خطرناک است. به همین دلیل باید یک نظریه و الگو طراحی و حضور داشته باشد، نباید بگوییم که همه ارکان 

تبیین کند تا وارد چه مناصبی شود که متناسب با جایگاه فقهی و علمی آن  درستیبهترسیم شود و مناسبات نهاد قدرت و روحانیت را 

 .مناصب اجرایی نشود ازجملهباشد و وارد چه مناصبی 

او گذاشته شود، موضوعاتی است که هنوز به  بر عهدههایی پردازی مداخله کند و چه مسئولیتتا کجا باید در نظریه اینکه روحانیت

 .گیری گفتمان عقالنی هستندگفتمان تبدیل نشده است؛ از طرفی جریانات تند سیاسی هم مانع شکل

به این معنا نیست که این دغدغه و نگرانی در حوزه وجود ندارد،  عملی نداشته است. البته بروندادشاید جلساتی در این زمینه بوده اما 

 کنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است و به الگویهای مختلف بیان میبلکه برخی افراد از روی دلسوزی سخنانشان را به مناسبت

ز مطالعات راهبردی روحانیت نداریم که ایم. علت این است که ما مرکروشنی که مورد وفاق همه جریانات داخلی حوزه باشد نرسیده

 .ارائه بدهد و متولیان حوزه را متقاعد کند که در چنین فضایی حرکت کنند حلراه

 بینی شما از آینده نهاد حوزه و مرجعیت چیست؟پیش

ت د و آنچه را سبب افمرجعیت کلی حوزه و نهاد روحانیت و مرجعیت فقهی و افتاء فکری کن ازجملهروحانیت باید در مورد آینده خود 

منزلت اجتماعی او شده است پیدا کند و برای کاهش آن تالش کند. مدلی برای ورود و خروج خود به قدرت تعیین کند و حوزه مراقبت 

 کند که روحانیت بیش از این آسیب نبیند و زبان خود را در مواجهه با مخاطبان خود تغییر دهد و از روی تحکم و اقتدار با مخاطبان

سخن نگوید. همچنین منتظر نماند تا یک ایدئولوژی در جامعه فراگیر شود و آن وقت به فکر پاسخ بیفتد. به تعبیری گفتمان تولید کند 

 .های رایج پاسخ بدهدنه اینکه از روی انفعال به گفتمان

یت کنند روحاننکند؛ االن مردم تصور می روحانیت باید رهبری تحوالت را بر عهده بگیرد و بیش از همه اقتدار مدنی خود را فراموش

اند و دانند بخش اعظمی از روحانیت در شرایط کنونی بیشترین لطمه را خوردهمدافع تام و تمام وضع موجود است، در صورتی که نمی

ند. اگر این برقرار ک این مسئله نیازمند تبیین است؛ روحانیت هنوز به این توانمندی نرسیده که بین نقد قدرت و حمایت از آن رابطه

د که کننامر بین حقوق مردم و حقوق حکومت دایر شد و روحانیت در کنار مردم ایستاد، مردم هم احساس می هرگاهرابطه تنظیم شود، 

از جنس خودشان هستند، ولی اگر روحانیت به یک جریان سیاسی تبدیل شود و خودش را حامی جریانی خاص نشان دهد، مردم  هاآن
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دانند و نباید این نگاه را از دست بدهیم و روحانیت گیرند. هنوز اقشار زیادی از مردم به روحانیت اعتماد دارند و آن را امین میمی فاصله

 .باید این روحیه را حفظ کند

 های فقهی و غیرفقهی تفکیک ایجاد کند؟آیا الزم است روحانیت میان مسئولیت

اف و ها متعلق به اصنهای حکومت حضور داشته باشد و این مسئولیتحانیت در برخی بخشبراساس متون فقهی، ضرورت دارد که رو

ی هایهای دیگر نیست و خیلی محدود است، مانند امام جمعه و جماعت، قضاوت، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و...، ولی سمتگروه

  .را ترک کند هاآنکه روحانیت  مانند وزارت و نمایندگی مجلس ضرورت شرعی و اجتماعی ندارد و خوب است

اهلل بروجردی، ای در عرصه سیاست داشتند، ولی بعد از وفات آیتاهلل بروجردی مشی محتاطانهاهلل حائری یزدی و آیتگفته شده که آیت

یادی را هایی زگرفتند و همین امر سبب شد تا چالش بر عهدهدیگری شدند و فعالیت سیاسی و اجرایی را  حوزه و روحانیت وارد عرصه

  تجربه کنند. دیدگاه شما چیست؟

ی گفت که اهلل حائرکنید. آیتاید و مثل امام حسین)ع( قیام نمیای از آقای حائری پرسید که چرا شما این رویه را درپیش گرفتهطلبه

الم درس بخوانیم، مطالعه کنیم و تهذیب نفس کنیم تا حوزه بماند. داشتن اصل اس امروز وظیفه ما حسنی است. ما باید برای نگه

 ها نیز آقای حائری نتیجه زحمات خود را دیداهلل حائری را مجبور کرد که حوزه را از سیاست دور کند. بعدبنابراین شرایط تاریخی آیت

روز درس خواندند مجتهد و جزء افراد مشهور در زمان و تمامی کسانی که در آن دوره در محفل درسی ایشان حضور پیدا کردند و شبانه

ای آق ازجملهخود شدند. تمام شاگردان ایشان و تمام مجتهدان معاصری که در آن زمان در قم بودند از محضر درس ایشان برخاستند، 

 .خویی در نجف که تمام شاگردانشان مقامات عالی اجتهاد را طی کردند

اهلل بروجردی را به خود مشغول کرد این بود که حوزه ضمن اینکه باید ها آیتاهلل حائری و بعدیتچیزی که ذهن مؤسس حوزه یعنی آ

های سیاسی بندیزده شود، یعنی روحانیت قم نباید خود را تابعی از دستهتوجه نباشد، نباید سیاستبه تحوالت سیاسی پیرامون خود بی

 .های بزرگ در تهران شدهای جناحبازتابی از دعوا های سیاسی ما در قمدر تهران کند و گاهی دعوا

شان این بود که چرا روحانیت مدرسه و حجره را رها برخی که امروز منتقد حضور روحانیت در حکومت هستند، یکی از انتقادات اساسی

اط و گردد. این افررکرد سنتی خود برنمیاند که چرا روحانیت به کامنتقد شده هاآن پردازد و امروز همکند و به امور اجتماعی نمینمی

اهلل العظمی تشناسیم؛ آیتاریخ صدسالگی حوزه را با سه نفر می هرحالبهها شاید دقیق نباشد و نتواند به روحانیت کمک کند. تفریط

ه ام)ره( با اتکا به ذخایری کاهلل العظمی بروجردی و امام خمینی)ره(. این سه نفر سرنوشت حوزه را رقم زدند. بی تردید امحائری، آیت

اهلل حائری حوزه را از انزوا خارج کرد؛ آقای بروجردی به تکثیر، آیات حائری و بروجردی در اختیار او قرار دادند، توانست انقالب کند. آیت

 ی پیش برد که منجر بهسمت تحوالت سیاس توسعه و تقویت حوزه پرداخت و امام)ره( با استفاده از ذخایر آن دو بزرگوار حوزه را به

انقالب اسالمی شد. بنابراین این تحلیل که آن دو محتاط بودند و امام )ره( نبود، چندان درست نیست، زیرا همه مسیر کمال را طی 

 .کردند
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 گری در حکمرانی امور خیر دارداطلس نیکوکاری نقش تنظیم 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

گوید: می داند وگری در نگاشت حکمرانی امور خیر میبسیار مهم با نقش تنظیم نهادیکاطلس نیکوکاری را « سید حسین سیدی»

گذاری استو سپس جایگزینی سی مؤثرگذاری مبتنی بر سعی و خطا، عالیق و شهود افراد نقش این اطلس جلوگیری از سیاست ترینمهم

 .گذاری کنونی استمبتنی بر تحلیل داده بر فرآیند سیاست

توسط انجمن جامعه شناسی  0410خرداد  ۲6و   ۲۵در تاریخ «  های مفهومی و نظری درباره جامعه ایرانکنکاش»یش پنجمین هما

 .ایران برگزار شد

های جامعۀ ایران: امیدها ها و پایداریدگرگونی»تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه گزارش داد: این همایش به موضوع  

یکباره متوقّف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت های وسیع و ژرف بهرود گرگونییافته است. انتظار نمی اختصاص« هاو بیم

ه هایی باشند که جامعه را بها و نهادمندیها، جنبشسازِ پویشتوانند زمینهها به شدت ادامه دارند و هم میکاسته شود. دگرگونی هاآن

ادی و های توسعۀ اقتصهای اجتماعی، رفع مشکالت، تقویت ظرفیتلی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحرانهای مسمت توسعۀ ظرفیت

ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع توانند زمینهاجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می

 .کنندو خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملیبحران

نظران، اندیشمندان و وگو و مُباحثۀ اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحبهدف همایش را ایجاد امکان گفت ترینمهماین انجمن 

 زای آیندۀ ایناُمیدآفرین یا بیماندازهای گوناگونِ های اجتماعی ایران در سدۀ اخیر و چشممندان دربارۀ ایران، آثار دگرگونیعالقه

  .ها معرفی کرده استدگرگونی

های مفهومی و نظری درباره کنکاش»های پنجمین همایش عنوان یکی از پنل« سیمای در حال تغییر نیکوکاری در جامعه ایران»

پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر سخنرانی با عنوان  علمیهیئتعضو « سید حسین سیدی»است. در این پنل « جامعه ایران

 .آیدارائه داد. متن سخنرانی در ادامه می« کارکردهای اطلس نیکوکاری در حکمرانی امور خیر»

 راندن و اداره امور و حکومت یک فرد یا یک سازمان استحکمرانی فرآیند حکم

برای فهم بهتر مفهوم حکمرانی ابتدا تفاوت آن با »گوید که پردازد و میمیسید حسین سیدی به بررسی مفهوم حکمرانی و حکومت 

 «.کنیمحکومت یا دولت را بررسی می

و حکومت یا دولت را  GOVERNANCE پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر حکمرانی را ترجمه اصطالح علمیهیئتعضو 

نخستین تفاوت این است که حکمرانی یک فرآیند است، فرآیند »داند و معتقد است که می GOVERNMENT  ترجمه اصطالح

ها اداره امور را در ، دولتGovernment راندن و اداره امور و حکومت یک فرد یا یک گروه و یا یک سازمان. همچنین درحکم

حکومت به  رأسهرمی و عمودی از  صورتبهملت برقرار است. به عبارتی جایگاه نهادهای حکومتی  –دست دارند و رابطه دولت 
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افقی است، دولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها  صورتبهها یابد. در حکمرانی رابطهدست جریان میها و نهادهای پایینسازمان

 «.نفعان دارندگیری نیاز به مذاکره، مشارکت وتفاهم همه ذیدهد و برای تصمیمقرار می

حضور مردم، مشارکت است. به این معنا که مردم  مسئلهها توان گفت در حکومتبراساس تفاوت پیشین می»افزاید که وی در ادامه می

تواند دولت یا مجلس و یا سازوکاری باشد که پس کنند که این حکومت میها مشارکت کرده و حکومت را انتخاب میدر ایجاد حکومت

حضور مردم یک پله باالتر از مشارکت است  مسئلهگیرد اما در حکمرانی در دست میاز انتخاب از سوی مردم، اداره امور را به طور کل 

ها شود؛ یعنی در این شیوه نه تنها نیاز به مشارکت مردم برای انتخاب سازماندر تکمیل مشارکت، تبدیل به شراکت می هاآنو حضور 

راکت ها نیز نیاز به شگذاریاره امور، أخذ تصمیمات و سیاستو افراد برای تشکیل سازو کارهای حکم راندن هستیم، بلکه حتی در اد

اداره امور توسط  GOVERNMENT داریم. پس همانطور که گفته شد در …های خصوصی، جامعه مدنی و مردم از طریق بخش

ی قدرت در سه بازیگر اصلی دولت)حکومت(، بخش خصوصی و بخش جامعه مدن GOVERNANCE گیرد درانجام می نهادیک

 «.)بخش سوم اقتصاد، بخش مردم نهاد( جریان دارد

یر های خصوصی و اجتماعی را تغیزند. از این رو رابطه بین حکومت و دیگر سازمانحکمرانی توازن سنتی بین دولت و ملت را بهم می

 دهدمی

 زندحکمرانی توازن سنتی میان دولت و ملت را بهم می

حکمرانی برچسبی توصیفی است که برای برجسته کردن ماهیت در حال »گوید که هد و میدسیدی، تعریفی از حکمرانی به دست می

ویژه این مفهوم توجه ما را به تنوع بازیگران و عوامل حاضر در های اخیر به کار برده شده است. بهگذاری در دههتغییر فرایند سیاست

ی حاضر های فراتر از هستۀ اجراین است که تمامی بازیگران و موقعیتکند. درنتیجه حکمرانی خواستار آگذاری جلب میفرایند سیاست

 .«گذاری را نیز در نظر بگیریم)دولت( در فرایند سیاست

نتی بین حکمرانی توازن س»کند: بیان می گونهاینهای حکمرانی را پژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر ویژگی علمیهیئتعضو 

 دهد. همچنین حکمرانیهای خصوصی و اجتماعی را تغییر مید. از این رو رابطه بین حکومت و دیگر سازمانزندولت و ملت را بهم می

ها( و فرآیند بر مبنای شراکت )تعامل( است نه مشارکت. پس براساس چارچوبی است متکی بر فرآیند )مجموعه از توافقات، قوانین، رویه

 .«کنندگیری، اجرا و نظارت پیدا مییا تصمیم، قدرت مشروع در حوزه تصمیمهای مرتبط با یک موضوع این فرآیند سازمان

 کارکردهای اطلس نیکوکاری کدام هستند؟

کارکرد اول: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که »گوید: پردازد و میسیدحسین سیدی به بررسی کارکردهای اطلس نیکوکاری می

ها، ....( اطالعات کامل و درستی در دست نیست. دالیلی ها، اتحادیههای مردم نهاد، خیریهازمانهای نماینده جامعه مدنی )ساز سازمان

مانند مقاومت حاکمیت برای توسعه این بخش، مراجع مختلف صدور مجوز، عدم توجه به اهمیت راهبردی شراکت مردم در این حوزه 

 .«های نیکوکاری باشدزمانتواند مرجع اطالعات اولیه سادخیل است. اطلس نیکوکاری می
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رای های بخش سوم بهای سازمانکننده ویژگیتواند هم ارائهاطلس نیکوکاری می»گوید که می گونهاینوی در خصوص کارکرد دوم 

 .«های واجد شرایط استکننده اطالعات سازمانکننده و ارائهمشارکت در حکمرانی باشد و هم ارزیابی

ضای کارکرد سوم: ارزیابی ف»دهد: توضیح می گونهاینطالعات نوین وقف و امور خیر کارکردهای دیگر را پژوهشکده م علمیهیئتعضو 

 ترینمهمهای امور خیر، های رفتاری نیکوکاران، نیازهای نیازمندان، اولویتبر حکمرانی امور خیر شامل مسائلی مانند شاخص مؤثر

های اجتماعی نیکوکاری، سرمایه اجتماعی نیکوکاری، آسیب تأثیرهای نیکوکاری، ارزیابی سنت تأثیرهای اجتماعی، سطح آسیب

ها های بخش خصوصی جهت مشارکت در حکمرانی امور خیر و ارزیابی این ویژگیهای سازماننیکوکاری؛ کارکرد چهارم: ارائه شاخص

ها پنجم: ارزیابی اثرگذاری اجتماعی، ارزیابی میزان موفقیت سیاستهای اقتصادی؛ کارکرد خصوصا  در حوزه مسؤولیت اجتماعی بنگاه

 .«های حکمرانی امور خیرهای دولتی و حاکمیتی و کارکرد ششم: ارزیابی سیاستهای سازمانو فعالیت

   منظور از حکمرانی مطلوب چیست؟

 ورتصبهریزی و اداره امور مرتبط با امور خیر نامهگذاری، برگذاری، قانونسیدی منظور از حکمرانی امور خیر را فرآیندهای سیاست

 .داندهای مردم نهاد و خیریه و بخش خصوصی میمشترک با شراکت سه نهاد حکومت، سازمان

حکمرانی مطلوب از اوایل دهه »گوید: وی در ادامه در خصوص حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب و حکمرانی مطلوب امور خیر می

لمللی پول، االمللی مانند، سازمان ملل متحد، صندوق بینبانک جهانی و سپس توسط برخی دیگر از نهادهای بین میالدی از سوی ۲1

چه  که حکمرانی باید سؤالها مانند حقوق بشر رسید. به عبارتی در پاسخ به این در حوزه اقتصادی مطرح شد سپس به دیگر حوزه

 .«است شدهارائهه و اثربخشی مناسبی داشته باشد؟ نظریه حکمرانی خوب اجرا شد درستیبههایی داشته باشد که ویژگی

از: حقوق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و  اندعبارتکند که تعریف می مؤلفهبانک جهانی حکمرانی مطلوب را براساس شش 

 عدم خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون

 ؟اندکدممطلوب  های حکمرانیویژگی

د که کنپردازد و عنوان میهای حکمرانی مطلوب میپژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر به بررسی ویژگی علمیهیئتعضو 

از: حقوق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و  اندعبارتکند که تعریف می مؤلفهبانک جهانی حکمرانی مطلوب را براساس شش »

ای از بخشی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون. همچنین بانک جهانی مبارزه با فساد و مجموعهعدم خشونت، اثر

 .«دهدها را برای تقویت و بهبود حکمرانی پیشنهاد میاقدامات و سیاست

از:  اندعبارتکند که های زیر را برای حکمرانی مطلوب ارائه میکمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ویژگی»گوید: سیدی می

زمان ، برابری و حاکمیت قانون. و برنامه توسعه سایریپذتیمسئولمحوری، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت، اجماع

 .«کندملل به هشت شاخص باال شاخص دیدگاه استراتژیک )هدایت( را هم اضافه می

 ؟اندکدمانواع حکمرانی 
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 :داندپژوهشکده مطالعات نوین وقف و امور خیر انواع حکمرانی را شامل موارد زیر می علمیهیئتعضو 

 های مردمی(گیری در مسائل عمومی و گروه)تصمیمPublic حکمرانی عمومی-

 های عمومی توسط نهادهای خصوصی مثل بیمه(گذاری سیاست)پایهPrivate حکمرانی خصوصی-

 ها(سطح بین دولت )تصمیمات درGlobal حکمرانی جهانی-

پذیری، ضمن توجه به همه های اجتماعی سازمان و اطمینان از دوامفرآیند رسیدن به مأموریت :Profit-Non حکمرانی غیرانتفاعی-

 ، نیکوکاران و خیرین، داوطلبان، کارمندان، دولت، مددجویان و مخاطبان، جامعه(مدیرههیئت، امنا و مؤسساننفعان )ذی

 نفعان(پایدار با مشارکت ذی صورتبه)دستیابی به اهداف سازمانی و سودآوری Corporate یحکمرانی شرکت-

 تواند هفت مجموعه کارکرد در هر سه سطح حکمرانی، حکمرانی امور خیر و حکمرانی سمن و خیریه داشته باشداطلس نیکوکاری می

 بندیجمع

گوید: می داند وگری در نگاشت حکمرانی امور خیر میبسیار مهم با نقش تنظیم نهادیکرا « اطلس نیکوکاری»سید حسین سیدی 

تواند هفت مجموعه کارکرد در هر سه سطح حکمرانی، حکمرانی امور خیر و حکمرانی سمن و خیریه داشته باشد. اطلس نیکوکاری می»

در ابتدای  در هر سه سطح مؤثر، عالیق و شهود افراد گذاری مبتنی بر سعی و خطانقش اطلس نیکوکاری جلوگیری از سیاست ترینمهم

 «گذاری کنونی است.گذاری مبتنی بر تحلیل داده بر فرآیند سیاستامر و سپس جایگزینی سیاست

 

 ارسطا تبیین کرد؛ ویژگی ها، اهداف و عناصر فقه اجتماعی والمسلمیناالسالمحجت 

 خبرگزاری رسا :منبع

 أکیدتاستاد حوزه و دانشگاه ضمن برشمردن ویژگی های فقه اجتماعی بر لزوم ایجاد مرکز تدبیر و اجرای نظامات استخراجی فقه نظام 

 .کرد

قوق گروه ح علمیهیئتمحمدجواد ارسطا عضو  والمسلمیناالسالمحجتبه گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، 

در نخستین همایش ملی فقه نظام ساز که در طبقه دوم موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع( برگزار شد،  عمومی دانشگاه تهران

، اظهار داشت: یکی از اصطالحات، فقه فردی است که ما در آن به دنبال شودمیبا اشاره به اصطالحاتی که در فقه نظام بکارگیری 

نگاه از ابتدای تدوین مباحث فقهی رایج بوده و علما با این نگاه به استخراج استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستیم و این 

 .مباحث فقهی پرداخته اند

وی در ادامه اصطالح دوم را فقه اجتماعی دانست و در توضیح آن ابراز کرد: فقه اجتماعی در سال های اخیر در کلمات صاحب نظران 

دسته از مباحث فقهی به کار می برم که دارای سه ویژگی است؛ ویژگی نخست هدف  به کار رفته و من فقه اجتماعی را به معنای آن

 .است و در فقه اجتماعی هدف تنظیم حیات اجتماعی در پرتو تعالیم دینی می باشد
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 تارسطا ویژگی دوم فقه اجتماعی را مکلفین دانست و خاطرنشان کرد: سه مکلف در این بخش داریم؛ نخس والمسلمیناالسالمحجت

 .که عالمه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته و مکلف سوم نیز دولت است شودمیشهروند و بخش دوم جامعه محسوب 

گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در ادامه افزود: من تصور می کنم که کارآمدی دارای چهار عنصر انسجام،  علمیهیئتعضو 

 .لت و عدم شاذ بودن در میان آراء فقها استپاسخگویی به نیازهای زمان، سهو

ارسطا خاطرنشان کرد: برای استخراج نظامات اسالمی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر  والمسلمیناالسالمحجت

 .رل کنیمال و آن را کنتتدریجی رخ می دهد را دنب صورتبهبگیریم؛ بلکه باید موضوعات را بر مبنای تکرار در نظر گرفته و اثری که 

ها تکرار است و دومین آن تدریجی بودن و وی در ادامه ویژگی های فقه اجتماعی را سه مورد نام برد و ابراز کرد: اولین آن ویژگی

را وان تشخیص تسومین ویژگی نیز تدبیر در موضوعات اجتماعی است؛ به این معنا که موضوعات اجتماعی نیازمند تدبیر هستند و نمی

 .به مکلفین واگذار کرد

گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در پایان اظهار کرد: باید مرکز تدبیر و سازماندهی با برخورداری از قوه اجرایی،  علمیهیئتعضو 

 ست.رتبط انظامات استخراجی را به نحو مطلوبی در جامعه اسالمی به اجرا گذارد و این نیازمند وضع قانون و آیین نامه های اجرایی م

 

 های برتر جهاندر دانشگاه نقش حمایت دولت از پژوهش 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

های منتخب مقایسه بودجه کل و بودجه پژوهشی دانشگاه

های پژوهشی دهد که سهم بودجهداخلی و خارجی نشان می

سیار های برتر دنیا بهای ایران به نسبت دانشگاهدولتی دانشگاه

ه های ایران تنها باما فارغ از میزان بودجه، دانشگاهپایین است؛ 

یا، های برتر دنبودجه دولتی متکی هستند. هر چند در دانشگاه

تحقیقات دانشگاهی توسط منابع مالی غیر از بودجه دولت 

شود، با این وجود بودجه دولت هنوز هم بسیار مهم حمایت می

 .است است و بودجه صنعتی جایگزین بودجه عمومی نشده

های تحقیق و توسعه آوری اقتصادی است و هزینهپژوهش در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش توان ملی و تاب به گزارش ایسنا،

وسعه ها منبع اساسی بسترسازی برای تهای دانشگاهنقش مثبت و مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این بین، فعالیت



  1041اه  ــمتیـــر  

24 
 

های دانشگاهی در صورتی که در مسیر درست هدایت شوند، راهگشای بسیاری از مسائل مهم و و پژوهش اقتصادی کشورها هستند

 .اساسی خواهند بود

د در توانهای منتخب سایر کشورها، میهای کشور با دانشگاهدر دانشگاه هاآنها و نحوه تخصیص مقایسه میزان اعتبارات دانشگاه

المللی ها مفید باشد. به همین دلیل دکتر ناصر علی عظیمی؛ استادیار اقتصاد بینپژوهشی دانشگاههای شناخت ترکیب و ساختار بودجه

های منتخب بررسی بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه»گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، در یک مقاله با عنوان 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منتشر شده؛ ساختار تخصیص بودجه نامه علمی رهیافت، زیر نظر که در فصل« در ایران و جهان

 .های منتخب سراسر جهان و ایران را بررسی کرده استعمومی و پژوهشی دانشگاه

تی، هاروارد، آکسفورد، آیهای امدانشگاه شامل پژوهشی در هشت دانشگاه منتحب جهان به بررسی بودجه بخش اول این گزارش در

گیل کانادا پرداخته شده است و در بخش دوم و نهایی این تاون آفریقای جنوبی، ملبورن استرالیا، دهلی هند، مککیوشی ژاپن، کیپ

ش تحقیقاتی را مقایسه برای بخ هاآنها و هزینه های منتخب ایران، میزان بودجه دانشگاهگزارش، ضمن بررسی بودجه دانشگاه

 :کنیممی

شود، اعتبارات می تأمیناز منابع مختلفی  هاآنهای مورد بررسی در بخش اول این گزارش که اعتبارات برخالف اغلب دانشگاه

 .شوندهای ایران فقط از سوی دولت ارائه مییافته به دانشگاهاختصاص

درصدی داشته است. بیشترین سهم اعتبارات  03.۲۷، رشدی 03۲6یسه با سال در مقا 03۲۷ها در سال بودجه مراکز علمی و دانشگاه

 .های تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی شریف و تربیت مدرس اختصاص داردهای کشور به ترتیب به دانشگاهدانشگاه

میلیون دالر است. از کل اعتبارات دانشگاه  0463.۴۲میلیون ریال، معادل  ۵،0۲3،3۷4برابر  03۲۷اعتبارات دانشگاه تهران در سال مالی 

درصد  0۲های تحقیقات اختصاص یافته که سهمی برابر با میلیون دالر، به هزینه ۲۴3.۴1میلیون ریال، معادل  ۲۲3،۲۲۲تهران فقط 

 .دهدکل اعتبارات را تشکیل می

میلیون دالر، در جایگاه بعد از دانشگاه تهران قرار  ۲۴۲.۷6 میلیون ریال؛ معادل 3،464،0۵1دانشگاه شهید بهشتی با اعتبارات برابر با 

درصد از کل اعتبارات  ۲0میلیون دالر است که حدود  031.۵۷میلیون ریال؛ معادل  4۵۷111دارد. اعتبارات تحقیقات این دانشگاه معادل 

 .دهددانشگاه را تشکیل می

 .هزار ریال فرض شده است 011بر با در این مطالعه برای برابرسازی دالر و ریال، یک دالر برا

https://www.isna.ir/news/1401032517413/
https://www.isna.ir/news/1401032517413/
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های دانشگاه های مورد بررسی در ایران، به ترتیبدر میان دانشگاه

صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر 

 .اندبیشترین سهم اعتبارات تحقیقات را نسبت به کل اعتبارات داشته

نسبت در دهد که به طور عمده این این موضوع نشان می

درصد  ۵1همچنین بیش از  .های صنعتی کشور بیشتر استدانشگاه

های مورد بررسی در سهم اعتبارات تحقیقات به کل از دانشگاه

 .درصد هستند ۲1اعتبارات، دارای نسبت زیر 

های منتخب کشور در اعتبارات کل و اعتبارات پژوهشی دانشگاه

 :دی( به شرح زیر استمیال ۲10۴هجری شمسی ) 03۲۷قانون بودجه سال 

 
منابع دولتی و خصوصی و گاهی  ازجملههای مختلفی از بودجه پژوهشی های خارجی از ترکیبکه دانشگاهبا توجه به این

به نسبت  های ایرانهای پژوهشی دولتی دانشگاهدهد که سهم بودجهکنند، این مقایسه نشان میهای دانشگاه استفاده میگذاریسرمایه

 .های برتر دنیا بسیار پایین استهدانشگا
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دهد که مجموع های منتخب در سراسر جهان، نشان میهای ایران با برخی دانشگاههای عمومی و پژوهشی دانشگاهمقایسه بودجه

ر د های منتخب در ایران، تقریبا  با بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه خارجی مثل ملبورنبودجه عمومی و بودجه پژوهشی دانشگاه

 .کند که البته این موضوع تا حدی ناشی از کاهش ارزش پول ملی استاسترالیا برابری می
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های ایران تنها به بودجه پژوهشی که همان بودجه دولتی است، متکی هستند. به عبارتی بودجه اما فارغ از میزان بودجه، دانشگاه

د، بودجه ها مناسب نباشای فقط دولتی است و اگر رقم بودجه دانشگاهپژوهشی دانشگاه در بودجه کل دانشگاه مستتر است که بودجه

 .گیردقرار می تأثیرپژوهشی نیز تحت 

یجه کنند. در نتدهنده عملکرد تحقیق و هنجارهای تحقیقاتی دانشگاهی عمل میمالی پژوهش، به عنوان جهت تأمینمنابع مختلف 

قتصادی ا نظامبههای بودجه وابسته است. به همین دلیل ابتدا باید ه ساختار سازمانشود، باقداماتی که در نظام دانشگاهی انجام می

 .حاکم و سازوکارهای موجود در آن نظام توجه کرد

ور های پژوهشی، به طمالی هزینه تأمیندر نظام بازار آزاد که محیط نهادی پایدار وجود دارد، شرایط برای همکاری دانشگاه با صنعت و 

 .است کامل فراهم

وسط کند، رابطه بین بودجه دولت و صنعت، تهنگامی که سناریو به سمت کشورهای در حال توسعه با شرایط نهادی ناپایدار تغییر می

های پژوهشی در دانشگاه را بدون توجه به محیط توان میزان بودجهگیرد. به همین دلیل نمینهادهای منحصر به آن کشورها شکل می

های پژوهشی را از یک منبع، افزایش یا کاهش داد. اما این ن کشورها با هم مقایسه کرد و بر اساس آن، بودجهنهادی مربوط به آ

 .شناسی روند موجود در کشور، مفید واقع شودها و آسیبهای پژوهشی دانشگاهتواند از منظر شناسایی ساختار بودجهمقایسه می

ا این وجود شود، بدانشگاه به طور فزاینده، توسط منابع مالی غیر از بودجه دولت حمایت میهای برتر دنیا، تحقیقات هر چند در دانشگاه

 .بودجه دولت هنوز هم بسیار مهم است و بودجه صنعتی جایگزین بودجه عمومی نشده است

م کرد. در واقع ت عمومی ترسیکننده از تغییرات در تحقیقاتوان تصویری گمراهبنابر این فقط با تمرکز بر روابط دانشگاه و صنعت، می

توان به طور مشخص دریافت که آیا بودجه دولت و بودجه صنعت، منجر به نتایج بدون در نظر گرفتن ساختار نهادی کشورها، نمی

ات قشود یا خیر؛ زیرا این امکان وجود دارد که بودجه دولت جایگزین بودجه صنعت شود و همزمان تحقیمختلف تحقیقاتی در دانشگاه می

 .دانشگاه را بیشتر کند

اقع ها از این کانال، در ومالی پژوهش تأمینبر ارتباط دانشگاه و صنعت و  تأکیداما باید توجه داشت که دلیل 

های ها در سراسر جهان، با وجود تفاوتدر دو دهه اخیر دولت .ها در توسعه اقتصادی کشورها استمشارکت دانشگاه

ین دلیل نیاز اند. به همصنعتی برای ارتقای محیط ملی نوآوری نگریسته ازنظرها های دانشگاهی و صنعتی، به پتانسیل دانشگاهنظام

ش خود تا هم دانشگاه بتواند از این طریق نق های پژوهشی از کانال ارتباط دانشگاه با صنعت نیز پرداخته شودبودجه تأمیناست که به 

 .را در توسعه کشور ایفا کند و هم بتواند استقالل بیشتری در کسب درآمد و هزینه داشته باشد

 :زا اندعبارتبه همین دلیل نیاز است که موانع موجود بر سر راه این ارتباط در کشور شناسایی و رفع شود. برخی از این موانع 

 ها؛و انعطاف نداشتن در مدیریت دانشگاه بوروکراسی -

 گذاران و فعاالن صنعت و دانشگاهیان؛های ارتباطی قوی میان سرمایهنبود ارتباط و شبکه -
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 اطمینان نداشتن از حفاظت کامل از حقوق مالکیت فکری در بخش صنعت؛ -

 .حمایتی و کارآفرینانه در نهاد دانشگاه های نهادی برای ایجاد و ارتقای فرهنگایجاد اصالحات زیرساختی و نوآوری -

ع رابطه ها و بررسی نوبودجه پژوهشی دانشگاه در این مطالعه پیشنهاد شده است که برای بررسی دقیق ساختار نهادی ایران در زمینه

یشتری فته، مطالعات بیاهای کشورهای در حال توسعه و توسعهها پژوهشی صنعتی در دانشگاههای پژوهشی دولتی و بودجهبین بودجه

 .انجام شود

ابستان ت« های منتخب در ایران و جهانبررسی بودجه عمومی و پژوهشی دانشگاه»مقاله علمی با عنوان  صورتبههای این مطالعه یافته

 .نامه علمی رهیافت، زیر نظر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، منتشر شده استدر فصل 03۲۲

 

  اعالم شد« هاها و چالشآفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیتادیان و صلح»همایش مهلت ارسال مقاالت به 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

ادیان »ششمین همایش ساالنه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با موضوع 

و با همکاری نهادهای « هاها و چالشآفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیتو صلح

شود. مهلت ارسال مقاالت به برگزار میعلمی از کشورهای گوناگون جهان 

 .استاعالم شده 0410ماه این همایش تا آخرِ آبان

آفرینی در هزاره سوم؛ ادیان و صلح»، این همایش با موضوع ایسنا به گزارش

آفرینی نقش ادیان در و با نظر به اهمیت مسئلۀ صلح« هاها و چالشظرفیت

تیرماه و  31کلمه( تا  411زار خواهد شد. فلذا داوطلبان برای ارسالِ چکیدۀ مقاالت )حداکثر برگ 0410ماه دی ۲۲و  ۲۴این زمینه در 

 توانند اقدام کرده و به نشانی الکترونیکی دبیرخانه، می0410ماه آبان 31هزار کلمه( تا  6برای فرستادن اصل مقاالت )حداکثر 

peace.conf۲1۲3@gmail.com سایت همایش به نشانیو وب https://ipsan.ir/conf0410/  برای دریافت راهنمای

 .نگارش چکیده و اصل مقاالت مراجعه کنند

 :های زیر استمحورهای پیشنهادی مقاالت در حوزه

 .یابی به صلحِ جهانیرویکرد ادیان به موضوعاتی مانند گوناگونیِ فرهنگی، اخالق، عرفان، رواداری و... برای دست -

 .آفرینیهای هویت، جنسیت، قومیت، فرق مذهبی و... با هدف صلحلهرویکرد ادیان به مقو -

 .یابی به صلحِ جهانی در هزارۀ سوموگوی ادیان در فرایند دستجایگاه گفت -

 .المللیای و بیننقش ادیان و مذاهب در کاهش منازعات و خشونت در سطوح ملی، منطقه -
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 .ماندگی در جهان امروزعقب رویکرد ادیان به تبعیض، استبداد و استثمار و -

گی، های خانوادهای نوین، بحرانزیست، تروریسم، رسانهآفرینانۀ ادیان در قبالِ مسائلی مانند حقوق بشر، محیطراهکارهای صلح -

 .(...اجتماعی و فردی)تنهایی، ترس، خودکشی و

 .های ادیانهای آموزش صلح همگانی بر پایۀ آموزهراه -

صورت حضوری و مجازی و به« انگلیسی»و « فارسی»به دو زبان « هاها و چالشآفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیتلحادیان و ص»همایش 

 .خواهد بود

اهلل مصطفی محقق داماد)دبیر علمی همایش( با با حضور آیت 0410خرداد  ۲۲شنبه همچنین کنفرانس مطبوعاتیِ همایش، روز یک

 .شوددر فرهنگستان علوم مجموعه کتابخانه ملی برگزار می المللی آن،و جزئیات بین هدف علت برگزاری این برنامه و اهداف

 

 آموختگان ایرانی خارج از کشور در سازمان محیط زیستپیشنهاد تشکیل کمیته دانش 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

های مدیریت محیط زیست متنوع ایران گفت: وقتی یک خبر خوب در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیچیدگی رئیس

 .آوردود میافتد، حساسیت به وجآید و وقتی یک اتفاق بد در این حوزه میشود، یک همبستگی ملی به وجود میمحیط زیست منتشر می

 آموختگان ایرانی خارج از کشور که پیش ازر نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان و دانشبه گزارش ایسنا دکتر علی سالجقه د

ظهر امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهارکرد: همواره فعل و انفعاالت کره زمین در جهت رسیدن به تعادل است 

 .را در معرض خطر قرار داده است هاآنو  دهند، این تعادل را به هم زدهها انجام میاما اقداماتی که انسان

، گفت: عمده این مخاطرات در حوزه محیط زیست هستند. به کنندمیبندی مخاطراتی که کشور ما را تهدید وی با اشاره به اولویت

  .دارد سالیخشکآبی و کم مسئلهعنوان مثال بسیاری از مشکالت روحی و روانی مردم ما ریشه در 

وری موضوع محیط زیست را یک موضوع چندبخشی دانست و اظهار: وقتی یک خبر خوب در حوزه محیط زیست جمه رئیسمعاون 

 .آوردافتد، حساسیت به وجود میشود، یک همبستگی ملی به وجود می آید و وقتی یک اتفاق بد در این حوزه میمنتشر می

حفاظت از محیط زیست را یک اصل مترقی توصیف کرد سازمان حفاظت محیط زیست اصل پنجاهم قانون اساسی در خصوص  رئیس

و  ترین کشورهای جهان استتنوع اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری یکی از متنوع ازنظرو گفت: کشور ما 

 .طبیعی است که مدیریت این تنوع هم بسیار پیچیده و گسترده باشد

 هاآنز های خوبی هم ایستی در سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته و دستورالعملکرد: قوانین متعدد محیط ز تأکیدسالجقه 

 .استخراج شده است که هم اینک در حال اجراست
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ن نخواهد محیطی بر زمیای در کشور بدون دریافت مجوز زیستجمهوری مبنی بر اینکه کلنگ هیچ پروژه رئیسوی با اشاره به دستور 

« ستمردم پایه بودن محیط زی»مباحثی که در بحث محیط زیست در دولت سیزدهم بر آن اتفاق نظر داریم،  خورد، تصریح کرد: یکی از

 .است

درصد از مناطق کشور به عنوان مناطق حفاظت شده اعالم شده است، گفت: ما باید سطوح  00.۵جمهوری با بیان اینکه  رئیسمعاون 

 .المللی به مناطق حفاظت شده بیفزاییمبین جدیدی از کشور را بر اساس استانداردها و ضوابط

های شمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: ما هرهفته وی مشکل پسماند را یکی از معضالت زیست محیطی کشور به ویژه در استان

ل آن اکنیم و به دنبهای ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میکارگروه ملی مدیریت پسماند را با حضور همه دستگاه

های دانش بنیان طی چهار سال آینده های مردمی و روشگیری از ظرفیتهای شمالی را با بهرههستیم که مدیریت پسماند در استان

 .مدیریت کنیم

های محیط زیستی کشور توصیف کرد و گفت: در بحث مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، پدیده گرد و غبار را از دیگر چالش رئیس

مل های زیرعهای غبارخیزی منطقه و برنامهجمهوری با قدرت در حال کار هستیم و تاکنون نقشه رئیسویژه  تأکیدار با گرد و غب

ایم. ضمن اینکه با سفیران و مقامات مسوول در کشورهای همسایه هم جلسات متعددی برای ایجاد هماهنگی ای را آماده کردهمنطقه

 .ایمدههای مشترک برگزار کرو اجرای پروژه

ت ای در معاونت آموزش و مشارکبه گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سالجقه در پایان پیشنهاد کرد کمیته

ها و آموختگان ایرانی خارج کشور تشکیل شود تا بتوان از ظرفیتهای مردمی سازمان حفاظت محیط با حضور دانشجویان و دانش

 یریت مشکالت محیط زیستی استفاده کرد.راهکارهای آنان برای مد

 

 های سطوح مختلف در حوزه سالمندی/ نبود مهدهای سالمندیفقدان زیرساخت 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

و  یبخشتوانرئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم 

سالمت اجتماعی ضمن انتقاد نسبت به کمبود نیروهای 

گوید: در حال حاضر جمعیت متخصص حوزه سالمندی می

سالمندان ایران تقریبا با جمعیت کودکان زیر پنج سال برابری 

متخصص کودک در کشور  3111که حدود کند؛ درحالیمی

    م.نفر متخصص سالمند داری ۲3کنند، تنها فعالیت می
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مت، بان سالها و خالءهای حوزه سالمندی در ایران اظهار کرد: شاخص دیدهضمن بررسی چالش وگو با ایسنادلبری در گفتاحمد 

ای است اما با توجه به ارتقای وضعیت سالمت و افزایش سن که در این دوره های درمانی، رفاهی و بیمهشاخصی از توسعه سیستم

 .هایی فراهم شوده زیرساختاتفاق افتاده، الزم است در این زمین

ها گفت: دو برابر شدن جمعیت سالمندی در کشورهای دیگر حدود وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی و لزوم ایجاد زیرساخت

 .ها وجود نداردزیرساخت تأمینتهیه شده است اما متاسفانه در ایران فرصت  سال زمان برده و همگام با آن زیرساخت 011

 ساله سن بازنشستگی با امید به زندگی ۲۵فاصله 

سال  ۵۲سال رسیده که سن بازنشستگی  ۷6رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران افزود: از سوی دیگر نیز درحالی امید به زندگی به 

های یرساختسال نیز ز ۲۵شود. براین اساس باید برای این سال از عمر افراد در دوره بازنشستگی سپری می ۲۵است یعنی تقریبا 

سوالی که  شوند. حالشوند اما از زندگی که بازنشست نمیخاصی در نظر گرفته شود. به طور مثال بازنشستگان از کار بازنشست می

 ریزی داریم؟شود این است که برای یک سوم عمر افراد چه برنامهمطرح می

هدف ی و بیهویتبرنامگی، بیو اجتماعی سالمندان ناشی از بیدلبری با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکالت جسمی، روحی، روانی 

 .شان فاقد نظم استشوند چراکه زندگیبودن است، خاطرنشان کرد: سالمندان دچار مسائل و مشکالت روحی و روانی می

 نبود مهدهای سالمندی یا باشگاه بازنشستگی

مندانی که شاغل نیستند باید برای صدسالدر ۷1شاغل هستند، گفت: حدود وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه درصد کمی از سالمندان 

ریزی کرد. در گام اول مراکز روزانه سالمندی، مهدهای سالمندی یا باشگاه بازنشستگی برنامه هاآنآموزی اوقات فراغت و مهارت

عداد است اما در کشور چه تعداد مهدکودک و چه تکننده باشد. تقریبا جمعیت سالمندان با کودکان زیر پنج سال یکسان تواند کمکمی

ند؛ هرچند که آن هست بهباشگاه بازنشستگی داریم؟ در حال حاضر تقریبا همه کشورهای دنیا دارای باشگاه بازنشستگی یا مراکز مشا

 هاآنرکز است که باید تعداد اندازی چنین مراکزی را آغاز کرده است اما به عنوان نمونه تعداد آن در شهر تهران دو مایران نیز راه

 .گسترش یابد

های حوزه سالمت و درمان سالمندان در کشور پرداخت رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران در ادامه به توضیحاتی درخصوص چالش

های یا بیمارستان های سالمندیهای مختلف پزشکی افزود: باید بیمارستانهای سالمندی در رشتهو ضمن انتقاد نسبت به فقدان کلینیک

هایی های ویژه مادر و کودک وجود دارد، باید برای سالمندان نیز بیمارستاناندازی شود و همانگونه که بیمارستاندوستدار سالمند راه

 .سازی شوند. اکنون در دنیا انواع و اقسام این مراکز وجود داردمناسب

 متخصص طب سالمندی ۲۲۲۲نیاز به بیش از 

وهای متخصص حوزه سالمندی را یکی دیگر از مشکالت در این زمینه دانست و گفت: در حال حاضر جمعیت سالمندان وی کمبود نیر

کنند، تنها متخصص کودک در کشور فعالیت می 3111که حدود کند؛ درحالیایران تقریبا با جمعیت کودکان زیر پنج سال برابری می
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متخصص طب سالمندان نیاز  ۲111براساس استانداردهای جهانی اکنون به بیش از  نفر متخصص سالمندان وجود دارد، حال آنکه ۲3

 .داریم چراکه نیازها و مسائل این قشر فراتر از نیاز جسمانی آنان است

مندان به طور کلی نیازمند خدمات صدسالدر ۲1دلبری در پایان اظهارکرد: از سوی دیگر نیز با کمبود مراقب سالمندان مواجه هستیم. 

هزار مراقب سالمند نیاز داریم تا بتوانند نیازهای اولیه  ۷11و  میلیونیکروز هستند؛ به عبارتی در کشور به حدود ساعته شبانه ۲4یک تا 

 .ای سالمندان را انجام دهندو پایه

 

 کتابی در معرفی و نقد تصوف تشکیالتی فعال در ایران و جهان 

 خبرگزاری ایبنا :منبع

پیدا کرده  های بعد تفاوتالسالم با مفهوم صوفی قرنمباحث کتاب این است که آیا مفهوم صوفی در عصر ائمه علیهم ترینمهمیکی از 

 اند؟است؟ یا اینکه صوفیان در بستر رشد تاریخی خود، تغییر عقیده و رفتار داده

 

ای؛ رصد هویت پژوهشی جامع در تصوف فرقه»کتاب  

های سالسل صوفیه و نقد تاریخی، تحوالت، انحرافات، آموزه

محمداسماعیل عبداللهی، با همکاری  تألیف، «هاآن

السالم، توسط شرکت چاپ و نشر پژوهشکده باقر العلوم علیه

 .الملل منتشر شدبین

های دورهسال تدریس مؤلف در  01این تحقیق، حاصل 

های مختلف نقد و بررسی تصوّف در حوزه علمیه قم و نشست

شناسی تصوّف و نقد آداب و اعتقادات صوفیه تخصصی جریان

در مراکز علمی دانشگاهی در سراسر کشور است، که اکنون 

 .السالم تدوین یافته استدر قالب کتاب، در گروه عرفان و فلسفه پژوهشکده باقر العلوم علیه

وم و در بخش د« های فکری معاصر و رابطه آن با تشیّعسنجی تصوّف در میان جریانموقعیت»هفت بخش دارد؛ در بخش اوّل کتاب، 

بخش سوم  ، عنوان«رمزگشایی از سران تصوّف در منابع دینی»مورد بررسی قرار گرفته است. « پیشینه، سرچشمه و تحوالت تصوّف»

« ای تصوّفهعقاید و آموزه ترینمهمتبیین و نقد »و در بخش پنجم به « ب و سالسل تصوّفنقد مکات»کتاب است. در بخش چهارم به 

ه عرفان نگاهی بشناسی تصوّف و نیممنبع»در بخش ششم و « شناسی جذب و مواجهه فعّالتصوّف معاصر و روش»پرداخته شده است. 

 .در بخش هفتم مورد کنکاش قرار گرفته است« اسالمی

https://www.ibna.ir/fa/tolidi/322948/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.ibna.ir/fa/tolidi/322948/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 :هاست، به شرح زیر استآندار پاسخ به ه کتاب عهدهبرخی سواالتی ک

 آیا تصوف یک فرقه فکری مذهبی است یا یک جریان تاثیرگذار اجتماعی؟ -0

 ای فرق گذاشت؟توان بین حقیقت تصوف با تصوف فرقهچگونه می -۲

 رابطه عرفان و عارف با تصوف و صوفی چیست؟ آیا این دو یکی هستند یا از یکدیگر متمایزند؟ -3

های بعد تفاوت پیدا کرده است؟ یا اینکه صوفیان در بستر السالم با مفهوم صوفی قرنمفهوم صوفی در عصر ائمه علیهم آیا -4

 های این جریان در جهان معاصر چگونه است؟اند؟ تحوالت، مکاتب و گستره فعالیترشد تاریخی خود، تغییر عقیده و رفتار داده

ها و آدابی هستند؟ علل این تعدد و تنوع سالسل در چیست؟ صوفیان دارای چه شاخصه های متعدد و متنوعها و طریقتسلسله -۵

 ها، آداب و عقاید، رنگ و بوی دینی و اسالمی گرفته است؟و چگونه این سلسله

 های صوفیه تشکیالتی فعال در ایران و جهان چه هستند و چه عقاید و آدابی دارند؟فرقه -6

 های صوفیه تشکیالتی چه هستند؟انتقادات وارد بر اعتقادات هر یک از فرقه ترینمهم -۷

 اند؟آیا همه رهبران و اقطاب این سالسل دارای مذهب تشیع هستند یا بر عقیده اهل تسنن -۴

 السالم چگونه قابل تحلیل است؟رفتارهای زهاد و صوفیان و مرتبطین با معصومین علیهم -۲

یان چیست؟ آیا راهبردهای مواجهه با این جریان در ایران و در خارج از ایران به ویژه در راهبردهای مواجهه با این جر -01

 کشورهای بسترساز اندیشه وهابیت، یکسان است؟

ی هایهای نوظهور دینی چه تفاوتهایی است و با تصوف و عرفانالسالم دارای چه شاخصهعلیهم بیتاهلعرفان اسالمی  -00

 دارد؟

 

 دورکاری انقالب»انتشار کتاب » 

 خبرگزاری ایبنا :منبع

کند تا مشکالت دورکاری را توضیح دهد، مشکالتی که بیشتر انگیز بسیاری استفاده میتوجه و هیجانهای جالباین کتاب از داستان

 .های خود را به باالترین سطوح برسانندها و رهبران باید بتوانند از آن عبور کنند تا سازمانتیم

 !دهدت دورکاری را توضیح میاین کتاب مشکال

یم نوشته موفق باش کنیممیبا عنوان فرعی چگونه در هر جا که کار « انقالب دورکاری»به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( کتاب 

ه بازار هزار تومان از سوی انتشارات آموزه روان ۷۷ای بهصفحه  ۲1۴نسخه در  331سدال نیلی به ترجمه فرهاد رنگ بست با شمارگان 

 .نشر شده است
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در  اهآنکند، برخی از اند که دورکاری فراهم میهایی شدهها متوجه فرصتاکنون که شرکت»خوانیم: در بخشی از مقدمه کتاب می

در یک نظرسنجی که توسط گروه گارتنر  ۲1۲1گیرند. در آوریل مدت در نظر میهای خود پیوسته چند روز دورکاری را برای بلندرویه

، با اتخاذ بوکشرکت اعالم کردند که قصد دارند بعد از پایان کرونا از دورکاری بیشتر استفاده کنند. فیس 30۷درصد از  ۷4انجام شد، 

ستکهلم، و لباس مستقر در ا پی برند مدالدیرویکردی تدریجی انتظار دارد طی ده سال آینده نیمی از نیروی کار خود را دورکار کند. سی

چیس )شرکت مورگانپیقصد دارد برای دورکار کردن پنجاه درصد نیروی کارش در سراسر جهان ساختار خود را بازسازی کند. جِی

خاطر دورکاری بود اعالم کرد دائمی وری کارکنانش بهچندملیتی خدمات مالی و بانکداری در آمریکا( که شاهد سه برابر شدن بهره

اه دور دائمی از ر صورتبهاس انتظار دارد حدود یک سوم از کارکنانش بیکه یوحالیکند درکردن نیروی کار دورکار خود را بررسی می

د خبر داد که در آن کارکنانی که در خط تولی« عصر جدید چابکی»ای دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در اروپا از اسکار کنند. گروه پی

صورت درصد از نیروی کارش پس از کرونا به 0۵ارکنان دورکار تبدیل خواهند شد. شرکت اینترنتی باکس انتظار دارد بیش از نیستند به ک

بیس، صرافی ارزهای دیجیتال، اعالم کرد که به شرکتی با اولویت دورکاری تبدیل ترتیب شرکت کوینهمینوقت دورکار باشند. بهتمام

درصد از کار شرکت دورکارانه انجام شود و به مرور این رقم  61تا  ۲1ها پس از برداشته شدن محدودیت خواهد شد با این برآورد که

نیویورک در پی این است که سه هزار کارمندش بیشتر روزهای هفته را در خانه کار کنند. شرکت  ریسرچافزایش یابد. شرکت نیلسن 

یاتی کاسته های عملحال از هزینهعینهیچ زیانی در عملکرد کارکنان ایجاد نشده و درواید، وقتی متوجه شد در طول قرنطینه بیمه نیشن

شده است تصمیم گرفت که کارکنان شانزده شعبه از بیست شعبه خود را دورکار کند. خدمات مشاوره تاتا اعالم کرد قصد دارد تا سال 

د اند، ماننملیتی دیگری نیز از این شیوه پیروی کردهی چندهای هنددرصد نیروی کار خود را دورکار کند. شرکت ۷۵حدود  ۲1۲۵

درصد از کارکنانشان را دورکار کنند. و این  ۵1تا  3۵گیری ال که قصد دارند بعد از پایان همهسیهای اینفوسیس و فناوری اچشرکت

 .فهرست همچنان ادامه دارد

موقت،  وقت یا دورکاریریزی برای کار پارهشوند، به جای برنامهمی دورسی مدیریتهای توییتر و اسکوئر که هر دو توسط جکشرکت

فای های دیگر مانند اسلک و شاپیاند که برای همیشه دورکار باشند. شرکتدر اقدامی جسورانه به کارکنان خود این حق انتخاب را داده

می را برای اکثر کارکنان خود بیشتر خواهند کرد. شرکت اند که امکانات دورکاری دائو اعالم کرده نیز به این فراخوان پاسخ داده

هایی تأسیس کالدِساک قدمی فراتر برداشت و اعالم کرد که این شرکت با به کار بردن شیوه کاری کامال  دورکار، با امید خلق فرصتتازه

 .ندکدفتر خود را در سانفرانسیسکو واگذار می« دوشیبهخانه»جدید برای ایجاد فرهنگ جدید 

شود و شود حذف میوآمد به محل کار میتردید مزایای فراوانی دارد. زمانی که صرف رفتاید دورکاری بیکه تاکنون متوجه شدهچنان

 آمد نیسـت. استخدام و حفظ کارکنان بدونوهـای هنگـفت برای رفتیابد. دیگر نیازی به صرف بودجههای عملیاتی کاهش میهزینه

ود. شالمللی برطرف میپذیر است و مانعی به اسم سفرهای بینبرای نقل مکان از کشور یا شهری دیگر امکان اهآندرخواست از 

های ویژه در دوران رکود بسیار خوشایند است. آسیبیابد و بهآور امالک در برخی مـناطق تا حد زیادی کاهـش میهای سرسامهزینه
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ها ایجاد حال منبعی بِکر از نیروی کار برای شرکتعینشود و درستایی و شهری کمتر میاجتماعی مانند شکاف طبقاتی بین مناطق رو

های جنسیتی کمتر خواهد شد. انتشار های دورکاری برای مرخصی زایمان، شکافها در مورد ظرفیتنظر سازمانشود. با تجدیدمی

 .زیست بگذاردیداری محیطتوجهی بر پاقابل تأثیرتواند کاهش یابد و ای میهای گلخانهگاز

های حال، دورکاری بدون آموزش دیدن برای رهبران و کارکنان در سراسر جهان کلید موفقیت نیست. احتماال  همه یا برخی از چالشبااین

نها ید که تتنها، ناهماهنگ و خارج از دیدرس هستید، بدانکنید دستاید. اگر احساس میهای مجازی را تجربه کردهریزیذاتی برنامه

ی های محبت، اعتماد، و همسویتری را بدون تماس حضوری منظم با همکاران سپری کنیم ریسیدن رشتهنیستید. هرچه مدت طوالنی

ها شود، پرسشمی ها منجر به دلزدگی از فناوریشود. اگر تیم شما احساس کند که ویدیوکنفرانستر بدل میبه عملی پایدارتر و ضروری

ه یادگیری شمار افرادی باشید کیابد. ممکن است شما از بیوه انتخاب بهترین ابزار دیجیتال برای برقراری ارتباط افزایش میدر مورد نح

ای چابک هپرتی در خانه برایشان در اولویت است. تیمسازی زمان و جلوگیری از حواسمنظور بهینه چگونه بهتر انجام دادن وظایف به

رانی رهبران شده منتقل کنند. اکنون نگشده را که متکی بر نزدیکی جغرافیایی است به شرایط تیم پخشهماهنگباید فرآیندهای کاری 

وری کارکنان را حفظ کنند. از آنجا که کار تیمی جهانی مناطق جغرافیایی این است که چگونه حین رصد کارکنان از راه دور انگیزه و بهره

های بسیاری در مورد نحوه اطمینان یافتن از مشارکت و همیاری مؤثر دورکاران در یرد پرسشگبر میهای متنوعی را درو فرهنگ

یوسته پهمدلیل ماهیت بهباعث شد این موضوع در کانون توجه قرار گیرد که دقیقا  به 0۲-تر اینکه کوویدفراسوی مرزها وجود دارد. و مهم

ی بخش دهی سریع به آن ـــــیا پاسخ مورد آمادگی برای رویدادهای جهانی ـــــدنیا رهبری امری جهانی است. بنابراین، پژوهش در 

 «.از انقالب دورکاری است

بر اینکه  کند مبنیارائه می هایی عملیهایی مبتنی بر شواهد و نیز راهنماییهای فشارآور پاسخدر مورد این نگرانی« انقالب دورکاری»

اب استفاده ها و رهبرانی که از این کتکار ببرید. تیمها را درونی کنید و بهروش ترینمهمتیم، بهترین و توانید همراه با اعضای چگونه می

ها و های الزم را به دست خواهند آورد تا هنجارهای معمول را بشکنند و رفتارهایی پایدار که به نفع شما، گروهکنند دانش و مهارتمی

کند تا انگیز بسیاری استفاده میتوجه و هیجانهای جالببه وجود آورند. این کتاب از داستان سان یک پیکر استهایتان بهسازمان

ه باالترین های خود را بها و رهبران باید بتوانند از آن عبور کنند تا سازمانمشکالت دورکاری را توضیح دهد، مشکالتی که بیشتر تیم

فق شدن شناسی و فناوری است که برای موهای روانشناسی، جامعهسان پیشرو در زمینهسطوح برسانند. هر گفتار برگرفته از کار کارشنا

 .در دورکاری اهمیت بسیاری دارند

ها دادن به پرسش اند. همچنین ارائه اطالعات یا پاسخپایانها بیهای بسیاری درباره دورکاری وجود دارد اما پرسشها و مقالهکتاب

شود یمعطوف م روزانه که توجه افراد به نیازهایکند. هنگامیهای مهم یا تغییر دائمی رفتارها کمک نمییدهخود به جاافتادن اخودیبه

 .هایشان کامال  منسجم نیستنددانند که چرا تیمشوند و نمی، ناامید میگردندبازمیهای قدیمی راحتی به رویهبه
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 های دورکار و برای به عملساختار، برای برهمکنش مستقیم اعضا و رهبران تیم ازنظرمحتوا و هم  ازنظردلیل این کتاب هم همینبه

کند با هم پیوند برقرار کرده، رشد کنید. مشاوره دادن به من آموخت که هایی طراحی شده است که به شما کمک میدرآوردن روش

ها، هنجارها و رفتارها برای موفقیت پایدار در ارزشهای کاری بهترین راه برای درونی کردن ارائه محتوایی منظم و همگام با رویه

د که کشید تا اطمینان یابنشده در این کتاب را بیرون خواهند آل، مدیران محتوای کلیدی مطرحشده است. در حالت ایدههای پخشتیم

ما و گیرند، شفزاینده شکل می ها در طول زمان به شکلیکه نگرشطوراعضای تیم بر عوامل موفقیت در دورکاری متمرکزند. همان

 .کنید که پیش از این دور از دسترس بودنداعضای تیم با باال بردن ظرفیت کار تیمی مجازی خود به ارائه نتایجی کمک می

الب انقبرند فراهم کند. کتاب کار میها را که همه اعضا بهای از روشتواند واژگانی مشترک و مجموعهیا همه کتاب می مرور هر بخش

 های مختصر و متنوعیهای جدیدش شامل راهنمایی عملی در پایان کتاب است که فعالیتدورکاری برای درونی کردن مؤثر نگرش

حافظه را  (retrieval) های بازگردانیکند فعالیتطورکه رفتن به باشگاه بدن را ورزیده میکند. تقریبا  همانبرای هر گفتار ارائه می

ه جای اینکه کنید بتان از اطالعات استفاده میافزاید. وقتی شما و اعضای تیمکند و در این فرآیند بر پیوند تیمی مینیز ورزیده می

اند که ای طراحی شدهگونهها بهدوانند. بازگردانیمفاهیم پس از مرور اولیه فراموش شوند با هر تمرین بازگردانی در ذهنتان ریشه می

ار تحلیل کند و سرانجام به کویاد آورد، توصیف و تجزیهای را بههای موجود در فرآیندی چند مرحلهرین روشخواننده ترغیب شود بهت

 .برد

به سوی دورکـاری ایجاد کرد خیلی زود به پایان برسد اما این کتاب  0۲-ممکن است تحول عظیم جهانی و مهاجرتی که کووید

اند. دقتی و بدون بازخوانی به چاپ نرسیدهزدگی، بیشده با شتاب آوریهنمودهای جمعها و ربخش خواهد بود. دیدگاههمچنان فایده

وری، ها )در مورد اعتماد، بهرهها زمان برده است تا این عملکردها و بهترین روشهایی موقت نیستند. سالحلراه هاآنهمچنین 

ید که شما رسد، بداننظر میبرانگیز بهدر ابتدا چالش هاآنکارگیری برخی از ابزارهای دیجیتال، رهبری و موفقیت( به وجود آیند. اگر به

جاد بنیادهایی اساسی و پایدار هستید. ما جهانی کامال  دورکار برجای نخواهیم گذاشت بلکه شاهد خواهیم بود و همکارانتان در حال ای

های ما را گسترش و شوند که قابلیتمهم از اصول و مقدمات کاری تبدیل می شده و جهانی به بخشیکه کارهای مجازی، پخش

 هایمان را بهبود بخشند.شرایط ما و سازمان
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 "های های خرافی جای قدرتکند؟/ وقتی قدرتچگونه اسالم را وارد دهکده جهانی می "خانم مارول

 گیرنددینی را می

 خبرگزاری تسنیم :منبع

 

خانم مارول نماینده رویکرد جدید هالیوود نسبت به اسالم است که 

شناسد و برایش احترام قائل است اما قدرت برتر رسمیت میآن را به

یروی جادویی و اسالم را صرفا  یک مذهب برای اعمال فردی را در ن

کند، عالوه بر آن عشق و هدف زندگی دختر چیزی جز معرفی می

 .مارول نیست

های طور ویژه در این گزارش کمپانی مارول، در سالهالیوود و به

ت متحده آمریکا برداشته است. دنیای کنونی برای سوی اقشار گوناگون از داخل و خارج کشور ایاالاخیر مرزهای فرهنگی و تمدنی را به

 .تپذیرفشد باید قواعد نظم نوین جهانی را میهای ابتدایی قرن بیستم دهکده جهانی خوانده میتبدیل شدن به آنچه در سال

بود.  نقاط جهانهای خود بیشتر دنبال حذف رقبای فرهنگی و ایدئولوژیک در اقصی توان گفت که روزگاری غرب از طریق رسانهمی

را  سازی از مردمان سرزمین پارس، این رویهها خصوصا  با نمایش تصویری بربرگونه و بدون تمدن از اسالم و مسلمین و یا عربیفیلم

 سازند که نماینده این تفکر است، اما گویا با قدرت گرفتنهای سیاسی و امنیتی فراوان ساختند و البته هنوز هم میطی کردند. فیلم

ای سانههای رگرایی در جهان، شاهدیم که رویه ارتجاعی و رادیکالی که بنگاهبیشتر اسالم در جهان و خصوصا  با گسترش موج اسالم

از تخریب باعث شده است اسالم  هاآنرسد که عجز نظر میدهد، بهکردند دیگر جواب نمیغرب با هدف تخریب چهره اسالم طی می

 .نه تمدن جدید و دهکده کوچک جهانی بدانند اما با رویکردی دیگرو مردمانش را جزئی از بد

های دید نسبت به اسالم تغییر کند. در یک رویکرد با جدا کردن مردم مسلمان از حاکمیتشان، های اخیر تالش شد زاویهدر سال گونهاین

سالم اخیر بود که بعد سیاسی و امنیتی حاکمیت ا هایشاید یکی از همین نمونه "میهن"کند، سریال قدرت سیاسی را تهدید معرفی می

 .آوردو تفکر سیاسی آن را تهدید بزرگی برای امنیت جهانی به حساب می

ای که قواعد نظم نوین را در دل خود گوید، البته همراهیاما در رویکردی دیگر خبر از نوعی همراهی و همدلی با اسالم و مسلمین می

دهد، در این وضعیت غرب اهیت اسالمی مسلمانان را به بخش کوچکی از هویت اعتقادی آنان تقلیل میگنجانده است و آرام آرام م

در  داند اما آنان را زیرکانهرا جزئی از دنیای کنونی و دارای حقوق طبیعی خود می هاآنگزارد، پذیرد، به مسلمین احترام میاسالم را می

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/29/2730310/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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های این جریان توان یکی از نمونهمحصول جدید کمپانی مارول را می "خانم مارول" دهد. سریالمسیر هدف و مقصد خود قرار می

 .تلقی کرد

 

مسلمان  "کامال خان"نام خانم مارول درباره دختری به

پاکستانی است که در ایالت نیوجرسی آمریکا زندگی 

 شخصیت بهکند، دختری که تمام زندگی و عشقش تشمی

نان مارولی است، حتی معلوم کاپیتان آمریکا و ابرقهرما

ها برای چیست، نیست این همه عشق و عالقه او به مارولی

در هر حال او یک هوادار پروپاقرص مارولی است. خانواده 

کنند، دعا و عبادت و قوانین او نیز ظواهر دینی را رعایت می

و مقررات مذهبی دارند، والدین کامال  نسبت به پوشش و 

کنند و خالصه آنکه این دختر نظارت میروابط او با پسران 

رو نیست، متلکی که در یکی از با فضای باز و آزاد روبه

گیرند، جوانشان که باید آزادی را حس کند سخت میگیری که به دختر تازهبینیم جالب است، پدرومادر سختهای سریال میسکانس

موقع دخترشان از خانه فرار کرده و به مراسم طرفداران مارول رفته است،  شان هستند، هرچند همانهای جوانیدر خلوت دنبال عاشقانه

 .جایی که اجازه رفتن با شرایط خودخواسته کامال  ممنوع شده است

 

جای کار شاهدیم دختری که قوانین تا همین

مذهبی اسالمی زا که بخشی از هویتش هست 

تفکر و   تعبیری دیگر اصال  پذیرد و بهچندان نمی

فرهنگ دینی او موضوعیت چندانی ندارد، صرفا  

کند. او هویت و به اینکه مسلمان است بسنده می

داند. نقد شخصیت خود را در مارولی شدن می

توان فارغ از مباحث فرهنگی و فنی که می

فراسینمایی دنبال کرد، ارائه نمایش خامدستانه 

ی حداین تصویر است. سازندگان خانم مارول به
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رو کند روبهفهمیم قرار است با دختر مسلمانی که هویتش تغییر میصورت تابلویی میکنند که بهاین موضوع را واضح و شعاری بیان می

 .کندای که با منش و سبک زندگی آمریکایی ـ هالیوودی زندگی میماند اما مسلمان شناسنامهباشیم، دختری که البته مسلمان باقی می

تنها کند، یعنی نهطور کامل تغییر میاین شاهد اتفاق مهم دیگری هستیم که شخصیت و هویت این دختر مسلمان پاکستانی بهاما بعد از 

 "رچندپیک"واسطه نیروی جادویی و خرافی به یک به های مهم و پررنگی از فرهنگ آمریکایی در آن وجود خواهد داشت، بلکه اورگه

طور شفاف و روشن با خرافات و جادو کند. برای آنکه دین و مذهب او بهاش تهی میت دینی و مذهبیشود که او را از ماهیتبدیل می

 .شودطور کامل حذف میشود که تدین بهتبدیل می "دیگری"به یک  گونهایندر تضاد است و او 

 

العاده های خارقهای کاپیتان مارول و خانم مارول قدرتشخصیت

آورند که در دست میا تکنولوژی خاص بهخود را از طریق نژاد ی

های علمی و تکنولوژیکی پیشرفته نظامی برای آنان کاربرد زمینه

دارد، نژادی که صاحبانش را دچار تغییر ماهیت کرده و آنان را به 

 ها تغییر نام داده است، عنوان این نژادنام غیرانسانموجوداتی به

Kree از همین گونه است؛ دارای شود، خانم مارول نیز نامیده می

نین کمک چای پررنگ و جدی برای برتری ندارد، بهنژادی عجیب و غیرانسانی، حال مسلمانی که تا همین اآلن هم از مسلمانی بهره

گیری مذهب و دین، او را کوچک و فاقد کارکرد برای شود، ناخواسته و بدون هرگونه جهتنیروی عجیبی به یک ابرانسان تبدیل می

 .تواند در فاصله و ریزش مذهب اسالم در کشورهای غربی اثرگذار باشددهد، امری که میدرتمندی و برتری او نشان میق

طور مستقیم و روشن هدف قرار بگیرد، شگرد اش بهاین استحاله ماهوی از یک شخصیت مسلمان بدون اینکه ماهیت دینی و مذهبی

بخش بینی کامل به یک مذهب ساده فاقد قدرت و نیروی قدرتیی اسالم از یک دین با جهانگراهای هالیوودی برای تقلیلجدید رسانه

ها یشود در نظر مارولبینی، عقاید و تفکراتش شناخته میواسطه جهانهای مهم دنیا بهدهنده است، مذهبی که یکی از قدرتو تعالی

 .شودی پُر میاای است که با تفکرات کاباالیی، خرافی و حلقهصرفا  پوسته

 .طبیعی است که این روند باید با یک درام لطیف، کمدی و شوخ و جذاب همراه باشد تا مخاطبین نوجوان و جوانش آن را بپسندند

کند. او با سکوالریزاسیون اسالم و هر دینی را تنها در بنابراین خانم مارول اسالم را با قوانین نظم نوین جهانی وارد دهکده جهانی می

کند و کارکرد خاصی برای آن قائل نیست و آن را از شئون مهم زندگی اجتماعی نه و صرفا  برای عبادت ابتدای غذاخوردن معرفی میخا

 .کندو فردی جدا می

قدر دین ضعیف است چرا بخشی کارکرد خاصی ندارد و صرفا  کارکردی جز عبادت ندارد، اما اگر آندر نگاه مارول برای قدرت دین

 سازد؟نشانه تهدیدخواندنش فیلم میهاست علیه آن و بهود سالهالیو
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  چرخه مُد در ایران»نشست نقد و بررسی کتاب» 

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات :منبع

 تاریخی و فرهنگی هشدار داده است مسئلهنویسنده به مغایرت وضعیت مدولباس با 

 
نوان با ع« اسالمی -پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانیهای راهبردی پژوهش»نشست همایش علمی دومین پیش

فر شناس( و حسین مهربانی، با حضور عماد افروغ )جامعه0410خرداد  ۲۵، چهارشنبه «چرخه مُد در ایران»نقد و بررسی کتاب 

 شد. دانشگاه علوم رضوی و نویسنده کتاب( و دبیری زهرا عبداله )دکتری پژوهش هنر( برگزار علمیهیئت)عضو 

نده . زمانی که نمایشودمیدر این برنامه گفت: معماری بدن ذیل نمادشناسی تعریف « عماد افروغ»به گزارش خبرگزاری شبستان، 

مجلس شورای اسالمی نبودم، ذیل حقوق اجتماعی و فرهنگی مباحثی تحت عنوان حقوق شهروندی را مطرح کردم. وقتی وارد مجلس 

اسیت های حقوقی اجتماعی و فرهنگی، دو سه طرح را ازجمله طرح تسهیل ازدواج جوانان دنبال شورای اسالمی شدم، عطف به حس

دو سال وقت بنده و نمایندگان مجلس را گرفت که در آخر یک روز را به عنوان روز ازدواج تعیین کردند. طرح دوم که  کردم این طرح 

و لباس بود . در این زمینه ما قانون دارم. این طرح را در جمع اعضای بنده کلید زدم و با سختی به تصویب رساندیم، ساماندهی مد 

مجلس مرا خواست که طرح را پس بگیرم و فضاسازی های زیادی در جهان  رئیسکمیسیون فرهنگی مطرح کردم و وارد صحن شد. 

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/06/0635362.jpg
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نوان اولین موافق طرح صحبت مجلس به بنده گفت می خواهی من به ع رئیسدر مورد این طرح شد . ایستادگی کردیم و سرانجام 

 کنم قبول نکردم و خودم به عنوان اولین موافق صحبت کردم و هیچ کس دیگری هم مخالفت نکرد و باالخره این طرح تصویب شد.

بود، عنوان کرد: در این کتاب اشاره شده  03۷۵وی با بیان اینکه اولین کتابی که ترجمه کردم کتاب قدرت نگرشی رادیکال در سال 

زمینه اجرایی آن مشکل دارد . ساماندهی مد و لباس مشمول داستانی بود که  ازجملهمسایل دیگر  گاهی طرحی خوب است اما  که

ببینید در اجرا چه شد. مفاد را ببینید و بعد اجرا را ببینید. توجه به مد و لباس به مثابه حق فرهنگی ذیل حقوق شهروندی  ابالغ شد اما 

. شودیمدانند و به خاطر همین مشکالتی ایجاد فرهنگ و ضد فرهنگ را نمیانه برخی استادان هنوز فرق خُرده. متاسفشودمیتعریف 

 به اولویت های مربوط به تقدم و تاخر فرهنگی نیز باید توجه کنیم. کنیممیرغم اینکه به نماد فرهنگی توجه به

متولیان ما این است که نگاه دقیق به همه الیه های فرهنگ ندارند. چه این نویسنده و مترجم تصریح کرد: یکی از اشتباهات برخی 

شناسی مقبولی وجود داشته باشد .نمادهایی هم با ظاهر آراسته وجود دارند که معرف بسا نمادهایی که نامربوط هستند اما زیر آن هستی

 الیه های زیرین نیست.

اهیم به نماد لباس توجه کنیم ، به خرده فرهنگ ها و وحدت عین کثرت هم توجه افروغ با اشاه به کثرت گرایی بیان کرد: وقتی می خو

داشته باشیم. جا افتاده است که کثرت گرایی برای دنیای غرب است. به شدت با این مخالفت کرد. سکوالریسم با کثرت گرایی موافق 

یز را یک شکل می کند. هنوز ما در خرده فرهنگ نیست. کثرت گرایی مربوط به جوامع سنتی همچون ایران است. غرب دارد همه چ

 مان شاهد لباسهای زیبا و کثرت گرایی هستیم.

این استاد دانشگاه در مورد کتاب چرخه مد در ایران اظهار داشت: آقای مهربانی فر را سالهاست می شناسم از زمانی که معلم ایشان 

رده است. مهربانی فر وقتی به مد توجه کرده ، دلمشغولی اصلی اش بودم. وی سالهای طوالنی صرف تحقیق در مورد مد و لباس ک

اریخی، ت مسئلههویت و فرهنگ و الیه های تو در تو است. نکته دیگر این است که وی هشدار داده به وضعیت حوزه مد و لباس که با 

ر دراز مدت اگر مد معرف الیه های زیرین فرهنگی و ملی و مذهبی مغایرت دارد. به رغم اینکه می گوییم مد الیه رویین است اما د

 نباشد، سلطه های اجتماعی، فرهنگی سیاسی را در پی دارد.

ی شناسی از مد به مثابه پدیده اجتماعاین نماینده اسبق شورای اسالمی خاطر نشان کرد: مهربانی فر در کتاب چرخه مد در ایران مفهوم

ادی و ار تواندمی، اجتماعی بودن یک پدیده تصادفی نیست بلکه شودمیاعی مدرن را مطرح کرده است. وقتی چیزی پدیده اجتم

بیشتر مانور دهد. نویسنده به چند بعدی بودن مد توجه کرده است و نظریات  تواندمیشده باشد. روی این قضایا نویسنده  ریزیبرنامه

 .شودمیخه مد در ایران محسوب فرهنگی و اجتماعی را در این حوزه آورده است که اینها نقاط قوت کتاب چر

افروغ نکته قوت دیگر کتاب چرخه مد در ایران را توجه به صنعت خالق فرهنگی مد و لباس دانست و افزود: با نگاه مهربانانه آقای 

م عمهربانی فرد مواجه هستیم. خالقیت یک بحث است اما این خالقیت در خال شکل نمی گیرد. توجه به شکل دهنده این خالقیت ا

 شودیماز مثبت و منفی باید باشد. عامل ها هم باید ردیابی شوند و نباید از خالقیت نمایی هم غافل شویم. به عنوان مثال در فیلم گفته 
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و برخی هم می گویند فیلم شکل می دهد. کسانی که معتقدند فیلم شکل می دهد به صنعت خالق هم باید  شودمیکه فیلم بازتاب 

 ا لحاظ کند. در مورد مد و لباس در این زمینه نیاز به تحقیق مفصل تری است.توجه کنند و آنر

محور داشته است. وی بیان کرد: مهربانی فر در بحث های حوزه مصرف، مطالعات میدانی خوبی انجام داده است و تعریف مفهوم

ن وجوه طبقاتی و تمایزهای گروهی غافل شویم. همچنی مهربانی فرد نهایتا نظریه همانندسازی اجتماعی را برگزیده است و نمی توانیم از

 نیز نیازمند پژوهشی مستقل است. مسئلهتوانیم چشم پوشی کنیم. این از نسبت مد و جایگاه طبقاتی آن نمی

رد، ااین نویسنده و محقق با اشاره به اینکه کتاب چرخه مد در ایران دو ویژگی داللت آمیز و خاص برای پژوهشگران دینی و ملی د

گفت: نویسنده این کتاب هم واکاوی دقیق در مورد نظریه های فرهنگی و اجتماعی انجام داده و هم منابع دینی را مرور کرده است. 

توجه به  اهآنذیل مورد دوم نویسنده با توجه به آرای دینی نکاتی در مورد وجه تاریخی و دینی مد و لباس ذکر کرده است که یکی از 

ست. حفاظت از شان انسانی، رعایت عرف جامعه اسالمی، پرهیز از تفاخر و خودنمایی ، التزام به هنجاری جنسی و عفاف و حجاب ا

 در این کتاب است. شدهمطرحجنسیتی و توجه به اهمیت وحدت عین کثرت از موارد 

است  ها را رو کنیم. ممکنباید این دستپنهان را می بینم، عنوان کرد:  های افروغ با بیان اینکه در صنعت مد و سایر صنایع، دست

 جلو رود. باید با نگاه عملیاتی پیش رفت و رفتارها را هاآنحرف بومی سازی و خودی بزنند اما اینها تظاهراتی باشد که منافع اقتصادی 

 پذیر از عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. تأثیردید. صنعت فرهنگ مرتبط با مد و لباس و 

تاد دانشگاه با اشاره به اینکه تمام طرح های فرهنگی استلزامات اقتصادی دارد، گفت: طرح تسهیل ازدواج جوانان را تصویب این اس

مشاوره خانواده، اقتصاد و خانه های مسکونی هم داشت . اما این طرح را تقلیل دادند صرفا به یک  ازجملهکردیم. بحث های مختلف 

قرار  یرتأثتحت  هاآن. کنیممیم. می گوییم برای ازدواج فرهنگسازی کنیم. جوانان را تشویق به ازدواج نامگذاری روز ازدواج در تقوی

می گیرند به خواستگاری می روند و بعد با سواالتی همچون شغل داری، خانه داری، ماشین داری و .. مواجه می شوند. لوازم اقتصادی 

، احساس می کند بین اهداف نظام و وسایل نظام شودمیاسکیزوفرنی  شودمیازدواج را در نظر گرفتیم؟ جوان وقتی با این موانع مواجه 

 ست. متاسفانه به لوازم اقتصادی طرح های فرهنگی توجه نشده است.هماهنگی نی

. این منتشر شده است گفتنی است، کتاب چرخه مد در ایران نوشته حسین مهربانی فر از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

اس کند چرخه مد لبمصرف، تالش میکتاب ضمن پرداختن به ادبیات مفهومی و نظری چرخه مُد لباس از طراحی و تولید تا توزیع و 

 عنوان صنعت خالق فرهنگی مورد ارزیابی قرار دهد.در ایران را به
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  در یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی بررسی عملکرد کارگروه رصد فرهنگی کشور

 فرهنگی کشور

 پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات :منبع

 

یازدهمین جلسه  رعملکرد کارگروه رصد فرهنگی کشور د

ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور 

  .جمهور بررسی شد رئیسمعاون اول 

کارگروه رصد فرهنگی، مصوب جلسه اول ستاد هماهنگی 

است ( 03۲۴تیر  ۲۲نقشه مهندسی فرهنگی کشور )مورخ 

که با هدف رصد مستمر تغییر و تحوالت فرهنگی و ارائه 

تحوالت، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارش از این 

تاکنون پنج جلسه کارگروه تشکیل  .اندازی شده استراه

های اه دادهپایگ»بینانه از وضعیت فرهنگی و هنری کشور هدف این کارگروه است. ایجاد دستیابی مستمر به تصاویر واقع .شده است

ها، صنایع، خدمات و کاالهای فرهنگی و نیز شناسایی مسائل ها، نگرشدر حوزه ارزش« های رصد فرهنگیگزارش»و تهیه « فرهنگی

یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی  ، در دستور این کارگروه قرار گرفته است. درهاآنفرهنگی جامعه و ارائه راهبردهای مواجهۀ هدفمند با 

کارگروه  ت و دبیر کارگروه رصد فرهنگی، عملکردنقشه مهندسی فرهنگی کشور، قاسم زائری، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطا

 .رصد فرهنگی را ارائه کرد

های کشور را در مقاطع توانند اولویتهای جامعه میدر ادامه، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه معموال  رویدادها، حوادث و ضرورت

ای امروز کشور دانست و افزود: تا زمانی که به مسائل فرهنگی به هاولویت ترینمهممختلف تغییر دهند، توجه به مسائل فرهنگی را از 

عنوان یک اولویت جدی توجه نشود، شاهد رفع مشکالت این حوزه نظیر اصالح سبک زندگی و برطرف شدن آسیب های اجتماعی 

مرد و گفت: دولت سیزدهم مقام معظم رهبری برش تأکیداجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را از موضوعات مورد  نخواهیم بود. وی

  .سازی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را پیگیری می کندبا جدیت عملیاتی

شده در این جلسه در خصوص عملکرد کارگروه مرکز رصد فرهنگی کشور، بر لزوم با اشاره به گزارش ارائه جمهور، رئیسمعاون اول 

و  ؤثرمهای مربوط به مسائل فرهنگی کشور را گامی ها و گزارشکرد و تجمیع داده تأکیدهای فرهنگی کشور تسریع در تعیین شاخص

 .های فرهنگی کشور دانستمطلوب در شناسایی اولویت

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/06/011515setad11-14.jpg
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 هاستگاهددکتر مخبر افزود: مرکز رصد فرهنگی کشور با استفاده از گزارش ها، نظرسنجی ها و پایش های مختلف فرهنگی که توسط 

 .عملکرد مطلوب تری در شناسایی اولویت های فرهنگی داشته باشد تواندمیم شده است، و نهادهای دیگر انجا

جمهور  رئیسورزش و جوانان، معاون  در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،

 االسالمحجتدانشگاه آزاد اسالمی نیز حضور داشتند،  رئیسها و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه  رئیسدر امور زنان و خانواده، 

عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گزارشی از جدول محاسبه میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای برش های استانی نقشه مهندسی 

  .فرهنگی کشور ارائه کرد

استان  0۲استان کشور در مراحل نهایی است و در  ۷ش های استانی استان کشور کار به اتمام رسید و بر ۵براساس این گزارش در 

  .باقیمانده برش های استانی در مسیر تدوین قرار دارد

در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه و مرکز رصد فرهنگی کشور ارائه و اعالم شد که این مرکز به دنبال تجمیع و پاالیش 

تا ضمن استاندارد سازی و یکپارچه کردن  شودمی، مجموعه ها و موسسات مختلف تهیه هادستگاهدر  داده ها و گزارش هایی است که

  .فرهنگی کشور را فراهم کند گذارانسیاستاین اطالعات زمینه تصمیم گیری هر چه بهتر 

مرکز پژوهشی، پژوهش های خود را  03های متعددی در این مرکز هم افزایی شده و بیش از بر اساس این گزارش، مجموعه گزارش

  .گزارشی پژوهشی در قالب پیمایش و مطالعات فرهنگی و اجتماعی بوده است ۲43که حدود  انددادهدر اختیار مرکز رصد قرار 

در این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص بودجه مورد نیاز برای تکمیل برش های استانی، اصل این گزارش به تصویب رسید و 

  .جمهور ارائه شود رئیساین منابع و جزئیات آن در قالب گزارش تکمیلی به معاون اول  تأمینرر شد محل مق

همچنین مقرر شد شاخص های فرهنگی ظرف یک ماه آینده تدوین و در جلسه آتی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور 

 .جهت تصویب نهایی ارائه شود

فرهنگی که مبنای به لحظه بودن برای سیستم اخطار در مورد نیازهای اساسی فرهنگی و حساس برای ایجاد داشبورد هوشمند یکپارچه 

 .در این جلسه بود تأکیدمردم و کشور است، از دیگر موضوعات مورد 

 

 احکام باروری و فرزندآوری 

 خبرگزاری رسا :منبع

سؤال و جواب  صورتبهنفر از مراجع عظام تقلید  0۲گروه فقه پژوهشکده باقرالعلوم)ع( مسائل فقهی مربوط به سقط جنین را از منظر 

 .کتاب احکام باروری و فرزندآوری تدوین کرد در قالب

سؤال و جواب  صورتبهنفر از مراجع عظام تقلید  0۲گروه فقه پژوهشکده باقرالعلوم)ع( مسائل فقهی مربوط به سقط جنین را از منظر 

 .در قالب کتاب احکام باروری و فرزندآوری تدوین کرد

https://rasanews.ir/fa/news/712842/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
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جمعیت است که به سرعت رو به کاهش و پیری  مسئلههای موجود در کشور عزیزمان مسائل و به تعبیری بحران ترینمهمیکی از 

 .در این کاهش بوده است مؤثر« دو بچه کافیست»فرهنگ غلطِ  ازجملهاست. عوامل مختلف 

ر قانونی ها، غیه بخش زیادی از سقطیکی از علل اصلی کاهش جمعیت، سقط جنین است. آمار دقیقی از سقط جنین وجود ندارد، چرا ک

شود. طبق این آمار هزار جنین سقط می ۴11هزار تا  ۲۵1گیرد. گفته شده است در ایران ساالنه بین و به اصطالح زیر زمینی انجام می

 .شود که عدد بسیار وحشتناکی استجنین در ایران سقط می ۲۵11تا  0111روزانه بین 

کشند و این امر گناه بسیار بزرگی با دست خود فرزند خودشان را می هاآنند که جنین انسان زنده است و مردم به این امر توجه ندار

 .است. در حالی که جنین از همان اولین روز انعقادش زنده است و سقط آن به منزله قتل یک انسان است

نفر از مراجع  0۲فقهی مربوط به سقط جنین را از منظر اهمیت این موضوع گروه فقه پژوهشکده باقرالعلوم را بر آن داشت که مسائل 

 .و جواب در قالب بخش دوم کتاب حاضر تدوین کند سؤال صورتبهعظام تقلید 

  :نویسنده در مصاحبه ای درباره این کتاب این مطالب را بیان می کند

 سقط جنین، به منزله قتل یک انسان

نمایاندن راه سعادت انسان در زندگی دنیوی و حیات پس از مرگ است. این دین، دین اسالم مجموعه ای است وحیانی که رسالتش، 

برنامه های متعدد و جامعی را برای رسیدن به این هدف واال معرفی کرده است، بنابراین، احکام در کنار عقاید و اخالق از بخش های 

نمای استفاده از استعداد ها از منظر دین، در فقه یا احکام ضروری دین است که بر زندگی فرد و اجتماع اثر اساسی دارد، چرا که راه

در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، ضرورتی اجتناب  هاآنتجلی می یابد، به همین دلیل، اهتمام به یادگیری احکام شرعی و عمل به 

 ناپذیر است.

، به فراهم شدن مجموعه ها با وجود نقش بی بدیل در طول تاریخ، رجوع مکلفان به مراجع تقلید برای یافتن پاسخ سواالت شرعی خود

خود در تبیین تکالیف شرعی، با گذشت زمان و پیچیده تر شدن روابط زندگی اجتماعی و حجیم شدن مجموعه های فتوایی و همچنین 

بی سواالت شرعی، با تعدد مراجع تقلید در عصر واحد، در انجام رسالت خود، دچار کاستی هایی شده اند و افراد عادی، برای دستیا

 دشواری های متعددی روبه رو شده اند.

با توجه به این ضرورت ها، واحد ابواب فقهی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسالمی باقرالعلوم علیه السالم هم سو با اهداف تبلیغی، خود 

 ا با ویژگی های خاص آماده نشر سازد.محتوای تبلیغ مبلغان دینی، بر آن شد با شناسایی برخی از احکام موضوعی ر تأمینبرای 

به محمد عزتی بخشایش مصاح  االسالمحجت "احکام باروری و فرزند آوری  "در همین راستا بر آن شدیم تا با یکی از مولفین کتاب 

وح این خوانید مشراین کتاب گرانقدر، ترتیب دهیم. آنچه در ذیل می  تألیفاز  هاآنای را جهت آشنایی بیشتر با این کتاب و اهداف 

 مصاحبه می باشد.

 ه بود؟چ  شما )یا گروه علمی تان( تألیفدر آغاز لطفا بفرمایید چه شد که به نویسندگی روی آوردید و اولین 
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قه و آرزو با مشغول شدن در گروه فقه بنده از همان اول طلبگی و حتی قبل از آن به نویسندگی عالقه خاصی داشتم که این عال

به دعوت یکی از دوستان وارد جمع پژوهشگران گروه فقه شدم و اولین کتابی که کار شد  ۲0پژوهشکده محقق شد. اینجانب در سال 

های ابمُعظم ب بود، مقرر شد که تمام یا شدهتدوینبود. طبق هدفی و نقشه راهی که برای گروه « کتاب امر به معروف و نهی از منکر»

پروژه کار شده است که برخی از آثار نیز چاپ شده است  ۵1فقهی را با نگاهی جدید که توضیح آن خواهد آمد، تدوین شود. نزدیک به 

احکام باروری »ها که در حال چاپ است، کتاب ¬مرحله ارزیابی را به پایان رسانده و آماده چاپ است. یکی از کتاب هاآنو بخشی از 

است. کتاب حاضر از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول تلقیح مصنوعی، بخش دوم سقط جنین و بخش سوم « زند آوریو فر

 پیشگیری از بارداری است.

 چرا این سوژه را برای نوشتن انتخاب نمودید؟

جمعیت است که به سرعت رو به کاهش و پیری  مسئلهمسائل و به تعبیری بحران های موجود در کشور عزیزمان  ترینمهمیکی از 

که یک فرهنگ کامال غربی است، برخی مشکالت اقتصادی و تغذیه ی « دو بچه کافیست»فرهنگ غلطِ  ازجملهاست. عوامل مختلف 

حمد ال غیر سالم باعث کاهش جمعیت شده است. به خاطر غذای های نامناسب و عوامل دیگر، ناباروری به شدت رو به افزایش است و

این مراکز مسائل فقهی جدیدی نیز پیرامون این موضوع ایجاد  تأسیسشده است. با  تأسیساهلل مراکز مختلفی برای درمان این امر 

 شدهدوینتبرای پاسخ گویی به این مسائل « تلقیح مصنوعی»داده شود. بخش اول این کتاب تحت عنوان  هاآنشده است که باید پاسخ 

است. این بخش شامل مباحثی مانند انواع تلقیح مصنوعی و احکام آن، حکم تلقیح با اسپرم شوهر و اسپرم غیر شوهر، رحم اجاره ای، 

 نَسَب بچه ی متولد شده و غیره است.

خش ب با کمال تأسف می توان گفت یکی از علل کاهش جمعیت، سقط جنین است. آمار دقیقی از سقط جنین وجود ندارد، چرا که

هزار  ۴11هزار تا  ۲۵1زیادی از سقط ها، غیر قانونی و به اصطالح زیر زمینی انجام می گیرد. گفته شده است در ایران ساالنه بین 

که عدد بسیار وحشتناکی است. متأسفانه بسیاری  شودمیجنین در ایران سقط  0111شود. طبق این آمار روزانه بیش از ¬جنین سقط می

ان با دست خود فرزند خودش هاآنواقعیت سقط جنین ندارند. مردم به این امر توجه ندارند که جنین انسان زنده است و  از مردم توجه به

را می کشند و این امر گناه بسیار بزرگی است. در حالیکه جنین از همان اولین روز انعقادش زنده است و سقط آن به منزله قتل یک 

 0۲ه فقه پژوهشکده باقر العلوم را بر آن داشت که مسائل فقهی مربوط به سقط جنین را از منظر انسان است. اهمیت این موضوع گرو

و جواب در قالب بخش دوم کتاب حاضر تدوین نمایند. این بخش شامل مسائلی از قبیل سقط  سؤال صورتبهنفر از مراجع عظام تقلید 

جنین معلول، سقط جنین برای درمان بیماری، سقط جنین نامشروع، از  جنین قبل از دمیده شدن روح و بعد از دمیده شدن روح، سقط

 بین بردن جنین های آزمایشگاهی، دیه سقط جنین و کفاره آن است.

در مورد مسائل فقهی پیشگیری است. در این بخش هم از مسائلی « پیشگیری از بارداری»همچنین بخش سوم کتاب تحت عنوان  

 و موقت، اجبار همسر به پیشگیری و اجازه همسر در پیشگیری سخن گفته شده است. مانند حکم پیشگیری های دائمی
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 وجه تمایز و مزیت های این کتاب با آثار مشابه آن چیست؟

ساب می آید. به ح« تلقیح مصنوعی، سقط جنین و پیشگیری از بارداری»جامعیت، کاملترین کتاب در بحث احکام  ازنظرکتاب حاضر 

ی و کامل در تخصص صورتبهشود، ولی بنده کتابی ¬پراکنده یافت می صورتبهمباحث در استفتائات مراجع عظام  هرچند برخی از این

به شیوه پرسش و پاسخ با اتکا به منابع فقهی مراجع عظام به ترتیب اولویت « احکام باروری و فرزند آوری»ام. کتاب ¬این زمینه ندیده

ان نمونه حضرت امام رحمۀ اهلل علیه چهار منبع فتوایی دارند که عبارت است از تحریر الوسیله، منابع یاد شده تنظیم شده است. به عنو

رساله، حاشیه عروه و استفتائات. برای دستیابی به فتاوای حضرت امام ابتدا به تحریر که در اولویت اول است مراجعه شده بعد به رساله 

اره بوده که ابتدا درختواره اجمالی کتاب توسط طراح درختو گونهاینتائات ایشان. روند کار و در مرحله بعد حاشیه عروه و در نهایت به استف

نده جوادی واال و ب االسالمحجتطراحی شده، سپس تمامی مسائل مبتالبه کتاب در قالب سؤال طرح شده است. در مرحله بعد توسط 

شده است. برای اتقان کار در مرحله بعد توسط یکی از اساتید حوزه به سؤاالت موجود از طریق منابع فتوای مراجع عظام پاسخ داده 

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 ؟کنندمیبه نظر شما چه قشری از کتاب های شما علی الخصوص این اثر، بیشتر استقبال 

وه دی از این کتاب ببرند. عالبهره ی زیا توانندمیمخاطب اصلی کتاب عموم زوجین هستند. همچنین طالب و دانشجویان محترم نیز 

نیز  به دیگران تواندمیرا با استفاده از کتاب حاضر یاد می گیرند، « باروری و احکام فرزند آوری»بر این که خودشان احکام شرعی 

 بیاموزند که هدف اصلی کار گروه فقه نیز همین است

 ی باید انجام شود؟به نظر شما برای پیوند عمیق تر نسل جوان با معارف دینی چه کارها

بیان احکام شرعی که یکی از مصادیق بارز سخنان ائمه اطهار علیهم السالم است، برای مردم مؤمن بسیار جذاب است و همیشه 

م، برای مردم بیان کنی روزبهکامل و  صورتبهسؤاالت زیادی پیرامون احکام شرعی در ذهن دارند. بنظرم اگر همین احکام را بتوانیم 

 علیهم السالم به مردم انجام دادیم. بیتاهلکار بسیار بزرگی را در رساندن سخنان 

 آیا برای سال های آینده هم کتابی خواهید داشت؟

که  «احکام ازدواج»و « احکام بانوان»، «احکام شهرداری»، «احکام نمایندگان مجلس» ازجملهکتابهای زیادی آماده چاپ شده است، 

 .شودمیشامل مباحث مهمی مانند احکام مهریه، احکام نفقه، احکام عقد ازدواج و حقوق متقابل زوجین 
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 رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ الضرر 

 خبرگزاری رسا :منبع

حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ  رفعِ تعارض»الهی خراسانی در مقاله ای علمی به تببین مبحث  االسالمحجت

 .پرداخته است« الضرر

رفعِ »مجتبی الهی خراسانی در مقاله ای علمی به تببین مبحث  االسالمحجتبه گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، 

 .داخته استپر« تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ الضرر

الهی  الماالسحجتبه نگارندگی « رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ الضرر»مقاله علمی پژوهشی 

 .مرکز تخصصی آخوند خراسانی در فلصنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی منتشر شد علمیهیئتخراسانی، عضو 

 :است در چکیده این مقاله آمده

دهی کلترین عوامل شعنوان یکی از اصلیبـندی شهرها هستند و بههای ارتباطی، استخوانها و در مجموع، شبکهتوسعۀ معابر و خیابان

 های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. باروند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیتشمار میساختار شهر به

های ناکارآمد شهری، نیاز است های بسیار در بافتبه پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکالت و محدودیتتوجه 

 .های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیردریزی و اجرای طرحگذاری و برنامهسیاست

منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط  منافع شهروندان، با حقوق و تأمیناما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت 

ای حل حلی مناسب برراهپذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. شود که همواره سازشتعارضاتی ایجاد می

 .نی استاهلل سیستابا رویکرد والیی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت« قاعدۀ الضرر»خوانِش  این تعارضات،

 عنوانقاعدۀ الضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به

بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری 

ست برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی موظف ا

 أمینتاقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر 

 دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب باالترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است. نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرضمی
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 انتشار کتابی در معرفی و نقد تصوف تشکیالتی فعال در ایران و جهان 

 خبرگزاری رسا :منبع

 .منتشر شد المللای، به قلم محمداسماعیل عبداللهی، توسط شرکت چاپ و نشر بینکتاب پژوهشی جامع در تصوف فرقه

ای؛ رصد هویت تاریخی، تحوالت، پژوهشی جامع در تصوف فرقه»به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کتاب 

الم، توسط السالعلوم علیهمحمداسماعیل عبداللهی، با همکاری پژوهشکده باقر تألیف، «هاآنهای سالسل صوفیه و نقد انحرافات، آموزه

 .تازگی منتشر شدهزار تومان به ۲01نسخه و با قیمت  ۲11صفحه، با شمارگان  ۴4۴الملل منتشر در بینشرکت چاپ و نشر 

های تخصصی های مختلف نقد و بررسی تصوّف در حوزه علمیه قم و نشستسال تدریس مؤلف در دوره 01این تحقیق، حاصل 

دانشگاهی در سراسر کشور است، که اکنون در قالب کتاب، در گروه  شناسی تصوّف و نقد آداب و اعتقادات صوفیه در مراکز علمیجریان

 .السالم تدوین یافته استعرفان و فلسفه پژوهشکده باقر العلوم علیه

وم و در بخش د« های فکری معاصر و رابطه آن با تشیّعسنجی تصوّف در میان جریانموقعیت»کتاب، هفت بخش دارد؛ در بخش اوّل 

بخش سوم  ، عنوان«رمزگشایی از سران تصوّف در منابع دینی»مورد بررسی قرار گرفته است. « تحوالت تصوّفپیشینه، سرچشمه و »

« ای تصوّفهعقاید و آموزه ترینمهمتبیین و نقد »و در بخش پنجم به « نقد مکاتب و سالسل تصوّف»کتاب است. در بخش چهارم به 

ه عرفان نگاهی بشناسی تصوّف و نیممنبع»در بخش ششم و « و مواجهه فعّال شناسی جذبتصوّف معاصر و روش»پرداخته شده است. 

 .در بخش هفتم مورد کنکاش قرار گرفته است« اسالمی

 های اساسی کتابمحور

 :هاست، به شرح زیر استآندار پاسخ به برخی سواالتی که کتاب عهده

 اجتماعی؟ آیا تصوف یک فرقه فکری مذهبی است یا یک جریان تاثیرگذار ـ

 ای فرق گذاشت؟توان بین حقیقت تصوف با تصوف فرقهـ چگونه می

 ـ رابطه عرفان و عارف با تصوف و صوفی چیست؟ آیا این دو یکی هستند یا از یکدیگر متمایزند؟

  های بعد تفاوت پیدا کرده است؟السالم با مفهوم صوفی قرنـ آیا مفهوم صوفی در عصر ائمه علیهم

  اند؟صوفیان در بستر رشد تاریخی خود، تغییر عقیده و رفتار دادهـ یا اینکه 

ها و آدابی هستند؟ علل این تعدد و تنوع سالسل در چیست؟ و های متعدد و متنوع صوفیان دارای چه شاخصهها و طریقتسلسله ـ

 ها، آداب و عقاید، رنگ و بوی دینی و اسالمی گرفته است؟چگونه این سلسله

 صوفیه تشکیالتی فعال در ایران و جهان چه هستند و چه عقاید و آدابی دارند؟ هایـ فرقه

 های صوفیه تشکیالتی چه هستند؟انتقادات وارد بر اعتقادات هر یک از فرقه ترینمهم ـ

 اند؟ـ آیا همه رهبران و اقطاب این سالسل دارای مذهب تشیع هستند یا بر عقیده اهل تسنن
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 السالم چگونه قابل تحلیل است؟فیان و مرتبطین با معصومین علیهمـ رفتارهای زهاد و صو

 ـ راهبردهای مواجهه با این جریان چیست؟

 ـ آیا راهبردهای مواجهه با این جریان در ایران و در خارج از ایران به ویژه در کشورهای بسترساز اندیشه وهابیت، یکسان است؟

 هایی دارد؟های نوظهور دینی چه تفاوتهایی است و با تصوف و عرفانخصه)ع( دارای چه شا بیتاهلعرفان اسالمی  ـ

 

  محور در سازمان بازرسی کل کشور مسئلهبرنامه نظارت  ۲۷۷طراحی 

 خبرگزاری دانشجو :منبع

محوری در سازمان بازرسی کل کشور طراحی شده  مسئلهبرنامه نظارت با موضوع  ۷۲۲قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: 

 .و مشکل اصلی را رفع کرده یا کاهش دهیم مسئلهدنبال این هستیم آن  هاآناست که در 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: فساد در کشور سیستمی 

رادی که مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران را مطالعه کرده اند به خوبی مطلع هستند که فساد سیستمی و سازمانی و سازمانی نیست؛ اف

 .در این نظام شکل نخواهد گرفت

وی افزود: ممکن است مدیری مرتکب فساد شود، ولی مهم این است که اراده برخورد با مدیر فاسد وجود داشته باشد و بنده که در 

گویم که در دستگاه قضایی این اراده وجود دارد که شاهد مثال آن، تلف دستگاه قضایی مسئولیت داشته ام قاطعانه میهای مخرده

 .بدون توجه به مقام و مسئولیت، رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است هاآنهای متعددی است که به پرونده

یشگیری مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه و پ تأکیداترنده باشد، تصریح کرد: بر اینکه نظارت باید مقتدرانه و بازدا تأکیدرحمانیان با 

از فساد تکلیف را بر همه مدیران و خدمتگزاران جمهوری اسالمی تمام کرده است و وظیفه شرعی، دینی و قانونی ما است که در این 

 .های جدی برداریمراستا قدم

بازرسی کل کشور در دوره جدید پیشگیری از فساد است، افزود: تمرکز در بحث فساد باید  های سازمانوی با بیان اینکه یکی از راهبرد

 .روی پیشگیری از فساد باشد؛ اما پیشگیری نیز باید واقعی باشد، نه فقط در حد سخنرانی باقی بماند

ود نکنیم وجه شده است. اگر مسیر فساد را مسدهای فسادزا تها و بستررحمانیان تصریح کرد: متاسفانه در مبارزه با فساد کمتر به گلوگاه

 .کندآن فساد پابرجا بوده و پیوسته برای دستگاه قضا پرونده تولید می

ن های هشداری سازماهای هشداری سازمان بازرسی در راستای پیشگیری از فساد گفت: اگر مدیران به گزارشوی با اشاره به گزارش

گیرد، بلکه از آن مدیر خسارت آن کار نیز مطالبه ن شوند، نه تنها مدیر تحت تعقیب قرار میتوجه نکنند و مرتکب جرم و سوء جریا

 .شودمی
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های اجرای پیشگیری از فساد خاطر نشان کرد: در یک نظام حاکمیتی یا اداری قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به راهکار

های روز ا و الگوهکامال  علمی منطبق بر آخرین آموزه ریزیبرنامهشته باشیم باید نظام و مطلوب دا مؤثراگر بخواهیم از فساد پیشگیری 

 .دنیا باشد

 .باید شاخص و سنجه مناسب داشته باشد تا بتوانیم مرتب آن را پایش کنیم ریزیبرنامهوی اظهار کرد: این نظام 

های خود را مورد بازنگری قرار دهیم، تصریح کرد: این خطای نامهبر اینکه برای پیشگیری درست از فساد باید بر تأکیدرحمانیان با 

های فسادزا غافل ها و آیین نامهها دستورالعملبه شاخ و برگ بپردازیم و از فرایند ریزیبرنامهراهبردی است که بخواهیم در حوزه 

 .شویم

طوح مختلف دانست و گفت: آنچه مسلم است اینکه نیروی وی عامل مهم دیگر اجرای برنامه را عوامل و نیروی انسانی اجراکننده در س

های بزرگ را باید دست اهل آن انسانی باید متعهد، متخصص، توانمند، مردمی و دارای روحیه جهادی و خالق باشد. به عبارتی کار

 .سپرد

را  ور است. اینکه سالمت مدیرانرحمانیان افزود: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال تضمین اجرای صحیح قوانین و حسن جریان ام

های مردم را نسبت به سالمت کرده و اجازه ندهد مدیر که سرمایه نظام است بلغزد و هم خود را دچار مشکل کند و هم دیدگاه تأمین

 .نظام اداری دچار تردید کند

نظارت  هایبر اینکه این سازمان دنبال نظارت هوشمند است، افزود: یکی از شاخصه تأکیدقائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با 

 .هوشمند، نظارت الکترونیک است که در این راستا پروژه بزرگی در سازمان شروع شده است

یگر فراهم شده ها به همدهای اجرایی در جهت فراهم کردن نظارت هوشمند مانند اتصال سامانهوی گفت: اقدامات خوبی در دستگاه

 .که باید تکمیل شود

توان برای هر فرد و دستگاه یک ناظر اختصاص داد؛ بنابراین بهترین نظارت، نظارت درونی است که رحمانیان ادامه داد: امروز نمی

 .شودها خوب اعمال نمیمتاسفانه در برخی دستگاه

نماد آن نظارت الکترونیک است که از بازرسی کل استان وی خاطرنشان کرد: وجه دیگر نظارت، نظارت برون دستگاهی است که 

 .های اولویتی در استان شروع کرده و این طرح را پایلوت کندخواهم نظارت الکترونیک را خصوصا در جرایم و مفسدهگیالن می

داریم ت دانست و افزود: انتظار نهای مدیریتی را عدم اطالع مدیران از قوانین و مقرراقائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی از آسیب

که مدیران همه قوانین را مطلع باشند؛ اما مدیران باید مشاورانی قوی، متعهد، مجرب و فاضل در کنار خود داشته باشند تا قبل از امضای 

 .مشاوره بگیرند هاآنطالیی از 

آغاز  تواندار سازمان است که بازرسی استان گیالن میهای آموزشی مدیران با قوانین و مقررات در دستور کوی افزود: برگزاری دوره

 .کننده آن باشد
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بر مالحظه نقاط قوت و مثبت مدیران اجرایی در کنار نقاط ضعف و منفی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال  تأکیدرحمانیان با 

 .اهیم بستر این حمایت را فراهم کنیمخوحمایت از مدیران سالم، شجاع، قاطع، پاکدست، جهادی، متفکر و فاضل است و می

برنامه نظارت با موضوع مسئله محوری در سازمان  ۷۲۲وی مسئله محوری را رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور دانست و گفت: 

 .دنبال این هستیم آن مسئله و مشکل اصلی را رفع یا کاهش دهیم هاآنبازرسی کل کشور طراحی شده است که در 

سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از عملکرد سیف اهلل مسرور، سجاد ده ده جانی را به عنوان بازرس کل استان  قائم مقام

 گیالن معرفی کرد.

 

 شوداندازی میدانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران راه 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

نشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این دانشگاه نامه همکاری دادانشکده زنان و خانواده براساس تفاهم

 .شودمی تأسیس

نامه همکاری دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضای سید به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، تفاهم

 .جمهور رسید رئیسدانشگاه و انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده  رئیسمحمد مقیمی 

ای با محوریت قراردادهای پژوهش اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران، تعریف طرح های کاربردی و توسعهمشارکت در راه

ویان دانشگاه تهران جهت طرح های کاربردی و فراهم های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجنامههای پایانکاربردی، حمایت از ظرفیت

های ها و استفاده از منابع علمی و کتابخانهبرداری از مراکز و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، مؤسسات و آزمایشگاهکردن امکان بهره

 .ست جمهوری استمتعلق به طرفین ازجمله محورهای همکاری مشترک دانشگاه تهران و معاونت امور زنان و خانواده ریا

های تخصصی و های کارآموزی، نشستهای آموزشی مهارت محور، همکاری و مشارکت در برگزاری دورهافزایی در توسعه دورههم

با  علمیهیئتآفرین در راستای جوانی جمعیت، استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی اعضای های ارزشهای علمی؛ اجرای طرحهمایش

های مورد نیاز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ایجاد بانک اطالعاتی مسایل، مشکالت و پژوهشموضوعات مرتبط با 

 .نامه استالتحصیل دانشگاهی از دیگر محورهای این تفاهمهای زنان فارغتوانمندی

 بت به آغاز فعالیت مشترک مرکز مطالعاتنامه همکاری با ابراز امیدواری نسدانشگاه تهران در مراسم امضای این تفاهم رئیسمقیمی 

هایی که مورد دغدغه طرفین بوده و زنان و خانواده این دانشگاه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: یکی از زمینه

 .دانشکده زنان و خانواده دانشگاه تهران با حمایت این معاونت است تأسیسامیدواریم به نتایج خوبی برسد، 
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جمهور در امور زنان و خانواده نیز با بیان اینکه مسایل زنان جزو مسایل به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، خزعلی معاون رییس

 علمیهیئتالتحصیالن دانشگاهی و همچنین اعضای درجه یک کشور است، اظهار داشت: با توجه به تعداد باالی زنان در میان فارغ

 .شود هاآنها استفاده بهتری از رود در مدیریتیها، انتظار مدانشگاه

 ها و محتوای آموزشیمرکز مطالعات زنان خانواده دانشگاه تهران هم در این مراسم از ایجاد کارگروه تدوین رشته رئیسفاطمه یزدیان 

 دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران در آینده نزدیک خبر داد.

 

 و سبک زندگی خانواده اسالمی منتشر شدهای فقهی دوفصلنامه پژوهش 

 خبرگزاری رسا :منبع

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دومین دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی 

 سعود راعی منتشر شد.به صاحب امتیازی حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با مدیر مسؤولی غالمرضا بهرامی و سردبیری م

 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقاالت به شرح زیر است: 046مقاله و  6این فصلنامه در 

 

 بررسی فقهی قرآنی نقش رضاع و حضانت در بهداشت رفتاری کودکان

 محمد قربانی مقدم

چکیده: با نگاهی به آیات مربوط به رضاع و حضانت و نیز احکام فقهی پیرامون این دو نهاد فقهی حقوقی، متوجه می شویم که نیاز 

که  ودشمیقرآن کریم و فقه برآمده از آن، قرار گرفته است. این نگاه سبب  موردتوجهقانونی کامال   -کودک به حمایتهای، عاطفی

ی نداشته باشد. زیرا بدیهی است سالم سازی رفتار هاآننامطلوبی در بهداشت رفتار حال و آینده  تأثیر، ضعف و وضعیت خاص کودکان

وضع شده است. از این رو در فقه و منابع دینی رفتار والدین  هاآناجتماعی کودکان، ریشه در نوع قوانینی است که در جهت حمایت از 

ری واقع شده است. این قوانین که در بخش حضانت و رضاع در کتب فقهی و در دو ساحت و قانونگذا موردتوجهبا کودک از بدو تولد 

الگوی مناسبی برای قانونگذاری شود. برخی از آثار  تواندمیالزام آور )وجوب و حرمت( و مطلوب )استحباب و کراهت( بیان شده است، 

مطلوب دارد، در این نوشتار مورد بررسی واقع شده است.  تأثیران، احکام الزام آور و مطلوب فقهی که بر بهداشت رفتار اجتماعی کودک

رسد که با توجه به آثار موضوع حضانت و رضاع در بهداشت رفتاری کودک و همچنین با عنایت به ادله قرآنی این مبحث، به نظر می

 حضانت تنها یک حق نیست، بلکه تکلیفی بر عهده خانواده و مخصوصا مادر می باشد.
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 لیل فقهی محدوده پوشش بانوان از منظر فقهای امامیهتح

 لیال سادات داودی؛ محمد معینی فر

چکیده: اصل وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسالم ومورد اتفاق فقها است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات اصل 

ا است. هر چند حکم وجوب آن مستند به آیات قرآن است اما وجوب پوشش بانوان از آموزه های مسلم دین اسالم ومورد اتفاق فقه

حدود و چگونگی آن مورد اختالف فقها قرار گرفته است. در این نوشتار ادله عقلی و نقلی فقهاء در موضوع محدوده پوشش بانوان در 

رار گرفته است. برخی دستاوردهای چهار بخش )مقابل نامحرم، مقابل محارم، نماز و احرام(، با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی ق

تحقیق حاضر این است که در محدوده پوشش در مقابل نامحرم، دالیل برخی فقهاء مبنی بر وجوب ستر وجه وکفین کامل نیست و با 

 ر، وجوب ستر نتیجه گرفته شده است .نظرات فقها درمورد پوشش دازنظروجود عدم تالزم بین جواز کشف و نظر، از روایات عدم جو

متفاوت بوده و دلیل آن خلط با برخی ادله پوشش در مقابل  "همه بدن بجز وجه و کفین "تا  "فقط عورتین"مقابل محارم از پوشش 

. در شودمینامحرم و همچنین استناد به روایات ضعیف و شخصیه است. در صورتیکه تفاوت حکم با توجه به سن و عرف استنباط 

ر مورد صحیح باشد. د تواندمیل ذکر شده فتاوایی مانند وجوب پوشش همه بدن بجز موضع سجده ناحکام پوشش نماز نیز طبق دالی

 پوشش در احرام، با وجود اینکه ستر وجه از محرمات است، در صورتی که نامحرمی نظر می کند اسدال جایز است.

 

 های تربیت جنسی فرزندانتحلیل و بررسی مبانی فقهی روش

 ه جعفری؛ روح اهلل موسوی زادهصدیقه کاویانی؛ رباب

، لذا شخصیت فرزندان نقش مهمی دارد گیریی تربیت بوده که در چگونگی شکلچکیده: تربیت جنسی یکی از مباحث مهم در حوزه

سویی ابعاد  . ازهای آنان انجام پذیردها و قابلیتزمان مشخص و البته متناسب با مقتضیات سنی فرزندان و مبتنی بر شناخت نیازباید در 

ه اجرای کگونه ای های زندگی انسان، در متون غنی دین اسالم تجلی کرده و در دسترس قرار دارد. بهگوناگون تربیت برای همه دوره

های تربیتی اشاره نمود. بر این مبنا در در قالب روش هاآنتوان به آسان، کاربردی و متناسب با وضعیت زندگی افراد بوده و می هاآن

حی های ایجادی و اصالهای تربیت جنسی در دو قالب روشاین مقاله که با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است، مشخص شد: روش

شده است. جلوگیری از انجام عمل جنسی در برابر فرزندان، تربیتی منعکس -و باهدف هدایت صحیح غرایز جنسی، در متون فقهی

ه اتاق والدین، جلوگیری از دیدن اندام جنسی، جدا نمودن بستر کودکان، و خودداری از بوسیدن آموزش آداب اجازه گرفتن برای ورود ب

های اصالحی، و آموزش احکام روابط جنسی، آگاهی دادن به فرزند نسبت به و در آغوش گرفتن کودک توسط نامحرم جزو روش

های ایجادیِ یادشده در آوردن شرایط ازدواج، ازجمله روش تغییرات جسمی در دوران بلوغ، نوازش و بوسیدن با شرایط خاص و فراهم

 باشند.های فقهی اسالم میآموزه
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 بر حقوق خانواده تأکیدمبانی فقهی تفسیری احکام نسیان با 

 فاطمه گلی ملک آبادی؛ ملیحه اسدی

هرچند است، "عمدو التفات"است که البته مقدمات آن گاهی از روی  "ترک غیر عامدانه"و"غفلت"چکیده: واژه نسیان درلغت بمعنای 

است.باذکر دالیل مشخص میشود که نسیان در آیات  "بدون عمد و التفات"خود عمل در هنگام نسیان باعمد همراه نیست؛ وگاهی 

ست؛ ثمره این تشخیص ، حکم فقهی آن است که با ثابت شدن نوع نسیان در آیه، حکم نیز تغییر می قرآن درکدام معنا به کار رفته ا

شود. کند، ودرنتیجه آن ثبوت یا عدم ثبوت عقوبت و جزا در اثبات حکم مولوی و حکم وضعی و یا ثبوت حکم وضعی به تنهایی می

برفهم واژه،  رمؤثودرنظرگرفتن عوامل  "عد الذکری مع القوم الظالمینو اما ینسینک الشیطان فال تقعد ب"پژوهش حاضر بامحوریت آیه:

ای به به روش کتابخانه "نزغ "با  "نسی"وبررسی کاربرد متفاوت آن درقرآن، ونزدیکی معنای  "نسی"مثل مجرد یامزید آمدن فعل 

 گونه مجازات و عقوبتی در پی نخواهد داشت، اینبوده و هیچ  "نسیان غیر عمد"یابد که نسیان دراین آیه از نوع این دستاورد دست می

رخی از گیرد. بمورد استفاده قرار می"اصاله الصحه "درتعمیم آن درروابط خانوادگی و حقوق زوجین با توجه به قاعده  "نسیان"معنا از 

مان وق دیگر مثل نفقه ضشود ولی برخی از حقکه دوطرفه است شامل نسیان و اصاله الصحه می "حسن معاشرت"این حقوق مثل حق 

لی قدارد، هر چند حکم تکلیفی مانند مؤاخذه یا دادگاه در پی ندارد و باید بعد از آگاهی پرداخت گردد. البته ادعایی که فارغ از پشتوانه ع

 .مطرح شود، مثل ادعای زن بر نسیان اینکه فقط باید بر شوهر خود تمکین کند، چنین ادعایی در این مقوله جایی ندارد

 

 سوره نور ۵5قلمرو حریم خصوصی اعضای خانواده در پرتو آیه 

 اکرم بهرامیان؛ اشرف رضایی؛ محسن قمرزاده

سوره ی نور به  ۵۴چکیده: اجازه خواستن فرزندان به هنگام ورود به محل استراحت والدین، تا آنجا اهمیت دارد که خداوند در آیه ی 

ده که رعایت این امر را در سه زمان مخصوص به فرزندان خود بیاموزند. بر همین اساس، آن پرداخته و خطاب به مومنین، سفارش نمو

هش توصیفی و با جمع آوری داده های پژو -هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فقهی تفسیری این آیه می باشد که به شیوه تحلیلی

ای پژوهش نشان داد که از دیدگاه تفسیری، اجازه خواستن از کتب، مقاالت و پایگاه های مربوط به موضوع پژوهش، انجام شد. یافته ه

خلوت والدین یک روش مهم تربیتی بوده کهبر اساس آن، کودکان و فرزندان فرزندان و کودکان و دیگر افراد مرتبط، هنگام ورود به اتاق

از دیدگاه فقهی، مجامعت اولیاء با وجود کودک  شوند. همچنینوارد نمی هاآنهنگام ورود به اتاق خواب اولیا اجازه گرفته و بدون اجازه 

بیداری که توانایی توصیف حاالت را دارد،کراهت شدید دارد. این کراهت هم برای فرزندان پسر و دختر بوده و هم باید از سوی مرد 

 شود.د، میدار هاآنغیرممیزی هم که درکی از مسائل و توصیف  وزن رعایت شود و عالوه بر کودکان ممیز، شامل بچه
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 رویکرد تطبیقی به معیار شناسی نفقه در فقه فریقین: تمکن مالی زوج یا شئونات زوجه

 حسین سلطان محمدی

چکیده: شریعت اسالم، به جهت تحکیم بنیان خانواده، وظایف و حقوقی را بر عهده طرفین عقد نکاح قرار داده است، یکی از این حقوق، 

باشد، و بر این مطلب صراحت آیات و روایات اشاره دارد. دیدگاه تمامی فقها کلف به پرداخت آن میباشد که شوهر محق نفقه زن می

باشد. لذا ما درصددیم در این پژوهش به این در اصل پرداخت نفقه انفاق یکسان است، اما اختالف در مورد معیار تعین و میزان آن می

باشد و نفقه شامل کدامین دسته از احتیاجات زوجه انظار و آراء علما اسالم چه میپرسش پاسخ دهیم؛ که معیار تعیین میزان نفقه در 

رسید، بررسی تطبیقی نظرات فقهای امامیه و اهل تسنن راجع ؛ آنچه ضروری به نظر میسؤالگردد. در این راستا و در پاسخ به این می

ای ه در خصوص معیار پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ عدهبه این پرسش مهم بود. آنچه در این واکاوی به دست آمد این بود ک

دانند که این رأی، نظر شیخ طوسی و علمای اهل سنت است و گروهی معیار پرداخت نفقه را درگرو تمکن مالی مرد و شئونات زوج می

د؛ ر و فقهای متقدم است. مخفی نماندانند که این نظر دیدگاه صاحب جواهدیگر معیار پرداخت نفقه را با در نظر گرفتن شأن زوجه می

 های درمان و معالجه یکسان نبود،الخصوص هزینهنظرات فقها در مورد مصادیق نفقه علی

 

 ی جامع روستایی کشور در کتابخانه ملی ایراننامهرونمایی از نخستین دانش 

 خبرگزاری دانشجو :منبع

 .شودی ملی ایران برگزار میستایی کشور چهارشنبه اول تیر در کتابخانهی رونامه، نخستین دانش«کتاب دُماب»آئین رونمایی از 

 ی روستایی کشور چهارشنبه اولنامه، نخستین دانش«کتاب دُماب»به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، آئین رونمایی از  

 .شودی ملی ایران برگزار میکتابخانهالمللی سازمان اسناد و های بینبعدازظهر در مرکز همایش 4تیرماه، ساعت 

ی یک روستای تاریخی در ایران است؛ کتابی که پس از چند سال پژوهشِ مستمر، در هفت ترین دانشنامهکتاب دماب، نخستین و کامل

 .ها شده استفروشیی کتابی تمام رنگی منتشر و راهیِ قفسهجلد و دو هزار صفحه

های تاریخی دماب در دو جلد چهارم و پنجم، خ دماب، فرهنگ واژگان دمابی در جلد سوم، سندجلد یک و دو شامل فرهنگ و تاری

 .دهندهای پیش از تاریخِ دماب در جلد ششم و تبارنامه مردم دماب، جلد آخر این دوره کتاب را تشکیل میسنگ نگاره

ری های اولیه کتاب همکاهرداد میرزایی نیز در پژوهشدکتر یداله میرزایی پژوهشگر و مولف مجموعه کتاب دماب هستند، سمیرا و ش

 .اند. نشر دیبایه با همکاری انجمن دوستداران دماب این کتاب را منتشر کرده استداشته

شود، در شمال غربی اصفهان و در فاصله صد کیلومتری شهر نجف آباد، خوانده می« دمُبو»روستای تاریخی دُماب که در لهجه محلی 

کیلومتری خوانسار در منطقه مهردشت و در بین این سه شهر، در استان اصفهان، و شهرستان  41ی شهر گلپایگان و کیلومتر 61

 .آباد استنجف
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های زاگرس و داالن کوه قرار دارد. تاریخ ایجاد روستای دُماب به عنوان یک محل متر از سطح دریا و در دامنه ۲041دُماب در ارتفاع 

شود. موقعیت روستای دماب در مرز بین کوچ نشینی و یکجا هجری خورشیدی برآورد می 00۵1تا  0011های سکونت دائم بین سال

های متعدد در آن بوده است که برخی تا نشینی، و همسایگی با چهار محال و بختیاری و لرستان، موجب ایجاد معماری تدافعی و قلعه

ی باقیمانده است. دماب دارای بافت با ارزش تاریخی در دنباله قنات است که چندین اثر هایروزگار امروز باقی مانده و از برخی تنها برج

 آن تاکنون در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

 

  های حوزه علمیه منتشر شددرباره ناگفته« زندگی فردی ناشناخته»کتاب 

 خبرگزاری مهر :منبع

 توسط انتشارات شهید کاظمی؛

های حوزه علمیه قم توسط انتشارات شهید کاظمی روانه های شیخ محمد حجتی از ناگفتهشامل گزارش« ناشناختهزندگی فردی »کتاب 

 .بازار نشر شده است

فروغی و محمدامین رفیعی درباره شیخ محمد حجتی شامل  محمدحسیناثر « زندگی فردی ناشناخته»به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب 

ومت های حکاهلل بافقی در سالحوزه علمیه قم؛ از کشف حجاب تا درگیری رضاخان با آیت تأسیسیه های اولگزارشی از حوادث سال

 .تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده استپهلوی به

تلگرافی و کوتاه در  صورتبهخاطرات خود را  که برای تحصیل به قم آمد، 031۵شیخ محمد حجتی بروجردی نویسنده کتاب از سال 

ه قرار بوده شود. کتابی کمی« زندگی فردی ناشناخته»ها بعد شالوده اصلی کتاب نوشته است. این تکه کاغذها سالهای متعدد میبرگه

ه نویسند خورد.اش به بازگویی تاریخ اجتماعی حوزه بپردازد؛ اما سرنوشت این کتاب طور دیگری رقم میبدون افشای هویت نویسنده

 .گذارد و این آغاز افشای هویت او استتعداد محدودی از کتاب را در اختیار برخی از دوستان صمیمی خود می

وزه، باعث عبدالکریم حائری، مؤسس ح حاج شیخگرا و اجتماعی نویسنده و ارتباط نزدیکش با شیخ مرتضی حائری فرزند شخصیت برون

های حوزه حضور فعال داشته باشد. از رهگذر همین حضور است که یادداشت تأسیسولیه های اشده تا در جریان بسیاری از حوادث سال

 ظامنبهحوزه است. داستان علمای مهاجر به قم در اعتراض  تأسیسهای نخستین او دربردارنده نکات و اطالعات مهمی پیرامون سال

حجاب، جریان اتحاد لباس، حمله به مسجد گوهرشاد، اهلل بافقی در حرم حضرت معصومه، کشف اجباری، درگیری رضاخان با آیت

و زعامت حوزه در  حاج شیخآمده پس از وفات خدمت سربازی طالب، چگونگی برگزاری امتحانات از سوی حکومت وقت، وقایع پیش

 .اهلل بروجردی ازجمله این موارد استدوره مراجع ثالث و حوادث پیش و پس از ریاست حوزه توسط آیت
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ید های حوزوی که به روایت زندگی مراجع تقلنویسیحالزندگی فردی ناشناخته آن است که برخالف اکثر شرح»ها بارز کتاب از ویژگی

 دیگرعبارتهبرو هستیم. جایگاه اجتماعی، معیشت، تفریحات و پردازند؛ با روایتی از زندگی یک طلبه عادی روبهشده میو علمای شناخته

 .است شدهمنعکسخوبی در این کتاب حوزه علمیه قم به تأسیسهای ابتدایی باز سالسبک زندگی یک طلبه در 

 

 00۲11 هاپیشنهاد سازمان بازرسی به دستگاه 

 خبرگزاری فارس :منبع

تا قبل از  شدهارائه هادستگاهمورد پیشنهاد اصالحی از سوی این سازمان به  ۷11هزار و  06رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 

 .نکه جرمی روی دهد فرآیندها اصالح و از ارتکاب جرم یا مفسده جلوگیری شودای

خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش شب خاطره، یادیاران و تجلیل از خادمین  اهللذبیحبه گزارش خبرگزاری فارس؛ 

ه شهید دکتر بهشتی و یارانش، با بیان اینک اهللآیت ضمن تبریک آغاز هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره 0410راهیان نور 

های کم نظیر انقالب اسالمی ایران بودند، اظهار کرد: دشمنان بهتر از ما شهید بهشتی را شهید دکتر بهشتی از شخصیت اهللآیت

یار دت در کشور سکوت اختبسیج شده بودند تا شخصیت وی را تخریب کنند؛ اما ایشان به خاطر حفظ وح هاآنشناختند چراکه همه 

 .فرمایند شهید بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بودکرد؛ بر این اساس است که حضرت امام )ره( می

، کنندیمقوه قضائیه انتخاب  رئیسای را به عنوان وی گفت: زمانی که حضرت امام )ره( چنین شخصیت کم نظیر، توانمند و شایسته

 .دارد بر عهدهاین است که قوه قضاییه از دیدگاه ایشان جایگاه مهمی دارد زیرا وظیفه اجرای عدل و قسط را  دهندهنشان

این مسئول عالی قضایی با اشاره به جایگاه مهم قوه قضاییه در شرع مقدس اسالم، گفت: خدا را شاکریم که امروزه در دستگاهی فعالیت 

آن است، شخصیتی که در همین مدت موجب افزایش اعتماد سرمایه اجتماعی  دارسکان تجربهاز کنیم که فقیهی عادل با کوله باری می

 .شده و اعتماد به این قوه را دوچندان کرده است نظامبه

 کرد و ادامه داد: یکی از مورداشارههای مردم گذاشته به چند ای دست روی دغدغهمحسنی اژه االسالمحجتخدائیان با اشاره به اینکه 

مکرر رئیس قوه در دستور کار است حفظ کرامت  تأکیداتموارد که در سند تحول و در دوران تحول و تعالی با توجه به  تریناصولی

کرامت  که احساس عزت و گردندبازمیکنند و به اجتماع ، در صورتی نجات پیدا میدیدهآسیبهاست، ایشان معتقد است که افراد انسان

 .زندنی احساس کند در جامعه عزت ندارد به هر کاری دست میکنند، زیرا اگر انسا

مت کرده و بر این باورند حر تأکیدهای صادره همواره بر حفظ کرامت افراد ها و دستورالعملوی گفت: ریاست قوه قضائیه در سخنرانی

 .و حریم خصوصی کسی که مرتکب جرم شده، باید حفظ شود
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ریاست قوه قضائیه را جلوگیری از زندانی شدن افراد عنوان کرد و  موردتوجهیگر از موضوعات رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی د

از زندانی شدن مرتکبین جرائم خودداری کنند و از دستبند و پابند استفاده  االمکانحتیکه  شدهخواستهادامه داد: در این راستا از قضات 

 .شود

 ازجمله مدغیر ع، مفسد باشد زیرا گاهی افراد به خاطر برخی از موضوعات شودمیزندان  نیست هرکسی وارد گونهاینبه گفته خدائیان 

 .شوندو... راهی زندان می تصادف

اند ات خواستهکرد؛ ایشان از قض تأکیدرئیس قوه قضائیه را نظارت بر عملکرد ضابطین عنوان و  تأکیدوی  یکی دیگر از موضوعات مورد 

 .ه نشودبه ضابطین اختیار کلی داد

حسنی م والمسلمیناالسالمحجت تأکیدبرخورد با مخالن نظم و امنیت، مفسدان اقتصادی بدون فضاسازی از دیگر موضوعات مهم مورد 

: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نیز داداشاره کرد و ادامه  هاآناست که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به  ایاژه

ها بدون که در نظارت و بازرسی انددادهداشته و به سازمان بازرسی دستور  تأکیداز موضوعاتی است که رئیس قوه قضائیه بر روی 

 .تبعیض اقدام شود

 و بیان کرد: طی خردادو موردی طی چند مدت اخیر  العادهفوقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انجام پنج هزار بازرسی برنامه

تا قبل از اینکه جرمی روی دهد فرآیندها  شدهارائه هادستگاهمورد پیشنهاد اصالحی از سوی این سازمان به  ۷11هزار و  06این مدت 

 .اصالح و از ارتکاب جرم با مفسده جلوگیری شود

 میلیونیکهزار میلیارد ریالی و رفع تصرف و خلع ید  3۲جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل چهار هزار مورد پرونده تخلفاتی و قضایی، 

 .از سوی خدائیان بود شدهمطرحهکتار از اراضی ملی و طبیعی از دیگر موضوعات مهم 

همیشه  جرئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مهم بسیح و فرهنگ بسیجی در جامعه گفت: بسی

 .به فراخور نیاز جامعه به کمک نظام و مردم آمده و هر زمان که بسیج به میدان آمده پیروز بوده ایم

وی با بیان اینکه بسیج نیرویی با بصیرت و زمان شناس است، اظهار کرد: بسیج از متن مردم و در خدمت مردم است و رمز ماندگاری 

 .باشیم باید فرهنگ بسیج، ایثار و شهادت را گسترش دهیم اش به همین دلیل است و اگر بخواهیم موفق

در این همایش سردار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز خاطراتی از دوران دفاع مقدس و جنگ 

 .دانی کردتحمیلی را بازگو کرد و از سازمان بازرسی کل کشور پیرامون برگزاری این همایش تقدیر و قدر

 .را اجرا کردند« سالم فرمانده»در جریان این همایش فرزندان کارکنان بسیج قوه قضائیه سرود 
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 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا

 مؤسساتویژه کارشناسان، 
   و نهادهای مسئله شناس

 کز پژوهشی مبناتبط با مر مر


