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.5از منظــر شــما پیشــروی ســطح علمــی
در ابتــدا از شــما بــه خاطــر همــکاری بــا طبیعتــا یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای دانشــجویان و دانشــگاه بــه چــه صــورت اســت
ایــن مجموعــه تشــکر میکنیــم ،و از شــما مــورد نیــاز هــر مــکان دانشــگاهی داشــتن ؟ و چــه اقدامــات اساســی بــرای حــل موانــع
میخواهیــم کــه خودتــون رو معرفــی کنیــد و کتابخانــه تخصصــی مناســب بــا رشــته پیشــرفت پیشــنهاد میکنیــد؟

یــک بیوگرافــی از خودتــون ارائــه بدیــد.
به نام خدا
الهــام زریــن کاله هســتم ،فــارغ التحصیــل
مقطــع دکتــری در رشــته علــوم قــرآن و
حدیــث از دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران.
ـی
ـت علمـ
ـو هیئـ
ـالی عضـ
ـه سـ
ـما از چـ
.1شـ
ـدید؟
شـ
از مهرمــاه  ۹۶بــه عنــوان عضــو هیئــت علمی
در مرکــز آمــوزش عالــی اقلیــد مشــغول بــه
فعالیــت و خدمــت هســتم.
.2در چــه زمینــه هــای علمــی فعالیــت
داشــتهاید واینکــه رشــته علــوم قــرآن
وحدیــث آینــده شــغلی مناســبی بــرای
دانشــجویان دارد ؟
بــا توجــه بــه رشــته تحصیلــی بنــده ،زمینــه
مطالعاتــی و تحقیقاتــی ام نیــز در همیــن
راســتا مــی باشــد .در عیــن حــال حــوزه
تخصصــی عالقمنــدی ام ،بیشــتر در خصــوص
بررســی و گونــه شناســی روایــات تفســیری،
حــل تعــارض ،مفــردات ،اعــام و فهــم متــن
حدیــث اســت.
تدریــس در آمــوزش و پــرورش ،دارالقــرآن
هــا و دانشــگاه ،فعالیــت در ســازمان و ارگان
هــای دولتــی بــه عنــوان کارشــناس فرهنگی،
کارشــناس امــور دینــی و مذهبــی و ...از جملــه
مــواردی اســت کــه فــارغ التحصیــان رشــته
علــوم قــرآن میتواننــد در آنجــا مشــغول بــه
کار شــوند.
.3بــه نظــر شــما فقــدان کتابخانــه
مناســب و ســالن مطالعــه در رونــد
تحصیلــی دانشــجویان چــه
تاثیــری دارد ؟

هــای تحصیلــی آن مــکان اســت .مرکــز
آمــوزش عالــی اقلیــد هــم از ایــن مســاله،
مســتثنی نبــوده و نیازمنــد تجهیــز کتابخانــه
اســت .قطعــا مراجعــه بــه کتابخانه و آشــنایی
بــا کتــب تخصصــی رشــته ،در پیشــرفت
تحصیلــی دانشــجویان و افزایــش حــوزه
مطالعاتــی آن هــا در زمینــه هــای گوناگــون
رشــته تحصیلــی ،بــی تاثیــر نخواهــد بــود.
.4آیــا تاکنــون از ســوی هیئــت علمــی
ـگاه
ـش دانشـ
ـرم پژوهـ
ـر محتـ
ـگاه و دبیـ
دانشـ
بــرای حــل مشــکالت کتابخانــه و ســالن
مطالعــه چــارهای اندیشــه شــده اســت؟
در ایــن خصــوص مدیــر پژوهــش پیگیــری
هایــی انجــام داده انــد ،مدیــران گــروه نیــز
بــا توجــه بــه بودجــه ای کــه مرکــز بــه خریــد
کتــاب اختصــاص میدهــد ،در ایــن خصــوص
اقداماتــی انجــام داده انــد .ان شــاءاهلل بــا
احــداث ســاختمان جدیــد مرکــز  ،مکانــی
مناســب تــر بــه کتابخانــه و ســالن هــای
مطالعــه اختصــاص خواهــد یافــت.

پیشــرفت ســطح علمــی دانشــجویان یــک مبحــث
نســبی اســت ،بــه این صــورت کــه در مــورد برخی
دانشــجویان ایــن مطلــب خوشــبینانه و متاســفانه
در مــورد برخــی دیگــر چنیــن نیســت .امــا در
مجمــوع بــا توجــه بــه امکانــات مرکــز در مقایســه
بــا بســیاری از دانشــگاه هــای مطــرح کشــور ،بــا
درنظــر گرفتــن میــزان قبولــی دانشــجویان مرکــز
در مقاطــع ارشــد و دکتــری و نیــز چــاپ مقــاالت
متعــدد اعضــای هیئــت علمــی در مجــات معتبــر
ملــی و بیــن المللــی مــی تــوان گفــت مرکــز در
پیشــبرد اهــداف علمــی خــود موفــق بــوده اســت.
ـای
ـگاه جـ
ـی دانشـ
ـطح علمـ
ـورد سـ
ـا در مـ
.6آیـ
امیــدواری هســت ؟
بلــه قطعــا همینطــور اســت همانطــور کــه اشــاره
کــردم بــا تــاش اســاتید و دانشــجویان شــاهد
قبولــی دانشــجویان بــا رتبــه های تــک رقمــی و دو
رقمــی در دانشــگاه هــای ســطح یــک کشــور بــوده
ایــم و انشــاءاهلل ایــن رونــد مســتمر باشــد .
.7بــه نظــر شــما دانشــجویان رشــته علــوم
قــرآن وحدیــث چقــدر بایســتی در مســائل
فرهنگــی و اجتماعــی فعــال باشــند ؟
فعالیــت در زمینــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی و
حتــی آســیب شناســی و حــل مشــکالت موجــود
در ایــن دو بخــش ،بایســتی از دغدغــه هــا و بلکــه
از وظایــف و رســالت هــای دانشــجویان و دانــش
آموختــگان رشــته علــوم قــرآن و حدیــث باشــد.
ایــن مطلــب کــه گاهــا در بســیاری از ســازمان هــا
و مراکــز ،فــارغ التحصیــان رشــته علــوم قــرآن و
رشــته هــای مشــابه را در اســتخدام کارشــناس
فرهنگــی و متخصــص علــوم دینــی ،در اولویــت
قــرار میدهنــد ،شــاهدی گویــا بــر ایــن مطلــب
اســت.
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اثرات کتابخوانی

همــه مــا شــنیدهایم کــه کتــاب خوانــدن
خــوب اســت؛ امــا شــاید از فوایــد کتــاب
خوانــی آگاه نباشــیم .کتــاب خوانــدن تأثیــرات
باورنکردنــی روی ذهــن و عملکــرد انســان
در زندگــی شــخصی و اجتماعــی میگــذارد
و فوایــد فوقالعــادهای بــه همــراه دارد.
مطالعــات نشــان میدهــد کودکانــی کــه
والدینشــان چنــد بــار در هفتــه بــرای آنهــا
کتــاب میخواننــد در مقایســه بــا کــودکان
دیگــر در چهارســالگی مهــارت
خوانــدن و نوشــتن بهتــری دارنــد،
نمــره باالتــری در آزمونهــای
هــوش میگیرنــد و ســالها بعــد در
زندگــی شــغل بهتــری خواهنــد یافــت.
ایــن چنــد
را
مــورد
از فوایــد
ب
کتــا
خو ا نــی
بــرای شــما
کردهایــم:
ردیــف
تحریک روانی
مغــز شــما نیــاز بــه تمریــن دارد تــا آن را قــوی و
ســالم نگــه دارد ،هماننــد تمــام ماهیچههــای بدن.
کاهش استرس
غــرق شــدن در دنیــای ادبیــات و آمــوزش بــه
شــما ایــن امــکان را میدهــد کــه خودتــان
را از اســترس زندگــی روزمــره دور کنیــد و
ذهــن و بــدن خــود را ریلکــس و راحــت کنیــد.
خواب بیشتر وباکیفیت تر
آدمهــای خــوره کتــاب میتواننــد بــه ایــن
مســئله اعتــراف کننــد .هیچچیــزی بــه انــدازه
گرفتــن کتــاب در دســت احســاس خــواب
آلودگــی نمــیآورد! کتــاب خوانــدن مثــل
قــرص خــوابآور اســت کــه آرامشبخــش
بــوده و خصوصــاً زمانــی کــه خســتهاید یــا
اســترس زیــاد داریــد باعــث خــواب میشــود.
کتــاب خوانــدن کیفیــت کلــی خــواب را نیــز بهبود
میبخشــد .از آنجاییکــه مطالعــه آرامبخــش
اســت و از میــزان اســترس و تنش میکاهد ،شــما
را بــه خــواب عمیــق و آرامــی فــرو خواهــد بــرد.
همدلی ها زیاد می شود
خوانــدن نیــاز بــه ایــن دارد کــه بــا
احساســات شــخصیتها همــدردی کنیــم.
وقتــی شــما بــا شــخصیتهای کتــاب
همــذات پنــداری میکنیــد ،ناخــودآگاه
«حــس همدلــی» شــما بیشــتر میشــود.

مطالعــات نشــان دادهانــد کــه خوانــدن
کتابهــای تخیلــی بــه خواننــدگان کمــک
میکنــد درک کننــد کــه مــردم بیشــتر بــه چــه
چیزهایــی فکــر میکننــد و بــه چــه چیزهایــی
نیــاز دارنــد.
بهبود تمرکز
در دنیــای امــروز ،توجــه مــا اغلــب بــه یــک
میلیــون جهــت مختلــف جلــب میشــود!
زمانــی کــه مطالعــه میکنیــد روی یــک چیــز
تمرکــز داریــد .بــا انجــام ایــن کار ،شــما بــه
بــدن خــود آمــوزش میدهیــد تــا از ایجــاد
مزاحمــت اجتنــاب کنیــد .ایــن توانایــی میتوانــد
بــه هنــگام انجــام وظایــف دیگــری کــه
نیــاز بــه تمرکــز دارنــد ،کمــک کنــد .ایــن
هــم یکــی از بهتریــن فوایــد کتــاب خوانــی.
خواندن بهترین سرگرمی و تفریح است
خوانــدن بســیار ارزانتــر از رفتــن بــه ســینما
یــا بســیاری دیگــر از انــواع تفریحــات اســت.
در حقیقــت خوانــدن در کتابخانــه رایــگان
اســت! کتابخانــه دائمــاً در حــال آپدیــت شــدن
اســت و هــر روز کتابهــای بیشــتری چــاپ
میشــود؛ بنابرایــن هرگــز خیــال نکنیــد کــه
روزی بــه نقطــه پایــان خوانــدن میرســید.
کتابهــا میتواننــد شــما را بــه
دنیاهــای متفاوتــی هدایــت کننــد.
بهبود دایره واژگان

یکــی دیگــر از فوایــد کتــاب خوانــی
هرچــه بیشــتر در معــرض خوانــدن
باشــید ،کلمــات بیشــتری یــاد میگیریــد.
افزایش دایره واژگان به شدت بر فن بیان
شــما تأثیــر مثبــت میگــذارد؛ بنابرایــن
میتوانــد بــه بهبــود عملکــرد شــغلی و
عزتنفــس منجــر شــود .قــرار گرفتــن در
معــرض آثــار عالــی میتوانــد تأثیــر زیــادی
بــر روی نویســندگی شــما داشــته باشــد.
دایــره
گســترش
بــا
همچنیــن
واژگان بهتــر میتوانیــد احساســات
دهیــد.
بــروز
را
تفکراتتــان
و

تاثیرات کتابخوانی در کودکان

در نهایــت یکــی دیگــر از فوایــد مطالعــه کــردن
آن اســت کــه میدانیــد مطالعــه شــما میتوانــد
تاثیــرات ثانویــهای داشــته باشــد ،مخصوصــا
اگــر دارای فرزنــد باشــید .زمانــی کــه افــراد
پیرامــون شــما مطالعــه میکننــد ،بــه احتمــال
زیــاد شــما هــم ایــن کار را انجــام خواهیــد داد.
شــما میتوانیــد از ایــن امــر بــرای خوانــدن
کتــاب بــرای کــودکان خــود بهــره ببریــد.
طبــق گزارشــی از  ، scholasticخوانــدن کتــاب
بــرای کــودکان در دوران ابتــدای مدرســه آنهــا
میتوانــد باعــث شــود کــه آنهــا در آینــده بــه
مطالعــه بیشــتری بپردازنــد.
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شبهات

ارزش امام را باالتر از خدا می دانید.

ـود؟؟؟
ـی شـ
ـل نمـ
ـر تعطیـ
ـرم و صفـ
ـم محـ
ـرا مراسـ
ـد  ،چـ
ـل شـ
ـج تعطیـ
ـفر حـ
سـ

نکته

 -1در جــواب بایــد گفــت کــه اگــر فــرق بیــن اعمــال ایــن دو واقعــه
بــزرگ اســام تبییــن شــود  ،بحــث مشــخص و واضــح مــی شــود.
 -2در ســفر حــج تمتــع  ،حاجــی هــای عزیــز بایــد در عــرض
ســه روز  ،همــه مراســم را انجــام دهنــد از جملــه وقــوف در
عرفــات و منــا و طــواف و ســنگ زدن بــه نمــاد شــیطان و...
قطعــا اگــر همــه حاجــی هــا شــرکت بکننــد  ،برقــراری فاصلــه
اجتماعــی و مراعــات بهداشــت و  ...محــال ممکــن اســت
در خــود مــاه رجــب کــه مراســم عمــره مفــرده برگــزار می شــود  ،ســیلی
از جمعیــت در حــال طــواف هســتند و صفــوف بــه هــم فشــرده اســت
 ،چــه برســد بــه ســفر تمتــع کــه ازدحــام بــه مراتــب بیشــتر اســت
و همانطــور هــم کــه گفتیــم بایــد در همــان  3روز ایــن اعمال برگزار شــود
و امکانــش نیســت نوبــت بنــدی کننــد و در روزهــای دیگــر انجــام دهنــد.
 -3امــا مراســمات محــرم ،در هــر شــهری مســاجد و حســینیه
هــا و تکیــه هــای متعــدد هســت ،مــردم اگــر دیدنــد یــک مســجد
بــا وجــود رعایــت فاصلــه اجتماعــی و پروتــکل هــا ،شــلوغ بــوده،
مــی تواننــد برونــد جــای دیگــر ،مســجد دیگــر ،حســینیه دیگــر و...
آن هــم بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی و رعایــت
پروتــکل هــا ،دقیقــا شــبیه بــه شــب هــای احیــای قــدر
 -4نیــازی نیســت همــه بــه یــک جا هجــوم ببرنــد و حتمــا در یــک هیات
یــا مســجد توقــف کننــد  ،الحمــدهلل در هــر شــهری مــکان هــای زیــادی
هســت بــرای مراســمات  ،هرچنــد برگــزاری دســته روی خیابانــی نیــاز به

گفت:بــا ایــن مــرد «ابــر»! توضیــح اینکــه :پیغمــر اکــرم ّصلــی الّلــه علیــه و آلــه دو فرزنــد پــر از بانــوي اســام خدیجــه داشــت :از دنیــا رفتنــد ،و پیغمــر اکــرم ّصلــی
الّلــه علیــه وآلــه یکی«قاســم» و دیگري«طاهر»کــه او را «عبدالّلــه» نیــز مینامیدنــد ،و ایــن هــر دو فاقـدفرزنـدپسـرشـــد،
ایــن موضـــوع زبـــان بـــدخواهان قریــش راگشــود ،وکلمــه «ابـــر» (یعنــی بالـ عقب) را براي حضـــرتش انتخـــاب کردنـــدفکر میکردنـدبـــا رحلــت پیغمرب اکرم صـّــلی الّله
علیــه و آلــه برنـــامه هــاي او بــه خاطــر نداشـــن فرزنـــد ذکــور تعطیــل خواهدشدوخوشــحال بودن.
قــرآن مجیـدنـــازل شـــد و بــه طــرز اعجـــاز آمیــزي در ایــن ســوره بــه آنهــا پاســـخ گفــت ،وخــر دادکــه دشـــمنان او ابرتخواهنـــدبود ،و برنـــامه اســـام و قــرآن هرگــز قطع
نخواهـدشـد،
بشــارتی کــه در ایــن ســوره داده شـــده از یــک سوءضـــربه اي بــود بــر امیـــدهاي دشـــمنان اســـام ،و ازســوي دیگــر تس ّـــلی خاطــري بــود به رســول الّله ص ّـــلی الّلــه علیه
و آلــه کــه بعدازشــنیدن ایــن لقــب زشــت و توطئــه دشــمنان قلــب پاکــش غمگیــن و مکّدرشــده بــود.
در فضیلت تالوت این ســوره درحدیثی از پیغمرب اکرم ّصلی الّله علیه و آله آمده اســت:
«هرکــس آنـرا تــاوت کنـدخداونـــداو را از نهرهــاي بهشــتی ســـیراب خواهـــدکرد و بــه عــدد هــر قربانــی کــه بنــدگان خــدا در روز عیـد(قربـــان) قربـــانی میکننـــد ،و
همچنیــن قربـــانی هـــایی کــه اهـــل کتـــاب و مشـــرکان دارنـــد ،بــه عـــدد هــر یــک از آنــان اجــري بــه او میدهــد».
نام این ســوره (کوثر) از اولین آیه آن گرفته شــده است.

بیاناتمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)

درشـــأن نــزول ایــن ســوره میخوانیــم« :عـــاصب نوائـــل»که ازســران مشـــرکان بــود ،پیغمــر اکــرم صـّــلی الّله علیــه و آله را به هنگـــام خارج شــدن
از مســـجد الح ـرام مالقــات کــرد ،و مدتــی باحضـــرت گفتگــو منود،گروهــی ازسـ ـران قریــش در مســجد نشســته بودنــد و ایــن منظــره را از دور
مشــاهده کردنــد ،هنگامیکــه «عاصــب نوائــل» وارد مســجد شــد بــه او گفتنــد :باکــه صحبــت مــی کــردي؟

تدابیــری هســت و بایــد منتظــر پروتــکل هــای ســتاد مبــارزه با کرونــا بود
 -5امــا در اعمــال حــج تمتــع امــکان ایــن اصــا وجــود نــدارد ،نــه
کعبــه دیگــری وجــود دارد ،نــه شــهر مکــه دیگــر و نــه مــی شــود در
روزهــای دیگــر ایــن مراســم را برگــزار کــرد ! پــس ازدحــام قطعــا
هســت ،بــه همیــن خاطــر تعطیــل کردند.امــا مراســمات محــرم کــه
مــی تــوان بــا رعایــت کامــل فاصلــه گــذاری اجتماعــی و رعایــت
پروتــکل هــا  ،آن را انجــام داد و مــی تــوان در صــورت شــلوغ
بــودن یــک مــکان ،بــه مــکان دیگــر رفــت ،چــرا تعطیــل شــود؟
 -6هرچنــد هیاتــی هــای عزیــز بایــد تمــام توجــه و اهتمــام خــود را
بکننــد کــه ســخت گیــری هــای الزم را در ایــن زمینــه انجــام دهنــد
 -7مراقــب باشــیم ،همانطــور کــه در تظاهــرات و اعتراضات ،دشــمنان و
منافقیــن دســت بــه کشــته ســازی هــا و مجــروح ســازی هــای دروغیــن
مــی زننــد ،بــرای این مراســمات هــم قطعا برنامــه دارنــد و با شــانتاژهای
رســانه ای ،مریــض ســازی هــا و کشــته ســازی هــای کرونایــی دروغیــن
را در دســتور کار خــود دارنــد .پــس تمــام ســعی خــود را بکنیــم کــه
بهانــه دســت کســی ندهیــم و تمامــا بــه پروتــکل هــا احتــرام بگذاریــم.
 -8ایــن جماعــت اگــر واقعــا نگــران جــان مــردم هســتند ،خــوب
هســت همیــن نگرانــی را بــرای ســفرهای بــی مــورد و غیرضــروری
دیگــران کــه بــه قصــد تفریــح و گشــت و گــذار بــه اســتان هــای دیگــر
ســفر مــی کننــد هــم داشــته باشــند.

سیاسی

رهبری و وظیفه قانونی

ایــن روزهــا نگرانــی ناشــی از کــمکاری بعضــی
از دســتگاهها و نیــز انتشــار اخبــار تخلفــات
و مفاســد اقتصــادی برخــی از مدیــران ،ســبب
شــده تــا ایــن پرســش در افــکار عمومــی جامعــه
شــکل بگیــرد کــه چــرا افــراد مفســد یا مســئولین
ناکارآمــد بالفاصلــه پــس از شناســایی ،عــزل و
برکنــار نمیشــوند ،امــا نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه بســیاری از مــردم انتظــار دارنــد و یــا تصــور
میکننــد کــه تصمیمگیــری در ایــن رابطــه بایــد
از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اتخــاذ گــردد.
چــرا رهبــر معظــم انقالب(دامــت برکاتــه)
بــرای برخــورد بــا مســئولین هنجارشــکن
وارد عمــل نمیشــوند؟ در پاســخ بــه ایــن
پرســش بایــد بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
️ -1طبــق قانــون فقــط عــزل و نصــب رئیــس
قــوه قضائیــه و فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و
نهادهــای وابســته بــه رهبــری ماننــد؛ کمیتــه امداد
امــام خمینــی(ره) ،بهطــور مســتقیم بــر عهــده
رهبــری اســت و عــزل و نصــب ســایر مســئوالن
و مدیــران اجرایــی کشــور بــر عهــده رؤســای
قــوای ســهگانه اســت ،البتــه بــر اســاس
اصــل هشــتاد و نهــم قانــون اساســی،
عــزل رئیــس جمهــور بــا در نظــر
گرفتــن مصالــح کشــور و پــس از
حکــم دیــوان عالــی کشــور
یــا رأی مجلــس
شــورای اســامی
بــه عــدم کفایــت
وی و یاتخلــف
وی از وظایــف
قا نو نــی ،
نیــز بــر عهــده
مقــام رهبــری
ا ســت .
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 -2طبــق قانــون ،ســطح رهبــری راهبــردی و لــذا بیشــک کشــور هماکنــون در چنیــن
سیاســتگذاریکلی و کالن اســت ،نــه ورود عملــی شــرایطی قــرار نــدارد.
بــه مباحــث اجرایــی کــه در حــوزه وظایــف
قــوای ســهگانه قــرار دارد ،بــا اینحــال  -4اصــوالً همانگونــه کــه اشــاره شــد ،نظــارت
رهبــر معظــم انقــاب ،همــواره بــا تأکیــد بــر و کنتــرل و رســیدگی بــه تخلفــات اداری و اجرایــی
فرصتهــای فراوانــی کــه بــرای بهبودشــرایط در و برخــورد بــا عناصــر فاســد و ناکارآمــد ،جــزء
اختیــار مســئولین محتــرم قــرار گرفتــه ،اهمیــت وظایــف ذاتــی مســئولین قــوای س ـهگانه اســت،
برخــورد بههنــگام بــا تخلفــات و ضــرورت کــه بــا فــراز و فــرود و بــا ضعــف و قــوت در حــال
رفــع نواقــص و کاســتیهای اجرایــی در نظــام اجراســت و امیــد اســت قبــل از آنکــه بــه وضعیت
اداری کشــور را (گاهــی حتــی بــا اشــاره بــه بحرانــی برســد ،بــا فوریــت ،جدیــت و قاطعیــت
جزئیــات) ،بــه مســئولین ذیربــط متذکــر و رفــع هرچـه بیشــتر ،تقویــت ،فراگیــر و عملیاتــی شــود.
آنهــا را بهطــور مکــرر از آنهــا مطالبــه کردهانــد.
 -5بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق؛ بهنظــر
 -3از آنجــا کــه در نظــام جمهوری اســامی ایران ،میرســد ،در حالحاضــر دشــمنان داخلــی
تمــام مســئولین بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم و خارجــی نظــام ،جاهالنــه و در عینحــال
از طریــق آرای مــردم انتخــاب میشــوند و پایــه ناامیدانــه مترصــد آن هســتند تــا بــا هوچیگــری
و اســاس نظــام بــر مبنــای مشــارکت عمومــی و جوســازی رســانهای در فضــای مجــازی و بــا
و مردمســاالریدینی بنــا نهــاده شــده اســت ،بزرگنمایــی مشــکالتی کــه بخشــی از آن حاصــل
لــذا مقــام معظــم رهبــری همــواره تــاش توطئههــا و اقدامــات خصمانــه خــود آنهــا در
نمودهانــد تــا در راســتای احتــرام بــه خواســته عرصههــای مختلــف؛ اقتصــادی ،فرهنگــی،
و نظــر مــردم ،از دخالــت در عــزل و نصــب سیاســی و اجتماعــی اســت ،بــه خیــال خــود
مســئوالن اجرایــی اجتنــاب نماینــد .زمینــه بــرای دخالــت احتمالــی رهبــری در امــور
اجرایــی را فراهــم و ســپس براســاس یــک
بــا اینحــال قطعــاً همانگونــه ســناریوی از پیــش طراحــی شــده و بــا نســبت
کــه حضــرت امــام(ره) در برخــورد دادن انــواع اتهامــات بــه ســاحت مقــدس
بــا بنیصــدر و آقــای منتظــری والیــت فقیــه ،کشــور را بــه آشــوب بکشــانند.
عمــل کردنــد ،چنانچــه کشــور
در وضعیــت حــاد قــرار گیــرد ،در واقــع هــدف دشــمن از بزرگنمایــی ایــن
ایشــان نیــز وارد عمــل خواهنــد مشــکالت و مقصــر جلــوه دادن مســئولین عالــی
شــد .امــا باتوجــه بــه اینکــه نظــام در ســطوح مختلــف ،ناامیــد ســاختن جامعــه
بخشــی از ناهنجاریهــای و همــراه نمــودن افــراد عــادی بــا ایــن کارزار،
اداری موجــود بــر اثــر بــرای تشــکیک در مــورد کارآمــدی نظــام و زیــر
ســوءمدیریت و غفلــت ســؤال بــردن جایــگاه والیــت فقیــه و در نهایــت
در نظــارت صحیــح ایجــاد بهانــه بــرای دخالــت در امــور کشــور از
و برخــورد اصولــی طریــق عوامــل وابســته داخلــی و فراهــم نمــودن
بــا متخلفیــن شــرایط بــرای اجمــاع جهانــی علیــه ایران اســت.
بهطــور
و
نا خو ا ســته کالم آخــر اینکــه اگرچــه وجــود برخــی از
شــکل
مفاســد و ناهنجاریهــای اخالقــی ،اجتماعــی
گر فتــه  ،و اقتصــادی در نظــام اداری کشــور انکارناپذیــر
اســت و حساســیت نشــان
دادن نســبت بــه آنهــا الزم
و ضــروری اســت ،امــا چــون
فراگیــر و ســازمان یافتــه
نیســت ،لــذا انتظــار م ـیرود
بــا تذکــرات رهبــری،
هوشــیاری مــردم همیشــه
در صحنــه و اقدامــات
مســئولین،
مجدانــه
شــاهد
زودی
بــه
برچیدهشــدن کامــل ایــن
مفاســد باشــیم.
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مطالبهگری

مسئله شناسی شروعی بر
مطالبه گری و گفتمان سازی

انجــام شــدن هــر کنــش یــا فعلــی از انســان
نیازمنــد ســپری شــدن مراحلــی اســت کــه
از آن بــه مراحــل یــا چرخــه نقــش آفرینــی
تعبیــر مــی کنیــم .حتــی نســبت بــه ســاده
تریــن افعــال هــم ایــن مراحــل بایــد ســپری
شــود .ایــن چرخــه نقــش آفرینــی شــامل
شــناخت مســأله ،یافتــن پاســخ مســأله،
گفتــان ســازی ،مطالبــه گــری و اقــدام
میدانــی مــی باشــد.
البتــه بایــد دانســت کــه گفتمــان ســازی و
مطالبــه گــری در کنشــگری اجتماعــی معنــادار
اســت و در افعــال فــردی ایــن دو مرحلــه نیــاز
نمــی باشــد.
بــه عنــوان مثــال وقتــی آب شــرب منــزل
قطــع شــده اســت اول بــه دنبــال ریشــه
قطــع شــدن آب مــی گردیــم (شــناخت
مســأله) پــس از آنکــه علــت را در ترکیــدن
لولــه اصلــی خیابــان تشــخیص دادیــم و راه
حــل را در کنــدن آســفالت خیابــان و تعمیــر
لولــه اصلــی یافتیــم )پاســخ یابــی مســأله)،
ســعی در همــراه کــردن بقیــه همســایه هــا
نســبت بــه ایــن موضــوع مــی کنیــم )گفتمــان
ســازی) و در ایــن مرحلــه بــا تمــاس هــای
مکــرر بــه اداره آب و فاضــاالب تــاش مــی
کنیــم مســأله را از طریــق مرجــع اصلــی آن
حــل کنیــم (مطالبــه گــری) و البتــه ممکــن
اســت بــه کمــک مأمــوران اداره آب و
فاضــاب رفتــه و در حــل مســأله بــه ایشــان
کمــک عملــی نیــز بکنیــم (اقــدام میدانــی(.
بــر ایــن اســاس بــر خالــف تصــور عمــوم
مــردم ،مســأله شناســی صرفــا محــدود بــه
فعالیــت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاهی
نبــوده و روزانــه در تــک تــک افعــال و رفتــار
و کنــش هــای فــردی و اجتماعــی خــود ،آنــرا
لمــس مــی کنیــم و اساســا بــدون مســأله
شناســی نمــی توانیــم فعلــی از خــود صــادر
کنیــم.
حــال کــه مســأله شناســی چنیــن نقشــی
کلیــدی در تمــام مراحــل زندگــی فــردی و
اجتماعــی مــا دارد ،بایــد بتوانیــم بــه چندیــن
ســوال در ایــن رابطــه پاســخ دهیــم تــا

مقدمــات و ابزارهــای اجمالــی ورود مــا بــه
فرآینــد مســأله شناســی و پاســخ یابــی
مســائل فراهــم شــده باشــد:
مســئله چیســت؟ و تفــاوت آن بــا عبــارات
مشــابهی مثــل مشــکل ،معضــل ،بحــران و ...
چیســت؟
مســائل اولویــت دار کــدام انــد؟ ســطح بنــدی
و دســته بنــدی مســائل ،بــر اســاس چــه
مالــک هایــی انجــام اســت؟
بهتریــن منبــع بــرای شــناخت مســائل کــدام
اســت؟
آیــا روش و قالبی روان و آســان برای شــناخت
مســائل و ایــده پــردازی بــرای حل آنهــا وجود
دارد؟ چــه کســی مــی توانــد مســأله شناســی
کنــد و بایــد دارای چــه ویژگــی هایــی باشــد؟
تفــاوت فهرســت مســائل بــا نظــام مســائل؟
تلقــی اشــتباه از ایــن موضــوع کــه مــا
ایــن مهــارت را دارا هســتیم ممکــن اســت
مــا را دچــار اشــتباه محاســباتی در ایــن
فراینــد کنــد کــه بــرای روشــنتر شــدن
ایــن موضــوع دقــت شــما را بــه مطلــب
زیــر جلــب میکنــم .بــرای نمونــه در عصــر
جدیــد بــا رشــد و پیشــرفت در ســه حــوزه
نوآوری(ثبــت اختــراع) ،تکنولــوژی و تجــارت،
شــاهد جهــش در زمینــه هــای مختلــف
زندگــی خــود هســتیم کــه ایــن تغییــرات،
مســائل و مشــکالت متفاوتــی را بــرای مــا بــه
وجــود آورده اســت .ســاده تریــن مثــال بــرای
ایــن موضــوع نــرم افزارهایــی اســت کــه
بــر روی تلفــن همــراه تــک تــک مــا وجــود
دارد .امــروزه بــا تولیــد انبــوه تلفــن همــراه
هوشــمند بــا تکنولــوژی روز دنیــا و در کنــار
آن رشــد و توســعه اینترنــت ،تولیــد برنامــه
هــای کاربردی(اپلیکیشــن) تلفــن همــراه نیــز
افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع تغییــرات
مهمــی در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ کشــور
ایجــاد کــرده اســت و ایــن امــر باعــث تغییــر
ســبک زندگــی جامعــه در اقشــار مختلــف
خــود شــده اســت .بــرای مثــال برنامــه هــای
درخواســت تاکســی اینترنتــی از هماینــدی
تولیــد تلفــن همــراه هوشــمند در توســعه

اینترنــت بــه وجــود آمــد کــه در کنــار رفــع
نیازهــا بــه دلیــل اینکــه از یــک سیســتم افزار
اســتفاده میکننــد ،باعــث تغییــر در رفتارهــای
اجتماعــی و ســبک زندگــی میشــوند
. 1 .رفــع نیــاز مــردم بــرای حمــل و نقــل
آســان ،ســریع و مقــرون بــه صرفــه
. 2 .ایجــاد فرصــت بــرای کســانی کــه نیــاز
بــه درآمــد ماهانــه بیشــتری داشــتند
. 3 .تغییــر مطلــوب و مثبــت در نــوع رفتــار
راننــدگان بــا مســافران توســط ابــزار
امتیازدهــی بــه آنهــا.
و مــوارد دیگــری از ایــن دســت کــه خــود
شــما نیــز میتوانیــد بــه لیســت اضافــه کنیــد.
ممکــن اســت بــه برخــی از مــوارد بــاال
ایراداتــی وارد کنیــد ،امــا فــارغ از درســت
و یــا غلــط بــودن آنهــا ،ایــن نکتــه مهــم
اســت کــه تغییــرات در تکنولــوژی ،نــوآوری
و تجــارت توانایــی تغییــر در ســبک زندگــی،
فرهنــگ ،اقتصــاد و مــواردی از ایــن دســت
را دارد .اهمیــت موضــوع تغییــر در اقتصــاد
و فرهنــگ و ســبک زندگــی باعــث میشــود
نســبت بــه مســائل و مشــکالت بــه وجــود
آمــده حســاس شــده تــا رفتــاری مناســب بــا
آنهــا صــورت گیــرد .از نمونــه مطــرح شــده
در بــاال میتــوان نتیجــه گرفــت و آن را بــه
حــوزه هــای دیگــر تعمیــم داد ،کــه بحــث
مســئله محــوری یعنــی بتوانیــم هــر یــک از
مــا نســبت بــه حــوزه مســائل مختلــف جامعــه
خــود اعــم از علمــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی واکنــش و یــا کنشــی
صــورت دهیــم تــا اول بــا تهدیــدات و آســیب
هــای موجــود مقابلــه کنیــم؛ و ثانیــا بــا یــک
آینــده پژوهــی صحیــح بتوانیــم از تهدیــدات
آینــده جلوگیــری و پاســخ هــای مناســبی
بــرای نیازهــای آینــده بشــر پیــدا کنیــم.
مطالبــی کــه تــا اینجــا بیــان شــد اهمیــت
مواجهــه تخصصــی در هــر موضــوع و مســاله
ای را بــرای مــا روشــن مــی کنــد ،امــا بحثــی
کــه در شــماره هــای بعــدی بــه آن مــی
پردازیــم ،شــناخت و حــل مســاله اســت.
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