بسمهتعالی
سال جدید ،سال رویکرد جدی به معارف علوی
در آخرین شممار سال بل رجج به ورود ررنگ

علوی به بستر ججرجیی کشور سخن گفته شد تا مسئوالن پس

جز دریارت طرحنا و برنامهنای مشخص آن رج در دستور کار خود برجر دجد و جن شاءجلله بدجن عم کگگد.
بگابرجین باید طرحنا به شمک کاربردی مطرح شد و محققان و نویسگدگان مقاالت خود رج در جین رجستا تگظیم
متأسمفانه بع می جز آنها برگررته جز بوجنین و ررنگ نای دیگر جست و عمال نمیتوجند مشکالت و بنبستنا رج
ح و رص نماید ،مطرح سازند .مثال در رجبطه با جنتخاب مدیرجن جرشد و مسئوالن باید بگویسگد که نظر و روش
جمام در جینگونه موجرد چیسممت و آن ح ممرت در دورجن خالرت هانری خود چگونه عم میکرد و جز سممیر و

سخن مدیر مسؤول

کگگد و موضممموعات و مسممما لی که مورد جبتالء و مسمممتقیما در رجبطه با زندگی مردم و جامعۀ جسمممالمی جسمممت و

سممخگان جیشممان چه طرح و برنامهجی جسممتفاد میشممود که به شممک بانون جعالم گردد و ما در زمان خود به
عگوجن یک دستور عم کگیم...
و میتوجن در مورد مسا متمم دیگر،که به ذی جشار کرد:
 -1جدجر حکومت و تعیین کارگزجرجن.
 -2عزل و نصب مدیرجن.
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 -3رتگهنا و توطئهنا.
 -4جمور مالی و تقسیم بیتجلمال.
 -5کارمگدجن و کارگزجرجن.
 -6مالیات ،آ یننامهنا ،کیفیت دریارت.
 -7ب ات ،ب اوتها ،دجدگا نا و رسیدگی به شکایات مردم.
 -8جبتصاد ،تجارت و صگعت ،رج کارنا ،موجن .
 -9ملارز با رساد و ت یی حقوق مردم.
 -11نیرونای نظامی و جنتظامی.
 -11مرج کز علمی ،آموزشی و پژونشی.
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 -12شهرسازی ،شرجیط و نمادنای شهر جسالمی ،آبادجنی و جمگیت.
 -13خودسازی ،تهذیب ،کسب معارف.
 -14تللیغ ،جرشاد ،جمر به معروف.
 -15پیشگیری جز وبوع جرم و جگایت.
 -16رسیدگی به رقرج ،رقرزدجیی و ریشهکگی رقر.
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 -17ملارز با ثروتجندوزی و رجنتخوجری.
 -18سیاست خارجی ،برجردجدنا ،پیماننامهنا.
 -19جمور جبلیتنای دیگی.
نویسمممگدگان محترم با توجه به موجرد روق و دیگر جموری که جامعۀ جمروز با آن دسمممت به گریلان جسمممت و جحیانا
نابسممامان و مشممک زجسممت با توجه به سممخن و س میر جمام به ویژ در دورجن خالرت هانری آن ح ممرت،
مقاالت خود رج تگظیم و رج کارنا و دستورنایی که به عگوجن بانون بتوجن جرج ه کرد ،بگویسگد.
در جین رجبطمه میتوجن جز کتمابنایی چون «جالحکام جلسممملطانیه» تألیف جبوجلحسمممن علی بن محمد بن حلیب
ماوردی با عگوجن «آیین حکمرجنی» ترجمه حسین صابری و «معالم جلقربة ری جحکام جلحسلة» تألیف محمد بن
جحمد بن جبی زید برشمی (جبن جخو ) با عگوجن «آیین شممهردجری» ترجمه جعفر شممعار و یا شممرحنای نهججللالغه
بخش نامهنا به ویژ شممروح عهدنامه مالکجشممتر و نم چگین کتاب عهد جالشممتر؛ م ممامین و دالالت ،تألیف
مرحوم عالمه سیدجعفر مرت ی عاملی جستفاد کرد.
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در پایان خاطر نشان میشود که گزیگش و چاپ مقاالت برجساس موضوعات روق جنجام میگیرد.
سیدجمالجلدین دینپرور

1

