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بااستقرارقطبهایفکریفرهنگی،دفترتبلیغاتاسالمیبهسمت
مسئلهمحوریومأموریتگراییحرکتمیکند.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی،نشست راهبردی بررسی وتبیین افق ها وراهبردهای طرح استقرار قطبهای فکری ،فرهنگی در دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم  ،با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسالمی و رئیس  ،مدیران ارشد ،اعضای هیات علمی و جمعی از کارشناسان دفتر تبلیغات اسالمی
شعبه خراسان رضوی ،برگزارگردید.

در ابتدای این نشست حجت االسالم والمسلمین مسعودی
رییس دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان رضوی به صورت
مختصراقدامات انجام شده در شعبه خراسان ذیل نظام قطب ها
ی فکری ،فرهنگی را ارائه نمود .درادامه دکتر واعظی به تبیین
و توضیح تحلیلی طرح قطبهای فکری و فرهنگی در دفتر
تبلیغات اسالمی پرداخت وتصریح کرد :این دفتر پس از قریب
به سه دهه فعالیت و در جریان تدوین اسناد راهبردی نوگرایانه
خود و با پیشگامی در میان دستگاههای فرهنگی وحوزوی اقدام
به تدوین چشم انداز بیست ساله نموده ودر این سند کانون
توجه خود را بر حوزه نرم افزاری عرصه فرهنگ قرار داد.
وی درادامه اظهارداشت :براساس این چشم انداز دفتر ابتدا با
اجرای نسبتا موفق یک برنامه کوتاه مدت سه ساله با هدف مانع
زدایی و تمهید مدیریتی  -تشکیالتی حرکت به سمت تحقق
چشم انداز را آغاز نمود ودر مرحله بعد از سال  1388به منظور
تدوین برنامه پنج ساله خود ،رویکرد مسألهمحوری را اتخاذ
کرد و با انجام مطالعات گسترده در حوزه فرهنگ و با عنایت
به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود 15 ،مسأله کلیدی به عنوان
محورِ برنامهها و اقدامات دفترانتخاب شد.
دکتر واعظی در ادامه گفت :انتخاب مسائل پانزده گانه این
امکان را برای مجموعه مدیریتی و عملیاتی دفتر فراهم کرده
است تا توجه خود را به واقعیات و نیازهای اصلی عرصه
فرهنگ متمرکز سازد واز زمان تصویب مسائل پانزده گانه در
هیأت امنای دفتر تبلیغات اسالمی در بهار 1390تالش هایی در
جهت تدوین برنامه عملیاتی-سازی رویکرد مسأله محوری در

دفتر شروع شد ،اما تا اواسط سال  1392پیشنهاد مناسبی جهت
تصویب به هیأت امنا ارائه نگردید.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی خاطر نشان کرد  :در ادامه
این فرآیند تیم تدوین برنامه پنج ساله دفتر اقدام به آسیبشناسی
ازتالش های قبلی و بازنگری در مسائل مصوب کرد تا بتواند
مبتنی بر ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دفتر تبلیغات اسالمی،
برنامهای کارآمد و اثر بخش ارائه نماید.
بازآرایی مسائلِ پانزده گانه همراه با طرح اجمالی قطبهای
فکری -فرهنگی که مورد توجه و استقبال اعضای محترم هیأت
امناء قرار گرفت و به تصویب رسید ،در واقع همان حلقه مفقوده
برنامه؛ یعنی آرایش سازمانی و نظام اجرایی متناسب با رویکرد
مسألهمحوری در دفتر تبلیغات بود.
در ادامه دکتر واعظی در باره رویکرد جدید فعالیت های دفتر
گفت  :در رویکرد مسألهمحوري ،محوریت نیازهای مخاطبین
و خدمتگیرندگان سازمان در جهت گیری های سازمانی
(برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،کنترل) و تمرکز برنامه
ها و اقدامات سازمان بر حل و رفع نیازهای مخاطبان است.
سازمان مسألهمحور ،مسائلي را كه براي پرداختن به آنها شكل
گرفته است به صورت مستمر رصد کرده و براساس چشمانداز
و واقعيتهاي محيطي اولويتبندي می کند و بدينترتيب
اهداف خود را مشخص مينمايد.
وی افزود  :در اين سازما ن نياز خدمتگیرنده محيطي ،مهمترين
اولويت است .ساختار سازماني براساس پاسخ به نيازهاي
خدمتگیرندگان شكل ميگيرد و از این رو ساختار اين
سازمانها ساختاري فرايندمحور است.
ایشان بر این موضوع تاکید کرد که سازمان براي پاسخ به
خواستهها و نيازهاي مختلف خدمت گیرنده ،زنجير هاي از
اقدامات متوالي را از تأمين منابع اوليه گرفته تا هنگام تحويل
خدمات به خدمت گیرنده ترسيم ميكند و ساختار را براساس
آن شكل ميدهد.
دکتر واعظی در باره جایگاه مدیران عالی در سازمان مسألهمحور
گفت :مدیران واعضای هیات علمی ما ؛ سازمان را به سمت و
سوی حل مسائل هدایت می کنند و در این راستا منابع (انسانی،
فیزیکی ،مالی ،اعتباری) را بسیج می کنند.
ایشان با تاکید بر امتیازات رویکرد جدید دفتر افزود  :نگاه
مسألهمحور به سازمان ،سازمان را مستعد هر گونه انعطاف و
پويايي الزم جهت حل مسأله مينمايد .از آن جايي که سازمان
هم خود را صرف حل مسائل نمايد ،مفاهيمي
بايستي تمامي ّ
چون ساختارهاي تيمي ،میزهای کار تخصصی چند ضلعی و
فرایندهایی مانند جمع اندیشی در اين نوع سازمانها جایگاه
برجستهای مییابد.
این استاد حوزه ودانشگاه گفت :جامعه هدف دفتر تبلیغات
اسالمی در طرح مسأله محوری مشتمل بر  5مورد است:
مردم ،نظام ،حوزه ،دانشگاه و سایر جوامع اسالمی
وی در ادامه با معرفی مراحل شناسایی و انتخاب مسائل

راهبردی در دفتر تبلیغات اسالمی گفت  :شناسایی فهرست
اولیه مسائل فرهنگی در  5مرحله انجام گرفته است :مرحله
اول :با محور قرار دادن  6شاخص مندرج در الزامات تدوین
برنامه مستندات و منابع مرتبط با شاخص ها جمعآوري و
مطالعه و برای استقراء مسائل مورد استفاده قرارگرفت خروجی
این مرحله ،شناسایی بیش از  100مسأله بود .مرحله دوم :در
این مرحله مسائل فرهنگی احصا شده براساس قید «فرهنگ
عمومی» و «حوزه مأموریتی دفتر» پاالیش و تعداد  46مسأله
گزینش شد.
مرحله سوم :در این مرحله مسائل فرهنگی پاالیش شده،
با تحلیل و کدگذاری مفهومی و با رعایت قید «هم پوشانی
مفهومی» در قالب  14مسأله مقوله بندی شد.مرحله چهارم :در
این مرحله مسائل چهارده گانه مذکور ،برای تصویب به هیأت
امنای دفتر ارائه شد که در آنجا ،با توجه به دغدغه های خاص
اعضای محترم هیأت امناء ،یک مسأله به مسائل مذکور اضافه
شد و نهایت ًا  15مسأله توسط ایشان ،به تصویب رسید .مرحله
پنجم :بازآرایی مجدد مسائل و ارائه طرح قطب ها بود.
رییس دفتر در ادامه افزود  :با انجام آسیب شناسی از نظام مسائل،
مشکالتی شناسایی شد که باعث ایجاد ضعفهای جدی در
تدوین برنامه و طراحیِ ساز و کار اجرای آن می شد .تنوع و
تکثر مسائل؛ که باعث دشواری در مرحله اجرا و پیچیدگی امر
برنامهریزی در سازمان و از جمله دفتر تبلیغات میشد و در
عمل ،ظرفیت انسانی و مالی دفتر نمی توانست پاسخگوی آن
باشد.دوم هم پوشانی مسائل بود چنانچه هر یک از این مسائل،
به طور مجزا برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی می شد ،عالوه بر
تحمیل هزینههای سنگین ،در مواردی ،با راهحل های ناقص و
ناکارآمدی روبرومی شد .
وی گفت  :تعدادی از مسائل به لحاظ گستره ،عمق و سطح،
یکسان نبوده و از ناهمگونی و ناهمسطحی برخوردار بودند.
این مشکل باعث ایجاد تداخل و تعارض در هر یک از مراحل
ِ
همفکری تعدادی از
برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی میشد .با
صاحب نظران امر برنامهریزی ،راهکاری که برای برطرف کرد ِن
ِ
مشکالت مذکور در نظر گرفته شد ،بازآرایی مسائل  15گانه

بود .از اینرو دفتر برنامهریزی و توسعه با ریشهیابی ضعفها
در پیشنهادات قبلی و با بهر هگیری از نظرات صاحبنظران
و برخی از نمایندگان کارگروه های تخصصی و برگزاری
جلسات متعدد ،اقدام به بازنگری و سازما ندهیِ مفهومیِ
«مسائل  15گانه» در قالب  4بسته اصلی کرد.
بسته اول :اخالق ،خانواده و سبک زندگی بسته دوم :تعمیق
ایمان دینی و مقابله با فرق انحرافی  ،بسته سوم :نظام سیاسی و
اجتماعی اسالم و ایران ؛ بسته چهارم :بنیادهای نظری و نظام
متقن علوم اسالمی و انسانی ،همچنین برخی از مسائل ،به
دلیل ماهیت فراگیر آنها ،از فهرست مسائل حذف و به عنوان
«رویکردهای فراگیر در تدوین بسته های برنامه ای» در نظر
گرفته شدند.
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فلسفهتاسیسقطبهایفکریفرهنگی،
دستیابیبهآخرینراهحلهایعلمیبرایمسائلکشور
نشست هم اندیشی بررسی وتحلیل مسائل
ساختاری وفرایندی اجرای طرح قطب های
فکریوفرهنگیدردفترتبلیغاتاسالمی،با
حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر
علیزاده رئیس مرکز برنامه ریزی ونظارت
راهبردی دفترتبلیغات اسالمی حوزهعلمیه
قم ورئیس،معاونان واعضای هیات علمی
دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی،
ومشارکت سایر مسولین دفتر مرکزی از
طریق ویدئو کنفرانس،برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی؛حجت االسالم
والمسلمین دکتر علیزاده مدیرمرکز برنامه
ریزی ونظارت راهبردی دفترتبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم،تصریح کرد:
دستیابی به آخرین راه کارهای علمی،
فرهنگی،مدیریتی و اجرایی در زمینه حل
مسائل منتخب؛ فلسفه تاسیس قطبهای
فکری و فرهنگی است.
حجت االسالم والمسلمین علیزاده با
اشاره به مراحل تاسیس قطبهای فکری
و فرهنگی گفت :در راستای ماموریت
یافتن دفتر برنامه ریزی نسبت به طراحی
موضوع ماموریت گرایی و مسئله محوری
دفتر ،اتاق فکری با حضور اعضایی از
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  ،دانشگاه
باقرالعلوم(ع)،معاونت فرهنگی تبلیغی،
دبیرخانه هیات امنا و دفتر برنامه ریزی
تشکیل شد و با صرف وقت بیش از5000
نفر ساعت در قم ،مشهد ،اصفهان و تهران ،
طرح تاسیس قطب های فکری و فرهنگی
تدوین و به تصویت هیات امنای محترم
رسید و ابالغ شد.
حجت االسالم علیزاده درادامه گفت :هدف
اصلی از تاسیس قطب ها هدایت و نظارت
بر فرایند کشف و حل مسایل است که شامل
تعیین میز های تخصصی الزم ذیل هرقطب
 ،شناسایی و تحلیل ابعاد مسئله  ،طراحی
بسته جامع حل مسئله  ،توزیع اقدامات بین
واحد های صفی و پیشنهاد آن به شورای
راهبری  ،پیشنهاد برون سپاری در صورت
نبود مقتضیات حل مسئله در دفتر  ،تعیین
الویت ها بر اساس امکانات و موانع  ،نظارت
بر حسن اجرای برنامه ها و اقدامات است.
وی در ادامه گفت :خروج از آرایش جزیره
ای و اقدامات پراکنده به سوی جمع اندیشی
و هم افزایی ،ارتقای سازمان به سطح
فعالیت های نتیجه گرا و معطوف به حل
موثر مسایل  ،بستر سازی تحوالت مثبت
فردی و سازمانی از اهداف فرعی قطب ها
می باشد .
علیزاده گفت :شورای راهبری قطب ها

مشتمل بر رییس دفتر تبلیغات اسالمی و دو
نفر از اعضای هیات امنای دفتر روسای هر
یک از قطب ها  ،معاونین دفتر  ،رییس مرکز
برنامه ریزی و نظارت راهبری به عنوان دبیر
شورای راهبری و مدیر کل رصد و تعامالت
راهبری می باشند
وی در خصوص وظایف شورا گفت  :این
شوراوظیفه بررسی و تصویت سیاست های
کالن قطب ها  ،بررسی و تصویب آئین نامه
ها و قوانین و مقررات  ،برون سپاری پروژه
ها  ،تشکیل واحد های صنفی براساس
پیشنهادات قطب ها ،تصویب کلیه طرح ها
و برنامه های پیشنهادی قطب ها و ابالغ آن
به مراکز هزینه  ،تعیین افراد صاحب نظر در
شورای قطب ها را برعهده دارد و مصوبات
و تصمیمات این شورا به منزله مصوبات
هیات امنای دفتربوده و شورا موظف است
هر شش ماه گزارش روند کار را به هیات
امنای ارائه نماید.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت  :به منظور
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری
شورای قطب های علمی  ،دبیرخانه شورا
تشکیل گردیده است و ظیفه تهیه و تنظیم
صورتجلسات و ابالغ آنها پس از امضای
رئیس شورا  ،تنظیم دستور جلسات ،تنظیم
پیش نویس سیاستهای کالن ،آئیننامهها
و قوانین و مقررات ،استاندارد سازی
فرمتهای برنامه نویسی ،نظارت و ارزیابی،
پیگیری اجرای مصوبات ،نظارت بر فرآیند
های اجرایی قطبها، ،ارزیابی اجرایی
مصوبات (اثر بخشی)،تهیه گزارش شش
ماهه برای هیأت امنای است.
وی در باره میزهای تخصصی افزود  :در
قطبهای فکری فرهنگی نقش اصلی بر
عهدة میزهای تخصصی است که ذیل هر
قطب تشکیل میشود و در حقیقت مسئولیت
طراحی و برنامهریزی و تعیین اولویتها و
ّ
ترسیم بستههای عملیاتی بر عهدة میزهای
تخصصی است.
میز تخصصی محل جمعاندیشی نخبگان
و مدیران علمی و فرهنگی حوز ههای
تخصصی برای کشف و ّ
حل مسألههای

راهبردی منتخب است.
میز تخصصی ،کاشف و تحلیلگر مسائل و
طراحی
وضع موجود هر حوزة مأموریتیّ ،
کنندة بسته جامع ّ
حل مسأله و ترسیمگر
اولویت ها و مرحلهبندی و سیاستهای
اجرایی حاکم بر اقدامات بستة جامع است
و تالش میکند تا نقشة راه تدبیر برای کمک
به ّ
حل مسائل ذیل موضوع میز خود را تهیه
کند.
وی در ادامه در خصوص وظایف میز
تخصصی افزود :تحلیل وضع مطلوب
وتعیین حدشکاف ،تحدیدموضوعی
مسأله (مفهوم ومصادیق) ،تحدیدراهبردی
مسأله (سطح وروددرمسأله ازحیث
و،)...
آموزش،پژوهش،فرهنگی
طراحی بسته جامع حل مسأله ،تعیین
اولویتهای موضوعی وراهبردی ،تعیین
سیاستهای اجرایی حاکم براقدامات،
تعیین الزامات اجرایی بسته جامع
مانندبودجه،نیرووامکانات و...از محور
های اصلی مباحث میزهای تخصصی
است که اعضای حقیقی آن پیوسته و ثابت
از کارشناسان و صاحبنظران مربوط به
موضوع میز و از نیروها و اعضای هیأت
علمی درون و بیرون دفتر تبلیغات اسالمی
هستند همچنین اعضای حقوقی پیوسته
ی میزها از مسئوالن و مدیران صفی دفتر
تبلیغات اسالمی و یا نماینده تا ّم االختیار آنان
هستندکه به حوزة مأموریتی هر میز اعزام
می شوند و اعضای ناپیوسته و مدع ّو که
حسب دستور جلسه میز به صورت مقطعی
توسط رئیس میز تخصصی دعوت میشوند.
وی در ادامه افزود  :ارزیابی عملکرد در
سازمان مسألهمحور بر مبنای میزان توفیق
سازمان در حل مسائل مخاطبان و خدمت
گیرندگان صورت می گیرد .در چنین
سازمان هایی بین کارایی و اثربخشی تمایز
جدی قائل شده و انجام درست کارهای از
پیش تعریف شده را معادل موفقیت سازمان
تلقی نمی کنند .به طور خالصه در سازمان
مسأله محور آنچه هدف غایی است رفع
نیازها و حل مسائل جامعه هدف است .

رونمایی نسخه آزمایشی مجله
الکترونیکی سبک زندگی
دیجیتال در maalem.ir

همزمان با آغاز دهه کرامت در روز میالد کریمه اهل بیت عصمت
وطهارت حضرت فاطمه معصومه(سالم اهلل علیها)نسخه جدید
و آزمایشی مجله الکترونیکی سبک زندگی دیجیتال با محوریت
مباحث مورد نیاز سبک زندگی دیجیتال رونمایی گردید.
به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی:
نسخه جدید سایت  - maalem.irپایگاه اختصاصی اطالع
رسانی اداره کل آموزش دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی-
،ویژه مجالت الکترونیک سبک زندگی دیجیتال با هدف ضرورت
پرداختن به دنیای دیجیتال ،جلوگیری از آسیب های فضای مجازی،
کنترل و ایجاد فضای امن برای کودکان در دنیای مجازی ،تبیین روش
صحیح مدیریت کسب و کار اینترنتی و نحوه رویارویی با بازی های
موبایلی و مجازی به صورت آزمایشی راه اندازی و همزمان با آغاز
دهه کرامت رونمایی شد .گفتنی است این مجله الکترونیکی در
قالب 14بخش اصلی با ارائه خدمات متنوع ومختلف با ویژگی
های ذیل می پردازد.می باشد :مراقبت معنوی :معرفی محصوالت
دیجیتالی مرتبط با بهداشت معنوی و افزایش معنویت تغذیه و
سالمت :معرفی محصوالت دیجیتالی مرتبط با تغذیه و سالمت و
بهداشت فردی و اجتماعی اعم از نرم افزارهای ویژه موبایل و رایانه
و سایتهای اینترنتی و سخت افزارهای مرتبط با سالمت و …
تفریح و سرگرمی :معرفی یک تفریح و سرگرمی سالم و جذاب و
هدفمند برای خود و خانواده بوسیله آشنائی با محصوالت دیجیتالی
این بخش
معاشرت و هم زیستی :معرفی محصوالت دیجیتالی مرتبط با
معاشرت و هم زیستی با اعضای خانواده ،افراد جامعه ،جنس مخالف
و… در فضای مجازی
اقتصاد و کار :معرفی محصوالت دیجیتالی مرتبط با اقتصاد و کسب و
کار با هدف ایجاد کسب و کارهای کوچک و خانگی و یا بهینه کردن
کردن کسب و کارهای بزرگ با استفاده از دیجیتال
آراستگی
تحصیل و تحقیق :معرفی ابزارهای دیجیتالی مناسب با آموزش
و پژوهش ویژه تمام اعضای خانواده مانند سایتها و نرم افزارهای
آموزشی و خدمات آموزشی دیجیتالی
آموزش دیجیتال :آموزش استفاده از نرم افزارهای رایانه ای و موبایل،
وب گردی هدفمند ،استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی ،مباحث
امنیت سایبری و…
تحلیل و بررسی :آشنائی متفاوت با مطالعه مطالب این بخش با دنیای
دیجیتال و مفاهیم آن
موبایل
اینترنت :معرفی سایت های پرکابرد در بخش های مختلف سبک
زندگی و هم چنین آشنائی با خدمات تحت وب بر پایه رایانش ابری
وسایر خدمات نرمافزار                                                            
فیلم و صوت
کتاب و نشریه
عالقمندان جهت استفاده از خدمات این مجله می توانند به آدرس
اینترنتیdigizist.ir.com:مراجعه نمایند.

رئيسدفترتبليغاتاسالميخراسانرضوي:

رسالت دفتر تبلیغات ،تربیت مبلغ متفکر و روزآمد با ذهني آگاه و چشمی بیدار
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بنابر تعريفي که مقام معظم رهبری به عنوان نماد روشنفکری حوزه ،برای دفترتبليغات اسالمی ارائه فرمودهاند می بایست مبلغيني تربيت ،ساماندهي و اعزام شوند که آگاه به شرایط
روز جامعه بوده ،تا با محتوا و مهارت الزم و كارآمد بتوانند در حوزه فرهنگ اجتماعی و سياست به امر تبليغ دين مبادرت ورزند .روابط عمومي حوزه علميه خراسان /بعد از گذشت  36سال
از تاسیس نهادی ارزشمند و کلیدی ،به نام دفتر تبلیغات اسالمی قم و رسالت های خطیری که امام راحل برای این نهاد مقدس مشخص کردند ،به سراغ حجت االسالم مسعودی ،رئیس دفتر
تبلیغات اسالمي خراسان رضوي رفتیم ،تا عملکرد و ماهیت کلی این نهاد و برنامه های پیشرو آنها را به بحث و گفتگو بگذاریم.

◄◄پایهگذاریدفترتبلیغاتازچهزمانیصورتگرفت؟و
چرادرتمامیکشورشعبهوجودندارد؟

دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علميه قم در سال  1358به فرمان
امام خمینی(ره) به منظور ساماندهی امور آموزش ،تبلیغ و
تحقيق روحانيت ّ
مقر ر
معظم تاسیس شد .در ابتدای تاسیس ّ
گرديد در شهرهای برخوردار از حوزه های علمیه بزرگ و
ديرپا ،شعبههاي دفتر تأسيس گردد .كه بر همين اساس در
خراسان رضوي و اصفهان نيز شعبه هایی راه اندازی شد و در
ادامه شعبه های اهواز و ایرانشهر ونمايندگي تهران نيز بنا به
ضرورت هایی تأسيس و ف ّعال گرديدند.

◄◄ماهیترسالتدفترتبلیغاتازبدوتاسیسچهچیزی
تعریفشدهاست؟

هدف نخستين ومحوري دفتر از ابتداي امر بر اين محور معطوف
گرديده است كه دفترتبليغات به عنوان واسطه ميان حوزههاي
علميه و جامعه فعاليت نمايد .دفتر هم همچون پلی،ارتباط
ميان حوزه و جامعه ديني ،پويا و انقالبي و نيز نخبگان و
مراجع فکری اين جامعه که در قالب طیفها و گرو ههاي
مرجع همچون دانشگاهیان ،مهندسان ،پزشکان ،هنرمندان و
ورزشکاران و ديگر ّ
تشكلهاي تأثيرگذار كه کارکرد اجتماعی
دارند ،را برقرار ميكند.
دفتر تبلیغات بر پايه رسالت يادشده موظف گرديد تا نیروهای
متخصص در عرصههاي يادشده را تربیت نمايد .این مهم
با رويكردهاي تربيت مد ّر س ،تربيت مب ّلغ و تربيت محقق
ساماندهي گرديد و همپاي آن تأسيس موقعيتهايي كه
مأموريت يادشده را محقق سازند همچون دانشگاه و پژوهشگاه
نيز اجرايي گرديد.

◄◄آیارسالتهایدفتر،طیاین36سالتغییرکردهاست
یاخیر؟

در پي گذشت نزديك به چهار دهه از فعالیت دفتر ،و عطف به
فرموده بلند مقام معظم رهبري ،سند باالدستي و حاكم بر تفكر
و اقدام سازمان ،رقم خورد .معظم له بيان فرمودند :دفتر تبلیغات
نماد روشنفکری حوزه علمیه است و نماد روشن فکری حوزه
در برداشتي از اين كالم راهبردي بدين معناست كه بايستي دفتر
به توليد و نشر تفکر و پرورش متفكراني روزآمد در حوزهها
مدد برساند.
حركت سازماني به سمت اين هدف بلند اقتضائاتی دارد.
نخستين گام برای چنین امري،شناسايي ظرفيتهاي انساني و
بالفعلسازي استعدادهاي وجودي ايشان است .بر اين اساس
دفتر در طول سا لهاي اخير تالش داشته است تا در حوزه،
عناصر مولّد فکر و صاحبان انديشه خ ّ
الق رشد يافته و به نياز
جامعه پاسخ گويد .بخشي ديگر از الزامات توجه به اين نكته
مهم بوده كه منابع مورد نیاز ،تح ّقق چنين هدف عظيمي تنها
منابع مکتوب نبوده ،بلکه منابع انسانی ،اعتباری و به ديگر تعبير
سختافزاري ،نرمافزاري و مغزافزاري را نيز شامل ميگردد.
محقق ،مد ّرس ومب ّلغ مولّد فكر در کنار دستیابی به منابع تفکر،
محتاج است که به روز بیاندیشد .و تفكر خويش را از منابع

نخستين دين يعني قرآن و سنت سيراب گرداند .همينگونه
طي سالهاي اخير تالش گرديد فعاليتها تخصصي گشته و
گروههاي علمی و تخصصی در موقعيتهاي آموزشي ،تبليغي و
پژوهشي شكل گرفته و مدلهاي نويني از دانش و علوم اسالمي
و علوم انساني در مقايسه با دستاوردهاي غرب ارائه گردد.

◄◄درعرصههایتبلیغدرفضایمجازیوسایبریآیادفتر
تبلیغاتکارجدیانجامدادهاستیاخیر؟وچهتدابیریرا
برایتبلیغدرفضایمجازیدرنظرگرفتهاست؟

بيترديد يكي از عرصههاي مهم و تأثيرگذار در فرايند تبليغ
در شرايط كنوني ،تبليغ در فضاي مجازي و تبليغ سايبري
ميباشد كه بر همين اساس نيز دفتر افزون بر حمايت از
فعاليتهاي تبليغي روحانيت در فضاي مجازي همچون
سايتها ،وبال گها ،شبكههاي اجتماعي و نر مافزارهاي
تحت موبايل كه توسط روحانيت و نهادهاي حوزوي
پشتيباني ميشود ،فعالیت دارد.
مستقيم ًا نيز ،از طريق ورود در سايتهاي اطال عرساني،
پاسخگويي و محتوايي حضور ف ّعال دارد .در شعبه خراسان
نيز در عرصه تبلیغ و فرهنگ ،سامانه های مجازی مختلفي
فعال ميباشد كه يكي ازاصلی ترین اين سامانهها پاسخگویی
ميباشد .این فعاليت در قالبهاي تلفنی و اینترنتی به
صورت آنالین و تحت عنوان سایت www.eporsesh.
 ،comپیرامون مسائل اعتقادی ،فقهي ،اخالقي ،مشاوره و
ديگر نيازهاي مطرح به امر پاسخگويي مبادرت ميورزد.
اخيرا ً نيز نمايندگي مركز ملي پاسخگويي تلفني دفترتبليغات
در خراسان رضوي افتتاح و با همكاري نزديك به بيست تن
از فضال و اساتيد حوزوي مشغول به فعاليت ميباشد.

◄◄راهبردهاياصليدفترتبليغاتاسالميكداماست؟

دفترتبليغات يك سازمان مأموريت محور ميباشد .ماموریت
محوری به این معناست که مسائل مختلف در عرصه م ّلي
و فرام ّلي دائم ًا در حال شناسایی و رصد بوده و اصلي ترين
فرصتها وتهديدهاي فرهنگي شناسايي شده و براي ّ
حل آنها
از طريق هستههاي آموزشي ،پژوهشي و تبليغي دفتر تالش
خواهد شد .اين تالش در قالب تشكيل چهار قطب اصلي
يعني قطب تعميق ايمان ديني و باور مذهبي ،اخالق ،خانواده و
سبك زندگي ،علوم اسالمي و انساني ،اسالم و تمدن ساماندهي
شده است و تمامي اين طبقهبنديها و سامانمنديها بر اساس
رهنمودهاي مقام معظم رهبري واسناد باالدستي نظام صورت
پذيرفته است .هر كدام از اين قطبها ،كارگروها و ميزكارهاي
تخصصي دارند كه بسته به اهميت آن ،از يك و يا چند ميزكار
تشكيل ميشود.
در رأس امور ،شورای عالی راهبردی وجود دارد که مدام
پيشرفت امور و چگونگي اقدامات را رصد و ارزيابي مينمايد.
بستههاي جامع شامل تعريف مسأله ،تبيين ظرفيتها و راه حل
مسأله بوده كه بر اساس توانمنديها و سرمايههاي درون وبرون
سازماني دفتر ،اقداماتي را با رويكردهاي آموزشي ،پژوهشي و
طراحي و اجرا مينمايد.
تبليغي ّ

◄◄چشماندازهایآیندهدفترچیستوآیاکارجدیبرای
اینمواردچهارگانهایبیانکردید،صورتگرفتهاست؟

بر پايه رسالت نخستين دفتر و هدف راهبردي يعني ايفاي نقش
واسطه میان حوزه های علمیه و جامعه و نيز افقي كه مقام معظم
رهبری تحت عنوان نماد روشنفکری حوزه ،تبيين و ترسيم
فرمودهاند دفتر موظف ميباشد در مسير تربيت مبلغيني روزآمد
و توانمند ،محققيني آگاه و مؤلف و دانشپژوهاني خ ّ
الق و مولّد
علم حركت نمايد .اين مهم اقتضاء مينمايد كه در عرصههاي
چهارگانه يادشده ،براساس اولويت و اهميت ،اقدامات ستادي
و صفي سازمان معيّن و مح ّقق گردد .ظرفيتهاي صفي و
ستادي سازماني دفتر بويژه در حوزه تبليغ قريب به  12هزار
مبلغ در رده های مختلف آماده به اعزام ميباشد كه در قالب
اعزامهاي عمومي همچون اعزام محرم ،صفر ،تابستان ،رمضان
خاص به شكل متناوب و در مقاطعي معيّن
و مناسبتهاي
ّ
صورت ميپذيرد.
اعزامهاي يادشده تنها معطوف به محيطهاي غيرشهري نبوده
بلكه اعزام به موقعيت درو نشهري هم چون دانشگا هها و
آموزش و پرورش را نيز شامل شده و در مواردي در خارج از
كشور نيز تحقق ميپذيرد.در سالهاي اخير تبلیغهای تخصصی
خاصي برخوردار شده
و هدفمند به مناطق تلفیقی از اهميت ّ
بويژه در استان خراسان رضوي كه به طور مستقيم با اين مسأله
درگير ميباشد .مسئوليت و رسالت مرزباني از حريم مذهب
و تشيّع در زمره اصليترين رسالتهاي سازماني دفترتبليغات
ميباشد.

◄◄تفاوتواشتراکاتبیندفتروسازمانتبلیغاتدر
اهدافورسالتهاونوععملکردچگونهاست؟

در پاسخ به اين پرسش ميتوان از اين منظر به مسأله نگريست
كه دفتر تبلیغات عمدتا عهده دار مسائل نرم افزاری عرصه
فرهنگ ميباشد ،همانگونه كه سازمان تبليغات عمدت ًا عهدهدار
مسايل سختافزاري عرصه فرهنگ ميباشد .تأمين منابع
انساني مورد نياز عرصه فرهنگ از قبيل محقق ،مد ّرس و مب ّلغ،
آموزش وساماندهي ايشان براساس ظرفيت حوزههاي علميه
در حيطه وظايف دفتر بوده ،اعزام و استقرار ايشان در حيطه
وظايف سازمان تبليغات .همينگونه تامین محتوای الزم ،به
روز رسانی روش ها ،افزایش مهارتها و در اختیار گذاشتن
ابزارها برای کار در عرصه های مختلف و ساحتهاي گوناگون
همچون فضاي مجازی از طریق سایت ها ،سامانه ها ،موقعیت
های پاسخگویی ،شبکه های اجتماعی نيز در حيطه مأموريت
دفترتبليغات ميباشد .هر چند كه هم در عرصه سختافزار و
هم نرمافزار ،تعامالت و اقدامات مشترك از سوي هر دو نهاد
صورت ميپذيرد.

◄◄ اولویتکاریدفترتبلیغاتبیشتردرتقویتطالبو
خانوادههايآنهاستیاهرنهادوشخصیتیغیرطالبراهم
شاملمیشود؟

اصلی ترین رسالت ما تقویت نهادهای آموزشی پژوهشی به
ویژه تبليغي حوزه های علمیه است .دفتر بر اين باور است که
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اصلی ترین نقش را در بسترهاي يادشده حوزه های
علمیه ایفا می کنند .البته رسیدن به اهداف کالن در این
حوزهها بدون هماهنگی با سایر نهادهایی که در عرصه
فرهنگ و دین،مشغول فعالیت هستند ،امکان پذیر
نیست .بنابراین ما محتاج هستیم که محیط های علمی
دانشجویی مثل دانشگاه و موسسات علمی پژوهشی و
حتی نهادهای خاص را مدنظر داشته باشیم و با ایجاد
مراکز و منابع تخصصی مورد نیازخود،آموز شها
اعم از
و پژوهشهاي مورد نياز را براي نيازمندان ّ
حوزوي و غيرحوزوي فراهم آوريم هر چند كه
اولويت اقدام متوجه حوزههاي علميه ميباشد.

◄ ◄ چه سازمان باالدستی وجود دارد که
فعالیت های فرهنگی نهاد هايی مثل دفتر
تبلیغات را ارزیابی کند؟

دفترتبليغات و بسياري نهادهاي ديگرمستقیما زیر
نظر دفتر مقام معظم رهبری و تحت راهبري و نظارت
مستقيم اين دفتر مشغول به فعاليت ميباشد .سیاست
های اصلی و سنجش ميزان تحقق آنهاتوسط اين دفتر
ارزیابی شده و به اطالع رهبر معظم انقالب رسانده
می شود .بر اين اساس آخرين تحوالت سازماني و
به روزرساني مدام و مستمر عمليات ستادي و صفي
در قالب برنامههاي خاص در مسير ابالغ قرار گرفته
و مورد ارزيابي و نظارت نيز قرار ميگيرد .همينگونه
در خود دفتر نيز مركز برنامهريزي ف ّعالي وجود دارد
كه در قالب ادارات مختلف مشغول به تغذيه فكري
و محتوايي سازمان در عرصه فرايندها و تحوالت
ميباشد يكي از ادارات اصلي دفتر برنامهريزي ،اداره
رصد ميباشد كه موظف است دائم ًا شرایط و موقعیت
فرهنگی کشور و جامعه را ارزيابي نموده و به اطالع
مجموعه برساند .ارزيابيها و رصد مستمر و به روز
باعث ميشود كه برخي برنامهها تقویت شده و اعتبار
بیشتری به آن اختصاص داده شود .و در صورت عدم
تحقق برخی از اهداف سازماني آسیب شناسی الزم
صورت پذيرفته و به شورای راهبردی گزارش می
شود.

حمایت از فعالیت های تبلیغی
روحانیت در فضای مجازی از
محورهایپشتیبانی دفترتبلیغات
اسالمی به عنوان نهاد واسط میان

اجرایفعالیتهایمتنوعتبلیغیدرمناطقمحروماستانوحاشیهشهرمشهد

اعزام ثابت ماهانه مبلّغ خواهر به مناطق محروم استان در تابستان
اداره امور مب ّلغان خواهر دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی دربازه
زمانی سه ماهه دوم امسال خواهران مب ّلغ را جهت انجام فعالیتها واجرای
برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغی به برخی از شهرستان های محروم
استان خراسان رضوی وحاشیه شهر مشهد و مناطق تلفیقی سازماندهی و
اعزام کرده است .به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی ،طاهره انتصاری ،کارشناس اعزام اداره امور مب ّلغان خواهر دفتر
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی با اعالم این خبر افزود :هر ماه تعداد ی از
مبلغان خواهرباهدف رشد وتعالی فرهنگی ودینی مخاطبین اهداف تبلیغی
که درمناطق تلفیقی استان خراسان رضوی وهمچنین حاشیه شهر مشهد
زندگی می کنند و دسترسی کمتری به منابع علمی وتبلیغی دینی دارند ویا
در معرض آسیب های فرهنگی وبعضا ادیان وفرق ضاله قرار دارند؛ به
منظور انجام فعالیتها واجرای برنامه های متنوع فرهنگی و تبلیغی اعزام می
شوند .وی طرح مباحثی در خصوص تاریخ واخالق وسیره علمی وعملی
حضرات معصومین (علیهم السالم)،تفسیر قرآن کریم وروش ها واهمیت
وآثارتدبر درقرآن،سبک زندگی ،زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی وروایی،
مهارتهای ارتباطی با همسر ،خانواده وتربیت فرزندان،آثار وبرکات دعا

وزیارت،احکام شرعی،والیت فقیه وانقالب اسالمی و...را از جمله محتوای
اهداف برنامه های فرهنگی وتبلیغی این مبلغان ذکر ذکر کرد
 .وی در ادامه اظهار داشت :ف ّعالیتهای تبلیغی یاد شده در شهرستانهای
تلفیقی استان وحاشیه شهر مشهد وسایر شهرستان های استان خراسان
رضوی مانند :خواف ،تربتجام ،سرخس از جمله مهمترین مراکز هدف
تبلیغی مبلغان اعزامی خواهر در تابستان سال جاری بوده است.

درانجمنعکسطالبخراسانرضویمطرحشد؛

تمرین وتکرار  ،مهمترین اصل موفقیت در عکاسی
سلسله کارگاه های آموزشی انجمن عکس
طالب خراسان رضوی ،با حضور سید جلیل
حسینی زهرایی دارندهی مدال طالی مسابقه
عكاسی آساهی شيمبون ژاپن در سال 2008
در محل اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی  ،سیدجلیل حسینی زهرایی در
این کارگاه آموزشی گفت :ما  20سال قبل ،فقر
کتاب هنری و عکاسی داشتیم ،اما از سال  62که
عکاسی به صورت آکادمیک وارد دانشگاه شد،
اوضاع مساعدتر شده است .وی ضمن معرفی
سه کتاب «فصلی نو در رنگ»« ،کادربندی در
عکاسی» تألیف بهزاد موسوی امین و «120
نکته ضروری در عکاسی» نوشتهی فرزاد امامی
اظهار داشت :در هنر عکاسی نباید از تکرار

خسته شد زیرا تکرار و تمرین در عکاسی بسیار
ضروری است.
دارندهی مدال طالی مسابقه عكاسی آساهی
شيمبون ژاپن در سال  2008در مورد عکاسی
در طبیعت اظهار داشت :بهتر است در طبیعت
به صورت افقی عکس بگیرید؛ برای اینکه
احساس وسعت و آرامش را در این حالت
بیشتر میتوان انتقال داد وتاکیدکرد :اگر برایتان

مقدور است صبح زود برای عکاسی بیرون
بروید تا بتوانید از نور بهترین استفاده را داشته
باشید .ظهر ،به دلیل تابش مستقیم آفتاب ،زمان
مناسبی برای عکاسی نیست .همچنین باید از
هوای گرگ و میش طبیعت نیز نهایت استفاده را
ببرید ،چراکه در این حالت میتوان عکسهای
فوقالعادهای گرفت .عكاس برگزيده در بخش
خبری دهمين مسابقه دوساالنه عكس ايران
عنوان کرد :همواره سعی کنید در تمامی فصول
مختلف به همه نقاط ایران بزرگ وزیبا سفر
کنید و عکس بگیرید .تاالب انزلی ،ابیانه،
را ههای عشایری ،روستاهای دورافتاده و...
برخی در تمامی فصول و برخی در زمانهای
خاصی بسیار زیبا هستند .چرا که کشور ما
از لوکیشنهای خاص و جذابی برخورد دار
است.

حوزه های علمیه و جامعه بوده است
◄◄عملکردکلیدفترتبلیغاتراچطورارزیابی
میکنید؟

بنده به عنوان فردي که از زمان تأسيس شعبه دفتر
تبلیغات در استان خراسان رضوي يعني سال 1368
در خدمت اين نهاد بود هام ،می توانم اذعان نمايم
كه به دلیل وجود عناصر انقالبیّ ،
متفكر و متع ّهد
در دفتر تبلیغات و پیگیر یها و تالش های مستمر
آ نها در عرصههاي مختلف ،به ويژه در حيطههاي
آموزشی ،پژوهشی و تبليغي می توان نمره خوبی
را به آن اختصاص داد .هر چند كه اين ارزيابي و
موفقيتسنجي بايستي توسط نهادهاي ديگري خارج
از سازمان صورت پذيرد.

پذیرش در رشته های تخصصی سطح سه حوزه ویژه طالب ممتاز حوزه علمیه خراسان
پذیرش در رشته های تخصصی سطح سه ویژه
طالب برادر حوزه های علمیه خراسان از سوی
مرکز تخصصی آخوند خراسانی اداره کل آموزش
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی  ،آزمون پذیرش طالب ممتاز
حوزه علمیه خراسان در قالب  ۵رشته تخصصی
سطح سه حوزه شامل :تفسیر و علوم قرآن ،فقه
مقارن ،کالم مقارن ،فلسفه و کالم اسالمی و علوم

و معارف حدیث ،ویژه طالب ممتاز حوزه ،از
سوی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار
شد.
گفتنی است مدت زمان تحصيل در هر يك از پنج
رشته یاد شده ،سه سال با احتساب تدوین پاياننامه
استضمناینکهدانشپژوهانپذیرفتهشده،مجاز
به تحصیل همزمان در سایر مراکز آموزشی
حوزوی و دانشگاهی نیستند .همچنین دروس
اصول فقه تخصصی و فقه تخصصی (کفایه و

مکاسب) به عالوه یکی از دروس تخصصی هر
رشته ،پیش از ظهر هر روز برگزار شده و سایر
دروس رشته ،بعدازظهرها ارائه میشود.
ارائه مدرک سطح سه حوزه علمیه خراسان در
این مرکز طبق شرایط مندرج در آیین نامه اعطای
مدارک علمی مرکز مدیریت حوزه خراسان
صورت می پذیرد و که ملبس بودن مستمر به لباس
مقدس روحانیت از جمله این شرایط می باشد.
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انتشارشمارهجدید فصلنامهپژوهشهایقرآنی

جلسه نقد کتاب “نظریه تفسیر متن “

به همت گروه پژوهشی تفسير و علوم قرآن مرکز پژوهش های علوم اسالمی
وانسانی دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی،هفتاد وپنجمین شماره فصلنامه
علمی ـ پژوهشی پژوهشهای قرآنی منتشر شد.

جلسه نقد کتاب “نظریه تفسیر متن “ به همت گروه پژوهشی تفسیر و علوم
قرآنی مرکز پژوهش های علوم اسالمی و انسانی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی برگزار گردید.

در این شماره این مقاالت را میخوانیم :پژوهشی در قرائت صحیح قرآن که آقای علی اکبر بابایی
آن را به رشته تحریر درآورده است .بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن که به قلم آقای
محمدصادق یوسفی مقدم نگارش یافته است .بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن ،سنت و
علم تجوید که توسط سید جعفر صادقی فدکی نگاشته شده است .قرائت جمعی از منظر روایات و
فقیهان فریقین که کاری است از سید علی سادات فخر ،تجوید؛ از وجوب تا حرمت که محمدعلی
محمدی آن را تألیف کردهاند .لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونهشناسی علل و اسباب آن که با قلم
قاسم بستانی نوشته شده است.تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی که توسط
محمدمهدی مسعودی به رشته تحریر درآمده است ،گسترش فرهنگ قرآن در جامعه بویژه در
میان قشر دانشور و متخصص،تقویت و پیشبرد دانشها و معارف قرآن در حوزه و دانشگاه و در میان
اقشار فرهیخته کشور ،.پر کردن خأل تحقیقاتی موجود در بسیاری از زمینه های ناشناخته معارف و
علوم قرآنی ،پاسخگویی به شبهات نو پیدا در زمینه قرآن ،تفسیر و معارف قرآنی ،تالش در جهت
بهره وری بایسته از اندیشه های روزآمد قرآنی ،تربیت محققان و نویسندگان متخصص و صاحب
نظر در رشته علوم و معارف قرآنی از اهداف انتشار این نشریه است .عالقمندان جهت مشاهده
نشریه علمی وتخصصی قرآنی می توانند به نشانی  http://quran-p.comمراجعه نمایند

به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،جلسه کرسی نقد کتاب
“نظریه تفسیر متن “ با حضور مولف کتاب ،حجه االسالم و المسلمین دکتر واعظی رییس
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به عنوان نظریه پرداز و حجه االسالم و المسلمین دکتر
عابدی به عنوان ناقد با اعضای هیات علمی گروه های پژوهشی مرکز پژوهشهای علوم
اسالمی و انسانی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی وجمعی از اساتید حوزه ودانشگاه
ومحققان وپژوهشگران علوم ومعارف قرآنی،روزچهارشنبه هیجدهم شهریورماه سال
جاری،در محل اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،برگزارگردید .در
واقع« ،نظریه تفسیر متن» یکی از اساسی ترین محورهای فلسفه تفسیر با نگرش تطبیقی
میان دیدگاه عالمان مسلمان و دانشمندان جدید غرب را بررسی و تحلیل می کند .این
اثر که به طور مکرر در مراکز معتبر علمی حوزه و دانشگاه در مقطع دکتری تدریس شده
است ،و می تواند به عنوان منبع درسی رشته های علوم قرآن و تفسیر ،فلسفه و کالم و دیگر
رشته های مرتبط و ماخذ علمی برای دیگر پژوهشگران و عالقه مندان به این نوع مباحث
قابل استفاده واقع شود .گفتنی است چاپ نخست کتاب «نظریه تفسیر متن» تالیف حجت
االسالم والمسلمین احمد واعظی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است .

مرکز پاسخگوییبهسؤاالتدینیشعبه خبرداد:

ادارهآموزشهایکاربردیمبلغانخبرداد:

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی با
موضوع مهارت های ارتباطی

فراخوان ثبت نام شرکت
در کارگاه های تخصصی

سلسلهکارگاههایآموزشتوانافزاییمهارتهایارتباطیکارشناسانپاسخگویی
مجموعهکالسهایمهارتهایارتباطی،ویژهیپاسخگویانمرکزملیپاسخگویی
شعبه خراسان رضوی،با حضوررئیس مرکز ملی پاسخگوئی به سواالت دینی کشور
حجتاالسالم والمسلمین مخدوم ومشارکت فعال پاسخگویان ،در کانون بحث و
انتقاد دینی شهید هاشمینژاد آغاز شد.

اداره آموزشهای کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی با
همکاری اداره هنر و رسانه این دفتر،کارگاه آموزش آشنایی،مهارت ها وتکنیک
های تخصصی قصه نویسی ،ویژه طالب و مبلغان حوزه علمیه مشهد ،را برگزار
می نماید.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،در این جلسه
حجتاالسالم والمسلمین روشنتن ،معاون پاسخگوئی مرکز ملی پاسخگوئی به سواالت
دینی کشور ضمن اظهار خرسندی از حضور در جوار حرم شریف امام رضا علیهالسالم گفت:
با هدف ارائه پاسخ های صحیح ،مستند ویکپارچه به پرسشگران ،گروه علمی و پشتیبانی مرکز
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی کشور ،مسئولیت ایجاد وحدت رویه در میان مجموعههای
گوناگون مرکز پاسخگویی ،را عهدهدار میباشد.
وی ضمن اشاره به ساختار سازمانی و گرو ههای مختلف پاسخگوی فعال در مرکز ملی
پاسخگویی کشور عنوان داشت :ما در  6حوزهی :مشاوره ،فقه ،قرآن و حدیث ،تاریخ و سیره،
کالم و اعتقادات و اخالق ،گر وههای فعالی را داریم که هرکدام از این گروهها را یک کارشناس
مسئول اداره مدیریت مینماید.
معاون پاسخگوئی مرکز ملی پاسخگوئی به سواالت دینی کشور عنوان داشت :ما همواره
وبه صورت مستمر نیازسنجیهای الزم را در این گروههای شش گانه انجام میدهیم و بر
اساس آن نتایج وخروجی تحلیلی نیازسنجی،برنامه ها ،مواد و سرفصل های آموزشهای
حضوری و غیرحضوری را در قالب چهارسطح :سطوح پایه ،بدو خدمت ،ضمن خدمت و
پودمانی طراحی وتعریف مینماییم .حجتاالسالم والمسلمین مخدوم ،رئیس مرکز ملی
پاسخگویی به سؤاالت دینی کشور نیز در این جلسه ابراز کرد :باید در امر پاسخگویی به
مردم بسیار دقیق و حساس بود و پاسخگویان میبایست علی الدوام برخی از دانستنیهای
خود را با بهره گیری از منابع متقن وبکارگیری روش های صحیح و موثر تعمیق وتثبیت
ببخشند .وی ضمن اشاره به تحلیل اصل  20-80تصریح کرد 80 :درصد موفقیتهای
انسا نها مربوط به  20درصد فعالیتهای آ نهاست وطبعا این اصل درپاسخگویی دینی
قابل تعریف وتطبیق است.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی  ،حجت االسالم محمد مهدی
غفوری طلب ،رئیس اداره آموزشهای کاربردی مبلغان اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی ضمن اعالم این خبر افزود :اداره آموزشهای کاربردی مبلغان در نظر
دارد با هدف دانش افزایی علمی ومهارتی مبلغان ،با قالب ها،روش ها وابزارهای موثر ادبی
مکتوب در فرایند انتقال مفاهیم وآمورزه های دینی به مخاطبین وهمچنین کسب شناخت
بیشتر نسبت به سایر حوزه ها وظرفیت های ادبی وهنری فرهنگی با همکاری مشترک
انجمنهای ادبی و هنری اداره هنر و رسانه اداره کل فرهنگی و تبلیغی این اداره کل سعی دارد
آموزشهایی مرتبط با ابزارهای تبلیغ را برای ارتقای سطح دانش مبلغان و آشنایی با حوزه های
مختلف هنری ،کارگاه آموزش آشنایی تخصصی با مهارت ها وتکنیک های تخصصی قصه
نویسی ،ویژه طالب و مبلغان حوزه علمیه مشهد ،با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه
برگزار نماید.
حجت االسالم غفوری طلب  :اعطای گواهینامه پایان دوره آموزشی ،برگزاری آثارفاخر
در سایت هنر متعالی و عضویت در انجمن داستان نویسی طالب خراسان رضوی ،در کنار
استفاده از اساتید برجسته ی حوزه و دانشگاه را ،از جمله مزایای شرکت در این کارگاه ها ذکر
نمود عنوان کرده و اظهار داشت :ثبت نام این دوره آموزشی طرح از تاریخ  10شهریورماه آغاز
شده است  .رئیس اداره آموزشهای کاربردی اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی،تاریخ شروع کارگاههای آموزشی  -تخصصی قصه نویسی را  10مهرماه سال
جاری در قالب  15روز عنوان کرده وخاطر نشان کرد :عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر
وشرایط ثبت نام در کارگاه یاد شده ،میتوانند به سایت www.resalaat.irمراجعه کرده
و یا با شماره تلفن 32233350 :داخلی  8529تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس چهارراه
خسروی ،دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،طبقه سوم ،دفتر اداره آموزشهای کاربردی
تبلیغ مبلغان به صورت حضوری مراجعه نمایند.
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رئيسادارهامورمبلّغاندفترتبلیغاتاسالمیخراسانرضویخبرداد:

اعزاممبلّغینبه 7استانکشوردرطرحهجرت
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی با عنایت به رسالت ذاتی فرهنگی و تبلیغی خود در راستای تعمیق ایمان وباورهای
دینی وانقالبی مخاطبین بویژه کودکان ونوجوانان وجوانان مبتنی بر آموزه ها و معرفتی دینی قرآن وحضرات معصومین(علیهم
السالم)  ،هر ساله همزمان با فرارسیدن فصل تابستان وتعطیلی مدارس اقدام به سازماندهی واعزام مبلغان به مناطق هدف
تبلیغیدرقالبطرحهجرتتابستانیمینماید .بهگزارشروابطعمومیدفترتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی،حجتاالسالم
والمسلمین سید محمدمهدی قائمی هاشمی ضمن بیان این خبر افزود :با فرا رسیدن فصل تابستان و مواجه شدن اوقات فراغت
دانش آموزان ودانشجویان ،به عنوان قشر مستعد و تأثیرگذار جامعه اسالمی با آموزههای دینی و مفاهیم انسانساز قرآنی واهل
بیت عصمت و طهارت صلوات اهلل علیهم اجمعین در راستای ایشان به مساجد با هدف توسعه وتقویت ایمان وباورهای دینی آنان
تعداد 82نفر از مبلّغان شبکه تبلیغی اداره کل فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی را پس از سازماندهی به
مناطق موردنظر تبلیغی اعزام نمودهایم.

رئيس اداره امور مب ّلغان دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی با بیان این که :پدیده اوقات
فراغت به معناي رها بودن از الزامات شغلي
است گفت :نوع گذراندن اوقات فراغت با
زندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه پيوند
بسيار نزديك دارد و همين ارتباط تنگاتنگ
جوامع آگاه را بر آن داشته تا با اجراي برنامههاي
مناسب و سنجيد هی فرهنگي و اجتماعي از
هدر رفتن اوقات فراغت جلوگيري كنند و به
باروري باورهاي فرهنگي و اجتماعي آن كمك
نمايند .ضمن اینکه چگونگي سپري كردن
اوقات فراغت همان گونه كه متأثر از فرهنگ
و جامعه است ،و طبعا در ساختار جامعه
و فرهنگ نيز اثر ميگذارد و به مرور زمان
موجبات تغييرات اجتماعي را فراهم ميآورد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری
مبنی بر اینکه «کار فرهنگی در ایران اسالمی
مسئلهای است که نمیتوان لحظهای از آن
غفلت کرد ».بیان داشت :هدف از اعزام مبلغین
در قالب طرح فرهنگی وتبلیغی تابستانی
هجرت ،غنیسازی اوقات فراغت جوانان
و نوجوانان منبعث از آموزه ها ومعارف
حیاتبخش فرهنگ دینی وانقالبی میباشد.

برپایه این گزارش این مقام مسئول فرهنگی
وتبلیغی افزود :این طرح در سال گذشته با
توجه به تقارن آن با ماه مبارک رمضان به
صورت متمرکز وهمزمان طی یک برنامهی
واحد ومشترک صورت پذیرفت ،اما در سال
جاری مب ّلغین بصورت دو برنامه جداگانه
فرهنگی وتبلیغی در ماه مبارک رمضان و
طرح هجرت تابستانی رسالت تبلیغی خود
را انجام دادند.
رئيس اداره امور مب ّلغان دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی ضمن برشمردن شرایط در
نظر گرفته شده برای اعزام مبلغان در قالب
طرح تابستانی هجرت ،از جمله دارا بودن
پروند هی تبلیغی فعال؛ ملبس بودن به لباس
مقدس روحانیت ؛شرکت در نشستهای
علمی و کاربردی و نیز تعهد به گذراندن
دور هی  40روزه تبلیغی ،به ارائه جزئیات
بیشتر این مناسبت تبلیغی اعزام اشاره نمود
وافزود:اعزام طرح هجرت از اول مردادماه
شروع و تا تاریخ  10شهریورماه به مدت 40
روز ادامه پیدا می کند.
وی در ادامه تصریح کرد :این اعزام بصورت
کنترل شده و گزینشی بوده و مبلغین در

نهادهایی چون بسیج ،کمیتهی امداد،
کانو نهای فرهنگی هنری مساجد ارشاد
اسالمی به انجام فعالیت های فرهنگی وتبلیغی
واجرای برنامه های متنوع واثربخش دینی،
میپردازند .حجتاالسالم والمسلمین قائمی
هاشمی،تشکیل جلسات مناظره ،گفتمان
دینی ،پرسش و پاسخ ،تشکیل حلقات انس
و معرفت به تناسب سطح و مقطع مخاطبین
با موضوعات مشخص،برگزاری کالسهای
تفسیر قرآن و همچنین قصص قرآن برای
نوجوانان،اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی
و ارد وهای زیارتی ،علمی و تفریحی را به
عنوان برخی از فعالیتهای مبلغین اعزامی
به طرح هجرت تابستانی سال جاری ذکر
نمود و ابراز داشت :در این طرح تبلیغی تعداد
 82نفر مب ّلغ را به نهادهای یاد شده درقالب
 7استان کشور از قبیل :خراسان رضوی،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،مازندران،
گلستان ،گیالن و هرمزگان سازماندهی و اعزام
نمود هایم .وی در ادامه با اشاره به جزو هی
شرح وظایف مبلغان اعزامی به طرح تابستانی
هجرت گفت :جزوهی حاضر به منظور آشنايى
مب ّلغان با اهداف اعزام و شرح وظايف ایشان
در ايام تبليغ اوقات فراغت تابستان 1394
تهيه شده است و انتظار مىرود مبلغان جزوه
مذکور را به دقت مطالعه نموده و سرلوحهی
فعاليتهاى تبليغى خود قرار دهند.
حجتاالسالم والمسلمین قائمی هاشمی
گفت:این جزوه در پایگاه اطالع رسانی
فرهنگی وتبلیغی رساالت قابل دسترسی است
که در آن به برخى ازتوصيههاى مهم وکلیدی
تبليغى نیز اشاره شده است وی تاکید کرد طبعا
مب ّلغان با عمل به اين توصيهها ،با قول وعمل
خود رفتار و كردار خود ،در فرایند انتقال پيام
تبليغی به مخاطبان موفق تر خواهند بود.
رئیس اداره امور مبلغان برادر در پایان
خاطرنشان کرد :مب ّلغین محترم میتوانند
محتوای کتاب ره توشهی کودک و نوجوان
ویژ هی طرح تابستانی هجرت را از طریق
سایت بالغ دانلود نموده و استفاده نمودند.

به همت اداره امور مبلغان خواهر دفتر
تبلیغاتاسالمیخراسانرضویانجامگرفت:

اعزام  100نفر
از مبلغان خواهر در
طرح تبلیغی هجرت

اداره امور مبلغان خواهر اداره کل فرهنگی
تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی،اقدام به سازماندهی واعزام هدفمند
حدود 100نفز از مبلغان خواهر در تابستان
سالجاری،باهدفغنیسازیمناسبوبهینه
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ،به مراکز
متقاضی تبلیغی اعزام نمود.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی ،رئیس اداره امور مبلغان خواهر اداره کل
فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
با بیان این خبر گفت :با اتمام فعالیت ها وماموریت های
فرهنگی و تبلیغی خواهران مبلغ در ماه مبارک رمضان
با هدف غنیسازی کمی وکیفی اوقات فراغت کودکان
و نوجوانان در تابستان سال جاری مبتنی بر آموزه های
اخالقی وتربیتی دینی ،قریب به صد نفر از خواهران
مب ّلغه ،توسط اداره امور مب ّلغان خواهر دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی سازماندهی وبه صورت
هدفمند به مراکز هدف تبلیغی که متقاضی اعزام مبلغ
بودند اعزام شدند.
وی افزود :از این تعداد مب ّلغ 34 ،نفر به شهرمقدس
مشهد و روستاهای تابعه وتعداد  57نفر در به
شهرستانهای استان خراسان رضوی وجنوبی از قبیل:
سبزوار ،تربت جام ،تربت حیدریه ،خواف ،جغتای،
گناباد ،شیروان ،بجستان ،جوین ،بشرویه،فردوس
جهت انجام رسالت خطیر وحساس تبلیغی واجرای
برنامه های متنوع فرهنگی،اعزام شده اند که بحمداهلل
مورد استقبال مراکز ومخاطبین قرار گرفته اند.
رئیس اداره امور مبلغان خواهر در ادامه اظهار
داشت:مب ّلغان اعزامی درمناسبت تبلیغی طرح هجرت
تابستان سال جاری با هماهنگی وهمکاری مناسب
ادارات تبلیغات اسالمی شهرستا نها،کانو نهای
فرهنگی هنری ،شوراهای اسالمی روستاها ،پایگاههای
بسیج و سایر مراکز فرهنگی متقاضی اقدام به انجام
فعالیتهای تبلیغی واجرای برنامه فرهنگی نموده اند.
دبیر شورای هماهنگی مراكز تبليغ خواهران خراسان
رضوی ضمن تأکید بر اهمیت بهره جستن از
فرصتهای تبلیغی مختلف برای ترویج فرهنگ و
سبک زندگی دینی ابراز داشت :اعزام طرح هجرت
تابستان ،از اول مرداد ماه آغاز شده و تا دهم شهریور ماه
به مدت  40روز ادامه داشت.
وی در پایان یادآور شد :همزمان با اعزام خواهران
مبلغه ،تعداد  8نفر از بشیران جوان خواهر نیز در شهر
گناباد ،به فعالیت تبلیغی پرداختند.
گفتنی است بشیران جوان خواهر از طلاّ ب مشغول به
تحصیل در پایههای سوم و باالترحوزوی هستند که
به ارائه مباحث معرفتی دینی واخالقی  -تربیتی ویژه
مخاطبین کودک و نوجوان میپردازند.
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دیدار نمایندگان دفتر تبلیغات

دیدار نمایندگان دفتر تبلیغات اسالمی خراسان

اسالمی خراسان رضوی باحضرت

رضوی باحضرت آیت اهلل سبحانی در مشهد

آیت اهلل شبیری زنجانی در مشهد

دوره آموزش تخصصی «تقریب مذاهب
اسالمی در جغرافیای ایران و جهان» با
حضور دکتر علیزاده موسوی
دیدار نمایندگان دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی باحضرت
آیت اهلل صافی در مشهد

همایش انجمن های
ادبی هنری دفتر

آزمون پذیرش طالب ممتاز در ۵رشته
تخصصی سطح سه حوزه

نشست علمی مطالعات قرآنی با حضور خانم دکتر تحسین ثاور
استاد مطالعات دینی کالج بارد آمریکا

کارگاه های آموزشی مهارت های
ارتباطی مرکز ملی پاسخگویی

جلسهی هماندیشی مرکز ملی پاسخگویی
به سؤاالت دینی شعبه خراسان رضوی

جلسه نقد و بررسی آثار
انجمنشعردفتر

آزمون جذب کارشناس پاسخگوی
دینیمرکزملیپاسخگویی
نمایندگی خراسان رضوی

نشستهماندیشیانجمن
های ادبی -هنری دفتر

جلسه نقد و بررسی آثار
عکاسی انجمن عکس دفتر
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نسخهموبایلیکتاب
« سیر تاریخی اعجاز قرآن »
تولید و منتشر شد
مدیر کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات ازنسخه
موبایلی کتاب « سیر تاریخی اعجاز قرآن » که به قلم
سید حسین سیدی ،محقق گروه پژوهشی ادبیات
و هنر دینی مرکز پژوهش های اسالمی وانسانی
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی به نگارش
درآمده ،به همت اداره فناوری اطالعات پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی تولید و ارائه گردید.خبر داد
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
:نویسنده در این اثر با عنوان سیر تاریخی اعجاز قرآن با تفکیک
دو نوع معجزه حسی و عقلی ،به خارقالعاده و ماندگار و جاودان
دانستن معجزه قرآنی به عنوان اعجاز معنوی پس از حیات پیامبر
اسالم صلیاهللعلیه وآله و سلم ،اشاره نموده و اینگونه نتیجه
گرفته است که با بررسی مجموع دیدگا ههای کهن و معاصر
درباره اعجاز قرآن کریم برخی از مسلمانان در قرن نوزدهم به
واسطه غلبه گرایشها و پیشرفت علمی و مرعوبشدن ایشان

در برابر آن به اعجاز علمی پرداختهاند ،اما وجه غالب رویکرد
قرآنپژوهان در جهان اسالم و غرب ،رویکرد زبانشناختی و
ادبی بوده است.
فهرست مطالب کتاب به این شرح است :مفهوم شناسی اعجاز
قرآن به مثابه یک متن ،رویکردهای اعجاز ،سیر تاریخی اعجاز
قرآن ،اعجاز قرآن در دوران جدید،
بررسی اعجاز قرآن در ایران معاصر،
اعجاز قرآن و خاورشناسان میباشد.
«سیر تاریخی اعجاز قرآن» نگاشته سید
حسین سیدی در  264صفحه از سوی
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی میباشد.
این محصول با استفاده از نسخه جدید
نرم افزار پژوهان ارائه گردیده است
که ضمن تسهیل در امر مطالعه کتاب،
امکاناتی نیز به آن افزوده شده است .از
ابزارها و قابلیت های متعدد پژوهشی
برای پژوهشگران برخوردار بوده که
از مهمترین قابلیت های این نرم افزار
می توان به نمایش تمام صفحه کتاب
ها در دستگاه همراه که با کلیک بر روی
صفحه امکانات موردنیاز نمایش داده
می شود ،نمایش عناوین مطالب و آیات

و روایات بصورت رنگی و متفاوت از متن ،جستجو ،بخش
تاریخچه مطالعه ،نشانه گذاری و عالقمندی ها ،امکان انتخاب
و کپی و اشتراک گذاری تمامی صفحه یا بخشی از متن ،اشتراک
گذاری (انتخاب متن ،ارسال و اشتراک گذاری در جوامع
مجازی و ،)...ذخیره تمام یا بخشی از محتوا ،پیمایش آسان و با
افکت و با قدرت تاچ باال در صفحات،
امکان ترکر برای پیمایش در صفحات،
امکان دسترسی به مشخصات کتاب و
آخرین صفحه از کتاب برای هر کتاب
در لیست کتب ،بخش تنظیمات (تنظیم
ویژگی های نمایش متن ،تنظیمات
نوع و اندازه قلم و فونت ،تعیین فاصله
بین خطوط ،تنظیمات مطالعه نمایش
روز و شب) اشاره کرد .عالقمندان
جهت دانلود نر مافزار موبایلی سیر
تاریخی اعجاز قرآن نوشته سید حسین
سیدی ،به سایت فروشگاه نشر دیجیتال
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
به آدرسhttp://digi.isca.ac.ir
یا به صفحه اختصاصی پژوهشگاه
در سایت بازار به آدرس https://
cafebazaar.ir/developer/
isca-itمراجعه نمایند.

بههمتادارههنرورسانهبرگزارگردید

بارویکردتوسعه آموزشهایپژوهشمحور

اولین نشست راهبردی بررسی فلسفه هنر و رسانه برگزار گردید .به
گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی  ،در این جلسه
حجتاالسالم مصطفی جوادینسب ،از فعاالن عرصهی فضای مجازی در مورد
فعالیت 10سالهی خود در فضای مجازی توضیحاتی ارائه نموده و گفت :ما مشکل
انگیزشیدر بین طالبداریم؛طلبه واردفضای مجازی نمیشود و اص ًال نمیداند
که دارد چکار میکند ،یا میآید و میخواهد با یک وبالگ تمامی مشکالت جامعه
را حل کند! این اشتباه است.

چند سالي است كه موضوع رشته هاي تخصصي در حوزه علميه سر زبان ها افتاده
و در اين عرصه نيز كارشناسي هايي انجام شده است .اينكه آيا حوزه و حوزيان مي
بايست از مقطعي به صورت جدي يك رشته خاصي را دنبال كنند يا بايد تا انتهاي
فرصتتحصيليمقطعخارجفقهواصولبخوانندوبس،سوالياستكهبانظرهاي
مختلفي روبرو بوده است.

اولین نشست راهبردی بررسی
فلسفه هنر و رسانه

وی اضافه کرد :وقتی به صورت تخصصی در یک زمینهی خاص در اینترنت فعالیت کنیم،
به تدریج به عنوان مرجع در آن زمینه شناخته خواهیم شد.
جوادی نسب ضمن مهم توصیف کردن حضور طالب در فضای مجازی به معرفی سایتها
و وبالگهایی همچون اویس ،گفتگوی آرام میان شیعه و سنی ،ویدئو شیعه و ...که با تالش
طالب حوزهی علمیه به امر مقدس تبلیغ در فضای مجازی مشغول هستند ،پرداخت و توجه
هر چه بیشتر مسئولین به کار در فضای مجازی را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه حجتاالسالم والمسلمین عیسینژاد ،مدیر کل محترم فرهنگی تبلیغی دفتر
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی نیز که در این جلسه حاضر شده بود عنوان داشت:
نگاههای مختلفی در مورد ورود طالب به فضاهایی همچون سینما وجود دارد که هر کدام
طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد.
وی افزود :سینما مثل حوض آب نیست که یک قطرهی خون همهی آب آن را نجس کند.
سینما و به طور کلی عرصههای فرهنگی ،مثل خاکریز هستند که باید آنها را فتح کرد و در
آن برای فتح خاکریز بعدی برنامهریزی کرد.
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی شعبه خراسان رضوی در ادامه به تبیین
نقش دفتر تبلیغات اسالمی به عنوان واسطهای برای برقراری ارتباط حوزه و حوزویان با
اقتضائات روز اسالم و جهان پرداخت و اظهار داشت :ما قصد سرمایهگذاری در حوزههایی
مثل سینما را نداریم اما از طالبی که بخواهند در این زمینه فعالیت کنند حمایت میکنیم.

رشته ها و مراكز تخصصي
حوزه علميه خراسان را بیشتر بشناسیم

حوزه علميه خراسان از چند سال پيش با نگاه به تحول مدنظر رهبر معظم نقالب (مدظله
العالي) و تاكيدهاي مسئوالن حوزه و مدير عالي حوزه علميه خراسان ،حضرت آيت اهلل
واعظ طبسي (دامت بركاته) ،بر آن شد تا برخي از مدارس را راه اندازي و يا به مراكز متقاضي،
مجوز فعاليت ارائه كند .مدارس و مراكزي كه در رشته هاي فقه و اصول ،قران و حديث ،فقه
قضايي ،كالم اسالمي و ...دانش پژوهش مي پذيرند و فعاليت هاي خوبي نيز ارائه كرده اند.
يكي از اين مدارس ،مدرسه فقاهت است كه در رشته فقه و اصول به صورت معمول حوزه
و با نگاه نخبگاني فعاليت مي كند .همچنين مدرسه عالي نواب در رشته هاي كالم مقارن
سطح ،4كالم جديد سطح ،4كالم اسالمي سطح 3پيوسته  ،ادبيات عرب سطح 3پيوسته،
فقه قضائي سطح2و 3پيوسته و ناپيوسته ،فقه و اصول سطح 3پيوسته و تبليغ سطح 3پيوسته
دانش پژوه مي پذيرد و مركزآخوند خراساني(ره) نيز مانند اين مدرسه به آموزش هايي در
رشته هاي تفسير و علوم قرآن سطح 3ناپيوسته ،علوم و معارف حديث سطح 3ناپيوسته،
فقه مقارن سطح 3ناپيوسته ،كالم مقارن سطح 3ناپيوسته و فلسفه و كالم اسالمي سطح3
ناپيوسته اقدام مي كند .موسسه امام سجاد (عليه السالم) نيز در دو رشته تفسير و علوم قرآن
سطح2و 3پيوسته و علوم و معارف حديث سطح2و 3پيوسته ،مركز نور حكمت رضوي در
رشته فلسفه و كالم اسالمي سطح 3پيوسته و مركز مذاهب اسالمي در رشته مذاهب اسالمي
سطح 3ناپيوسته به صورت تخصصي فعاليت دارند و مدرسه امام خامنه اي (مدظله العالي)
در رشته كالم اسالمي سطح2و 3پيوسته و علوم و معارف قرآن سطح2و 3پيوسته همانند
مدرسه اميرالمؤمنين (عليه السالم) در رشته هاي كالم اسالمي سطح2و 3پيوسته و علوم و
معارف قرآن سطح2و 3پيوسته فعاليت علمي تخصصي انجام مي دهند.
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ادارهامورمبلّغانبرادرخبرداد:

افزایش اعزام مبلّغین در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی ،حجتاالسالم والمسلمین قائمی
هاشمی ،رییس اداره امور مب ّلغان برادردفترتبلیغات
اسالمی خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت :با
فرارسیدن تعطیالت تابستانی و طبعا مواجه شدن
باحجم کثیرساعات اوقات فراغت مخاطبین هدف
برنامه های فرهنگی وتبلیغی بویژه جوانان به عنوان
قشر تأثیرگذار درآیند هی جامعه با هدف آشنایی
بیشتر وعمیق تر آنان با مجموعه ی آموزهها دینی و
مفاهیم انسانساز قرآنی ومعارف نورانی حضرات
معصومین (صلوات اهلل علیهم اجمعین) درراستای
ایجاد عالقه و جذب ایشان به مساجد به عنوان پایگاه
های تحکیم وتثبیت باورهای عمیق دینی جهت
بهرهگیری حداکثری بیشتر آنها از برکات و فیوضات
معنوی وروحانی این ایام ،تعداد  578نفر از مب ّلغان
برادر را در قالب سه سطح تبلیغی :نخبه ،عمومی و
بشیران جوان  ،به مناطق مورد نظر هدف تبلیغی در 16
استان کشور اعزام نمودهایم که این حجم اعزام مبلغ
در مقایسه با سال گذشته با رشد وجهش کمی قابل
توجهی روبرو بوده است.
وی با بیان اینکه از مجموع تعداد  578نفر مبلغ اعزامی،
تعداد  465نفر مب ّلغ عمومی،تعداد  47نفر مبلغان
بشیران جوان و تعداد  66نفر مب ّلغ نخبه بوده است ادامه

داد :این مب ّلغان از آغاز فصل تابستان فعالیت های متنوع
فرهنگی وتبلیغی خود راشروع نموده اند وتا کنون این
برنامه ها وفعالیت ها ادامه داشته است.
حجتاالسالم والمسلمین قائمی هاشمی جغرافیای
مکانی اعزامی این مب ّلغان را استا نهای اصفهان،
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
چهارمحال و بختیاری ،سمنان ،سیستان و بلوچستان،
فارس ،کرمان ،گلستان ،گیالن ،مازندران ،مرکزی،
آذربایجان غربی ،یزد و هرمزگان ذکر کرد.
این مسئول تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی،در ادامه به بیان قالب ها و مصادیق برنامه
ها وفعالیت های فرهنگی وتبلیغی مبلغان یاد شده
اشاره کرد و افزود :مب ّلغان اعزامی در این مدت به
اجرای برنامههایی از قبیل ایراد سخنرانیهای دینی
و انقالبی در مساجد و سایر مراکز فرهنگی ومذهبی
با محوریت تبیین رهنمودها ی شاخص امام خمینی
و مقام معظم رهبری ،تفسیر قرآن ،آموزش تصحیح
قرائت قرآن کریم ،اقامهی فریضه نماز جماعت
در سه نوبت صبح ،ظهر و عصر و مغرب و عشاء
در مساجد ،بیان احکام شرعی ،برگزاری جلسات
پرسش و پاسخ ،مباحث مشاوره و گفتمان های دینی
و توجه به ایتام و نیازمندان ،پرداختن به موضوع
عفاف و حجاب ،سبک زندگی اسالمی و طرح

مباحث اخالقی.پرداختند.
رئیس اداره امور مب ّلغان برادردفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی با اشاره به این که دفاتر ائمه جمعه،
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستا نها ،شورای
اسالمی روستاها ،هیئت امنای مختلف سطح شهر
و روستاها ،سازمان زندا نها و اقدامات تأمینی و
تربیتی کشور ،نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ،نیروی
انتظامی ،نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،کمیته امداد امام خمینی،

و برخی دیگر از مراکز فرهنگی از جمله نهادهایی
بودهاند که طبق سنوات گذشته ازاداره کل فرهنگی
وتبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی رسما درخواست
اعزام مب ّلغ نموده اند؛ خاطرنشان کرد این اداره پس
ازدریافت درخواست ها با سازماندهی وتحلیل
منطقی آنها،به تامین نیازها وبرنامه های فرهنگی و
تبلیغی مورد انتظار نهادهای مذکور پرداخته است که
بحمداهلل استقبال ورضایت آنها را بدنبال داشته است.

فعالیت ها ی فرهنگی وتبلیغی مبلغان در ندامتگاه های استان خراسان رضوی
ادارهامورمبلغانبرادروخواهرادارهکلفرهنگیتبلیغیدفتر
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی،طبق تفاهم نامه مشترک
همکاری با سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی
مشهد،به صورت ثابت هرماه تعدادی از مبلغان عمومی
وعمدتاتخصصیراجهتانجامفعالیتهاوبرنامههایمتنوع
فرهنگیوتبلیغی،بهندامتگاهمرکزیمشهدوسایرشهرستان
های استان خراسان رضوی سازماندهی و اعزام می نماید.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،رئیس
اداره امور مبلغان برادر،ضمن تبیین وتشریح عملکرد آماری مبلغان اعزامی
واقدامات فرهنگی وتبلیغی آنها اظهارداشت :عملیات سازماندهی و اعزام
مب ّلغان به سازمان زندانها در طول سال با همکاری مناسب دفتر فرهنگی
ندامتگاه مرکزی مشهد ادامه داشته و عملکرد این مب ّلغان بصورت ماهانه
مورد سنجش و ارزیابی دقیق قرار میگیرد.
وی در ادامه به جزییات بیشتر عملکرد آماری مبلغان اعزامی واقدامات
فرهنگی وتبلیغی آنها در مدت حضور در بین مددجویان ندامتگاه اشاره
کرد و افزود :تبلیغ مبلغان اعزامی در بازه زمانی تیر،مرداد وشهریورماه
سال جاری جمع ًا در قالب تعداد  2331روز فعالیت تبلیغی صورت گرفته
است .رئیس اداره امور مب ّلغان برادر دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی،
اضافه نمود :در طول بازه زمانی مبلغان اعزامی برنامه ها وفعالیت های متنوع
وتاثیرگزاری را انجام داده اند که :تعداد1978 :مورد ایراد سخنرانی عمومی،
برگزاری  1050کالس با موضوع مسائل پایه ای وکاربردی اعتقادی،
 456کالس مفاهیم و قرائت قرآن و 300کالس نهجالبالغه675 ،مورد

تشکیل حلقههای معرفت 3750 ،مورد تبلیغ چهره به چهره 2285 ،مورد
مشاوره و  2430مورد برگزاری نماز جماعت ،برگزاری  2425مورد مراسم
نماز جماعت1290 ،مورد مراسم مذهبی368،مورد فعالیتهای فرهنگی
و فوق برنامه 480 ،مورد جلسات دعا و زیارت947 ،کالس تفسیر قرآن و
 1950کالس معارف اسالمی ،از جمله این فعالیت ها می باشد که بحمداهلل
مورد رضایت مسئولین فرهنگی و استقبال خوب مددجویان مستقر در
ندامتگاه در بندهای مختلف قرار گرفته است .حجتاالسالم والمسلمین
سید محمد مهدی قائمی هاشمی با اشاره به جغرافیای مکانی اعزامی مبلغان
تصریح کرد :انجام فعالیتهای یاده شده در باززمانی مردادماه وشهریورماه
با همکاری فعال وبانشاط تعداد 32نفر از مب ّلغین در شهرستانهای مشهد،
کاشمر ،سرخس ،چناران ،سبزوار ،قوچان ،بینالود ،گناباد و نیشابور صورت
پذیرفته است .وی همچنین اظهارداشت :با توجه به اهمیّت وجایگاه حساس
امر تبلیغ معارف وآموزه های دینی در جامعه ،اداره امور مب ّلغان برادر اداره
کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی همواره در تالش
است با برنامه ریزی دقیق وآینده نگر با ارتقای سطح ک ّمی و کیفی مب ّلغان

اعزامی درفرایند پاسخگویی مستدل ومستند به نیازهای فکری ومعرفتی
افراد جامعه در الیه ها وسطوح مختلف و در راستای افزایش سطح آگاهی
دینی و معنوی مردم گامهای مؤثری ومفیدی بردارد .برپایه این گزارش؛
رئیس اداره امورمبلغان خواهر اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی در رابطه با فعالیت های فرهنگی وتبلیغی مبلغان اعزامی
خواهر به ندامتگاه مرکزی مشهد وسایر شهرستان های استان خراسان رضوی
در بازه زمانی سه ماهه دوم سال جاری گفت:این فعالیتهای تبلیغی در
شهرستانهای مشهد ،تربتجام ،کاشمر ،گناباد ،سبزوار ،نیشابور و قوچان
به صورت ثابت وبا همکاری فعال تعداد 8نفر از مبلغان خواهر ویژه بانوان
مددجو مستقر در ندامتگاه ،انجام گرفته است .وی درباره جزئیات عملکرد
این مب ّلغان افزود :در مدت یاد شده :تعداد  612مورد سخنرانی ،برگزاری 48
مورد کالس اعتقادات 45 ،کالس تفسیر و  72کالس قرائت قرآن 33 ،مورد
تشکیل حلقههای معرفت 249،مورد تبلیغ چهره به چهره 300،مورد مشاوره
و راهنمایی حضوری 159 ،مورد برگزاری نماز جماعت 42 ،مورد برگزاری
مراسم مذهبی 150 ،مورد کالس معارف اسالمی 6 ،مورد مراسم دعا و
زیارت و  45مورد فعالیتهای فوق برنامه در طول  309نفر روز فعالیت بوده
است که این فعالیتهای تبلیغی در شهرستانهای مشهد ،تربتجام ،کاشمر،
گناباد ،سبزوار ،نیشابور و قوچان ،برنامه ریزی واجرا شده است.
رئیس اداره امورمبلغان خواهر اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی موضوعات معارفی وتربیتی و احکام شرعی و ...را از جمله
اهم موضوعات ذکر کرد .یادآور می گردد :همکاری های فرهنگی وتبلیغی
ّ
میان اداره کل فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی و با
اداره کل سازمان ها واقدامات تامینی وتربیتی استان خراسان رضوی،در قالب
تفاهم نامه مشترک همکاری ،از مهرماه  1391آغاز شده است..

رئیسادارهیامورمبلغانخواهردفترتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی؛
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گسترشاستانیوهمهجانبهشبکهیتبلیغیخواهران
 به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی  ،رئیس ادارهی امور مبلغان خواهر دفتر ضمن تبیین وتشریح کلیات اهداف و برنامههای تبلیغی این ادار ه در سال 94
گفت:گسترش استانی شبکهی تبلیغی خواهران در همه شهرستانهای استانهای خراسان و توسعهی کمی وکیفی سطح همکاری فرهنگی وتبلیغی با سایر مراکز تبلیغی از طریق راه اندازی
وفعال سازی شورای هماهنگی مراکز تبلیغی خواهران ،از جمله برنامهها وراهبردهای عملیاتی اداره امور مبلّغان خواهردفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی در سال جاری خواهد بود
رئیس اداره ی امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی در پاسخ به سؤالی در مورد برنامههای اداره امور مب ّلغان
خواهر در ماه رمضان امسال گفت :در سال جاری با توجه به
موافقت وحمایت مدیر کل محترم فرهنگی تبلیغی دفتر با افزایش
ظرفیت کمی اعزام خواهران به تعداد 168نفر از خواهران مب ّلغ
پس از سازماندهی ،به مشهد و سایر شهرستا نهای خراسان
رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان
و چهار محال و بختیاری اعزام شدند که این حجم اعزام مبلغ
درمقایسه با سال قبل  ،رشد  80درصدی را نشان می دهد.
وی تصریح کرد :این مب ّلغان با همکاری ادارات تبلیغات
اسالمی ،دفاتر ائمه جمعه ،شوراهای روستایی ،کانو نهای
فرهنگی و هنری و هیئات مذهبی در جلسات بانوان ،مبادرت
به انجام فعالیت ها وبرنامه های متنوع فرهنگی وتبلیغی خود،
درچارچوب اهداف و ماموریت های مصوب تبلیغی می
نمایند.
رئیس اداره ی امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی در ادامه گفت :فراگیر شدن استانی شبکهی تبلیغی
در همهی شهرستانهای استانهای خراسان ،همراه با تعمیق
وتوسعهی همکاری های تبلیغی هدفمند با سایر مراکز تبلیغی
در قالب شورای هماهنگی مراکز تبلیغی خواهران ،نشستهای
هماندیشی نخبگان تبلیغ ،برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
برای خواهران مب ّلغ در نیمسال دوم و برگزاری کارگا ه های
آموزشی دانش افزایی علمی و مهارتی مبلغان در شهر مشهد و
سایر شهرستانهای استان خراسان بزرگ را از جمله برنامههای
در دست اقدام وپیش روی اداره امور مب ّلغان خواهر عنوان کرد.
وی با اشاره به راهکارهاواقدامات این اداره برای استفادهی
حداکثری از ظرفیت تبلیغی خواهران مب ّلغ ،گسترش شبکهی

تبلیغی خواهران در شهرستانهای مختلف استانهای خراسان
با هدف استفاده از ظرفیتهای بومی مناطق تبلیغی ،ارتقا ی
توانمندی های علمی ومهارتی مب ّلغان،با توجه به برگزاری
دورههای مطالعاتی و آموزشی و مهارتی ،ساماندهی گروههای
تبلیغی جهادی و برنامهریزی برای تقویت تبلیغ تخصصی و
جذب و ساماندهی نخبگان تبلیغی را از مهمترین فعالیت ها
و برنامههای اداره امور مب ّلغان خواهر برای استفاده بهینه از
ظرفیتهای تبلیغی خواهران.برشمرد.
وی در ادامه تأکید کرد :از سال گذشته با هدف همافزایی
فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی ،شورای هماهنگی مراکز تبلیغی
خواهران را راه اندازی وفعال نمودیم که بر مبنای افق ترسیم شده
در اهداف آتی خود ،این شورا به همهی شهرستانهای استان
خراسان بزرگ توسعه و گسترش خواهد یافت و انتظار می رود
این امر موجب تقویت بعد کمی وکیفی ظرفیت ها وفرصت

باحضورعضوشورایفقهی
بانکمرکزیجمهوریاسالمی؛

واکاوی تخصصی بازاریابی شبکه ای
نشست هم اندیشی کارشناسان پاسخگویی به سواالت دینی نمایندگی مرکز ملی
پاسخگویی به سؤاالت دینی خراسان رضوی واداره پاسخگویی دینی آستان قدس رضوی
باموضوعواکاویتخصصیمسائلمستحدثهبانکیوبازاریابیشبکهایبرگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی :با همکاری مشترک نمایندگی مرکز
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی خراسان رضوی واداره پاسخگویی دینی آستان قدس رضوی
جلسهی هماندیشی کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی با موضوع  :بررسی و واکاوی
تخصصی فقهی مسائل مستحدثه بانکی و بازاریابی شبکه ای با حضور حجتاالسالم والمسلمین
دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،برگزارگردید .حجتاالسالم
والمسلمین روحانیمقدم ،مدیر بخش تلفنی و فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی

های تبلیغی خواهران در استان خراسان گردد .شیخعلیشاهی از
حیث موضوعی نیز مباحثی همچون خانواده و تربیت را دارای
سنخیّت بیشتری با فعالیتهای خواهران دانست و برتأثیرگذاری
مضاعف آنان در این حوزهها تأکید کرد. .
رئیس اداره امور مب ّلغان خواهر ،ارتباط و همکاری این اداره با
سایر نهادها را به دو حوزهی ارتباط با نهادهای خدمترسان و
ارتباط با نهادهای خدمت گیرنده طبقهبندی نموده و ادامه داد :در
بخش اول ادارهی امور مب ّلغان از سال  92با ارائهی طرح تشکیل
شورای هماهنگی مراکز تبلیغی خواهران در سطح مشهد به
ساماندهی وتوسعه وتثبیت این ارتباط پرداخت ه است.
وی تشکیل شورای هماهنگی مراکز تبلیغی خواهران را به
عنوان گامی موثر در گسترش و تعمیق همکاری همهی مراکز
عضو ارزیابی نمود و بیان داشت :در جهت گسترش استفاده از
ظرفیتهای بومی مناطق تبلیغی ،از سال  89و پس از اخذ مجوز
الزم ،اقدام به همکاری با مدارس علمیه شهرستانها در راستای
ساماندهی ،ارتقای علمی و مهارتی مب ّلغان بومی نمودهایم که
تا کنون  8شهرستان استان شامل:شهرستان های تربت جام،
سبزوار ،سرخس ،تربت حیدریه ،گناباد ،جوین ،بجنورد و
خواف در این طرح مشارکت فعال نموده اند ضمن این که در
سال جاری این طرح در حال گسترش به شهرستانهای نیشابور،
قوچان و بجستان و زابل میباشد.
رئیس اداره امور مب ّلغان خواهر در پایان خاطر نشان کرد :در
بخش ارتباط این اداره با نهادهای خدمت گیرنده  ،با توجه به
درخواستهای متعدد تبلیغی اعزام مبلغ خواهر ،اداره امور
مب ّلغان خواهر بانهادهایی مانند :آموزش و پرورش ،دانشگاه
فردوسی و علوم پزشکی ،سازمان زندانها ،و سایر مراکز فرهنگی
همکاری مناسبی دارد. .

نمایندگی خراسان رضوی ضمن مثبت ارزیابی
کردن این دوره ها هدف از برگزاری این دوره را
دانش افزایی تخصصی کارشناسان و ایجاد وحدت
رویه صحیح ودقیق در فرایند پاسخگویی شفاف
ومستند به سواالت دینی بین کارشناسان فعال در
حوزه پاسخگویی نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی
به سؤاالت دینی خراسان رضوی واداره پاسخگویی
دینی آستان قدس رضوی دانست.
وی برگزاری سلسله جلسات دانش افزایی ومهارت
افزایی تخصصی پاسخگویی به سواالت وشبهات
دینی را ضروری ومثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان
کرد ،با توجه به اهمیت وحساسیت جایگاه رزق حالل در مبانی وآموزه های قرآنی وروایی و تاثیر آن
در جامعه اسالمی ،همواره سؤاالت زیادی از سوی مردم مطرح می شود که برای پاسخگویی دقیق و
کارشناسیترنیازمندبرگزاریاینجلساتهستیم .حجتاالسالموالمسلمینروحانیمقدم مسائلمهم
و مبتالبه پیرامون احکام بانکی،احکام بازاریابی شبکه ای و مسائل مستحدثه را از اهم مباحث محوری
مطرح شده در این جلسه ذکر کرد وافزود :حجتاالسالم والمسلمین دکتر موسویان عضو شورای فقهی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در ادامه این جلسه به سؤاالت و ابهامات کارشناسان پاسخ های الزم
را ارائه نمودند.
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مدیرمرکزفرهنگیتبلیغیدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم:

تجلی فرهنگ اهل بیت در شعر آیینی نمود بیشتری دارد
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم با بیان
اینکه تجلی فرهنگ اهل بیت(ع) در شعر
آیینی نمود بیشتری دارد ،گفت :انتقال
معارف الهی و شکوفایی استعدادها
راهی جز استفاده از هنر ندارد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی  ،دکتر محمد حسنی ،مدیر مرکز
فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم در همایش شب شعر حنجره های جاری که در
مجتمع فرهنگی شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار
شد ،گفت :خداوند را شاکرم که توفیق حضور در
جمع نورانی شما را به من عطا کرده است ،شعر
آیینی هنری خاص بوده و امروزه باید شاعران قدر
آن را بدانند.
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم ادامه داد :پرداختن به شعر آیینی و
ضرورت آن در حکم بدیهیات نیست بلکه استدالل
و منطق پشت آن قرار دارد؛ مقام معظم رهبری در
جریان فرمایشات خود همواره به این نکته تاکید
دارند که هر اندیشه ای اگر می خواهد جاری و باقی
بماند ،باید در قالب هنر ریخته شود.
وی با اشاره به سخن رهبر انقالب در سال 1375
گفت :آن سال مقام معظم رهبری فرمودند که کسانی

که از تئاتر چیزی نمی فهمند ،در های معرفت به
روی آن ها بسته شده است و هیچ چیزی همانند
شعر ارزش هنر را نمی تواند تداعی کند؛ شعر اصیل
ترین ،مهم ترین و بی واسطه ترین قالب هنری
است؛ همانند ابزار تکنولوژی که می تواند اینقدر
پیچیده شود که بر سازنده خود غلبه کند.
حسنی با اشاره به اقتضائات تکنولوژی یادآور شد:
برخی عناصر ادبی بناست تا از شعر و قالب شعری
استخراج شوند و ارزش خود را به دست آورند
اما گاهی واسطه هایی می خورد که شفافیت آن از
بین می رود؛ در حقیقت اراده هنرمند دچار چالش
می شود ،ما باید شعر را به تمام قالب های هنری
مقایسه کنیم ،باید نسبت شاعر را با حقیقت وجودی

خودش مورد تاکید قرار دهیم.
فاصله عمیقی میان حرف تا عمل در عرصه هنر
های ادبی وجود دارد
مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم ادامه داد :حقیقت وجودی شاعر با
گذشت زمان بهتر تجلی پیدا می کند وکتاب های
آقای داوری در این زمینه مفصال به بحث و بررسی
پرداخته است ،همچنین از میان همه هنر ها شعر و
از میان همه اشعار ،شعر آیینی بهتر به فرهنگ اهل
بیت می پردازد ،شما فراز هایی از قرآن را در کنار
هم قرار دهید ،در می یابید که اگر می خواهید تا
معرفتی را منتقل کنید و استعدادی را شکوفا کنید،
راهی جز هنر نیست.

وی با بیان این که هنوز فاصله حرف تا عمل در
عرصه هنر های ادبی کوتاه نشده است ،تصریح
کرد :برخی از مجامع دانشگاهی و محافل حوزوی
هنوز مورد تایید نیستند و از میان همه موضوعات،
اصیل ترین موضوع پرداختن به سیره اهل بیت
است ،همچنین این نعمت بزرگی است که هنر را در
اشعار مطرح کنیم و کم معرفتی است که انسان قدر
خودش را نشناسد.
حسنی با بیان این که باید قدر خودمان را بدانیم و
مراقب باشیم تا شان حوزوی از عمق بخشی دینی
فاصله نگیرد ،تاکید کرد :فرض کنید که اشعار
حوزوی با گنبد ،کبوتر معادل سازی شود ،شاعر
باید در توصیفات خود این گونه بیاورد که اگر امام
رضا(ع) امروز زنده بودند و هدایت می کردند به
چه سبکی این ها به مردم منتقل می شد ،حاال همین
را در شعرش بیاورد.
مدیر مرکز فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم افزود :جریانات انحرافی والیت
باید شناخته شود و اتفاقات کشور معادل سازی
شوند ،همچنین شان حوزه اقتضا می کند که مسائل
کشور در قالب شعر تذکر داده شود ،می توانم به
جرات بگویم که انجمن شعر طالب خراسان از
بسیاری از استانهای کشور پیشتاز تر است و باید
اینطور باشد زیرا که مشهد زادگاه پرورش هنرمندان
بزرگ اسالمی است و امیدوارم پیوسته در این
عرصه موفق باشد.

درنشستعلمی"تفسیرارجاعییاتفسیرتوصیفی"عنوانشد؛

تفسیر ارجاعی روشی برای فهم اجمالی قرآن کریم
نشست علمی "تفسیر ارجاعی یا
تفسیرتوصیفی"توسطگروه پژوهشی
تفسیر و علوم قرآنی مرکز پژوهشهای
علوم اسالمی و انسانی دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی در محل
اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی برگزار گردید  .به
گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی؛ نشست
علمی  -تخصصی تفسیر ارجاعی یا
تفسیر توصیفی “ بامشارکت فعال
پژوهشگران و اعضای هیات علمی
مرکز پژوهشهای علوم اسالمی و
انسانی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی با حضور حجت
االسالم والمسلمین سید محمد
علی ایازی استاد حوزه و دانشگاه
و پژوهشگربرجسته علوم قرآنی
برگزار گردید.

وی در آغاز این نشست نخست به تعریف
چارچوب مفهومی تفسیر ارجاعی پرداخت
وبا ذکر این نکته که :تفسیر ارجاعی آن
تفسیری است که بر اساس معنای میان
مخاطب و متکلم ارائه می شود و به دانستنی
ها و ارتکازات مخاطب ارجاع پیدا می کند
افزود :اگر این نوع تفسیر را بپذیریم الزمه آن
این است که باید فهم صحابه را مبنا قرار دهیم،
نیز دیگر "باطن" و "روح معنا" و "خروج از
سبب نزول" در تفسیر قرآن کریم معنا ندارد.
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات در ادامه افزود:
 :تفسیر ارجاعی برای فهم اجمالی قرآن کریم
مفید است اما نباید تفسیر بدان محدود شود و
باید به تفسیر توصیفی که بر اساس شواهد و
قرائن کالم شکل می گیرد؛ روی بیاوریم .
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمدعلی
ایازی افزود:مجموع محققان قرآنپژوه در

آلمان و فرانسه بر روی تفسیر ارجاعی فعالیت
میکنند .مراد از تفسیر ارجاعی آن است که
میکوشند تا متوجه شوند ،مخاطبان قرآن چ ه
کسانی بودند و چگونه فکر میکردند ،به این
طریق آنها معلوم خواهند کرد که مراد قرآن
از آیات چیست.
وی تصریح کرد :تفسیر ارجاعی تنها تفسیر
از قرآن نیست و ما برآنیم که با توجه به سیاق
قرآن ،مجموع آیات و معنایی که لغویون
از لغات به دست داد هاند ،به تفسیر قرآن
بپردازیم.
ایازی افزود :قائالن به تفسیر ارجاعی باید به
دو سؤال جواب دهند ،اول اینکه آیا مخاطب
قرآن تنها مردم عصر نزول بودهاند و دوم این
که آیا اطالعات متکلم قرآن محدود به عصر
نزول بوده است و یا خیر؟ اگر مخاطبان قرآن
محدود به عصر نزول نبوده و اطالعات متکلم
محدود به آن دوره نباشد ،تفسیر میتواند

صرفا ارجاعی نباشد .
مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد :تفسیر
توصیفی سه مبنا دارد بسط معنا شمولی
روح معنا و تفسیر مقاصدی براساس تفسیر
توصیفی؛ مخاطب قرآن انسان است و قرآن
کریم دارای الیه ها و معانی گوناگون است
واز این رو است که تفسیر عصری اهمیت
پیدا می کند بنابراین می توان گفت :در تفسیر
توصیفی عدم مخالفت .گفتنی است در ادامه
ی این نشست استاد مدعو جلسه به سواالت
و نقد های حاضرین به موضوع بحث پاسخ
های الزم ارائه گردید.
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نشست مشترک بررسی ظرفیت های تعامل علمی
مرکز پژوهشهای علوم اسالمی و انسانی دفتر و حوزه علمیه خراسان
راهکارها و ظرفیت های متقابل تعامل علمی بین مرکز پژوهشهای علوم اسالمی و انسانی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی و معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان مورد
مطالعه وبررسی قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی دومین نشست مشترک همکاری میان مرکز پژوهشهای علوم اسالمی و انسانی دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضویبا معاونت آموزش و پژوهش حوزهعلمیه خراسان با موضوع بررسی راهکارها و ظرفیت ها وقابلیت های دو جانبه تعامل وهمکاری علمی متقایل،بهمیزبانی معاونت
آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان در اتاق جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد؛
در ابتدای این نشست مدیر پژوهش حوزه
علمیه خراسان ضمن تقدیر و تشکر و خیرمقدم
به مدیران محترم پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی ،اظهار داشت :پیرو نشست
مشترک پیشین متقابل که در گروه پژوهشی فقه
دفتر تبلیغات اسالمی برگزار کردیم گزارش
جلسه در اختیار معاون محترم آموزشی و
پژوهشی حوزه علمیه خراسان قرار گرفت.
لذا مناسب است در این حوزه از سایر گروهها
مطالبی بیان شود و نکات مدّ نظر آنان نیزمطرح
شود.
وی در ادامه اظهار کرد:در نمایشگاه ساالنه
هفته پژوهش در حوزه علمیه خراسان توانستیم
نهادهای حوزوی را همراه کنیم و با توجه به
این که بررسی هویت ،اهداف ،مأموریتها و
سیاستهای این نهادها برای ما اهمیت ویژه
ای دارد تالش کردیم در سند چشمانداز حوزه
علمیه خراسان هم سهم هر یک از مراکز و
نهادهای حوزوی تعیین وضعیت شود
 .آن وقت در این صورت با این محوریتی که
مشارکت مورد انتظار صورت میگیرد و طبعا
نهادهای حوزوی خراسان همراه میشوند
ونهایتا یک قطبی شکل میگیرد که تعامل آن با
دیگر حوزههای علمیه کشور و مجموعههای
دیگر مطرح خواهد شد.
در ادامه جلسه حجت االسالم و المسلمین
مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی وقت حوزه
علمیه خراسان نیز ضمن اهمیت تعامل بین مراکز
حوزوی اینگونه سخنان خود را پی گرفت تعامل
بین مراکز حوزوی یک اصل است .وتاکیدنمود
اگر بخواهد یک همافزایی صورت بگیرد الزمه
آن ایجاد تفاهمات و استفاده از ظرفیتها است تا
این مسیر بر اساس تعامالت دو سویه با سرعت
وشتاب بیشتری طی شود.
این مسئول آموزشی وپژوهشی حوزه علمیه
خراسان افزود :نسبت به مسائل اجرایی و
کارشناسی باید در جلسات دقیقتری بحث
پیگیری شود .البته ظرفیتهای حوزه پژوهش
توسط پرسنل مدیریت پژوهش دارد به صورت
جدی پیگیری و دنبال میشود و انتظار می رود
با عنایت خدای متعال به نتایج خوبی دست پیدا
کنیم .به امید خدا به نتیجه هم خواهد رسید.
آنچه که باید به آن اهمیت بیشتری بدهیم و
تمرکز جلسات مشترک باید روی آن باشد ،سند
چشمانداز حوزه علمیه خراسان است .در نوشتن
آن البته از ظرفیت تمام مراکز حوزوی استفاده
شده است .ما میتوانیم اجرایی شدن یکی از
مأموریتهای این سند چشمانداز را به عنوان

یکی از اهداف این تعامل مد نظر قرار دهیم.
وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که :با توجه
به این که عرصه پژوهش که یکی از عرصههای
مهم سند چشمانداز حوزه علمیه خراسان
محسوب می شود است بنابراین،ضرورت
دارد تا مأموریتهای آن دقیق تر مرور وبررسی
شودضمن این که ادامه دستور کار جلسات
مشترک میتواند با موضوع بررسی عرصه
پژوهش در سند چشمانداز باشد.
او اضافه کرد :به چندین مسأله و راهبرد در سند
چشمانداز حوزه علمیه خراسان آن اشاره شده
است که اگر تحولی در نظام پژوهش حوزه
خراسان بخواهد در این موضوع اتفاق بیافتد،
مطمئن ًا نیاز به همافزایی نهادهای حوزوی و
همسو مثل دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی دارد.از این رو انتظار میرود این نهادها
بخشی از این ماموریت مسئولیت را بر عهده
بگیرند تا به اهداف پیشبینی شده در عرصه
پژوهش سریعتر نائل آییم  .و همانطور که حوزه
علمیه خراسان درفرایند تصویب و ابالغ سند
چشمانداز بیستساله زودتر از سایر مراکز
حوزوی کشور اقدام کرد ،امیدواریم با همراهی
شدن نهادهای حوزوی خراسان بتوانیم در
اجرایی کردن آن نیز پیشگام باشیم.
حجت االسالم و المسلمین مهدوی معاون
آموزشی و پژوهشی وقت حوزه علمیه خراسان
درپایان سخنانش خاطر نشان کرد:مهارتهای
 17گانه پژوهشی در برنامه درسی حوزه علمیه
خراسان گنجانده شده است که در آینده این نگاه
ایجادی ،کیفیسازی خواهد شد.
بر پایه این گزارش در ادامه این نشست دو
جانبه همکاری حجت االسالم و المسلمین
شفیعی مدیرگروه پژوهشی فقه دفتر تبلیغات
اسالمی خراسان رضوی ضمن تشکر از
مدیریت پژوهش حوزه علمیه خراسان به
خاطر ایجاد زمینه تعامل و همکاری این دو نهاد
کالن حوزوی با هم ،ابراز اظهار داشت :ما برای
اینکه به اهداف حوزه در عرصه پژوهش دست
یابیم ،چارهای جز تعامل نداریم ،تعاملی که بیش
از گذشته و جدّ یتر باید پیگیری شود .ارتباط و
جلسات بیشتر شود و از ظرفیتها بیشتر استفاده
گردد .چرا که ظرفیت حوزه علمیه خراسان در
عرصه پژوهش آن چیزی نیست که اکنون دیده
میشود .ظرفیت فعلی قطع ًا مورد نظر مسئولین و
تصمیمگیران نیست .بنابراین همت ها وپیگیری
هاباید افزایش مضاعفی پیدا نماید ،تا بتوانیم
آن دغدغه مورد نظر بزرگان حوزه را بخوبی
برآورده کنیم.

عضو هیات علمی مرکز پژوهش های علوم
انسانی واسالمی دفتر تبلیغات اسالمی
افزود:سند چشمانداز حوزه علمیه خراسان را
اجماالً مرور کردهام .بخش پژوهش را میتوانیم
محور قرار دهیم .چرا که دغدغه هر دو مرکز هم
تعالی نظام آموزشی و پژوهشی حوزه است و به
نظر میرسد میتوانیم محورها را ریزتر بررسی
کرده و در قالب توافقات مشترک تفاهمهایی
پیگیری وعملیاتی کنیم .عالوه بر این که
ظرفیتهای موجود در دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان رضوی به گونهای هست که این زمینه
وامکان وجود دارد که بشود تا در فرایند در
طراحی سرفصلهای دور ههای آموزشی،
مشاوره و راهنمایی علمی پایاننامههای سطوح
عالی حوزه ،ارزیابی علمی آثار ارسالی برای
فراخوانها و جشنوارههای حوزوی خدمات
علمی و پژوهشی با حوزه علمیه خراسان
همکاری فعال ومستمری داشته باشد .البته
مدیرکل محترم پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی
خراسان دکتر واسعی فراتر از این تأکید دارند تا
سطح همکاری گسنرش یابد
وی گفت :در حوزه آموزشی نیز همکاران
اداره کل پژوهش آمادگی دارند هم در طراحی
سرفصلهای آموزشی و هم دیگر نیازهای
حوزه علمیه خراسان ورود پیدا کنند.
در ادامه میرسندسی رئیس اداره پژوهش مرکز
پژوهشهای علوم اسالمی و انسانی دفتر
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی نیز با اشاره
به اهمیت پژوهش در حوزه علمیه خراسان
گفت :پژوهش در کنار آموزش ،باید فرهنگ
شود.و در کنار تبلیغ ،پژوهش هم سهم عمدهای
دارد ومی تواند به عنوان هدف در آموزش مورد
توجه قرار داد
.وی اضافه کرد:در زمینه همکاری های مشترک
محدودیتی نداریم و اگر تجربهای در دفتر

تبلیغات اسالمی خراسان رضوی وجود دارد
باید به حوزه علمیه خراسان منتقل شود و اگر
ظرفیت علمی در حوزه خراسان وجود دارد باید
توسط دفتر تبلیغات اسالمی استفاده شود.
در ادامه دکتر ایازی مدیر گروه مطالعات
اجتماعی دین نیز پیرامون این تعامل علمی
اظهار داشت :تعامل دفتر تبلیغات اسالمی با
مرکز مدیریت حوزه خراسان ،سالهای پیش
هم مطرح شدف ولی تداوم نیافت ولذا از این
رو باید به صورت جدّ یتر و مداوم پیگیری
شود .همواره سعی همکاران ما درحوزه فعالیت
وبرنامه های علمی وپژوهشی دفتر این بوده
است که دفتر تالش کردند خدمات علمی در
اختیار حوزه علمیه قرار بگیرد؛ از این جهت که
احساس نشود دفتر تبلیغات اسالمی جدای از
حوزه است ،بلکه اعضای آن حوزوی و دغدغه
حوزه را دارند.
گفتنی است در این جلسه حجت االسالم و
المسلمین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی
وقت مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان همراه
حجت االسالم والمسلمین فتح ال ّلهی مدیر
پژوهش و کارشناسان مدیریت پژوهش حوزه
علمیه خراسان از یک سو و حجت االسالم و
المسلمین شفیعی مدیر گروه پژوهشی فقه و
حقوق اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی  ،آقای میرسندسی رئیس اداره پژوهش،
آقای دکترایازی مدیر گروه پژوهشی مطالعات
اجتماعی دین و کارشناسان امور پژوهشی از
سوی دیگر به ترتیبب به نمایندگی از معاونت
آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان و
مرکز پژوهشهای علوم اسالمی و انسانی
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی حضور
یافتند.
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نشست علمی ” متكلمين و مشكالت ديني معاصر” برگزار گردید
به همت حلقه علمي كالم اسالمي -خواهران مركز طوبي -وابسته به اداره
کل آموزش دفترتبلیغات اسالمی خراسان رضوی-؛نشست علمی –
تخصصي با موضوع  ”:متكلمين و مشكالت ديني معاصر” با حضور استاد
دكتر سيد خليل عالقه بند حسینی طوسي -استاد و پژوهشگر مطالعات
اسالمي لندن در دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،در این
نشست استاد دكتر سيد خليل طوسي:موضوع علم كالم ،را مسائل ديني
دانست ودفاع منطقی از موضوعات دینی وتثبیت عقاید را ،نیز هدف اصلی
علم کالم ذکر کرد.
وی گفت :اين موضوع و هدف در طي زمان تغيير پيدا كرد و كالم بعد از
مدتي تبديل به كالم فلسفي شد.كالم فلسفي يعني اينكه مباحث ديني را
با فلسفه اثبات كنند.
محقق وپژوهشگر برجسته مطالعات اسالمی،در ادامه گفت:در فلسفه
اسالمي اگر فيلسوفي ،فلسفه را از كالم تفكيك كند او را كالمي مي نامند
 ،خواجه نصير طوسي كالم را به كالمي فلسفي تبديل كرد و از اصول
و مباني فلسفي در كالم بهره گرفت به عنوان مثال وي در كتاب تجريد
االعتقاد با اين رويكرد مباحث كالمي را مورد تدقيق قرار داده است .سه
چهار دهه پيش آخوند چون تالش مي كرد استنباطات خودش را اثبات
كند(با روشي كالمي) اورا متكلم مي ناميدند.مباحثي مانند معاد جسماني
و  ...بنابراین ،درفلسفه اسالمي تفكيك بين فلسفه و كالم مشكل است .در
قرون اوليه علم كالم به موضوعات كالمي مثل بحث جبر و اختيار،اثبات
ذات،جايگاه فاسق ونيز مباحث بين معتزله و اشاعره و بحث مرجئه در
مسئله تفويض الي اهلل و ...مي پرداخته و اين موارد مسائل روزآن دوران
بوده است .متكلمين سعي مي كردند اين مسائل را اثبات كنند..اگر امروز
بخواهيم اين مسايل را بررسي كنيم.اينها مورد دغدغه ما نيستند .امروزه اگر
مسائل جديد و شبهات جديدي است پاسخ جديد هم مي خواهد و اين
پاسخ بايد در يك سيستم محكم،ثابت و سيستماتيك باشد.يك فيلسوف
مي شود از حيثي فيلسوف باشد از حيثي متكلم.مانند مالصدرا ،كه هم
متكلم است و هم فيلسوف و هم مفسر،هر چند كه در مرتبه نخست وي را

بايد يك فيلسوف بدانيم.
استاد و پژوهشگر مطالعات اسالمي لندن تاکید کرد:اگر بخواهيم براي
مسائل امروز كالمي پاسخ هاي امروزي بدهيم ،بايد اين سه نكته رعايت
شود:
موضوعات يقيني و صحيح باشند  -2صدرا ً و ذي ً
ال در تناقض نباشند -3بر
اساس مباني برهاني -يقيني باشد(.سيستماتيك باشد).
امروزه براي اقناع افراد ،روشي هست كه در باره چينش مطالب است
بطوري كه شخص مطالب را بپذيرد و قانع شود كه آنچه كه شما مي گوييد
صحيح است.
اصوال يك شخص نمي تواند اصول تفكر بشر را يك جا گفته باشد
اهميت مالصدرا در اين نيست كه ابداعاتي داشته است ،بلكه مطالبي كه
گفته  -1اقناع كننده است-2.در يك سيستم واحدي است كه صدرا ً و ذي ً
ال
يكي است.
وی درباره شخصیت علمی مالصدرا گفت :شاهكارمال صدرا اين است كه
از مباني اصولي صحيح مطالب را برهاني كرده است كه صدرا ً و ذي ً
ال يكي
است و تناقض درآن راه ندارد.
مطالب كالمي اكنون با مطالب كالمي گذشته تفاوت دارد.اكنون مطالب را
بايد طوري بيان كنيم كه خصم را قانع كنيم.االن بحث پيامبر اسالم(ص) و
كشيدن كاريكاتور حضرت مطرح است و مباني اختالف بين شيعه و سني
مطرح است.مي شود با هر وسيله اي خصم را قانع كرد مغالطه هم نباشد
و حتي از تجربيات هم مي شود بهره گرفت در حاليكه خدشه اي بر دين
وارد نشود و پايه هاي ايماني را ثابت و تثبيت كند.
دکتر طوسي در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت الزامات وشرایط
متفکران در فرایند دفاع از دین گفت :هر متفكري كه امروزه مي خواهد
دفاع از دين بكند بايدحداقل اين سه خصلت را داشته باشد :اولین شرط
این است که روش دفاعش از دین  ،مبتنی بر اصول موضوعه صحيحي
باشد كه مورد قبول خصم باشد
وی دومین شرط در فرایند دفاع منطقی از دین را برا ی متفکر اقناعی بودن
مطالب وروش دانست وعنوان کرد حتما می بایست نظر برهان و استدالل

مورد قبول باشد(اقناع كننده باشد) او همچنین لزوم صدر و ذيل پاسخ در
قالب يك سيستم بودن را به عنوان سومین شرط یاد نمود وافزود :البته اين
پاسخ به مسائل روز كالمي را از هر مكتبي مي شود دریافت نمود ولی
مشروط به اين كه اين سه ويژگي را داشته باشد.
نویسنده کتاب مباني فلسفه اخالق مالصدرا در رابطه با متكلميني كه مورد
نقد متفكراني نظير مال صدرا بودند گفت :این افراد كساني مي باشند كه
اساسا دغدغه روز نداشتند و نوعا دربار ي بودند.مال صدرا از اين متكلمين
عصباني بود كسي كه نتواند مشكلي را حل كند يا ايده اي بپردازد اين افراد
عالم نيستند بلكه حافظ اند .رساله ي” سه اصل “ و”كسر اصنام الجاهليه”
مال صدرا را حتما بخوانيد مال صدرا فلسفه را در خدمت كالم قرار داد.
فارغ التحصیل مقطع دکترای فلسفه ( )PhDفلسفه تطبیقی بین اسالم
و غرب ،دانشگاه  ، Exeterکشور انگلستان در خصوص مسایل جهان
اسالم گفت :امروز جهان اسالم با مشكالتي مواجه شده است كه اسالم
را به هم مي ريزد به همين دليل علماي اسالم بايد وارد كار شوند.ورود به
اين مسائل پيدا كنند مشكالتي از قبيل :بحث آزادي بيان؛ حقوق زن،حقوق
بشر،اسالم هراسی....
وی در پایان خاطر نشان کردند :نتيجه اينكه خيلي از مسائل فقهي اگر در
حوزه هاي مختلف اخالقي و حقوقي و كالمي طبعاخيلي از مشكالت
حل مي شود.

توسطمرکزملیپاسخگوییبهسؤاالتدینیخراسانرضویصورتپذیرفت؛

پاسخگویی به بیش از 125000پرسش دینی

به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی
خراسان رضوی حجت االسالم روحانی مقدم مدیر
فضای مجازی و بخش تلفنی مرکز ملی پاسخگویی
به سؤاالت دینی خراسان رضوی اعالم داشت:
نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
خراسان رضوی با هدف پاسخگویی مستند ومعتبر
همراه با سرعت ودقت به عموم پرسشگران سواالت
دینی در قالب چهار بخش  :ارتباط تلفنی  ،پیامکی،
عضویت سایت ،گفتگوی زنده در بازه زمانی سه
ماهه دوم سال جاری با همکاری فعال اساتید
وکارشناسان پاسخگویی موفق به دریافت،پردازش و
پاسخگویی به بیش از125/000سؤال در موضوعات
مختلفی همچون مشاوره خانواده ،جوانان ،ازدواج،
کودک و نوجوان ،اعتقادات و شبهات دینی و احکام
شرعی،شده است .
وی همچنین درخصوص تدابیر اندیشه شده در

ماه مبارک رمضان با توجه به حجم باالی سؤاالت
مخاطبان خاطر نشان کرد :در ماه مبارک رمضان
با برنامه ریزی دقیق جهت پردازش وپاسخگویی
بهنگام به سواالت پرسشگران ،زمان پاسخگویی را از
 12ساعت به بیش از  18ساعت افزایش داده ونیز از
ظرفیت سه نفر از کارشناسان پاسخگویی به سواالت
دینی مرکز ملی قم در این ایام استفاده نمودیم تا
بتوانیم در فرایند وآهنگ پاسخگویی بهنگام وبموقع
به پرسشگران شتاب بیشتری ببخشیم.
روحانی مقدم اضافه کرد :بیشتر سؤاالت با حداقل
میانگین فاصله زمانی یک ساعته از زمان دریافت
پرسش تا مرحله پاسخگویی برای پرسشگران ارسال
می شود اگرچه اختالل در ارسال پاسخها توسط
اپراتور همراه اول ،در برخی موارد تاخیر چند ساعته
ای را به همراه داشته است که رفع این مشکل فنی
وارتباطی در اختیار وحیطه وظایف ذاتی فعالیت

های این مرکز پاسخگویی نیست ضمن این که
پیگیر هستیم تا حتی االمکان این مشکل به حداقل
ممکن برسد .گفتنی است مرکز ملی پاسخگویی
به سؤاالت دینی خراسان رضوی وابسته به دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم  ،آماده پاسخگویی به
سؤاالت عموم پرسشگران در حوزه های موضوعی:
مشاوره دینی وخانواده ،ازدواج ،کودک و نوجوان
و ،...اخالق وتربیت،احکام شرعی  ،علوم قرآن و
حدیث،کالم و اعتقادات وشبهات دینی و تاریخ
اسالم ،از طریق روش های چهارگانه ارتباطی تلفنی
با شماره  ،09640عضویت در سایتeporsesh.
 ، comارسال سؤال از طریق پیامک به شماره
 30007461و دریافت جواب سؤاالت به صورت
زنده(چت) در بخش گفتگوی زنده سایت،با بهره
گیری از کارشناسان خبره ومتخصص علوم ومعارف
دینی،می باشد.

حجتاالسالموالمسلمینالهیخراسانیدرنشست«حجیتتبلیغدینی»عنوانکرد:
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اولویتبادرونیشدنمعارفاستنهکثرتدرمعارفومخاطب
حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی با بیان این که نباید کثرت معارف و مخاطب را به عنوان اولویت قرار داد زیرا گاه نتیجه عکس می دهد ،گفت :بایستی در امر تبلیغ ،اُ ُذن خیر باشیم
بدین معنا که مثبت ها را بیشتر بشنویم و نسبت به هر آنچه که مخاطب ما بدگویی دارد ،خنثی گوش دهیم.
به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسالمی ،
حجتاالسالموالمسلمینمجتبیالهیخراسانی،
مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضوی در نشست «حجیت تبلیغ دینی» گفت:
خدمت حضرت امام صادق(ع) عرض شد بین
شخصی که راوی حدیث شما است و حدیث
شما را در جان مردم فرو می نشاند و در دل های
آن ها و قلب شیعیان شما نفوذ می کند و عابدی
از شما که این روایتگری و تبلیغ احادیث شما را
ندارد ،کدام یک برتری بیشتری دارد وافضل تر
است؟ امام فرمودند:آن کسی که راوی حدیث ما
است و قلوب شیعیان ما را مستحکم می کند از
هزار عابد برتر است .وی در ادامه افزود :معیاری
که برای ما درباره فضیلت تعیین شده است این
است که چقدر در نجات یک نفر موفق هستیم؟
آیا موفق می شویم کسی را نجات بدهیم؟ نه این
که کسی را که در مسیر است به او امکان پیشرفت
در مسیر بدهیم بلکه کسی که جدا شده است و ما
را نمی بیند و با ما ارتباط ندارد و از معارف ما جدا
است را نجات دهیم وبه طریق هدایت وحقیقت
ورستگاری رهنمون سازیم.
استاد حوزه علمیه خراسان با بیان این که این معیار
ذکر شده ،معیار مهمی است که ما باید آن ها را
نجات بدهیم و موفقیت نجات فرد و جدا شدن از
اشتباهات اولیه است ،خاطرنشان کرد :معیار دیگر
در به دست آوردن فضیلت ها ،نشر معارف است
که چه مقدار موفق می شویم که معارف را بهنگام
وصحیح به دست دیگران برسانیم.

حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی :در
ادامه با اشاره به آسیب شناسی تبلیغ گفت :در حال
حاضر مسأله درونی شدن معارف بعضی اوقات
در تبلیغ ما مورد توجه قرار نمی گیرد .مشکل دیگر
ما در تبلیغ ،دانه پاشی ها در سرزمین وسیع است
که معلوم نیست باالخره کشت و رشدی اتفاق
بیفتد یا نه؟ آنچه که در روایات بیان شده است
همان تشدید قلوب است بدین معنا که باید دل
گره بخورد و یک اتصال قلبی و دلی اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد :در واقع در راستای اصالح بایستی
سبک زندگی که باعث این رفتار اشتباه شده است
و آن تصوری که از خدا ،اسالم و انسان به صورت
نادرست القاء شده است برطرف شود وسپس
تشدید قلب صورت بگیرد.
پژوهشگر حوزه علمیه خراسانی اضافه کرد:
برای موفقیت در این عرصه پیشنهاد من این
است که در فرصت کمی که در اختیار داریم ،انبوه
آموزه ها آمیزه ها را اصرار به ارائه نداشته باشیم و
الزم نیست همه معارف دین را ارائه بدهیم و همه
عیوب افراد در همین زمان اندک اصالح شود .
وی ادامه داد :از طرفی هم الزم نیست که افراد
متعددی را جذب کنیم به هرحال پیامبر اکرم(صلی
اهلل علیه وآله وسلم) که خاتم انبیا بودند می گفتند
که قانع باشیم به آن هایی که دل آماده تری برای
جذب دارند و بستر ذهنی و قلبی او برای کشت
مطلب حق مهیا تر است و امیدوار باشیم که تشدید
قلب ایجاد کنیم.
حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی در ادامه
آسیب شناسی تبلیغ گفت :شاید رفتار حرص آلود
و طمع مبلغ باعث بعضی ناکامی ها در امر تبلیغ
است بدین معنا که اگر احساس هجوم ،غلبه و
تصرف شدن به مخاطب دست بدهد بالفاصله
مخاطب دروازه های قلبی خودش را می بندد و
در این حالت گارد می گیرد و احساس درونی او
مانع از اثر نفوذ کالم مبلغ می شود و در این حال
فضای پرسش و پاسخ و سؤال های پشت سر هم و
مجموعه ای از اشکاالت بی پایان به وجود می آید
و نباید مخاطب در مبلغ احساس حرص و طمع و
فشار ببیند .وی افزود :در واقع بایستی همان یک
نفری که مفیدتر و آمادگی بیشتری جهت پذیرش
معارف را دارد را مورد توجه بیشتر قرار دهیم و
برای کسانی که آماده نیستند اصرار نداشته باشیم و
اگر فرد حق طلب نیست پرسش های او را در حد
رفع وظیفه انجام دهیم چرا که درونی شدن معارف
مهم تر از این است که معارف فراوانی را به افراد
بخواهیممنتقلکنیم.

◄ ◄آسیبشناسیتبلیغ

◄ ◄درونی شدن معارف را در اولویت قرار

◄ ◄بیانطریقومقصدمبلغان

مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
رضویتصریحکرد:اینموضوع،مقدمهآنچیزی
است که به فضیلت معنا می شود و دیگری تشدید
در قلوب است بدین معنا که دل ها مستحکم شود
نه این که اساسا آشنا نباشد بلکه تردید و دو دلی
دارد بنابراین مبلغان ما یک طریقی دارند که آن نشر
معارف اهل بیت عصمت وطهارت(صلوات اهلل
علیهم اجمعین) است و یک مقصدی دارند که
آن هم تشدید قلوب شیعیان است .وی اظهار
کرد :درباره به راه آوردن و بیدار کردن کسانی که
از مجموعه معارف اهل بیت (صلوات اهلل علیهم
اجمعین) به هرنحوی دور افتاده اند ،کارکرد و
عالمت توفیق ما این است که تا چه مقدار توانسته
ایم آن ها را از شر شیاطین جن و انس که همه آن
ها زیر مجموعه شیطان هستند ،جدا کنیم وبه راه
راست هدایت کنیم تا جزو نجات یافتگان باشند.

دهیم

حجتاالسالموالمسلمینالهیخراسانیتصریح
کرد :اگر می خواهیم افراد دین دار تر شوند بهتر
است همان افراد دین دار را تثبیت سازی سازیم
به شرطی که فقط در یک آموزه نمانند و همراه با
پیشرفت باشند و به فرد برای توسعه اطالعات
معارفی اش کمک کنیم و اگر به منبع نیاز دارد
به او کتاب معرفی کنیم و درونی شدن معارف
را در اولویت قرار بدهیم .وی با اشاره به بیان این
که کثرت معارف و مخاطب را به عنوان اولویت
قرار ندهیم که گاه نتیجه عکس می دهد ،تصریح
کرد:بایستی در امر تبلیغ ا ُ ُذن خیر باشیم بدین معنا
که مثبت ها را بیشتر بشنویم و گوش دادن خنثی
نسبت به هر آنچه که مخاطب ما بدگویی دارد
انجام دهیم.
این استاد حوزه علمیه خراسان با بیان این که
مشهورترینروایتیکهدربارهپیامبر(صلیاهللعلیه
وآله وسلم) که ایشان را اذن خیر معرفی می کند
این است که حرف هایی که شخص برای خودش
و یا در رابطه با دیگران در جهت مثبت اندیشی
است پیامبر به آن ها گوش فرا می داد و اگر کسی
بدگویی می کرد پیامبر دیگر شنونده نبود ،شما
همراهی و همدلی داشته باشد و در مسیر خیر به
سخنان افراد گوش فرا بدهید و اگر می بینید که
کسی وارد فضای نامعقولی می شود بهتر است که
گوشزد کنید که این موضوع نیاز به گفت و گوی
بیشتری دارد و باید یک فرصت بیشتری پیش آید
تا بیشتر به موضوع پرداخته شود و این گونه شما
اذن خیر می شوید.
حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی ادامه
داد :هیچ نیازی نیست که ما همه پاسخ ها را بدانیم؛
صادقانه می توان گفت که من پاسخ این سؤال را
بلد نیستم و درباره اش فکر نکرده ام چرا که این
احساس صداقت و قبول مسؤلیت هایی که ما در
مقابل ائمه اطهار(صلوات اهلل علیهم اجمعین)
داریم قطعا نه تنها از منزلت مبلغان نمی کاهد بلکه
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بر موقعیت و شأن شما خواهد افزود.

◄ ◄ارجاعبهغیر؛راهیبرایتبلیغ
سودمندتر

وی با اشاره به این که اگر مخاطب شما پرسش
هایی دارد که بلد نیستید سعی کنید که پرسش را
یاد بگیرید و یا بگویید که من درباره پرسش شما
فکر می کنم و از طرفی هم مرجع پرسش و پاسخ
را خودمان معرفی نکنیم و ارجاع به غیر خود
بدهیم.اظهارداشت :ارجاع به غیر خود دو فایده
دارد؛ یکی این که افراد را درگیر خودمان نمی کنیم
و چسبندگی بین خود و مخاطب ایجاد نمی شود
و دوم این که او را فراتر از خودمان و پرسشی که
مطرح کرده است به منابع دیگر ارجاع می دهیم
که آن ها هم چراغ راه هستند.
حجت االسالم والمسلمین الهی خراسانی در
ادامه افزود :در همین راستا اعتمادی نسبت به
متخصصان در مخاطب ایجاد می شود از این رو
ارجاع به غیر،افراد را به منابع وسیع تر و آشنایی
با متخصصان بیشتر رهنمون می سازد و به این
موضوع کمک می کند که فقط ما را استثنا ندانند
چرا که بعضی از مخاطبان این گونه بیان کنند
که ما مثل شما روحانی ندیدیم و ای کاش همه
روحانیان مانند شما بودند واین نباید برای شما
خشنود کننده باشد و ارجاع به غیر برای این
استثنانشدن کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد  :در این صورت اگر مخاطب،
توانایی در مبلغ مشاهده کند این موضوع را قاعده
حساب می کند و دیگر این که با توجه به فرصت
کمی که داریم بهتر است به جای اشباع به سراغ
ارجاع برویم و در همین راستا شما مجموعه ای
از منابع را انتخاب کنید و به مخاطبان آدرس منابع
و سایت های مختلف را در موضوعات گوناگون
ارائه بدهید.
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