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اوّلین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی:

بیش از  08درصد پروژهها در چهارچوب مسئله محوری است
ـــ
ـــ معاون پژوهش دفتر تالیغات اسالمی گبیبت:
مقرر ده تا پژوهرکده ها تبنبوو و تبوازنبی در
خروجی های خود دا ته با ند و در حبا حبا بر
بیش از  ۱1درصد پروژه ها در چبارچبوم مسب لبه
محوری است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تالیبغبات اسبالمبی
اصیهان ح ت االسبالم و
المسلمی ن ف لک زایی در
مراسم افتتباحبیبه اولبیب
نمایرگباه دسبتباوردهبای
پژوهری و فنباوری دفبتبر
تالیغات اسالمی اصیهبان و
پژوهرگاه علوم و فرهبنب
اسالمی که هبمبزمبان ببا
نکودا ت ایام اهلل دهه ف بر
در ای دفتر برگزار د ببا
ا اره به تعداد آثار پژوهری
اظهار دا ت :ر د خوبی را
در خروجی ای پژوهربگباه
دا ته ایم و سعی د که ببا
یک بسته فعالیتی هبمبراه
با د و تنها به کتام بسنده
نکنند.
وی گیت :م الت مختلیی به زبان های انگلیسی و
عربی نیز منترر می ود؛  ۱همایش در سبا /۱
برگزار د که از ای تعداد  1همایبش در سب ب
بی المللی بود.
معاون پژوهش دفتر تالیغات اسبالمبی راه انبدازی
کرسی های نظریه پردازی را از دیگر ببرنبامبه هبای

پژوهرگاه بر مرد و تصری کرد :مبقبرر بده تبا
پژوهرکده ها تنوو و توازنی در خروجی هبای خبود
دا ته با ند و در حا حا ر بیش از  ۱1درصبد
پروژهها در چارچوم مس له محوری است.
وی افزود :تقویت پژوهرکده الهبیبات و خبانبواده
اصیهان در اولویت قرار دارد که در ای راستا جببم
هی ت علمی و راه های دیگر
از اولویت برخوردار است.
ح ت االسالم والمسلمبیب
لک زایی خاطرنربان کبرد:
مرکزیت مسبائبل خبانبواده
پژوهرگاه در اصیهان است و
پیرنهادها در ای حوزه ببا
هماهنگی اصیهان خبواهبد
بود و فعالیت و تنوو در ایب
حوزه بسیار جای کار دارد.
الزم به ذکر است مبعبرفبی
فعالیتهای پژوهری بخرهای
مختلف دفتبر تبابلبیبغبات
اسالمی اصیهبان نبتبیب به
برپایی اوّلیب نبمبایربگباه
دستاوردهای پبژوهربی و
فناوری دفتبر تبابلبیبغبات
اسالمی اصیهان و پژوهرگاه علوم و فرهن اسالمی
است که از آن جمله می توان به معرفی فعالیتهبای
پژوهری پژوهرگاه علوم و فرهن اسالمی ایب باد
هم افزایی در بخرهای پژوهری آموز ی فبنباوری
اطالعات و اداره فضای م ازی دفتر تالیغات اسالمی
اصیهان ا اره کرد.

علم و پژوهش در کالم رهبر انقالب
* ما باید علم را با همهی معنای کامل آن به عنوان یک جهاد دنبابا
کنیم۱/۱/۳۱۳۱ .
ی علم را باید به رویکرد تولید علبم تبابدیبل
* رویکرد مصرف کنندگ ِ
کنیم۱//3۳/۳31 .
* پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قلّبه ی عبلبم و ایب باد
ل مسائبل جباری کربور ببا بد.
مرجعیّت علمی و هم باید برای ح ّ
۱//3۳/۳31
* ما باید به آن جا برسیم که اگر در اکناف عالم یک پژوهرگبر یبک
دانرمند بخواهد به فالن نظریهی علمی یا نظریهی فلسبیبی دسبت
پیدا کند ناچار با د زبان فارسی را یاد بگیرد۱/۱1۳3۳۱1 .
* پژوهش او ًال مورد اهتمام قرار بگیرد ثانی ًا سمت و سوی پرداخبتب
به نیازهای کرور را پیدا کند .پژوهش را تابع نبیباز خبودمبان قبرار
بدهیم۱/۱۱۳۸۳۱ .
* هدف پژوهش دو چیز است :یکی رسیدن به مرجعیّت عبلبمبی و
ل مسائل کبنبونبی و
حضور در جمع سرآمدان علم و فنّاوری دوّم ح ّ
آیندهی کرور۱//3۳/۳31 .
* اگر علم ناا د هیچ چیز نیست؛ و اگر فناوری هم با بد فبنباور ِ
عاریهیی و دروغی و وامگرفتهی از دیگران است۱/۱/۳/۳۱۱ .
* اگر علم ناا د هیچ چیز نیست؛ و اگر فناوری هم با بد فبنباور ِ
عاریهیی و دروغی و وامگرفتهی از دیگران است۱/۱/۳/۳۱۱ .
* آن کسانی که دانرگاهها مراکز تحقیقی مرکز علمی را میخواهند از علم
و از تحقیق و پژوهش دور کنند برای د م کار میکنند۱/۱/۳/۳۱1 .
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حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی:
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

پژوهش و تحقیق الزمه استقرار آرمان های الهی
در جامعه است
حجت االسالم قطبی گفت :الزمه استقرار
آرمان های الهی در جامعه ،پژوهش و تحقیق
است لذا در منظومه دفتر تبلیغات اسالمی هم
اضالع مختلفی تعریف شده که در میدان فعالیت
های پژوهشی به منصه ظهور می رسد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان به نقل از خبرگزاری حوزه ،حجت االسالم و
المسلمین محمد قطبی در مراسم افتتاح اولین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار کرد :قرآن
کریم در وصف خودش واژگانی زیبا بکار برده
است ،از جمله هیمنه و سیطره بر همه علومی که
در جهان است.
وی بیان کرد :تالش ما براین است آنچه آموزه
های الهی در قرآن وجود دارد در زندگی جاری

“

شود و این مهم جزء با پژوهش و تحقیق همراه با
مجاهدت محقق نمی شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد:
فلسفه انقالب اسالمی و حکومت دینی برخاسته
از این نوع نگاه و برآمده از ماموریتی است که
خداوند برای برقراری عدالت و قسط به انسان
داده است.
وی افزود :امروز ما در امتداد مسیری قرار داریم
که باید آن را تا رسیدن به کمال ادامه دهیم ،این
مسیر از نزول قرآن و والیت حضرات معصومین
تا حکومت دینی در جامعه ادامه دارد.
حجت االسالم و المسلمین قطبی ابراز کرد:
الزمه استقرار آرمان های الهی در جامعه،
پژوهش و تحقیق است ،لذا در منظومه دفتر
تبلیغات اسالمی هم اضالع مختلفی تعریف شده

که در میدان فعالیت های پژوهشی به منصه
ظهور می رسد.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد:
براین اساس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
دفتر تبلیغات اسالمی ارزشمندانه فعالیت می کند
وکارهای عمیقانه خوبی صورت داده است.

حجت االسالم قطبی عنوان کرد :شاید نقطه تمایز و
تفاوت حکومت دینی با سایر حکومت ها این است
که ما خط فرمان و متن فرمان را متصل به وحی
میکنیم ،ولی سایر حکومت ها به تجربه وصل
میشوند ،لذا ما باید به جنبه های جهت بخشی دین
در همه عرصه ها بیندیشیم.

حجت االسالم و المسلمین عبدالرسول احمدیان:
رییس پژوهشکده الهیات و خانواده

اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار شد
رهبر معظم انقالب در توصیههای خود در بیانیه
گام دوم انقالب ،بر علم آموزی توصیه کرده و از جوانان
خواستهاند که جهادگونه وارد این میدان شویم.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان اظهار
داشت :دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان نخستین سال
شروع گام دوم انقالب را فرصتی برای محک
فعالیت های علمی خود دانسته است .در این راستا
نمایشگاهی با عنوان اولین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی و فناوری در دهه فجر از تاریخ  31تا 31
بهمن برگزار شد.
وی گفت :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه اصفهان،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،پژوهشکده الهیات و
خانواده ،موسسه آموزش عالی عالمه مجلسی ،موسسه
آموزش عالی مجتهده امین ،دبیرخانه کرسی های
نظریه پردازی و آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان،

“

بوستان کتاب و مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت
دینی و گروه توسعه فن آوری دفتر اصفهان همکاران
در برگزاری این نمایشگاه هستند.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 31پژوهشکده دارد که پژوهشکده الهیات و خانواده در
اصفهان مستقر است ،افزود :عالوه بر اینکه آثار این
پژوهشکده ،آثار دیگر پژوهشکدهها نیز به نمایندگی ،در
این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
رئیس پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات
اسالمی اصفهان گفت 3311 :جلد کتاب در انتشارات
دفتر و پژوهشگاه تاکنون به چاپ رسیده و  331جلد
کتاب نیز تاکنون در انتشارات شعبه اصفهان چاپ شده
است.
حجت االسالم و المسلمین احمدیان گفت 1 :رویداد
علمی در  1روز نمایشگاه پیش بینی شده است.

رونمایی از کتابهای جدید پژوهشکده ،از جمله درس
نامه اخالق آیت اهلل مظاهری که به صورت کتاب
علمی با رویکرد آموزشی است در جریان این نمایشگاه
رونمایی وکتاب های پرسمان معاد و پرسمان طالق نیز
در همین نمایشگاه رونمایی خواهد شد .وی ادامه داد:
نشست علمی با عنوان فلسفه سیاسی اسالم و گام دوم

انقالب ،نشستی با حضور مدیر شبکه اجتماعی
ایتا ،نشست کارکردهای مهارت های ارتباطی در
سبک زندگی اسالمی و برگزاری کرسی
تخصصی بانوان و دیدار با اصحاب قلم و
پژوهشگران از جمله رویدادهای دیگر روزهای
این نمایشگاه است.

حجت االسالم و المسلمین محمد جواد شفیعیان:

دبیر اجرایی اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

عرضه  053جلد کتاب تازه منتشر شده در اولین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

“

دبیر اجرایی اولین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت :در این
نمایشگاه ،حدود  153جلد کتاب تازه منتشر شده در
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکده
الهیات و خانواده و دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در
معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان ،شفیعیان ،رئیس اداره امور پژوهشی اداره
کل پژوهش دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و دبیر
اجرایی اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر
تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگاه علوم و

فرهنگ اسالمی ،درباره نحوه شکل گیری این
نمایشگاه اظهار کرد :قرار بود مسئوالن پژوهشی دفتر
تبلیغات اسالمی برنامه ای برای معرفی دستاوردهای
پژوهشی این مرکز در یک سال اخیر تدوین کرده و
در هفته پژوهش اجرا کنند ،با توجه به ایجاد تداخل
در برنامه ها ،در نهایت زمان اجرای آن به دهه فجر
موکول شد.
وی افزود :اصل برگزاری نمایشگاه به بیانیه گام دوم
انقالب و بخش دوم این بیانیه با موضوع علم و
پژوهش برمی گردد .با این نگاه تصمیم گرفتیم که یک پژوهشگاه و پژوهشکده ،انجام فعالیت های فعالیتها فراهم شود.
فعالیتهای پژوهشی را معرفی کنیم ،چون ماموریت پژوهشی است و باید بستری برای معرفی این برای مطالعه همه متن خبر

کلیک کنید.
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گزارش تصویری افتتاحیه اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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حجت االسالم و المسلمین علی مخدوم:
رییس مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی

تبلیغات مردم را به سمت رفاه و مصرفگرایی
لجامگسیخته برده است
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت
دینی با بیان اینکه تبلیغات ما را به سمت رفاه و
مصرفگرایی لجامگسیخته برده است ،گفت :این
امر برای انسان به نوعی مرض تبدیل شده
است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم،
حجت االسالم والمسلمین علی مخدوم در
نشست علمی کارکردهای مهارت های ارتباطی
در سبک زندگی و آیین رونمایی از دو کتاب
پرسمان طالق و پرسمان معاد اسالمی در محل
اوّلین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگا علوم
و فرهنگ اسالمی اظهار داشت :سبک زندگی با
تمام وجوهی که برای آن مطرح می شود،
مجموعه الگوهای رفتاری است که پیش روی
انسان قرار می گیرد و در سایه این الگوهای
رفتاری اهداف و بینش های انسان شکل
می گیرد .وی افزود :الگوهای رفتاری اهداف را
شکل میدهند ،دقیقاً برخالف منطق برنامهریزی
که حکم می کند ابتدا اهداف را تعیین کرده و
سپس راه های رسیدن به این اهداف را ترسیم
کنید .رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت
دینی با بیان اینکه الگوهای رفتاری حرکت نرم
و ظریف اما تأثیرگذاری برای رسیدن به هدف
شکل می دهند ،گفت :انسان طبق این الگوهای
رفتاری و بدون اینکه احساس کند ،تغییر می کند
که در نهایت به تغییر باورهای او میانجامد.
وی ادامه داد :نکته مهم دیگر به خصوص برای
دینداران که نمی پسندند هر سبکی برای زندگی
خود داشته باشند این است که در این الگوهای
رفتاری با مرزهای مشخص مواجه نیستیم و
حجم وسیعی از الگوهای رفتاری در ادبیات دینی
ما امور مباح هستند .حجت االسالم و المسلمین
مخدوم تصریح کرد :سبک زندگی امروزی

“

مجموعه ای از انتخاب ها را تعریف می کند و
روزانه با انتخاب های مختلف مواجه ایم .اصوالً
انتخاب که یکی از ویژگی های زندگی انسانی
است می تواند در زمانه ما به پاشنه آشیل
فرهنگی ما تبدیل شود .زندگی مدرن ما را به
سمتی برده که با افتخار می گوید انتخاب های
زیادی پیش روی ما گذاشته است.
وی با بیان اینکه دوران مدرن قدرت انتخاب
انسان را باال برده است ،اضافه کرد :در این
شرایط این طور وانمود می شود که انتخاب بیشتر
منجر به استقالل بیشتر ،آزادی بیشتر ،رفاه
بیشتر و در نتیجه آرامش بیشتر شده اما آیا واقع ًا
اینطور است؟
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت دینی با
بیان اینکه تبلیغات ما را به سمت رفاه و
مصرف گرایی لجام گسیخته برده است،
خاطرنشان کرد :این امر برای انسان به نوعی
مرض تبدیل شده است .تحقیقات نشان داده که
فراوانی گزینه های انتخاب انسان را آشفته تر
کرده است .وی افزود :هر انتخاب در زندگی اگر
درست انجام شده باشد باید هزینه فرصت آن
محاسبه شده باشد و اگر از هزینه فرصت های از
دست رفته آگاه شویم برای ما تبدیل به حسرت
میشوند .در جامعه با آدمهایی روبهرو هستیم که
شاید پول یک خرید یا سرمایه گذاری را
نداشته اند اما در آینده حسرت سرمایه گذاری یا
خرید روی نداده را میخورند.
حجت االسالم و المسلمین مخدوم با بیان اینکه
آشفتگی که انسان امروز از وا نهادن انتخاب ها
میکشد از شادکامی چیزهایی که به دست آورده
بسیار بیشتر است ،ادامه داد :به دلیل نداشتن
مهارت ،انسان امروز از انتخاب های خود به
واسطه انتخاب هایی که وا نهاده است دچار
آشفتگی می شود.وی با تأکید بر آموزش مهارت
انتخاب و تصمیمگیری گفت :به تعداد گزینههای

انتخاب حسرت وجود دارد .انسان امروز اسیر
انتخاب هایی است که برای مصرف گرا شدن
انسان هزینه کرده اند .بسیاری اوقات در
فروشگاه های بزرگ اجناسی را انتخاب کرده و
ال به آنها نیازی نداریم .البته
می خریم که اص ً
ال بد نیست به
تعدد گزینه های انتخاب اص ً
شرطی که انسان را برای انتخاب تربیت کرده
باشیم.
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت دینی با
بیان اینکه نمی توان تکنولوژی های جدید مانند
تلفن همراه را کنار گذاشت و استفاده از آنها را
نهی کرد ،تصریح کرد :حضرت علی(ع) مومنان
را از اینکه فرزندان خود را بر آداب خود تربیت
کنند نهی فرمودهاند.
وی بیان کرد :دنیای امروز موفقیت خود را
مدیون تدارک مهارت برای رسیدن به اهداف
است و با کلیگویی نمیتوان موفقیت ایجاد کرد.
در دنیای امروز انسان هایی وجود دارند که به
سبب نداشتن مهارت و قدرت انتخاب زیاد ،دچار
فقر عزت نفس و کرامت انسانی هستند .این در
حالی است که دین اسالم برای احساس
ارزشمندی چارچوب های بسیار متعالی تعیین
کرده است اما باید فرزندان خود را بر اساس
زبان زمانه راهنمایی کنیم.
حجت االسالم و المسلمین مخدوم با بیان اینکه
تا کی می توانیم برای فرزند خود تلفن همراه

نخریم یا اینترنت او را محدود کنیم ،گفت:
انسان دارای تربیت به صورت درون زا
انتخاب های درست انجام می دهد .خداوند نیز با
وجود تمام ابزارهای قدرت خود ،انسان را مختار
می خواهد ،پس موظف هستیم که انسان را در
انجام این انتخابها راهنمایی کنیم.
وی ابزار تأثیرگذاری روحانیون و فعاالن
فرهنگی در جامعه را گسترش ارتباطات دانست
و افزود :اگر میخواهیم سخنان ما تأثیرگذار باشد
باید روی نحوه ارائه و پرداخت مطالب کار کنیم.
دیگران ابزار ارتباط با مردم و تأثیرگذاری بر آنها
را فراهم کرده و بر اساس آن برنامه ریزی
کردهاند ولی ما این کار را انجام ندادهایم.
رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئواالت دینی با
بیان اینکه متأسفانه در ارتباط موثر میان
دین داران و حوزویان با مردم دچار چالش
هستیم ،گفت :نمی توانیم با رفتار تحکمی و
اجباری در زندگی فرزندان خود تغییر ایجاد کنیم.
در نبود ارتباطات موثر ،میزان تعارضهای فردی،
خانوادگی و اجتماعی و سوءتفاهم های عمومی
در جامعه باال رفته است و باید به داد این چالش
رسید.
وی خاطرنشان کرد :در دنیای امروز با انسانی
سر و کار داریم که به شدت وابسته به ارتباطات
است و می توانیم با توسعه ارتباطات و تقویت
جبهه انقالب ،کاری کنیم کارستان.

آیین رونمایی از کتاب های پرسمان معاد و پرسمان طالق و نشست علمی کارکردهای مهارت های ارتباطی در سبک زندگی اسالمی
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محسن غفاری:

مدیر عامل پیام رسان ایتا

تا زمانی که النه جاسوسی آمریکا در فضای مجازی
را فتح نکنیم فتنه ها ادامه خواهد داشت
مدیرعامل پیام رسان ایتا با بیان اینکه ما در
فضای مجازی تا نفوذ دست های آمریکا را قطع
نکنیم فتنه ها در کشور ادامه خواهد داشت ،گفت :اگر
همه کارهای فرهنگی به بهترین شکل هم انجام
شود ،این اتفاقات تاثیرگذاری خود را ندارد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی
اصفهان به نقل از پایگاه خبری صاحب نیوز ،محسن
غفاری در نشست گروه های تبلیغی ،تبلیغ و پژوهش
و فضای مجازی در محل اولین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات
اسالمی اصفهان استان اصفهان با بیان اینکه ایده
اولیه پیام رسان ایتا از طریق سورس های تلگرام
استفاده شد ،اظهار کرد :این پیشنهاد با کدنویسی
مجدد سرور تلگرام از طریق مهندسی معکوس انجام
شد که در آن زمان کار بسیار بزرگ بود.
مدیرعامل پیام رسان ایتا با بیان اینکه کدنویسی ایتا
بالغ بر سه سال طول کشید ،اظهار کرد :همزمان با
فیلتر شدن تلگرام نسخه های ایتا به سرعت در بین
مردم پخش شد و این درحالی است که نسخه ما
نهایی نبود و ما در طول شش ماه تمام تالش خود را
کردیم که در عین ارائه خدمت کامل به کاربران و در
دسترس بودن ،نسخه ایتا را آپدیت کنیم.
وی با بیان اینکه ما هنوز به پایان راه نرسیدیم و
کارهای زیادی برای انجام دادن داریم ،عنوان کرد:

“

اگرچه کمبودهایی موجود است ،ما همه تالش می
کنیم که این پیام رسان مسیر پیشرفت خود را طی
کند.
غفاری با بیان اینکه ما در فضای مجازی تا نفوذ
دست های آمریکا را قطع نکنیم فتنه ها در کشور
ادامه خواهد داشت ،اظهار کرد :باید این فتنه های
موجود را بررسی کرد و دید آیا در کشور ما وضع
همین گونه است که در فضای مجازی بازتاب دارد.
مدیرعامل پیام رسان ایتا با اشاره به برخی از پیشرفت
های کشور به برکت تحریم گفت :کشور ما در
سیستم بانکی بسیار پیشرفته است ،ما امروز بالغ بر
 31سوییچ بانکی داریم که روسیه تنها دو سوییچ دارد
و اکثر کشورهای دنیا از مسترکارت و ویزا کارت
استفاده می کنند و صرفا کاربر سیستم های آمریکا
هستند.
وی ادامه داد :تحریم ها موجب شده ،ما در عرصه
های مختلف مورد نیاز به سمت خودکفایی برویم و
ایران را به جهانی کوچک پیش برده است.
غفاری با بیان اینکه النه جاسوسی آمریکا در فضای
مجازی هنوز فتح نشده است ،گفت :اگر همه
کارهای فرهنگی به بهترین شکل هم انجام شود،
این اتفاقات تاثیرگذاری خود را ندارد.
وی با اشاره به نفوذ گفتمانی در برخی از مسئوالن
کشور ،اظهار کرد :امروز برخی مسئوالن ما مبهور

تکنولوژی غرب شده اند و این نفوذ تا تمام نشود،
کارهای ما در عرصه فرهنگی به جایی نمی رسیم.
مدیرعامل پیام رسان ایتا با بیان اینکه فیلتر تلگرام
همراه با نبود نسخه جایگزین همراه بود ،عنوان کرد:
فیلتر تلگرام رشد اینستاگرام را به همراه داشت؛ چرا
که هنوز ما به نقطه جایگزینی تلگرام نرسیده بودیم.
غفاری با انتقاد از دید امنیتی به جای دید فرهنگی در
بین برخی مسئوالن ،گفت :برخالف برخی از
مسئوالن رهبر معظم انقالب دید فرهنگی قوی
نسبت به جامعه دارند.
مدیرعامل پیام رسان ایتا با بیان اینکه امروز قلم
فضای مجازی در دست دشمن است ،اظهارکرد:
امروز اگر بهترین عملکرد را هم داشته باشیم ،تنها با
یک شایعه یک رسانه معاند تمام عملکردها از بین
می رود.

نشست تخصصی تبلیغ ،پژوهش و فضای مجازی با حضور آقای محسن غفاری ،مدیر پیام رسان ایتا

وی با بیان اینکه وزارت اطالعات در شبکه ملی
اطالعات کم کاری کرده است ،اظهار کرد :برخی از
ما توهم ثرگذاری در فضای مجازی داریم ،هوش
مصنوعی تصمیم می گیرد که شما در فضای مجازی
چگونه هدایت شویم و این فناوری به پیچیدگی
رسیده است که تمام عالقه مندی های همه کاربران
را می داند.
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هدف گام دوم انقالب اسالمی ارتقای توسعه وجودی است
حجت االسالم و المسلمین نجف لک زایی در نشست علمی فلسفه سیاسی اسالم و گام دوم انقالب:

“

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی گفت :انقالب زمینه فقه و مالصدرا در فلسفه بود .وی ادامه داد :حضرت امام
اسالمی به رهبری فقیه جامع الشرایط با بهره گیری از همه علوم (ره) مجتهد و صاحب نظر در این حکمت بود و حکمت متعالیه را
اسالمی ملت را وارد عرصه جدیدی کرد که هدف آن توسعه از تمام نظر با شروع انقالب ،به مقام عمل منتقل کرد و میتوان
گفت که انقالب اسالمی عالوه بر فقه و اخالق و سیره اهل
ابعاد وجودی است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،حجت االسالم و المسلمین نجف لک زایی در
نشست علمی فلسفه سیاسی اسالم و گام دوم انقالب که توسط
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و با همکاری مرکز مدیریت حوزه
علمیه اصفهان در محل اوّلین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و
فناوری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگا علوم و
فرهنگ اسالمی برگزار شد ،با بیان اینکه انقالب اسالمی
نخستین ،مهم ترین و بزرگ ترین گام ملت ایران برای ارتقای
همه جانبه وجود است ،اظهار داشت :انقالب اسالمی چند جانبه
بوده و ریشه در تمام فضائل حکمت متعالیه ،اخالق و سیره
اهلبیت(ع) دارد.
وی درباره اینکه حکمت متعالیه جامعه را دعوت به ارتقای وجود
و تقرب الهی وجودی به ذات احدیت می کند ،افزود :حاکم کردن بیت ،ریشه در حکمت متعالیه هم دارد .رئیس پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی با بیان اینکه حکمت متعالیه انسان را به ارتقای
جنود عقل بر جنود جهل در درون بشر ،ارتقای وجود است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بیان کرد :انقالب وجود دعوت می کند ،ادامه داد :انقالب اسالمی بزرگترین گام
اسالمی زمانی رخ داد که جنود به عقل بر جنود به جهل و جنود وجود برای ارتقای همه جانبه وجود بود زیرا هر چه ارتقای
به فقه بر جنود به کفر سیطره پیدا کرد و ملت ایران با ریشه کن وجودی پیدا کنیم به قرب الهی نائل می شویم .وی درباره اینکه
کردن حکومت ستم شاهی و سلطنتی حکومت الهی را هدف گام دوم انقالب ادامه اعتالی بیشتر وجود است و در هفت
پایه گذاری کرد .وی با اشاره به اینکه گام دوم انقالب می خواهد محوری که رهبر انقالب در بیانیه گام دوم مشخص کردند
توسعه وجودی را ارتقا بخشد که محصول آن تمدن اسالمی در می توان به آنها رسید ،اظهار داشت :نخستین محور توجه بیشتر
برابر تمدن طاغوتی شود ،گفت :انقالب اسالمی ما به غیر از به علم و دانش است زیرا یکی از کلیدهای قدرت ،علم است و
قرآن و نهج البالغه به لحاظ حدیث در کتاب شریف «کافی » بنابراین باید به سراغ علومی رویم که اقتدار آفرین است چرا که
ریشه دارد و به لحاظ فقهی ریشه در فقه جواهری و به لحاظ اگر قدرتمند نبودیم نمی توانستیم در برابر استکبار بایستیم و
فلسفی ریشه در فلسفه فکری مالصدرا به نام «حکمت متعالیه » قدرتمند نبودن مساوی ذلیل شدن است .حجت االسالم لکزایی
دارد .حجت االسالم و المسلمین لک زایی اظهار داشت :یک اضافه کرد :آنچه موجب از بین رفتن اقتدار میشود ویروس ترس
خبرنگار مصری در زمان اقامت امام خمینی(ره) در فرانسه است ،زیرا ترس مقدمه تسلیم و اطاعت از دیگری و تسلیم
مصاحبه ای در رابطه با مبانی تاثیرگذار بر زمینه فکری ایشان به مقدمه ذلت است .رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با
جز قرآن و نهج البالغه گرفت و پاسخ امام کتاب کافی ،جواهر در بیان اینکه محور دوم گام دوم انقالب توجه به اخالق و معنویت

است ،افزود :در این محور باید انگیزه ها و اصالح اندیشه ها را
اصالح شود.
وی توجه به استقالل و آزادی را از دیگر محورهای گام دوم
انقالب برشمرد و گفت :نفی دیگری و نفی دیکتاتوری و استبداد،
ثمره استقالل و آزادی است زیرا انقالب اسالمی آمده که جلوی
استبداد و دیکتاتوری را بگیرد.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با بیان اینکه عدل
یعنی ترکیب حکمت ،شجاعت و عفت ،اظهار داشت :عدالت و
مبارزه همه جانبه با فساد از دیگر محورهای گام دوم انقالب
است و لذا ساختارها باید بر این اساس تنظیم شود.
وی پیرامون اینکه نام گذاری سال های متمادی توسط رهبر
معظم انقالب با محوریت اقتصاد مقاومتی بر لزوم توسعه و
ترویج خوداتکایی اقتصادی تأکید میکند ،افزود :اقتصاد مقاومتی،
عزت ملی و مرزبندی با دشمن ،سبک زندگی متناسب با حکمت
از دیگر محورهای گام دوم انقالب اسالمی است و بر اساس
رهنمودهای مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود با مردم قم
در بعد بین المللی آنها دو دشمن تعریف شده داریم که آمریکا و
رژیم صهیونیستی و بقیه اگر راه آمدند ما کاری با آنها نداریم.
حجتاالسالم و المسلمین لک زایی بیان کرد :انقالب اسالمی به
رهبری فقیه جامع الشرایط با بهره گیری از همه علوم اسالمی
ملت را وارد عرصه جدیدی کرد که هدف آن توسعه ابعاد وجودی
است .وی با تأکید بر استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی ،ادامه
داد :نفی اتکا به سلطه بیگانگان ،استقالل و نفی دیکتاتوری و
استبداد و دستیابی به آزادی از ثمره های انقالب است و برقراری
عدالت اجتماعی و مبارزه همه جانبه با فساد در سطح کالن ،در
سایه قوانین عادالنه و شرعی میسر میشود.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی افزود :اسالم آمده تا بشر را
به سعادت برساند بنابراین همه اسالم از دریچه انتظار قابل مشاهده
است بنابراین انتظار تبدیل به یک محرک انگیزشی مثبت میشود که
به محتوای بیانیه گام دوم انقالب هم با انگیزه دینی و اسالمی نگاه
کنیم و با سند پیشرفت هم با رویکرد دینی برخورد کنیم.
کلیک کنید.
برای م العه همه مت خار

انقالب اسالمی در حال تبدیل کردن پیروزی اصغر به پیروزی اکبر
علیرضا صدرا ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست علمی فلسفه سیاسی اسالم و گام دوم انقالب:

استاد علوم سیاسی دانرگاه تهران با بیان اینبکبه انبقبالم
اسالمی تاکنون در مرحله جهاد اصغر بوده و امبروز وارد
جهاد اکار و خودسازی ملی و فراملی خویبش مبی بود
گیت :انقالم اسالمی در حا تادیل کردن پیروزی اصبغبر
به پیروزی اکار است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تالیغات اسالمی اصیهان ببه
نقل از خارگزاری تسنیم علیر ا صدرا در نرست عبلبمبی
فلسیه سیاسی اسالم و گام دوم انقالم که تبوسبط دفبتبر
تالیغات اسالمی اصیهان و با همکاری مرکز مدیریت حبوزه
علمیه اصیهان در محل اوّلین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشیی
و فناوری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگیا عیلیوم و
فرهنگ اسالمی برگزار د با ا اره به حکمت مدنی متعالیبه
انقالم اسالمی در گام دوم مب مبقبایسبه تباریبخبی
دورههای  11ساله سپری ده بر قوم حضرت موسی(و) و
انقالم اسالمی اظهار دا ت :در قرآن و در فلسیبه تباریب
اسالمی جریان حضرت موسی(و) جریان خباصبی اسبت
همچنان که موسی(و) قوم خود را از ذیل سل ه فبرعبونبی
ن ات داد و به وادی ایم وارد کرد مع زه انقالم اسالمبی
نیز از بی دو بلوک رق و غرم به عنوان یک نظبام یبک
دست بی المللی ای اد د.
وی با ا اره بر گبر دوره  11ساله انقالم اسالمبی و وارد
دن آن به وادی ایم گام دوم افبزود 11 :سبا گبام
نخست انقالم به عنوان پیروزی اصغر بوده است و انبقبالم

اسالمی از ای دو قدرت گب ته وارد وادی ایم ده است
و به تعایر رهار انقالم  11سا زمینه سازی ده است.
استاد علوم سیاسی دانرگاه تهران ببیبان کبرد :انبقبالم
اسالمی در حا تادیل کردن پیروزی اصغر به پیروزی اکار
است در حالی که میبینیم دیانتی که راب ه آن با حکمبت

ق ع با د به ظاهرگرایی کرورهایی مانند عربستان خبتبم
می ود.
وی ا افه کرد :در جهاد اصغر موانع رفع و رایط فبراهبم
ده است و در جهاد اکار باید تمدن سازی کل بگیرد و
اکنون باید ای امور به بهرهبرداری برسد و در ای گبر بایبد
باینیم حکمت چه جایگاهی دارد.
صدرا م تایی نظرات و آراء حکمای اسالمی همبچبون
خواجه نصیرالدی طوسی مالصدرا و فارابی در خصبو

جایگاه حکمت در تدبیر مدرن و سیاست گیبت :در ایب
دوره  11ساله بدتری تهدیدات غرم به بهتری فرصت هبا
برای انقالم بد ده و ای به دلیل آن ببوده اسبت کبه
ایمان و عمل صال پای کار بوده بنابرای راه حل و تدببیبر
حیظ دولت به همگرایی در جاهه داخلی و ای اد تنبازو و
تیرقه در د م بیرونی است .وی اظبهبار دا بت :هبر
کروری به حاکمیت رهاری و دولت خود قوام مییباببد و
استقامت جامعه به رهاران آن است و سیاسبت ببایبد ببر
اساس حکمت با د تا اخالق و قانون در جبامبعبه ببرقبرار
گردد .استاد علوم سیاسی دانرگاه تهران افبزود :انبقبالم
اسالمی بی دو بلوک رق و غرم کاف ایب باد کبرد و
موسی زمان قوم خود را به وادی ایم رهنمون کبرد .وی
بیان کرد :اربعی گام او انقالم جهاد اصغر انقالم بود و
اربعی گام دوم انقالم باید جهاد اکار با د و در راسبتبای
تمدن سازی گام بردا ت و رایط را برای ای هدف فراهم
کرد .صدرا با بیان اینکه خیزش و نهضت اسالمی از هبیبد
مدرس در  ۱/۱۸آغاز می ود که تا پیروزی انبقبالم 11
سا به طو می ان امد در اصل دوره ماارزه با پهبلبوی و
استاداد است گیت :چهل سا دوم انقالم از سا ۱//3
یعنی بعد از پیروزی انقالم اسالمی آغاز می ود.
وی ادامه داد :هم اکنون در گام دوم انقالم اسالمبی قبرار
داریم که رایط برای تمدن سازی اسالمی در گام او آن
مهیا ده است.
کلیک کنید.
برای م العه همه مت خار
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دیدار با اصحاب قلم
بررسی الگوهای اسالمی ارتباطی و صمیمیت زوجین در کتاب
الگوهای ارتباطی زوجین ،مفاهیم و شاخص ها
محمد ثناگویی زاده
عضو هیأت علمی پژوهشکده الهیات و خانواده

و مدیر گروه پژوهشی مطالعات خانواده دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
مشاور خانواده با تأکید بر ضرورت دستیابی به الگوهای اسالمی در لطف ًا درباره سابقه تألیف کتاب های دیگر خود توضیحاتی را
ارتباط و صمیمیت زوجین و روابط زناشویی برای پایداری و ارائه بفرمایید.

بعد از پژوهش درباره روابط زوجین ،به این نتیجه رسیدیم که
مبحث مهم دیگر ،صمیمیت زوجین بر مبنای معارف اسالمی
است و هر چه زن و شوهر بتوانند روابط صمیمانه تری داشته
باشند ،این به تداوم و غنی شدن ازدواج آن ها کمک می کند و
توانستیم در این زمینه هم به یک الگوی خوبی برسیم و ثمره این
پژوهش تولد کتاب صمیمیت زناشویی در اسالم ،نظریه و کاربست
بود و البته مقاالتی هم در این زمینه از سوی اینجانب منتشر شده
است.در این کتاب برنامه هایی پیش بینی شده که مدرسان
خانواده می توانند این برنامه ها را اجرا کنند و خود زوجین هم می
توانند از این برنامه ها استفاده کنند.

کارامدی و تقویت خانواده ،گفت :کتاب های الگوهای ارتباطی
زوجین ،مفاهیم و شاخص ها و صمیمیت زناشویی در اسالم،
نظریه و کاربست  ،به همین منظور متولد شدند.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،محمد
ثناگویی زاده ،دکترای مشاوره خانواده ،دارای فعالیت تخصصی در
عرصه خانواده و و روانشناسی زوجین و دارای فعالیت پژوهشی در
عرصه سالمت معنوی است و در این زمینه مدتی با پژوهشکده
خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،شورای عالی انقالب
فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج) همکاری داشته
است .ایشان مؤلف کتاب الگوهای ارتباطی زوجین ،مفاهیم و
شاخص ها است .در این زمینه گفت و گویی میان ایشان و روابط آیا آثار دیگری با موضوعات دو کتاب مذکور وجود داشته
عمومی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان صورت گرفته است که در است و یا اینکه برای اولین بار چنین موضوعی مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است؟
ادامه تقدیم می شود.
اینجانب پژوهش هایی در زمینه دو کتاب ذکر شده ،ندیده ام ،هر
انگیزه شما برای تألیف این کتاب چه بود؟
روابط زناشویی رکن مهم ازدواج و خانواده است و طبع ًا ایجاد یک چند پژوهش هایی بر اساس تعالیم اسالم و یا سبک زندگی
خانواده هم از همین مسیر می گذرد و اگر این رابطه ،مستحکم و اسالمی به دنبال ارتقاء روابط و صمیمیت زوجین بوده اند و لیکن
ال به الگوهای روابط و صمیمیت زوجین بر مبنای معارف
پایدار باشد می تواند تأثیر بسیار مثبتی در درون و بیرون برای قب ً
همه اعضای خانواده داشته باشد و البته نظرات متفاوتی در اسالمی پرداخته نشده است و این کتاب ها جزء کارهای اولیه در
خصوص الگوهای ارتباطی زوجین وجود دارد و در جامعه غربی این موضوع هستند و می توانند درآمدهایی برای شکل گیری
مورد بحث و کاوش قرار گرفته است و طبع ًا فرهنگ غرب با روانشناسی اسالمی در حوزه ازدواج باشند تا بتوانیم به الگوی
فرهنگ ما تفاوت دارد و خواستگاه ازدواج در غرب هم با کشور ما مطلوب اسالمی در روانشناسی خانواده دست پیدا کنیم .هدف از
اختالفاتی را دارد و همین عوامل می تواند بر روی روابط تأثیرگذار تألیف این کتاب ها و پژوهش ها تقویت و کارآمدی خانواده و
باشد .به همین دلیل ،یک طرح پژوهشی ارائه کردیم تا به الگویی ارتقاء سالمی روابط زناشویی با تکیه بر فرهنگ و معارف اسالمی
از روابط زوجین مبتنی بر فرهنگ و علوم اسالمی دست پیدا کنیم است و می خواهیم تا این هدف مهم از مسیر معنویت اسالمی
ممکن شود.
که این طرح به تألیف کتاب حاضر منجر شد.

لطفاً درباره مطالب مهم و محتوای کتاب هم توضیحاتی بفرمایید.
دو نوع الگوی اصلی ارتباطی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است
که شامل الگوی ارتباطی پایدار و الگوی ارتباطی کارآمد می شود .تفاوت
های جنسیتی در زمینه روابط زوجین مورد توجه قرار گرفته است و هفت
نوع الگوی ارتباطی برای مردان و زنان تشریح شده است وبه این نتیجه
رسیده ایم که زن و مرد باید ارتباطی مکمل یکدیگر داشته باشند ،به
نحوی که به عنوان مثال ،زنان با مردان به صورت سازگارانه و مردان با
زنان به صورت مدارانه برخورد کنند و نام این الگو را لگوی مدارا-
سازگارانه گذاشته ایم .نوع روش اتخاذ شده در این کتاب برای دریافت
الگوهای اسالمی هم یک وجه تمایز دیگر کتاب در مقایسه با آثار دیگر
است .همچنین سعی شده تا از روش های کمی و کیفی ترکیبی متداول
در علوم اجتماعی و رفتاری در تدوین کتاب استفاده شود.
چه پیشنهادی برای استحکام و پایداری خانواده دارید؟

در بحث پایداری و کارامدی خانواده به یک ضرورتی رسیدیم که دختر و
پسرها حتم ًا قبل از ازدواج آزمایش های ژنتیک و دیگر آزمایش های
مهم را انجام دهند که مبادا به لحاظ مسائل جنسی و فرزندآوری با
خطرهایی مواجه شوند .در مبحث روانشناختی هم باید جامعه ما به این
شناخت برسد که حتم ًا زن و شوهر قبل از ازدواج ،تحت مشاوره قرار
بگیرند و این مشاوره باید قبل از آزمایش ها انجام شود و پرونده
روانشناسی زوجین را از همان ابتدا ایجاد کنیم و اگر این افراد از لحاظ
روانی مناسب یکدیگر نیستند ،این ازدواج صورت نگیرد .متأسفانه در
خصوص خانواده یک متولی مشخص در کشور وجود ندارد و یقیناً
باید به سمتی برویم که یک مرکز مشخص برای امور خانواده
داشته باشیم .الزم است تا روابط زوجین در  5سال اول زندگی به
صورت دقیق از لحاظ روانشناسی مورد توجه قرار گیرد و آموزش
های الزم برای یک زندگی پایدار و ایجاد یک خانواده کارامد به
زوجین ارائه شود.

بررسی روش های انتخاب همسر در کتاب
راه های شناخت همسر پیش از ازدواج
حجت االسالم و المسلمین اصغر هادی
استادیار پژوهشکده الهیات و خانواده
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

اصغر هادی عضو هیات علمی پژوهشکده الهیات و خانواده طلبه
اصفهانی که صاحب بیست اثرمکتوب نیز میباشد خود را اینگونه معرفی
میکند :بنده یک طلبه حقیر هستم! مباحث تخصصی بنده غالبا عرصه
تفسیر علوم و قرآن  ،اخالق و خانواده میباشد .آثار علمی بنده بیشتر در
همین زمینه ها نیز میباشد.
هادی در توضیح کتب نشرشده اخیر خود گفت :در سال های اخیر
بیشتر به موضوع خانواده روی آوردیم که چند اثرهم داریم که در حال
مرحله ارزیابی به سر میبرند و ان شاءاهلل بزودی چاپ خواهد شد.
اولین اثر در حوزه خانواده داریم بحث مجرد زیستی است که مشکل
تجردگرایی جوانان را بررسی میکند و به شرح این مساله مهم در
جامعه ما میپردازد .این بحث البته به جوانان ایران بستگی ندارد و این
موضوع در کل جهان امروز مشهود است .ما در این کتاب علل ،عواقب
و راهکارهای این معضل را بررسی کردیم.
کتاب بعدی ما یک کار مشترک با دکتر ثناگویی زاده با موضوع
الگوهای ارتباطی زوجین با این هدف که خانواده ها بتوانند موفق تر
باشند و اختالفات کمتری را تجربه کنند .برای داشتن یک خانواده
متعالی الگوها را از دو دیدگاه اسالمی و روانشانسانه بررسی و جمع
بندی نهایی کردیم .البته در این مورد باید دکتر سناوی زاده که مجری
طرح بودند بیشتر توضیح بدهند.

حجت االسالم هادی با معرفی کتاب راه های شناخت همسر پیش از
ازدواج در شرح این کتاب گفت :بنظر بنده این کتاب را هر جوانی که
در آستانه ازدواج است باید مطالعه کند تا بفهمد شناخت همسر یعنی
چه؟ پاسخ به این سوال از این جهت مهم است که ریشه اکثر
مشکالت خانوادگی ما به این موضوع برمیگردد .یعنی زوجین قبل از
ازدواج شناخت کافی و وافی را از یکدیگر نداشتند و همین موضوع
باعث طالق شده است .در این کتاب هشت روش برای شناخت همسر
مطرح شده است .در کتاب فوق عالوه بر شرح این هشت روش به بیان
کاستی ها  ،نقاط قوت و ضعف از نظر علمی نیز پرداخته ایم .این
هشت روش عبارتند از :سنتی ،تحقیق ،رابطه پیش از ازدواج ،فضای
مجازی ،مشاوره ،گفت و گو ،شناخت های غیررایج مانند دفتر ازدواج و
استخاره و  ...و باالخره روش های رایج در غرب .و در یک فصل
بهترین راه برای شناخت همسر را معرفی کردیم .در اینجا منظور از
بهترین یعنی کم آسیب ترین؛ زیرا نمیتوانیم ادعا کنیم یک راه بی
آسیب است اما میتوان ادعا کرد که کمترین آسیب را بصورت نسبی
داراست .این راه عبارت است از همسریابی به شیوه صحیح یعنی
خانواده محوری  ،گردآوری اطالعات ،تحلیل داده ها ،تصمیم نهایی.
حجت االسالم هادی افزود :محوریت این کتاب شناخت همسر برای
جوانان است و جوانی که میخواهد برای ازدواج اقدام کند با این کتاب

میتواند محورهای شناخت را بداند .امروزه روش های جدید مثل
مشاوره ،پرسشنامه و غیره هم موجود است که در محافل علمی بیشتر
مورد بحث است .برای مثال دو جوان به یک مشاور مراجعه میکنند و با
بیان ویژگی هایشان از پاسخ مشاور استفاده میکنند.
یکی از روش های دیگر ما که در محافل علمی عمدتا مورد استناد
است روش پرسشنامه میباشد .در این روش دختر و پسر هر کدام
بصورت جداگانه به پاسخگویی سواالت میپردازند و بعد جواب ها
مورد بررسی قرار میگیرند که این یکی ااز روش های خوب و مورد
قبول میباشد .زیرا در حالت گفت و گو شاید شخصی بتواند طرف
مقابلش را فریب دهد اما در این روش دیگر چنین چیزی ممکن
نیست.
وی با معرفی طرح های پژوهشی در دست اقدام افزود :در بحث
خانواده هم یک اثر داریم که در مرحله ارزیابی میباشد .بحث موانع
اخالقی ازدواج را هم در حال آماده سازی داریم .بحث هایی مانند
چشم و هم چشمی و قس علی هذا را داریم که ثابت میکند همه
مشکالت و موانع ازدواج مادی و مالی نیست.
یک طرح دیگر هم عوامل ناراستی در خانواده را مورد بررسی قرار
میدهد و به بیان علت وجود دروغ گویی در روابط خانوادگی میپردازد
که کارهای آن بحمدهلل انجام شده و در مرحله تایید کیفی میباشد.
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دیدار با اصحاب قلم
بیان روش های فهم آیات اخالقی در کتاب
نظام اخالقی قرآن
حجت االسالم و المسلمین حسن سراج زاده
عضو هیأت علمی پژوهشکده الهیات و خانواده
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

دکتر حسن سراج زاده عضو هیات علمی پژوهشکده الهیات
و خانواده زیر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی که در حوزه
اخالق اجتماعی پژوهشکده مشغول به فعالیت هستم از
سال  3111عضو هیات علمی پژوهشکده شدم و حوزه
فعالیت های اینجانب در دو دو حوزه اخالق خانواده بوده
وی در مورد فعالیت فرهنگی اش اینطور میگوید:تقریبا مهم
ترین طرحی که در سابق انجام داده ام کتابی است با
موضوع اخالق قرآنی ،که این کتاب شامل دو بخش میباشد
و بخش اول به ما کمک میکند که چگونه بتوانیم آیات
اخالقی قرآن را شناسایی کنیم  ،همانطور که مستحضرید
قرآن محتواهای مختلفی از جمله فقهی-اعتقادی-اخالقی-
تربیتی و دیگر مسائل به آن پرداخته شده است
از مهم ترین بحث ها در قرآن مسائل اخالقیست که به آن
بصورت ویژه پرداخته شده است .این موضوع که چگونه ما
به این سطح از توانایی برسیم که بتوانیم محتوای اخالقی
قرآن را استخراج و سپس از سایر آیات متمایز کنیم که .
در کتاب مذکور به روش های فهم آیات اخالقی پرداختیم
که مختصرا در چهار روش برای فهم گزاره های اخالقی
خالصه میشود
روش اول بحث گزاره های انشایی روش دوم بحث گزاره
های اِخباری با محمول ارزشی سومین روش تصویر و
تخطئه های الهی و باالخره روش چهارم طرفداری و
مخالفت های الهی است.
ما با این چهار روش میتوانیم گزاره های اخالقی را
بشناسیم.

سراج زاده افزود:منظور ما از گزاره های اخالقی جمالتیست
که محمول آن ها هفت مفهوم اخالقیست .درواقع منظور
ما از این هفت مفهوم عبارت است از :خوب و بد  ،باید و
نباید  ،درست و نادرست و وظیفه.
برای مثال اگر در جمله ای عنوان شود که صداقت و
راستگویی خوب است یعنی محمول خوب است و وجود
کلمه خوب نشان از وجود مفهوم اخالقی در این جمله دارد.
ما در قرآن بررسی کردیم و با همین چهار روش این
محمول ها را بدست آوردیم
به غیر از بحث چگونگی شناخت گزاره های اخالقی که در
این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته بحث مهم تنظیم
گزاره های اخالقی در یک نظام واره است .در این بخش ما
به بخش نظام سازی نیز پرداختیم و بحث نظام اخالقی
قرآن و طراحی قالب نظام را داخل کتاب آوردیم.
برای این طراحی این نظام با توجه به ابعاد پنج گانه انسان
یعنی معرفتی ،عاطفی ،ارادی ،رفتاری و صفات و منش و
وجود چهار رابطه برای انسان به شرح رابطه با خدا ،
خویش ،انسان و جهان پیرامون غیر از خدا و انسان های
دیگر که شامل طبیعت میشود.
هر کدام از این پنج بعد میتواند هر کدام از این چهار رابطه
را دارا باشد که وقتی حساب کنید می بینید که ما چهل نوع
رابطه میتوانیم داشته باشیم ،این کتاب هم یک کتاب چهل
وجهی هست که ما با توجه به ابعاد و روابط موجود این
نظام وجهی را طراحی کردیم که میتواند راه حل بسیاری از
مشکالت اخالقی باشد

حسن سراج زاده گفت:با توجه به اینکه اگر نظام اخالقی
داشته باشیم میتوانیم بهتر از قبل معضالت اخالقی جامعه
را مدیریت و اصالح کنیم در واقع میتوانیم پاسخ گویی
قرآن به مسائل مختلف را با این نظام سازی بیشتر و بهتر
کنیم.
وقتی یک نظام سازی شکل بگیرد میتوانیم در کنار سایر
مکاتب دارای نظام اخالقی ،اسم مکتب اسالم را نیز
بیاوریم تا دیگر مکاتب نیز با نظام اخالقی دین مبین اسالم
آشنا بشوند
دکتر سراج زاده با بیان این نکته که پس از نظام سازی
بیش از پیش میتوان اولویت های اخالقی قرآن را بررسی
کرد افزود :هدف اصلی نظام سازی معرفی و روزآمد کردن
مکتب اخالق قرانی است ضمن اینکه انشاهلل با این کتاب
میتوان خال های موجو در اخالق جامعه امروزی را مرتفع
کرد
ایشان با اشاره به اینکه پیش از به تحریر در آوردن این
کتاب به بررسی و مطالعه دیگر کتب این زمینه پرداخته
است گفت :تفاوت این کتاب با سایر کتب مشابه را هم
گفته ایم.
این کتاب در سال  79چاپ شد و به لطف خداوند منان سه
کتاب دیگر با عناوین فمینینسم و خانواده ،طرح واره های
آسیب زا و تفاوت های زن و مرد و مهارت های ارتباطی
که انشاءاهلل این کتاب ها تقدیم جامعه علمی خواهد شد.

گفت و گو با نویسنده کتاب های کودک و نوجوان
محمد رحیمی

نویسنده و شاعر
مدیر گروه تبلیغی عسلک وابسته به وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

محمد رحیمی متولد سال  3119زاده شهر اصفهان و فعال
فرهنگی که از طالب قم و اصفهان بحساب می آید فعالیت
های فرهنگی ایشان طبقه گفته هایش به سال های
ابتدایی انقالب برمیگردد.
رحیمی درباره فعالیت های فرهنگی اوایل انقالب اینگونه
میگوید :با اساتیدی که در آن زمان دیدیم و طریقه کارهای
ما به حوزه رسالتی رسید .یعنی بررسی میکردیم که وظیفه
ما در عصر حاضر چیست و چه باید بکنیم.
با توجه به اینکه من حدود سی و هفت سال سابقه
شعرسرایی دارم حدود هفده سال پیش بنظرم رسید که به
حوزه کودک و نوجوان ورود کنم زیرا در این حوزه یک
خألیی را حس کردم و مشاهده کردم که دوستان فعال در
این صحنه غالبا به ترجمه محتواهای فانتزی و بدون هدف
میپردازند و نه تولید محتوا و یا اینکه نگاه بعضی از دوستان
تخصصی نیست بلکه تعهدی است.
وی با اشاره به سال های ابتدایی کارش در حوزه کودک
گفت :من در ابتدا در بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)

اصفهان در خدمت حاج اقا نیلی پور بودم و برای آن ها و
سفارش خودشان ماه نامه یلدا را بنا گذاشتم که صفر تا صد
این ماهنامه با خود بنده بود.
این ماه نامه یک ماه نامه کشوری در حوزه امام زمان بود و
در واقع اولین کار مجله ای بنده بحساب می آید تا زمانی
که من در ماه نامه بود حدود شانزده نسخه با تیراژ دوهزار
بیرون می آمد.
بعد از این بنظرم رسید که ما نیاز به تحقیق و پژوهش
بیشتری داریم و شاید آن گروه سنی که ما با امام زمان
درگیر میکنیم برایشان کمی زود است و شاید بهتر باشد که
از مسائل آفاقی شروع کنیم و مباحث توحیدی را هدف قرار
بدهیم و پس از به مسائل تربیتی بپردازیم و بعد از اینکه
کمی بچه بزرگتر شد میشود روی حوزه های معاد و امامت
و این قبیل مسائل پرداخت.
رحیمی در مورد سال های جدایی از بنیاد فرهنگی مهدی
موعود میگوید :سال هایی بخاطر دالیل شخصی از بنیاد
فاصله گرفتم و کارهای شخصی زیادی انجام دادم .یکی از

کار های خیلی خوبی که توفیق جامعی پیدا کرد کتابی با نام
عسلک معلم کوچک بود .این کتاب چندین بار در تیراژ سه
هزار چاپ شد .از روی این کتاب یک مجموعه تلوزیونی در
بیست قسمت ساخه شد و با همین نام نیز در شبکه آموزش
پخش شد .جلد دوم کتاب عسلک معلم کوچک نیز چاپ شده
و قرار است که انشاهلل جهت بازبینی به دوستان بدهیم تا
برای چاپ آماده شود .چون پنج بار این کتاب چاپ شد و هر
دفعه هم تیراژها سه هزارتایی بوده .که اگر گرانی کاغذ و
وضعیت مالی مردم را لحاظ کنیم میبینیم که چه بازخورد
خوبی داشته.
وی در مورد دیگر فعالیت های فعلی اش گفت :من در حال
حاضر داور ارزیاب در حوزه کتاب کودک و نوجوان هستم و
کتاب های زیادی را تالیف و چاپ کردم و کتاب هایی را هم
در دست چاپ دارم .کتاب های آوای غدیر و نوای غدیر در
حوزه مباحث غدیر و امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم
که هر دو در قالب شعر هستند که یکی از آن ها انیمیشن
دارد و دیگری بدون انیمیشن است.
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گزارش تصویری اوّلین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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کاری از پژوهشکده الهیات و خانواده

سردبیر  :حجت االسالم محمدجواد شفیعیان
اعضای هی ت تحریریه :خبرگزاری تسنیم ،حوزه ،رسا

عکس :حسین کاظمی ،خبرگزاری حوزه و ایکنا
طراح و صیحه آرا :مؤسسه فرهنگی هنری عصاره
www.Osareh.blog.ir

