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میــز آمــوزش و پــرورش مســتقر در دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه
قــم را میتــوان یكــی از جدیدتریــن میزهای تخصصی دانســت
كــه بــه دلیــل نیــاز نظــام آمــوزش و پــرورش كشــور بــه مشــاركت
و همیــاری ســایر نهادهــا از ســال  95تشــكیل و بــا احصــاء و
انتخــاب مســایل دارای اولویــت در حــوزه آمــوزش وپــرورش كار
خــود را آغــاز نمــود .از ایــن رو بــا توجــه بــه ســابقهی همــكاری و
تعامــل ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بــا دفتــر
تبلیغــات حــوزه ،در بعضــی از فعالیتهای پژوهشــی و آموزشــی
و...در برخــی برنامههــای مشــترک از جملــه برگــزاری همایــش
رابطــه علــم و دیــن و كاربســت آن در كتابهــای درســی و
همچنیــن برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای تعــدادی از
گروههــای درســی در تهــران و قــم؛ اعضــای میــز آمــوزش و
پــرورش بنــا بــه دعــوت ریاســت ســازمان در تاریــخ  13مهــر مــاه
 1399مهمــان ســازمان بودنــد تا ضمــن معارفه اعضا؛ گزارشــی
از كارهــای در دســت اقــدام و امكانــات موجــود در دفتر تبلیغات
حــوزه و در نهایــت از نظــرات و دیدگاههــای ریاســت ســازمان
برایپیشرفتارتقافعالیتهاموردتبادلقرارگیرد.
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در شــروع ایــن جلســه دکتــر حســن ملکــی ،معــاون وزیــر و رئیــس
ســازمان بیــان کــرد :بنــده بــاور و اعتقــاد راســخ بــه ایــن مســئله دارم کــه
اگــر مــا بخواهیــم مســئلهی تحــول در برنامههــای درســی را براســاس
ســند تحــول بنیادیــن عملیاتــی کنیــم و در ایــن عملیاتــی شــدن در
صــراط اصلــی تربیــت خودمــان قــدم برداریــم و خیالمــان راحــت باشــد
ً
کــه درســت عمــل میکنیــم ،بایــد حتمــا یکــی از ارکان اصلــی و مفیــد
شــوراهای اصلــی برنامهریــزی درســی مــا صاحبنظــران معــارف اســامی،
فلســفه تعلیــم و تربیــت اســامی یــا اخــاق اســامی باشــند و در
ً
تصمیمگیریهــای مــا موثــر واقــع شــوند تــا نهایتــا اســتانداردهای برنامـه
درســی کــه خروجــی ایــن شــوراها خواهــد بــود؛ روح دینــی ،معقــول،
منطقــی و قابــل دفــاع داشــته باشــد .ایــن چنــد جملــه را عــرض کــردم کــه
بدانیــد موضــع مشــخص مــا ایــن اســت و جــز ایــن هــم فکــر نمیکنیــم.
میزآموزش و پرورش
ســپس مهــدی اعتصامــی ،مســئول میــز آمــوزش و پــرورش اظهــار
داشــت :از نظــر بنــده دفتــر تبلیغــات اســامی مهمتریــن بخــش از حــوزه
اســت کــه کارهایــش میتوانــد بــا ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
درســی گــره بخــورد .یعنــی هــم جنبـهی روزآمــدی دفتــر تبلیغــات کــه بــه
تعبیــر مقــام معظــم رهبــری بخــش روشــنفکری حــوزه علمیــه اســت و هم
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جنبههــای علمــی ایــن دفتــر کمــک میکنــد کــه مــا بتوانیــم در آینــده
یــک مشــارکت قویتــری را بــا ســازمان پژوهــش داشــته باشــیم .میــز
آمــوزش و پــرورش هــم کــه در دفتــر تبلیغــات تشــکیل شــده نشــاندهنده
ایــن اســت کــه آمــوزش و پــرورش بهعنــوان یــک مســئلهی روز دغدغــه
ایــن دفتــر بــوده اســت.
معرفی دفتر تبلیغات اسالمی
در ادامــه محمدکاظــم احمــدی حاجــی بــه معرفی دفتــر تبلیغات اســامی
حــوزه علمیــه قــم پرداخــت وگفــت :ایــن دفتــر اردیبهشــت مــاه  1358بــه
دســتور حضــرت امــام خمینــی (ره) و بــا کمــک بخشــی از علمــای حــوزه
علمیــه تأســیس شــد .شــای د بتــوان گفــت اولیــن نهــاد فرهنگــی انقالبــی
بــود کــه بعــد از انقــاب تأســیس شــد .آن زمــان دایــره فعالیتــش محــدود
بــه حــوزه تبلیــغ بــود و کــم کــم در دهههــای بعــد توســعه پیــدا کــرد و
ً
تقریبــا همــه حوزههــای پژوهشــی و فرهنگــی را در برگرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه معاونــت آمــوزش دفتــر تبلیغــات اســامی
شــامل ســه مجموعــه دانشــگاه باقرالعلــوم ،موسســه امــام رضــا (ع) و
موسســه معصومیــه اســت ،توضیــح داد :دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه
علمیــه قــم در حــال حاضــر بهعنــوان یــک نهــاد چنــد ضلعــی حوزههــای
ً
مختلفــی نظیــر آمــوزش ،پژوهــش ،فرهنگــی و تحقیقــی و اخیــرا
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حــوزه فضــای مجــازی و هنــر و رســانه را شــامل میشــود .دانشــگاه
باقرالعلــوم(ع) حــوزه معاونــت آمــوزش دفتــر تبلیغــات اســت کــه طــاب
و بــه نســبت کمتــری دانشــجویان هــم در آن فعالیــت میکننــد .آنجــا
ً
قبــا عنوانــش موسســه باقرالعلــوم بــود و بعــد از ســال  1385بــه دانشــگاه
باقرالعلــوم ارتقــاء پیــدا کــرد .ایــن دانشــگاه شــامل ســه دانشــکده اســت؛
دانشــکده علــوم اجتماعــی و رفتــاری کــه ریاســت دانشــکده برعهــده
حــاج آقــا پارســانیا اســت ،دانشــکده تاریــخ و تمــدن مطالعــات سیاســی
کــه ریاســت آن را آقــای دکتــر لـک زایــی برعهــده دارد کــه ایشــان رئیــس
پژوهشــکده دفتــر تبلیغــات اســامی هــم هســتند و دانشــکده فلســفه و
اخــاق کــه ریاســت آن برعهــده آقــای واعظــی (رئیــس دفتــر تبلیغــات

7

اســامی) اســت .گروههایــی هــم بــه اســم گــروه فقــه مضــاف و گــروه
فلســفه مضــاف داریــم کــه آنهــا هــم بــه صــورت مســتقل فعالیــت دارنــد.
احمــدی حاجــی بیــان کــرد :در حــوزهی معاونــت آمــوزش دفتــر تبلیغــات
اســامی درکنــار دانشــگاه باقرالعلــوم ،موسســه حــوزوی امــام رضــا (ع)
را هــم داریــم کــه از مراکــز تخصصــی حــوزوی اســت و طلبههــا را در
رشــتههای تبلیــغ ،دانــش اجتماعــی و فقــه در ســطوح تخصصــی  3 ،2و
 4جمــع میکننــد و آمــوزش میدهنــد .موسســه آمــوزش عالــی حــوزوی
معصومیــه را هــم داریــم کــه بــرای طــاب خواهــر اســت .ایــن موسســه
شــاید بعــد از جامعــه الزهــرا (س) ،بزرگتریــن موسســه آمــوزش عالــی
مدرســه علمیــه اســت کــه گروههــای اخــاق و تربیــت ،مشــاوره ،تاریــخ،
تفســیر ،فقــه ،کالم و مطالعــات اســامی زنــان آنجــا فعالیــت دارنــد.
وی افــزود :شــعبه مرکــزی دفتــر تبلیغــات اســامی در قــم اســت و مــا
در مشــهد و اصفهــان هــم شــعبه داریــم .یــک نمایندگــی در ایرانشــهر و
یــک نمایندگــی هــم در دفتــر تهــران داریــم .یــک نمونــه کوچکــی از دفتــر
تبلیغــات قــم را در شــعبه اصفهــان و شــعبه خراســان فعــال اســت.
پژوهشکدههای دفتر تبلیغات اسالمی
دبیــر قطــب بنیادهــای نظــری و نظــام متقــن علــوم اســامی در دفتــر
تبلیغــات اظهــار داشــت :حــوزهی معاونــت پژوهــش دفتــر تبلیغــات
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ً
عمــا روی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی متمرکــز اســت کــه
ایــن پژوهشــگاه  10پژوهشــکده دارد .پژوهشــکده اســامی و تمدنــی
مــا در شــعبه مشــهد فعالیــت دارد کــه در حوزههــای هنــر و تمــدن،
فقــه کاربــردی ،حکمــت و کالم جدیــد و قــرآن و مطالعــات اجتماعــی
فعالیــت میکنــد .پژوهشــکده الهیــات و خانــواده هــم در شــعبه دفتــر
تبلیغــات اســامی اصفهــان فعالیــت دارد .بقیــه پژوهشــکدههای شــامل
پژوهشــکدههای قــرآن ،تاریــخ ،مهدویــت و آیندهپژوهــی ،فقــه و حقــوق،
فلســفه و کالم و علــوم اندیشــه سیاســی اســت .رئیــس پژوهشــگاه هــم
آقــای دکتــر نجــف لــک زایــی هســتند.
احمــدی حاجــی بیــان کــرد :حــوزه دیگر فعالیــت دفتــر تبلیغات اســامی،
معاونــت تبلیغــات فرهنگــی اســت کــه شــاید اســم دفتــر تبلیغــات هــم
از همیــن حــوزه فعالیتــی و مأموریتــی برگرفتــه شــده باشــد .وظیفــهی
اعــزام مبلــغ بــه حــوزه علمیــه برعهــده معاونــت تبلیــغ اســت .البتــه
معاونــت میدانــی آنهــا بــا ســازمان تبلیغــات اســامی اســت .مــن راجــع
بــه تفــاوت دفتــر تبلیغــات و ســازمان تبلیغــات هــم ایــن را عــرض کنــم
کــه ســازمان تبلیغــات مثــل وزارتخانــه فرهنــگ و ارشــاد اســت کــه در
سراســر کشــور شــعبه دارد ،امــا دفتــر تبلیغــات فقــط داخــل قــم ،اصفهــان
و مشــهد نمایندگــی دارد .حــوزه معاونــت تبلیغــات فرهنگــی بــه صــورت
منظــم در مــاه محــرم ،مــاه رمضــان و ایــام مناســبتی تبلیــغ دارد .یکــی
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از کارهایــی کــه مــا در همیــن معاونــت بــا میــز آمــوزش و پــرورش داریــم
ایــن اســت کــه طلبههایــی را بــه داخــل بعضــی از مــدارس میفرســتیم.
ً
وی افــزود :معاونــت دیگــری کــه اخیــرا بــه واســطهی ضرورتــی کــه
بحــث فضــای مجــازی داشــت در دفتــر تبلیغــات اســامی تأســیس شــد،
معاونــت فضــای مجــازی ،هنــر و رســانه اســت .معاونتــی تــازه تأســیس
ً
کــه ریاســت آن را آقــای علیــزاده برعهــده دارد .مــا قبــا یــک مرکــز
فرهنگــی و هنــری داشــتیم کــه انجمنهــای هنــری طــاب در ایــن
مرکــز متمرکــز بــود کــه بعــد آن مرکــز و یــک ســری مجموعــه دیگــر در
داخــل دفتــر تبلیغــات اســامی ارتقــاء پیــدا کردنــد و اکنــون در قالــب
معاونــت فضــای مجــازی هنــر و رســانه فعالیــت میکننــد.
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احمــدی حاجــی ادامــه داد :مرکــز دیگــری کــه در داخــل دفتــر تبلیغــات
وجــود دارد مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســواالت دینــی اســت کــه مرکــز
بســیار فعالــی اســت و در حوزههــای قــرآن ،حدیــث ،اخــاق ،احــکام،
مشــاوره و روانشناســی پاســخگویی آنالیــن دارد.
قطبهایچهارگانه
در دفتر تبلیغات اسالمی
محمدکاظــم احمــدی حاجــی بــا اشــاره بــه گســتردگی فعالیتهــای دفتــر
تبلیغــات تــا ســال  1392خاطرنشــان کــرد :مجلــه پوپــک و ســنجاقک
بــرای کــودکان ،مجلــهی ســام بچههــا بــرای نوجوانــان و مجــات
تخصصــی علمــی و پژوهشــی را داشــتیم .از ســال  ،92هیــات امنــای
دفتــر تصمیــم بــر ایــن گرفــت کــه حوزههــای مأموریتــی خــودش را
محــدود کنــد .دفتــر تبلیغــات مأموریــت خــودش را واســط فعالیــت بیــن
حــوزه و نظــام و مــردم تعریــف کــرده بــود و بایــد نیازهــای آنهــا را جوابگــو
میبــود .یــک نیازســنجی شــد و  150نیــاز احصــاء شــد و اینهــا در
قالــب  15مســئله اصلــی اولویتبنــدی شــد .ایــن  15مســئله در  4حــوزه
مأموریتــی شــکل گرفتنــد کــه ایــن  4حــوزه مأموریتــی تبدیــل بــه  4قطــب
فکــری و فرهنگــی شــد.
احمــدی حاجــی در تشــریح قطبهــای 4گانــه دفتــر تبلیغــات اســامی
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بیــان کــرد :یکــی از قطبهــای مذکــور قطــب بنیادهــای نظــری و
نظــام متقــن علــوم اســامی و انســانی اســت کــه حــوزه علــوم اســامی
را در بــر میگیــرد و ســه میــز توســعه و توانمندســازی علــوم اســامی،
میــز اسالمیســازی علــوم انســانی و میــز آمــوزش و پــرورش زیــر
مجموع ـهاش اســت .ریاســت قطــب را هــم حــاج آقــا پارســانیا برعهــده
دارنــد .در هــر کــدام از میزهــا هــم یکــی از عزیــزان مســئولیت دارنــد
کــه در میــز آمــوزش و پــرورش خدمــت آقــای دکتــر اعتصامــی هســتیم.
حــوزه دیگــر مأموریــت مــا کــه بخشــی از آن  15مســئله را پوشــش مـیداد
قطــب نظــام سیاســی و مســائل اجتماعــی اســام و ایــران اســت کــه آن
هــم ســه میــزکار تخصصــی اعــم از میــز نظــام سیاســی ،میــز مســائل
اجتماعــی و میــز تمــدن داشــت .ریاســت قطــب را هــم خــود حــاج آقــا
واعظــی ،ریاســت دفتــر تبلیغــات برعهــده دارنــد.
وی افــزود :حــوزه دیگــر فعالیــت مــا قطــب تعمیــق ایمــان دینــی و مقابلــه
بــا فــرق انحرافــی کــه ریاســت قطــب را حــاج آقــا محمــد تقــی ســبحانی
برعهــده دارنــد .آن قطــب هــم  4میــزکار تخصصــی دارد؛ اعــم از میــز
قــرآن ،میــز مقابلــه بــا فــرق انحرافــی ،میــز مقابلــه بــا وهابیــت و میــز
تعمیــق ایمــان دینــی .قطــب آخــر مــا هــم قطــب اخــاق خانــواده و
ســبک زندگــی اســت کــه ســه میــز خانــواده ،ســبک زندگــی و اخــاق زیــر
مجموعــه آن فعالیــت میکننــد.
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احمــدی حاجــی خاطــر نشــان کــرد :وظیفــهی قطبهــا و میزهــا،
راهبــری ،سیاســتگذاری و خــط مشــیگذاری بــرای صفــوف دفتــر
ً
اســت .خودشــان هیــ چ گونــه بازوهــای مبارشــتی ندارنــد و اصــا بنــا
نیســت در صــف دخالــت کننــد ولــی وظیفــهی جهتدهــی و خــط
مشــیگذاری در راســتای  15مســئله اصلــی کــه تعییــن شــده اســت
را برعهــده دارنــد .ایــن ســاختار جدیــد در ســال  1392بــه دفتــر مقــام
معظــم رهبــری معرفــی شــد و دفتــر هــم آن را بســیار پســندید و حتــی
بهعنــوان یــک نمونــه موفــق آن را بــه بقیــه نهادهــا ترویــج کــرد .رهبــر
ً
معظــم انقــاب مشــخصا بــه موضــوع قطبهــا تأکیــد ویــژهای داشــتند
و از ایــن ســاختار و طراحــی جدیــد اســتقبال کردنــد.
تعامل میز آموزش و پرورش
و سازمان پژوهش
در ادامــه نشســت حجــت االســام ســیدمحمود شــریعتمداری ،دبیــر میــز
آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد :فعالیتهایــی کــه میــز آمــوزش و پــرورش
داشــته در دو جنبــه قابــل بررســی اســت .بخــش اول برنامههایــی بــوده
ً
کــه مشــخصا بــا خــود ســازمان پژوهــش همــکاری شــده اســت و بخــش
دوم پروژههایــی اســت کــه اکنــون در دســت اجــرا داریــم .در بخــش اول
چنــد پــروژه مشــترک بیــن دفتــر بــا ســازمان پژوهــش انجــام شــده کــه
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مــورد نخســت آن همایــش رابطــه علــم و دیــن و کاربســت آن در آمــوزش و
پــرورش بــود .بخــش بعــدی در بحــث تأمیــن مــدرس بعضــی کتــب بــود کــه
ســه دوره برگــزار شــده اســت .دو دوره مربــوط بــه بحث مطالعــات اجتماعی
و بحــث جامعهشناســی و یــک دوره هــم کــه شــهریور پارســال برگــزار شــد؛
تأمیــن مــدرس کتــاب فلســفه بــود .در بحــث نوشــتن کتابهــای درســی از
جملــه فلســفه و جامعهشناســی نیــز همکاریهایــی بیــن میــز آمــوزش و
پــرورش و ســازمان پژوهــش انجــام شــد.
ســپس مهــدی اعتصامــی بیــان کــرد :در مــورد کتــاب فلســفه کــه تألیــف
جدیــد آن عرضــه شــد ،آقــای دکتــر شــیروانی و آقــای دکتــر پارســانیا رکــن
اصلــی کار بودنــد .میــز آمــوزش و پــرورش هــم جلســات را در قــم تشــکیل
مــیداد .خدمــت خانــم دکتــر ملکــی و دوســتان دیگــر بودیــم .خــدا را
شــکر اقدامــات خــوب و موثــری صــورت گرفــت .بعــد از آن هــم چــون
وزارت آمــوزش و پــرورش برنامــه آمــوزش معلمهــا را تعطیــل و بــه فضــای
مجــازی تبدیــل کــرده بــود ،مــا دیدیــم کــه میتوانیــم از امکانــات میــز
آمــوزش و پــرورش اســتفاده کنیــم و تأمیــن مــدرس کــه آمــوزش کتــاب
جدیــد باشــد را از طریــق میــز انجــام بدهیــم .فضــای خیلــی خوبــی در
قــم تشــکیل شــد .معلمیــن و ســرگروههای فلســفه از تمــام اســتانها
جمــع شــدند و یــک آمــوزش خــوب داده شــد .یــک نگرشــی هــم نســبت
بــه حــوزه و دفتــر تبلیغــات پیــدا کردنــد کــه از آن جهــت خیلــی موثــر بــود.
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وی افــزود :در درس علــوم اجتماعــی هــم ایــن کار دو بــار صــورت گرفت.
البتــه یکبــار در کل تهــران انجــام شــد ولــی بخشــی از بودجــه کار را میــز
آمــوزش و پــرورش تهیــه کــرد .الحمدللــه در زمین ـهی کتابهــا درســی
همکاریهــای خوبــی بیــن میــز آمــوزش و پــرورش و ســازمان پژوهــش
صــورت گرفــت.
پروژههای میز آموزش و پرورش
ســیدمحمود شــریعتمداری در ادامــه بیــان کــرد :بقیــه فعالیتهــای
میــز آمــوزش و پــرورش بــه صــورت شــاخهها اســت .یعنــی مــا در شــاخه
پژوهــش  8پــروژه داریــم کــه پــروژه گــزارش راهبــردی مــدارس یکــی
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از ایــن پروژههــا اســت کــه بــه پایــان رســیده و آقــای همتیفــر گــزارش
آن را ارائــه میدهــد .یــک پــروژه دیگــر هــم تحــت عنــوان نقــد و ارزیابــی
محتــوای علــوم انســانی و پایــه جهــت تدویــن نقدنامــه متن درســی داشــتیم
کــه براســاس همیــن یــک پــروژه دیگــری تحــت عنــوان تببیــن مفاهیــم
کلیــدی در ســند برنامهریــزی درســی تعریــف شــده اســت .پــروژه دیگرمــان،
تعییــن راهبردهــا و راهکارهــای ارتقــاء کیفیــت نیــروی انســانی آمــوزش و
پــرورش بــا تأکیــد بــر جــذب معلمــان اســت .ایــن پــروژه برعهــده آقــای دکتر
ســلمانی بــوده و ناظــر پــروژه هــم آقــای دکتــر ذوعلــم اســت کــه اگر ایشــان
تأییــد بکننــد ایــن پــروژه هــم تمــام میشــود .همچنیــن پــروژه کاوشهــا
و چالشهــای اخالقــی در فرآینــد ســازمانی آمــوزش و پــرورش را داریــم.
مــورد بعــدی هــم تأثیــر سیاسـتهای کالن و آییننامــه آمــوزش و پــرورش
در رشــد معرفــت دینــی معلمــان اســت .پــروژه بعدیمــان ،واکاوی تأثیــر
متــن درســی و برنامــه درســی بــر معرفــت دینــی در آمــوزش و پرورش اســت.
یــک پــروژه دیگــر داریــم کــه معرفتســنجی معلمــان و دبیــران سراســر
کشــور اســت ،و همچنیــن پــروژه حمایــت از پایاننامههــای دکتــری کــه
خــود همیــن  4پایاننامــه دکتــری در دانشــگاههای مختلــف اســت و جنبــه
حمایتــی از دانشــجویان دارد.
وی افــزود :در حــوزه آمــوزش هــم دو برنامــه داریــم کــه یکــی از آنهــا
دورههــای ضمــن خدمــت فرهنگیــان اســت و دورههــای دیگــر هــم
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دورههــای آمــوزش و تربیــت روحانیــون اســت کــه در مــدارس فعالیــت
میکننــد .در حــوزهی تبلیــغ هــم بحــث مرکــز ملــی پاســخگویی را داریــم
کــه همــان ســامانه پاســخگویی ویــژه معلمــان سراســر کشــور اســت.
بحــث کاربــرگ محتــوای بیــن الصالتیــن هــم داریــم کــه ایــن کار در
نمایندگــی اصفهــان دارد انجــام میشــود.
اصلی ترین بحث ،دورههای تربیت محور
دبیــر میــز آمــوزش و پــرورش گفــت :اصلیتریــن بحثــی کــه در حــوزه
تبلیــغ داریــم بحــث دورههــای تربیــت محــور اســت .یــک دورههایــی بــا
نــگاه تخصصــی بــه بحــث تربیــت و ارتبــاط طلبههــا بیــن ســه ارگان
مدرســه ،خانــه و مســجد طراحــی شــد کــه ایــن دورههــا در  4شــهر قــم،
تهــران ،اصفهــان و اراک برگــزار میشــود .در تهــران  12مدرســه ،در قــم
حــدود  20مدرســه ،در اراک  2مدرســه و در اصفهــان  2مدرســه انتخــاب
شــدهاند ســرگروههای تخصصــی تربیتــی کــه بــا کانــون مســجد هــم
همراهــی دارنــد وارد فضــای مدرســه میشــوند و یــک ارتبــاط دائمــی
بیــن کادر مدرســه ،بچههــا و والدیــن بــا آن معلــم تربیتــی ایجــاد
میشــود .فعالیــت ایــن مربیهــا یــک مقــدار جهــت شناســایی و بــه
صــورت عمومــی بــرای همــه بچههــا اســت و بخــش دوم کارشــان ایــن
اســت کــه مربیهــا بــرای بچههایــی کــه احســاس میکننــد بــا آنهــا
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میتواننــد ارتبــاط بیشــتری از جهــت نــگاه تربیتــی برقــرار کننــد یــک
فعالیــت فــوق برنامــه ویــژه آنهــا اجــرا میکننــد.
وی دربــاره ســایر فعالیتهــای میــز آمــوزش و پــرورش گفــت :بحــث
ســاخت مســتند را هــم داریــم کــه ایــن کار را مرکــز هنــر و رســانه دفتــر
تبلیغــات اســامی انجــام داده اســت .تــا بــه حــال چهــار مســتند ســاخته
شــده اســت .مســتندها مربــوط بــه روحانیونــی میشــود کــه در حــوزه
آمــوزش و پــرورش فعالیــت داشــتهاند .مســتند آقــای حســینی اخــاق در
خانــواده ،مســتند شــهید بهشــتی ،شــهید باهنــر و مســتند آقــای باغنــوی
نیشــابوری  4مســتندی اســت کــه ســاخته شــده و بجــز مســتند شــهید
باهنــر بقیــه مســتندها در تلویزیــون پخــش شــدهاند و پخــش مســتند
شــهید باهنــر هــم تــا یکــی دو مــاه آینــده خواهــد بــود.
ش پروژههای
ارائه گزار 
میز آموزش و پرورش
در ادامــه همتیفــر بــه مســائل مختلفــی کــه در میــز آمــوزش و
پــرورش بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت اشــاره کــرد و گزارشــی دربــاره
فعالیتهــای انجــام شــده ارائــه داد .او مســائل مختلفــی از جملــه مســئله
کنکــور ،ســنتز مطالعــات مرتبــط بــا آســیبهای فضــای مجــازی ،ســند
 ،2030مســئله خصوصیســازی و تهدیــد جــدی در مقابــل مردمیســازی

18

آمــوزش پــرورش ،بحــث مفهــوم سکوالریســم تربیتــی و بحــث الگوهــای
تربیتــی وارداتــی بــرای گــروه ســنی کــودک را نــام بــرد و گفــت هــر یــک
از ایــن مســائل توســط تیمهــای مختلــف و جداگانــه بررســی شــدهاند و
گــزارش مــدون آنهــا تکمیــل و یــا در حــال تکمیــل شــدن اســت.
نقش ستاد همکاریهای حوزه
و وزارت آموزش و پرورش چیست؟
ســپس علیرضــا رحیمــی ،معــاون ســتاد همکاریهــای حــوزه و وزارت
ً
آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد :حوزههــای علمیــه تقریبــا  120تفاهمنامــه
بــا دســتگاههای مختلــف در ســطح کشــور دارنــد .تنهــا تفاهمنامــهای
کــه دارای دبیرخانــه و دارای تشــکیالت اجرایــی اســت ،تفاهمنامــه بیــن
حوزههــای علمیــه و آمــوزش و پــرورش اســت .حتــی بیــن حــوزه علمیــه بــا
آمــوزش عالــی هــم چنیــن تفاهمنامـهای وجــود نــدارد .یکــی از بندهــای
تفاهمنامــه حــوزه علمیــه و آمــوزش و پــرورش کــه خبــرش را مــا امــروز
شــنیدیم حضــور اندیشــمندان حوزههــای علمیــه در گروههــای درســی
ســازمان پژوهــش اســت .بحثهــای نقــد و بررســی کتابهــای درســی
کار خــوب و الزمــی اســت ولــی خیلــی دیرهنــگام اســت .یعنــی مــا کتــاب
را تولیــد و توزیــع میکنیــم و معلــم را هــم آمــوزش میدهیــم و بعــد نقــد
میکنیــم و میگوییــم ایــن اشــکاالت را دارد ،در حالیکــه میتوانیــم

19

بــه جــای آن بــه پیشــگیری مشــغول شــویم و در هم ـهی هزینههــا هــم
صرفهجویــی کنیــم.
رحیمــی افــزود :در چنــد ســالی کــه مــن در ســتاد همکاریهــا فعــال
بــودم خیلــی تــاش کــردم کــه ایــن امــر محقــق شــود .عوامــل مختلفــی
مانــع از تحقــق ایــن امــر شــده بــود ،امــا خوشــبختانه بــا حضــور حضــرت
عالــی و پیگیریهــای مجدان ـهای کــه جنــاب آقــای خادمیــان داشــتند؛
امیــدوار هســتیم کــه ایــن اتفــاق بــه صــورت عملیاتــی و سیســتماتیک
رخ بدهــد.کار بســیار مبارکــی اســت و مــا امیدواریــم کــه بــا ارتبــاط بیشــتر
بیــن حــوزه و ســازمان پژوهــش و حــوزه و میــز آمــوزش و پــرورش در دفتــر
تبلیغــات اســامی ،بتوانیــم در جهــت خواســتههای مقــام معظــم رهبــری
و تحقــق ســند تحــول بنیادیــن کــه آرمــان همــه اســت گامهایــی برداریــم.
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جمعبندی نشست توسط دکتر ملکی
در بخــش پایانــی ایــن جلســه دکتــر ملکــی بــه جمعبنــدی مطالــب ارائــه
شــده پرداخــت و نقطــه نظــرات خــود را بهعنــوان رئیــس ســازمان پژوهــش
بیــان کــرد .ملکــی گفــت :مــن در دو بخــش مطالبــی را عــرض میکنــم که
انشــاءالله بــه ادامـهی همکاریهــای مــا کمــک کنــد .با گزارشــی کــه اآلن
داده شــد ،اســم و مســمای دفتــر تبلیغــات اســامی خیلــی فربــه و خیلــی
وســیع اســت .مــا یــک انتظــار معینــی از یــک دفتــر داریــم ،امــا ماشــاءالله
ذیــل ایــن دفتــر چقــدر فعالیتهــای گســتردهای انجــام میشــود و شــاید
الزم باشــد بــه خاطــر اینکــه بیــن عنــوان و کارهــای وســیعی کــه انجــام
میشــود یــک توازنــی بــه وجــود بیایــد ،روی عنــوان ایــن دفتــر هــم تأمــل
کــرد چــون یــک مقــدار عــدم تــوازن احســاس میشــود.
وی افــزود :البتــه ایــن بــه مســائل داخلــی دفتــر محتــرم تبلیغات اســامی
برمیگــردد ،امــا آنچــه کــه بــه مــا ارتبــاط پیــدا میکنــد ایــن اســت کــه
یــک ظرفیــت بســیار باالیــی در دفتــر تبلیغــات اســامی وجــود دارد کــه
خــود بنــده هــم تــا بــه حــال از آن خبــر نداشــتم .بنــده همیــن امــروز و
همیــن لحظــه اعــام میکنــم کــه مــا آمادگــی بــرای توســعه فراتــر از
میــز داریــم .میــز آمــوزش و پــرورش خــودش مغتنــم اســت و میشــود
کارهــای وســیعتری انجــام داد .یعنــی بــه اعتقــاد بنــده ســازمان پژوهــش
بــا دفتــر تبلیغــات اســامی بایــد وارد ارتباطــات وســیعتری شــود.
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لوازم همکاری سازمان پژوهش
و دفتر تبلیغات اسالمی
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی دربــارهی لــوازم
همــکاری میــان ایــن دو نهــاد گفــت :اگــر دو نهــاد بخواهنــد ارتباطــات
خــود را توســعه بدهنــد یکــی از لوازمــش ایــن اســت کــه اهــداف ارتبــاط
معلــوم شــود و الزمــه دیگــر ایــن اســت کــه ظرفیتهــای طرفیــن را
بشناســیم .در گزارشــی کــه ارائــه شــد بنده احســاس کــردم ظرفیــت خیلی
باالیــی از نظــر ابعــاد پژوهشــی ،آموزشــی و فرهنگــی در دفتــر تبلیغــات
ً
اســامی وجــود دارد و عمدتــا هــم مرتبــط بــا کارهــا و مأموریتهــای
ســازمان پژوهــش .همچنیــن ظرفیتهایــی کــه مــا در ســازمان پژوهــش
داریــم هــم بایــد بــرای دفتــر تبلیغــات اســامی شــناخته شــود .الزمــه
دیگــر ایــن اســت کــه بــرای ایــن همــکاری برنامــه عملیاتــی تعریــف کنیــم
و بعــد آن را اجــرا نماییــم .پیشــنهاد بنــده ایــن اســت کــه اگــر موافــق
باشــید یــک تفاهمنام ـ ه شــفاف و روشــن در اســرع وقــت امضــاء کنیــم
کــه نقشــه راه مــا بــرای برقــراری ارتبــاط در آنجــا ترســیم شــود.
ملکــی ادامــه داد :میشــود انتظــارات را خیلــی کوچــک کــرد ولــی چــرا
ایــن کار را بکنیــم؟ چــرا قــدری اوج نگیریــم؟ چــرا ارتفــاع پروازمــان را
بیشــتر نکنیــم؟ هــر مقــدار کــه توانســتیم عمــل کنیــم همــان مقــدار
عمــل میکنیــم ولــی ســعی کنیــم نقشــه راه را کاملتــر ببینیــم.
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ملکی :برای کمک به تحقق سند تحول
به سازمان پژوهش آمدهام
ملکــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه قســمت دوم صحبتهایــش قــدری
کاربردیتــر خواهــد بــود و بــا قســمت اول صحبتهایــش مانعــه الجمــع
نیســت ،اظهــار داشــت :قســمت دوم عرایضــم ایــن اســت کــه مــا اآلن
در ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی داریــم در یــک تحــول
بــه ســر میبریــم .تحولــی بــه ایــن معنــا کــه مــا بنــای قاطــع ،جــدی،
بــدون تعــارف و شــفاف داریــم کــه برنامههــای درســی را بــر ســند تحــول
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و ســند برنامــه درســی ملــی مبتنــی کنیــم.
رئیــس ســازمان پژوهــش گفــت :بنــده اعتقــاد دارم کــه دو ســند
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و ســند برنامــه درســی ملــی بــا همــه
اشــکاالتش ،بســیار بســیار قــدم مبارکــی اســت کــه در آمــوزش و پــرورش
تولیــد شــده اســت ،چــون آمــوزش و پــرورش ایــران قبــل از ایــن ســند
ً
قطعــا بــی شناســنامه بــود .یعنــی هیــچ ســندی نبــود کــه آن ســند بگویــد
ی
آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســامی ایــران ،هویــت یــا مبانــی فلســف 
ً
و مبانــی اجتماع ـیاش چــه بــود .انصافــا هیچــی نبــود .اینکــه حضــرت
آقــا ایــن همــه تأکیــد میفرماینــد چــرا ســند تحــول بنیادیــن عملیاتــی
نمیشــود ،بــا همیــن حکمــت میفرماینــد ،چــون اگــر ایــن هــم عملیاتــی
نشــود مگــر چیــز دیگــری میخواهــد اتفــاق بیافتــد؟ اشــکاالتی هــم دارد
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کــه عیبــی نــدارد .هــر چیــزی کــه انســانها درســت کننــد بــدون اشــکال
نیســت .امــا تــاش کردهانــد و پژوهشهــا و کارهــای متعــددی انجــام
شــده کــه ســند تحــول بــه وجــود آمــده اســت.
حســن ملکــی خاطــر نشــان کــرد :آنچــه کــه بــرای بنــده بهعنــوان
مســئول ســازمان اهمیــت دارد و آنچــه کــه همــکاران بنــده بــه طــور
صریــح از بنــده شــنیدهاند و اآلن داریــم دنبــال میکنیــم ایــن اســت
کــه مــا میخواهیــم بناهــای تربیتــی خودمــان را بــر مبنــای ســند تحــول
بنیادیــن و برنامــه درســی ملــی مبتنــی کنیــم .البتــه کار آســانی نیســت.
ً
خــود بنــده شــخصا بهعنــوان یــک کارشــناس در کنــار گروههــا هســتم تــا
بتوانیــم ایــن کار را بــه شــکل بالینــی پیــش ببریــم .در واقــع رفــع ابهامهــا،
تعاملهــا و هماندیش ـیها انجــام بشــود و بــه یــک جایــی برســیم .بنــده
ً
حقیقتــا بــرای کمــک بــه ایــن مقصــود بــه ســازمان آمــدهام .یعنــی اگــر
ایــن مبنــا نبــود آمــدن بنــده بــه ســازمان هیــچ توجیــه ظاهــری نداشــت.
مــن  20ســال قبــل در ســازمان پژوهــش مدیــرکل دفتــر تألیــف بــودم.
یــک عــده تعجــب کردند کــه بنــده اآلن بعــد از  20ســال برگشــتهام .گفتم
تعجــب نکنیــد .اآلن فضــا فــرق میکنــد .اآلن بایــد رفــت و کمــک کــرد.
بنــده احســاس کــردم میتوانــم کمــک بکنــم و آمــدم .بــا نیــت و بــدون
چشمداشــت و بعضــی مســائل آمــدهام و اآلن بــا بعضــی از همــکاران وارد
ایــن مســائل شــدهایم.
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ملکــی بــه برخــی زمینههــا کــه دفتــر تبلیغــات اســامی میتوانــد بــه
ســازمان پژوهــش کمــک کنــد اشــاره کــرد و گفــت :علــم دینــی از
ضرورتهــای تحــول بنیادیــن برنامههــای درســی مــا اســت و بایــد ببینیــم
دفتــر محتــرم تبلیغــات در ایــن زمینــه چگونــه میتوانــد مــا را هدایــت
کنــد .بنــده راجــع بــه علــم دینــی مطالعاتــی داشــتهام و همایشهایــی
برگــزار و کتابهایــی نوشــتهام امــا اآلن چــهکار کنیــم کــه روح برنامــه
درســی گــروه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی مــا بشــود علــم دینــی؟
نــه علــم مبتنــی بــر حــس و تجربــه و علــم بــا نــگاه پوزیتیویســتی و
امثالهــم .ایــن مســئله دربــاره تــک تــک گروههــای پژوهشــی مــا وجــود
دارد .خــب گرههــای مــا اآلن ایــن ســواالت و مســائل اســت.
مسائل اساسی از نگاه دکتر ملکی
دکتــر ملکــی در ادامــه گفــت :آقــای همتیفــر بــه مســائلی اساســی مثــل
کنکــور و خصوصیســازی اشــاره کردنــد کــه بنــده خوشــحال شــدم.
ً
درســت اســت ،اینهــا واقعــا مســائل هســتند ولــی مــا یــک ســری
مســائل ســاختاری در جامعــه خودمــان یــا داریــم یــا صــدای پایشــان
بــه گــوش میرســد .بــا آنهــا چــه کنیــم؟ یــک مثــال عــرض میکنــم
کــه بدانیــد منظــورم چیســت .حضــرت آقــا فرمودنــد مســئله جمعیــت دارد
رو بــه ســوی پیــری م ـیرود .چنــد بــار هــم ایــن را فرمودنــد .حتــی یــک
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تعبیــری فرمودنــد کــه آدم جــرات نمیکنــد تکــرار کنــد .امــا چــون ایشــان
ســخنرانی فرمودنــد آدم بــه خــودش اجــازه میدهــد ایــن را مطــرح کنــد.
فرمودنــد مــن اســتغفار میکنــم کــه مــا گفتیــم جمعیــت را تعدیــل کنیــد.
جــای دومــی وجــود نــدارد کــه ایشــان فرمــوده باشــند مــن اســتغفار
میکنــم .ایــن نشــان میدهــد کــه قضیــه خیلــی مهــم اســت.
رئیــس ســازمان پژوهــش در ادامــه گفــت :ســوال اول ایــن اســت
ً
مســئلههای اصلــی مــا کدامنــد؟ و ثانیــا اگــر ایــن مســئلهها بخواهــد بــه
تدریــج از طریــق برنامههــای درســی حــل و فصــل شــود و برنامههــای
درســی بــا ایــن مســئلهها مواجهــه داشــته باشــند ،چــهکار بایــد کــرد؟
چگونــه و بــا چــه روشهایــی؟ البتــه مــا یــک تجربیاتــی در ســازمان داریــم
ولــی میخواهــم بگویــم کــه مــا دیگــر بایــد بــه فکــر روشهــای نو باشــیم.
ً
ثالثــا ،ســنن آموزشــی مــا کــه ریشــه در تاریــخ دارد را بایــد چگونــه احضــار
کنیــم و روی میزمــان بیاوریــم و اآلن از آنهــا مــدد بگیریــم؟ چــون اگــر
مــا بــه روشهــای آموزشــی ترجمــه شــده غربــی اکتفــا کنیــم بــه جایــی
نمیرســیم .میشــود یــک قدمهایــی برداشــت ولــی آنهــا مــا را بــه
ســوی تمــدن اســامی نمیبــرد .مــا بایــد یــک نگاهــی بــه ســنتهای
آموزشــی خودمــان داشــته باشــیم کــه ریشــهدار اســت و نظریههــای
تربیتــی ریش ـهدار کــه مربــوط بــه فرهنــگ خودمــان اســت را بفهمیــم و
بعــد از آنهــا بــرای پاســخ بــه ســواالت تربیتــی خودمــان بهرهبــرداری
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کنیــم .البتــه حــوزه و دانشــگاه یــک ســری کتابهــا از صاحبنظــران
اســامی منتشــر کردهانــد و بنــده از آنهــا خبــر دارم ،امــا نمیدانــم ایــن
کتابهــا آنچــه کــه عــرض میکنــم را پاســخ میدهــد یــا قــدم دیگــری
بایــد برداشــت .بایــد براســاس ســنتهای آموزشــی نظریههــای تربیتــی
بومــی تدویــن کــرد.
وی افــزود :مســئله دیگــر ایــن اســت کــه مــا چگونــه میتوانیــم از طریــق
پژوهشهــای انجــام شــده مبانــی برنامــه درســی خودمــان را تدویــن
کنیــم؟ یعنــی میخواهیــم همــه چیــز را از صفــر شــروع کنیــم؟ مــا اآلن
هیــچ خبــر نداریــم کــه در آرشــیو پژوهشــی مــا چــه چیزهایــی وجــود دارد.
چــه بســا اگــر ســر بزنیــم خیلــی از نیازهــای مــا بــرای تدویــن مبانــی را
تأمیــن کنــد ،چــون اســتحضار داریــد کــه شــرط تدویــن مبانــی یــا انجــام

27

پژوهشهــا و یــا اســتفاده از پژوهشهایــی اســت کــه دیگــران انجــام
ً
دادهانــد .اصــا مبانــی بــدون بهرهبــرداری از پژوهــش امکانپذیــر
نیســت ،چــون تدویــن مبانــی از جنــس پژوهــش اســت.
ملکــی گفــت :ســوال دیگــر ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان از ظرفیــت
نهادهــای فرهنگــی و تربیتــی بیــرون بــرای نیــل بــه اهــداف یــاری
گرفــت؟ آیــا در ایــن جــا میشــود روی الگویــی اندیشــید و فکــر کــرد؟
رئیــس ســازمان پژوهــش گفــت :ما یــک مســئلهای در تعلیــم و تربیتمان
داریــم بــه نــام تزکیــه .بــه نظــر بنــده خورشــید کهکشــان تربیتــی مــا
همیــن تزکیــه اســت .یعنــی اگــر مــا نظــام تعلیــم و تربیــت خودمــان را بــه
یــک منظومــه تشــبیه کنیــم ،خورشــید ایــن منظومــه تزکیــه اســت .امــا مــا
چــه مقــدار در مزکــی کــردن دانشآمــوزان موفــق هســتیم؟ البتــه مزکــی
کــردن نــه بــه ایــن معناســت کــه آنهــا گناهکارنــد ،چــون تزکیــه یــک
پیوســتار اســت و نقطــه نیســت .مــا چ ـهکار کنیــم کــه دانشآمــوزان مــا
دیپلــم میگیرنــد و از مدرســه بیــرون میآینــد بــا تزکیــه خــو گرفتــه باشــند
و روح پرهیــز از گنــاه داشــته باشــند؟ البتــه ایــن حرفهــا بــا اوضاعــی
کــه مــا داریــم شــاید بــه قــدری بــه طنــز شــباهت داشــته باشــد .امــا خــب
اینهــا واقعیــت هســتند و مــا هــم بایــد براســاس آرمانهــای خــود کار
ً
کنیــم و نقشـهای نــو بیاوریــم .مــن از ایــن بابــت خودمــان را شــدیدا ناتــوان
میبینــم .بلــد هســتیم تعلیــم بدهیــم ولــی بلــد نیســتیم مزکــی کنیــم.
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چــهکار بایــد کــرد؟ برنامههــای درســی چــهکار بکننــد؟ معلمــان چــه
نقشهایــی دارنــد؟
رئیــس ســازمان پژوهــش خطــاب بــه نماینــدگان دفتــر تبلیغــات اســامی
گفــت :مــا تحــت مســئله مــادر کــه مســئله تحــول اســت یــک چنیــن
نیازهایــی داریــم .حــاال شــما راهنمایــی خواهیــد فرمــود کــه مــا بــرای تأمین
ایــن نیازهــا مــا ایــن نســبت را چگونــه تعریــف کنیــم .یــک موقــع ممکــن
اســت کــه بــه برگــزاری نشسـتها اکتفــا کنیــم .عــرض کــردم کــه آنهــا در
جــای خــود خیلــی مفیــد هســتند ،امــا برگــزاری نشس ـتها کلیــد طالیــی
اوضــاع کنونــی مــا نیســتند .بنــده کــه اآلن مســئولیت ســازمان را دارم بــه
اینهــا فکــر میکنــم .در مــورد بقیــه مســائل باألخــره کارشناســان هســتند
و حــل و فصلشــان میکننــد .مــن مــدام بــه ایــن فکــر میکنــم کــه مــا
قــول دادیــم تحــول ایجــاد شــود و همــه هــم بــه یــک نوعــی منتظرنــد .مــن
برنامــه درســی مطالعــات اجتماعــی را بــا چــه مدلــی بایــد بــه ســند تحــول
بنیادیــن وصــل ســاختار و ارگانیکــی کنــم؟ مــن هنــوز اینجــا ســوال دارم.
یعنــی هنــوز مســئله برایمــان روشــن نیســت.
ملکــی در پایــان جلســه بیــان کــرد :بنــده آمادگــی دارم کــه یــک کارگــروه
تشــکیل بدهیــم تــا روی نحــوهی ارتبــاط دو نهــاد ســازمان پژوهــش و
دفتــر تبلیغــات اســامی بــا ایــن تفکــر کــه میخواهیــم پاســخ مســائل
اساســی را پیــدا کنیــم ،چارهاندیشــی کنیــم.
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