تبیان ،رسانه تقریبی در استان کردستان
حممدجعفر حممدزاده(مدرس دانشگاه مذاهب اسالمی و سر پرست تدوین دانش نامه مطبوعات ایران)

تبیان ،دوماهنامه علمی ،فرهنگی و اجتماعی فاریسزبان به صاحبامتیازی سیدمویس موسوی
قهدریاین و سپس سیدحممد حسیین شاهرودی است که از  1371تا کنون ( )1393در سنندج
ج
منتشر میشود .این دو ماهنامه وابسته به مركز بزرگ اسالمی غرب کشور است كه در  ،1359به
دستور امام مخیین(ره) ،تأسیس شد و از  1360سرپرسیت آن را مناینده امام در كردستان یا مهان مناینده
ویل فقیه در این استان برعهده گرفت .این مركز انقالیب ،اجتماعی و مذهیب اهداف و وظاییف دارد كه
از مجله آهنا تعلمی و تربیت طالب بر مبنای نیازهای جامعه با تأسیس و تقو یت مدارس علوم دیین،
شناسایی و سازماندهی روحانیت اهل ّ
سنت منطقه برای بهكارگیری در مستهای خمتلف از مجله
ایاد وحدت
امامت مجعه و مجاعت ،اهتمام به تبلیغ دین با هبرهگیری از مساجد و حمافل مذهیب ،ج
رو یه در پاسخگویی به استفتائات شرعی اهل سنت و ...است .هماکنون حسیین شاهرودی ،مناینده
ویل فقیه در کردستان ،بر مركز بزرگ اسالمی غرب کشور نظارت میكند و امتیاز تبیان به نام اوست.
ن
سیدحممدحسی در یاباری
حمرمعیل فرایش ،مدیر مرکز و مدیرمسئول نشریه است و سردبیری نشریه را
بر عهده دارد (نک :تارمنای نشریه تبیان) .جموز این نشریه در  31فروردین  1371صادر شده است
(فهرست جامع مطبوعات.)156 ،1391 ،
خ
از تبیان تا كنون (آذر  102 ،)1393مشاره منتشر شده است .ن ن
ستی مشاره این نشریه در  15آذر ،1371
ن
سومی مسینار بینامللیل وحدت اسالمی در كردستان ،در  60صفحه و با قیمت
با عنوان و یژهنامه
سیصد ر یال منتشر شد .تعداد صفحات آن در دوره انتشار یكسان نبوده است و از  34صفحه تا
ً
بیش از  100صفحه در ن
بی مشارههای آن دیده میشود؛ مثال مشاره  112 ،80صفحه داشت .قیمت
نشریه نیز به مرور افزایش داشته است؛ برای منونه در  1375به پانصد ر یال رسید و هماكنون ()1393
با قیمت یسهزار ر یال به فروش میرسد.
سرلوحه نشریه به این صورت است :عنوان با خط گرافیكی به گونهای طراحی شده كه نقطه
آخرین حرف آن ،یعین «ن» ،ستارهای هشتپر (مشسه) است .طرح کیل سرلوحه ،در طول انتشار
ن
گرفت آن در صفحه گاهی تغییر کرده است .رنگ سرلوحه ،به تناسب
تغییری نکرده و تهنا جای قرار
خ
رنگ زمینه جلد متفاوت است .در سالهای نست ،قطع نشریه وز یری ( 28در  17سانیتمتر) بود
و پس از آن در قطع جملهای ( 28در  21سانیتمتر) درآمد .جلد نشریه ،چهاررنگ و از جنس مقوای
گالسه است .نشاین دفتر نشریه« ،خیابان امام مخیین(ره) ،روبهروی استانداری کردستان ،مركز بزرگ
اسالمی غرب كشور» است.
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موضوع غالب و حمتوای اصیل مطالب تبیان ،تقریب ن
بی مذاهب اسالمی است و تالش گردانندگان
آن بر این است كه با اختالفات و نزاعهای مذهیب در میان مسلمانان مقابله کنند؛ ازمهینرو ،مشاره
خنست نشریه نیز به مسینار بینامللیل وحدت اسالمی در كردستان و انعکاس اخبار آن اختصاص
داده شد .این مشاره ،حاوی مطالیب از این دست است« :پیام رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت
آیتاهلل خامنهای به مسینار وحدت در شهر سنندج»« ،هفته وحدت در هبار آزادی ایران» از ماموستا
ّ
تسن و ّ
بی فقهای ّ ن
ملعبدالرمحن امحدی چراغی« ،تقریب ن
تشیع» از عبدالكرمی یبآزار شیرازی،
الریاین (وز یر فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت)،
«جایگاه نیب اكرم(ص) در نظام هسیت» از عیل ج
ّ
ملحممد خضری اشنوی« ،منشور تقریب ن
بی مذاهب اسالمی»« ،وحدت
«جهان وحدت» از
ن
ن
مسلمی از دیدگاه قرآن و عترت» از جنمی« ،قطعنامه سومی كنفرانس بینامللیل وحدت اسالمی»
ن
ن
چنی مطالیب
دومی مشاره تبیان (هبمن و اسفند  ،)1371در  34صفحه منتشر شد و
و جز ایهنا.
خ
ن
را دربرداشت« :پانزدمهی هبار آزادی»« ،سلسله درسهایی از تفسیر قرآن»« ،تاریچه قدس»،
«نكاح و طالق در فقه شافعی بر مبنای قول راجح»« ،پاسخ به شهبات» و جز ایهنا .از میان
مطالب آخرین مشاره منتشرشده (ش  ،102شهریور  ،)1393میتوان به این موارد اشاره کرد :سرمقاله
با عنوان «از دولت اسالمی تا خالفت شیطاین» (حتلییل بر دیدگاه و عملكرد گروههای افراطی)،
ن
«فلسطی در كالم امام مخیین(ره)»« ،رابطه دین و فرهنگ» از ابوطالب ربیعنیا« ،امامرضا(ع) از
منظر دانشمندان مذاهب اسالمی» از مرمی یزداین« ،چهارگانههای رسانهای ترو یج سلفیت» از رئوف
ّ
«حجیت روش علمی و فقهی رؤ یت هالل در مذاهب مخسه» از رمحن غرییب« ،تقلید از
سعیدیان،
غرب در ظواهر» ترمجه گالله حسینپناهی« ،فرزندم تغییر كرده» از عمر املفدی با ترمجه ثریا رحیمی،
«انفاق و نقش آن در رستگاری فرد و جامعه از منظر قرآن كرمی» از مولود امحد« ،جایگاه وقف در
سیره نبوی» از طهماسب مرادی و حممدعابد عبایس ،خبرهایی از دفتر منایندگی ویل فقیه در كردستان
و مركز بزرگ اسالمی.
انتشار تبیان طی دو دهه گاه با وقفههایی مهراه بوده است؛ در برخی سالها یك یا دو مشاره بیشتر
منتشر نشده و پس از چند ماه با انتشار دو مشاره در یك جملد عرضه شده است .منونه این مسئله
مشارههای  9و  10نشریه (فروردین ،اردیهبشت ،خرداد و تیر  )1374است که درواقع دو مشاره یکجا
منتشر شده است .این نشریه ،گاه به مناسبتهای خمتلف ،و یژهنامههایی منتشر كرده یا مشارهای را
به موضوعی خاص اختصاص داده است؛ از مجله و یژهنامه «سال امام عیل(ع)» (ش ،44هبمن و
اسفند  )1379و و یژهنامه «سال عزت و افتخار حسیین و شجره ّ
طیبه اهل بیت در كردستان» (ش
 56و  ،57هبمن ،اسفند ،فروردین و اردیهبشت  1381و .)1382
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خ
تبیان ،مشارههای متلف؛ فهرست جامع مطبوعات  ،1391معاونت امور مطبوعایت و اطالعرساین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ص156؛ www.nashriehtebyan.ir
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