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توكل به خدا
سوره مباركه آلعمران


کوتاهیکردهایم
محسن رضایی ،پژوهشگر دینی
مـا در مقابـل عیـد غدیـر کوتاهیهـای زیـادی کردهایـم و بـا تمـام قدرت
بـرای احیای عیـد والیت قیـام نکردهایـم .در روایات وظایف متعـددی برای
عاشـقان والیـت تعریف شـده که در ایـن مجال فرصت تبیین آنها نیسـت
امـا بزرگترین کوتاهـی ما در مقابل خطبه غدیریه اسـت .یکی از مهمترین
جمالتی که پیامبر اکرم kدر خطب ه غدیریه ذکر کرده ،این استَ « :فلْ ُی َبلِّ ِغ
الْحاضِ ُر الْغائ َِب َو الْوال ُِد ال ْ َول َ َد اِلى یَ ْو ِم الْقِیا َمه /بایسـته اسـت حاضران به غایبان
و فرزنـدداران بـه فرزنـدان خویش تـا برپایی روز قیامت سـخنان امـروز مرا
برسانند» .آن حضرت در جای دیگری فرموده« :باالترین نقطه امر به معروف
این اسـت که به گفته من عمل شـود و این مفاهیم به دیگران اعالم گردد».
تـا بـه حـال بـه ایـن اندیشـیدهایم کـه در قبـال مسـئولیت سـنگینی که
پیامبـر گرامـی اسلام kبـر دوش همگـی ما گذاشـته چـه کردهایـم؟ آیا
بـه ایـن فکـر کردهایـم کـه چگونـه میتوانیـم خطبـ ه غدیریـه را بـه همه
معرفـی کنیـم؟ زمانی کـه پیغمبر ایـن کار را بـه عهده ما گذاشـت فرصت
فضـای مجـازی در دسـت مـا نبـود .سـوال ایـن اسـت کـه دانشـجویان
عزیـز مـا کـه هـر کـدام زبـان دومـی را کار کردهانـد آیـا پیـام والیـت را
بـه گـوش جوانـان تشـنه حقیقـت در کشـورهای دیگـر رسـاندهاند؟
نزدیـک بـه  200میلیون شـیعه در دنیـا داریم .اگر جوانـان این جمعیت
انبـوه هـر کدام پیـام خطبه غدیریه را بـه گوش یک نفـر از مذاهب دیگر
رسـانده بودند االن برکات زیادی را در دنیا شـاهد بودیم .آیا وحشـیهای
داعشـی میتوانستند خودشـان را به اسـم اسلام به دنیا معرفی کنند و
اصال خبری از مظلومیت شـیعیان به گوش ما میرسـید؟ اسـتیکر 100
روز مانـده بـه محرم را درسـت میکنیم و بـرای هم میفرسـتیم اما این
را کـه عالمـه امینی فرموده زمانی مؤمنین خطبه غدیریـه را حفظ بودند
و حفـظ کردن آن را بر فرزندان خودشـان واجب میدانسـتند نمیدانیم!
طبق گفته سیدابوالحسن اصفهانیwاز خصایص حفظ کردن و خواندن
ماهـی یکبار خطبه غدیریه این اسـت که نسـل طیب و طاهر میشـود.
مگر مـا نگران عاقبتبخیـری فرزندان و نسـل بعد از خودمان نیسـتیم؟
نسـل گذشـته برای عاقبتبخیری مـا نگران بودنـد و تالشهـای زیادی
کردهانـد تـا پیـام هجدهـم ذیالحجـه سـال دهم هجـری به ما برسـد.
فرصـت گرانبهـای اربعین با لشـکر  20میلیونی ،صـدای قیـام اباعبداهلل
 gرا بـه گـوش عالـم رسـانده اما از بسـیاری از کشـورها اگر بپرسـیم
دربـاره غدیـر شـنیدهاید یـا نـه ،جوابـی ندارنـد! اگـر یـک عـده در
گوشـهای از جهـان تشـنه ایـن حقیقـت باشـند و مـا در مقابـل آنهـا
کوتاهـی کـرده باشـیم فـردای قیامـت در کنـار حـوض کوثـر در
مواجهـه بـا موالیمـان امیرالمؤمنیـن gچطـور سـر بـاال بیاوریـم!
شـیخ انصاری لحظـات آخر عمـر مرحوم میرزای شـیرازی باالی سـر
او بود که متوجه شـد او مشـغول گریه کردن اسـت .پرسـید شـما که
ایـن همـه بـرای اسلام زحمـت کشـیدهاید ،عالـم دینـی پـرورش
دادهایـد و کتـاب داریـد چـرا گریـه میکنیـد؟! میـرزا فرمـود مـا
اعتقـاد داریـم روز محشـر پرونـده اعمالمـان بـه محضر امـام زمان
 fعرضـه میشـود .اگـر حضـرت از مـن بپرسـد کـه گوشـهای از
عالـم عـدهای تشـنه صـدای اسلام بودنـد و تـو میتوانسـتی و بـه
آنهـا کمـک نکـردی ،چطـور به چشـم آقایـم نـگاه کنم؟ هـر لحظه
بایـد بـرای نعمت والیت خدا را شـکر کرد .رسـول اکـرم kدر خطبه
مـدهللِ الَّـذي َهدانا ل ِهـذا َوما ُك ّنـا ل ِ َنهتَـد َِي لَوال
«الح ُ
غدیریـه فرمـودهَ :
أَن َهدان َـا ال ُهـل» .بهتریـن شـکر قـدم برداشـتن بـرای والیتپذیـری
دیگـران اسـت کـه عاقبتبخیـری هـم فقـط و فقـط در همیـن اسـت.
خداوند متعـال را به وجـود مقدس امیرالمؤمنین gقسـم میدهیم ما
را در جهـت تبلیغ خطبه غدیریه و والیت ایشـان موفق بدارد انشـاءاهلل.

آیـتاهلل علـوی گرگانـی در دیدار با سـیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی با بیـان اینکه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی با امور
دینـی مرتبـط اسـت ،گفـت« :بنابر فرموده نبی مکرم اسلام kدین بهترین مسـئلهای اسـت که انسـان باید دنبـال آن بـرود .هیچ موضوعی
جایگزیـن اهمیـت به دین نمیشـود و بر این اسـاس ،رسـول خـدا بـه امیرالمؤمنین gمیفرمـود مراقب دینـت باش».

«خداوند گواهی میدهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نيز گواهی میدهند در حالی که خدا در تمام عالم قیام به عدالت
دارد .معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است»( .آي ه  18سور ه آلعمران)
کودکان برای اینکه بتوانند بادبادک خود را هوا کنند ،آن را به یک نخ میبندند .برای همین به راحتی بادبادک باال میرود و اوج میگیرد .چون اگر چند نخ به
آن ببندند امکان ندارد باال برود و همین پایین تکه تکه ميشود و هر تکهای دست کسی میافتد .زندگی ما نیز به گفت ه پیامبران چنین تمثیلی دارد .انبیا این
نکته را گوشزد میکردند که اگر بخواهید اوج بگیرید و آسمانی شوید به چيزي اتکا کنید كه آن خداست .غیر از خدا بندگی نکنیم و خود را به غیر از او نبندیم.

جایگاه آسمانی عید غدیر را زندهنگهداریم
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جوامـع بشـری نيازمنـد يـادآوری و حضـور هميشـگی هويتهـای فرهنگـی و
اصالتهـای معنـوی هسـتند .زنده نگهداشـتن شـعائر الهی رسـالتی اسـت كه
مرزبانـان عقيـده و ايمان از جمله رسـول اكرم kبر آن تأكيد داشـتهاند .پيامبر
فرمـوده« :بـه من تبريك بگوييـد .زيرا خداوند مـرا به پيامبری و اهـلبيتم را به
امامت ممتاز سـاخت» .روايت اسـت رسـول گرامی اسلام kپـس از ذكر خطبه
غديریه در خيمه مخصوص خود نشسـت و خطاب به اميرالمؤمنیـن gفرمود در
خيمه ديگری بنشيند و به مردم امر کرد به حضور او برسند و به وی تبريك بگويند.
جایـگاه واالی عیـد غدیـر در روایـات :رسـول اکـرم kفرمـوده« :روز غدیر
خـم برترین عیدهـای امت من اسـت و روزی اسـت که خداونـد بزرگ دسـتور داد
بـرادرم علـی بـن ابیطالـب را به عنـوان پرچمـدار و فرمانـده امتم منصـوب کنم تا
بعـد از مـن مـردم بـه دسـت او هدایت شـوند .غدیـر روزی اسـت که خداونـد دین
را در آن تکمیـل و نعمـت را بـر امـت من تمام کـرد و اسلام را دین آنها قـرار داد».
امـام صـادق gنیـز فرمـوده« :بـه خـدا قسـم اگـر مـردم فضیلـت واقعـی روز
یدانسـتند ،فرشـتگان روزی  10بـار بـا آنهـا مصافحـه میکردنـد .بـه
غدیـر را م 
راسـتی بخشـشهای خـدا بـه کسـی کـه آن روز را بشناسـد قابـل شـمارش
نیسـت» .زیـاد بـن محمـد بـه امـام صـادق gگفـت آیا مسـلمانان عیـدی غیر
از عیـد قربـان ،عیـد فطـر و روز جمعـه دارنـد؟ امـامفرمـود« :آری ،روزی کـه
رسـول خـدا ،kامیرالمؤمنیـن علـی gرا بـه خالفـت و والیت منصوب کـرد».
ب َ َزنطـی از یـاران امـام رضـا gنیز گفتـه« :خدمت آن حضـرت بـودم در حالیکه
مجلـس مملو از جمعیت بـود و با یکدیگر دربـاره غدیر گفتوگـو میکردند .برخی
از مـردم ایـن واقعـه را منکر شـدند .امام فرمود پـدرم از پـدرش روایت کـرده که روز
غدیر میان اهل آسـمان مشـهورتر اسـت تا میان اهـل زمین .ای بزنطـی! هرجا که
هسـتی در ایـن روز نـزد قبر جـدم امیرالمؤمنیـن برو .به درسـتی کـه در ایـن روز
خداونـد گناه  60سـال مؤمنیـن زن و مرد را میبخشـد و آنهـا را از آتـش دوزخ آزاد
میکنـد چند برابر آنچه در ماه رمضان ،شـب قدر و شـب عید فطر آزاد کـرده بود».
توصیـه به شـادی و سـرور در عید غدیـر :امـام صـادق gفرمـوده« :عید
غدیر روز عبادت و نماز و سـپاس و سـتایش خداسـت و روز سـرور و شـادی اسـت
بـه دلیـل والیت مـا که خـدا بر شـما منـت گذاشـت .دوسـت دارم شـما آن روز را
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روزه بگیریـد» .آن حضرت همچنیـن فرموده« :یک درهـم دادن به بـرادران باایمان
و بامعرفـت در روز عیـد غدیـر برابر هـزار درهم در روزهـای دیگر اسـت .بنابراین در
ایـن روز بـه برادرانـت انفـاق کـن و هـر مـرد و زن مؤمـن را شـاد گـردان» .علی بن
ابیطالـب gدرباره وظایـف مؤمنیـن در روز عید غدیر فرمـوده« :در ایـن روز برای
خانـواده بیشـتر هزینه کرده و بـه برادرانتان نیکی کنیـد .خدا را برای آنچه به شـما
بخشـیده سـپاس گویید .با هم باشـید چراکه خداونـد جدایی و پراکندگی شـما را
سامان میبخشد .به یکدیگر نیکی کنید چون خداوند الفت شـما را پایدار میسازد.
نعمتهـای خـدا را به همدیگر هدیه دهید زیرا خدا چندین برابر عیدهای پیشـین
و عیدهـای آینـده به شـما پـاداش میدهـد؛ پاداشـی که ویـژه چنین روزی اسـت.
نیکـیکردن در ایـن روز ثروت را ثمربخش میسـازد و بر عمـر میافزاید .همدردی
کـردن و مهـرورزی با یکدیگر در ایـن روز رحمت خداوندی را جلب میکنـد .آن اندازه
کـه تـوان داریـد از فضـل خداونـد بـرای بـرادران و خانوادهتـان بـا بذل آنچـه موجود
اسـت فراهم سـازید .لبخند و شـادمانی را میان خویش و در برخوردهایتان آشـکار
سـازید و سـتایش و سـپاس خداونـد را بر آنچه به شـما بخشـیده نمایـان کنید».
توجه به شـادیهای تعالیبخش :جامعه ما در شـرایط فعلی به یک برنامهریزی
و مشـارکت پایدار در زمینه فرهنگسازی برای شـاد بودن نیاز دارد چراکه در شرایط
نالمللـی فعلی و تالشهایی که رسـانههای غربـی برای ارائـه تصویری غیرواقعی
بی 
و خشـن از دیـن مبیـن اسلام میکنند ،باید همه دسـت به دسـت هـم بدهیم تا
ایـن مجالس و محافل دینی تریبون پرقدرت ترویج اسلام ناب محمدی شـوند و از
ایـن کانـال ،حقایق دینی بیـش از پیش برای جامعه به ویژه جوانان منتشـر شـود.
نگاهی گذرا به تعالیم اسلامی نشـان میدهد که شادی و نشـاط از آثار ایمان است
چراکه مذهب بر زمینههای پیدایش شـادی سـفارش کرده و نشانههایش را ستوده.
توصیه به شـرکت در مجالس شادی مثل مجالس عروسـی ،ولیمه و اطعام دادن
هنـگام ازدواج و تولـد فرزنـد ،خریـد خانه و برگشـت از حـج و زیـارت که هدف
از آنهـا ایجـاد انس و الفت و صفا بین مؤمنین و مسـرور سـاختن آنهاسـت ،گواه
اهمیـت دادن دیـن مبین اسلام به موضوع شـادی و سـرور اسـت .سـفارش به
پوشـیدن لباسهای نیکو ،معطر بودن ،شـادی کردن و شـاد ساختن یکدیگر در
اعیاد اسلامی به ویژه عید سـعید غدیـر و تأکید بر صلـه ارحام و اطعـام دادن و
دسـت دادن با مؤمنین و زیارت و تبسـم کردن به رویشـان و هدیه دادن به آنها
شـاهد دیگـری بر توجه اسلام بـه این امر اسـت .هـدف از جشـنهای مذهبی
مثل عید سـعید غدیر بایـد ارتقای معرفت مؤمنین باشـد .برگزاری جشـنهای
مردمی در اعیاد اسلامی نباید در حد جشـنهای خیابانی خالی از معارف دینی
باشـد بلکه بایـد با بهرهگیری از شـور حاصل از عیـد غدیر نیل به شـعور باطنی
را هدف بگیریم .زیرا اصوال اگر شـور حاصل از بزرگداشـت شـعائر به شـعور و
هدفـی خاص نرسـد ،بیثمر اسـت .از نگاه اسلام هر نوع شـادی مـورد تأیید
نیسـت .اسلام شـادیای را که ناشـی از حماقت باشد مانند شـادی ناشی از
نوشـیدن شـراب ،شـنیدن موسـیقی و مصـرف مواد مخـدر به عنوان شـادی
قبـول نـدارد و ایـن مـوارد را شـادیهای پـوچ و بیخاصیت میدانـد .عدهای
تنهـا شـیرینی و شـربت دادن را الزمـه برگـزاری جشـن و سـرور میداننـد
و اغلـب بـه جـای بهرهگیـری از یـک روحانـی خبره یا یک کارشـناس مسـائل
دینـی از یـک مـداح یـا مرثیهسـرا که شـاید کمتـر به محتـوای مطالـب توجه
دارد دعـوت بـه عمـل میآورنـد .در آیین مقدس اسلام همه چیز حتی شـادی
و شـاد بـودن بایـد در راسـتای رسـیدن به هـدف اصلـی آفرینش یعنـی «قرب
الـی اهلل» باشـد .یعنی شـادی باید برای انسـان تعالیبخش باشـد .اهل بیتb
از مـا انتظـار دارند چنین معیاری را برای شـادی مدنظر قرار دهیـم .خصوصا در
عیـد اکمال دین و اتمـام نعمت .هیئتها ،رسـانهها و متولیان فرهنگی موظفند
بـرای رسـیدن بـه شـعور و خرد فـردی و جمعـی برخاسـته از متن جشـنها و
مراسـم مناسبتی ،فکرها و اندیشـههای جدید را متناسب با نیاز مخاطبان عرضه
کننـد کـه الزمه آن گسـترش افـق دیـد و مطالعه کتـب معتبر حدیثی اسـت.

خـــــط خبــر

آیتاهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه به عاشورا و اربعین اهمیت داده شده و باید داده شود اما به غدیر آنچنان که باید اهمیت داده نشده،گفت:
«عالوه بر برکات دیگر گسترش شادیهای غدیر نشان میدهد که اسالم تنها عزاداری نیست و این بهانه برطرف میشود .برنامهریزی شده
در قم راهپیمایی غدیر برگزار شود همانگونه که در اربعین و فاطمیه راهپیمایی برگزار میشود .در این راهپیمایی کاروان شادی هیئتهای
مذهبی و مردم از حرم مطهر حضرت معصومه hبه مقصد مسجد مقدس جمکران میروند .البته باید مراقب بود که افراد ناآگاه چهره غدیر
را مخدوش نکنند و به جای تقریب ،اختالف ایجاد نکنند .اهل سنت اصل غدیر را قبول دارند و میتوانند در این جشنها شرکت کنند».
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تغذیه فکری تشکلها

حضور جوانان در هیئتهای مذهبی ،پیشـرفت در کار سـازمان تبلیغات اسلامی را نشـان میدهد که به مثابه ترقی
و ایجـاد انگیـزه و عاملـی برای احیای فرهنگ اسلامی و عاشـورایی اسـت .معممیمقدم در پاسـخ به این سـوال که
سـازمان تبلیغات اسلامی به ویژه بخش تشـکلهای دینی و مراکز فرهنگی چه مأموریتی دارد ،میگوید« :اداره كل
تشـكلهاي ديني و مراكـز فرهنگي وظيفه برنامهریزی برای سـازمان یافتـن نیروهای مؤمن و پیدایش تشـکلهای
الزم بـهمنظور بهرهگیری از توانمندی آنها در توسـعه فرهنگ دینی و تعمیق بینش و ارتقـای آگاهیهای اعتقادی-
سیاسـی و تغذیه فکری تشـکلهای فرهنگی -دینی و اقشـار اجتماعی تأثیرگذار را برعهده دارد».

نظارت بر  60هزار مداح

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات
یگوید
اسالمیازبرنامههايایاممحرمم 

حضورجواناندرهیئتهای
مذهبی،یعنیترقیوپیشرفت
سعید سعیدی
یازدهـم اردیبهشـتماه سـال 86بود كه مصوبه شـوراي عالـي انقالب فرهنگي ابالغ شـد .براسـاس اين مصوبه
سياستهاي سـاماندهي شئون فرهنگي در مناسـبتهاي مذهبي ابالغ و سـازمان تبليغات اسالمي موظف شد
با همکاري دسـتگاههاي دولتي و غيردولتي به ويژه سـازمان صداوسـيما ،وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامي ،دفتر
تبليغـات اسلامي و نهاد نمايندگـي مقام معظم رهبري در دانشـگاهها نسـبت بـه اجراي سياسـتها و خطوط
مشـي فوق اقـدام و گزارش آن را سـاالنه به شـوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه کنـد .از این رو تصميمـات حوزه
محرم و سـاير مناسـبتها برعهده سـتاد سـاماندهي اسـت و همين كار جمعي منجر به كسـب توفيقاتي شد
كه مقام معظم رهبري در سـال 95فرمودند امروز خوشـبختانه سـطح تفکـرات مذهبی در بین قشـرهای جوان
ی پیدا کـرده .رضا معممیمقـدم ،مدیر کل تشـکلهای دینی و مراکز فرهنگی سـازمان تبلیغات اسلامی
ترقـ 
ت و آمد میکردنـد موضوع بحث
میگویـد« :سـطح هیئتها خیلی باال رفتـه .از بعضیها که بـه این مجالس رفـ 
را پرسـیدم؛ سـطوح عالـی ،حرفهای خوب ،فکرهـای خوب و انبـوه جوانان .حاال ما هم اینجا جلسـه داشـتیم.
شـاید 90درصـد یا بیشـتر جوانهـا بودند .بحثهـای خوبی هم مطرح شـد .اینها خیلی باارزش اسـت .سـطح
فکـر جوانهـا در زمینههای مسـائل مذهبـی باال رفتـه و کار فرهنگی باید به همین نسـبت رشـد پیـدا کند».

از مأموریتهـای دیگـر تشـکلهای دینـی و مراکـز فرهنگـی سـازمان تبلیغات اسلامی هدايـت و نظارت بـر 100
هـزار تشـكل دينـي و  60هـزار مداح اسـت که صـدور و تمديد مجـوز براي ايـن تعداد در هر سـال انجام شـده .رضا
معممیمقـدم میگوید« :این اداره کل در سـال گذشـته فعالیتهای متنوعـی را انجام داده کـه از جمله آنها میتوان
بـه مـواردی چـون تمهیـدات و همـکاری الزم جهت دو دیـدار مداحان و شـعرای آیینی كشـور با حضـور 2500نفر
بـا مقـا م معظـ م رهبـری در یازدهم فروردین و بیسـت و نهم اسـفندماه سـال گذشـته ،برگزاری  13نشسـت فصلی
بـهصـورت مجـزا بـراي رؤسـای شـورای هیئتهـا و کانـون مداحـان و شـعرای آیینـی و مجمـع عالـي كانونهاي
فرهنگي -تبليغي و اتحاديه انجمنهاي اسلامي و نشسـت كارشناسـان تشكلهاي ديني كشـور ،برگزاری کارگاهها
و کالسهای آموزشـی برای رؤسـای هیئتها و مداحان بهمنظور توانمندسـازي جامعه هدف در سـطح اسـتانها و
سـطحبندي مداحان جهت سـاماندهي فني محتوايي مداحان و شرکت در جلسـات متعدد از جمله جلسات بررسی
آسـیبهای اجتماعی ،شـوراي هماهنگي تشـكلهاي دانشآموزي ،نمايشگاه عطر سـيب ،بنياد تخصصي مهدويت،
ی امر به معروف و نهی از منکر ،سـتاد اقامه نمـاز ،دارالقرآن
بنیاد دعبل ،شـورای هماهنگی ستایشـگری ،سـتاد احیا 
الکریم ،كميته فرهنگي اربعین ،سـتاد دهه فجر ،شورای هماهنگی تشـکلهای دانشآموزی ،ستاد ساماندهي شئون
فرهنگـي در مناسـبتهاي مذهبي ،بانك اطالعات تشـكلهاي ديني ،ارتقای سـامانه اطالعرسـاني و ...اشـاره کرد».

هر هيئت مذهبي يك جهيزيه عروس و داماد

مدیـر کل تشـکلهای دینی و مراکز فرهنگی سـازمان تبلیغات اسلامی با اشـاره بـه نوع برنامههای محرم امسـال و
قیـاس ایـن برنامهها با سـال گذشـته میگوید« :تقـارن آغاز محرم امسـال بـا ايام هفته دفاع مقدس و شـروع سـال
تحصيلـي حـال و هـواي ديگري بـه طالبان علـم و دانش خواهد بخشـيد .ترويـج صحيح نذر بـه ويژه نـذر خون در
سراسـر كشـور ،اطعام نيازمنـدان و احيای فرهنگ روحيه خيـر جمعي در هيئات مبني بر اينكـه هر هيئت مذهبي
يـك جهيزيه عـروس و داماد يا لوازم منزل مسـتمندان و آزاد كـردن زندانيان جرائم غيرعمد را انجـام دهد ،برگزاري
اجتماعات باشـكوه از جمله شـيرخوارگان علياصغر gدر  4000نقطه ايران و كشـورهاي خارجي و  700همايش
حضرت قاسـم gدر سراسـر كشـور و برگزاري اجتماعات يك روزه از جمله اجتماع بزرگ حسـينيه اعظم زنجان،
اردبيـل و همايش بانوان عاشـورايي سراسـر كشـور از جمله برنامههای مهمی اسـت که در محرم صـورت میگیرد».

منشأ همه آسیبهای اجتماعی

سـوالی که همیشه مطرح اسـت به کارکرد برنامههای محرم و تأثیر در کاهش آسیبهای اجتماعی برمیگردد .پاسخ
ایـن سـوال را رضا معممیمقدم اینگونه میدهـد« :اگر باور دینی و مجموعه ارزشهای الهی تقویت شـود ،جامعه به
سـمت کمرنگ شـدن آسـیبهای اجتماعی میل پیدا خواهد کـرد .اصوال منشـأ همه آسـیبهای اجتماعی ،ضعف
توحیدی و عقیدتی مخاطب است .اگر خدمات اجتماعی با امر تبلیغ و تبیین دین ترکیب شود -به سان آنچه رسوالن
الهـی میـان قوم خـود در راه رفـاه عمومی مردم خدمات اجتماعـی انجام میدادنـد -گرایشهای مردم بـه خداباوری
بیشـتر خواهد شـد .اگر رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگـران نظیر حقوق زن ،فرزند ،همسـایه و حقوق خود فرد
مغتنم شـمردهشـود ،جامعه آن میشـود که در رسـاله حقوق امام سـجاد gآمده و چون حقوق رعایت نمیشـود،
میشـود جامعـه کنونی که شـاهد آنیم .تبیین موضوعات مختلف و وعـظ و خطابه و امر ب ه معـروف و نهی از منکر از
جمله نقشهایی اسـت که هیئتها میتوانند ایفا کنند و نتیجهای جز کاهش آسـیبهای اجتماعی نخواهد داشـت.

ترويج فرهنگ شهادت
لهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی به
از دیگر موضوعاتی که اداره کل تشک 
آن اهتمام میورزد توجه به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است .رضا معممیمقدم میگوید:
«حضور جوانان مذهبی طی هشت سال جنگ تحمیلی در جبههها و حفظ مرزهای کشور و
اینکه افراد مذهبی نسبت به دیگر اقشار حس وطندوستی و غیرت اجتماعی بیشتری دارند
موجب میشـود امروز مدافعان حرم اهل بیت bدر سوریه ،سامرا و کاظمین کسانی باشند
که مذهبی ،هیئتی ،والیتی و فعال در امور دینی هستند .دوست داشتن وطن ریشه در ایمان
افراد دارد .فرد مذهبی به ایرانی بودن خود افتخار میکند .نمونه آن شـهيد حججي اسـت.
فعالیتهای مذهبی عالوه بر اینکه مشارکت اجتماعی را به همراه دارند ،زندگیها را شیرین و
عزتمند میکنند .گذشت ،پرهیز از تظاهر و دورویی ،دوری از رذایل اخالقی و امید به زندگی از
ویژگیهای امور دینی افراد مؤمن و هیئتی متخلق به اخالق اسالمی است .اسالم حافظ جان
و مال انسانهاست و افراد مؤمن مسلمان نیز منصف ،خیرخواه و همدل و همزبان هستند».
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خـــــط خبــر
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علی عظیمی ،رئیس هیئت مدیره بنیاد دعبل خزاعی گفت« :حدود  12هزار مداح تحت پوشش این بنیاد هستند ولی به دلیل عدم
تخصیص بودجه فقط توانستهایم  2هزار نفر از آنها را بیمه کنیم و  10هزار مداح در انتظار دریافت امکانات مانند بیمه هستند» .او
میزان حق بیمه هر مداح را  27درصد دانست که  20درصد آن از سوی بنیاد و  7درصد از سوی مداح پرداخت میشود و برخی از
آنها نیز حتی نمیتوانند همین  7درصد را پرداخت کنند.

گفتوگو با حاج احمد واعظی
به بهانه یکسال ه شدن ضمیمه هیئتی روزنامه قدس

«چهارده» نشریه

هيئتهايانقالبياست
مجتبی برزگر

«دنیـا ،دنیـای رسـانه اسـت و تمامـی اطالعـات از طریـق
رسـانه رد و بـدل میشـوند .یـک هیئت شـاید انـدازه هزار
یـا دو هـزار نفـر یـا بیشـتر جمعیت داشـته باشـد امـا این
رسـانه اسـت کـه میتوانـد هیئـت را پوشـش بدهـد و آن
را بـه گوش افـراد بیشـتری برسـاند .شـاید تأثیـر هیئتها
فقط بیـن همـان جمعیت مذهبـی و هیئتـی باقی بمانـد اما
بازتـاب آن کار رسانههاسـت .اگـر رسـانهها بتواننـد کاری
کنند کـه حاشـیه مثبتی درسـت شـود تـا وعـظ منبریها
و کیفیـت مداحیهـا ارتقـا پیـدا کنـد در مـدار موفقیـت و
رشـد قـرار گرفتهایـم .در غیـر ایـن صـورت نبایـد سـمت
حاشـیههایی برویـم کـه ممکـن اسـت بـه هیئـت ضربـه
بزننـد .منبریهـا و مداحـان وقتـی بداننـد برنامههایشـان
پوشـش داده میشـود کیفیـت کار خـود را باالتـر میبرند و
در محتوای کارهایشـان بیشـتر دقت میکننـد .در این میان
هیئتهایـی کـه محتـوای آنهـا از همـه قویتـر اسـت باید
معرفـی شـوند و به هیئتهـای نوپـا و مداحان جـوان هم در
تلفیق با پیشکسـوتان و پیرغالمـان پرداختهشـود .این کار
زیبا و رویکرد ارزشـمندی اسـت کـه هفتهنامه «چهـارده» و
برخـی از رسـانههای مذهبی دیگر در دسـتور کار خودشـان
قـرار دادهانـد» .اینهـا بخشهایـی از گفتوگویـی اسـت که
هفتهنامـه «چهـارده» بـا احمـد واعظـی مداح اهـلبیتb
انجـام داده کـه مشـروح آن را میتوانیـد در ادامـه بخوانید.

فضای مذهبی امروز را چطور میبینید؟
در شـرایط موجود با این همه تغییرات فضایی از نظر ارتباطات ،رسـانه،
حضـور ماهوارهها و تعدد شـبکهها ،فضای مجـازی و موبایلها اگر اینها
را کنار هم قرار دهیم قطعا میبینیم شـرایط سـختتر از گذشـته شده
و درواقـع همانطـور کـه حضـرات ایـن روزهـا و سـالها را آخرالزمـان
میدانند ،بنابر شـواهد موجود و پیشـگوییهایی که حضرات معصومین
فرمودهانـد شـرایط دینـداری خیلـی سـخت اسـت و حتی آنهـا تعبیر
آتـش نگهداشـتن در دسـت را سـهلتر از دینـداری توصیـف کردهانـد.
بـا وجـود ایـن همه هجمـه ضدفرهنگـی و مشـکالت بیرونـی و درونی
در فضاهـای مختلـف بالطبـع در فضـای مذهبـی زندگی کردن بسـیار
دشـوار خواهـد بود .در این فضاهـا جوانی را میبینید کـه به تعبیر مقام
معظـم رهبـری رویش امروز انقالب اسـت؛ شـهید حججـی .چند وقت
پیـش یکی از کارشناسـان امنیتی تعریـف میکرد که بیـش از 300
شبکه سـازمانیافته و تشکیالتی منسـجم با البیهای صهیونیستی-
آمریکایـی مثـل موسـاد ،سـیآیای و ...داریـم کـه نـوک پیـکان
ل بیت مخصوصـا ایرانیـان هسـتند .متولیان
حملهشـان محبیـن اهـ 
این سـازمانها در حد کارشناسـی ارشـد ،دکترا و پروفسـور هسـتند
که میکوشـند در کنار فیلمسـازان مطرح هالیوودی به صورت بهروز
و آنالیـن برنامههـای ضدارزشـی و ضدفرهنگی در اختیـار جوانان ما
قرار دهند چراکه دشـمن از قبل خط و نشـان کشـیده بـود که برای
دو قطـب مرجعیـت و هیئت برنامـه دارد .با همه این تفاسـیر جریان
دفـاع از حـرم رشـد پیـدا میکنـد .مخصوصـا رزمنـدگان حـزباهلل
لبنـان .در هفتههای گذشـته در شـهر بلعبک نوجوانانی  15سـاله را
دیـدم که بـا رویکـرد معنوی مشـابه سـالهای دفاع مقـدس در این
تشـکیالت نظامـی فعالیـت میکردند .ایـن فضاها واقعـا آلودگیهای
ضدارزشـی را باطـل و در فضـای مذهبی و والیی نقطـه عطفی ایجاد
میکننـد .تـا جایـی کـه میتوانـم ادعـا کنـم بـه مراتـب جوانـان ما
مذهبیتـر ،والییتـر و بابصیرتتـر از گذشـت ه هسـتند .رویکردهـای
مذهبـی آنقـدر در قالـب هیئتهـا بـه شـکوفایی رسـیده کـه در
پـرورش ایـن رویشهـا و مدافعان حـرم نقـش پیشرونده دارنـد .اما
در عیـن حـال بایـد بیشـتر از دیـروز مراقب فضـای هیئتها باشـیم
کـه دسـتخوش برخـی از حـرکات سـازمانیافته دشـمنان نشـوند.

بفرمائیـد چقـدر هیئتهـا بسـتری را فراهـم کردهانـد
تـا جوانان دینـدار پـرورش پیـدا کننـد؟ در این بیـن برخی
بـه رویـش تفسـیر میکننـد و برخـی مدافـع حـرم تربیت
میشـوند .چقدر جامعه هیئتـی و مداحان در این مسـیر مؤثر
بودهانـد؟
اگـر جایـی تأثیرگـذار باشـد ،هیئت اسـت .اگر جسـتوجویی داشـته
باشـید ،در میـان ایـن همـه ایثـار و شـهادت نـا م هیئتـی و هیئـت
میدرخشـد .از هـر کـدام آنهـا هـم مصاحبـهای دیدهایـد میبینیـد با
افتخـار میگوینـد هیئتی هسـتند و نوکر اباعبـداهلل gچراکـه درون
هیئـت تمرین انقالبیگـری را با فریاد هیهات مناالذله سـر میدهند .با
ایـن همه نورانیت و بر مدار معنویت حرکت کـردن از هیچ دریچهای به
غیـر از همین هیئتها مدافع حرم بیرون نمیآید .بسـیاری از نوجوانان
و جوانـان فعـال هیئتی پیش مـن میآینـد و التماس میکننـد که ما
چطـوری میتوانیـم مدافع حرم شـویم .به عقیـده مـن تأثیرگذارترین
و کوتاهتریـن راه بـرای مدیریـت و حمایـت جوانـان والیـی و مذهبی با
رویکرد انقالبی و دفاع همهجانبه ،هیئت اسـت .باید در فضای رسـانهای
هیئت بتوانیـم خوب کار کنیـم .هفتهنامه «چهارده» در همین مسـیر
حرکـت میکنـد .وقتی شـما عدد چهـارده را بـه عنوان نام شناسـنامه
رسـانهتان برگزیدهایـد یعنـی در خود نـام هفتهنامه هـم فرهنگهایی
را اندوختهایـد و هـر مخاطبـی با مطالعه نشـریهتان میتوانـد در همان
وهلـه اول یـاد چهـارده معصوم بیفتـد .اما شـما باید بیـش از پیش در
مقابـل حربههـای تبلیغـی دشـمن بـه پادزهر رسـانهای بیندیشـید تا
سالمسـازی جامعـه و حفـظ دین محقق شـود.
بـه نقـش رسـانهها اشـاره کردید .مـا چهـل و چهارمین
شـماره هفتهنامـه «چهـارده» را منتشـر کردیـم و در طـول
فعالیـت بـا بازخوردهـای فراوانی مواجه شـدیم .به نظر شـما
رسـانه چقـدر میتوانـد در خدمت هیئـت باشـد و هفتهنامه
«چهـارده» چـه رویکردهایی را در مسـیر خودش قـرار بدهد
تـا در رونـد رو به رشـد هیئتهـا ،مداحـان و واعظـان نقش
داشـته باشد؟
حضـرت آقـا در مـورد فضای مجـازی و نقـش رسـانهها تعبیر جالب
افسـران جبهـه نـرم را بـه کار میبرند .شـما میتوانیـد از جمله این
افسـران جبهه نرم باشـید .ایـن نورانیت فضای هفتهنامـه «چهارده»
صـرف اقدامـات منحصـر بـه فـرد شـما در عرصـه هیئتهاسـت .به
نظر من شـما بیشـترین ،بهتریـن و مثمرثمرترین اقـدام را به عنوان
یـک هیئتـی انجـام میدهیـد .از روزی کـه هفتهنامـه شـما شـروع
بـه کار کـرد فصل جدیـدی از فعالیـت فرهنگی و تبلیغی بـا محوریت
هیئـت آغاز شـد .شـما نورانیتی را در حـول محور هیئت ایجـاد کردید
کـه هـر کسـی میتوانـد از آن بهـره ببـرد .در مـورد اینکه فلان مداح
یـا پیرغلام را بـه معنـای ظاهـری معرفـی میکنیـد کافـی اسـت یـا
خیـر میتوانـم بگویم کافی اسـت امـا بیثمر هـم نیسـت .جوانانی که
کارهـای جهـادی انجـام میدهنـد و رزمنـدگان مدافـع حـرم از جمله
هیئتیهای ما هسـتند کـه میتوانید به معرفـی آنها بپردازیـد .در واقع
«چهـارده» رسـانه هيئتهـاي انقالبـي اسـت .فکـر میکنم بـا عنایت
امـام رضـا gفتـح بابـی بـود و یـک نـوع خطشـکنی ایجـاد کردید.
امیـدوارم تحـت توجـه امـام هشـتم بیـش از پیـش موفـق باشـید .به
ایـن نکتـه مهـم هم توجـه کنید کـه مـا در فضـای رسـانهای و هنری
عقـب هسـتیم .مـا چقدر فیلـم با محوریـت مذهبـی و هیئتـی داریم،
در صورتـی کـه موضوعـات بسـیار جذابی هسـت که میبینیـم اندک
تولیـدات در ایـن راسـتا مخاطبان زیـادی را بـه خود جذب کرده اسـت.
چنـدی پیش به سـوریه و شـهر بلعبـک لبنـان رفتید و
در جمع رزمنـدگان حماسـهخوانی کردیـد .امروز متأسـفانه
مداحانـی را کـه در ایـن فضـا ستایشـگری میکننـد بـه
سیاسـیکاری محکوم میکنند! از طرفی دشـمن هم با جدیت
در هیئتهـا نفوذ کـرده و با تبلیغات گسـترده بـه ایجاد نفاق
مشـغول اسـت .در مقطعی با اتهام پاکتهای نجومی و امسال

خـــــط خبــر

چهارمین همایش «قیام تاریخی عاشـورا از دیدگاه اهل سـنت» به همت دانشـگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان با حضور علمای برجسته
شـیعه و سـنی و با هدف تقویت وحدت امت اسلامی در دانشـگاه آزاد اسلامی زاهدان برگزار شـد .در اين همايش با چند محور تاریخی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسـی با شـاخصههای اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسـین ،gنقش وسایل ارتباط جمعی در پیامرسانی
ل سـنت تدارك ديده شده بود.
اهداف عاشـورا ،نقش فرهنگی عاشـورا در جلوگیری از تهاجم فرهنگی و اهداف قیام عاشـورا از دیدگاه فرق و علمای اه 
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نامه هـیئت
ویژه

سهشنبه  14شهريور 1396

 14ذیالحجه 1438

به مداحی
برونمرزی
نیاز داریم

هم با شـایعهپراکنی در کانالهای ضدانقلاب! برای جلوگیری
از پیشـرفت ایـن نـوع اهداف شـوم چـه توصیههایـی برای
رسـانههای داخلـی دارید؟
دشـمنان مـا بیـکار ننشسـتهاند و نمینشـینند .یکـی از عمودهـای
مهـم مورد نظرشـان مـداح و مداحی اسـت که بـا آگاهـی از جایگاه
اجتماعی آنهـا تخریب را با جدیت دنبال میکننـد .هرقدر اثرگذاری
مداح در اجتماع باالتر باشـد ،حمله آنها شـدیدتر خواهـد بود .اینکه
از مواضـع تهمـت دوری کنیـد یـک روایـت کلی بـرای همه اقشـار
اسـت .مداحـان بـه ویـژه بایـد مراقـب رفتارهای خودشـان باشـند.
برخـی اوقات موجسـواری از هر چیزی برایشـان مهمتر اسـت چراکه
دشـمن دریافت کـه نمیتواند از فضـای نظامی به جایی برسـد .این
بود که فضـای روانی مخصوصا حمله به اعتقـادات ،والیت و مقاومت
را در پیـش گرفـت .وقتـی میگویـم از کارهـای تبلیغـی آنهـا عقب
هسـتیم به دلیل پیشروی آنهاست .قسـمتی از سخنرانی فالن بزرگ
مـا را انتخـاب میکننـد و بـا دروغپـردازی سـعی دارند بـه اعتبار او
لطمه وارد کنند .کسـی نیسـت توضیح دهد یا اگر هم هسـت آنقدر
روشـن و آشـکار و وسـیع نیسـت .هرقـدر میتوانیـم بایـد در فضای
رسـانهای هیئتیتـر ،والییتـر ،باصفاتـر ،معتقدتـر و متعصبتر کار
کنیـم .از آنجا که کار برای اهلبیت bاسـت به موفقیت میرسـد.
وقتـی به ما تهمت سیاسـیکاری میزنند حتما مغرضانه اسـت چراکه
میگوینـد ما دشـمن امـروز را فرامـوش کردهایم و نمیگوییم دشـمن
امروز حضرت زهرا hاسـرائیل ،آمریکا و آلسـعودند .اینکه شمر بهروز،
ابنسـعدبـهروز و معاویـه آنالیـن عصـر حاضـر کیسـت و خط بـهروز
حسـین بن علـی به چـه کسـی رسـیده و اینکه از دشـمن امـروز اهل
بیت bبه شـعار مرگ بـر آمریکا ،مرگ بر اسـرائیل ،مرگ بر متحجرین
و وهابیها رسـیدیم یعنی همان تبرایی که به آن معتقدیـم .تولی و تبری
مربوط به  1400سال پیش نبود .بنابراین امروز از شهید مدافع حرم و جدا
کردن سـر شهید حججی و امثال او گفتیم و اشکی ریختیم .در امتداد آن
راه و مسـیری اسـت که ابتدای آن به اصحاب اباعبداهلل gمتصل اسـت.
چرا وقتی میگوییم آمریکا ،میگویند حرف سیاسی نزنید! آمریکا دشمن
امروز حضرت زهراسـت .اگر فقط به دشـمن دیروز کار داشـته باشیم ،این
کار والیی و منطقی نیسـت .دشـمنان ما از هیچکوششـی برای زیر سوال
بـردن اعتقادات مـا دریغ ندارنـد و فقط الزم اسـت فرزنـدان والیی ما یک
خطکش حق و باطل داشته باشـند .تکفیریهای امروز ،سیآیای و دیگر
سـرویسهای جاسوسـی دشـمنان اهلبیتند و دوسـتان اهل بیتb
همان دوسـتان اصحاب امام حسـین gهسـتند که اباعبـداهلل فرمود
باوفاتـر از اصحـاب مـن نخواهید دیـد .امروز یـک جوان  25سـاله مثل
شـهید حججی اثری گذاشـته که به عنوان فرهنگی مانـدگار در تاریخ
از آن یـاد میشـود .ایـن هنـر سیدالشـهدا gو هنـر والیـت اسـت.

احمـد واعظـی در البـهالی حرفهایـش
توصیههایی بـرای مداحان نسـل جدید هم
دارد و میگویـد« :خـدا را شـاکر هیئتهای
مـا با توجـه بـه فضـای روز پیـش میروند؛
از منبـری و مداحـی کـه دو رکـن اصلـی
ت هسـتند تـا جـوان مسـتعد والیی
هیئـ 
کـه بـه هیئتهـا میآینـد .مـن از سـنین
کودکـی در فضـای قبـل از انقلاب حضـور
داشـتم .اصلا امـروز با دیـروز قابـل قیاس
نیسـت .کجـا جـوان دیـروز این همـه فهم
بـهروز سیاسـی و اجتماعـی داشـت؟ البته
در عین حـال نمیگذاشـتند ایـن فضاهای
مثبـت مذهبـی و دینی بـه جامعه برسـد.
یـادم هسـت از شـهادت حضـرت زهـراh
به عنـوان وفات آن حضـرت نـام میبردند.
در گذشـته هیئتهـا منحصر بـه محرمها و
برخی اعیـاد خاص بود .االن شـبی نیسـت
که هیئت برگزار نشـود .شـما در طـول روز
میتوانیـد در سـاعات مختلـف بـه هیئت
بروید .مداحان جوان مـا باید به رهنمودهای
مقـام معظم رهبری تأسـی کننـد؛ جایی که
بـه مداحی به چشـم معلمی نـگاه میکنند.
اگـر ستایشـگر مـا خـودش را در قالب یک
معلم ببینـد در رسـیدن به ارتقـای جایگاه
معلمـی در مداحـی تلاش میکنـد و اگـر
نبینـد با تمـام قوا میکوشـد به ایـن درجه
از کمـال دسـت پیـدا کنـد .حضـرت آقـا
اعتقاد دارند مداحی مجموعـهای از هنرهای
گوناگـون اسـت .توجـه بـه این رهنمـود به
تواناییهـای فردی هـر مداحـی برمیگردد
که چقـدر افـراد از هنـر بهرهمندنـد .چون
شعرشــناسی ،نوحهســازی ،توجـه بـه
دسـتگاههای موسـیقی تا هیئتشناسـی،
وقتشــــناسی ،مخاطبشــــناسی و
دشمنشناسـی جزء همین هنرها محسوب
میشـوند .مـداح میتواند یک شـعر پخته
و سـالم با مضامین خـوب را انتخـاب کند و
بـا شـاهد مثالهـای متفاوتـی آن را بـرای
مسـتمع جا بینـدازد .گذشـت روزهایی که
یک مـداح با سـیدی ،نوحـه یا سـرودی را
یـاد میگرفـت و صرفا بـا یک تهصـدا آن را
اجـرا میکـرد .زمانی سـرودی را بـرای امام
رضـا gبه چهـار زبـان خواندم .بـه خیلی
از دوسـتان گفتـم هدفم ایـن بود کـه برای
جوانان مسـتعد و باانرژی امروز خطشـکنی
بشـود تا استعدادهایشـان را شـکوفا کنند.
دغدغـه امروز مـا باید ایجاد فضـای مداحی
برونمـرزی باشـد .نبایـد اثـر مجالـس مـا
تنهـا به مرزهـای جمهـوری اسلامی ایران
محـدود شـود .چـرا فلان ترانـه غربـی به
سـرعت پخـش میشـود امـا ایـن فضـای
نورانی اهـلبیتی منتشـر نمیشـود! امروز
بایـد افق دید یک مـداح آن سـوی مرزها را
هـدف قـرار دهد .البتـه پیش رفتـن در این
مسـیر نیازمند مطالعه و کسـب علم اسـت.

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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حجتاالسلام محمدرضا زائری گفت« :یکی از تعابیری که قبل از شـهادت سیدالشـهدا gاز او نقل شـده هنگامی است که به دیگران
پیغـام داد و یـاری خواسـت .مفهوم زمان در این رابطه تغییر میکند .من در ارتباط بـا آن امام همام دیگر با فردی که از دنیا رفته و تمام
شده روبهرو نیستم بلکه احساس میکنم او در همین لحظه حضور دارد و اینجا کربالست و من مقابل یک انتخاب و تصمیمگیری حیاتی
و جدی قرار گرفتهام .این اتفاق در زیارت امام هشتم هم برای ما رخ میدهد .همین رابطه معنوی در رابطه با امام هشتم هم هست و در
هر یک از بقاع متبرکه دیگر هم این رابطه معنوی و این احسـاس به وجود میآید و زندگیسـاز میشود».

مرور عملکرد یکساله «چهارده» در گفت وگو با چهرههای هیئتی

رسـانه عاشورایی

انقــالب
امیررضا سجادیان

تقریبا یکسـال از فعالیت نشـریه هیئتی «چهـارده» میگذرد؛ نشـریهای که تلاش دارد با معرفی چهرههای شـاخص
حوزههای مختلف مداحی و اشـعار آیینی به آسـیبهایی که در این حوزه وجود دارد بپردازد .در گزارشها و گفتوگوهای
«چهارده» تالش شـده با واکاوی چالشهای به وجود آمده در عرصه مداحی ،راهکارهای مناسـبی ارائه شـود .در بررسـی
عملکـرد هفتهنامـه «چهارده» با کارشناسـانی همچون حـاج غالمرضا سـازگار ،حاج ماشـاءاهلل عابدی ،حجتاالسلام
سیدحسین مؤمنی ،محسـن طاهری ،مصطفی خرسـندی ،نریمان پناهی ،رضا پوراحمد و علیاکبر رائفیپور به گفتوگو
نشسـتیم تا هـم کارنامه خودمـان را بررسـی کنیم و هم نظـرات آنهـا را برای ادامـه راهی کـه آغاز کردهایم بشـنویم.

سازگار:
غالمرضا
مردمحاج
نیکوی
خلق
جذب
سیار شود
«چهارده»
ند
مقتل 
پیامبرشد
یکی از نکاتی که حائز اهمیت اسـت چگونگی تأثیرگذاری رسـانه بر
رشـد هیئتهاسـت .هفتهنامه «چهارده» سـعی داشـته با گفتوگو
در بخشهـای مختلـف ،گزارشها و یادداشـتهای کاربـردی به این
مهم دسـت یابد .اسـتاد غالمرضا سازگار ،پیشکسـوت عرصه شعر و
ستایشـگری در این خصوص میگوید« :رسانهها به خوبی در خدمت
هیئتهای مذهبی کشـورند اما نیت باید خدایی شـود و فـارغ از هر
چیـزی در راه رضـای خـدا قلـم بزننـد .نـه اینکـه فقـط کسـی را
برجسـته یـا از فـرد ،افراد یـا جریانی انتقـاد کننـد .در «چهارده»
گفتوگوهـای خانوادگـی و پرداختن به سـبک زندگـی مداحان و
واعظـان را خیلی میپسـندم .پیشـنهاد میکنم در کنـار کارهای
ارزشـمندی کـه ارائه میدهیـد نکات کاربـردی را به نقـل قول از
پیرغالمان و اسـاتید به سـمع و نظر جوانان نسـل جدید شـاعری
و مداحـی برسـانید تـا بداننـد هیـچ موفقیتـی حاصـل نمیشـود
مگـر اینکه اهتمام به مطالعه داشـته باشـند .اگر بـا مطالعه روضه
خوانده و شـعر سـروده شـود نتیجه بهتـری خواهیـم گرفت .اصال
نشـریه شـما بایـد به یـک مقتـل سـیار و نـکات کاربـردی روضه
تبدیـل شـود .بایـد اخبـار ناشـی از احادیـث و روایات در نشـریه
شـما درج شـود تا مورد مطالعه جوانان نسـل جدید ستایشـگری،
شـاعری و هیئتـی قـرار بگیـرد .در آسـتانه محـرم ضـرورت دارد
بـه تبیین هرچـه بیشـتر تأثیـرات پرداختن به روضههای سـنتی
و اهتمـام بـه عزاداریهـای بـه دور از سـبکهای غربـی کـه امـروز
بسـیاری از اسـاتید و پیرغالمـان را آزردهخاطـر کـرده بپردازیـد».

سیدحسینمؤمنی:
تاالسالم
حج
نیکوی
جذب خلق
مردم
روشنگری است
وظیفه شما
ند
پیامبرشد 

حجتاالسلام سیدحسـین مؤمنی با اشـاره به اینکه رسـالت رسانه
بصیرتافزایـی و روشـنگری بـرای آحاد مردم اسـت ،گفـت« :اینکه
میگوییـد رسـانه چگونه بایـد در خدمت هیئتها باشـد اصال نباید
چنیـن رویکـردی را اتخـاذ کنیـد .تکلیـف رسـانه این اسـت که در
خدمـت آحـاد مردم باشـد .لـذا بـا تقویـت بصیرتافزایـی و توجه و
انتقـال سـه محـور علـل پیدایـش عاشـورا ،اتفاقـات روز عاشـورا و
پیامدهـای عاشـورا میتواننـد در راه تحقق این رسـالت موفق عمل
کننـد« .چهـارده» را میبینـم .مخصوصـا تنـوع در یادداشـتها و
معرفـی مداحـان نسـل جدیـد حـاوی نـکات خوبی اسـت امـا باید
یـک اتاق فکر علمیبرای نشـریهتان داشـته باشـید چراکـه دیدگاه
افراد نسـبت بـه خطابه و وعـظ یک نگاه سـطحی اسـت .باید گفته
شـود این جایـگاه ،جایگاهی عالمانه اسـت .چه در جایگاه سـخنران
و چـه در جایـگاه ذاکـری و مداحـی .البتـه شـما موفـق بودهایـد اما
بایـد بیشـتر تلاش کنید کـه شـئون افـراد را باالتـر ببرید تـا افراد
بدانند این جایگاه حقیقی کجاسـت و رسـالتی که به عهده افراد قرار
داده میشـود از جایـگاه واالیـی در جامعـه کنونی برخوردار اسـت».

طاهری :نیکوی
محسنخلق
مردم جذب
شدرا
پیامبر
ندبگیرید
شایعات
جلوی
محسـن طاهـری با گالیـه از مسـئوالن فرهنگی کشـور بـه ارزیابی
تأثیرگذاری رسـانههای مذهبی بـه خصوص «چهارده» میپـردازد و
میگوید« :رسانه به هر جهت خیلی در هدایت و حفظ دینداری جامعه
بسـیار تأثیرگذار اسـت .البته فضای مجازی و هر نفر یک رسانه کمتر از
فعالیت شما نیسـت .در «چهارده» باید نیمنگاهی به هدایت شبکههای
اجتماعـی و فضـای مجـازی داشـته باشـید .بحمـدهلل در نشـان دادن
موفقیتهای هیئتهـا خوب عمـل کردهاید اما نقدهـای غیرمغرضانه
و غیرمنصفانه بسـیاری هم بوده .گاهی از رسانهها و مسئوالن فرهنگی
کشـور گالیـه دارم کـه شـرایط جامعه نشـان نمیدهـد واقعـا انقالب
فرهنگـی کـرده باشـیم .بخـش عمـدهای را تقصیـر فرهنگسـازی و
عـدم اطالعرسـانی مناسـب میگـذارم .فقط رسـانهها به یکسـری
چهرههـای شـاخص میپردازند و از بقیـه اسـتعدادها و توانمندیها
غافـل شـدهاند .این هـم یک ضعـف بزرگ محسـوب میشـود .کی
رسـانهها راجـع بـه هیئتها چهـار چهـره شـاخص دعوت کـرده و
صحبـت میکنند؟! به نظر من باید با کارشناسـان خوب و برجسـته
مذهبـی و علمای دین و خیرخواهان جامعه تعامل داشـته باشـید و
از آنهـا راهکار بگیرید .دلم برای نسـل جوان میسـوزد کـه از خیلی
از مسـائل عقبنـد و بسـیاری از مسـائل را نمیداننـد .کسـانی را که
متخصص نیسـتند در میدان مصاحبهها و کارهای رسانهای خودتان
قرار ندهید .الزم اسـت عزاداریهای اصولی و سنتی را ترویج دهید و
حتـی در باب معرفی عزاداریهای نوین هم شناسـنامهای ارائه دهید
و بگذاریـد مخاطـب خـودش قضـاوت کند .نسـبت به شـایعات هم
بیتوجه باشـید و با اثبـات حقایق نگذارید به شـایعات دامن بزنند».

ماشاءاهلل عابدی
خلق:نیکوی
مردم جذب
ندصداقت
یعنی 
هیئتیشد
رسانهپیامبر

حاج ماشـاءاهلل عابدی از اسـاتید مداحی و پیشکسـوتان عرصه
ستایشـگری میگویـد« :صداقـت در رسـانه بیشـترین تأثیر را
میتوانـد داشـته باشـد .صداقـت و صـاف بـودن با کسـانی که
مـورد سـوال قـرار میگیرند یعنـی رسـانه هیئتـی و مذهبی.
شـما بایـد بـا دیگـر رسـانههایی کـهچیزی جـز تحـت تأثیر
قـرار دادن مخاطب برایشـان مهم نیسـت فرق داشـته باشـید.
بـرای سـنجش افراد فرضا بـه نماز و روزهشـان نـگاه نکنید .به
ادای امانـت و صداقتشـان توجـه کنیـد .اگـر صـادق بودند و
ادای امانـت کردنـد میتوانیـد به آنهـا اعتماد کنیـد و مطمئنا
مسـیر موفقیـت پیـش روی شـما خواهـد بـود .اصلا معنـای
آتـش بـه اختیـار در کار شـما هـم صـدق میکنـد .میتوانید
پیشـقراول یکسـری خطشـکنیها و مقابلـه بـا حرکتهـای
غیراخالقـی برخـی از رسـانهها باشـید .بـاز هـم اعتقـاد
دارم هیـچچیـز جـز صداقـت و راسـتگویی در هیـچ شـغل و
عرصـهای تأثیرگذار نیسـت« .چهارده» باید ایـن نکته اخالقی
را بـه عنـوان الگـو در محافل رسـانهای امـروز نهادینـه کند».

نریمانپناهی:
خلق نیکوی
مردم جذب
ندارزشمند
دستاوردهای 
فقط پیامبرشد
عاشورا راتبلیغکنیم

نریمـان پناهـی با اشـاره بـه اینکـه شـما آنقـدر تأثیرگذارید که
گاهـی در رشـد یـک مـداح و رفـع مشـکالت اجتماعـی او هـم
مؤثریـد ،میگویـد« :االن بهتریـن کار تبلیـغ دین اسـت؛ همان
کاری کـه «چهـارده» در رأس این رسـانهها پرچمـداری میکند.
عـوام و خـواص بـا مجموعه فضای مجـازی سـروکار دارنـد .باید
بچهحزباللهیهـا امـروز در ایـن جبهـه کار توسـعهای را دنبـال
کننـد و فعاالنـه در این میـدان باشـند چراکه حرف «چهـارده»
تبلیـغ دیـن و تقویـت اسلام اسـت و در عیـنحـال حمایـت
اهـلبیـت عصمـت و طهـارت bرا نیز با خـود به همـراه دارد.
همانطـور کـه دشـمنان از صدر اسلام بـرای انحـراف اعتقادات
مـردم تبلیـغ میکردنـد مـا هـم بایـد سیدالشـهدا gو آثـار و
دسـتاوردهای ارزشـمند عاشـورا را تبلیـغ کنیم .هفتهنامه شـما
بایـد بـرای مطرحکـردن اما م حسـین از هیچ کوششـی فروگذار
نکند چراکه برجسـت ه شـدن دیـنخـدا در گام اول باید هدف ما
باشـد .به این واسـطه شـهدا ،منشهـا و اعتقاد و اخلاق آنها نیز
به رخ کشـیده میشـود .خواهش میکنم در این مسـیر کوتاهی
لانگاری و بیتوجهی نسـبت به اعتالی اسلام
نکنیـد .زیـرا سـه 
به قیمـت پایمالشـدن هدف شـهدا و آرمانهـای بلند حضرت
امـام wتمـام میشـود؛ آنهایـی کـه روزی از جـان خودشـان
گذشـتند تا این راه به تعالی برسـد .پس نباید کـم بگذاریم .البته
ایـن توصیه را هـم دارم کـه از معرفی پیشکسـوتان و پیرغالمان
غافل نشـوید که بعضا شـاهد پررنگشـدن تازهکارها هسـتیم».

پوراحمد:
مردم رضا
خلق نیکوی
جذب
معرفیهیئتها
پیامبردر
نقشمهمرسانه
ند
شد 

رضـا پوراحمـد بـا تأکیـد بـر اینکـه سـراغ ایثارگـران و جانبـازان
هیئتهـا برویـد و بیـش از پیـش بـه آنهـا توجـه کنیـد ،میگوید:
«معرفـی جلسـات و هیئتهای مذهبـی حتما باید بخش رسـانهای
تشـکیل دهنـد .یعنـی برنامههایـی را کـه برگـزار میشـود بـرای
عمـوم جامعه تهیـه کننـد و در دسـترس همه قـرار دهنـد .عدهای
اعتقـاد دارنـد کـه هیئت خـودش یک رسـانه اسـت .پس به رسـانه
دیگـری نیـازی نـدارد .درواقع ایـن را که هیئت رسـانه اسـت تأیید
میکنـم ولـی در فضای مجـازی با برپایی یک سـایت دقیقـهای ۱۰
هـزار کلیک میخـورد و یـک خبر دقیقـهای  20هـزار بازدیدکننده
دارد .بـه همیـن خاطرنمیتوان پوشـش رسـانهای را نادیـده گرفت.
همانطـور کـه یـک هیئـت را با همـه تـوان برگـزار میکنیـم باید
بـرای فضـای مجـازی هـم برنامههایی از پیش تعیین شـده داشـته
باشـیم؛ آنقدر که مسلمانان خارج از کشـور هم این مراسم را ببینند.
بخشـی در مورد جانبـازان و ایثارگران هم داشـته باشـید و آنقدر به
یکسـری افـراد شـاخص و ویـژه نپردازیـد .افـراد مسـتعد و بادانش
زیـاد داریم که با اعمال سـلیقه نسـبت به معرفی آنها غفلت شـده».

خـــــط خبــر

حاج حیدر توکل ،مداح اهل بیت bو پیشکسوت عرصه ستایشگری اعتقاد دارد بزرگترهای مداحی هنوز خودشان با یکدیگر متحد و منسجم
نشدهاند تا جوانان و سایر مداحان از آنان حرفشنوی پیدا کنند؛ « متأسفانه صنف مداحی تنها صنفی است که کوچکتر ندارد و هر کسی با پنج یا
شش ماه مداحی برای خودش در این زمینه مدعی میشود و ب ه هیچوجه به سخنان بزرگان این عرصه گوش نمیدهد! عدهای برای اینکه در جامعه
مداحی چهره شوند راهشان را با حرکت در مسیر خالف جهت ادامه میدهند».
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مصطفی
خرسندی:نیکوی
جذب خلق
مردم
آسیبشناسی
پیامبرجای
قوتشناسیبه
ند
شد 

مصطفی خرسـندی ،مدیرعامـل خانه مداحـان و از پیشکسـوتان عرصه
ستایشگری میگوید« :متأسفانه بسیاری از رسانهها پیگیر آسیبشناسی
هسـتند! از نظر من اگر این تالشها در جهت قوتشناسی متمرکز شود و
آثار مثبت هیئتها در مسائل اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی مورد توجه قرار
گیرد ،بسـیار ثمربخش خواهد بود چراکه در هیئتها یکسری اختالفات
خانوادگـی و طالقهـا از بین مـیرود و باید بـه آن توجه کـرد .قدما قبل از
مداحـی ،پندیـات میخواندند .این پندیات به زبان شـعر آثـار و پیامدهای
بسـیار مثبت و ارزشـمندی را برای جامعه و مخاطبان به دنبال داشـت .با
توجه به رویکردی که قدما داشـتند مثل خواندن اشـعار ،پندیات ،نصایح و
مطالبی که منجر به رفتارهای توأم با رفتارهای اخالقی میشـد الزم است
به این نوع نگرشها بیش از پیش توجه شـود و شـما پیشـقراول ترویج آن
باشـید .متأسـفانه برخی از رسـانهها به وظیفه خودشـان در حوزه نشـر
فرهنـگ دینـی آن گونـه که باید و شـاید عمـل نکردهاند؛ رسـانههایی
که به نوعی تالششـان این اسـت که فرهنگ دینی را گسترش بدهند.
امثال نشـریه شـما تأثیرگـذار بودهاند چراکـه وقتی جوانـی میخواهد
بـه هیئت برود شـما هیئتهـا،مداحـان و واعظـان را معرفی میکنید
تـا او بدانـد پـای وعظ کدام هیئت نشسـت ه و بـه آسـتان اهلبیتb
عـرض ادبکند .اگر همه رسـانهها در حوزه فرهنگ دین انتخاب کنند
کـه چطور میتواننـد در این حوزه مثمرثمر باشـند میتوانند در رشـد
محافـل دینـی اثربخش باشـند .توصیـهام این اسـت :به محـض اینکه
شـایعهای مطرح شـد سـریعا رسـانههایی مثـل هفتهنامه «چهـارده»
حقایـق را مطرح کنند .شـایعه پخـش نکنید و با فـردی کـه در رابطه
با او شـایعهپراکنی شـده مصاحبه کنیـد و واقعیت را بـه اطالع همگان
برسـانید .آنگاه خـود به خود آن شـایعات و هجمههـا از بین مـیرود».

علیاکبر رائفی
پور:نیکوی
خلق
مردم جذب
شوند
نقد
اصولی
ند
پیامبرشد 

یکی از موضوعات دیگر رسـانه نقدهایی اسـت که باید انجام شـود .علیاکبر
رائفیپـور اعتقـاد دارد در جامعـه هدف رسـانههای مذهبـی که هیئتهای
مذهبی کشور باشد این نقدها باید اصولیتر و به دور از تخریبهای غیراصولی
و از روی غـرض انجـام شـود؛ «زمانـی مخاطبان هیئتها مخاطب منبریها
بودند و امروز عرصه تغییر کرده .خیلی از جلسـات به صورت زنـده و آنالین از
طریق فضای مجازی و اینترنتی پخش میشوند و در این فضاسازی متفاوت
طبعا تأثیر خاص خودشـان را دارند و نحوه اطالعرسـانی و اسـتفاده از این فرم
رسـانهای امروز بر محتوا اثر میگذارد .نباید فراموش کنیم که حضور فیزیکی
در هیئـت هیچوقت قابل قیاس نیسـت بـا اینکـه از راه دور ارتباط بگیرند
چراکه تربیت در اسلام تربیت عینی اسـت ،نه انتزاعی .به نظر من رسـانه
بیش از گذشـته یک تیغ دودم اسـت که باید خوب از آن اسـتفاده کنیم.
رسـانههای مذهبـی -مخصوصا شـما که توفیـق خدمت بـه جریانهای
هیئتـی را داریـد -نبایـد از هـدف اصلی خودشـان که معرفی مـدح اهل
بیت bو معرفی مداح اهلبیت فاصله بگیرید و با نقدهای غیرمنصفانه
و غرضورزانـه بـه بدنـه آن آسـیب و خدشـه وارد کنیـد .قـرار نیسـت
فرهنگ اه ل بیت فدای کسـی بشـود و بایـد نقد اصولی صـورت بگیرد».

خـــــط خبــر
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حجتاالسلام حسـن رضاییمهر ،رئیس مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات گفت« :بشریت بهویژه نسلهای جوان بهشدت نیازمند
حرفهای نو هسـتند و اسلام حرفهای نو و جذابی در زمین ه انسـان ،جامعه و سیاسـت دارد که اگر به گوش جهانیان رسانده شود قطعا
پذیرند ه زیادی خواهد داشت .از امتیازات این دوران ،کثرت سواالت و شبهات در ذهنهاست که همین زیاد بودن سواالت ،ذهنها را برای
یافتن پاسـخها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای علم فراهم خواهد ساخت».

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.c om

برکت صله رحم با سادات
صلـه رحم و سـر زدن به بزرگان و آشـنایان یکی از مسـائلی اسـت که
در دیـن اسلام بـه شـدت بـه آن توصیه شـده؛ اتفاقـی که شـاید این
روزهـا در میـان روزمرگیهـای زندگـی توجـه کمتری به آن میشـود.
امـام باقـر gفرمـوده« :صلـه رحم باعـث پاکی اعمـال و دفـع بلیات،
فراوانـی اموال ،زیـادی عمر ،توسـعه رزق و محبوبیت خانوادگی اسـت.
پـس از خـدا بتـرس و صلـه رحـم کـن» .فـرا رسـیدن عید غدیـر این
موهبـت را همـراه خـود دارد که ما را مکلـف میکند به دیدن سـادات
برویـم و بـا صله رحم بـا آنها برکتـی را نصیـب زندگی خـود کنیم .در
میان شـیعیان رسـم اسـت روز هجدهـم ذیالحجه را جشـن بگیرند و
بـه دیـد و بازدیـد از سـادات میپردازند .دیـدار سـادات در ایـن روز از
اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .شـیعیان در ایـن روز بـرای تحکیم
دوبـاره پیونـد خویش با آقا و موالیشـان علی بن ابیطالـب gبه دیدار
فرزندانـش شـتافته و بـا امـام خویـش تجدیـد پیمـان میکننـد .چـه
نیکوسـت در ایـن روز علاوه بـر دیدار سـادات یـادی کنیم از کسـانی
کـه مدتهاسـت چشـم به راهمـان هسـتند؛ والدینـی کـه در خانهها،
آسایشـگاهها ،بیمارسـتانها و ...چشـم بـه در دوختهانـد تـا شـاید
فرزنـدان و نـوادگان آنهـا بـه دیدارشـان بیایند .بیاییـد قدر ایـن روز را
بدانیـم و آن را بهانـهای برای با هم بـودن و با هم خندیـدن قرار دهیم
کـه بیشـک قلب مـوال و مقتدایمان را بـا این عمل شـاد خواهیم کرد.

هیئت محمد رسولاهلل تهران ،مؤسسه فرهنگی حجت االسالم شهید دکتر حسین اسکندری ،شام غریبان محرم 95

*

کانال تلگرام
مداحی

کانــال تلگــرام «مداحــی» وابســته بــه گــروه
تبلیغــی نــدای حجــاز اســت کــه بــا ســایر
کانالهــای معرفــی شــده در شــمارههای
پیشــین کــه بــه یــک مـداح خــاص اختصــاص
داشــت فــرق دارد امــا در کانــال «مداحــی» ایــن
فضــا فراهــم شــده تــا همــه ســلیقهها بتواننــد
مداحــی مــورد عالقــه خــود را در آن بیابنــد و
گــوش دهنــد .در ایــن کانــال در مناســبتهای
مختلــف ،مداحــی متناســب بــا آن موضــوع
منتشــر میشــود .چــه بســا کــه ممکــن اســت
راجــع بــه موضوعــی خــاص از چندیــن مـداح،
شــور و مرثیههــای همزمــان در دســترس قـرار
گیــرد .بـرای عضویت در ایــن کانال کافی اســت
آیدی  @Maddahi110110را وارد کنیــد.

کتاب
غدیر در قرآن
قرآن در غدیر

کتـاب «غدیـر در قـرآن ،قـرآن در غدیـر»
مجموعـه ارزشـمندی اسـت کـه توسـط
حجتاالسلام محمدباقـر انصـاری در سـه
جلـد بـا محـور قـرار دادن آیات الهـی تنظیم
شـده .در ایـن کتـاب ابتـدا و انتهـای واقعـه
غدیـر از اعلام سـفر حجالـوداع در مدینـه
تـا بازگشـت بـه مدینـه به صـورت مبسـوط
مطـرح شـده .بررسـی بیـش از صدهـا آیـه از
سـورههای متعدد قرآن در خصـوص امامت و
رهبـری و فضایل و مناقب حضـرت علیg
مخصوصـا واقعـه غدیـر درآیـات و روایـات در
کتـب و تفاسـیر فریقیـن از دیگـر بخشهای
کتـاب اسـت .پژوهشهـا و تاریخچـه قرآنـی
غدیـر هـم در ایـن کتـاب آمـده اسـت.

اپلیکیشن
خطبه غدیر
عیــد غدیــر یکــی از اعیــاد مهم شــیعیان
اســت کــه آداب و اعمــال زیــادی دارد؛
عیــدی کــه صلــه رحــم در دیــدار بــا
ســادات فامیل و آشــنا برکتی دوبــاره پیدا
میکنــد .امــا بـرای اینکــه بدانیم فلســفه
دقیــق غدیــر چیســت ،در ایــن بخــش
نرمافــزاری را برایتــان معرفــی میکنیــم
کــه بــا نصــب آن میتوانیــد بــه اطالعــات
خوبــی در این زمینه دســت یابیــد .برنامه
«خطبــه غدیــر» مجموعــهای کامــل از
اتفاقــات روز عیــد غدیر خم اســت کــه در
قالــب یــک نرمافـزار اندرویــدی گــردآوری
شــده .در ایــن هفتــه میتوانیــد بــا نصــب
ایــن برنامــه روی گوشــی هوشــمند
خــود ،اطالعــات خــوب و جامعــی در
خصــوص واقعــه غدیــر پیــدا کنیــد.

مناجاتنامه

خدایـا! در هجـوم بیامـان شـداید و سـختیها گروهی به
دامـن تـو میآویزند و گروهـی از دامن تـو میگریزنـد .مأمن و
گریزگاه مـا را آغوش مهربـان خودت قـرار ده.

*

خدایا! آنان که حقیقت را به مسـلخ مصلحـت میبرند ،آنان
که دین میفروشـند و دنیـا میخرند و آنان کـه در مرتع حقوق
مـردم میچرند ،به کفـر از ایمـان نزدیکترند .نقاب ایمـان را از
چهرهشـان بردار.

*

خدایا! به اسیران سـتمدیده ،عزت و پایمردی و مقاومت و به
خاندانشـان ،شکیب و وقار و شوکت ببخش.

*

خدایـا! در آشـوب و فتنـه و بلا عدهای تـو را گـم میکنند و
عـدهای تو ر ا پیدا میکنند .مـا را از بندگان یابنده خودت قـرار ده.

*

خدایـا! در توفانهـای سـنگین و بنیانکـن بعضی تـو را از
دسـت میدهند و برخی تو را به دسـت میآورند .دسـت ما را از
دسـت خودت درنیاور و دسـت و دلمان را از خـودت خالی نکن.

سیدمهدی شجاعی
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مدیر مسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي

با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir
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