
    شاغلين، بازنشستگان و مستمري  بگيران دستگاه هاي 
اجرايي مي توانند از شعبات بانكي دريافت كننده حقوق، 
تنها با يك كسر از حقوق ۵۰ ميليون تومان بدون ضامن 
وام بگيرند.  همچنين متقاضيان وام بيش از ۵۰ تا ۱۰۰ 
ميليون توماني هم باي��د عالوه بر ارائه گواهي كس��ر از 
حقوق، سفته يا چك تحويل دهند و داراي رتبه اعتباري 
A، B، C باشند. كاركنان شركت هاي بخش خصوصي 
داراي رتبه اعتباري A و B هم مي توانند تا س��قف ۵۰ 

ميليون بدون ضامن وام بگيرند

    سوخي شجره از كشور مكزيك در گفت وگو 
با »جوان«: در ايران زن هاي مؤمن و خيلي خوبي 
ديده ام  زن هاي موفقي داري��م كه در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي حضوري موفق و اثرگذار دارند.  
يك چيز متفاوت براي من بين زن مسلمان مؤمن 
با اديان ديگر وجود دارد و آن اين است كه اين زن ها 
حس آرامش به من مي دهند و اين را ديده ام. ، در 

اسالم زن ها باحيا هستند | صفحه 16

    نس��ترن دانه كار، مدير گ��روه جهادی حنيفا 
در گفت وگو ب��ا  »جوان«: درته��ران 2۰۰بچه، در 
كرمانشاه ۱۵۰ بچه و در آق قال نيز ۱۰۰ بچه محروم را 
می شناسم كه برای توانمند كردن خانواده های شان، 
تحصيالت خودشان و آموزش های مربوط به گروه 
سنی شان دغدغه دارم و تالشم را می كنم. اين بچه     ها 
از رده سنی پنج سال تا ۱۵ ساله هستند و نسبت به 

همه آنها حس مادرانه دارم | صفحه 10

    فائزه مسعودی، جوان جهادگر در گفت و گو 
با »جوان«: يكي از مهم ترين اهدافي كه سبب 
شد گروه جهادي فتح را تشكيل دهم مسئله رفع 
آسيب هاي اجتماعي بود كه هر سال در مناطق 
محروم پررنگ تر و بيش��تر از قبل مي ش��د. به 
خصوص مشكالت مربوط به زنان خودسرپرست 
كه اين آسيب چندين آسيب اجتماعي ديگر را 

به دنبال خود داشت | صفحه 10

    رئيس جمهور در مراسم بزرگداشت روز زن: تحصيل، 
ورزش و اش��تغال زنان، تحكيم خانواده، زنان سرپرس��ت 
خانواده براي دولت مهم اس��ت. مش��اوره هاي ازدواج بايد 
اصالح شود، طالق توافقي بايد اصالح شود و به سهولت انجام 
نشود. نبايد مشاوره به سمت جدايي باشد، بلكه مشاوران 
بايد مشكل را حل كنند. مشاوران بايد درست مشاوره دهند. 
مراجعه به مش��اوران را رايگان مي كنيم. زنان سرپرس��ت 

خانواده و بيمه كردن آنها در دستور كار دولت است

 تمركز دولت 
 بر محروميت زدايي 

از زنان سرپرست خانوار

 دريافت وام  خرد 
بدون ضامن كليد خورد

3

4

سرمقاله

 احیاگری 
با مداحی هویت ساز

از ش��دت تأسف و ش��رم ناكی 
 نانوش����تنی اس����ت، ام���ا 
»دوب��س دوب��س« و »ُح��س 
ُحس « ب��ه وجه غال��ب برخی 
مداحی     ها تبديل ش��ده است. 
مختص محرم هم نيس��ت، از 
فاطمي��ه و اربعي��ن گرفت��ه تا 
شهادت ساير ائمه و حتی والدت 
معصومين)س��الم اهلل عليهم(، 
انگار از نظر برخی مداحان چيزی جز اين نمی تواند مجلس 

را گرم كند؛ اسمش را هم گذاشته اند »شور«!
با احترام كام��ل به همه خادمان ائم��ه و مداحان مأجور كه 
خودم را مديون ش��ان می دانم، اما چنين »شور«ی نه تنها 
از »شعور « برخوردار نيست، كه گويی برای تهييج مخاطب 
تدارک ديده شده است. خالی كردن محتوا از مداحی، روضه و 
سينه زنی با چنين اجراهايی، هر توجيهی كه برايش تراشيده 
شود، القای يك هويت ناقص  يا حتی تلقين هويتی متعارض 

با سيره و سلوک ائمه اطهار )سالم اهلل عليهم( است. 
مدل های غنی ای از مرثيه س��رايی و مداحی در طول تاريخ 
۱4 قرنی اسالم وجود دارد كه هم مكتب ساز بوده است، هم 
عارف پرور و هم ش��ورانگيز. همين تاريخ مستوفی است كه 
كژتابی در اجراهای كنونی را كه به اسم مداحی شور شهرت 
پيدا كرده اند بيش��تر عي��ان می كند. در اجراه��ای كنونی، 
بی مايگی آنچنان در مواردی زياد می شود كه ديگر نه معنا 
در آن مطرح اس��ت و نه حتی جمله بندی. درست برعكس 
آنچه كه در هزار و 4۰۰ سال گذشته باعث مانايی، ترويج و 

پويايی اسالم و تشيع شده است. 
تبديل يكی از عناصر پيش ران اس��الم به ابزاری برای قلب 
واقعيات و تغيير ذائقه ها، خطری اس��ت كه از مدت     ها پيش 
گوش��زد    می ش��د. با اندوهی زياد بايد نوش��ت آنچه اكنون 
در برخ��ی مجالس مداحی برپاس��ت، بصيرت افزا نيس��ت، 
جنب و جوش��ی اس��ت كه باعث تعريق بدن می ش��ود و در 
خوشبينانه     ترين حالت بايد اميدوار بود كه خلوص و بی غرضی 
قلبی حاضران و بانيان چنين مجالسی باعث دست گيری های 

غيبی شود و دل     ها را متوجه آنچه كه بايد، نمايد. 
فروكاهش مداحی به چني��ن وضعيتی، بار    ه��ا مورد تذكر 
رهبر انقالب قرار گرفته بود. وجه مش��ترک ديدار مداحان 
با رهبر انقالب در سال های گذش��ته همين بود: تحريف در 
مداحی ممنوع! روز گذشته صريح تر و مصداقی تر از هميشه 
تصريح كردند »مداحی موس��يقی پاپ نيست. « پرپيداست 
كه كاركرد موس��يقی از مداحی س��وا است؛ س��اختار    ها و 
كاركردهای موسيقی، يارای انتقال مفاهيم واالی معنوی را 
در قالب مداحی ندارد. نكته تأسف بارتر آن كه برخی مداحان 
در انتخاب موسيقی های نمونه برای به كارگيری در مداحی، 
صرفاً از سر ايجاد هيجان در مخاطب و دانلودهای بيشتر، نوع 
نازل موس��يقی را انتخاب می كنند. اين بی التفاتی به قالب، 
وزن، محتوا و متن در مداحی ها، »مداحی ماشينی« را پديد 
آورده است؛ اصطالحی كه اگر پيش از اين سر چهارراه     ها و 
از سوی دست فروشان شنيده    می ش��د، االن ديگر حتی در 
پاساژهای مشهور فروش محصوالت فرهنگی هم قابل رؤيت 
است. مداحی ماشينی همان موسيقی  پاپی است كه از زبان 
يك مداح خارج شده و با حقيقت و هويت سيره ائمه قرابتی 
ندارد، چه بسا شنونده هيجان زده و فازبرداشته را از حقيقت 

و هويت ائمه دور هم بنمايد. 
اين پرسش كاماًل جدی و سزاوار پردازش است كه مخاطب 
اجراهای پاپ در مجالس موس��وم به مداحی، چ��را بايد به 
سر و س��ينه بزند و حزن ناک باشد و اش��ك بريزد؟! هيجان 
برخاسته از »دوبس دوبس« و »ُحس ُحس « نه حزنی دارد 
و نه اشكی. رنج و ستمی كه از سوی حكام جور بر ائمه هدی 
تحميل ش��ده، مظلوميت و معرفت ذوات مقدس��ه، منش 
و ش��يوه انوار الهی و هيچ كدام ديگ��ر از خصايص و خصائل 
 ائمه )سالم اهلل عليهم( سنخيتی با چنين فضا    ها و اجرا    هايی 

ندارد. 
آش��فتگی     ها در برخی مراس��م های مذهبی نيازمند اصالح 
جدی و فوری اس��ت. اين اصالح هم از خي��ل مداحان، كه 
اكثريت قريب به اتفاق شان دلداده و عاشق و عارف به معارف 
اهل بيت هس��تند، ش��روع می ش��ود و به همان     ها هم ختم 
می ش��ود. »زهر ماری« تعبير ش��هيد مطهری است درباره 
مطالب بی  س��ند و مدركی كه صرفاً برای گرياندن مردم در 
مجالس روضه بيان    می شد. ش��ايد در فضای كنونی سخن 
گفتن از زهر ماری     ها در مداحی     ها سخت باشد، به اين دليل 
واضح كه مجالس مداحی با عنايات الهی و نفس گرم عابداِن 
دلس��وز آن چنان رونقی گرفته كه انتساب چنين الفاظی به 
آن دشوار است. اما اين يك واقعيت است كه انحراف از مسير 
اصيل و التقاط در مراسم مذهبی به بهانه جذب مخاطب يا 
هر بهانه ديگری، زهر ماری است كه كشنده و هويت زدا است، 

نه احياگر و هويت ساز. 
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محمدصادق فقفوری

دبير سرويس اجتماعی

یادداشت  سیاسی

 جهاد عظیم تبیین و روشنگری
 در جامعه فاطمی

سیدعبداهلل متولیان

در مكتب و جامعه فاطمی، لحظ��ه ای درنگ در تبيين 
و دفاع از حقيقت جايز نيس��ت. در اين مكتب غفلت از 
ظرفيت ها، موقعيت ها، فرصت   ها و امكانات برای پيشبرد 
جهاد تبيين جايز نيست. در مكتب فاطمی جهاد تبيين 
تا بذل جان ادامه دارد. جهاد تبيي��ن در الگوی مكتب 
فاطمی تا بذل و ايثار جان و فراتر از آن تربيت نسل برای 
اس��تمرار و ادامه جهاد تبيين يك تكليف و نماد عينی 
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ــبت به شناسايى  بانك صادرات ايران در نظر دارد، نس
ــركت هاى مرتبط و متخصص در زمينه سرويس و  ش
نگهدارى تجهيزات مرتبط با ديزل ژنراتور برند كاترپيالر (براى تأمين برق 
اضطرارى) اقدام كند. به همين منظور از تمامى شركت هاى فعال در اين 
حوزه دعوت مى شود در صورت تمايل اعالم آمادگى كتبى خود را به همراه 
مدارك مثبته و رزومه اجرايى مرتبط با موضوع حداكثر تا روز شنبه مورخ
ــى و ساختمان بانك صادرات   9 بهمن ماه 1400 به  اداره كل امور مهندس
ايران به نشانى تهران، خيابان سميه، نرسيده به خيابان مفتح، شماره 85، 

برج سپهر، طبقه5، اتاق 10 (كدپستى 1571838713) ارائه كنند. 
ــواالت:  ــخگويى به س ــتر و پاس ــب اطالعات بيش ــن تماس براى كس تلف

021 – 88832904
* اعالم آمادگى شركت ها، هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد 

كرد.

آگهى فراخوان عمومى 
شناسايى پيمانكار

در اسالم زن حریم دارد

دختر دهه هفتادی مادر 450 فرزند در مناطق محروم!

توانمند سازي مادران و دختران جهاد من است

 همزمان با عيد والدت حضرت زهرا سالم اهلل عليها، جمعی از مداحان و ذاكران اهل بيت عليهم السالم 
صبح  ديروز با حضور در حسينيه امام خمينی)ره( با رهبر انقالب اسالمی ديدار كردند

 مداحی
 موسيقی پاپ نيست

نوآوری بدون
 هنجارشکنی باشد

  ن�وآوری مداح�ان برای جذب 
جوانان اقدامی خوب و تعالی بخش 
است. در عين حال مراقب باشيد، 
ج�ذب جوان�ان ب�ه ه�ر قيمتی 
نباش�د و اينگونه نشود كه برای 
جذب ج�وان، از برخی آهنگ   ها 
و نواهای نامناسب استفاده شود. 
جذب جوانان بايد با حفظ ساختار 

صحيح هيئت باشد

    مغز و معنای هيئت همان تبيين 
مکتب است و هيئت، مركز مهم 
تبيين مفاهيم و معارف اسالمی 
و پاسخ به س�ؤال های گوناگون 
 جوان�ان درباره مس�ائل اصولی 

و سبک زندگی است | صفحه 2


