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احیاگری
با مداحی هویتساز
از ش��دت تأسف و ش��رمناکی
نانوش��ــتنی اس��ــت ،امـ��ا
«ح��س
«دوب��س دوب��س» و ُ
ُحس» ب��ه وجه غال��ب برخی
مداحیها تبدیل ش��ده است.
مختص محرم هم نیس��ت ،از
فاطمی��ه و اربعی��ن گرفت��ه تا
محمدصادق فقفوری
شهادت سایر ائمه و حتی والدت
دبیر سرویس اجتماعی
معصومین(س�لاماهللعلیهم)،
انگار از نظر برخی مداحان چیزی جز این نمیتواند مجلس
را گرم کند؛ اسمش را هم گذاشتهاند «شور»!
با احترام کام��ل به همه خادمان ائم��ه و مداحان مأجور که
خودم را مدیونش��ان میدانم ،اما چنین «شور»ی نه تنها
از «شعور» برخوردار نیست ،که گویی برای تهییج مخاطب
تدارک دیده شده است .خالی کردن محتوا از مداحی ،روضه و
سینهزنی با چنین اجراهایی ،هر توجیهی که برایش تراشیده
شود ،القای یک هویت ناقص یا حتی تلقین هویتی متعارض
با سیره و سلوک ائمه اطهار (سالماهلل علیهم) است.
مدلهای غنیای از مرثیهس��رایی و مداحی در طول تاریخ
 14قرنی اسالم وجود دارد که هم مکتبساز بوده است ،هم
عارفپرور و هم ش��ورانگیز .همین تاریخ مستوفی است که
کژتابی در اجراهای کنونی را که به اسم مداحی شور شهرت
پیدا کردهاند بیش��تر عی��ان میکند .در اجراه��ای کنونی،
بیمایگی آنچنان در مواردی زیاد میشود که دیگر نه معنا
در آن مطرح اس��ت و نه حتی جملهبندی .درست برعکس
آنچه که در هزار و  400سال گذشته باعث مانایی ،ترویج و
پویایی اسالم و تشیع شده است.
تبدیل یکی از عناصر پیشران اس�لام به ابزاری برای قلب
واقعیات و تغییر ذائقهها ،خطری اس��ت که از مدتها پیش
گوش��زد میش��د .با اندوهی زیاد باید نوش��ت آنچه اکنون
در برخ��ی مجالس مداحی برپاس��ت ،بصیرتافزا نیس��ت،
جنب و جوش��ی اس��ت که باعث تعریق بدن میش��ود و در
خوشبینانهترین حالت باید امیدوار بود که خلوص و بیغرضی
قلبی حاضران و بانیان چنین مجالسی باعث دستگیریهای
غیبی شود و دلها را متوجه آنچه که باید ،نماید.
فروکاهش مداحی به چنی��ن وضعیتی ،باره��ا مورد تذکر
رهبر انقالب قرار گرفته بود .وجه مش��ترک دیدار مداحان
با رهبر انقالب در سالهای گذش��ته همین بود :تحریف در
مداحی ممنوع! روز گذشته صریحتر و مصداقیتر از همیشه
تصریح کردند «مداحی موس��یقی پاپ نیست» .پرپیداست
که کارکرد موس��یقی از مداحی س��وا است؛ س��اختارها و
کارکردهای موسیقی ،یارای انتقال مفاهیم واالی معنوی را
در قالب مداحی ندارد .نکته تأسفبارتر آنکه برخی مداحان
در انتخاب موسیقیهای نمونه برای بهکارگیری در مداحی،
صرفاً از سر ایجاد هیجان در مخاطب و دانلودهای بیشتر ،نوع
نازل موس��یقی را انتخاب میکنند .این بیالتفاتی به قالب،
وزن ،محتوا و متن در مداحیها« ،مداحی ماشینی» را پدید
آورده است؛ اصطالحی که اگر پیش از این سر چهارراهها و
از سوی دستفروشان شنیده میش��د ،االن دیگر حتی در
پاساژهای مشهور فروش محصوالت فرهنگی هم قابل رؤیت
است .مداحی ماشینی همان موسیقی پاپی است که از زبان
یک مداح خارج شده و با حقیقت و هویت سیره ائمه قرابتی
ندارد ،چه بسا شنونده هیجانزده و فازبرداشته را از حقیقت
و هویت ائمه دور هم بنماید.
این پرسش کام ً
ال جدی و سزاوار پردازش است که مخاطب
اجراهای پاپ در مجالس موس��وم به مداحی ،چ��را باید به
سر و س��ینه بزند و حزنناک باشد و اش��ک بریزد؟! هیجان
«حس ُحس» نه حزنی دارد
برخاسته از «دوبس دوبس» و ُ
و نه اشکی .رنج و ستمی که از سوی حکام جور بر ائمه هدی
تحمیل ش��ده ،مظلومیت و معرفت ذوات مقدس��ه ،منش
و ش��یوه انوار الهی و هیچ کدام دیگ��ر از خصایص و خصائل
ائمه (سالماهلل علیهم) سنخیتی با چنین فضاها و اجراهایی
ندارد.
آش��فتگیها در برخی مراس��مهای مذهبی نیازمند اصالح
جدی و فوری اس��ت .این اصالح هم از خی��ل مداحان ،که
اکثریت قریب به اتفاقشان دلداده و عاشق و عارف به معارف
اهل بیت هس��تند ،ش��روع میش��ود و به همانها هم ختم
میش��ود« .زهر ماری» تعبیر ش��هید مطهری است درباره
مطالب بیس��ند و مدرکی که صرفاً برای گریاندن مردم در
مجالس روضه بیان میشد .ش��اید در فضای کنونی سخن
گفتن از زهر ماریها در مداحیها سخت باشد ،به این دلیل
عابدان
واضح که مجالس مداحی با عنایات الهی و نفس گرم
ِ
دلس��وز آنچنان رونقی گرفته که انتساب چنین الفاظی به
آن دشوار است .اما این یک واقعیت است که انحراف از مسیر
اصیل و التقاط در مراسم مذهبی به بهانه جذب مخاطب یا
هر بهانه دیگری ،زهر ماری است که کشنده و هویتزدا است،
نه احیاگر و هویتساز.

نوآوری بدون
هنجارشکنیباشد

ن�وآوری مداح�ان برای جذب
جواناناقدامیخوبوتعالیبخش
است .در عین حال مراقب باشید،
ج�ذب جوان�ان ب�ه ه�ر قیمتی
نباش�د و اینگونه نشود که برای
جذب ج�وان ،از برخی آهنگها
و نواهای نامناسب استفاده شود.
جذب جوانان باید با حفظ ساختار
صحیح هیئت باشد
مغزومعنایهیئتهمانتبیین
مکتب است و هیئت ،مرکز مهم
تبیین مفاهیم و معارف اسالمی
و پاسخ به س�ؤالهای گوناگون
جوان�ان درباره مس�ائل اصولی
و سبک زندگی است | صفحه 2

در اسالم زن حريم دارد
سوخي شجره از كشور مكزيك در گفتوگو
با «جوان» :در ايران زنهاي مؤمن و خيلي خوبي
ديدهام زنهاي موفقي داري��م كه در عرصههاي
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 زنها
حس آرامش به من ميدهند و اين را ديدهام ، .در
اسالم زنها باحيا هستند | صفحه16

دختردهههفتادیمادر 450فرزند درمناطق محروم!

نس��ترن دانهکار ،مدیر گ��روه جهادی حنیفا
در گفتوگو ب��ا «جوان» :درته��ران 200بچه ،در
کرمانشاه 150بچهودرآققالنیز 100بچهمحرومرا
میشناسمکهبرایتوانمندکردنخانوادههایشان،
تحصیالت خودشان و آموزشهای مربوط به گروه
سنیشاندغدغهدارموتالشمرامیکنم.اینبچهها
از رده سنی پنج سال تا  15ساله هستند و نسبت به
همه آنها حس مادرانه دارم | صفحه10

توانمند سازي مادران و دختران جهاد من است
فائزه مسعودی ،جوان جهادگر در گفتوگو
با «جوان» :يكي از مهمترين اهدافي كه سبب
شد گروه جهادي فتح را تشكيل دهم مسئله رفع
آسيبهاي اجتماعي بود كه هر سال در مناطق
محروم پررنگتر و بيش��تر از قبل ميش��د .به
خصوص مشكالت مربوط به زنان خودسرپرست
كه اين آسيب چندين آسيب اجتماعي ديگر را
به دنبال خود داشت | صفحه 10

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ

ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺩﻳﺰﻝ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼﺭ )ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺘﺒﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 9ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻩ  1400ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ،85
ﺑﺮﺝ ﺳﭙﻬﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ ،5ﺍﺗﺎﻕ ) 10ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  (1571838713ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻠﻔــﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ:
021 – 88832904
* ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺮﺩ.

تمركز دولت
برمحروميتزدايي
از زنان سرپرست خانوار

رئیسجمهور در مراسم بزرگداشت روز زن :تحصيل،
ورزش و اش��تغال زنان ،تحكيم خانواده ،زنان سرپرس��ت
خانواده براي دولت مهم اس��ت .مش��اورههاي 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 ميكنيم .زنان سرپرس��ت
خانواده و بيمه كردن آنها در دستور كار دولت است
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دريافت وا م خرد
بدون ضامن كليد خورد
شاغلين ،بازنشستگان و مستمريبگيران دستگاههاي
اجرايي ميتوانند از شعبات بانكي دريافتكننده حقوق،
تنها با يك كسر از حقوق  ۵۰ميليون تومان بدون ضامن
وام بگيرند .همچنين متقاضيان وام بيش از  ۵۰تا 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، Cباشند .كاركنان شركتهاي بخش خصوصي
داراي رتبه اعتباري  Aو  Bهم ميتوانند تا س��قف ۵۰
ميليون بدون ضامن وام بگيرند
یادداشت سیاسی

سیدعبداهلل متولیان

جهاد عظیم تبیین و روشنگری
در جامعه فاطمی

در مکتب و جامعه فاطمی ،لحظ��های درنگ در تبیین
و دفاع از حقیقت جایز نیس��ت .در این مکتب غفلت از
ظرفیتها ،موقعیتها ،فرصتها و امکانات برای پیشبرد
جهاد تبیین جایز نیست .در مکتب فاطمی جهاد تبیین
تا بذل جان ادامه دارد .جهاد تبیی��ن در الگوی مکتب
فاطمی تا بذل و ایثار جان و فراتر از آن تربیت نسل برای
اس��تمرار و ادامه جهاد تبیین یک تکلیف و نماد عینی
غیرت دینی است | صفحه 2

