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امام جواد عليه السالم فرمودهاند :اعتماد به خداوند متعال ،بهای هر چیز گرانبها و نردبانی برای رسیدن به هر چیز بلند مرتبه ای است.

جامعه

• شماره •3399يكشنبه  24دي•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

دیدار جامعه قرآنی با خانواده شهید قرآني
«محمدرضا شیخحسین»
عاشقشم میشود و کسی که
عاشقم شود ،عاشقش میشوم
و کسی که عاشقش شوم او را
میکشم و کسی که او را بکشم
خونبهای او بر من واجب است
و کسی که خونبهای او بر من
واجب استف پس خونبهای او
من هستم.

مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور:

نیمی از اعتبارت کمیسیونهای سهگانه
شورای توسعه به نهادها و مؤسسات
مردمی اختصاص مییابد

مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور از اختصاص بیش
از نیمی از اعتبارات کمیسیونهای سه گانه شورای توسعه فرهنگ
قرآنی به نهادها و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت خبر داد.
به گزارش اتقان نیوز ،حسن محمدی ،مدیرعامل اتحادیه تشکلهای
قرآن و عترت کشور از اختصاص بیش از نیمی از اعتبارات
کمیسیونهای سهگانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به نهادها و
مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت خبر داد و گفت :موضوعی که در
کمیته تخصیص اعتبارات درخصوص تعیین سهم مؤسسات و
نهادهای مردمی در اعتبارات کمیسیونهای شورای توسعه مطرح
شده بود ،پس از تأکید اعضای شورا بر ایراد اساسی که در جدول
برنامههای کمیسیونها وجود داشت ،این ایراد مورد بررسی قرار گرفته
و مقرر شد ،حداقل نیمی از اعتبارات کمیسیونهای شورای توسعه به
ً
نهادها و مؤسسات قرآنی مردمی که انصافا بار اصلی آموزش و ترویج
فرهنگ قرآنی و اجرای سیاستهای کالن قرآنی کشور بر دوش آنها
است ،تعلق گیرد.
محمدی ادامه داد :با توجه به اینکه اتحادیه مدغم به زودی شکل
گرفته و کار خود را آغاز خواهد کرد ،بنابراین توزیع این اعتبارت
البته در صورت تحقق و واریز مبالغ ،از طریق اتحادیه مدغم
صورت میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :این اتفاق در نوع خود بسیار مهم است
به این خاطر که جایگاه اتحادیه بهعنوان نماینده مؤسسات مردمی
به رسميت شناخته شده و مورد توجه و احترام است ،امیدواریم در
سالهای آتی نیز ادامه این روند را شاهد باشیم.

هدیه یک کشیش
به امام جماعت یک مسجد
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جامعه نمونه

برای چ ه چیزهائی باید خوشحال و
ناراحت شویم؟

* آن کس تو را
شناخت جان را چه کند

قاری قرآن بود ،از کودکی و نوجوانی
در مسجد ،هیئت و پایگاه بسیج
فعالیت میکرد ،در کنار اینها
به کار هم مشغول بود ،باآغاز جنگ
راهی جبهه شد و در کنار نبرد در
سوریه هم فعالیتهائی داشت و
سرانجام در عملیات خیبر در فاو
به شهادت رسید.
دیدار با خانواده شهید محمدرضا
شیخحسین مقصد این هفته
جامعه قرآنی بود که نمایندگانی
از شورای توسعه فرهنگ قرآنی،
معاونت قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان
قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ و
جمعی از قاریان و فعاالن قرآنی
به همراه نمایندگان رسانهها جهت
عرض ادب و احترام و آشنائی با
سیره این شهید بزرگوار خدمت
خانواده شهید رسیدند.

* میهمان برادر شهید

از آنجائی که پدر و مادر شهید
دعوت حق را لبیک گفتهاند در
این دیدار میهمان برادر شهید
بودیم که درباره این شهید عزیز
گفت :اگر به زندگی شهدا نگاهی
بیاندازیم درمیيابیم که آنها از
همه نظر اسوه بودند و با دیگران
تفاوت داشتند .شهید محمدرضا
شیخحسین هم این ویژگی را
داشت و با دیگر همسنوساالنش
تفاوتهای زیادی داشت.
از همان کودکی در مسجد و
هیئت فعالیت داشت ،در جلسات
قرآن شرکت میکرد و تالوت
قرآن را حرفهای دنبال میکرد،
در نوجوانی پدرم مغازهای در

اختیارش گذاشته بود تا کاسبی
کند ،همزمان همه فعالیتهایش
را انجام میداد و در اوقاتی که
مشتری نداشت به تمرین تالوت
مشغول میشد ،عالوه بر همه
اینها از اعضای فعال پایگاه
ّ
آیتالله سعیدی بود و در مسجد
امام موسیبن جعفر(ع) به جلسه
قرآن میرفت.

* تأکید به حقالناس

بسیار به حقالناس تأکید داشت.
در محله ما یک جگرکی بود که
هرگاه نانوائی محل کار نمیکرد
اهالی از او نان قرض میگرفتند.
هنگامی که محمدرضا به جبهه
رفتهبود برای ما نامه نوشت که
من یک عدد نان به جگرکی
ً
محل بدهکارم حتما این بدهی
من را اداء کنید تا خیالم آسوده
شود .هیچگاه دروغ نمیگفت و
همواره ما را اطاعت از ولی فقیه
دعوت میکرد.
به مال پاک و حالل بسیار تأکید
داشت ،حدود دو سال در جبهه
حضور داشت و گویا مبلغی پول
به او داده بودند ،به تهران آمد
خمس مالش را پرداخت کرد و
این پول را به پدرم تقدیم کرد.
این خصوصیتی بود که پدرم یاد
ما داده بود ،مرحوم پدر مغازه
میوهفروشی داشت و هرگاه ما
به کمک او میرفتیم ،میگفت:
همیشه بگذارید کفه ترازو به نفع
مشتری سنگینی کند تا مدیون
کسی نشویم.
هنگامی هم که محمدرضا به
شهادت رسید پدرم دستانش را به

آسمان برد و گفت :خدا را شکر که
این لیاقت نصیبم شد که فرزندم به
شهادت برسد .امروز که فرزندم
شهید شده گویا عروسی اوست.
مادرم هم بسیار مؤمن و عاشق
قرآن و اهلبیت(ع) بود ،وی
در طول سال شاید پنج مرتبه
قرآن را ختم میکرد و مدام
در حال خواندن قرآن بود .در
جلسات روضه اهل بیت(ع)
هم مدام شرکت میکرد تا اینکه
شب شهادت حضرت زهرا(س)
در همین منزل مجلس روضه
داشتیم و مادرم ناگهان حالش بد
شد ،چند یاعلی گفت و بدرود
حیات گفت.

* نحوه شهادت

محمدرضا از همان اوائل جنگ
راهی منطقه شد تا اینکه در
عملیات فاو اولین گروهی بودند
که مورد حمله شیمیائی دشمن
قرار گرفتند ،سرانجام در تاریخ
 ۱۵اسفندماه  ۱۳۶۲در عملیات
خیبر به شهادت رسید.
البته به جز فعالیت در جبهه در
سوریه هم فعالیتهائی داشت
و با آقای شمخانی  ۴ماه در
سوریه بودند.

* وصیتنامه شهید

َ َ َ
َ
َ
«من طل َب ِنی َو َجد ِنی َو َمن َو َجد ِنی
َ َ َ ََ
َ َ
ع َرف ِنی َو َمن ع َرف ِنی عشق ِنی َو َمن
قـــت ُه َو َمن َع َش ُ
َع َش َقنی َع َش ُ
قـــت ُه
ِ
َ
لـــت ُه ف َعلیه د ُ
لــت ُه َو َمن َق َت ُ
َق َت ُ
یــت ُه َو
ِ
یـــت ُه َو َأ َنا د ُ
َمن َع َل َّیه د ُ
یـــت ُه»...
ِ
ِ
هر کس که مرا طلب کند مرا
میيابد و هر کس که مرا یافت مرا
میشناسد و کسی که مرا شناخت

فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند
با درود و سالم فراوان به پیشگاه
ولیعصر(عج) و نائب برحقش
خمینی کبیر و خمینی بتشکن و
امت شهدپرور ایران؛ حضور پدر
و مادر عزیزم سالم .پس از عرض
سالم ،سالمتی شما را از خدای
متعال خواستارم.
ای پدرعزیزم! عاجزانه میخواهم
مرا ببخشی و هر بدی که در حق
شما کردهام .پدر؛ من یادم هست
که از کودکی مرا با خون دل بزرگ
کردی و چقدر زحمت برایم
کشیدی ،پدر! اگر من به شهادت
رسیدم هیچ برایم گریه نکنید و اگر
خواستید گریه کنید به یاد حسین
بن علی(ع) گریه کن ،چرا که آقای
ما حسین(ع) غریب بود.
و تو ای مادر عزیزم! من مدیون
شما هستم و چقدر شبها را شب
زندهداری کردید و خون جگر
خوردی و حاال خداوند میخواهد
پاداش زحمات شما ،شهادت را
نصیب این حقیر بگرداند .مادر!
این خود یک امتحان است و مبادا
شیطان شما را سست کند و ای
خواهران و برادران عزیزم! نکند
خدای نکرده ناراحت بشوید بلکه
خوشحال شوید از چنین سعادتی
که نصیب حقیر شده است و
تقاضای ما این است که امام را
تنها نگذارید و نماز جماعت و
هیئتها را بهپا دارید ،همانطور
که امام گفت ما با این روضهخوانی
و نماز زنده هستیم .همچنین از
دوستان و آشنایان طلب بخشش
کنید برای حقیر.
ّ
والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته

حجتاالسالم قرائتی در کتاب «خنده و گریه» با نگارشی روان در مورد
شاد بودن فرد مسلمان و اینکه چگونه شاد باشیم و چطور بخندیم که
خنده حرام نباشد ،موضوعاتی از ائمه معصومین(ع) و نقل کرده است.
فرهنگ اسالمی یک فرهنگ غنی و بسیار کهن است و فرهنگی کامل که در
تمام ابعاد آن سخن به میان آمده است و دین اسالم کاملترین دین است که به
تمام امور در زندگی توجه کرده است و اینکه اگر بگوئیم دین اسالم و فرهنگ
اسالمی مساوی است با نشاط ،امید ،شادی سخنی به گزاف نگفتهایم.
تمام سخنان و سفارشاتی که در قرآن و دین اسالم برای انسانها گفته شده
است منطبق بر خواستههای فطری آنهاست و برای درست زندگی کردن و
سعادتمند شدن هم در این دنیا و هم در جهان آخرت است.
حجتاالسالم محسن قرائتی استاد قرآن ،انواع مزاحهائی که از
ائمه معصومین(ع) و علمای شیعه روایت شده را در این کتاب جمعآوری
کرده است که در این نوشتار به برخی از اشارات استاد مبنی بر چگونه
شاد بودن و درست شادی کردن میپردازیم.

* تعادل غم و شادی

باید توجه داشته باشیم که سختیها باعث رشد میشود و شخصیت ما
را میسازد .اگر دفاعمقدس نبود ما چنین عزتی نداشتیم .جوانان زیادی
شهید شدند که بسیار تلخ بود ،اما عزتی که اکنون ایران دارد با عزت
سال اولش تفاوت میکند .قدرت امروز ایران با سال اول متفاوت است
و ایثار مردم شکوفا شده یعنی جنگ تلخیهائی دارد و دستاوردها و
شیرینیهائی هم دارد.
تعادل بین حزن و شادی کار خیلی مهمی است .اگر حزن بر شادی
انسان غلبه کند ،عقد ه شده و انسان بدبین ،گرفته و بینشاط میشود.
حال اگر حزن پیروز شود انسان و جامعه فلج میشوند .اگر شادی پیروز
شود ،انسان عیاش ،هوسباز و اهل لهو و لعب میشود .پس باید بین
حزن و شادی تعادل وجود داشته باشد و ضروری است به این نکات
دقت کنیم.
بعضیها میگویند« :خوشا به حال فالنی که شاد است!» پیامبر عزیز
َ َّ
َ
اسالم(ص) فرمود« :ال خ ْی َر ِفی لذ ٍة ِم ْن َب ْع ِد َها َّالن ُار» ،در لذتی که بعد
از آن آتش باشد ،خیری نیست.
اگر خواسته باشیم بدانیم فالنی خوش است یا ناخوش ،باید صبر کنیم،
در روز قیامت احوال او معلوم شود .شادی و غم را باید آخر حساب
کرد .تا یک نفر پول زیادی به دستش رسید بگوئیم« :خوشا به حال او!»
اگر کسی محروم است ،نگوئیم« :او بدبخت است ».باید جاوید شاه
را با مرگ بر شاه با هم حساب کنیم .تا بدانیم شاه برنده بود یا بازنده؟
ضربالمثلی است که میگویند :جوجه را باید آخر پائیز شمرد.
ادامه دارد...

حجت االسالم دکتر جهانگیری سهروردی

هویت دینی در فضای سایبری ،نیاز به دیده بانی و آینده پژوهی دارد

یک کشیش با حضور در مراسم افتتاحیه مسجدالرحمن در استان
شرقیه مصر ،به امام جماعت این مسجد هدیه داد.
به گزارش شبکه خبری «صدی البلد» خالد سعید؛ استاندار شرقیه،
مسجدی را در منطقه الحلقه شهر «زقازیق» افتتاح کرد ،ساخت این
مسجد  750هزار پوند مصر هزینه در برداشته است و یک شرکت
اجراکننده طرح ساخت واحدهای مسکونی این منطقه ،هزینه آن را
پرداخت کرده است.
این شرکت ،طرح ساخت  5ساختمان با  90واحد مسکونی را بر عهده
داشته است و همچنین ساخت این واحدهای مسکونی 19 ،میلیون و
 608هزار پوند هزینه در بر داشته است.
استاندار شرقیه گفت :این مسجد در مساحت  220متر مربع ساخته
شده و  80متر مساحت بیرونی آن است و برای  350نمازگزار این
منطقه ظرفیت دارد.
استاندار شرقیه در ادامه از شرکت اجراکننده طرح اسکان اجتماعی
تشکر کرد و گفت :هزینه ساخت این مسجد در راستای خدمت به
مردم منطقه صورت گرفته است.
در مراسم افتتاحیه این مسجد ،یکی از کشیشهای حاضر در آن،
افتتاح این مسجد را تبریک گفت و از اینکه در مراسم افتتاحیه شرکت
کرده است ،ابراز خرسندی کرد.
این کشیش افزود :من با حضور خود در مراسم افتتاحیه مسجدالرحمن
اینپیامرابهجهانیانمیدهمکهمسیحیانومسلماناندرمصربایکدیگر
صمیمی هستند و برای دفاع از امنیت و ثبات در مصر تالش میکنند.
در همین راستا ،این کشیش نسخهای از قرآن کریم را به امام جماعت
مسجد الرحمن اهداء کرد.
استاندار شرقیه نیز از این کشیش به خاطر حضور در مراسم افتتاحیه
مسجدالرحمن تشکر کرد.
در مراسم افتتاحیه این مسجد« ،شیخ زکریا الخطیب» معاون
وزارت اوقاف و مهندس «حامد علی» معاون وزیر مسکن و جمعی
از نمایندگان پارلمان و مسووالن اجرایی ،امنیتی و اهالی منطقه
حضور داشتند.

واقعیت این است که ورود ما به
فضای مجازی و سایبری آگاهانه و
انتخاب گرایانه نبوده ،ما پیش دستانه
و آگاهانه وارد این فضا نشده ایم .
"واقعیت این است که ورود ما به
فضای مجازی و سایبری آگاهانه و
انتخابگرایانه نبوده ،ما پیش دستانه
و آگاهانه وارد این فضا نشده ایم و
علت بسیاری از هجمه هائی که در
این فضاها بر ما وارد می شود این
است که ما تصمیم نگرفته ایم که
وارد این فضاها شویم بلکه به نوعی
به این فضا رانده شده ایم و حاال ما
در درون این فضا قرار داریم و باید به
این بیندیشیم که در همین وضعیت
چگونه می توان تغيیراتی در فضای
مجازی و رسانه ایجاد کرد که
منطبق بر همان معیارهای اخالقی
موجود در هویت دینی ما باشد.
البته این کار ساده ای نیست و هیچ
بعید نیست که در سال های آتی ما
شاهد پدیده دیگری فراتر از فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی
باشیم در این صورت ما همواره
یکگامازاینتحوالتعقبخواهیم
بود اما کاری که می شود انجام داد
این است که ما با دیده بانی و رصد
دائمی و آینده پژوهی ،جایگاه خود
را در بطن این تحوالت و نوآوریها
پیدا کنیم و چه بسا بتوانیم مهار این
رخدادها را در دست بگیریم در
آن صورت بهتر خواهیم توانست به
سازگاری معرفت دینی با تحوالت
نوین این عصر برسیم".
آنچه در ادامه می آید گفتگوی
شبستان با حجت االسالم دکتر

یحيی جهانگیری سهروردی،
مبلغ بین المللی ،کارشناس
دینی و مدیرکل ارتباطات علمی،
بین المللی دانشگاه مذاهب
اسالمی درباره هویت دینی در عصر
جدید است.
* این که ما معرفت دینی را
مترادف و مصادف با نگاه
متصلبانه به گذشته و توقف در
ظاهر ندانیم تردیدی در آن نیست
اما نکته این جاست که گاه پیوند
میان آن جوهره دینی و اقتضائات
زمان کار ساده ای نیست.
می خواهم عرض کنم همه چیز
به سادگی نعلین و لباس نیست.
ما امروز در قالب های جدیدی
زندگی می کنیم که بسیار با
زندگی های گذشته متفاوت
است .چطور می شود میان آن
جوهره و اقتضائات پیوند زد؟
آنچه می توان در این باره گفت این
است که ما هویت مسلمانی را نه
بازگشت به گذشته که بازپروری
گذشته می دانیم و معتقدیم که با
نیازهای دنیای جدید می توان دوره
گذشته را بازپروری کرد .ما متأسفانه
در مدلیزه کردن گذشته چندان
موفق نبوده ایم.
* منظورتان از گذشته پروری را
واضح تر می فرمائید؟
منظورم این است که شما آن روح
رفتار را که در هویت دینی وجود
دارد متوجه شوید .ببینید در زمان
پیامبر(ص) حضرت و صحابه

ریش خود را خضاب می کردند و
حنا می گذاشتند .این عادت بعد
از پیامبر هم وجود داشت و برخی
از یاران امیرالمؤمنین (ع) به ایشان
عرض کردند که چرا شما ریش تان
را خضاب نمی کنید در حالی که
پیامبر چنین می کردند.
حضرت فرمودند که آن زمان
اقتضایش خضاب کردن بود.
بسیاری از یاران پیامبر ،پیر بودند
و ریش خود را خضاب می کردند
تا جوانتر دیده شوند چون عده
مسلمانان نیز در آن دوره کم بود
در صورتی که االن بسیاری از یاران
اسالم جوان هستند بنابراین ما دیگر
چالشی به نام خضاب کردن ریش
نخواهیم داشت.
شما اگر در گذشته متوقف شوید
در ظاهر همه آن اتفاقات متوقف
خواهید شد اما اگر گذشته پروری
کنید روح رفتارها را متوجه خواهید
شد و فلسفه پدیده ها را خواهید
دانست و اصل و فرع را تشخیص
خواهید داد اما اگر در گذشته
بمانید چه بسا اصل و فرع را از هم
تشخیص ندهید و فرعی را به جای
اصل بنشانید.
* مفهوم هویت دینی با توجه به
این همه تحول فناوری به ویژه
در حوزه فناوری اطالعات
در روزگار جوالن شبکه های
اجتماعی و کوچ زندگی های ما
به این عرصه چگونه
قابل درک است؟
بله ،این تحول به وجود آمده

است .اگر در دنیای گذشته بشر با
هویت های محدودی مثل هویت
قومی  -قبیله ای و ملی روبرو بود
امروز بشر در کنار همه آن هویت ها،
هویتهای دیگری که می شود
به آنها هویت سیال نام گذاشت
دست یافته است .این هویت سیال
را دنیای سایبری به ما داده است.
در این هویت سیال شما می توانی
 nتعداد برای خود آی  .دی مجازی
درست کنید و به اندازه  nتعداد
صفحه یا پیج در فیس بوک یا
اینستاگرام داشته باشی ،به اندازه n
تعداد برای خود هویت جعل کنی،
بنابراین تو در آن واحد می توانی
هویت های مختلفی داشته باشی و با
آی دی های گوناگونی ،هویت های
فیک و مصنوعی و قالبی به وجود
بیاوری و این هویت های مصنوعی
و فیک امکان هویت سیال را
به وجود می آورد.
خب این مختصات دنیای جدید
است که امکان هویت های سیال
را به وجود آورده است ،در چنین
فضائی است که ما باید هویت دینی
سایبری را تعریف کنیم.
* این تعریف متضمن
چه مؤلفه هائی خواهد بود؟
یکی از مؤلفههائی که در این
هویت دینی سایبری می گنجد و
باید روی آن کار کرد این است که
ُ
بدانیم جایگاه نرم های اخالقی در
این هویت سایبری کجاست .شما
در فضای سایبری وقتی از فضیلت
اخالقی سخن می گوئید چه

لوازم و اقتضائاتی خواهد داشت.
خب در دنیای گذشته هم غیبت و
دروغ و شایعه پراکنی بوده اما چون
فناوری های امروزی در اختیار آدم ها
نبوده دروغ پراکنی قدرت باالئی
نداشته و زمان زیادی الزم بود که
شما شایعه پراکنی کنید اما امروز با
وجود شبکه های اجتماعی در چند
دقیقه یا ساعت می توان کاری را
انجام داد که در گذشته محال بود.
خب در چنین فضائی چطور می توان
رفتار اخالقی داشت؟ اینها همه
در درون فضای سایبری وجود
دارد و ما نیاز داریم که به عنوان
یک جامعه دینی به بازتعریف هائی
در این باره برسیم.
ً
* مثال چه کاری باید
انجام شود؟
واقعیت این است که ورود ما به
فضای مجازی و سایبری آگاهانه و
انتخاب گرانه نبوده ،ما پیش دستانه
و آگاهانه وارد این فضا نشده ایم و
علت بسیاری از هجمه هائی که در
این فضاها بر ما وارد می شود این

است که ما تصمیم نگرفته ایم که
وارد این فضاها شویم بلکه به نوعی
به این فضا رانده شده ایم و حاال ما
در درون این فضا قرار داریم و باید به
این بیندیشیم که در همین وضعیت
چگونه می توان تغيیراتی در فضای
مجازی و رسانه ایجاد کرد که منطبق
بر همان معیارهای اخالقی موجود
در هویت دینی ما باشد.
البته این کار ساده ای نیست و
هیچ بعید نیست که در سال های
آتی ما شاهد پدیده دیگری فراتر
از فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی باشیم در این صورت
ما همواره یک گام از این تحوالت
عقب خواهیم بود اما کاری که
می شود انجام داد این است که ما با
دیده بانی و رصد دائمی و آینده پژوهی،
جایگاه خود را در بطن این
تحوالت و نوآوری ها پیدا کنیم و
چه بسا بتوانیم مهار این رخدادها
را در دست بگیریم در آن صورت
بهتر خواهیم توانست به سازگاری
معرفت دینی با تحوالت نوین این
عصر برسیم.

