
و  چاقـو  و  دسـت  متعـدد  ضربـات 
دکـور  بـر  خـون  قطـرات  پاشـیدن 
محـل سـخنرانی مؤسسـه شـاتاوکوآ. 
مطـِر  هـادی  گذشــته  جمعـه 
۲۴سـاله بـا یـورش بـه سـمت خالـق 
قـرن، صحنـه  کتـاب  شـیطانی ترین 
بـاال را بـرای ناظریـن بـه ارمغـان آورد . 
جهـان  مسـلمانان  کـه  صحنـه ای 
می کشـیدند.  را  آن  انتظـار  سـال ها 
۲۵ بهمن سـال ۱۳۶۷ یعنی ده سـال 
قبـل از تولـد هـادی مطـر، رهبـر بـزرگ 
خمینـی  امـام  جهـان،  مسـلمانان 
سـلمان  شـرعی،  حکمـی  در  )ره( 
هندی االصـل  نویسـنده  رشـدی 
حـاوی  کـه  شـیطانی  آیـات  کتـاب 
توهین هایـی بـه دین اسـام، پیامبر 
مکـرم و صحابـه و همسـران ایشـان 
بـود را مرتـد اعـام کـرد و از مسـلمانان 
که هر جا او را یافتند  جهان خواست 
و  کننـد  بـر وی جـاری  اعـدام  حکـم 
ایـن حکـم حتـی با توبـه او نیز الیتغیر 
که نشـان  اسـت. حکم شـجاعانه ای 
برجسـته  قـدرت  و  هوشـمندی  از 
مرجعیـت امـام راحـل اسـت. حکـم 
شرعی اعدام انقابی سلمان رشدی 
چـه در زمـان صـدور حکـم و چـه در 
مهمـی  بـرکات  حکـم  فتـوای  زمـان 
از صـدور حکـم  پـس  داشـته اسـت. 
ارتـداد و واجـب القتـل بودن سـلمان 
رشدی، مسلمانان جهان به واسطه 
حمایت جمهوری اسـامی به عنوان 
بـه  بـا فشـار  ام القـرای جهـان اسـام 
کشـور خود توانسـتند  حکومت های 
کتـاب آیـات  حکـم ممنوعیـت چـاپ 
کتـاب  و  کننـد  دریافـت  را  شـیطانی 
کشـورهای  در  رشـدی  سـلمان 
هندوسـتان،  همچـون  بسـیاری 
عربسـتان  مالـزی،  کسـتان،  پا
مصـر،  اندونـزی،  قطـر،  سـعودی، 

و  سـودان  بنـگادش،  سـومالی، 
دیگـر  کشـور های  برخـی  و  ونزوئـا 
از  پـس  می شـود.  اعـام  ممنـوع 
مبنـی  )ره(  خمینـی  امـام  حکـم 
و  نویسـنده  بـودن  مهدورالـدم  بـر 
آن،  محتـوای  از  مطلـع  ناشـرین 
کـه  کتاب فروشـی هایی  از  بسـیاری 
مـردم  عصبانیـت  نادیده گرفتـن  بـا 
ادامـه  کتـاب  فـروش  بـه  مسـلمان 
می دادنـد بـا تهدیـد روبـه رو شـدند و 
تهدید های بسیار باعث جمع شدن 
کتـاب توسـط  بسـیاری از نسـخ ایـن 
زنجیـره ای  کتاب فروشـــــــــــــــی های 
ایـن  و  کشـورهای مختلـف شـد  در 
آیـات  کتـاب  توانسـت  امـام  فتـوای 
طوالنـی  انزوایـی  وارد  را  شـیطانی 
فتـوای  حکـم  صـدور  البتـه  و  کنـد. 
امـام از اقدام هـای توهین آمیـز دیگـر 

کـرد  جلوگیـری  اسـام  علیـــه 
کارگـردان  به نحوی کـه 

فیلم ۲۰۱۲ »رولند 

امریـش« از پخـش صحنه ی تخریب 
کعبـه در فیلـم خـود بـه دلیل سـابقه 
جوشـش انقابی مسـلمانان جهان 
خـود  مقدسـات  بـه  توهیـن  علیـه 
منصرف شـد. اما مهم ترین نکته در 
اجـرای حکـم اعدام انقابی سـلمان 
زنده بـودن  نشـان دادن  رشـدی، 
نهـاد مرجعیـت در بیـن شـیعیان و 
به طـوری  اسـت  مسـلمانان جهـان 
کـه حکـم یک مرجع، نسـل به نسـل 
و سینه به سـینه از پدران به فرزندان 
منتقل می شود. ۶ ماه پس از صدور 
حکـم ارتـداد توسـط امـام، مصطفی 
محمود مازح جوان ۲۲سـاله لبنانی 
در اقدامـی ناموفـق سـعی در اجـرای 
داشـت.  رشـدی  سـلمان  اعـدام 
هیتوشـی  میـادی،   ۱۹۹۱ سـال  در 
آیـات  ژاپنـی  مترجـم  ایگاریشـی 
شـیطانی در توکیـو بـا ضربـات 
شـد.  کشـته  چاقـو 
مترجم ایتالیایی 

حملـه  مـورد  میـان  در  هـم  کتـاب 
کتـاب، در  گرفـت. ناشـر نـروژی  قـرار 
سـال ۱۹۹۳ مـورد حملـه قـرار گرفـت. 
کتاب در  »عزیز نسین« مترجم ترکی 
هتلـی در شـهر سـیواس ترکیـه مـورد 
از  توانسـت  امـا  گرفـت  قـرار  حملـه 
کنـد. سـردبیر مجله خلق  هتـل فـرار 
چاپ سلیمانیه که بخشی از ترجمه 
 ۲۰۱۰ سـال  در  را  کتـاب  ایـن  کـردی 
کرد، هدف حمله مسلحانه  منتشـر 
گرفـت و حـاال امـروز، جـوان ۲۴  قـرار 
کـه ده سـال پـس از حکـم  سـاله ای 
ایشـان  فـوت  و  )ره(  خمینـی  امـام 
بـه دنیـا آمـده اسـت تیـر هدف گیـری 
شده امام خمینی را بر قلب سلمان 
رشـدی نشـاند. سـلمان رشـدی در 
تمـام سـال های پـس از فتـوا، در رنـج 
و سـختی بـه حیـات خـود ادامـه داد 
و حـاال چـه کشـته بشـود و چـه زنـده 
بماند این رنج و عذاب بیش ازپیش 
افکنـد. خواهـد  سـایه  او  زندگـی  بـر 

2|  دایره دین داری
3| هیئت یا استودیو
وری بر یک سال عملکرد دولت 4 | مر

کــه بــر هـــــــدف نشـــســـــت تیــــــــــری 

یه گفتمان انقالب اسالمی نشر

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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ویژه نامه نماز جمعه



قضـاوت  کـریس  بـر  دیگـر  سـال  ده  وز،  امـر حتلیلگـران  کـه  اسـت  ایـن  مـن  تـرس 
کـه بایـد دیـد فتـوای اسـامی و حکـم اعـدام سـلمان رشـدی  بنشـینند و بگوینـد 
که  کننـد  گیـری  مطابـق اصـول و قوانـن دیپلمـایس بـوده اسـت یـا خیـر؟ و نتیجـه 
کشـورهای  چـون بیـان حکـم خـدا آثـار و تبعـایت داشـته اسـت و بـازار مشـترک و 
اهانـت  کنـار  از  و  نکنـم  خامـی  بایـد  پـس  گرفته انـد،  موضـع  مـا  علیـه  یب  غـر

می! کننـدگان بـه مقـام مقـدس پیامبـر و اسـام و مکتـب بگـذر

انسان  که  دایره ای  کردن  تنگ 
از  می کند  اعتقادی  زیست  آن  در 
ویژگی های نادرست در زیسِت دینی 
برخی جوانان به ظاهر انقابی است، 
همان طور که در این چند سال اخیر 
کردیم این برخی ها همیشه  حس 
و  انقاب  دایره  تا  بودند  تاش  در 
کوچک تر  و  کوچک  را  دین داری 
جو  اسامی  جامعه  رهبر  اما  کنند. 
جامعه را این گونه نمی بیند او این 
که مردم از دین و روحانیت  مطلب 

فاصله گرفتند را در مراسم چهاردهم 
اطاعات  و  توهمات  خرداد 
با  رهبری  می داند،  دشمن  غلط 
و  اعتکاف  چون  مثال هایی  زدن 
راهپیمایی روز قدس و بیست و دو 
بهمن و مخصوصًا اجتماعات سام 
فرمانده که به نظر می رسد باید روی 
این  اجتماعات بیش ازپیش کار کرد 
به این نکته اشاره می کنند که مردم 
انقاب  و  نظام  از  رویگردانی ای  ما 
بلکه  هیچ  که  نداشته اند  اسام  و 

فضا به سود دین و اخاق دگرگون 
اخیر  دیدار  در  رهبری  است.  شده 
خود با ائمه جمعه راهپیمایی غدیر 
و  خواندند  عجیب  و  میلیونی  را 
شرکت همه اقشار با همه طیف های 
کثریت  _ظاهری_ را نشانه دین داری ا
مردم دانستند. در ادامة صحبت ها 
ایشان یکی از ویژگی های ائمه جمعه 
برای  کردن  پدری  لزوم  موضوع  را 
تمامی جامعه و نه فقط جوانانی که 
کردند و  در خط آنها هستند عنوان 

صحیفه امام؛ ج 21، ص 291-292

آیات شیطانی

که  کردند  به خاطره  ای جالب اشاره 
به نظر می رسد توجه به آن می تواند 
خط فکری دوستانی که به اصطاح 
به کلی  را  می شوند  خوانده  انقابی 
تغییر دهد: بنده یک وقتی در یکی 
جمع  به  استانی  سفرهای  این  از 
علمای محترم آن استان که جلسه 
امروز  گفتم  گفتم؛  آنها،  با  داشتیم 
َبر  و  ُدور  می آمدم،  من  که  دیروز  یا 
که اظهار  این ماشین، بین اینهایی 
محّبت می کردند و بعضی هایشان 
جمعّیتی  خب  ـ  ـ می کردند  گریه 
ــ  می کنند  محّبت  اظهار  می آیند 
گر شما مثًا با آنها  که ا کسانی بودند 
کنید ممکن است احتمال  برخورد 
که اعتقاد به دین هم حّتی  ندهید 
داشته باشند، اّما این جوری است؛ 
نظر  به  پس  دین.  به  معتقدند 
ظاهر  ندادن  قرار  ک  ما می رسد 
علی الخصوص  و  مختلف  اقشار 
کثریت  ا جوانان و دین دار دانستن 
مأموریتی  عاوه برآن  و  مردم  غالب 
زمین  روی  به هیچ عنوان  نباید  که 
باید  باشد  الزم  گر  ا حتی  و  بماند 
گذاشت  مایه  هم  جان  از  آن  برای 
یعنی جهاد تبیین، می تواند جامعه 
زنده تر،  باطراوت تر،  روزبه روز  را 
جهاد  و  کند  معنوی تر  و  باروح 
تبیین و امید دادن به جامعه است 
مرزبندی های  این  می تواند  که 
ببرد. بین  از  را  پوشالی  و  نادرست 

دایـــــــــــره دیــــــــــــــن داری
محمدمهدی سعیدی صابر



سال نهم | شماره دویست و  هجده  218

مجالس  تشکیل  و  عزاداری 
سیدالشهدا  برای  به ویژه  عزا 
علیه السام، در روایات شیعه امری 
می باشد  مستحب  و  پرفضیلت 
اهل بیت  دوستداران  هرساله  و 
علیهم السام در ایام شهادت ائمه 
اطهار علیهم السام هیئات بزرگی برپا 
که هدف اصلی از برگزاری  می کنند 
این هیئات انتقال معارف اهل بیت 
اطهار  ائمه  نام  نگه داشتن  زنده  و 
صادق  )امام  است  علیهم السام 
اصحاب  از  یکی  به  علیه السام 
ها  می فرمایند ِاّنَ ِتلَک الَمجاِلَس ُاِحّبُ
و َاحیوا َامَرنا مسئله ی ما را زنده نگه 
دارید. بحاراالنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲( 
است  بزرگی  بسیار  مسئولیت  این 
کل زندگی مردم اعم  که ابعاد آن در 
فرهنگی  اقتصادی،  اعتقادی،  از 
مثل سبک زندگی و... مؤثر است 
ابزارها، نوآوری ها  باید  و دراین بین 
به  شکل  بهترین  به  خاقیت ها  و 
کار  که ما بتوانیم این  میدان بیاید 
بزرگ را انجام دهیم. برای رسیدن 
در  تغییراتی  گاهی  رسالت  این  به 
که نیاز  خود هیئت ایجاد می شود 
ک ها  تغییرات طبق ما این  است 
این  گیرد،  صورت  معیارهایی  و 
از  هدف  از:  عبارت اند  ک ها  ما
برگزاری هیئت، اقتضائاتی که دارد، 
عناصر تشکیل دهنده، شأن هیئت 

در  اطهار  ائمه  حضور  به  توجه  و 
هیئات و... باید ببیند تغییرات در 
طوالنی مدت، باعث اعتای مفاهیم 
هیئت می شود، یا باعث ازبین رفتن 
به  توجه  با  می شود.  مفاهیم  این 
پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای رسانه 
جمعی و دسترسی بیشتر مردم به 
این ابزارها، زندگی مردم روزبه روز با 
شبکه های اجتماعی پیوند بیشتری 
بیماری  شیوع  سویی  از  می خورد، 
کرونا مزید بر علت شد که شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی به جزئی 
الینفک از زندگی مردم تبدیل شود. 
این موضوع بر ابعاد مختلف زندگی 
اقتصادی،  اجتماعی،  از  اعم  مردم 
قابل توجهی  تأثیرات  و...  معنوی 
یک  به عنوان  هم  هیئت  گذاشت. 
جریان مؤثر در معنویت مردم از این 
کرونا  تأثیرات در امان نماند و دوران 
برهه ای  در  هیئت  که  شد  باعث 
را  خود  کار  اندک  بسیار  فعالیت  با 
ادامه دهد و این باعث تغییراتی در 
نوع برگزاری هیئت ها و نوع ارتباط 
همین  در  شد.  هیئت ها  با  مردم 
سیر تحوالت، مداحی استودیویی، 
بسیار  جدید،  تغییر  یک  به عنوان 
موردتوجه مداحان و مخاطبان قرار 
کمیت  کیفیت و  گرفت، و از لحاظ 
امروز  کرد.  پیدا  چشمگیری  رشد 
یک  به عنوان  استودیویی  مداحی 

تا  محور  تکلیف  حالت  از  مداحی 
محور  کلیپ  جلسات  به  حدی 
تبدیل شده است و رویکرد تربیتی تا 
حدی جای خود را به رویکرد رسانه 
محور داده است. سؤالی باید محل 
بحث قرار بگیرد این است که هیئات 
اولویت خود را باید روی مخاطبی که 
در هیئت هست بگذارند یا مخاطبی 
را پیگیری  از جلسه هیئت  بعد  که 
مداحانی  حاضر  حال  در  می کند؟ 
هستند که برای ساختن کلیپ های 
می کنند.  قرض  پول  استودیویی 
باید  که  مداحی  است  این  فاجعه 
شعر محتوای مناسب روی ملودی و 
اجرا وقت می گذارد، باتوجه به یکی از 
کارهای بزرگی که مقام معظم رهبری 
مداحان  با  دیدار  در   98 سال  در 
که آن  برای جامعه مّداح برشمردند 
و  شادی  مدیرّیت  از  است  عبارت 
عزای جامعه که در حقیقت مدیریت 
عزاهای  و  معنوی  شادی های 
اساسی و قلبی و عمیق را در بردارد؛ 
این نوع فعالیت مداحان با چنین کار 
بزرگی فاصله زیادی دارد. باید به این 
نکته توجه داشت که کارکرد هیئت ها 
عاوه  )ع(،  اهل بیت  مجالس  و 
تربیت  مخاطبین،  فکری  رشد  بر 
مخاطبین  حسی  ذائقه  و  عواطف 
مرکب  قطعات  تولید  می باشد.  نیز 
در  چه  مداحی  و  موسیقی  آالت  از 
هیئت،  محیط  در  چه  و  استودیو 
حسی  تربیت  در  انحراف  موجب 
مخاطبین و عادی سازی استفاده از 
آالت موسیقی در مجالس اهل بیت 
)ع( می شود. مقام معظم رهبری در 
هیئت  در  جوان ها  جذب  راستای 
جذب  باشید  مواظب  فرمودند: 
نباشد؛  قیمتی  هر  به  جوان ها 
این  اینکه  برای  که  نباشد  این جور 
جوان خوشش بیاید، ما فان آهنگ 
کنید در شعر  نامناسب را مثًا فرض 
کار ببریم.  مدح یا شعر مصیبت به 
جذب الزم است، واجب است، مفید 
است، اّما با حفظ ساختار صحیح. 
که به مناسبت اینکه  مراقب باشید 
انسان می خواهد جوان ها را جذب 
حقیقت  آن  و  مّداحی  ترکیب  کند، 
نرود. بین  از  مّداحی  هوّیت  و 

هیئت یا استودیو

اثرگذاری  و  جذب  باهدف  نوآوری  
مخصوصًا  مخاطب  بر  بیشتر 
مخاطبان جوان و مخاطب بیرون 
حال  در  گسترده  طور  به  هیئت 
حتی  که  صورتی  به  است.  انتشار 
اجتماعی  رسانه های  در  کسی  گر  ا
فعالیت اندک داشته باشد حتمًا با 
مختلف  استودیویی  مداحی های 
مواجه می شود. موافقان و فعاالن 
اصیل  آثار  می گویند،  عرصه  این 
این سبک، به هیچ عنوان موسیقی 
ندارد  و این نوع مداحی در سبک 
ساز  و  موسیقی  از  لزومًا  که  خاصی 
در آن استفاده شده باشد، نیست، 
از  کار و مهارت در استفاده  و نفس 
آواپردازی  و  آوایی  فضاسازی های 
و  ایراد  شرعی  نظر  از  که  است 
اشکالی ندارد و فضای هیئت با این 
جنبه  می شود.  حفظ  آواپردازی 
مثبت دیگر این سبک از تولیدات، 
کستری است  جذب مخاطبان خا
که شاید کمتر مداحی و روضه گوش 
کیفیت و  کنند، ولی از صوت های با
تنظیم شده استودیویی استقبال 
می رسد  نظر  به  ازاین رو،  می کنند. 
این اتفاق بسیار مثبت است و نباید 
راستای  در  چون  شود،  تعطیل 
کامًا با آن همسو و  فضای هیئت و 
هم نظر است. و اّما مخالفان نظرات 
متفاوتی دارند و می گویند جلسات 

محسن بهمنی



چنین  در  گذشت!  سال  یک 
با  دولتی   1400 سال  در  زمانی 
ایران  شعار  و  مردمی  دولت  نام 
که ریاست آن  گرفت  قوی شکل 
کسب  را سید ابراهیم رئیسی با 
حدنصاب آرای مردمی عهده دار 
مطرح کردن  با  ایشان  شد. 
که پیش از  وعده ها و قول هایی 
انتخابات نیز برخی از آنها را مطرح 
کرده بودند وارد عرصه مدیریت 
که  وعده هایی  شدند.  کشور 
کوتاه مدت تر  و  کوچک تر  برخی 
بلندمدت تر  و  بزرگ تر  برخی  و 
آن  از  سال  یک  حاال  بودند. 
انتخابات  تب وتاب  پر  روزهای 
که  مسئله ای  اولین  گذشت. 
مسئله  شد  مواجه  آن  با  دولت 
و  ابتا  باالی  آمار  بود.  کرونا 
مرگ ومیر هم وطنان عزیزمان که 
تلخ  روزهای  آن  باعث شد هرگز 
کادر  خاطر  و  یاد  از  سهمگین  و 
درمان و مردم نرود، و هنوز هم 
که به آمار روزانه 700 فوتی و بلکه 
باالتر فکر می کنیم تنمان می لرزد. 
اما به لطف خدا و اقدامات خوب 
گره گشایی از مشکات  دولت در 
کسن -در همان هنگام  واردات وا
کسن  که با خرابکاری در تولید وا
کارشکنی ها و ربط  برکت و برخی 
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وه ها دبیر کارگر

برخی  به  کسن  وا واردات  دادن 
مواجه  خارجی  خاص  توافقات 
بودیم- دولت توانست در مدت 
کسن  وا از  باالیی  کوتاهی حجم 
آمارهای  و  کرده  وارد  را  ایمن 
از  کند.  بهتر  روزبه روز  را  کرونایی 
کردیم  عبور  که  کرونا  بحبوحه 
شد.  مطرح  اقتصاد  مسئله 
هنوز هم مطرح است و چه بسا 
دولت  این  روزهای  آخرین  تا 
مطرح  چهارساله  دوره  این  در 
باشد. یکی از وعده های دولت، 
بازگرداندن بدهی های کشورهای 
مختلف و پول های بلوکه شده به 
داخل بود که اخبار وصول برخی 
از آنها را در روزهای اخیر شنیدیم. 
سیاست  در  مهمی  اقدامات 
خارجه نظیر عضویت در پیمان 
با  متعدد  توافقات  شانگهای، 
کشورهای همسایه نظیر روسیه 
اقتصادی  بزرگ  پیمان های  و 
دو یا چندجانبه مثل راه اندازی 
کریدور شمال جنوب از اقدامات 
تحسین برانگیز  و  غیرقابل انکار 
سیاست  بحث  در  بود.  دولت 
داخلی و مردمی سازی یارانه ها و 
اقدام برای آزادکردن قیمت های 
فسادزای  نرخ  به  وابسته 
علی رغم  دویستی،  و  چهارهزار 
در  ضعف ها  و  مشکات  برخی 

که در زیر آتش توپ و  در عصری 
تانک رسانه های غربی قرار داریم، 
رسانه ای  جنگ  هنوز  برخی ها 
نگرفته اند.  جدی  را  فرهنگی  و 
این  با  از دولتی حقیقتًا مردمی 
که در همین  عملکرد درخشانی 
مدت نسبتًا کوتاه در مورد ارتباط 
با مردم و سفرهای استانی از خود 
نشان داده، این انتظار به جاست 
که بیشتر به فکر رسانه ها باشد . 
که  اما علی رغم هر نقد و اشکالی 
به برخی افعال و تصمیمات این 
در  که  دولتی  است.  وارد  دولت 
تکاپو برای خدمت است، هرچند 
نگذارد،  صاف  را  قدمش  گاهی 
کنان  حسابش حتی در ذهن سا
دورافتاده ترین مناطق کشور نیز از 
دولت تجمل گرای بی دردی که به 
ریش مردم می خندید جداست.

انجام  به خوبی  اطاع رسانی، 
نیز  کاستی ها  برخی  از  اما  شد. 
نمی توان حرفی نزد. پاسخ گویی 
اجرای  در  دولت  اطاع رسانی  و 
اقتصادی،  برنامه های  برخی 
کلی  بیان رویکردهای اساسی و 
اقتصادی دولت، خط مشی های 
کارنامه  وزرای دولت و همچنین 
که هنوز بعد از یک  اقدامات آنها 
سال در مورد برخی وزارت خانه ها 
اطاعی در دسترس عموم مردم 
نیست از ضعف های دولت است. 
مردم نمی دانند در این یک سال 
گذشته  در این وزارتخانه ها چه 
گاهی خبری نگران کننده  است. 
کشور یعنی  در مورد ورزش مادر 
گاهی  و  می شود  منتشر  کشتی 
اخبار تصمیم هایی که سنخیتی 
با رویکرد انقابی این دولت ندارد . 
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