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اخبار
فرهنگی
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نگاهی به فعالیت های روحانیون جوان خراسانی که دنباله رو پیش کسوتان فعالیت های تبلیغی برای کودکان اند

نسلامروز«راستگو»ها

باحضورتولیتآستانقدسصورتگرفت

اهدای احکام 183خادم حرم رضوی

گزارش
مریم ترسول

«جرقه عالقهمندیبهتبلیغ دینی برای کودکان
و نوجوانان ،در سال هشتم تحصیل حوزه علمیه
زده شد ،درست همان وقتی که برای اولین بار
با حجت االسالم «محمدحسن راستگو» که در
دهه  60در کنار حجت االســام والمســلمین
محســن قرائتــی بــه اجــرای برنامه کــودک در
تلویزیــون مــی پرداخت ،آشــنا شــدم و تصمیم
گرفتم که در دوره های آموزشی ایشان شرکت
کنم .»...این ها اولین جمالت حجت االســام
والمســلمین «عباس علی نژاد» ،رئیس مجمع
عالی کانــون هــای فرهنگــی تبلیغی کشــور و
کانون فرهنگــی تبلیغی جوانه مشــهد اســت.
مخاطب گروهی تبلیغی او ،کودکان و نوجوانان
هستند .او و دوستانش امروز ،بعد از حدود 17
ســال تالش ،دامنــه کار خــود را تا جــای جای
ایــران و کشــورهای فارســی زبــان ،گســترش
داده انــد و مفاهیــم دینــی را در قالــب اجــرای
نمایش ،عروســک گردانی و ساخت کاردستی
به کودکان منتقل می کنند.
•شروع کار از سال  81به همت  2روحانی

به گــزارش خراســان رضــوی ،حجت االســام
والمســلمین علی نــژاد و یکی از دوســتانش در
ســال  81برای اولین بار فعالیــت اجرایی خود
را آغاز کردند و به مرور توانســتند به برنامه های
خود رونق بیشتری دهند .آن ها در تمامی نقاط
استان خراسان رضوی ،حدود 90درصد استان
های کشــور و در امــارات ،افغانســتان ،آلمان،
عراق و برخی دیگر از کشورهای دارای مخاطب
فارسی زبان ،برنامه هایی برای کودکان و دوره
های تربیت مربی ارائه کرده اند.
•جالب بود که برای کودکان آخوند داشته
باشیم

حجت االسالم علی نژاد می گوید :به یاد دارم که
حتی برای خود ما به عنوان طلبه ،جالب بود که
برای کودک و نوجوان هم آخوند داشته باشیم.
در آن ســال ها ،این کار خیلی نو بود و کســی با
آن آشنایی نداشــت .به همین دلیل ،ورود ما به
مدارس هم خیلی دشــوار بود ،این شد که چند
سالی خودمان به تنهایی کار کردیم .بعد کم کم
به سراغ مدارس رفتیم و مدارس هم مربیان خود

را در برخــی کارها به ما ارجاع دادند ،جلســات
مشــترکی هم با کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان در ســطح ملی و اســتانی داشتیم و
برنامه هایی برای آن ها برگزار کردیم .وی ادامه
می دهــد :همچنیــن با توجــه به فعالیــت های
«جامعة المصطفی العالمیه» مشهد برای طلبه
های غیرایرانــی و واحد بین الملــل حرم مطهر
رضوی ،تالش کردیــم با آموزش ایــن طلبه ها،
مربیانی برای مخاطبان غیرفارسی زبان تربیت
کنیم ،ضمــن آن که بــرای زائــران خارجی نیز
برنامه هایی داشته و داریم.
•آماده همکاری با صداوسیما

رئیــس مجمــع عالــی کانــون هــای فرهنگــی
تبلیغی کشــور ،برنامه تلویزیونی «قاصدک» را
که از سیمای خراسان رضوی پخش می شده ،از
موفقترینبرنامههایاینگروهتبلیغیمیداند
و می گوید :این برنامه حدود ســه سال پیش به
مدت یک سال از سیمای خراسان رضوی پخش
شد و اقبال خوبی هم داشت ،بسیاری از والدین
به ما انتقاد می کردند که چرا چنین برنامه هایی
را گســترش نمی دهیم .حرف ما این اســت که
اگر در فضای رسانه ملی ،واقعا آدم دغدغه مند
وجود داشــته باشــد ،خودش به دنبال محتوا و
مجری مناســب مــی رود .حاال هم اگر شــرایط
فراهم باشد ،مشتاق هستیم تا باز هم در سیمای
خراسان رضوی برای کودکان کار کنیم.
•همه دغدغه ما قالب های جذاب و اثرگذار
برای انتقال مفاهیم است

حجت االسالم علی نژاد می گوید :همه دغدغه

ما این اســت که مفاهیــم دینی و مذهبــی را در
قالب های جذاب ،شیوا و اثرگذار به مخاطبان
خودمان انتقــال بدهیم .برای همین از شــیوه
هــای هنــری متنوعــی ماننــد طنــز و نمایــش
اســتفاده می کنیــم .با ایــن روش حتــی برای
انتقال مفاهیم مهمی مثل وقایع محرم و هفته
دفــاع مقدس ،مــی توانیم بــا مخاطــب ارتباط
برقــرار کنیــم .وی با اشــاره بــه برخــی برنامه
هایی که در ســال های فعالیت خود اجرا کرده
اند ،مــی گوید :پــرده خوانی «مرثیــه آفتاب» از
جمله کارهای ماســت که به ســیر حرکت امام
حســین(ع) از مدینــه به مکــه می پــردازد و در

بیش از  800مراسم اجرا شده است .همچنین
طرح «دین ،نشــاط ،زندگی» که در ســال ،90
به عنــوان یک طــرح ملــی شــناخته و در نقاط
مختلف کشــور اجرا شــد ،از طرح هــای موفق
ما بــود .رئیس کانــون فرهنگی تبلیغــی جوانه
مشــهد ،از اجرای برنامه های متنــوع در پارک
های مشــهد هم می گوید و ادامــه می دهد :در
حدود ســال  90کــه هنــوز حتی حضــور طلبه
هــا در پارک هــا ،آن قــدر مرســوم نبــود ،گروه
مــا آغازگــر اســتیج هــای شــهرداری در پارک
ها بــا عنوان طــرح «کوچــه بــه کوچه» شــد اما
کم کم فضای کار عوض شد و محتوا تغییر کرد.

عمو راستگوی دهه شصتی ها
حجتاالسالموالمسلمین«محمدحسنراستگو»روحانیپیشکسوتمتولدمشهدکهبچههای
دهه شصتی او را به نام «عمو راستگو» می شناسند ،سال های سال به فعالیت های تبلیغی برای
نسل کودک و نوجوان مشغول بوده است .این روحانی را می توان یکی از الگوهای موفق در عرصه
تبلیغ فرهنگی و دینی دانست .برنامه های ویژه تعليم و تربيت کودکان ونوجوانان همچون بازى
ت و راز دايرهها از جمله کارهای تبلیغی او طی این سال ها بوده است.
با کلما 

در حوزه تئاتــر هم که از مطالبات روز اســت ،ما
کاری شــبیه بــه اســتندآپ کمدی بــرای گروه
کودک و نوجوان داریم.
•اجرای برنامه در حاشیه شهر مشهد و
مسیر پیاده روی اربعین

وی نحــوه فعالیــت تبلیغــی خــود و گروهش را
مردمی می داند و می گوید :طلبه ها و روحانیون
ما از روز اول ،هیچ توقع مالی و مادی نداشته اند
و همین موضوع باعث شد که جایگاه گروه ،بین
مجموعه ها ارتقا یابد و مردم هم برای حمایت از
ما ،وارد میدان شوند .مثال در ایام غدیر ،خیران
از ما خواستند تا با حمایت آن ها در  50مسجد
حاشیه شهر مشــهد ،برای کودکان ونوجوانان
جشــن برگزار کنیم و در پیــاده روی اربعین نیز
با حضور  400مبلغ جهــادی در کربالی معلی
برای کودکان اجرای برنامه داشتیم.
•اگر حمایت کنند کارها موفق تر خواهد بود

در پایــان صحبــت هایمان هــم درباره شــرایط
حمایتی حوزه علمیه از ایده های جدید تبلیغی
می پرســم کــه حجــت االســام علــی نــژاد در
پاســخ می گوید :طبیعتا اگر حــوزه از نیروهای
خودش حمایت بیشــتری بکنــد ،کارها خیلی
موفق تر خواهد بود .سال های قبل ،این حمایت
را نداشتیم اما چند سالی هست که اوضاع بهتر
شده البته هنوز هم خیلی کارها باقی است .به
خصوص در حوزه تبلیغ باید به جایگاهی برسیم
که حوزه علمیه ،یک واحد مجزا ایجاد و مخاطب
را به فرق و مذاهب ،گروه های سنی و  ...تقسیم
کند تا کار تخصصی تری انجام شود.

مراســم اهدای احکام بــه خادمان جدید بــارگاه منور
رضوی در تــاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شــد
و  183نفر به توفیق خادمی بــارگاه منور رضوی نایل
شــدند.به گزارش آســتان نیوز ،تولیت آســتان قدس
در این مراســم گفت :در حرم مطهر رضوی ،مقامها و
منصبهای دنیوی جایگاهی ندارد ،هرکسی به این
جا وارد میشود ،عنوانش «زائر» است و باید به بهترین
نحوتکریمشود.حجتاالسالموالمسلمین«مروی»،
توفیق خادمــی و خدمت در آســتان قــدس رضوی را
مسئولیتی ســنگین و بزرگ برشــمرد و افزود :لباس
مقدس خدمت به زائران حضرت رضــا(ع) ،امانتی بر
دوش ماست که باید در روز قیامت ،درباره آن پاسخ گو
باشیم .وی خاطرنشــان کرد :خانواده بزرگ خدمت
در حرم مطهر رضــوی ،ظرفیت عظیمــی از نخبگان،
دانشمندان و صاحب نظران در رشتههای مختلف را
شامل میشــود ،بنابراین از تمام خادمان بارگاه منور
رضویمیخواهمباارائهنظراتوپیشنهادهایخودما
رابرایرفعمشکالتوتکریمبهترزائرانکمککنند.
شایان ذکر اســت بر اســاس اعالم مصطفی خاکسار
قهرودی ،قائم مقام تولیت آستان قدس در این مراسم
 183نفر به توفیــق خادمی بارگاه منــور رضوی نایل
شــدند که از این تعداد 115،نفر خادم افتخاری61،
نفرخادمتشرفیو 7نفرخادمرسمیهستند.

فروش ۸میلیاردی نمایشگاه
کتابمشهد
معاون فرهنگی ارشاد اســتان گفت :بیستویکمین
دورهنمایشگاهبینالمللیکتابمشهد،هشتمیلیارد
و 120میلیونتومانفروشکتابو 180هزاربازدید
کننده را در کارنامه خود ثبت کرد .به گزارش ایســنا،
«افشین تحفهگر» اظهار کرد :میزان فروش نمایشگاه
امسال نشــان می دهد که در مدت برپایی نمایشگاه،
بهطورمتوسط،مشهدیهاروزانهبیشازیکمیلیارد
تومانکتابخریدندودرمدتبرگزارینمایشگاه۲۳،
هزار بن کتاب برای ۲۳هــزار نفر به مبلغ یک میلیارد
و ١٠٠میلیون تومان از ســوی بانــک عامل به صورت
فروش حضوری عرضه شد و عموم مردم از آن استفاده
کردند .وی ادامه داد :سال گذشته در بیستمین دوره
نمایشگاه کتاب مشهد ،شش میلیارد و ۳۰۰میلیون
تومان فروش ثبت شــد که امســال ،رشــد مطلوبی در
میزانفروشنمایشگاهداشتیم.

