
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

بچههایمسجدسریعترانتظارفرجراعملیاتیمیکنند

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مســاجد خبرگزاری شبستان، به مناسبت 
فرا رســیدن ســال نو و بهار که فصل تحوالت بنیادین طبیعت اســت و به منظور بررسی 
رســالتی که بچه های مسجد در رساندن جامعه به أَْحَســِن الَْحاِل دارند با حجت االسالم 
والمســلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی«، رئیس ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشــور )فهما( گفتگویی ترتیب داده ایم که مشروح آن تقدیم حضورتان می شود: 
حجت االســالم والمسلمین ارزانی با بیان اینکه سال 1400 به عنوان آخرین سال قرن برای 
همه سالی ویژه محسوب می شــود، اظهار کرد: وقتی گردش ایام می شود و طبیعت رنگ 
َِّب الُْقُلــوِب َو الْبَْصارِ...« را می  بهار خود را نشــان می دهد در آغاز ســال دعای »یَا ُمَقل
خوانیم، این یعنــی خدایا! تغییرات در اختیار و قدرت تو اســت و این تغییرات هم قلبی 
اســت و تو می توانی همه وجود انسان را مملو از آرامش کنی یا در او نگرانی و تشویش 
قرار دهی و لذا از او در ابتدای ســال می خواهیم ما را به بهترین حال ها رهنمون شــود.
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والمســلمین  االســام  حجــت 
»مرتضــی ادیب یــزدی« در گفت  و  
گــو با خبرنگار گروه مســجد و کانون 
های مســاجد خبرگزاری شبســتان با 
بیان اینکه جایگاه مســاجد در تعمیق 
فرهنگ مهدویت بر کســی پوشــیده 
نیســت، اظهار کرد: باوجــود مبرهن 
ایــن واقعیت، ولی شــاهد این  بودن 
هســتیم که گاهی برخــی مراکز دیگر 
ســکاندار ترویــج فرهنــگ انتظار و 
مهدویت می شــوند که فی نفســه بد 
نیســت ولی نباید محوریت مساجد را 
تحت الشــعاع قرار دهد. در همه امور 
به ویژه در حوزه هــای دینی، فرهنگی 
و تبلیغی این مســاجد هستند که باید 
محور باشند. این عضو شورای مرکزی 
به دلیل  افزود: مساجد  جامعه مبلغین 

جایگاهی کــه در فرهنگ دینــی و میان 
پایگاه مهدویت  باید رســما  مردم دارند 
شوند بنابراین باید دستگاه های فرهنگی 
و تبلیغی و نهادهای حوزوی برای تحقق 
این رســمیت و اعتبار به مساجد تاش 
کننــد. وی با بیان اینکــه ظهور حضرت 
اتحــاد تمام ملت  مهدی )عج( موجب 
ها می شــود، گفت: مســاجد در عصر 
غیبت محور وحدت هستند و همه گروه 
های مردم فارغ از رنگ، نژاد، جنســیت، 
ســطح شــغلی و طبقه اقتصــادی می 
توانند در مســاجد حضور یابند بنابراین 
این مســاجد هســتند که بایــد پایگاه و 
مرکز اصلی اشــاعه مهدویت در جامعه 
کرد:  خاطرنشــان  یزدی  ادیب  باشــند. 
فعالیت بســیاری از مراکز و تربیون های 
فرهنگی برای موضــوع مهدویت به ایام 

نیمه شعبان محدود می شود ولی مساجد 
هر هفته با برگزاری مراســم دعای ندبه و 
برگزاری جلسات آشــنایی با مهدویت و 
پاسخگویی به شبهات مربوطه، در طول 
ســال برای معرفت بیشتر مردم نسبت به 
حضرت ولی عصر )ع( و گفتمان انتظار 

فعالیت می کنند.

مساجدبایدپایگاهترویجمهدویتشوند

میاد حضرت مهدی )عج( به صــورت حضوری و مجازی و در 
قالب مســابقات کتابخوانی، نقاشی و فرهنگی، برپایی موکب ها و 
ایستگاه هاص صلواتی و معرفتی و سخنرانی مذهبی می توانند عید 
نوروز ما را کاما مهدوی کنند، یادآور شــد: همه تاش انبیا و اولیا 
علیهم السام و حرکت انقاب اسامی برای زمینه سازی ظهور و 
تحقق تمدن نوین اسامی اســت بنابراین مسجدی ها با درک این 
حقیقت باید برای فراگیری فرهنگ صحیح انتظار و مهدویت برنامه 

ریزی کنند.

حجت االســام والمسلمین »سید حســین خادمی« در 
گفت  و  گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مســاجد 
خبرگزاری شبســتان با بیان اینکه نیمه شــعبان فرصتی برای 
بازخوانی دانســته ها و معرفت ما نســبت به فرهنگ انتظار 
است، اظهار کرد: همزمان شدن سالروز میاد حضرت ولی 
عصر )عج( با روزهای نخســت ســال و عید نوروز فرصتی 
مضاعف برای اندیشیدن به فرهنگ انتظار است. این خطیب 
دینــی افزود: مســاجد در مرکز ترویــج مهدویت و گفتمان 
ســازی فرهنگ انتظار قرار دارند و از گذشته تا االن همیشه 
شــاهد برگزاری جشن های نیمه شعبان با محوریت مساجد 
در شــهرهای مختلف کشورمان هســتیم. وی با بیان اینکه 
تعطیلی عید نوروز نباید مســجدی ها را نســبت به ترویج 
فرهنــگ صحیح انتظــار غافل کند، گفت: پاســخگویی به 
شــبهات مطرح در موضوع مهدویت همچنان باید در راس 
برنامه های مساجد و ســایر مراکز دینی باشد زیرا دشمن با 
القای شبهات به دنبال تعضیف باورهای مهدوی مردم است. 
خادمی در ادامه با بیان اینکه مســاجد با برگزاری برنامه های 

مساجددرمرکزترویجمهدویتو
گفتمانسازیفرهنگانتظارقراردارند
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»مجید خوبــی زاده« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان از کرمان جنوب، ضمن تبریک نیمه شعبان، با اشاره 
به این که در جنوب کرمان قریب ۵۰۰ کانون فرهنگی هنری 
فعالیت دارند، گفت: امســال نیز همچون سال گذشته علی 
رغم محدودیت های کرونایــی، کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد جنوب کرمان با اجرای یکســری ویژه برنامه سعی 
کردند تا پذیرای منتظران ظهور بوده و میزان عشــق و ارادت 
خود را به ساحت مقدس امام زمان )عج( نشان دهند. مدیر 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان افزود: در 
همین راســتا بچه های مسجدی در آستانه نیمه شعبان اقدام 
به چراغانی و فضاســازی مســاجد و محات کرده تا بدین 
ترتیب به اســتقبال میاد با سعادت امام عصر )عج( بروند. 
وی با اشاره به این که در کلیه مراسم نکات بهداشتی و فاصله 
اجتماعی رعایت شد، بیان کرد: هم زمان با شب نیمه شعبان 
به همت کانون های مساجد جنوب کرمان در اغلب مساجد 
طــرح تاوت نور و قرائت دعای فرج همراه با جشــن میاد 
و نورافشــانی اجرا شــد. خوبی زاده ابراز کرد: برپایی جشن 
های ازدواج آســان در راســتای ترویج فرهنگ ازدواج آسان 
در بین جوانان، احیای شــب نیمه شعبان، اجرای مسابقات 
مجازی همچون مســابقات نقاشی، دلنوشــته و کتابخوانی 
بــا موضوع نیمه شــعبان و انتظار و نیز امــام زمان  )عج( از 
دیگر برنامه های کانون های مســاجد این منطقه بود. مدیر 
ســتاد هماهنگی کانون های مســاجد جنوب کرمان اضافه 
کرد: یکــی دیگر از ویژه برنامه های ایــن کانون ها، اجرای 
طرح اطعام نیازمندان و کمک مومنانه بود که در همین راستا 
غذای نذری، بســته های معیشتی و گوشــت قربانی در بین 

خانوارهای نیازمند سطح جنوب کرمان توزیع شد.

کانونهایمساجدجنوبکرمان
پذیرایمنتظرانظهور

نیمه شعبان که فرا می رسد؛ شهر رنگ و روی دیگری به خود می گیرد؛ گویی 
مردم در انتظار کســی هستند و شــهر را در مقدمش آب و جارو می کنند. اصا 
شعبان ماه زیبایی هاســت اما به نیمه که می رسد حال انسان دگرگون می شود و 
انگار سال جدیدی برایت تحویل شده و »حول حالنا«یی است برای تبدیل شدن 
به »احســن الحال«. نوروز شعبان از نیمه آن آغاز می شود و قرار است تداعی گر 
جلوه هایی از نور و زیبایی باشد چرا که در این روز یک ستاره به ستاره های دنیای 
هستی اضافه شده که البته نورانیت آن از دیگر ستاره ها بیشتر است. اصا شعبان 
امسال بهار در بهار شــده؛ یکی بهار طبیعت و دیگری بهار دل ها و جان ها؛ که 
تجلی گر فردایی امیدبخش همراه با طراوت، شادابی و شور و شعف وصف ناپذیر 
برای مردم دنیا است. »پس آسمان بارانش را می بارد و زمین روییدنی و بذرش را 
خارج می سازد، حیوانات وحشــی و درنده زمین امن - و رام - می شوند و زمین 
را سرشــار از قسط وعدل می ســازد همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد«. 
شعبان که از راه می رسد بچه های مسجد هم جنب و جوششان بیشتر می شود؛ 
ریســه های المپ های رنگارنگ و پرچم های زیبای »یا مهدی« را از صندوقچه 
گوشه انباری مسجد بیرون آورده و پس از مرتب کردن آن مشغول به نصب و آذین 
بندی می شــوند. بسته های شیرینی، شربت و شکات آماده و مهیا است تا برای 
پذیرایی از منتظران ظهور هیچ کم و کســری وجود نداشته باشد. گروهی از بچه 
ها مشغول تمرین ســرود؛ برخی مهیای آذین بندی و فضاسازی، برخی در حال 
تمرین تئاتر و عده ای مشــغول بسته بندی شیرینی و شکات هستند؛ خاصه در 
این روزها هیچ کس بیکار ننشسته و هر کسی به نوبه خود مشغول کاری است تا 
همه چیز مهیای جشــن های نیمه شعبان شود. بچه های کانون فرهنگی و هنری 
مســاجد شهرستان جهرم نیز که امسال همچون سال های گذشته پای کار جشن 
های نیمه شــعبان بوده اند، از روزهای گذشته به اســتقبال جشن سالروز میاد 
منجی عالم بشــریت حضرت مهدی )عج( رفته انــد و ضمن برنامه ریزی های 
مدون و منظم برنامه های متنوعی را برای برگزاری هر چه بهتر این جشــن ها پایه 
ریزی کردند. از فضیلت ترین شــب های ســال که احیا و شب زنده داری در آن 
مورد تاکید قرار گرفته شب نیمه ماه شعبان است که مومنان در این شب به عبادت 

و راز و نیاز با معبود می پردازند.

2

نیمهشعبانویکشببهیادماندنیبرای
بچههایمسجد
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حجت االســام ســمیع الله مردان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان 
در آران و بیدگل گفت: همزمان با میاد با ســعادت حضــرت مهدی)عج(؛ کانون 
»مهدویت« به عنوان بیســتمین کانون فرهنگی تبلیغی در این شهرســتان با حضور 
فرماندار، بخشــدار، رؤســای ادارات تبلیغات اســامی و فرهنگ و ارشاد اسامی 
و فعــاالن فرهنگی فعالیــت فرهنگی مذهبی خود را آغاز کــرد. رئیس اداره تبلیغات 
اسامی شهرستان آران و بیدگل افزود: این کانون فرهنگی تبلیغی با مسئولیت حجت 
االســام »مهدی یوسفیان« عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهدویت پژوهشگاه بین 
المللی المصطفی و اســتاد حوزه و دانشــگاه و عضو انجمن علمی مهدویت حوزه 
علمیه قم با مجوز ســازمان تبلیغات اســامی به صورت تخصصی در حوزه ترویج 

فرهنگ مهدویت فعالیت خواهد کرد.

حجت االسام »مهدی یوســفیان« در حاشیه افتتاح کانون فرهنگی تبلیغی 
مهدویت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبســتان در آران و بیدگل گفت: 
این کانون فرهنگی تبلیغی با هدف و اولویت ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت 
به صــورت تخصصی، گفتمان ســازی مهدویت و دفع شــبهات پیرامون آن 
فعالیت خود را شــروع کرده است. مدیرمسئول فرهنگی تبلیغی مهدویت آران 
و بیدگل افزود: برگزاری دوره های آموزشــی تربیت مربی و دوره های مقدماتی 
و تکمیلی مباحث مهدویت به صورت حضــوری و مجازی و اعطای گواهی 
پایان دوره از جمله برنامه های کانون فرهنگی تبلیغی مهدویت اســت. حجت 

االسام یوسفیان خاطر نشان کرد: این تشکل فرهنگی مذهبی قصد دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، کانون فرهنگی و هنری حضرت زهرا)س( 
مســجد ابوذر زنجان یکی از مساجد پیشرو در توزیع بسته های معیشتی با همکاری 
اصحاب مسجد و خیرین است. از زمان شیوع ویروس کرونا بچه های این مسجد با 
همراهی مردم و خیرین کمک های جمع آوری را قالب بسته های معیشتی و گوشت 
گرم به دســت نیازمندان می رســانند. بچه های این مسجد از مناسبت های مذهبی 
اســتفاده کرده و این کمک ها که بار معنوی بیشتری به خود می گیرند با رعایت عزت 
نفس به دســت نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا می رســانند. به همین منظور در 
میاد یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر)عج( بسته های معیشتی و گوشت 
گرم بســته بندی شده در مراسم جشنی که توســط بچه های کانون فرهنگی و هنری 
حضرت زهرا)س( پیش بینی شــده بود، توزیع گردید. در این مراســم یک دســتگاه 
لباسشــویی تهیه شده توسط یکی از خیرین این مســجد به خانواده نیازمندی اهداء 

شد.

کانون»مهدویت«درآرانوبیدگلافتتاحشد

اولویتبرنامههایکانون»مهدویت«،گفتمانسازیمهدویتوترویجفرهنگانتظاراست

بستههایمعیشتیدرروزمیالدمهدیموعود)عج(دربیننیازمندانتوزیعشد
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»رضا عیدی« در گفت و گو با خبرنگار 
با  خبرگزاری شبســتان از جنوب کرمان، 
اشاره به این که بزرگداشت مناسبت های 
ملی و مذهبــی از اولویــت برنامه های 
کانون شــهید شــهداد نژاد است، گفت: 
هم زمان با شــب نیمه شعبان، بچه های 
مسجدی این کانون فرهنگی هنری میزبان 
منتظران ظهور شــده و به همت آنها طرح 
تــاوت نور بــه نیت ســامتی و تعجیل 
در ظهــور امــام زمان )عج( در مســجد 
روستا اجرا شــده و دعای فرج نیز قرائت 
شــد. مدیر کانون فرهنگی هنری شــهید 
شــهدادنژاد کهنوج بیان کــرد: همچنین 
در این شــب فرخنده دعای کمیل توسط 
نمازگزاران  بــرای  امام جماعت مســجد 
قرائت شــد. وی بیان کرد: برپایی ســفره 
ختم صلوات و قرائت زیارت آل یاســین 
در روز نیمه شــعبان یکی دیگر از برنامه 

های ایــن کانون فرهنگی هنری بود که 
توسط بانوان مسجدی اجرا شد. عیدی 
ابراز کرد: عاوه بــر این به همت بچه 
های مسجدی عضو کانون، در آستانه 
نیمه شــعبان مسجد متناســب با این 
عید خجســته آذین بندی و فضاسازی 
شــده و در روز میــاد از بلندگوهای 
مســجد مولــودی پخش شــد. مدیر 
کانون فرهنگی هنری شهید شهدادنژاد 
کهنوج ادامه داد: تولید محتوا در فضای 
مجازی با محوریت انتظار، مهدویت، 
ویژگــی هــای منتظر واقعــی از دیگر 
برنامه های بزرگداشــت نیمه شــعبان 
بود که توســط جوانان مســجدی در 
قالب عکس نوشت و کلیپ تهیه شده 
و سپس در فضای مجازی منتشر شد. 
وی اظهــار کرد: در روز نیمه شــعبان 
بــا مشــارکت بانوان مســجدی عضو 

کانون شهید شهدادنژاد شله زرد نذری پخت 
شــده و درب منازل اهالی روستا توزیع شد. 
عیدی در خاتمه عنوان کرد: سعی کردیم تا با 
اجــرای این ویژه برنامه ها، در ترویج فرهنگ 
انتظار و بزرگداشت نیمه شعبان گام برداریم.

میزبانیبچههایمسجدازمنتظرانظهوردرشبنیمهشعبان
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بــا خبرنگار  »محمد حضــوری« در گفت وگو 
خبرگــزاری شبســتان در جهرم، گفــت: از ابتدای 
راه اندازی گروه رســانه ای کانون فرهنگی و هنری 
»الزهــرا )س(« تا کنــون نماهنگ هــای زیبا در 
مناســبت های مختلف مذهبی و ملی تولید شــده 
است. مدیر کانون فرهنگی و هنری »الزهرا )س(«، 
مســجد »الزهرا )س(« جهرم از تولیــد اثر زیبای 
»خورشــید« به همت بچه های مسجد خبر داد و 
افزود: این اثــر در وصف حضرت صاحب الزمان 

)عج( و همزمان با سالروز میاد این امام همام با همخوانی بچه های مسجد 
و اعضای کانون فرهنگی و هنری »الزهرا )س(« تولید شــده اســت. وی با 
اشاره به اینکه تهیه کنندگی این اثر را »محمد حسین هنرمند« بر عهده داشته 
اســت، عنوان کرد: »محمدرضا سبوئی« به عنوان کارگردان و تصویربردار و 
»حامد جلیلی« آهنگ ســاز این اثر بوده اند. حضوری با اشاره به اینکه شعر 
این اثر را »محمد جواد الهی پور« ســروده است، خاطرنشان کرد: میکس و 
مستر نماهنگ »خورشــید« به همت »علی پارسامهر« و تک خوانان آن نیز 
»امیر حســین خدادادی« و »علیرضا اعظمی« بر عهده داشته اند. وی به هم 
آوایی بچه های مســجد در تولید اثر »خورشید« اشاره کرد و گفت: این گروه 
ســرود را »عارف حیدری«، »علی کارگر«، »محســن شیرزادی«، »محمد 
علی عباســیان«، »امیرحسین معصومی« و »امیر علی میرزایی« تشکیل می 
دادند. مدیر کانون فرهنگی و هنری »الزهرا )س(«، مســجد »الزهرا )س(« 
جهرم بــا قدردانی از عوامل تولید کننده نماهنگ »خورشــید«، اظهار کرد: 
این اثر در قالــب رواق »همدلی« در طرح ملی »ایران قــوی« تهیه و تولید 
شــده اســت. حضوری در پایان گفت: این نماهنگ سرود در سالروز میاد 
حضرت مهدی )عج( در فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته شــده است.

تولیدنماهنگ»خورشید«درکانون»الزهرا)س(«جهرم
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