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هیئت رایه الشهداء

اعوذ باهلل من الشییین ال الم نس ب یییس اهلل المحمن المحنس الحمد هلل رب العالمنن و آله الخالئق ا معنن و باعث االنبناء و
الممسیینننث س الهییالا و ال ییالا عن اسییمء ال ییبماء المرمبنن و اءما االنبناء و الممسییننن حبنا اله العالمنن اب الراسییس
الم ه ب محمدث و عن اخنه و و صنه و وزیما و خننبته ف امته من بعدا موالنا عن امنم المومننن و عن االحد ع شم من
ولدهما حماا الدین و ائمه المومنننث السنما موالنا برنه اهلل ف االرضنن ارواحنا لتماب مردمه البدا و النعن الدائس عن اعدائهس
و مخالبنهس ال قناا یوا الدین و ال حول و ال قوا اال باهلل العن العظنس ث قال اهلل الحکنس ف ءتاب الکمیس و من الناس من
یشتمی لهو الحدیث لنضل ال سبنل اهلل بغنم عنس
بحث ءه در محضم سمورال معظس دنبال م ءمدیس پنمامول اخالق رسانه بودث در ن ه گذسته این مردمه ءن عمض سد
ءه معنار و ساخ هه بمای ت همنس گنمی در هم ءاری این ا ست ءه آل عمل ان ال را به طمء خدا نزدیک یا دور م ءند و
هنچ استثنائ هس در این و ود نداردث هم ءاری ءه مرمب ال اهلل است م سود ننکو و هم ءاری ءه ان ال را از خدا دور م
ءند به غنم خدا تو ه م دهد م سود ناپ ند و قبنحث بعد عمض سد ءه در باب رسانه با دو سوال موا هنس اوال اینکه وارد
عمصه رسانه سویس یا نه و چه مردار ،و دوا اینکه اگم وارد سدیس چه نکات را مماعات ءننسث و عمض سد این سوال گاه در
مورد ء ان است ءه در فضای رسانه ا م پذیمند گاه در مورد ء ان ءه فعال رسانه ای و ا مگذار ه تندث در مورد ء ان
ءه ا م پذیم ه تند ءه عموا امعه ما را تشکنل م دهند عمض سد باید ببننند آل محتوای ءه درش از رسانه استبادا م
ءنند از چه ن استث اگم آل محتوا از ن است ءه ان ال بهش نناز دارد واو را به خدا نزدیک م ءند حجت است ءه
ان ال وارد عمصه رسانه سدا و به همال مردار از رسانه استبادا ءند ول اگم محتوا ،محتوای است ءه ان ال را از خدا دور
م ءند طبنعتا ای بمای وارد سدل در این عم صه نن تث محتواهای ءه در ر سانه باهاش موا ه ه تنس به  4یا  5د سته
الاقل تر نس م سوندث یک دسته خبم و یک دسته سمگمم ءه اینها را در ن ه قبن ا ماال بمرس ءمدیس عمض ءمدیس
در اسییالا چنزی به اسییالا سییمگمم نداریس پدید آمدل سییمگمم ها و روال لهو و لعا در امعه از عوارض فمهنغ غن
مدرنن س و پ ت مدرنن س است ءه در امعه ما آمداث واال یک زندگ سالس و اله بدول هنچ لهو و لعب همنشه همماا با
ن شاط و سور و سوق و آرامش ا ست و مومن ن شاط و سورش در عبادتش ا ست و در اعمال ح نه ای ءه انجاا م دهد در
خدمت به خنرا ست و در عنس آموزی ا ست و اگم بخواهد از اینها تنزل ءمدا و پاینن بناید فر م ر سد به افق ارتباط با هس
نوع و خانوادا ءه در روایات عمض ءمدیس لهو مومن آل در ه ای ءه از مومن پذیمفتن ا ست هس ن شنن با بمادرال ایمان و
خانوادا ا ست ءه با آنها م ن شنند ارتباط بمقمار م ءند انس و البت بنن شال ایجاد سدا و این آرام ش فماهس ءمدا و سبا
ن شاط و تمویح قنا مومن ا ستث در ادبنات و روایات ما معموال از تبمیح ا ستبادا نم سود چول تبمیح ءه از فمح گمفته م
سود درش یک بار غبنت و ضد ارز س گویا تزریق دهش و معموال از تمویح ا ستبادا م ءنن ءه یعن رو و ن شاط یافتن و
سم حال سدل نه ءه ان ال به فمح و سادمان غنم معتدل در بایدث به همنن هت استبادا از رسانه بمای سمگمم به ح ا
اصل اول ءار صحنح نن تث باز هس تاءند م ءنس منظور اصل اول ا ست اصل اول یعن در یک زندگ صحنح ایمان ث

اینها ن خه عموم بمای امعه فعن نن ت ابدا منظور این نن ت ءه سما به یک نو وال بگویند از فمدا دیگم رسانه را ءنار
بگذار و هنچگونه ،آل سخ ه ءه از آغاز در یک م نم صحنح تمبنت ن شدا درمانش هس درمال تدریج ا ست نم سود
بهش گبت سما از فمدا دیگم بازی ءامپنوتمی انجاا ندا فننس های غنم مبند م نرا نگاا نکن و فضای مجازی ارتباط نداسته
باش فر دنبال درس و ءار و عبادت و خدمت به خنق و پدرو مادر بموث اصال ءشش و توال این در او نن ت صحبت سما ین
است ءه مرهد و هدف ءه خداوند متعال تمسنس فممودا چن ت؟ ءه ان ال وقت آل را سناخت هت ده بمنامه زندگنش
را به آل طمء حمءت دهد و در دراز مدت آه ته آه ته به ناا سنم و هدء بمسدث یک بخش دیگمی از ایها بخش اخبار بود
در ن ه قبل عمض سد بم خالء آل چنزی ءه ا ستعمار در وامع ا انداخته ءه فکم م ءننس دان تن اخبار یک ف ضننت
اسییت و دغدغه داریس ءه بمویس ریز م ییائل را پنگنمی ءننس اصییول عرالی همچنن چنزی را به ما نم گوید سییمایع اله
همچنن چنزی را نم گویدث سمایع اله و ا صول عرالی م گوید دنبال عنس نافع باش و در بن عنوا نافع دنبال عنس نافع
آل ءه نبعش از همه بمای ان ال بنشتم است و در بنن عنوم ءه نبع دارد همنشه عنم ءه ءن است نبعش بنشتم است از
عنم ءه زئ اسییتث در ءتاب های اخالق عمن از قدیس مثال م زنند م گبتند عنس یک امم مبندی اسییت ذاتا سییمی
است اما آیا سمافت دارد ءه بندا بدانس امشا هم ایه من غذا چه خورد سا چه ساعت خوابند و صبح چه ساعت بنند سد و
چه لباس پوسند؟ م گویند نه اینها سمافت نداردث م گوینس خوب اینها عنس است عنس باالخما از هل بهتم استث
در بحث های ءالم اگم ازمال بپمسند خدا خبم دارد هم ایه من دیشا چه خورد م گوینس بنه حتما خبم دارد چول اگم خدا
این م نا را نداند ناقص م سود و خدا ءامل استث پس دان تن اینکه هم ایه ما چکار م ءند یک ءمال است پس سما
چما در عنس اخالق م گویند خبم دا ستن از زئنات زندگ دیگمال ءمال نن ت؟ در وابش بزرگال م گویند عنس همن شه
ءمال اسیییت بنه ول ما ظمء و ودمال ءوچک اسیییت چول ظمء و ود ما محدود اسیییت اگم عنم در و ود ما بناید ءه
ءاربمدش ءس است مانع م سود از آل عنم ءه بنشتم ءاربمد دارد و مبندتم است لذا من در زندگ باید در بنن عنوا االهس
فاالهس عنس بهتم را انتخاب ءنس ءه اگم عنس در ه  2و  3و  4و  10را انتخاب ءمدا سییبا م سییود ءه ظمء و ود من پم
سدا و به آل چنزی ءه بهتم است دستمس پندا نکنسث خداوند متعال اگم از ءار هم ایه من خبم دارد از ءار من هس خبم دارد
از ءار همه ذرات عالس هس خبم دارد و در ظمء و ود او محدودیت ایجاد نم سیییودث لذا بمهال عرن م گوید خدا چول در
نهایت ءمال است نهایت عنس هس داردث ان ال ءامل حجت خدا اماا زمال صنوات اهلل عننه هس چول نب شال متهل به عالس
عنس اله است اعمال همه بندگال بمایشال عمصه م سود ریز م ائل را ازش م نع ه تند نره هس بم آل حضمت نن ت
اما وقت به من نوع م رسیینس قمآل و سیینت م گوید تو از عنوا زئ ا تناب ءن به ءار این و آل نپمداز سییع ءن به
خودت مشییغول باسیی دنبال دعوای درد خودت باش دنبال رسیید و تمق خودت باش ءه اگم به دیگمال بپمدازی از خودت
غافل م س یوی هدء خودت را گس م ءن ث ان ییان ءه صییبح تا سییا م نشیینند حمء ممدا م زند معموال دنبال عنس
حرنر حمءت نم ءند چول گنجایش و ودی ان ییال محدود اسییتث بم اسییاس همنن اصییال سییت ءه در دسییتورات دین
م شغول سدل به اخبار به عنوال اخبار و خبم ،نه فر ف ضننت نن ت بنکه رذینت ا ست یک صبت ناپ ند ا ستث اینکه من
صییمفا بخواهس بدانس در دننا چه خبم اسییت بموا مثال در فضییای مجازی صییبحه ای از باز ءنس اخبار م العه ءنس مثال فالل
هنمپن شه هبته گذ سته داماد سدا ،فالن مثال بچه دار سدا ،در فالل نر ه از ء شور یک اتوبو س دا سته م آمدا ءه چپ

سدا  35نبم از دننا رفتند و در فالل ا تگمگ آمدا و همنن ور م الا پماءندا ای ءه هم چه ان ال بمر س ءند ببنند اینها
چه تا نمی در رسد و سعادت بندا دارند م بنند هنچ تا نمی بمایش تهور نم سودث چما ،ممکن است بگویند باالخما دانش
ان ال را زیاد م ءنند باالخما اطالعات ما زیاد م سود ما وقت فالل هنمپن شه را ب شنا سنس بداننس داماد سد فمزند آورد
طالق گمفت و این ور م ائن ءه متاسبانه زئناتش هس در فضای رسانه منتشم م سود بننشمال به ا تماع بهتم م سودث
این سخن حق ا ست این تتمه بحث قبن ا ست ولنکن به این سمط ءه صبحه و ود من را ءه باید به و سننه چنزهای مهس
تمی پمش ءنس پم نکند و من را از چنزهای مهس تم محموا نکندث حضییمت فممودند الرنا حما اهلل فال ت ییکن حما اهلل غنم
اهللث قنا ان ال حما خداست این حما خدا را اگم ان ال با امور غنم خدای پم ءمد دیگم ای بمای حضور خداوند متعال باق
نم ماندث لذا ان ییال مومن وقت م خواهد وارد عمصییه م العه اخبار سییود طبنعتا باید گزینش ی عمل ءند باید به تناسییا
وظایب ءه در امعه دارد اخباری را ر صد ءند و م العه ءند ءه در م نم سعادت ءه دارد ا مگذار با سدث بع ض از این اخبار
هس بمای بع ض م نرا ب ا م ا ست یعن مثال یک نو وال  10یا  12ساله اگم م نرا هس اخبار گوش نکند ساید ضمر نکندث
گاه یک پنمممد و پنمزن ءه در ءنج خانه است اگم م ائل خبمی را پنگنمی نکند ساید بمایش هنچ ضمری نداسته باسدث
یک فعال ا تماع گاه مجبور ا ست روزی یک دو ساعت خبم م العه ءندث مهس این ا ست ءه ان ال این را تعدیل ءند
یعن هم خبمی ءه م خواهد پنگنمی ءند ببنند اطالع از این نوع اخبار در راسیییتای هدف ءه خداوند بمای او تعننن ءمدا
ه ت یا نن ت؟ واال ءدورت م آوردث
این آیه سمیبه ءه این ن ه و ن ه قبل در صدر عمایض حرنم قمائت ءمدا ،و من الناس من ی شتمی لهو الحدیث لنضل
ال سبنل اهلل بغنم عنس ،اسارا به همنن نکته است ءه گموه از ممدمال احادیث لغو را ،حدیث در زبال عمب ترمیبا به معنای
خبم ا ستث گزارش ا ست گزارش های نو ب فایدا و سمگما ءنندا را م خمند بمای اینکه ممدا را از خدا دور ءنندث یک از
اهل دل ءه ساید عزیزال ا سمش را سنندا با سند ممحوا آقا سند ح نن ور سوچ  ،از صاحبال مکا سبه و اهل ریا ضت و
عبادت در تهمال در چ ند دهه گذ سته بودند سخ ه بودند تح هنل نکمدا و ب سواد ،ای شال در حاالت شال آمدا ءه یک
موقع م فممایند من در زمال حکومت طاغوت م رفتس م جد مدت دیدا این اماا ماعت م جد ما خنن تاریک سدا
نورش را از د ست رفته ،ه رفتس در ءارا ین بندا خدا ءه این بندا خدا به چه م شکن موا ه سدا ءه تاری سدا؟ دقت ءه
ءمدا فهمندا ایشییال هم روز ءه م ییجد م آید سییم راا از این دءال روزنامه فموس ی روزنامه م خمد م رود م نشیینند
روزنامه را از اول تا آخم یک دور م خواند و این روزنامه خواندل مو ا تاریک این آقا سدا استث حاال ایشال با چشس دلش
م دید نه ءه قابل محا سبه با سدث یک روز با خودا گبتس بموا بهش صحبت ءنس تذءم دهس رفتس گبتس حال آقا نکته ای به
ذهن من رسندا ،این روزنامه ای ءه سما م خوانند خدا راض نن ت ایشال گبت بمای چ ؟ من اطالعاتس م خواهس وسنع
و بن شتم باسد گبتس من ءه سواد ندارد ول م فهمس ءه استباا م ءنند ایشال گبت دلنل بناور ،م فمماید من رو ءمدا به
خدا گبتس خدایا من ءه سواد ندارا قمآل را باز م ءنس اگم م سود خدا واب این آقا را بهش بدا ،ب س اهلل گبتس قمآل را باز
ءمدا انگشتس را روی یک آیه گذاستس این آیه را حال آقا بخوال واب سما ان شاء اهلل اینجاست و دقنرا همنن آیه بودث و من
الناس من یشییتمی لهو الحدیث لنضییل ال سییبنل اهلل بغنم عنسث آل آقای اماا ماعت وقت این آیه را خواندا بود خودش در
فکم رفته بودث روزنامه ای ءه در حکومت طاغوت منت شم م سد ترمیبا و ضعنت دا ست م شابه و ضعنت خنن از سایت های

امموزیث در درونش بعض از اخبار و آمار و اطالعات است ءه بمای یک سخص اماا ماعت ممکن است مبند باسد ول در
خاللش دا ها خبم ب فایدا و غبنت آور هس ه ت ءه ان ال وقت اینها را م خواند از یاد خدا ءال غافل سدا و وقت از یاد
خدا غافل سد آه ته آه ته تو هش به خدا ءس م سود آه ته آه ته نورش از بن م رود و بدتمش این است ءه اینها
اذبه ایجاد م ءند موقع نماز م سود انردر در اینها غمق ه تنس م گوینس حاال نماز را  5دقنره  10دقنره دیگم م خوانس
اول سا م خواهنس بخوابس مثال سحم بنند سویس استبادا ءننس م گوینس اینه مال هس م العه ءنس همنن ور ان ال ادامه و
ادامه م دهد خواب ان ال بمنامه اش عوض م سود و به تبعش بنداری و عبادت ان ال ءس ءس در دراز مدت آل سخه
ءه اهل دل ا ست وقت نگاا م ءند م بنند سما از خدا دور سدیث این ءننت این م نا را متو ه م سود و به ان ال
منترل م ءندث
اما نوع سوا از م الب ءه در ف ضای ر سانه پندا م سود م الا عنم ا ستث م الا عنم طبنعتا خودش به ح ا ذاتش
هنچ ا سکال ندارد عنس و دانش ذاتا سمافت داردث ولنکن در آل م الب ءه هویت عنم هس دارد ان ال باید عنس اهس تم اهس
را مدنظم قمار دهدث عنوا زئ ءه ا صال عنس ح اب نم سوند در یک زبان  ،عنوا و دانش های ءن عنس ح اب م سوند
ول نکته مهس در م العه م ائل عنم در ف ضای ر سانه تو ه به ضمیا اهمنت آنها ستث متا سبانه ا ستعمار نه فر ذائره
قضای ما را عوض ءمدا ،ذائره عنم ما را هس تغننم دادا استث خوب اهس عنوا بمای مومن عنس آخمت و ان ال سازی استث
ما متا سبانه وارد مدر سه م سویس طبق الگوی ا ستعماری ر ضا خان ءه هنوز هس در ء شورمال ا ما م سود ریا ضنات م
خواننس عنوا تجمب و زی ت سناس و فنزیک سنم م خواننس فمض ءنند غمافنای ءشورهای هم ایه و تاریخ خنال و
واقع ع هم هخامن شن ال و سا ساننال و سنجوقنال را م خواننس ول مثال به سن ازدوال م ر سنس اگم به ما بگویند آداب
زندگ چن ت؟ الگوی صحنح خوراک و تغذیه چن ت؟ بند نن تنسث من چه چنزهای بخورا ءه بدنس سالس باسد؟ در یک حد
ءن م گویند بهل این  4ویتامنن را باید دا ستث ول سبک تغذیه بمای خودش وادی ی ا ست و نناز طبنع و ا صن بدل
ا ستث آداب اولنه و ا تماع زندگ را بند نب تنس آداب اولنه زنگ خانوادگ را بند نن تنس وال ما وقت م خواهد ازدوال
ءند هنچ ا در نظاا آموز س بهش یاد ندادند با هم مت این ور بمخورد ءن آداب تعننس و تمبنت فمزند را بند نن تنس د ست
اسیییتعمار از همال زمان ءه این مدارس دیدا را به و ود آوردا و خودسیییال هس بمنامه هایش را چندند و سیییندهای باال
د ستنش هس تنظنس ءمدند ءاری ءمد ءه آل عنوم ءه عنوا پایه حت بمای یک زندگ مادی و دننوی ا ست بگذریس از عنو
اله  ،آنها را در اولویت های دوا و سیییوا و چهارا قمار دادند عنوم ءه دارای اولویت نن یییت را اولویت قمار دادند بندا در
مدر سه ءه م روا باید نراط غمافنای رو سنه و تمءمن تال و تا نک تال همه را سهمهایش را ا سس رودهای اینها را هس
باید را بم ءنس معنت سییهمهایش هس بند باسییس ول ندانس مثال فالل غذا را با فالل غذا سییم ظهم نباید بخوراث چما؟ بخاطم
اینکه نظاا عنم االهس فاالهس را از ما گمفتندث بعد مجموعه ای از فمهنغ های غن در امعه ما روال پندا م ءند م ییائل
ا تماع ءه به دنبال خودش دا ها نوع آسییینا ا تماع تولند م ءند و ما ءال ازش غافل و ب اطالعنسث ء ی ی اگم در
زندگان مومنانه و خدای م خواهد از رسییانه اسییتبادا ءند باید درول خودش عنس و دانشیی ءه به دنبالش م گمدد طبره
بندی ءند و اولویتش را مشییخص ءندث من اگم هنوز آداب عبادتس را بند نن ییتس هنوز نم دانس در معاد چه م گذرد و نم
دانس بمای معاد ءه زندگ

اودال من ه ت باید چه ءارهای بکنس ب ناری از امور زندگ

اری خودا را بند نن تس عاقالنه

و خمدمندانه نن ییت ءه حاال بموا در فضییای رسییانه تاریخ فالل ءشییور را م العه ءنس یا غمافنای فالل ا یا مثال بدانس
مولکول الکل از چه تشیییکنل سیییدا و چند ءمبن دارد و چند هندروژل داردث این عنوا عنمند نم خواهس ارزش عنس را انکار
ءننس ول اینکه ح ضمت فممودند اطنا العنس االهس فاالهس یک گزارا راهبمدی بدیه است ءه مورد غبنت ما قمار منگ در
یعن گزارا ای ت ءه هم ای عالس بموید به ان ال ها عمضه ءنند بگویند آیا قبول داری ءه در طنا عنس باید االهس فاالهس
ءننس؟ همه م گویند بهلث پس چما ا ما نم ءنند؟ تا بحال آمدید مجموعه دانش های ءه ورودی نبس تو ه ت را طبره
بندی ءن اهس فاالهس ءن ؟ نهث ما در مرابل رسییانه متاسییبانه ءامال منبعننسث یعن آل خوراء ءه او تامنن م ءند ما هس
مهمء م ءننسث تا ای ءه دیگم سما دیدید ،این حاال به بحث اخبار بمم گمدد طبق همال الگوی استعماری رضا خان و
محمد ر ضا لعنه اهلل عننه ،هنوز ءه هنوز است وقت در امعه اسالم ما اخبار پخش م سود یک ق مت چند دقنره ای در
انتهایش اخبار ورزس هس پخش م ءنندث اخبار ورزس عنن یک عدا ای در یک سمی م ابرات یک سال بمندا و یک
سنا بازندا سدند یعن ب اهمنت تمین پدیدا ای ءه در یک امعه اتباق م افتد باید در س ح ءالل ا تماع هم روز مثال
 20دقنره ننس ساعت یک ساعت از رسانه عموم را وقتش را بگنمند ءه همه سمگما سوند ءه نه من فر خودا بازی ءنس،
در بازی موفق سدث چول لهو و لعا گاه مواقع به این ءنبنت ا ست ءه افماد م روند خود سال بازی م
بدانس چه ء
ءنند الاقل در مندال م دوند توپ را سوت م ءنند سما م بننند تحمک بدن حداقل انجاا سدث گاه مواقع ءار به اینجا
م ر سد تحت تا نم ا ستعمار ءه عدا ای م ن شننند بازی م ءند و چند منننول فر م ن شننند تما سا م ءنند ءه ببننند
این طمف ها بن شتم توپ سوت م نزند یا آل طمف ها ،این طمف ها در ءشت بمندا م سوند یا آل طمف ها ،این طمف
ها در سنا بمندا م سوند یا آل طمف هاث بعد این تماسا ءمدل و اتباقات هنچ ا می نه در آخمت و نه در دننای ممدا دارد ،به
عنوال بخش ابت از اخبار ر سم یک ء شورا سخص م سود دقنرا طبق الگوی ء شورهای غمب و غنم اله ث هم ورز هس
باید پخش سییود هم روز هس همه باید بدانند مثال فالن و فالن ءه ءشییت گمفتند این یک به آل یک غالا سیید دفعه
بعدی ،رها ءمدند دیگمث اینها خوراک ان ال را تعننن م ءندث
پس ما اگم در عمصه م ائل عنم هس وارد سدیس باید ،وقت بحث وارد استبادا از محتوای عنم م سود اینجا بحث های
خنن مبهیین اسییت در منزال اهمنت سییایت های عنم و نحوا ارزش گذاری اینها و نحوا ارزش گذاری ءانال ها و طبره
بندی عنم اینها و منابعش ءه آنها بمم گمدد به بحث سواد ر سانه ءه اگم ء خواست استبادا عنم هس ءند باید حتما
به ضمیا اهمنت اینها تو ه دا سته با سدث ب ور ءن به صورت یک ا صل اول و پایه هنچ ان ال دان شمندی منبع تحرنرات
خود را ف ضای مجازی و ر سانه قمار نم دهدث همن شه منبع تحرنرات باید یک متن عنم قابل دفاع و قابل پنگنمی با سدث
ف ضای ر سانه اگم ر سانه صوت و ت هویمی ا ست ءه م آید و م رود و دیگم قابل پنگنمی در س ح عموا نن ت ،بنه در
منابع اطالعات یا امننت یا خود صدا و سنما ممکن است ذخنما سود و اگم هس سایت است و نوسته های در فضای مجازی،
هم لحظه م توانند به عنوال مدیم سایت محتوای سایت را تغننم دهندث لذا هنچوقت ضمانت عنم ندارد و هنچوقت سما به
عنوال یک نوی ندا م ئولنتش را بم عهدا نم گنمیدث اما ءتاب ءه چاپ م سود به عنوال یک سند رسم باق م ماند
لذا ارزش عنم دارد ان ال مأت نو ستن هم چنزی را پندا نم ءند لذا نهادهای ارزیاب هس ءتاب ها را به سخت ارزیاب
م ءنند و مجوز چاپ م دهند مجالت را آ سال تم مجوز م دهند در ف ضای مجازی خنن آ سال تم به ان ال مجوز م

دهندث خنن از فضای مجازی هس اصال نناز به مجوز ندارندث لذا هنچ دانشمندی م تند ءار عنم خود را فضای مجازی نباید
قمار دهد اما اگم موقع ضمورت سد ان ال مجبور سد باید آل بحث های سواد رسانه را دنبال ءننس و بم اساس طبره بندی
های ءه آنجا م مح ءمدا انتخاب ءننس ءه به چه سییایت مما عه ءننس با چه سییاخص های و چ وری آدرس ده ءننس و
چ وری بتواننس م شخص ءننس ءه این خبم را ما در چه تاریخ نرل ءمدیس ءه فمدا اگم متن خبم ع ضو سد یا متن آل مراله
عنم تغننم ءمد ما متهس ن شویس و بحث های خاص خود ءه در سواد ر سانه ا ستث و اما محتوای چهارم ءه در ر سانه پندا
م سود محتوای خدمات رسانه هاست بخهوص در فضای مجازی ءه ارتباط تعامن درش ا ستث مثل ا ستبادا ای ءه مثال
در اینتمنت م ءنند بمای پمداخت قبضتال یا بمای بت ناا ءمدل در فالل سامانه و فالل ممءز یا اطالع سان های ضموری
ءه از ر سانه ها صورت م گنمدث اینها طبنعتا چنزهای ه تند ءه ذاتا خوبند مو ا صمفه وی در وقتند مو ا ت میع در
انجاا امور ه تند صمفه وی در هزینه ها را به دنبال م آورند و یک ممنوعنت سمع و یا اخالق بمش و ود نداردث اما
ءه م خواهد به سماغ ر سانه بمود به خ هوص در بحث تمبنت فمزند نو وال ،باید بازخورد مجموع اینها را محا سبه
ء
ءمدا بعد رازش گذاری ءند ءه آیا از ر سانه یا از این فضای مجازی و سبکه های ا تماع استبادا ءند یا نکندث م نما فمزند
بندا اگم یک گوس هوسمند داسته باسد به اینتمنت متهل با سد خنن از ءارهایش را بماحت م تواند انجاا دهدث م تواند
فمض ءنند از درسس درسه به راحت خبمدار سود در گموا ها در سبکه های ا تماع م نوی ند مثال فمدا مشق این است با
دوسییتانش گموه داسییته باسیید ول باید ب یینجنس ببنننس این به قنمت خنن از خ مات دیگمی ءه او را تهدید م ءند و
افتادل در دامن محتواهای خ مناء ءه ه ییت م ارزد یا نم ارزد ءه ن ییه گذسییته عمض سیید اینها دیگم حوزا ءار
ءار سنا س ا ست و به این راحت قابل ت شخنص نن تث آل ق مت اول بحث ءه به عهدا ما ه ت این ا ست ءه ما انواع
محتواها را دسیته بندی ءننس ضیمیا فایدا هم ءداا را ب ینجنس ببنننس چه مرداری بمای هم ءداا از آنها نناز اسیت و ارزش
گذاری ءننسث م ئنه بعدی ءه در تتمه این بحث م مح م سود تا نمات ناخودآگاا رسانه است ءه این م ئنه را باز سمورال
بهتم از حرنم م نع ه تند فر از این باب ءه بحث ءامل سود عمض م ءنسث ما عمض ءمدیس ءه یک بحث فره داریس و
یک بحث ءار سنا س ث بحث فره م آید ساخ هه های ءن را م گوید ءار سنا س باید بناید م شخص ءند طبق این
ساخهه ها االل رسانه بمای این فمد با این سن و سال و روحنات مبند یا مضم است و در چه حدی؟
یک از م ائن ءه اینجا مورد غبنت قمار م گنمد تا نمات ناخودآگاا رسانه است ءه آل هس فر بمای امموز نن ت حت این
تا نمات را در آیات قمآل هس م توانند ببننندث یک روایت خنن عجنب داریس بمای خود بندا خنن عبمت آموز ا ست همن شه
هس در موردش فکم م ءنس و اهای مختن خدمت سمورال عمض ءمدا هبته پنش هس ساید به اسارا عمض سدث حضمت
م فممایند اگم م خواه به دختم یا هم مت قمآل بناموزی ،سورا مبارءه یوس را نناموز ،ال تعنس عنموهن سورا یوس و
عنموهن سورا النورث سورا نور را به شال بناموز ،چول در سورا یو س  ،ال فنه سته ،در سورا نور ،ال فنه المواعظ ،سورا
مبارءه یوس آیه قمآل است سماسمش هس نور است در اینکه یک سم سوزن ظنمت و ءدورت درش نن ت سک نم سود
ءمدث مثال ء ار هالنوود و یک میال سن ال پمست و پشت صحنه اش دا ها میال فاسد باسد نن ت و بم اساس حق نازل
سدا است و خداوند هس در مورد این سورا یوس اسارات فممودا ءه نحن نرص عننک اح ن الرهصث ما به بهتمین نوعش
قهه گوی و حکایت سمای بمای تو حکایت م گوینس و ول با و ود اینها م فمماید اگم م خواهند به دختم خانم قمآل

یاد دهند نم فمماید سیییورا یوسی ی را هنچوقت ابدا یاد ندهند ،م فمماید از اینجا سیییموع نکنث آل ءه م خواه بهش
بناموزی بمو سماغ یک چنزی ءه در هات تمبنت ا م مثبت دا سته با سدث خوب سورا مبارءه یو س درش چنز بدآموزی
یعن ت شویق به گناا دارد؟ نه هنچ ا نعوذ باهلل به صماحت نگبته ءه بمو دنبال گناا ،اما وقت سما دا ستال ء را تعمی
م ءنند ءه او به دنبال گناا بود و یک ح ضمت یو س پار سای در بمابم او بود ءه از گناا بنزار بود و در مرابل گناا ای تد
حاضم سد سال ها سخت را تحمل ءند ءه گناا نکند ءه همه اش تمسنس پارسای حضمت یوس است ،ناخودآگاا در ذهن
آل دختم وال سکل م گنمد ءه پس عجا ،م توال گناا هس ءمد م توال یک یوسب را پندا ءمد و درها را ب ت و او را
دعوت به مع هنت ءمد ءه این را تعننس ناخودآگاا م گوینس ثهنچوقت قمآل ءمیس آموزش ر سم منب ءه درش نن ت اما
ممکن ا ست از دل همال خوب ها هس بمای ان ان مقه های منب حا صل سودث لذا انردر تمبنت در سمیعت ا سالم دقت
دارد ءه م فمماید ن بت به قمآل هس سما ممحنه ممحنه و گزین ش عمل ءنث سورا نور درش آداب ا تماع ا ست ءنبنت
ارتباط با پدر و مادر و نحوا وارد سیییدل در منازل نزدیکال و به خهیییوص تاءند بم حممت زنا و امثال این حمء ها ،از آنجا
سموع به آموزش دادل ءنث در گاا های بعدی حاال اگم خانم خوا ست حافظ قمآل سود ا سکال ندارد سورا یو س را هس
بخواندث حاال این فضا را مرای ه ءنند با فضای ءه در امعه ما ه ت ءه انردر ف اد زیاد سدا ءه فننس حضمت یوس سدا
سننمای دین ث واقعا در این عمصه فضای هان داستال حضمت یوس م سود سننمای دین ث در آل ف اد بنن المنن اینها
خودش گاه مواقع غننمت است ولنکن در یک تمبنت سالس ابتدای هنچوقت سمیعت راض م سود ءه سما یک خانم را
آراسته ءنند به عنوال زلنخا در صحنه فننس نشال دهند و بعد ء به اسس حضمت یوس و رواب اینها را با هس دیگم تمسنس
ءنند و یک دختم و پ م وال مجمد بن شننند تما سا ءمدا و زل بزنند به این قنافه ها؟ م نما تمبنت دین همچنن چنزهای
را بمنم تابد ول اینها چه ه ییتند؟ عمض م ءنس گاه حکس انوی اسییت و از حکس اول خارل م سییودث یعن سییمای
بگونه ای ت ءه اگم همنن را هس به عنوال یک مح هول عم ضه نکنند دننای ءبم ممدا را به طمء دیگمی دارد حمءت م
دهد لذا همنن فننس م رود در ء شورهای ا سالم مختن پخش م سود و در ء شورهای غنم ا سالم هس تازا بازخورد
مثبت دارد یعن انردر ءال بنگانه با فمهنغ انبنای ه تند ءه با همنن مرداری به انبنا متمایل سدا انس م گنمند و ارتباط
بمقمار م ءنندث ما هس االل ن بت به وضعنت انویش بحث نداریسث
پس اگم ء

خوا ست ر سانه را ارزش گذاری ءند و به وال یا نو وان بگوید تو وارد ر سانه ب شو یا نه ،باید حتما تا نمات

ناخودآگاا رسیییانه را به دقت بمرسیی ءند و بعد آل وقت قنمت گذاری ءند ءه مثال بندا فالل فننس را ءه نگاا م ءنس آ ار
مثبتش بنشتم است یا آ ار منبنشث سما این را ضمنمه ءنند به آل اصل ءن ءه ائمه عننهس ال الا به ما آموختند ءه فممودند
همگز به دسمنال اسالا اعتماد نکنند همگز به فاسق اعتماد نکنث امنم المومننن صنوات اهلل عننه فممودند من تعجا م ءنس
از ممدم ءه اگم در تاریک سا ء غذا در خانه سال بناورد بدهد نم خورند صبم م ءنند تا چماغ پندا ءنند داخنش
را نگاا ءنند وقت دیدند این غذا سالس ه ت یا نن ت بعد منل ءنند ول همنن ان ال ها هم فکمی را از هم ای دستشال
بگنمد در و ود خودسال ای م دهند و استبادا م ءنندث خوب ان ال مومن همان وری ءه غذای مش را از غنم مومن
نم تواند بگنمد یا از ءافم اگم م خواهد بگنمد باید ارزیاب ءند غذای روحش را هس یا باید فر از مومن بگنمد یا اگم از غنم
مومن خواست بگنمد باید ارزیاب ءند لذا اصل اول در محهوالت ءه توس ءبار و ف اق تولند م سود این است ءه ان ال

به طمفش نمودث مگم اینکه ءارسناس خبما ای او را تایند ءمدا باسد یا ان ال خودش خبمویت داسته باسد بمرس ءند ببنند
منافعش بم م ضارش غالا استث بهمحال ان ال این فننس را ءه نگاا م ءند حت در آداب تعننس و تمبنت م بننند در ءتاب
های اخالق گبتند با آدا بد اخالق همنشنن نشو اخالقت بد م سودث با آدم ءه اهل غضا است همنشنن نوش غضبناک
و تند مزال م سویث خوب دیدید وقت یک فننس نگ و اء شن به قول امموزی ها پخش م ءنند بچه ها در خانه سال
هس با هس م روند تبنغ بازی و سمشنم بازی ،چول تا نم ناخودآگاا همنشنن استث گاه مواقع ا تناب م ءننس از اینکه
بمویس با ءبار همنشنن سویس ءبار هس این را متو ه سدند گبتند حاال ءه سما نم آیند با ما همنشنن سوید ما خودمال م
آینس در خانه سماث رسانه حضور رسم ءبار و فمهنغ در داخل منزل های ما ستث ان ال وقت م نشنند اینها را تماسا م
ءند طمز حمء زدل و نش ی ییتن و خوابندنشییال را دعوا ءمدنشییال و نغ ءمدنشییال ،ناخودآگاا این آ ار روحنش در ان ییال
منعکس م سودث خنن ظمافت و دقت م خواهد ءه آدا بتواند ر صد ءند در ا م تما سا ءمدل اینها چه منزان از رفتارهای
آنها در ما منعکس م سییود و چه مرداری ا م منب در ما م گذاردث اگم ء یی توانمندی این م ییئنه را داسییت و بعد آمد
ارزیاب ءمد گبت این مردار مثبت و این مردار منب  ،بمایندش مثبت اسییت آل وقت م سییود یک مجوز اله اخالق بمای
انجاا این ءارث حاال بحث های فرهنش ءه در ای خودش باید م مح سیییود ول اگم ء ی ی توانای رصییید ءمدل اینها را
نداست ،یا به خبما مما عه نکمد طبنعتا عرل ان ال م گوید تا وقت ءه اعتمادی به سازندا این فننس نداری خوراک روحنت
را از این فننس دریافت نکن چول دا ها تا نم ناخودآگاا در خاللش در و ود تو م گذارد ءه حواسیییت نن یییت و متاسیییبانه
ناخودآگاا ا م م پذیمی و در دراز مدت م بننند یک ن ن سکل م گنمد ءه آل ن ل با آموزا های دین ناخودآگاا مبارزا
م ءند و ناخودآگاا انس و البت بمقمار نم ءندث بعضی ی ها دوری و ا تناب م ءنند یک موقع نمونه های اینها را اگم
دوستال بخواهند مشاهدا ءند اوایل انرالب ءتاب چاپ سدا بود به اسس فمهنغ و زبال ءه بعدا هس دولت اصالحات و اینها
چاپش را ممنوع ءمدند در ءتابخانه ها پندا م سود ای شال آمدا بود نمونه های تعننمات ناخودآگاا ا ستعماری و فماما سونمی
را در ءتاب های در س چاپ سدا بعد از انرالب بمر س ءمدا بود ءه اینها بعد از انرالب چه د ست های از سبکه نبوذ در
آموزش و پمورش حضیور دارند و چگونه تعننمات ناخودآگاا ضید اخالق در ءتاب ها ءه مثال فمض ءنند در مواردی ءه م
خواهند یک م جد را عک ش را بکشند م جد را همنشه ءنار بنابال م ءشند قشنغ نشان دادا و عکس ها را با سمارا
صییبحه آوردا ،اهای ءه م خواهند یک منظما خنن زیبای را تمسیینس ءنند زیمش نوسییته مثال پن زیبا در فالل ءشییور
اروپای  ،حاال دا تا از آل پنها در ءشییور ایمال هس ه ییت اما ناخودآگاا ذهن این بچه از اول از اروپا تمس ینس خنن زیبا و دل
انگنزی ا م افتد و م جد همنشه همماا تشم و بنابال ه ت و اماا ماعت و معمس همنشه با تهاویم غنم زیبا تمس م
سود یک چهما ءه دلنشنن نن ت و از آل طمء یک دءتم یا مهندس به سکن تمسنس م سود ءه چهما اش خنن دلنشنن
و دلنواز است و نمونه های فماوال از نوع رسس الخ ها و نوع چننش ءنمات استبادا ءه نشال دهد اینها همه دست استعمار
درش اسییت و همال خهییوصیینات ،همه هس خودآگاا نن ییت مرداری در دورا پهنوی بودا و اوایل انرالب ءه م خواسییتند
بازنوی ءنند به اینها دقت ندا ستند همال ها را دوبارا آوردند تکمار ءمدند در ءتاب ها بعد از دورا ا صالحات و دولت فعن
هس ءه متاسییبانه چندین بمابم سییدا اینهاث ول بهمحال فمهنغ و زبال ،آقای سییمس الدین رحمان ءتاب دیگمی در همنن
موضوع دارد به اسس نظاا نوین هان ءه آل هس نگاا دیگمی به همنن میال فمماسونمی و حکومتش ،حاال االل الحمد هلل

در این  10و  15ساله مردار زیادی این بحث ها رو سد اگم اوایل انرالب ء

این حمء ها را منزد م گبتند ضد انرالب

ه ت یعن انردر آل میال عربه اش قوی بود ءه افمادی ءه نردش م ءمدند را هس به اسس ضد انرالب معمف م ءمدند
و از عم صه از منال م بمدندث حاال ءه مرداری منال حق و باطل از هس دا سدا و خ ها م شخص سدا آمد بهتم م تواند
مشخص ءندث بهمحال تا نمات ناخودآگاا تا آل افق م رود ءه بچه ما از ءودء منظما سم سبز را با اسس اروپا ءنار همدیگم
م بنند و م جد را ایمال ا سالم را همن شه در قالا یک بنابال تم سنس م ءند ب وری ءه من خودا بارها م شاهدا ءمدا
وقت مثال منظما سم سبزی از ء شور خودمال در عکس ها م بننس م گویند عجا اینها در ایمال ا ست؟ ایمال هس اهای
به این ق شنگ دارد؟ غافل از اینکه ایمال یک از ء شورهای ا ست ءه در اذبه های توری ت و امثال اینها خودش بمای
خودش زبانزد ا ست در بنن ء شورهای دننا و یک عالمه مناظم طبنع زیبا دارد ول ا سم از اینها در ءتاب های ما ءمتم به
چشس م خورد در رسانه های ماث
بگذریسث بهمحال اگم قمار سد ءار ءارسناس هس انجاا سود باید سن نه امور ناخودآگاه ءه در تعننس و تمبنت ا مگذار است
را هس ان ییال بمرسیی ءندث این بحث خنن دنباله دار اسییت اگم ا ازا دهند این بحث را اینجا حرنم ق عش ءنس واال انواع
تا نمات ناخودآگاا در بحث های تمبنت یک تر نمات مبهن دارد و بمرس ءمدنش طول و تب نم داردث ول م ئنه بعدی،
حاال اگم ء به عنوال فعال رسانه خواست وارد عمصه رسانه سود او به چه مردار باید وارد سود؟ ببننند فعاالل رسانه فمض
این ا ست ءه م روند بمای ا مگذاریث طبنعتا آنجا دیگم م همء ءنندا نن تند ءه بگوینس حاال از اینها م خواه ا ستبادا
ءن چه مرداری منبعت دارد ببنن ننازهای حرنر ا ست یا ننازهای ءاذب ءه ن ه قبن عمض سد؟ آنها پن شبمض سال
این اسییت ءه م خواهند بموند محتوا تولند ءمدا به دیگمال منترل ءنندث بمای این ور افماد یک اصییل حاءس و ود دارد آل
اصیل حاءس را حرنم این دفعه عمض ءنس اگم عممی بود و ن یه ادامه داسیت باقنش را در دفعات بعدی دنبال ءننسث ا صل
حاءس در فعاالل ر سانه این ا ست ءه ما باور ءننس ءه در عم صه فعالنت های ا تماع و فمهنگ همن شه ان ال باید فعالنت
ا تماع و امعه سازی را در را ستای خود سازی قمار دهدث ما متا سبانه گاه فکم م ءننس یک از وظای مهس ما ساختن
امعه ا ستث یک از وظای مهس ما فعالنت فمهنگ ا ستث و این را به عنوال یک ا صل م ترل تما سا م ءننس با اینکه در
ا سالا م نرا همچنن چنزی و ود نداردث ما در ا سالا فر و فر یک هدء بمای زندگ داریس آل هس عبارت از خود سازی
است هنچ ا در قمآل ءمیس نداریس ءه یک امعه سازی یک فعالنت فمهنگ یک خدمت به خنر باسد در عمض خودسازی
قمار بگنمدث قمآل ءمیس خنن صییمیح و س یباء م فمماید عننکس انب ییکسث بم س یما باد به خودتالث ال یضییمءس من ضییل اذا
اهتدیتس ث اگم ءه دیگمال گمماا سدند و سما هدایت سدید هنچ ضمری به سما نم ر ساندث یعن م گوید تو خودت را باش
مماقا خودت باش سع ءن خودت را ا صالح ءن م گوینس خوب یعن من از عم صه امعه ءنارا بگنما بموا ءنج خنوت
بن شننس دعا بخوانس ذءم بگنما و م العه ءنس؟ م فمماید نه ،تو اگم بخواه خودت را ب ازی بمای ساختن خودت همان ور
ءه نناز داری به نماز خواندل و روزا گمفتن و ءارهای دیگم ،یک از بهتمین ءارها در خودسیییازی این اسیییت ءه به دیگمال
خدمت ءن ث بمو به دیگمال خدمت ءن ءه خودت ساخته سویث یک فرنم پندا ءن بمو از او د ستگنمی ءن بهتمین و هش
هس این ا ست ءه با د ست خودت بموی پول را در د ست فرنم بگذاریث آل فرنم وقت دلش ساد م سود سادی دل آل فرنم
یک عالمه در ر سد معنوی تو ا م دارد ول آل ءار را بکن بمای اینکه خودت به خدا نزدیک سویث لذا م فمماید همال موقع

هس ءه م خواه به فرنم ءمک ءن قهییید قمبت ءن ،یعن ننت ءن خدایا من این ءار را م ءنس نه به خاطم آل فرنم به
این خاطم ءه به تو نزدیک سواث م فمماید بمو اگم دیدی ء دارد م نم گمماه را ط م ءند هدایتش ءنث اگم بموی
او را هدایت ءن در ا م نور ایمان ءه در قنا او م آید خود تو آل چنال رسیید م ءن ءه ا مش گاه از دا ها و صییدها
نماز بن شتم ا ستث الل یهدی اهلل احدا فال لک ممالک عننه ال شمسث یک نبم را خدا به د ست تو هدایت ءند بهتم ا ست از
همه آل چه خور سند بم او م تابدث پس در ا سالا در ءنج خانه ن ش تن و عزلت اختنار ءمدل و دیم ن شنن ءمدل نداریسث
ان ال باید در عم صه امعه فعال با سد اما بمای اینکه خودش به خدا نزدیک سودث نتنجه این نگاا ءالل و ا سا س چن ت؟
نتنجه اش این ا ست ءه آدا اگم عم صه فعالنت های ا تماع را م خواهد انتخاب ءند و درش فعالنت ءند باید حتما راب ه
اش را با تعال سخ ه و روح خودش ب نجد اول و بعد وارد سودث نتنجه اش این ا ست ءه بندا اگم فعال فمهنگ سدا
اگم بخواهس ببننس در ست ءار م ءنس یا نم ءنس ،باید حتما اول بن شننس محا سبه ءنس ببننس با این نوع فعالنت ءه دارا م
ءنس حال معنوی من رو به رسد ه ت یا نن تث ء ان ءه ساختن امعه را در عمض خود سازی م دانند و گاه متاسبانه
مهمتم از خود سیازی م بننند م بننند ب ور ءن مدت ها خودسیازی فارغند فر دنبال سیاختن امعه و دیگمال ه یتندث
تماا سبانه روز سال را صمء م ءنند صبح تا سا م دوند ءه در امعه دفاع از ا سالا یا انرالب ءنند یا خنمیه دارند به
فرما ءمک ءنند یا از ایتاا نگهداری ءنندث م گوینس خوب حاال نماز سییا چه سیید؟ م گوید ما به ای نماز سییا به فرما
ءمک م ءننسث م گوینس حضییور قنا چه سیید؟ م گوید همنن ور ،م گوینس نماز اول وقت چه سیید همنن ورث چه م
سود؟ آل ابعاد فمدی ب ور ءن فدا م سودث با اینکه امنم المومننن صنوات اهلل عننه ءه دیگم سند االو صنا ه تند و امنم
المومننن ه تند و بزرگ تمین عبد عالس ه تند ءه اماا سجاد به شال غب ه م خوردند در عبادت شال ،م بننند به یتنس
رسندگ م ءنند ننمه های سا غذا بمای فرما م بمند قنات حبم م ءنند چاا م ءنند و درخت م ءارند ولنکن در ءنار
همه اینها عبادت ننمه سب شال تمک نم سود نماز اول وقت شال تمک نم سودث هم ء ءه م خواهد در عم صه فعالنت
های ا تماع وارد سود سمط اول و اصل اولش این است ءه فعالنت های ا تماع خود را در راستای خودسازی هت ده
ءند و طوری نشییود ءه این فعالنت های ا تماع ضییمیا حضییور قنا او را در زندگ پاینن بناورد تو ه او را به خداوند ءس
ءند و مشییغولنت او را به خودش ءس ءندث هبته قبل عمض ءمدا پنامبم اءما صیینوات اهلل عننه و اله فممودند ءه م خواهند
خودتال را محک بزنند ببننند چه مرداری تجاری الدار غمور دارید چه مرداری انابه به دار الخنودث هم ء ی ی در عمصیییه ءار
فمهنگ م آید باید این ءار فمهنگنش سبا سود روز به روز انابه به دار الخود بن شتم سود و تجاف از دار الغمور پندا ءند
واال این م نم ،م نم انحماف ا ستث لذا این سبک ءه در بنن خنن از متدیننن ه ت ءه اول صبح م روند دنبال فعالنت
های فمهنگ تا آخم سا و بعد مثال سحمی دیگم در ءار نن ت بنن ال نوعنن در ءار نن ت نماز با تو ه و حضور قنب در
ءار نن ت این روش ،روش ا ستباه ه تث راا حنش چن ت؟ خنن خال صه و مخت هم امنم المومننن عننه ال الا در نامه
ای ءه به مالک ا ستم نو ستند ءه به عنوال سند ر سم ءار فمهنگ ح اب م سود این ا ست ءه ح ضمت فممودند اول از
همه در تر نس اوقاتت بهتمین ساعات سبانه روزت را قمار بدا بمای ارتباط بنن خودت و خداث فا عل ف نب ک ف ما بننک
و بنن اهلل افضل تنک المواقنتث بهتمین ساعات یعن ساعت سحم یعن ساعت بنن ال نوعنن و ساعات نماز اول وقت ،اینها
را اول دا ءن اینها بمای ارتباط خودت و خدا استث اگم اینها درست سود برنه اها درست م سودث

امنم المومننن فممودند اگم اینا درسییت سیید برنه اها درسییت م سییود چول اگم این سییاعات را ان ییال با خدا خنوت ءمد با
خداوند ارتباط بمقمار ءمد آل وقت رب ش به خدا متهل سد در برنه امور هس قهد قمبت حاصل م سود و در برنه امور هس
تا نم گذار خواهد سیید واال اگم خواسییت به گونه ای دنبال ءار فمهنگ بورد ءه از خودش هس بماند و رب ش با خدا ءس ءس
ءممنغ سود تا نم مثبت در همال بخ ش ءه ممبوط به امور ا تماع ه ت هس نخواهد دا ستث اگم ا ازا دهند اگم عممی
بود این بحث تتمه ای دارد در ن یییات آت تتمه اش را عمض م ءننسث پس خالصیییه م نا اینکه در عمصیییه ءارهای
فمهنگ ء ان ءه م خواهند وارد رسانه سوند سمط اول این است ءه فعالنت رسانه ای خودسال را در م نم حمءت خود
سازی خودسال قمار دهند و بمای ارزیاب ءمدنش راب ه قنب خودسال با خدا را دائما محک بزنند ببننند وارد سدل در عمصه
فعالنت فمهنگ ر سانه ای آیا سبا ازدیاد ح ضور قنب شال ه ت یا نن ت؟ اگم نبود معنوا م سود پس مدل ءه بمای آل
فعالنت انتخاب ءمدند مدل صحنح نن ت و باید در روسش تجدید نظم ءنندث النهس صن عن محمل و آل محمد النهس عجل
لولنک البمل و الغنبه و النهیییم و العافنه ف الج یییس و مد له ف العمم و زین االرض ب ول برائه و ا عننا من خنم اعوانه و
ان هاراث خداوندا قنا مبارک ح ضمت صاحا االمم از ما را ض بگمدال توفنق اطاعت ءامل از آل ح ضمت را در ع هم غنبت
حضییورسییال به همه ما ارزان بگمدال توفنق حمءت م ییتمم به سیوی خودت را به همه ما عنایت فمماث خداوندا سییم ءبار و
ا انا و د سمنال ا سالا  ،وهابنت و صهنونن ت ها به خود سال بمگمدالث خدمتگزارال به ا سالا رزمندگال ا سالا عنمای
عامننن مما ع ترنند و خا صه مراا معظس رهبمی در سایه ح ضمت برنه اهلل االعظس تایند ببمماث خنم و رحمت و بمءت از این
مجالس به درگذستگال از ذو الحروق ما عاید و واصل بگمدال بنب و آله و عجل النهس ف فمل موالنا صاحا الزمال

