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ﻋﺮض ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ رو در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﭗ »دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎدﯾﺎ«
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎوا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﭙﺮﺳﻢ .۱ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻫﻢزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻫﻦ روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ درﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،از
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎﺧﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺨﯿﻒ ﻣﺪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۲ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،رﭘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺮوج رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﻣﯿﺸﻦ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟  .۳در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ »ارﻏﻮان« ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺪون ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺻﯿﻞ و زﯾﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻦ ،آﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎ رو ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﻬﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ؟
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ ﮐﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .آری! اﮔﺮ از
ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺴﺘﺮ ارزشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و آرامآرام اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﭗ را ﺑﻪ ﺳﻮی آن اﻫﺪاف
ﺳﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ زﯾﺮا روﯾﻬﻤﺮﻓﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری را در ﻣﯿﺪان آن وارد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺮد .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﭗﻫﺎ اﮔﺮ در ﻣﯿﺪان ﻣﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻗﺒﻼً اﻣﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺣﺮف ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﺟﺎی ﻓﮑﺮ دارد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

