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ادامهازصفحهاول
یادم هست بسیاری از نمازهای مستحبی را با اینکه 
سخت بود به اتفاق ایش��ان می خواندم و گویی این یک 
توفیق الهی بود که چراغ عشق به قرآن در وجود بنده به 
فضل الهی روشن شود و امیدوارم تا آخر عمر هم روشن 

بماند. 
 بعد از آن انس من با قرآن و اعتماد به نفسم بیشتر 
شد تا جایی که از دوم ابتدایی در مسابقات قرآن شرکت 
می ک��ردم ت��ا اینکه س��ال 76 نفر اول مس��ابقات قرآن 

دانش آموزی استان اردبیل شدم. 
برای پیشرفت در امور قرآنی هم، یا کتاب می خواندم 
یا به نوارهای قرآن گوش می دادم. البته به یاد دارم تهیه 
نوار قرآن خیلی سخت بود و امکانات آموزشی مثل االن 
نبود اما پش��تکار زیادی داشتم. ضمن اینکه برای تالوت 
بهتر ورزش هم می کردم و این امر نش��اط بنده را بیشتر 
می کرد. همانطور که می دانید ورزش به بحث نفسگیری 

در تالوت قرآن بسیار کمک می کند. 
چهعواملیموجبشددرمسیریادگیریعلوم

قرآنوحدیثقدمبگذارید؟
چند مؤلفه در این موضوع تاثیرگذار بود. بخش زیادی 
به رفتاره��ای خانواده مربوط می ش��د. اینکه خانواده ای 
بتواند نه با زبان ظاهری که در عمل، به فرزندانش دین را 
آموزش بدهد خیلی در تربیت فرزند و تصمیم گیری او در 

انتخاب مسیر زندگی مهم و موثر است.
یادم نمی آید تا حدود نوجوانی خانواده ام درباره دین با 
من حرف زده باشند اما در رفتارشان نماز خواندن بویژه 
نماز اول وقت، دروغ نگفتن و خیلی از مس��ائل دینداری 

را یاد گرفتم. 
پ��درم صداقت زیادی داش��ته و دارن��د و مهربانی و 
خوش خلقی ای که در م��ادرم می دیدم، بی نظیر بود. هر 
دو در عین حال که نماز می خواندند رفتارهای صحیحی 
داشتند و من از آنها کالم دروغی نشنیدم، همین امر باعث 
شد کم کم من هم به خواندن نماز عالقه مند شدم و صدق 

گفتار از همان زمان در من نهادینه شد. 
آنه�ابهش�ماب�رایرعایتحج�ابتذکرهم

میدادند؟
هیچ گاه به یاد ندارم خانواده ام به زبان مرا تشویق به 
اعمال نیکو کرده باش��ند. هیچ وقت پدر یا مادرم به من 
نگفتن��د حجابت را رعایت کن یا درس بخوان. من طبق 
آنچ��ه در زندگی دیدم رفتار می کردم یعنی پدر و مادرم 

الگوی عملی افعال نیکو بودند. 
بهیادگیریقرآنازطریقگوشدادنبهنوارهای
قرآناش�ارهکردید.آیااولیننوارقرآنیکهگوش

دادید،بهیاددارید؟
بله! تالوت س��وره مبارکه »کهف« با صدای مرحوم 
استاد »عبدالباسط« بود که ش��اید بیش از 200 بار آن 
نوار را گوش داده باشم و این نوار قرآن را مادرم از یکی از 
سفرهای زیارتی که داشتند به عنوان سوغات برایم خریده 

بودند. 
ش�مادردورهکارشناس�یوکارشناسیارشد
دررش�تهعلومقرآنوحدی�ثتحصیلکردید؛
دلیلتانبرایانتخاباینرش�تهچ�هبود؟البته
خبرداریمبرایدورهدکترایرشتهتحصیلیتان

راتغییردادهاید.
در دوران مدرس��ه معدلم بس��یار باال و خوب بود به 
همین دلیل والدین و اطرافیان توقع داش��تند حتما در 
رش��ته  پزش��کی تحصیل کنم اما بعد از کنکور و کسب 
رتبه خ��وب و با وجود اینکه رش��ته ام علوم تجربی بود، 
اولویت رش��ته ها را کارشناس��ی علوم قرآنی که یکی از 
رشته های نیمه متمرکز بود، زدم. پس از قبولی در رشته 
کارشناسی علوم قرآنی دانشکده علوم قرآنی تهران، برخی 
نزدیکان مان ناراحت ش��دند و می گفتند تو باید پزشکی 
بخوان��ی اما من تصمیمم را گرفته بودم. در مصاحبه هم 

بین 80 نفر، چهارم شدم. 
پسازقبولیدررشتهکارشناسیعلومقرآنی

والدینتانچهعکسالعملیداشتند؟
آنها هم چندان راضی نبودند اما به مرور زمان وقتی 
عالقه من به کسب دانش در این رشته را دیدند، متقاعد 
شدند. آنها به من قدرت عمل و استقالل می دادند و مرا 

برای پیشرفت همراهی می کردند. 
والدینشمامعلمبودند.آنهادردورانتحصیل

همبهشماکمکمیکردند؟
تا حدودی! البته بدترین خاطره تحصیلم زمانی بود 
ک��ه مادرم معلمم ش��دند! آن زم��ان کالس دوم بودم و 
دوست داشتم مادرم به عنوان معلم به من توجه بیشتری 
کنند اما برعکس شد. ایشان به من کم محلی می کردند و 
برخوردشان در کالس با من طوری بود که مجبور شوم 
درس ها را در همان کالس یاد بگیرم البته این روش باعث 
شد در یادگیری پیشرفت بهتری داشته باشم. ضمن اینکه 

در منزل با مهر بی پایان مادری جبران می کردند. 
در دوران مدرس��ه به انشا هم خیلی عالقه مند بودم 
طوری که مس��ؤول نوشتن انشاهای اعضای خانواده هم 
شده بودم)!( به یاد دارم در دوره ای یکی از اقوام ما معلم 
خواهرم بود و می دانس��ت من به انشا عالقه زیادی دارم 
به همین جهت وقتی برای خواهرم انشا می نوشتم، نمره 
20 به او می داد و در پایین برگه می نوشت: »آفرین ندا«!

صبحهاباصوتتالوتقرآنپدرمبیدارمیشدم ■
چهش�دکهبهتحصیلویادگی�ریامورقرآنی

عالقهمندشدید؟
دوران کودک��ی خیلی وقت ها صبح ها با نوای تالوت 
قرآن پدرم از خواب بیدار می ش��دم و در خانواده به امور 
دینی توجه زیادی می شد به همین جهت از همان زمان 
انس با قرآن در وجودم نقش بس��ته بود. به نظر من هر 
چیزی اگر در دوران کودکی در ذهن افراد نقش ببندد، در 
بزرگسالی هم دنبال خواهد شد. مهر قرآن به دلم افتاده 
بود و هر کس��ی هر چه می کرد نمی توانست مرا از آیات 
الهی دور کند.  مادربزرگم بهانه ای ش��د تا بتوانم با قرآن 
انس بگیرم و ب��رای اینکه برای او معنای قرآن را بگویم، 
خودم هم با آیات الهی و معانی آنها آش��نا شدم. همواره 
در خانواده ها بهتر اس��ت عالوه بر پدر و مادر نفر سومی 
که شخصیت ایشان محبوب کودک است و رفتارهایش 
با معیارهای آن خانواده همخوانی دارد، در کنار او باشد. 

چون معموال بچه ها حرف شنوی شان از آن نفر سوم بهتر 
است. 
فکرمیکردمرس�انهجاییب�رایفعالیتهای ■

دینینیست
چگونهواردصداوس�یماوعرصهاجرادررسانه

ملیشدید؟
یک س��ال در دوران مدرسه جهشی خوانده بودم به 
همین دلیل وقتی 17 س��اله بودم وارد دانش��گاه شدم. 
پس از ورود به دانشگاه همواره در مسابقات قرآن شرکت 
می کردم به طوری که سال 78 موفق به کسب رتبه سوم 
مسابقات کشوری قرآن دانشجویی شدم و از همان زمان 
زندگی ام وارد مس��یر جدیدی ش��د. البته سال 76 هم 
رتبه اول را در س��طح اس��تان اردبیل در مسابقات قرآن 

دانش آموزی کسب کرده بودم. 
پس از این موفقیت، در زمان آقای مهندس فرهمند، 
مدیر وقت شبکه قرآن به عنوان »جوان موفق« در یکی از 
برنامه های این شبکه حضور یافتم. بعد از گذشت 15 روز 
از پخش این برنامه، تهیه کننده برنامه با من تماس گرفت 
و گفت: »می توانید برنامه تخصصی قرآنی را اداره کنید؟«

م��ن در آن زم��ان فکر می کردم رس��انه جای��ی برای 
فعالیت های مذهبی و قرآنی نیست و شاید به دلیل روحیات 
خاصی که دارم برای رسانه و اجرای برنامه تخصصی گزینه 

مناسبی نباشم. 
با این وجود با پدرم مش��ورت کردم و ایش��ان با این امر 
موافق��ت کردند و من به دلیل تایی��د پدرم پذیرفتم و فکر 
کردم اگر از اجرای این برنامه خوش��م نیاید، دیگر نمی روم. 
موافقتم را اعالم کردم و قرار ش��د از من تس��ت بگیرند. در 
آزمونی که گرفتند باید 20 دقیقه به صورت تخصصی درباره 
موضوعات قرآنی صحبت می کردم. 19 س��ال داش��تم که 
پیشنهاد حضور در رسانه ملی را پذیرفتم. در آن زمان فضای 
حاک��م متفاوت بود و مثل حاال فوران اطالعات نبود اما من 
به پشتوانه مطالعات گذشته و رشته تحصیلی ام، وارد عرصه 

اجرای برنامه های تلویزیونی شدم. 
برای یک دختر جوان قرار گرفتن در این موقعیت کمی 
س��خت بود و من هم به گویندگی عالقه چندانی نداش��تم 
ام��ا بعد از مدتی که اقبال فراوان مخاطبان را دیدم، متوجه 
ش��دم کاری که انجام می دهم، کاری قرآنی در رسانه است 
و می تواند اثرگذاری خوبی داش��ته باشد و همین امر باعث 

عالقه مندی من به اجرا شد. 
در آن دوران در کن��ار اجراهای زنده تلویزیونی، با وجود 
مش��کالت، امکانات کم و... برنامه های تولی��دی را هم اجرا 
می کردم. بعد، اج��رای برنامه های آیین زندگی و تا نیایش 

شبکه تهران را برعهده گرفتم. 
پس از گذشت چند سال از اجرای تلویزیونی، سال 82 
آزمون گویندگی در س��ازمان صداوس��یما برگزار شد و من 
موفق به قبول شدن در این آزمون شدم و پس از آن به عنوان 
گوینده رسمی شبکه یک س��یما وارد برنامه آفتاب شرقی 
شدم و از همان زمان کار خود را به صورت رسمی آغاز کردم 

که تاکنون هم به لطف خدا ادامه دارد. 
اولیناجرایتلویزیونیخودتانرابهیاددارید؟چه

حسیداشتید؟
وارد استودیو شده و متن بلندی آماده کرده بودم. وقتی 
اولین بخش برنامه تمام شد، آقای کالنتری کارگردان برنامه 
با خوشحالی پایش را زمین کوبید و گفت: »خیلی عالی بود«. 
بعد از 15 سال سابقه اجرا هنوز هم استرس روز اول را برای 
اجرا دارم که البته فکر می کنم این استرس از لوازم کار اجرای 

تلویزیونی است و باعث بهتر شدن کیفیت اجرا می شود. 
نظرخانوادهدربارهاجرایشماچهبود؟

هیچ  وقت ندیدم پدرم درباره برنامه من نظر دهند. ایشان 
فرد درون گرایی هستند و سکوتشان داللت بر رضایت از کارم 
دارد البته پدرم در جمع هم از من حرفی نمی زنند که مبادا 
من به خودم مغرور شوم و نتوانم پیشرفت بیشتری کنم. در 
کنار این رفتار در بیش��تر مواقع با من مشورت می کنند که 
این امر برایم بسیار ارزشمند است و باعث می شود من بیشتر 
به مطالعه و کس��ب دانش روز بپردازم. ضمن اینکه ایشان 
عالقه فراوانی به پیش��رفت بنده در عرصه های دانش مانند 
نوشتن مقاله های علمی- پژوهشی یا تدریس در دانشگاه های 

معتبر و... دارند. 
در مقاب��ل مادرم خیل��ی وقت ها درب��اره اجراهایم نظر 
می دهن��د و می گویند: »تو بهترین��ی« )احتماال این حس 
مادرانه اس��ت( و همواره از من تعریف می کنند که این امر 

مایه دلگرمی ام است. 
احساسکردمبرایتبلیغدیناسالمبایددررسانه ■

بمانم
چ�راپسازاج�رایاولهمچنانبهحضوردراین
عرصهعالقهنشاندادید؟پوشششماچهتاثیریبر

اینانتخابداشت؟
بعد از اولین باری که اجرا داشتم و حتی تا چند برنامه 
دیگر، هنوز برای اینکه بخواهم رس��ماً مجری ش��وم تردید 
داشتم اما هر چه برنامه بیشتر پیش رفت، استقبال مردم مرا 
به ادامه کار بیش��تر تش��ویق می کرد. گویی مردم در حوزه 
اج��رای برنامه های دینی روی رفتار بیرونی مجری بس��یار 
حس��اس هس��تند و توقع دارند مجری برنامه های معارفی 
گفتار و رفتارش با یکدیگر همخوانی داش��ته باش��د. در هر 
صورت این عالقه در من بتدریج ایجاد شد و احساس کردم 
نه به عنوان مجری بلکه به فضل الهی به عنوان مبلّغ دین خدا 
و پیامبر اعظم)ص( و اهل بیت)ع( وظیفه ای برای ادامه کار 
برعهده دارم. البته گاهی هنوز این تردید همراه من است و از 
خودم می پرسم آیا ورودم به این کار درست بود یا نه؟ به هر 
حال کار بسیار دشواری است و باید در سرای آخرت نسبت 
به تک تک لحظه هایی که درس��ت عمل نکردیم پاس��خگو 
باشیم. همه آنهایی که در حوزه تبلیغ دین فعال هستند باید 
پاسخگو باشند چون ممکن است به خاطر عملکرد نادرست 
ایشان، شخصی تا آخر عمر نماز نخواند یا سراغ قرآن نرود. 
چون بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که رفتار ناصواب افراد 

به ظاهر دیندار موجب دلزدگی انسان های تشنه دینداری و 
خداپرستی می شود. 

آی�امیخواهی�دهمچنانب�هاجراادام�هدهیدو
عالق�هایبهتجرب�هعرصههایدیگربرنامهس�ازی

ندارید؟
ترجیح می دهم تا آنجا که اجرایم دچار روزمرگی نشود، 
پشتوانه علمی یاریگرم در اجرا باشد و سخنانم برای مخاطب 
تازگی و طراوت خود را از دست ندهد، همچنان به اجرا ادامه 
دهم؛ ضمن اینکه ادامه اجرای یک شخص در همه حوزه ها 
در رس��انه به سیاست گذاری های سازمان و شیوه مدیریتی 
مدیران و نوع نگاه رس��انه به انتخاب مجری در برنامه های 
مختلف و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد و تا وقتی این 
زمینه مهیاست، تالش می کنم مجری باقی بمانم. البته بعد 
از این همه سال عالقه فراوانی به طراحی برنامه های معارفی 
در رس��انه دارم که هم اکنون چند برنامه با طراحی بنده در 

حال ساخت است. 
رشتهتحصیلیشماتاچهحدتوانستهدررشدو

توانمندیاجرایتانتاثیرگذارباشد؟
تس��لط مجری بر موض��وع و محتوای برنام��ه، یکی از 
مؤلفه ه��ای مهم برای یک اجرای خوب و موفق به  ش��مار 
می آید. این مس��اله خطاهای احتمالی را کاهش می دهد و 
باعث می شود یک مجری بتواند به شیوه ای مطلوب اجرای 
یک برنامه را برعهده بگیرد. البته آشنا بودن با فن گویندگی، 
نوع پوشش، نحوه اجرا و همچنین داشتن اطالعات عمومی 
و البته تخصصی در برنامه ای که اجرای آن را بر عهده دارد، از 

مولفه های ضروری برای ساخت برنامه به شمار می آید. 
درب�ارهتالشخ�ودبرایموفقی�تدرمصاحبهو

آزمونبگویید.
دغدغه من رسمی شدن در سازمان صداوسیما نبود بلکه 
هدفم از اجرا و حضور در رس��انه، تبلیغ فرهنگ اسالمی و 
قرآنی و ارائه کاری برای رضای خداوند متعال بود به همین 
جهت فقط به توسعه برنامه های قرآنی و تفهیم آیات الهی 
در جامعه از طریق رسانه ملی که مخاطبان بسیاری داشت، 

فکر می کردم. 
وقتی در آزمون موفق ش��دم، برای مصاحبه رفتم. وارد 
اتاقی شدم که چند نفر نشسته بودند. اول خیلی ترسیدم تا 

جایی که فکر می کردم قبول نمی شوم. 
اولین سوالی که پرسیدند این بود که از در اتاق تا اینجا 
که آمدی را به صورت ادبی توصیف کن. بعد باید یک برنامه 
صبحگاهی برای آنها اجرا می کردم. حتی متن عربی بدون 
اعراب به من دادند تا درست بخوانم. بعد به من گفتند: »فکر 
کن در مجلسی هستی که رسول جعفریان میهمان آن است، 
چگونه اجرا می کنی؟« من می دانستم ایشان روحانی و استاد 
تاریخ است اما عنوان حجت االسالم را چون دچار اضطراب 
شده بودم فراموش کردم البته اساتیدی که آنجا بودند این 
مساله را متوجه شدند. در نهایت آنها از جرأت من خوششان 
آمد و من هم متوجه ش��دم مصاحبه خوبی داش��تم. وقتی 
جواب مصاحبه آمد بسیار خوشحال شدم چرا که توانسته 

بودم سربلند از آزمون بیرون بیایم. 
چادرراخودمبرگزیدم ■

چراچادررابرایپوششانتخابکردید؟
اردبی��ل پایتخت حس��ینی ایران اس��ت و فرزندان این 
خطه از ایران اسالمی با مهر حضرت امام حسین و حضرت 
ابوالفضل العباس علیهما الس��الم رش��د می کنن��د و مادران 
پاکدامن ش��ان هم��واره از صبوری و صالب��ت، حیا و عفاف 
حضرت زینب سالم اهلل علیها در گوش شان زمزمه می کنند. 
من تا پایان دوره ابتدایی جثه کوچکی داش��تم اما وقتی به 
دوره راهنمایی رفتم به س��رعت رش��د کردم و قد کشیدم. 
همان زمان بود که احس��اس کردم شیوه رفتارم باید تغییر 
کند. به همین جهت به مادرم گفتم می خواهم چادری شوم. 
مادرم هم برایم چادر مشکی گلداری خرید و من نیز از همان 
موقع چادری ش��دم. در حقیقت حی��ا و یک عفاف درونی 
انتخاب این پوشش را برایم رقم زد، ضمن اینکه شخصیت 
اسوه های دینی به قدری برایم جذاب و دوست داشتنی بود 
که حاضر بودم س��ختی بعضی از رفتارها را به خاطر جلب 

رضایت ایشان، با کمال رغبت بپذیرم. 
رفتارخانوادهچقدردرانتخابحجابش�مامؤثر

بود؟
م��ن چادر را خودم انتخاب کردم و هیچ اجباری در کار 
نبود البته والدین هم در انتخابم مرا تشویق و حمایت کردند. 
به نظر من رفتار خانواده در رفتارهای افراد اثرگذاری بسیاری 
دارد. والدین من به صورت غیرمستقیم ما را تربیت می کردند 
و آموزش های دینی و مذهبی می دادند. من به یاد ندارم که 
پدرم بگوید تو باید این کار را انجام دهی یا اینکه برای من 
ممانعت��ی برای انجام کاری در نظر بگیرد.  البته باید بگویم 

در آن دوران همه دوست داشتند چادر سرشان کنند. وقتی 
من چادری شدم بسیاری از اطرافیان و دوستانم هم به چادر 
عالقه مند شدند تا جایی که حتی خواهرانم نیز از من الگو 

گرفتند. 
خانوادههابایدخودرابهدانشتربیتفرزندمجهز ■

کنند
بهنظرش�مارفت�ارخانوادهب�رایرعایتحجاب
اهمیتبس�یاریدارد.هماکنونبس�یاریازوالدین
رفت�اریدینیدارن�دوحتیمادراناینس�رزمین
چادریهس�تندامافرزندانآنه�ابهرعایتحجاب

کمتوجهیمیکنند،دلیلاینامرچیست؟
فکر می کنم االن فرصت مناس��بی اس��ت که ما درباره 
برخی نکات مه��م تربیتی صحبت کنیم. ببینید! ما زمانی 
که می خواهیم به یک مس��افرت کوتاه مدت برویم، از قبل 
س��عی می کنیم آمادگی های الزم را به واسطه آگاهی هایی 
که درباره مقصد کسب می کنیم، به دست بیاوریم تا هنگام 
ورود به آنجا دچار مش��کل نش��ویم یا مثال درباره سفر حج 
واجب بیشتر از 48 ساعت آموزش می بینیم تا در سرزمین 
وحی اعمال را به صورت صحیح انجام دهیم. حال شما تصور 
بفرمایید درباره تشکیل خانواده یا فرزنددار شدن بدون اینکه 
حتی یک س��اعت کتاب بخوانیم یا در محضر استادی قرار 
بگیریم، تصمیم به این کار گرفته و بدون مجهز ش��دن به 
دانش همس��رداری یا تربی��ت فرزند وارد عرص��ه ای به نام 
خانواده  ش��ویم که قرار اس��ت آنجا محل آدم سازی و مکان 
پرورش موجودی باش��د که غایت او بندگی خدا و رسیدن 
به لقای الهی است، بنابراین با چنین پیش فرضی نگاه ما به 
تربیت فرزند بسیار جدی و موضع ما فعال است. همه پدر و 
مادرها دوست دارند فرزندان صالحی داشته باشند اما آیا در 
مرحله اول خودشان صالح هستند؟ آیا پیش از تصمیم گیری 
به فرزنددار شدن از پاک بودن اموالشان اطمینان دارند؟ آیا 
از پیچیدگی های شخصیت آدمی و از توانایی ها، ظرفیت ها و 
استعدادهای آدمی باخبرند و می دانند در فراز و نشیب های 
عالم ماده باید چگونه مواظب سالمت روح او باشند که رنگ 
دنیا نگیرد و مهم تر از همه آیا انگیزه ایشان از تربیت فرزند 
صالح، حقیقت��ا جلب رضایت الهی و بن��ده واقعی پرورش 
دادن اس��ت یا نه، نگران موقعی��ت خانوادگی و اجتماعی و 

قضاوت های دیگران هستند؟
و در مرحل��ه دوم آی��ا ک��ودکان خ��ود را ب��ه فرموده 
امیرمومنان حض��رت علی بن ابیطالب علیه آالف التحیه و 
الثن��اء، فرزند زمان خویش تربیت می کنند؟ به عنوان مثال 
در کشور ما خانواده بر اثر مواجه شدن با دنیای مدرن دچار 
دگرگونی هایی شده و در بعضی موارد به دلیل این تحوالت 
آسیب هایی دیده است و دلیل این آسیب ها آماده نبودن ما 
و نداشتن مهارت های الزم برای مواجه شدن با ویژگی های 
مدرنیته اس��ت. دین اسالم یک اصول مهم تربیتی دارد که 
بهره من��دی از آنها در اعصار مختلف کامال ممکن اس��ت و 
 جامعی��ت دین درب��اره ارائه راهکارهای تربیتی مش��هود و 

موثر است. 
من بیشتر دوران کودکی ام را با مادربزرگم سپری کردم. 
ما در کن��ار خواندن قرآن و معانی آی��ات الهی، تفریح هم 
می کردیم، گل می کاشتیم، به گردش می رفتیم و گاهی هم 
دیوان ش��هریار را با هم می خواندیم. مرحوم مادربزرگم که 
ش��خصیتی قرآنی بودند، در کنار توجه به قرآن و مفاتیح، 
روزها هم نان می پختند، خیاطی و آش��پزی هم می کردند 
یعن��ی فردی تک بعدی نبودند و دین بخش��ی از زندگی ما 
بود تا جایی که می توانم بگویم دین و قرآن در لحظه لحظه 
زندگی ما جریان داش��ت و ریش��ه اصلی دیدگاه و تفکرات 
قرآنی، همنشینی با مادربزرگم بود چرا که مادرم شاغل بود 

و من بیشتر با مادربزرگم بودم. 
هم اکن��ون هم زمانی که نماز می خوانم یا آیاتی از قرآن 
کریم را تالوت می کنم، ثواب آن را به روح مادربزرگم هدیه 
می کنم، چرا که ایشان اصلی ترین معلم و مشوق من برای 
فعالیت های قرآنی بودند و اگر مادربزرگم نبودند، شاید تا این 

حد قرآن و دین در زندگی من جاری نبود. 
من همیش��ه از مصاحبت و همراهی با مادربزرگم لذت 
می بردم تا جایی که دین و قرآن را با ایش��ان آموختم و هر 
وقت اسم دین می آید، به یاد مادربزرگم می افتم و ناخودآگاه 
لبخندی بر لبانم نقش می بندد و برای ش��ادی روحش دعا 

می کنم و فاتحه ای می خوانم. 
بنابراین یادگیری هنر اس��تفاده از شاخص های تربیت 
دینی به عهده ماس��ت. به عنوان نمونه روی مقوله ای به نام 
خویش��تنداری در اسالم عزیز تاکید شده است. ما از دوران 
کودکی درباره آموزش خویش��تنداری غفلت می ورزیم و در 
دوران جوانی انتظار داریم فرزند ما عفیف و پاکدامن باشد. 
در صورت��ی که نتیجه تحقیقات غربی نش��ان می دهد اگر 

کودکی یاد بگیرد در مواقعی برای رسیدن به خواسته هایش 
قدری تامل کند و به قوانین مشخص شده از سوی والدین 
عمل کند در آینده موفق تر خواهد بود. یعنی تعمیق باورها 
از دوران کودکی باید س��رفصل اصول تربیتی ما قرار بگیرد. 
بنابراین فرزند از کودکی باید یاد بگیرد که با انتخاب درست 
و گذر از امیال س��طحی و زودگذر می تواند به اهداف عالی 
دس��ت یابد. درباره دختران این سرزمین نیز باید این اتفاق 
بیفتد و فرهنگ و هویت اس��المی- ایرانی باید در بین زنان 
این سرزمین احیا شود تا آنها از بند نیازهای دانی و پست رها 
شده و به نیازهایی با سطح باال فکر کنند.  از سوی دیگر باید 
زنان به عنوان منبع رویش و زایش و به عنوان نماینده صفات 
جمال خداوند متعال، تکریم شوند. زمانی که زن در خانواده 
و محیط های آموزشی حضور فعالی داشته باشد و افراد با او 
رفتار صحیح، اسالمی، انسانی و کریمانه ای داشته باشند، زن 

به جایگاه اصلی خود بازمی گردد. 
ما باید اس��الم و حقوق زن را به صورت جامع به بانوان 
عرض��ه کنیم و آنها را در معرض انتخاب صحیح قرار دهیم 
تا آنها نیز با دل و جان، احکام و آموزه های دینی را بپذیرند 
و به آنها عمل کنند، چرا که یکی از مهم ترین شاخصه های 
رشد نظام مقدس اسالمی، توجه به حضور بانوان در جامعه 
و تالش در جهت تکریم آنهاست و این امر در سیره پیامبر 

اعظم)ص( و جانشینان برحق ایشان کامال مشهود است. 
ما باید برای لحظه لحظه بانوان ایرانی برنامه ریزی کنیم 
و آنها را با جایگاه اصلی و واقعی خودش��ان در عالم هستی 
آشنا کنیم یعنی ابتدا باید بانوان عظمت خود را به عنوان یک 
انسان دریابند سپس احیای این عظمت را در سایه ارتباط 
با حضرت رب العالمین بدانند. فکر می کنم دلیل انتخابم را با 

توضیحات باال متوجه شدید. 
حجابمانعیبرایحضوردراجتماعنیست ■

برخ�یتصورمیکننداج�رایبرنامهتلویزیونیبا
پوشش�یهمچونچادرنهتنهابرایمخاطبجذاب
نیس�تبلکهبرایخودمجرینیزسختاست.نظر

شمادراینبارهچیست؟
وقتی وارد رس��انه ملی و عرصه اجرا ش��دم، برخی مرا 
تحس��ین می کردند، چرا که حجاب و نحوه پوشش من در 
رسانه با خارج از فضای کاری تفاوتی نداشت یعنی بیرون هم 
م��را با همان حجاب می دیدند تا جایی که حتی در زندگی 
ش��خصی، از جلوی دوربین هم حجاب کامل تر و بیشتری 
دارم البته برخی افراد نیز این نوع پوشش را دوست نداشتند 
و می گفتند چرا با این حجاب جلوی دوربین می آیی؟ کم کم 
که پیش رفتم بسیاری از مخالفان این نوع پوشش به جمع 

موافقان پیوستند. 
 فکر می کنم کیفیت اجرا در بسیاری از مواقع حاشیه ها 
را از بی��ن می برد و باع��ث ترویج یک نوع رفت��ار و نگرش 
می ش��ود.  درباره س��ختی کار اجرا با چادر هم باید بگویم 
تاکنون نوع حجاب و چادرم هیچ گونه سختی ای در اجرای 
تلویزیونی برایم نداشته؛ این حرف، شعار و دروغ نیست بلکه 
یک واقعیت انکارناپذیر است. چادر مرا در یک حصار امنیتی 
قرار داده که حین اجرا و حضور در رس��انه ملی از هویت و 

شخصیت من محافظت می کند. 
براس��اس آیات الهی حجاب برای زن ها واجب ش��ده تا 
آنها با اندیشه های پاکشان شناخته شوند، در حقیقت فلسفه 
تشریع حکم حجاب برای زنان، کمک به حضور اجتماعی زن 
و آسیب ناپذیری آنهاست. بر همین اساس شخصیت واقعی 

زن باید جدای جذابیت ظاهری او دیده شود. 
برنامههایمعارفیرس�انهملیبایدباهماندیشی ■

نخبگانارتقایابد
ش�مامجریبرنامههایمعارفیهس�تید.نظرتان
درب�ارهکیفی�تای�نن�وعبرنامههادررس�انهملی

چیست؟
ما همیش��ه باید وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب 
بسنجیم. در حال حاضر وضعیت برنامه های معارفی سازمان 
با وضعیت مطلوب فاصله دارد و باید با هم اندیشی نخبگان 
کیفیت برنامه های معارفی ارتقا یابد البته الزمه اش این است 
که این امر به صورت یک دغدغه در سازمان مورد توجه قرار 
گیرد.  یکی از بدترین خاطرات��م در اجرای برنامه ها زمانی 
است که مخاطب حین برنامه پیامک ارسال می کند و از ما 
کمک فکری می خواهد اما من نمی توانم برایش کاری کنم، 
چرا که در حد بضاعتم نیس��ت. اینها نشان می دهد چقدر 
مردم ما نیازمند و تشنه معارف اسالم ناب محمدی صلی اهلل 
علیه و آله هس��تند اما متاسفانه برای پاسخگویی و سیراب 
ک��ردن آنها از معارف دینی به درس��تی برنامه ریزی صورت 

نگرفته و همین امر باعث نفوذ فرهنگ بیگانه می شود. 
تأثیرپذیریمردمازبرنامههایمعارفیرسانهملی ■

اینبرنامههادرارتقایفرهنگدینیمردمچقدر
مؤثراست؟

من تاکنون چندین بار اهمیت و تأثیر برنامه های مذهبی 
را حس کرده ام. یک بار همراه با خانواده به مش��هد مقدس 
می رفتیم. دخترم مسافرت با قطار را دوست داشت و چون 
تا حاال با قطار س��فر نکرده بودیم برای اینکه او را خوشحال 
کنی��م با قطار عازم مش��هد بودیم. برای رفت��ن به راه آهن 
آژانس گرفتیم، راننده از ش��وق دخترم برای سفر آن  هم با 
قطار فهمیده بود ما عازم مش��هد هستیم به همین جهت 
قطعه ای از تصنیف بسیار زیبای »آمدم ای شاه پناهم بده« 
را گذاش��ت و خطاب به م��ن گفت: »خانم ملکی! یک عمر 
شما در برنامه های تلویزیونی دل ما را به سمت خدا هدایت 
و دل بس��ته ائمه)ع( کردید، حاال من می خواهم دینم را ادا 
کنم به همین دلیل این قطعه که خیلی هم آن را دوس��ت 
دارم، می گذارم تا شما هم آماده رفتن به زیارت ثامن االئمه 
امام رضا)ع( شوید«. بعد از آن  هم از ما خواست برای حاجت 
مهمی که دارد 2 رکعت نماز زیارت به نیابتش بخوانیم. این 
خاطره برایم بسیار جالب بود، چرا که حس کردم مردم برنامه 
آفتاب شرقی را می بینند و از آن تأثیر می پذیرند که همین 
امر باعث دلگرمی ام شد و مرا ترغیب به ادامه فعالیت و ارتباط 

صمیمانه با مردم کرد. 

بهنظرشماهماکنونبرنامههایتلویزیونیچقدر
مردمرابهتحققفرهنگاس�المیونهادینهکردن
فرهنگعفافوحجابتشویقمیکنندوچراپخش
اینبرنامههامنجربهتحققس�بکزندگیاسالمی

نمیشود؟
اساس فطرت انس��ان بر  مبنای دوستی خدا و رفتن به 
 س��مت او بنا ش��ده اما اینکه چرا آدمی که دوست دارد به 
س��مت خدا برود، دین گریز و دین زده می شود، یک بخش 
آن بازمی گ��ردد به اینک��ه برخی از آنهایی که متولی تبلیغ 
دین هستند، نتوانسته اند دین را به خوبی معرفی کنند. همین 
باعث شده دین با وجود جذابیت، برای مخاطبان به گونه ای 
دیگر جلوه داده ش��ود. مردم دین را دوس��ت دارند، خدا را 
دوس��ت دارند، پس چه ش��ده که برخی به ظاهر دین گریز 
ش��ده و به احکام دین پایبند نیستند؟! قطعا اشکال کار در 
کوتاهی هایی است که در عرصه تبلیغ بوده و بخشی از این 
تبلیغ بر عهده رسانه اس��ت. ما اگر امکانات الزم برای خوب 
ارائه دادن یک برنامه دینی را به کار نبریم، قطعا در آینده با 

دین گریزی بیشتری مواجه خواهیم شد. 
دربارهزندگیش�خصیخودتانبگویید،چگونهبا

همسرتانآشناشدید؟
پس از پایان تحصیالت دوره کارشناسی ازدواج کردم. 

همس�رتانچقدرباقرآنمأنوساست؟معیارهای
شمابرایانتخابهمسرچهبود؟

مهم ترین معیار بنده برای انتخاب همس��ر کفویت در 
باورها، نگرش ها و ارزش ها بود چون نگرش، مقدمه عملکرد 
انسان است. البته اگر نگرش انسان با تکیه بر شاخصه های 
دینداری به شکل صحیحی شکل بگیرد، عمل مطلوب نیز 
از او سر خواهد زد. ضمن اینکه تحصیالت ایشان نیز برایم 
اهمیت داشت  البته در کنار اینها از همسرم سوال کردم اگر 
یک هفته خواهرتان را نبینید، دلتان برایش تنگ می شود؟ 
اما نپرسیدم کارتان چیست یا چقدر پس انداز دارید؟ چون 
تربیت عاطف��ی برایم مهم ب��ود. البته تربی��ت عاطفی در 
روانشناسی دایره بسیارگسترده تری دارد. درباره انس با قرآن 
هم باید بگویم هر قدر رفتار آدم ها شبیه به معانی و مفاهیم 

آیات الهی باشد به همان اندازه با قرآن انس دارند. 
فرزندمچادررابرایپوش�شدراجتماعانتخاب ■

کرد
فرزندتانهمچادریاس�ت،درانتخابپوششاو

اجباریدرکاربود؟
»فاطمه حورا« 9 ساله است و به سن تکلیف رسیده. در 
حال حاضر چادر را برای پوش��ش انتخاب کرده اس��ت. اگر 
شخصیت پدر و مادر برای فرزند محبوب باشد، فرزند حتی 
در پوشیدن لباس هم از آنها تقلید می کند. البته فراهم کردن 
محیطی پاک برای تحصیل او هم بسیار موثر و خیلی مهم 

است. 
چگونهاوراتشویقبهفعالیتهایدینیمیکنید؟
بهنظرشماچرااوچادررابرایپوششانتخابکرد؟

بنده معتقدم دین باید در متن زندگی ما جریان داشته 
باش��د یعنی فرزند من در کنار اینکه نماز و قرآن خواندن 
مرا می بیند، باید به همان اندازه خوش خلقی، نظم، نظافت، 
صبوری و مردمداری و... را نیز در رفتارهای من مش��اهده 
کند و این چندبعدی بودن جامعیت دین را برای او ترسیم 
می کند و می تواند به دیندار بودنش ببالد. من سعی کردم 
ب��رای فرزندم قصه ه��ای قرآنی بگویم و حت��ی از دوران 
کودکی او را تشویق به حضور در برنامه های دینی می کردم 
حتی بسیاری مواقع شب ها او را با خودم مسجد می بردم 
تا با فضای مس��جد آشنا ش��ود. برخی اوقات نیز داستان 
پیامب��ران و امامان را برایش تعریف می کردم. در کنار این 
موارد ما با هم شاهنامه هم می خوانیم. حتی درباره وقایع 
ورزش��ی روز هم صحبت می کنیم و گاهی وقت ها با هم 

آشپزی می کنیم. 
گاه��ی اوقات در خانه نوای آس��مانی قرآن می گذارم و 
بس��یاری مواقع نیز خودم قرآن می خوانم به همین جهت 

فاطمه حورا با قرآن مأنوس شده و رشد کرده است. 
وقتی ب��ه میهمانی می رویم کافی اس��ت به ما بگویند 
اول ناهار یا ش��ام بخوریم بعد نماز بخوانیم. در همان لحظه 
فاطمه حورا اعتراض می کند و به همه می گوید مامان من در 
برنامه ها همه را به نماز اول وقت سفارش می کند پس از او 
نخواهید نمازش را برا ی خوردن غذا کنار بگذارد. در رعایت 
حجاب هم بدون اینکه من به او بگویم الگوبرداری می کند. 
دقت فاطمه حورا در صحبت هایی که مقابل دوربین می گویم 
سبب شده بیشتر مراقب حرف هایم باشم. به  نظر من یکی از 
مشکالت مادران شاغل، کم وقت گذاشتن برای فرزندانشان 
است در حالی که دوران کودکی مهم ترین دوره زندگی است 
به همین جهت سعی می کنم برنامه ام را طوری تنظیم کنم 
که هنگام برگش��ت فاطمه حورا از مدرسه، حتما در منزل 

باشم و وقت بیشتری برای بودن در کنار دخترم بگذارم. 
چهتوصیهایبهافرادیکهمیخواهندواردعرصه

اجراشوند،دارید؟
مجریان افس��ران جنگ ن��رم و در خ��ط مقدم جبهه 
فرهنگی هس��تند بنابرای��ن باید با ارتق��ای دانش و قدرت 
انتقال مفاهیم اس��المی، اهدافی را که در اتاق فکر سازمان  
برنامه ریزی می ش��ود دنبال کنن��د و به مخاطب نیز انتقال 
دهند که این امر با جدی گرفته ش��دن مجریان امکان پذیر 
است. افرادی که می خواهند وارد عرصه اجرا در رسانه ملی 
شوند، اول باید هدف از ورود به این عرصه را مشخص کنند 
و ببینند آیا اگر در این مسیر قرار بگیرند، به خداوند نزدیک تر 
می شوند یا اینکه با هدف شهرت پا به این عرصه می گذارند. 
اگر با هدف قرب الهی باش��د موفق می ش��وند در غیر این 

صورت عمرشان برکت نخواهد داشت. 
برای موفقیت نیز مطالعه، نقش مهمی در اجرای خوب 
دارد البته نقد منصفانه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است 
و زمینه رش��د افراد را فراهم می کند. انسان باید خود را در 

معرض نقد افراد متخصص و منصف قرار دهد. 
بزرگترینآرزویشماچیست؟

ظه��ور حضرت مه��دی موعود)ع��ج(، تحقق حکومت 
جهانی مهدوی و تکامل عقول بشر در سایه زمامداری منجی 

عالم بشریت. 
ممنونازوقتیکهدراختیارماگذاشتید؛درانتها

اگرصحبتیدارید،بفرمایید.
من هم از ش��ما ممنون��م و امی��دوارم »وطن امروز« 
بهترین مبلغ و اشاعه دهنده فرهنگ و هویت اسالمی و 

ملی مان باشد. 

گفتوگوی»وطنامروز«بادکترنداملکی،کارشناسمذهبیوچهرهمحجوب»آفتابشرقی«

مبلغ نه مجری


