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تشیع جعفری مکتب 
جدیدی نیست 

در آسـتانه شـهادت رئيس مذهب جعفرى، پرداختن به مهم ترين نكات و خدمات 
آن امـام همـام در طـول دوران زندگانـى ا ش خصوصـا دوران امامت، امـري مهم و 
اساسـى به نظر مي  رسـد. برخي از مهم تريـن اين امور عبارتنـد از: تبيين حقيقت 
اسـام ناب محمدى كه همان حقيقت تشـيع اسـت. بدين معنا كه اسـام تحت 
عنوان اسـام سياسـى تـوأم با روح مبـارزه و جهـاد معرفى مى شـود. ايـن مبارزه 
گاهـي بـا تقيه همـراه اسـت، گاهي بـا تبليغ، گاهـي با شمشـير، گاهي بـا قلم و 
گاهـي با رجز و خطابه. يعني معرفي اسـام بـه عنوان يك دين داراي تشـكيات 
تحـت اشـراف يك مديـر. لذا واژگانـي چون فقيه، وكيل، صاحب سـّر و مسـتودع 
سـّر ايـن حقيقت را دنبـال مي كردند. طبق مسـتندات تاريخى بيشـترين روايات 
فقهـي ما دربـاره تبيين احـكام و اعتقـادات دينى از جملـه احكام الهي بـه دوران 
امامين شـريفين باقرينc  برمى گـردد. در ايـن دوران احكام انحرافي بـه دور از 
حقيقت قرآن و سـنت بسـيار رواج پيدا كرده بـود. امام صادقg قـرآن و معارف 
را از دسـت مدعيـان گرفـت و كسـاني را كه تفسـير بـه رأي مي كردند رسـوا كرد 
و ابطـال انديشـه آنهـا را بـر همگان آشـكار سـاخت. روح قـرآن، واليت اسـت كه 
ايـن حقيقـت از ناحيه خـازن علم الهـي امام صـادقg به خوبي بيـان و تبيين 
شـد. آن حضـرت در وهلـه بعدى مبارزه بـا جريانـات انحرافـي را در پيش گرفت. 
در هيـچ دوره اي بـه انـدازه دوران امـام صـادق انحرافـات اعتقـادي و فرقه هـاي 
نوظهـور و انحرافـي به وجود نيامـده بود. در واقع بسـياري از اين مكاتب شـيطاني 
در عصـر آن بزرگـوار متولـد شـدند كه مبـارزه با آنها بسـي دشـوارتر از مبـارزات 
رسـول مكـرم اسـامk در غـزوات بـدر، احـد و حنيـن بـود. اهتمام بسـيار باال 
نسـبت به بيـان حقايـق عاشـورا و اسـرار حركـت سـيد و سـاالر شـهيدان اقدام 
ديگـرى بـود كه امـام صـادقg در انتقال مناسـب و تأثيرگذار آن بسـيار تاش 
كـرد. از جملـه ايـن مـوارد مى تـوان به تعليـم و انشـاي زيارتنامه هـاى مخصوص 
اباعبداهلل الحسـينg در مناسـبت هاي مختلف و شـهداى كربا، تشـويق مادى 
و معنـوى شـاعران و مرثيه سـرايان در رثاى شـهداى مظلوم كربـا، ترغيب مردم 
بـه گريسـتن و گريانـدن براي ظلم هايـى كه به خانـدان عصمت و طهارت شـده، 

تشـويق مردم به زيـارت كرباي معلي، بيـان رواياتي در عظمت زائـر آن حضرت، 
ثـواب تحمـل زجـر و مصيبـت در راه زيـارت، اجـر و جبـران خـرج كـردن در راه 
زيـارت آن حضرت، كمك بـه زوار، اجر جان دادن در مسـير زيارت و... اشـاره كرد. 
عـده اي عنوان مى كنند كـه مذهب تشـيع در زمان امام صادقg شـكل گرفته 
در حالـى كه اين موضوع شـبهه اى اسـت كه برخـى از معاندين بـه راه انداخته اند 
 gزمـان امـام صادق kو در واقـع تشـيع تشـكيل شـده در زمـان پيامبـر اكرم
بهتـر معرفـى شـد. چنانچـه پيامبـر در جمعـى فرمود  يـا علـى! تو و شـيعيانت 
رسـتگاريد. بنابرايـن لفـظ شـيعه از زمان پيامبـر  و به گروهـى از پيـروان حضرت 
اميـرg گفته مى شـد. شـيعه يا به تعبيـر  ديگر پيـروان اهـل  بيـت در آن زمان 
فرصتـى بـراى ابـراز وجـود پيـدا نكردند. تـا جايـى كـه از امام حسـين g تنها 
پنج روايت فقهى نقل شـده و حتى مردم هيچ گاه از او سـوال شـرعى نپرسـيدند. 
ايـن عـدم بهـره  بـردن از فضايل بيكـران ايـن امـام همـام جلـوه اى از مظلوميت 
اوسـت. در زمـان امـام باقـر  و امـام صـادقc  مكاتـب   مختلفـى كـه درصـدد 
 g مخـدوش كـردن فضاى اعتقـادى مـردم بودند با علـم و حكمت امـام صادق
و مكتـب جعفـرى مواجـه شـدند كـه همه نقشـه هاى آنهـا را نقـش بـرآب كرد. 
در ايـن ميـان بـراى شـناخت بهتـر امـام صـادق  و ترويـج مذهـب جعفـرى 
هيئت هـا رسـالت مهمـى برعهـده دارنـد. مهم تريـن آنهـا عمـل بـه دسـتورات 
آن بزرگـواران اسـت. امـام ششـم شـيعيان فرمـوده اگر محاسـن كام مـا را براى 
مـردم بيـان كنيـد، آنهـا از مـا تبعيـت خواهنـد كـرد. هيئت هـا بـا بيانـات امـام 
صـادقg ارتبـاط مسـتقيم دارند. بخـش عظيمـى از مطالبى كـه در هيئت ها 
بيـان مى شـوند روايتگـر جريـان امـام حسـينg و واقعـه عاشـورا هسـتند. 
ايـن حقايـق برگرفتـه از روايت هايـى اسـت كـه امـام صـادق g در اختيـار مـا 
قـرار داده. اگـر دنبالـه رو كام حقيقـت امـام حسـينg در جريـان عاشـورا 
باشـيم جلـوى بسـيارى از انحرافـات در هيئت هـاى مذهبـى گرفتـه مى شـود. 
يكـى از مـوارد ديگـرى كه نسـبت بـه امام صـادقg مطرح مى شـود شـبهاتى 
اسـت كـه به مذهـب جعفـرى نسـبت مى دهنـد. مى دانيد كـه شـبهه در جايى 
اتفـاق مى افتـد كه پيـش از آن حقيقت به وجـود آمده باشـد. درواقع بـراى اينكه 
حقيقـت را بپوشـانند شـبهه ايجـاد مى كننـد. شـبهه زمينـه بدل سـازى اسـت. 
هـر عصـرى كـه شـاهد هجوم شـبهه باشـيم يعنـى آن عصر به رشـد بيشـترى 
رسـيده و در آن حقيقـت تبييـن مى شـود. امـام صـادقg حقيقـت اسـام، 
مكتب تشـيع و قـرآن را تبيين كـرد. در نتيجه هيچ وقت نبايد از شـبهه ترسـيد. 
جالـب اسـت بدانيد كـه مرحوم عامـه طباطبايى در جايـى فرموده بايـد از غرب 
تشـكر كنيـم كه هـر كس رفـت، بـا چمدانى از شـبهات برگشـت چراكـه وقتى 
ايـن شـبهات را پاسـخ مى دهيم در ميـان اين پاسـخ ها، اسـام معرفى مى شـود. 
شـبهه زمينـه رشـد هـر مكتبـى را كـه متصل بـه وحـى اسـت فراهـم مى كند. 
مكتـب تشـيعى كه با خـود دو يـادگار پيامبـر )قـرآن و عتـرت( را به همـراه دارد 
بايـد از شـبهات اسـتقبال كنـد كه به همـه آنهـا در آيات قرآن پاسـخ داده شـده. 
يكـي از نكاتـي كـه براى هيئتى ها مهم اسـت  اين اسـت كه همه رفتارهـا و افعال 
مـا مايـه زينت و عزت اسـام باشـند. امام صادق g بـه يكى از اصحـاب خودش  
فرمـود كار خـوب، خـوب اسـت و از تـو خوب تر اسـت چون منسـوب بـه مايى و 
كار بـد، بـد اسـت و از تو بدتر اسـت چون منسـوب به مايـى. درواقـع خوش قولى 
 g و مهربانـى جـزو صفـات خوبـى هسـتند امـا اگـر يـك شـيعه امـام صـادق
ايـن صفـات  را داشـته باشـد اثـر متفاوت تـرى دارد و باعـث عـزت دسـتگاه  اهل 
 بيـت  مى شـود. در هيئت هـا بايـد معلـوم شـود مـا پيـرو مكتـب امـام صادق  
هسـتيم. هر قـدر معـارف اهـل  بيـت در هيئت هـا و اذكار و اشـعار مـا برگرفتـه از 
معـارف اهـل  بيت باشـد به همان ميـزان به امـام صادقg نزديك هسـتيم. 
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حجتاالسالمسیدعباسموسویمطلق،واعظوکارشناسمعارفاسالمی

حجت االسـام پناهيـان در نخسـتين اجـاس ملـى رابطـان جامعـه ايمانـى مشـعر بـا بيـان اينكـه الزم اسـت در شـيوه نوحـه و مداحى عاشـورا 
بازنگـرى شـود، خاطرنشـان كـرد: »در روضه هـاى عاشـورا عالى تريـن درجـه واليت مـدارى وجـود دارد امـا از آنهـا اسـتفاده نمى شـود. روضـه 
را نبايـد بـه گونـه اى بخوانيـم كـه باعـث سـوءتفاهم شـود. ايـن روضه هـا بايـد بـراى سـايرين درس باشـند. مجلـس امام حسـينg نشـاط آور 
اسـت و در ايـن مجلـس اشـك بـا محبت همـراه اسـت. پيام عاشـورا به بسـيارى از كسـانى كـه در هيئت هـا حاضر مى شـوند منتقل نمى شـود«. 
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حجتاالسالممحمدرضاطحان

شـيعه جعفرى مترادف بـا مذهب اماميه اسـت. به تعبير ديگـر پيروان 
ايـن مكتب پيـروان واقعـى دوازده امام بعد از رسـول اكرمk هسـتند. 
چون شـيعيانى داريم كه اماميه نيسـتند و به هيچ يـك  از آنها جعفرى 
گفته نمى شـود. همان كسـانى كه به امامت چهار امام )فرقـه زيديه( يا 
به جاى اعتقاد به امام موسـى بن جعفرg اسـماعيل را امام خودشـان 
مى دانستند و مكاتبى تحت عنوان اسماعيليه، واقفيه و كيسانيه تشكيل 
دادنـد. به اينها جعفرى گفته نمى شـود. چون مبانى محكم و آشـكارى 
را كـه امام صادقg ترسـيم فرمـوده در اصول و چارچـوب هيچ يك از 
ايـن  مكاتب وجـود ندارد. زيـرا امام صـادقg با تمام وضوح و روشـنى 
دوازده امـام را يك منظومه كامل براى شـيعيان معرفى كرده. بسـيارى 
بـر ايـن باورنـد كه اين مكتب نوظهـور و جديـدى اسـت در صورتى كه 
مكتب جعفرى در امتداد تعاليم پيامبر و حضرت علىc تشكيل شد. 
به همان دليلى كه پايبندى به اسام ضرورت انكارناپذيرى است، اعتقاد 
راسـخ به مذهب جعفـرى هم ضـرورت دارد. پيدايش شـيعه جعفرى و 
حقيقت ايـن مذهب هيچ تأخر زمانى اي با پيدايش اسـام نـدارد. البته 
مى دانيـد در زمـان پيدايـش اسـام و در قـرن اول هجـري مـا عنوانـى 
به عنوان شـيعه جعفـرى نداشـتيم. اين مربوط بـه قـرن دوم هجري و 
شـكل گيرى يك قاعده يا دانشـگاه علمى متمركز به زعامت امام باقر  و 
امام صادقc در مدينه اسـت. حدوثاً حقيقت شـيعه تاريخچه اى جز 
تاريخچه حدوث و پيدايش اسـام ندارد. شـاهد اين مدعا روايات فراوانى 
اسـت كه لفظ شـيعه بارها از لسـان پيامبر اكرمk شـنيده شده. پس 
معلوم مى شـود ماجراى تشـيع ماجرايى نيسـت كه به قرون دوم و سوم 
هجري برگردد و ضرورتى ايجاد شـد كه پيـروان اهل  بيت به عنوان 
جعفرى شـناخته شـوند. اين ضرورت هـا عوامل مهمـى دارد كه يكى از 
مهم ترين عوامل آن دخالت هاى سياسى حكام ظالم بنى اميه در شريعت 
بـود.   امويان بـراى تحكيم پايـگاه حكومتى خودشـان در باد اسـامى 
چاره اى نداشـتند جز اينكـه از اعتقادات مردم خـرج كنند. براى همين 
براى ادامه و پايدارى سلطه شان به جعل عناوين مذهبى و سياسى مثل 
خليفه رسول اهلل بودن و بعدها استفاده از واژه خليفه مسلمين رو  آوردند و 
 g بـراى توجيه دينى اين جعل به علمايى كه زاويه اى با اميرالمؤمنين
داشـتند پناه ببرند. از اين رو عده اى به ايجاد و خلق تفكرات مذهبى كه 
مناسـب با خواسـته ها و طمع هاى بنى اميه باشـد گرايش پيـدا كردند. 
بعد از   امويان،  عباسـيان براى تحكيم پايه هاى حكومت شـان به علماى 
دين متوسـل شـدند. ضمن اينكه بقاي حكومت اقتضـا مى كرد قاضى 
يـك مجتهد دينى باشـد و تقريبـا ركن اصلـى جامعه و برقـرارى نظم 
حضور فقها بود. اين مسـئله باعث شـد فقهايى تحت نفوذ حكام و باب 
ميل آنها براى زندان ها، اعدام ها و بسـيارى از مسـائل ديگر توجيه علمى 
و فقهـى بياورند. پرواضح اسـت كـه اميرالمؤمنيـن g و اوالدش تا امام 
باقـر  و امـام صـادقc هيچ وقـت زيربار توجيـه هو سـرانى هاى حكام 
نمى رفتنـد. در عصـر امـام صادقg هجمـه اى از جنس شـكل گيرى 
مكاتـب فكرى چـه از لحاظ اعتقـادى و چه فقهـى به پا مى شـود. براى 
هميـن روايت هايـى را سـاختند و جعـل كردنـد. بـه عبارت ديگـر اين 
فرهنـگ را جـا انداختند كه اگر حاكم، ظلم، سـرقت و قتـل انجام دهد 
بايـد از او تبعيـت كـرد. در اين شـرايط امـام صادقg شـهرت عالمى 
پيـدا كـرد تا جايى كـه همزمان با تشـكيل اين افـكار، مذهب جعفرى 
بـه وجود آمد. در واقع امام صادقg فرصتي اسـتثنايى به دسـت آورد.

نشانه های رحمت 
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گفت و گو با هادی آشتیانی، کارگردان ویژه برنامه ای که از 
کربال به روی آنتن شبکه سه می رود 

امام حسین  مخاطب  
خاص همه مردم دنیاست

ياسینخانیان

»خانـوادهمنتظـر،تربیتحسـینی«موضـوعاصلیيـکويژهبرنامـهتلويزيونیاسـتکـههرهفته
پنجشـنبههابـاحضـورکارشناسـاندينـیواخالقیبهصـورتزنـدهازکربـالیمعلیبـهرویآنتن
شـبکهسـهسـیمامیرود.درآسـتانهاربعینسـالگذشـتهبرنامه»مخاطبخاص«باهدفپوشـش
رويـدادعظیموحماسـهمیلیونیپیـادهرویاربعیـنکارخـودشراآغازکـردامابعدازيکوقفهسـه
چهـارماهـهازابتـدایماهشـعبانقـراربراينشـدکهشـبهایجمعـهاينبرنامـهازکربـالیمعلی
رويآنتـنبـرود.پخـشآيتمهـایتولیـدیواختصاصـیبرنامـه»مخاطبخـاص«ازکربـالیمعلی،
گزارشهايـیازجانبـازانومـادرانشـهدا،زيـارتبـهنیابـتازدوسـتدارانسـفربهکربـالوتقديم
آنبـهسیدالشـهداgوکلیپهـایکوتـاهمداحـیازجملـهبخشهـایتصويـریجذابیاسـتکه
درايـنبرنامـهپخـشمیشـود.يکـیازبخشهـایويـژهايـنبرنامـه،پخـشواگويههـایمـردمبا
سیدالشهداسـت.بـاهادیآشـتیانی،تهیهکنندهوکارگـرداناينبرنامـهکهکارنامهخوبیدرسـاخت
وتولیـدآثـارحـوزهمعـارفشـبکههایسـیمادارددربـاره»مخاطبخـاص«بهگفتوگونشسـتیم.

برقرار كنيم. در وهله بعدى مى كوشـيم اين فضا را براى سـاخت و توليد برنامه هاى ويژه ايام محرم و صفر مخصوصا 
پيـاده روى اربعيـن آمـاده كنيـم. از طرف ديگر با دعوت از كارشناسـان برجسـته دينى، يـادآورى آموزه هـاى دينى، 
اعتقـادى، اخاقـى و رفتـارى از جريـان عاشـورا و كاروان امام حسـينg را در دسـتور كار خود داريـم. به هر حال 
يكـى از داليـل نهادينـه شـدن اسـتمرار يادآورى هاى دينـى و اعتقادى اين اسـت كه همـواره با فرهنگ عاشـوراى 

حسينى زندگى كنيم«. 

 مردم با امام حسینg صحبت می کنند
 

آشـتيانى بـا اشـاره بـه اينكـه تمـام سـعى مـا ايـن اسـت كـه بتوانيـم فضـاى زيارتـى بـراى مـردم ايجـاد كنيم، 
 g مى  گويـد: »يكـى از بخش هـاى ويژه برنامـه »مخاطـب خـاص« پخـش واگويه هـاى مـردم بـا سيدالشـهدا
اسـت؛ پيام هايـى كـه مـردم چـه در فضـاى مجـازى و چـه از طريـق سـامانه پيامكـى بـراى »مخاطـب خـاص« 
داشـت كـه  راه مطـرح مى شـد چنيـن مضمونـى  ابتـداى  از سـواالتى كـه  يكـى  البتـه  ارسـال مى كننـد. 
چـرا ايـن برنامـه را در كربـا توليـد مى كنيـد؟ امـا شـور و احساسـات و عاقـه اى كـه مـردم نشـان دادنـد و 
حرف هايـى كـه بـا اباعبـداهلل  الحسـينg داشـتند و در اختيـار برنامـه قـرار گرفـت به ايـن سـوال پاسـخ داد«. 

 راهکارهای تقویت باورهای مردم 
برنامـه »مخاطـب خـاص« بـا موضوع اصلـى »خانـواده منتظر، تربيـت حسـينى« و مباحث ذيل سـبك زندگى 
دينـى بـر پايـه سـيره و روش حسـينى و كاروان عاشـورا برنامه ريـزى شـده. تهيه كننـده و كارگـردان برنامـه 
»مخاطـب خـاص« دربـاره تأثيـر بخـش گفت وگـو بـا كارشناسـان توضيـح مى دهـد: »در برنامـه »مخاطـب 
خـاص« دنبـال نهادينـه كـردن ايـن روش از زندگـى هسـتيم تـا مخاطبان بداننـد هيچ راهـى براى رسـيدن به 
سـعادت در زندگـى دنيـا و آخـرت بهتـر و اثربخش تـر از امـام  حسـينg و واقعـه عاشـورا نيسـت و اباعبـداهلل  
الحسـين كشـتى نجـات و چـراغ هدايـت بـراى همـه بشـريت اسـت. يعنـى در واقع امـام حسـينg مخاطب 
خـاص همـه مردم دنياسـت. لذا سـعى كرديـم كارشناسـانى را به برنامـه »مخاطب خـاص« دعوت كنيـم كه با 
نقطـه نظـرات آگاهانه شـان مـا را بـه اين سـبك زندگى حسـينى نزديك كننـد. تاكنـون با حضور حجج  اسـام 
عالـى، رفيعـى، سـيدحميد و سـيدمهدى ميرباقرى موضوعاتى همچـون ظرفيت باالى دسـتگاه عاشـورا و كربا 
بـراى تربيـت انسـان ها و راهكارهـاى تقويـت باورهـا و اعتقـادات مـردم را مـورد بررسـى و واكاوى قـرار داديم«. 

جالباسـتبدانید»مخاطبخاص«برخالفشائبههايیکهشايدبرخیايجادکردند
باکمترينهزينهتولیدمیشود.استفادهازعواملعراقیدرپشتصحنهبرنامهگواهاين
مدعاست.آشتیانیپیرامونآيتمهایمختلفیکهدرکناربحثهایتخصصیتوسطعوامل
برنامهتهیهمیشود،میگويد:»سعیکرديمبخشهايیراکهدرطولزيارتکمترموردتوجه
زائرانقرارمیگیردمدنظرقراردهیم.مثلبسیاریازبقاعمتبرکهایکهبرایمردممیتوانند
جذابباشند،کارگاهساختکاشیحرميااتفاقاتخاصیکهدرکربالونجفمیافتد.جالب
استبدانیدلوکشینبرنامهازمیانمجموعههاوفضاهایموجوددرکربالبهپشتباممشرفو
نزديکترينمحلبهحرمامامحسینgرسید.البتهدرسریجديد»مخاطبخاص«عالوه
براستوديویشیشهاي،برنامهراازفضاهایديگرکربالهمپخشکرديم.مثالازبینالحرمین،
داخلصحنامامحسینg،صحنحضرتابوالفضلg،فضایپیرامونحرمودرمیان
زائران.ابتدایبرنامهمیبینیمکهمجریمیانمردممیرودوبرنامهراازاينفضاهاشروع
میکندوبهخاطرتنوعدرجاذبههایبصری،برنامهراازيکمنطقهروبازبهپايانمیرساند«.

نمایش اتفاقات جذاب با تنوع بصری 

حسـين يكتا، مسـئول بنياد كرامت آستان قدس رضوى در نخسـتين اجاس ملى رابطان جامعه ايمانى مشعر كه در مؤسسه امام 
خمينى w برگزار شد، با اشاره به رعايت سه اصل توسط هيئت هاى مذهبى كشور خاطرنشان كرد: »تمام هيئت هاى مذهبى كشور 
بايد سـه اصل تربيت، خدمات اجتماعى و بين الملل را مدنظر داشـته باشـند. هيئت هاى مذهبى كشور بايد در بحث خدمت رسانى 

اجتماعى برنامه ريزى كنند و آن را به نحو احسـن انجام دهند«. 

 اربعین بهانه آغاز  
»مخاطب خاص« يك برنامه زنده  تلويزيوني اسـت كه در آسـتانه اربعين حسـينى روى آنتن شـبكه سـه سيما رفت. آشتيانى 
در خصـوص اسـتوديويى كـه در كربـا تجهيـز شـد و در اختيـار ايـن برنامه قـرار گرفـت، مى گويد: »ايـن اولين اسـتوديويى 
اسـت كـه بـه رسـانه هاى ما اختصاص دارد. قرار شـد به مناسـبت اربعيـن اين اسـتوديو را افتتـاح كنيـم و دو برنامه »مخاطب 
 خـاص« و »پيـاده آمده ايـم« در ايـن فضـاى مناسـب و مجهـز ضبـط شـوند و مخاطبان نيـز از طريق شـبكه هاى يك و سـه 
سـيما نظاره گـر ايـن برنامه هـا باشـند. 10 شـب مانـده بـه اربعيـن، »مخاطـب خـاص« بـراى اوليـن بـار روى آنتـن رفـت« . 

  یادآوری فرهنگ عاشورا 
بعـد از يـك وقفه سـه چهار ماهـه از ابتداى ماه شـعبان يك بار ديگر »مخاطب خاص« برگشـت و شـب هاى جمعـه از كرباى 
معلى روي آنتن رفت. تهيه كننده و كارگردان اين ويژه برنامه مذهبى درباره اهداف سـاخت و توليد آن مي گويد: »يكى از اهداف 
 g ايجاد برنامه اين بود كه شـب هاى جمعه ارتباط مردم عاشـق و دلباخته حسـينى را به طور مسـتقيم با حرم سيدالشـهدا



حجت االسام سيدابوالحسن نواب در سى و يكمين دوره همايش مديران مركز خدمات حوزه هاى علميه سراسر كشور در مشهد با تأكيد بر 
اينكه طلبه بايد داراى علِم با مسئوليت باشد نه علِم سكوالر گفت: »حوزويان نبايد نسبت به نظام، انقاب و جامعه بى تفاوت باشند. روحانيون 
بايد در قبال جامعه و نظام احساس مسئوليت كنند. روحانى اي كه نسبت به مسائل جامعه، انقاب، امام راحل و رهبر معظم انقاب بى تفاوت 

است به درد جامعه اسامى نمى خورد«. 
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اگـرموافـقباشـیدگفتوگـوراازخودتـانآغـازکنیـم.چطور
توانسـتیدبهيـکسـخنرانپرطرفـدارتبديلشـويد؟

مـن ريشـه خانوادگـى اسـتخواندارى در وعـظ و مباحثـه دارم. بـه پدربزرگ هاى 
مـن لقـب مـا مى دادند. با اينكـه مكا بودنـد ولى به آنهـا ما مى گفتنـد و براى 
گرفتـن پاسـخ برخى سـواالت به آنهـا مراجعه مى كردنـد. يكـى از پدربزرگ هاى 
بنده پيش نماز مسـجد بـود. البته در اين ميان كمى اسـتعداد داشـتم. خانواده ما 
طورى اسـت كه در اتفاقات و مسـائل مختلف براى رسـيدن به يك نقطه اشتراک 
بـا هم بحث مى كنيم و خوشـبختانه بدون كينـه و عداوت با اختـاف  نظرها كنار 
مى آييـم. يـادم مى آيد وقتى دبيرسـتان بـودم يك روز بـه پدرم گفتم به واسـطه 
مسـلمان بـودن و شـيعه بودن شـما من هم بـه ايـن ديـن و مذهـب رو  آورده  ام. 
اگر مسـيحى بوديد حتما مسـيحى مى شـدم. بـراي هميـن وارد عرصه تحقيق و 
پژوهش اثبات مسـيرى كـه خانواده ام براى من انتخاب كردند شـدم. اين مسـئله 
زمينه اى را فراهم كرد كه از زمان دبيرسـتان وارد مباحث اعتقادى و دينى بشـوم. 
دريافـت ايـن هندسـه دين مى طلبيـد وارد عرصه بحـث با اقليت هـاى مذهبى و 
قوميتى شـوم. از آنجا كه پدرم نظامى بود و به شـهرهاى مختلف سـفر مى كرديم 

بسـتر اين تحقيقات بهتر و گسـترده تر فراهم مى شـد.  
اماسخنرانیهایشماازجنسجامعهشناسیوروانشناسیاست.

اساسـا امـر تبليـغ ايـن را مى طلبـد. شـما وقتـى مى خواهيـد مطلبـى را بـه 
مخاطـب انتقـال دهيـد آيـا چـاره اى جـز ايـن داريـد كـه بـا او ارتبـاط برقرار 
كنيـد؟ بايـد از آنجـا كه فرد قبول دارد شـروع كنيد و به جايـى ختم كنيد كه 
خودتـان قبول داريـد. برخى از منبرى ها و سـخنرانان ما اين نـوع رويكردها را 
درک نمى كننـد. البتـه نمى گويـم نمى دانند بلكه زيـر بـار درک آن نمى روند. 
مصـداق بـارز ايـن هم ديالوگ  شـدن ماجـراى حضـرت ابراهيمg اسـت كه 
وقتـى ديـد جماعتـى خورشـيد را مى پرسـتند بـا آنهـا همراه شـد تا با بسـتر 
 kگفتمانـى خودشـان آنهـا را بـه بن بسـت برسـاند. در وصـف پيامبـر اكـرم
آمـده او همچـون طبيبـى دور مـى زد و بـا طبابطـش مـردم را مـداوا مى كرد 
نبايـد بنشـينيم تا مردم سـراغ ما بيايند. آيا شـأن مـا از پيامبر اكـرمk باالتر 
اسـت؟ رمز اصلـى اين ارتباط گرفتن اسـت. تا بـا او هم ديالوگ نشـويد اتفاقى 
نمى افتـد. در بحـث تبليغـات دينى اگر بـا مـردم هم ديالوگ نشـويم و ارتباط 

برقـرار نكنيـم راه به جايـى نمى بريم.   
برایاينتبلیغاتمرزبندیايهمقائلهستید؟

نبايد به مرز تسـامح برسـد. شـخصى را مى شناسم كه سـخنرانى مي كرد 
و بسـيار براى عوام جذاب بود. من جزو اولين كسـانى بودم كه نسـبت به 
او انتقاد كردم. چون در ميان آن سـخنرانى انحرافـات زيادى ديدم. خيلى 
بـه من گفتند ايـن كار باعـث ريزش مخاطبانت مى شـود امـا مرزبندى و 
تشـخيص مرز تسـامح و تسـاهل به اين سـادگى ها نيسـت. بايد به علما و 

كسـانى كه هندسه درسـت دين در دست آنهاسـت وصل شويم. 
میگوينـداسـتادرائفیپـوردرموردهمـهچیزاظهارنظـرمیکند.

نظريهپـردازیاسـتکـهبـاسـخنرانیجنجالـیخـوددررابطه
نقـد در کـه سـخنرانیهايی شـد؛ معـروف فراماسـونری بـا
علـوماجتماعـینظراتـیدربـارهنقشتشـکیالتفراماسـونری
سـالهای در رائفیپـور علياکبـر دارد. جهـان امـور اداره در
اخیـربـاسـخنرانیهایمتنـوعومختلـفخـوددرزمینههـای
توجـه مهدويـت و صهیونیـزم فراماسـونری، شیطانپرسـتی،
را اوخـودش کـرده. بـهخـودجلـب را زيـادی عالقهمنـدان
آنتیصهیونیـزممیدانـدوپژوهشـگردورهآخرالزمـانوصاحب
پژوهشـگاهجنبشمصـافايرانیانمعرفـیمیکنـد.رائفیپوراز
جملهافرادیاسـتکهگاهیاوقاتسـخنرانیهايشباحاشـیهها
وبعضانقدهـایغیرمنصفانهایهمراهاسـت.بهاعتقـادخودشاو
توانسـتهبـاتريبونهـایدفـاعازحاکمیـتشـیعی،نوجوانانو
جوانـانزيـادیراجذبکنـدومؤسسـهجنبشمصـافايرانیان
رافقـطبـرایمقابلـهبـاانديشـههایضدمهـدویوآخرالزمانی
تأسـیسکـرده.سـاعتیبـااوبـهگفتوگـونشسـتیمتاهـماز
خـودشبرايمانبگويـدوهمازنظريههايیکـهفکرمیکندجلوی
بسـیاریازآسـیبهایامـروزهیئتهـایمذهبـیرامیگیـرد.

فـرزند زمـانه 
خودم هستم

گفت وگوی »چهارده« با علی اکبر رائفی پور
 که سخنرانی هایش حاشیه هاي زیادی دارد 

مجتبیبرزگر

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
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مراسـم تجليـل از اسـتاد حاج اصغر زنجانى به پاس يك عمر ستايشـگرى آسـتان اهل بيـت با حضور جمع زيـادى از وعاظ، ذاكران، شـعرا، 
مسـئوالن كشـورى و هيئتى ها در حسـينيه اعظـم زنجان برگزار شـد. حاج  اصغر گنج خانلـو )زنجانى( مداح روشـندل زنجانى اسـت كه در دل 
عشـاق سيدالشـهدا g از محبوبيت خاصى برخوردار اسـت و بسـيارى از مداحان كشـور با او معاشرت داشـته و دارند. همچنين از كتاب حاوى 

خاطـرات مـردم از حاج اصغر گنج خانلو و شـرح ايثار و زندگينامه او در اين مراسـم رونمايى شـد. 

ازموضوعـاتفرهنگیوسیاسـیگرفتهتامسـائلاجتماعیوحتی
صنعتوکشـاورزی.آيايـکسـخنراندرموردهمهچیـزمیتواند

اظهـارنظرکند؟
سـخنران يعنى چه؟ سـخنران يعنى كسـى كـه مى تواند خوب حـرف بزند. آيا 
حرف خوب زدن مهم نيسـت؟ چقدر سخنران داشتيم كه تا شش ماه شناخته 
مى شـدند و خيلـى زود اقبـال از آنها برگشـت چراكه مهم تـر از آن حرف خوب 
زدن اسـت. چـون امـكان دارد خـوب حرف بزنيد امـا انحرافات و بدعت هـا را به 
مردم انتقال دهيد. نكته اين اسـت كه بايد همه را توأمان با هم داشـته باشـيد. 
افـرادى داريم كه با سـوادند اما چقـدر مى توانند با مخاطب ارتبـاط برقرار كنند. 
نكته ديگر اين اسـت كـه به مخاطب چه بگوييم و چه چيـزي را انتقال بدهيم. 
البتـه توصيـه من اين اسـت كه سـخنرانان مـا با علما ارتباط داشـته باشـند تا 
سـخنان پخته  شـوند. من هم اين كار را مى كنم اما فردى مانند شهيد مطهرى 
كـه عامه بود در زمينه هاى مختلف صحبت مى كرد. از اخاق جنسـى بگيريد 
تا خدمات متقابل ايران و جهان و بحث فلسـفه، حجـاب و بدعت هاى منبرى و 
روضه خوانى. او حتى كتاب داسـتان راسـتان را مى نويسد. شما يك جا را بياوريد 

كه من در مورد فلسـفه صحبت كرده باشـم. اصا حوزه كارى من نيسـت.  
هیئتهـایمذهبـیامـروزچطـورمیتواننـدبـهيـکپايگاه

مذهبـیقابلاتـکاومسـتحکمتبديلشـوند؟
سيدالشـهداg صاحـب انـوار و جاذبـه اى اسـت كه هر كسـى را به سـمت 
خودش مى كشـاند. حتى كسـانى كـه كمتر به مسـجد مى روند، پرشـور در 
ايـن مجالس حضـور پيدا مى كننـد. بنابرايـن هيئت فرصت مغتنمى اسـت 
كـه مى تـوان از آن نهايـت بهـره را بـرد امـا برخـى نه تنهـا اين مجـال را به 
فرصـت تبديـل نكردنـد بلكـه باعـث طـرد شـدن برخـى از هميـن جوانان 
با نشـاط امام حسـينى شـدند چراكـه برخى از سـخنرانان ما هنـوز محصول 
1400 سـال پيـش امـام حسـين  را عرضـه مى كننـد و خبـرى از امـام 
حسـين االن نيسـت و انـگار امـروز كاربـردى ندارد. پـس مثل يزيـد و مثل 
امـام حسـين بـودن مطـرح اسـت. همـان كارى كه مـا در مؤسسـه مصاف 
ايرانيـان انجـام مى دهيـم. مثـل يزيد بـودن جبهه كفـر و مثل امام حسـين 
بـودن جبهـه حـق و در نهايـت ايـن مصـاف را تبييـن و در جبهـه خير هم 

بحـث مهدويـت را اشـاعه مى دهيم. 
ايـنطورکـهشـنیدهايمجنابعالـیچندیاسـتدرصـددتکمیل
مطالعاتپراکندهدروسحوزویگذشـتهخودتانهستید.باايناوصاف
بهنظرشـماچقدرتحصیالتحوزویدرادارهمجلسوشناختمخاطب

تأثیردارد؟
بـه نظر مـن تحصيات حـوزوى صـرف در شـناخت مخاطـب تأثير نـدارد. 
چـون طلبـه در حـوزه نمى توانـد مخاطب شناسـى را بيامـوزد. البتـه االن 
مؤسسـاتى همچـون امير بيـان در قم ايجاد شـده كـه مديريـت كام و فن 
بيـان را يـاد مى دهنـد. حقيقتـا كسـى حـق دارد از اسـام بگويد كـه درک 
صحيحى از هندسـه دين داشـته باشـد. هندسـه ديـن يعنى فهـم عميق از 

بسـتر اصلـى دين. 
چهتفاوتیمیانسـخنرانیعلمیدرمجامعدانشـگاهیومنبر

رفتندرحسـینیههاوهیئتهایمذهبـیوجوددارد؟
واقعـا در هيئـت آن حـب موجـود بر گرفتـه از ذوات مقدسـه و حضـرات 
معصومين سـخنرانى را زيبا مى كند و سـخنران را سـر ذوق مـى آورد اما 
برخاف اين رويه در پايان سـخنرانى علمى در دانشـگاه، سـخنران به دور از 

هـر شـور و شـعف و ايجـاد محبتى مملو از اسـتدالل مى شـود. 
وقـت و میکنیـد مطالعـه سـخنرانیهايتان بـرای چقـدر  

ريـد؟ میگذا
بستگى به سـخنرانى اش دارد. اگر موضوع سـخنرانى تكرارى باشد طبعا نياز به 
مطالعه نـدارد. مثا در مورد شـكل گيرى صهيونيـزم در مصر باسـتان اين يك 
موضـوع تاريخى اسـت و نياز به مطالعـه جديد ندارد اما اگـر يك موضوع جديد 
باشـد شـايد ماه ها نياز به مطالعه داشـته باشد. سـخنرانى اي در مورد كشاورزى 
داشـتم. بعد از جلسـه اسـاتيد صنعت كشـاورزى با من تمـاس مى گرفتند كه 
بـه ايـن پاورپوينت شـما نيـاز داريـم. ايـن كار حداقل تا يك سـال زمان بـرد. با 
كارشناسـان ارشـد و بـا دو معـاون جهـاد كشـاورزى از دولت هاى قبل جلسـه 
گذاشـتم كه به فهم درست برسـم و بتوانم در مورد اين موضوع سخنرانى كنم. 
بحـث من تهديدات صنعت كشـاورزى بود و اينكه دشـمن مى خواهد مـا را در 
خودكفايـى مـورد حملـه و تهاجم قـرار دهد. كارى كه دشـمن انجـام مى دهد 

اين اسـت كه مـا را در حـوزه غذا مـورد هدف قـرار دهد. 
زيباتريـنسـخنرانیايکـهداشـتیدوبهدلشـمانشسـتهبه

کـداموعظشـمابرمیگـردد؟
 gدر يكـى از هيئت هـاى شـاهرود دربـاره شـخصيت حضـرت عبـاس
براسـاس زيارت مأثـوره امام صـادقg صحبت مى كـردم كه واقعـا به دلم 

نشسـت. بعـد از سـخنرانى در كنار منبر نتوانسـتم جلوى خـودم را بگيرم و 
خيلـى گريـه كـردم و آن حضرت هديـه اى به مـن داد كه هنوز طعـم آن را 
مى چشـم. از بنـده دعـوت كردند هـر سـال يك بار بـا هزينه عتبه عباسـيه 
بـه زيـارت حـرم امـام حسـين و حضـرت عباسc بـا بهتريـن امكانـات و 

شـرايط مشـرف  شوم.
کمـيهـمدربـارههیئتيهـاوآسـیبهاييکـهايننهـادرا
تهديـدميکنـدحـرفبزنیم.بـهنظرشـمايکهیئتـیچطور

میتوانـدبـهجايـگاهيکمنتظـرواقعیبرسـد؟
مى دانيـد كـه انتظار فرج، عمل اسـت. اساسـا اگر ما بـه خدا نمى رسـيم. چون 
شـناخت واقعـى از امام زمان خويـش نداريم. پس اگر بـراى مظلوميت و غربت 
سيدالشـهداg گريه كنيم و امام زمانمان را نشناسـيم، مسلمان هستيم اما به 
 gمـا مؤمـن نمى گويند. به عبـارت بهتـر اگر خروجـى گريه بر امام حسـين
شـناخت و درک انتظـار امـام زمانf نباشـد تنها تخليـه انرژى بيـش نبوده. 
همان طـور كه مردم كوفـه امام زمان خودشـان را تنها گذاشـتند و در واقع فهم 
عميقـى از ديندارى نداشـتند، يك بـار ديگر ايـن روزگار تلخ اجحاف بـه امام را 
تكـرار نكنيـم. االن ما بايد به فهم عميق از دين برسـيم و بفهميم دينـدارى در 

گرو شـناخت و يـارى امام زمانf اسـت. 
مهمتريـنآسـیبهايیکـهامـروزهیئتهـاراتهديـدمیکنـد

؟ چیست
هيئت هايى كه سـكوالر هسـتند و اعتقـادى به مبـارزه با يزيديان زمـان ندارند 
يكـى از موضوعاتـى هسـتند كه بـه هيئت ها لطمـه وارد مى كنند. البتـه مردم 
بايد سياسـى باشند. اين با سياست زدگى متفاوت اسـت. اگر بهترين عزادارى ها 
را هـم انجـام دهيد و خروجـى آن به مبارزه با انگليس و اسـرائيل ختم نشـود، 
در واقـع فقـط وقت گذراني كرده ايم! يكى از آسـيب هاى ديگر هيئت هـاى امروز 
ايـن اسـت ما به سـمت عزادارى هاى غيـر امام زمانـى برويم و يك سـرى اعمال 
غلـط را در كنـار هيئت گره بزنيـم مثل اينكـه قهوه خانه ها رونق پيـدا كنند  يا 
بـه بهانه جذب جوانـان از خطوط قرمز تعظيم شـعائر بگذريـم و فضاى هيئت 
را بـا كنسـرت فان خواننده اشـتباه بگيريم. البته نگاه بسـته اى به سـبك هاى 
جديـد و ابتـكارات در مداحـى ندارم بلكه معتقـدم بايد مرز هيئت با كنسـرت 

شود.  مشخص 
يکهیئتاهلبیتپسندچهشاخصههايیدارد؟  

در وهلـه اول ادب برخـورد اسـت. مـردم مى آينـد در هيئـت تـا از امـام 
حسـينى ها الگـو بگيرنـد. نبايـد كسـى را آزرده خاطـر كنيم و از هر سـليقه 
و قشـرى براى گسـترش سـبك زندگى حسـينى اسـتقبال كنيم. سخنران 
هيئـت بايـد مطالب درسـت و جذابى را مطرح كنـد و انـدازه عزادارى ها هم 
تنظيـم  شـده و اصولـى باشـد. بايد منبرى هـا و مداحـان اهل مسـتحبات و 
مراقبت هايى باشـند تا در بطن خودسـازى اول خودشـان بسـوزند تا بتوانند 

ديگران را بسـوزانند. 
چـهاتفاقـيافتـادکـهمؤسسـهمصـافايرانیـانراراهاندازی

يد؟ کرد
خأليـى را احسـاس كـردم و ديـدم بيـش از سـه دهـه اسـت كـه دشـمن 
دشـمن مى كنيم و امـا مـردم نمى دانند اين دشـمن چه ويژگى هايـى دارد. 
بعضـا به واسـطه هميـن عـدم آگاهى، فريـب اين دشـمن را مى خورنـد. لذا 
آمديـم ابعـاد ايـن دشـمن را كـه صهيونيزم و جبهه شـيطان اسـت شـروع 
كرديـم و حلقه هـاى مفقـوده و غيرمفقـوده آن را بررسـى كنيم. تمـام ابعاد 

مردم جذب خلق نیکوی 
پیامبر شدند 

ازمديرمؤسسـهمصـافايرانیـانکهبخشـیازفعالیتش
دربـارهويژگیهـایآخرالزماناسـتدرخصـوصمقابلهبا
منجیهـایباطلمیپرسـیم،کـهمیگويـد:»درقـدماول
بـرایامامزمانشناسـیدرسـتبايـدعاشـورارابهخوبی
بسـنجیم.واقعهکربالبايـدبرایماعبرتباشـد.اگـرامام
زمانfراباندایالعجلدعوتکنیموپایاونايسـتیمسـر
امـامزمـانروینیمـیرودويکبارديگرتاريـختلخبردن
امامبهمسـلختکرارمیشـود.مـردممابايدبداننـددنبال
چههستند.متأسفانهامامتدرجامعهدرستفرهنگسازی
نشـدهوفقـطدرشـعارامامرافريـادمیزنیـم.اصالتفاوت
ائمهوپیامبراکرمkدرايناسـتکهپیامبـردارایکرامات
خاصیاسـتکهمردمباديـدناعجازشبهخـدایاوايمان
میآورنددرحالیکهائمهدارایاينمعجزاتنیسـتندوبرای
درکمنزلتشـانبايدنالهکردوگريستوبهاضطراررسید
تـاوجودشـانرادرککرد.بهعبارتديگـربايددرککنیم
کسـیدرزندگیمانیسـتکهبايـدبیايدواکنـونجايش
خالیاسـت.پسبـرایآمـدناوبايدتالشکنیـموزمینه
آنرافراهـمنمايیم.اگـردرجامعهایکهزندگیمیکنیمهر
کـسدرصنـفخودبـرایظهورحضرتحجـتfتالش
کنـدودرکاروزندگـیخـودآنحضـرترادخیـلبداند،
هـمازطريـقحـاللامرارمعـاشمیکنـدوهـمدرمکان
کارمحیطـیوشـرايطیرافراهـممیکندکهرنـگوبوی
مهـدویبهخودبگیرد.پیشازفرجکلیبايدفرجشـخصی
راشـاهدباشـیم.يعنیبايـدخـودرابهآننقطهبرسـانیم
کـهبتوانیمبـاحجتبنالحسـنارتباطداشـتهباشـیم«.

فرقه هـاى مختلـف و انگيزه هـاى ايجادشـان را از تمـام فرقه ها تبييـن كرديم 
و شـيوه هاى برخـورد بـا اينهـا را گفتيم كه چطـور  بايد تبيين كنيـم و چطور  
تبليغ انجام شـود و چطور روشـنگرى كنيم. مصاف ايرانيان مؤسسـه اى اسـت 
كـه در دو جبهـه خير و شـر فعاليت مى كند. جبهه شـر مبارزه بـا صهيونيزم، 
فراماسـونرى، اومانيسـم و جبهـه خيـر حول محـور منتظران صيحه آسـمانى 

فـرج فعاليـت مى كند. 
شـماومؤسسـهمصـافايرانیـانمخالفـانومنتقدانبسـیاری 

داريـد.نظرتـاندربـارهآنهاچیسـت؟
منتقدان زياد نيسـتند اما تند هسـتند. برخـاف اين تهاجمات بى سـر و ته ما 

در ميان اقشـار خاكسـترى هم خاطرخواه و طرفدار داريم. 
بهنظرخودتانگاهیتندصحبتنمیکنید؟

 در مقابـل تندى هـا تنـد صحبـت مي كنـم امـا در بيشـتر مواقـع خيلـى نـرم 
حـرف مي زنم. اگر سـخنرانى من را با خيلى از سـخنرانان ديگر مقايسـه كنيد 
مي بينيـد آنهـا در مسـائل ديگر خيلـى تند صحبـت مى كننـد. در مواقعى كه 

انحـراف جدى باشـد محكـم وارد مى شـوم. چـون آنجا بايد فريـاد زد. 
درچهشرايطیازکاریکهانجاممیدهیدراضیهستید؟

فاكتورهاى متعددى تأثير دارد. وقتي احسـاس كنم وظيفه ام را درسـت انجـام داده  ام 
راضى هسـتم. به نتيجه كارى ندارم. چون مى دانم نتيجه دسـت خداسـت. هميشـه 
نگران اين هسـتم كه توهم تأثير داشـته باشـم. مثا وقتى دوستان كليپى در فضاى 
مجـازى مى گذارنـد بعضـا وقت مى گـذارم و نظـرات ذيـل آن را مطالعـه مى كنم. نه 
نظرات سـايت خودمـان و پايگاه هاى خبـرى ايـران را. چون مى دانم برخـى از نظرات 
ممكن است فيلتر شـوند. اگر در فضاي مجازي كليپى از من باشـد نظرات ذيل آن را 

مى خوانـم تا به نتيجه دقيق و درسـتى از نظرات مخاطبان برسـم. 
برنامهتانبرایآيندهچیست؟

مسـير جـذب و تبليـغ دين را ادامـه مى دهم. من خـودم را نوكـر اهل  بيت 
مى دانـم و نوكر شـخص  يا اشـخاص ديگر نيسـتم. در اسـتخدام هيـچ نهاد 
و سـازمانى نيسـتم و بابـت تدريـس در دانشـگاه هـم پول نمى گيـرم. خرج 
زندگـى ام را از يـك عطـارى درمى آورم. بايـد فرزند زمان خودمان باشـيم و 
آمادگـى و مهارت زيسـتن در هر زمانى را به دسـت بياوريم. امروز زيسـتن 
در آخرالزمـان نيازمند سـواد رسـانه اى باالسـت. چـون تأثيرگـذارى فضاى 

رسـانه بسـيار اساسـى و تعيين كننده است. 

هر کس در صنف 
خود برای ظهور 

 fحضرت حجت
تالش کند 
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حجت االسام والمسلمين سيدابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس رضوى در گردهمايى فعاالن مردمى اربعين حسينى كه در تاالر قدس حرم 
مطهر رضوى برگزار شد، عاشورا را رمز بقا، حيات مجدد، رشد و احياى دين و عينيت بخشيدن به آموزه هاى اسام دانست و گفت: »توكل، وفا، اوج 
عبوديت و تسليم در برابر پروردگار، ايثار، نوعدوستى و توجه به ديگران در پرتو خداخواهى، جهاد، شهادت و ديگر قله هاى انسانيت همه در كربا ديده 
مى شوند. گويا قرار است مدنيت بشرى به نام عاشورا رقم بخورد. عاشورا براى رقم خوردن تمدنى به نام حسين بن على g در زندگى انسان هاست«.  ـر
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خداکند
 با اهل بیت 

محشور شوم

*هنوزهممیخوانید؟
شـايد بتوانم خـودم را از هر شـغلى بازنشسـته كنم امـا مداحى براى 
مـن يعنـى همـه چيـز و بازنشسـتگى و خسـتگى در ايـن راه برايـم 
معنـا نـدارد. تـا زمانى كـه نفـس دارم خادم سيدالشـهداg هسـتم 
و بـه هـر ميزان كـه بتوانم ولـو يك دقيقـه مى خوانـم و نوكـرى امام 

حسـين  را مى كنـم. 
*بـاتوجهبـهاينکهآذریزبانهسـتیدوهیئتعباسـیهنیز
منتسـببـهآذریزبانهاسـتآيـابهزبـانفارسـیهمدر

هیئـتمداحیمیشـود؟
اصـا ايـن طور نيسـت كه فقـط تركـى بخواننـد. در هيئت عباسـيه، 
هـم بـه زبان فارسـى و هـم به زبـان تركـى مداحـى مى شـود و همه 
اقشـار در آن حضـور دارنـد. يـك جلد كتاب شـعر بـه نـام »منظومه 

غـم« دارم كـه دو زبانـه اسـت؛ هم فارسـى، هـم تركى. 
*بهترينخاطرهتانازسالهامداحیدرهیئتچیست؟

خاطـره زيـاد اسـت اما يـادم هسـت در گذشـته در ماه محـرم هيئت 
مـا هـم داير بود. بـه يكـى از اعضاى هيئت كه محل تشـكيل جلسـه 
هيئـت در منـزل او بـود، گفتـم پنجشـنبه در خانه شـما هسـتيم. او 
گفـت نـه، بايد جمعه باشـد تا همـه بتواننـد بيايند و همـه اداره اى ها 
هـم بياينـد. خاصـه قبـول نكـرد و ما سـراغ يكـى ديگر از دوسـتان 
رفتيـم كـه روز جمعـه را بـا او جا به جـا كنـد. وقتـى بـه او گفتيم اگر 
اجـازه مى دهـى پنجشـنبه منـزل شـما باشـيم، گريـه كـرد و اشـك 
در چشـمانش جـارى شـد و گفـت ايـن تـو نيسـتى كـه آمـدى. اين 
سيد الشهداسـت كـه مـن را قابـل ديده تـا به خانـه من سـر بزند. آن 
پنجشـنبه آنقـدر جمعيت آمد و هيئت شـلوغ شـد كه توجـه همه را 

به خـود جلـب كرد. 

حاجمحمـداحمـدیالبـهالیگفتوگـوازآرزويش
بـرایمـامیگويـدودرخواسـتويـژهايازجوانان
دارد؛»مـنبیشـترعمرخـودمرادراينراهسـپری
کـردهاموسـردوگـرمروزگارراچشـیدهام.هیـچ
چیـزماننـدحـباهـلبیـتبـهزندگیانسـان
برکتنمیدهـد.ازايـنروتوصیهایکـهمیتوانمبه
gجوانـانبکنمايناسـتکهخـادمامامحسـین
ورهـروراهاهـلبیـتباشـند.اگـراينطورباشـد،
هرچـهازسیدالشـهداgبخواهندبهآنهـامیدهد.
بـاتوجهبـهعمـریکـهدراينراهسـپریکـردهام
تنهـاآرزويـمايناسـتکـهوقتـیازدنیامـیروم
بـاسیدالشـهداواهـلبیـتمحشـورشـوم«.

 حب اهـل بـیت
 به زندگی من برکت داده 

گفت وگو با بنیانگذار هیئت عباسیه، حاج محمد احمدی

ساده،بیآاليشومهرباناست،آنقدرکهحسپدربزرگرابرايمانتداعیمیکند.پیرمردی80سالهبالهجهشیرينآذریکهتقريباهمهعمرش
رادرراهخدمتبهاهلبیتگذراندهوعاشقانهازهمینروزهایخدمتومداحیمیگويد.ازتشکیلهیئتعباسیهبرايمانتعريفمیکندکه
نزديکبهچهاردههقبلبرایتشکیلهیئتهایخانگیپايهگذاریکردهوفعالیتشفقطبهدههمحرمخالصهنمیشود.اگرمیخواهیددرباره
اينپیرغالماهلبیتکهشـاعرهمهسـتواشـعارشبهدوزبانترکیوفارسیدر»منظومهغم«چاپشدهبیشتربدانیدباماهمراهشويد.

سعیدسعیدی
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*حاجآقـا!ازهیئـتعباسـیهآغـازکنیـمکـهسالهاسـت
میعـادگاهشـیفتگاناهـلبیتاسـت.

از كودكـى و جوانـى بـه هيئـت عاقـه داشـتم. تا اينكـه حدود 40 سـال 
پيـش هيئـت عباسـيه را پايه گـذارى كـردم كـه خـدا را شـكر تـا امـروز 
اسـتمرار داشـته. ايـن هيئـت در واقـع يك هيئـت خانگى اسـت كه فقط 
بـه ماه محـرم محـدود نمى شـود و در تمـام طول سـال جمعه هـا برگزار 
مى شـود و در همـه جاى تهران در حـال چرخش اسـت. جمعيتى كه در 
ايـن هيئت هـا حضور پيـدا مى كننـد بـه 300 نفـر و بعضـا 400 نفر هم 
مى رسـد. بسـيارى از اهالى هيئت بازارى ها هسـتند. يكـى از ويژگى هايى 
كـه ايـن هيئت دارد اين اسـت كه رئيـس نـدارد. در واقع از همـان ابتداى 
تأسـيس، ايـن قانـون را گذاشـتيم كه هيئت نبايد رئيس داشـته باشـد و 
همـه خادم باشـند. چـه من و چه مداحـان ديگرى كه در هيئت عباسـيه 

مى خواننـد هيچ كـدام پولـى بـراى مداحـى دريافت نمى كنيـم و فقط به 
عشـق سيدالشـهداg مى خوانيـم و ايـن را وظيفـه خود مى دانيـم. اين 
طـور نمى شـود كـه بگويم يك بـار هم كه شـده بايـد به هيئـت بياييد و 

آن را از نزديـك ببينيد. 
*اولینبـاریراکـهروضهخوانیيـامداحیکرديـدبهخاطر

داريد؟ 
اوايـل  امـا  كـردم  مداحـى  بـه  شـروع  سـالگى   18  ،17 از  تقريبـا 
نمى توانسـتم. يـادم هسـت در هيئتـى كـه مى خوانـدم چـون خيلـى 
خـوب بلـد نبودم  فقـط به دليـل عاقـه ايـن كار را انجام مـى دادم. تا 
اينكـه امـام رضـا g به مـن عنايتى كـرد و قـدرت و اعتمـاد به نفس 
خوانـدن بـه يـارى خـدا در مـن بـه وجـود آمـد و از آن به بعـد ديگر 

خيلـى جـدى شـروع بـه خواندن كـردم. 
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آيت اهلل محمدتقى مصباح يزدى، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رئيس مؤسسه امام خمينى w در نخستين اجاس ملى رابطان 
جامعه ايمانى مشعر طى سخنانى با تأكيد بر اينكه هيئت هاى مذهبى كشور بايد يك نشريه واحد داشته باشند، گفت: »بايد از هر سوژه اى 
كه در هيئت ها وجود دارد استفاده شود. رابطانى كه در يك استان هستند حداقل هفته اي يك بار با يكديگر ماقات داشته باشند و تبادل نظر 

كنند تا اگر در مواردى اختافى هست، برطرف شود«. 
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19سـالهبـودکهفکرکردمیتواندعشـقومحبـتخودش
رابازبانشـعربهسـاحتمقدسائمـهاطهاربیـانکند.
بهمـرورزماناينتـالشدرمسـیرجدیتریقـرارگرفتو
جامعهستايشـگریوبرخیازهیئتهااورابیشترشناختند.
اوحیدرتوکلرااسـتادخودشمیداندوشـايدبیشـترازهر
اثری،شـعریکهدروصـفاباعبداهللgسـرودهومخاطبان
آنرابـانـوایجـوادمقدمشـنیدهاندبهدلبنشـیند؛همان
عاشـقانهمعروف»تویتومارزوارتاسـمموننـدازیازقلميا
ثاراهلل«.البتهمحمدحسـینمهدیپنـاهخـودشرادرفضای
شـعرآيینیمحدودنکردهوترانهسـرايیوسـاختنسـبک
راهـمدردسـتورکارخـودقـرارداده.اومعتقداسـتشـعر
موفـقآيینـیبايـدازپشـتوانههایدرکدرسـتتاريخی،
ارزشهـاونگرشهـایدينیبرخوردارباشـدواگـرفاقداين
ويژگیهاباشـددرواقعشـعرآيینیموفقیعرضهنکردهايم.

*بهنظرشمااصلیترينخصوصیتشعرآيینیچیست؟
شـعر آيينى شعرى اسـت كه قابليت استفاده در هيئت ها و مجالس 
روضه را داشـته باشد و بتواند دل ها را به محبت حضرات معصومين 
گـره بزند. بهتر اسـت شـعرى كـه در اين حوزه سـروده مى شـود از 
غنـاى ادبى برخـوردار باشـد و از يك احسـاس و عاطفـه زالل بهره 

ببرد. 
*بااينحسـابمداحـانبايدبرایانتخابشـعرخوبچه

رويکردیرادردسـتورکارخودقراردهند؟ 
متأسـفانه مداحان نسـل جديد عمدتا بيش از اهميـت مضمون اثر 
بـه سـبك آن شـعر مى انديشـند. از ايـن رو خيلـى از آثـار يك بـار 
مصرفند و ماندگارى الزم را ندارند. معموال آثار موفق آثارى هسـتند 

كـه از هـر دو عنصـر غناى ادبى و سـبك وزين بهـره ببرند. 
*بـاتوجهبهاينمسـئلهازبینشـعرایقديمـیومعاصر

بهکدامشـاعرعالقهمنديـدواحیاناازکدامشـاعرتبعیت
میکنید؟ 

همه كسـانى كـه براى ادبيـات آيينى مخصوصا شـعر هيئت تاش 
مى كننـد قابـل احترامنـد امـا نمى توانيـم از كنـار نـام اسـاتيدى 
همچون اسـتاد على انسـانى، اسـتاد حيدر توكلى و دوسـتان شاعر 
امـروزى مثـل محسـن عرب خالقـى، اميرحسـين الفـت، محسـن 
حنيفى و محمد بيابانى به سـادگى بگذريم. اينها نوابغ شـعر آيينى 

و مباهـات مرثيـه، نوحـه و اشـعار هيئت بـه شـمار مى روند. 
*خصوصیـاتاخالقـیوفنیيکشـاعرخوبچیسـت؟
بـاتیپهـایخاصیکـهبعضـیازشـعرادارنـدموافقید
ونظرتـاندرمـورداينکـهشـاعرانيـامداحـانيونیفرم

مخصوصـیمثلعباداشـتهباشـندچیسـت؟ 
متواضـع بـودن، مردمـى  بـودن، به داشـته هاى فعلى قانع نبـودن و 
تـاش در جهـت ارتقاى سـطح كيفى شـعر و مـواردى از اين قبيل 
از مهم تريـن ويژگى هايـي اسـت كه يك شـاعر بايد داشـته باشـد. 
در بحـث پوشـش مقـدارى به عـرف زمانـه برمى گردد. شـايد توقع 
نمـى رود يك جـوان امروزى عبـا بـه دوش بيندازد ولـى ظاهر يك 

شـاعر اهـل  بيتى بايـد رنـگ و بويى از اهل  بيت داشـته باشـد. 
*انحرافـاتوآسـیبهایموجـوددرفضـایشـعرراچه
عواملـیمیدانیـد؟بهنظرشـمابايـدچگونهباايـنآفات

مقابلـهکرد؟ 
مهم ترين آسـيب موجود در فضاى شـعر آيينى موضوع سبك محور 
بودن اسـت و بعضا ريتم هاى تند و ضرباهنگ هايى كه شـايد خيلى 
در شـأن جلسـات اهل  بيت نباشـند. مقدارى از اين سـبك ها و 
ريتم ها به ذائقه و سـليقه مداح برمى گردد كه شـاعر متناسـب با آن 
ذائقـه اثرى را توليد مى كنـد. امروز بيش از هـر روز ديگرى نيازمند 
ارتقـاي روحيـه معرفت افزايى هسـتيم. در اين شـرايط تنهـا ايجاد 
شـور و هيجان ماک نيسـت. به تعبير يكى از بزرگان ستايشـگرى 

فقط تخليه نباشـد. تغذيه هم الزم اسـت. 
*شـماازجملهشـاعرانیهسـتیدکـهدرحوزهسـاخت
ترانـهوملـودیهـمکارنامـهخوبـیداريد.برایسـاخت
يکملـودیوتنظیـمآنچقـدرفکرمیشـودکـهازهر

لحـاظمناسـبآنايامومناسـبشـعروصداباشـد؟ 
گاهى اثر يا ملودى اي كه سـاخته مي شـود جوششـى اسـت، گاهى 
كوششـى اسـت و در مقاطعى كا شـعر  محـور توليد اثر مى شـود. 
يعنـى شـاعر كامـى را روى آهنگى سـوار مى كند و حتمـا در اين 
ميـان اقتضائات و الزامـات اثرى كه در ايام شـادى خوانده مي شـود 
بـا اثرى كه بـراى اجـرا در ايام عـزادارى آماده مى شـود فـرق دارد. 
*جـذبمخاطبجوانبرایشـماچقدراهمیـتدارد؟آيا
موافقیـدکـهسـبکهایامروزیتـریبرایاهـلبیت
سـاختهشـوندتـاجوانـانبیشـتریجـذبهیئتهـاي

مذهبیشـوند؟ 
جـذب مخاطـب جـوان از اهميت بسـزايى برخـوردار اسـت اما اين 
جـذب نبايد به هر طريق و سـبكى انجام شـود. سـبك مى تواند در 
عين  حال متناسـب با عصر امـروز، وزين و چارچوب مند هم باشـد. 

*يکنوحهخوبچهخصوصیاتیبايدداشتهباشد؟ 
لفـظ نوحـه در معنـاى لغوى به معنـاى گريـه و زارى  كردن اسـت 
امـا در هيئت هـا به شـعرى اطاق مى شـود كه مرثيه محور باشـد و 
موجى از همنوايى و همصدايى را بين مخاطبان حاضر در جلسـه به 
راه بينـدازد. نوحه موفق نوحه اى اسـت كه مـردم آن را زمزمه كنند 
و در خاطره هـا باقى بماند. شـايد شـاخص ترين و بارزترين نوحه ها، 
نوحـه »همه  جـا كربا«سـت كـه آن را در دوران كودكـى با صداى 

مرحـوم حاج احمد دلجو شـنيدم. 
*بهنظرشـمايـکنوحهآيینـیبـرایاينکهقویباشـد

بايـددارایچـهمؤلفههايیباشـد؟ 
نوحـه قـوى و مانـدگار نوحه اى اسـت كـه در عيـن نوآورانـه بودن، 
غامـض نباشـد و از حيـث سـبك و محتوا بتوانـد به راحتـى ذهن، 
انديشـه و روح مخاطـب را درگيـر خـودش كنـد. چنيـن اثـرى به 

مراتـب تـاش و دقـت نظـر بيشـترى را مى طلبد. 
*شـعرهیئتاقتضائاتیدارد.وقتیيکخوانندهازشاعری
میخواهدشـعریبرايـشبگويدقـراردادیمنعقدمیکند
ولیايـنسـازوکاردرهیئـتوجودنـدارد.مداحشـعررا
اسـتفادهمیکنـدوممکـناسـتدربرخـیمواقـعآنرا
تغییـردهد.بهعنـوانيکشـاعرفکرمیکنیـداصالاين

امیررضاسجاديان

عرفدرسـتاسـتوچهتفاوتـیباهـمدارند؟ 
همان طـور كه اشـاره كرديد لحاظ شـدن حق و حقوق مـادى براى 
ترانه سـرايان در فضاى آزاد امرى معمول و مسـبوق به سـابقه است 
امـا در فضـاى هيئت هـا اين اتفـاق نمى افتد. يـك وقـت مداحى از 
طريق مداحى خودش امرار معاش خاصى ندارد و صرفا در جلسـات 
محلى مى خواند. شـاعر حتمـا از او توقعـى ندارد اما بـراى مداحانى 
كـه براى مداحـى يك دهه محرم مبالغ هنگفتـى دريافت مى كنند 
هيـچ عيبى ندارد براى شـاعرى كه براى سـاخت آثـار ادبى و حتى 
سـبك آنها از هيچ كوششـى دريغ ندارد مبلغى در نظر گرفته شود. 

محمدحسین مهدی پناه،  شاعر آیینی و 
ترانه سرای جوان معتقد است بسیاری از اشعار 

یک بار مصرفند 
سبک محوری به شعر  

هیئت آسیب می زند 
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 تقدیم به
 جایگاه واالی

شهدای
 مدافع حرم 

جانمبهشهدايیکهمعبربراشونواشده
رمزعملیاتشون»يازينبکبری«شده 

رفتنهمونايیکهبودغیرتتورگوخونشون
آزادگیمرهونشون،مردونگیمديونشون 

رفتنجوونایوطنپیشجوونکربال
اززينبیهپرزدنتاآسمونکربال 

بیتابیوبیسرشدن،اينهاهمهکاردله
اينشوردفاعازحرممیراثابوفاضله 

ايمانخدايیمیخواد،دلدادنبهبندگی
شیداييفدايیمیخواد،دلکندناززندگی 

سختهکهبشیبدرقهباگريههایبیامون
اونلحظهکهميخوایبریبچهاتبگهبابابمون! 



داریمبا»حسینحسین«پیرمیشویم...
يكى از سنت هاى زيباى هيئت هاى قديمى گرفتن عكس يادگارى با كتيبه و پرچم هيئت بوده كه در اين سال ها فراموش شده است.

پيشنهاد مى كنيم دست به  كار شويد و پس از پايان مجلس تان يك عكس يادگارى دسته جمعى بگيريد و براى »چهارده« ايميل 
زیارت اهل قبور  كنيد تا در همين صفحه منتشر شود.

يكـى از كارهايى كه در اسـام بسـيار بـه آن توصيه شـده، صله 
رحـم و سـر زدن بـه بزرگ ترهـا و خويشـاوندان اسـت. بـه ويژه 
آنها كه چشـم انتظار هسـتند و با ديدن فاميل و دوسـت و آشـنا 
خوشـحال مى شـوند. اما بايـد بدانيد كـه اين صله رحـم تنها به 
زنـده بودن افـراد محصور نمى شـود. در واقع وقتى دست شـان از 
ايـن دنيا كوتاه مى شـود و به سـرزمين ابدى كـوچ مى كنند، در 
آن دنيـا چشـم انتظار خيرات ما از اين دنيا هسـتند. براى همين 
در اسـام بـه زيارت اهل قبور سـفارش  شـده. ايـن كار عاوه بر 
خوشـحال كردن اهـل قبور براى خـود ما نيز فوايـدى به همراه 
دارد. چنانچـه رسـول اكـرم k فرمـوده: »بـه زيارت اهـل قبور 
برويـد تا ياد آخرت در شـما زنده شـود«. آن حضـرت همچنين 
فرمـوده: »به قبرسـتان و زيارت مـردگان برويد تا ايـن كار براى 
شـما درس عبـرت شـود«.  روايـت اسـت هـر كـس هـر جمعه 
بـه زيارت قبـر پدر و مـادر خـود برود، هـم گناهانش بخشـيده 
مى شـود و هـم نـزد خـدا  فرزنـدى نيكوكار بـه حسـاب مى آيد. 
بـه عبـارت ديگـر، دعا نـزد قبر والدين مسـتجاب اسـت اما سـر 
زدن به قبرسـتان و فاتحـه خواندن براى مـردگان فوايد ديگرى 
هـم دارد. با اين كار ناراحتى شـخص كم مى شـود و در اثر گريه 
بـر باليـن قبور، غـم و غصـه او از بين مـى رود. زيـارت اهل قبور 
بـه نوعـى ارتبـاط با دنيـاى ابـدى اسـت و شـخص از روح پاک 
متوفـى مـدد مى گيـرد و اگر خواسـته اى داشـته باشـد بـه ويژه 
هنـگام زيارت قبور ائمه و والدين حاجت روا مى شـود و بسـيارى 
فوايـد ديگـر كـه در حوصله اين سـتون نمى گنجد. خوب اسـت 
آخـر ايـن هفتـه را بـه زيارت اهـل قبور خـود اختصـاص دهيد. 

اپلیکیشن
صادقیه

ــبى  ــت مناس ــادقg فرص ــام ص ــهادت ام ش
ــا ســبك زندگــى ايشــان و شــيعه  ــا ب اســت ت
ــام  ــه ام ــويم؛ اينك ــنا ش ــتر آش ــرى بيش جعف
ششــم شــيعيان چگونــه زمينــه ترويــج بيشــتر 
مكتبــى را فراهــم كــرد كــه پايه گــذارش پيامبر 
و امــام علــىc بودنــد. نرم افــزار »صادقيه« كه 
ــمند  ــى هاى هوش ــب آن روى گوش ــكان نص ام
وجــود دارد يكــى از اپليكيشــن هايى اســت كــه 
ــام  ــى ام ــا زندگ ــا ب ــد ت ــك مى كن ــا كم ــه م ب
ششم شــيعيان بيشتر آشــنا شــويم. »صادقيه« 
ــى  ــادق g و روايات ــام ص ــى ام ــاوى زندگ ح
اســت كــه از آن حضــرت بــه مــا رســيده. ايــن 
ــيوى  ــن داراى آرش ــدى همچني ــه اندروي برنام
از متن هــاى زيبــا از زندگــى آن حضــرت و 
ــك اســت.  ــه صــورت پيام ــكان ارســال آن ب ام

*خدايـا!فتنـهفزونـیيافتـه،بالبـزرگشـدهوآزمايش
شـدتيافتهاسـت.خدايا!اسـرارهويداشـده،رازهـابرمال
شـدهوپردههـاافتـادهاسـت.خدايـا!زمینتنگـیمیکند

وآسـمانخودداری.

*خدايـا!درايـنحـالوروز،شـکايتجـزبـهتوبـهکجا
میتـوانبـردوجزبـرزانویتوسـربـرکجامیتـواننهاد؟
جـزبهريسـمانتوبـهکجامیتـوانآويخـتوجـزدرپناه
تـوکجـامیتـوانسـکنیگزيـد؟خدايـا!جزبـرتوبـرکه

میتـوانتکیـهکرد؟

کانالتلگرام
علیرضاپناهیان

ــذار  ــام و تأثيرگ ــخنرانان بن ــى از س ــك يك بى ش
كشــور اســتاد عليرضــا پناهيــان اســت. خيلي هــا 
او را مى شناســند. او تنهــا يــك واعــظ و ســخنران 
صرف نيســت بلكه يك انديشــمند سياســى است 
كــه بــا بررســى همه جانبــه موضوعــات روز كشــور، 
نطق هــاى خــود را بــراى مخاطبــان ايــراد مى كند؛ 
اســتادى خوشــرو و خوش اخــاق كــه بــه واســطه 
هميــن خوش خلقــى هــر چيــزى كــه مى گويــد 
الجــرم بــر دل مى نشــيند. زوايــاى ديــد ايــن عالــم 
ــه  ــاد اســت كــه تقريبــا راجــع ب دينــى آنقــدر زي
همــه چيــز صحبــت كــرده و مى كنــد؛ از نمــاز و 
واجبــات گرفتــه تا مســائل ديگــر كه شــايد خيلى 
بــه آنهــا توجــه نداشــته باشــيم. از ايــن رو، در ايــن 
بخــش در نظــر داريــم بــه معرفى كانــال تلگــرام او 
بپردازيــم تــا از ايــن طريــق هــم بــا مســائل دينــى 
ــت  ــراى عضوي ــود او. ب ــا خ ــم ب ــويد و ه ــنا ش آش
 در كانــال او در تلگــرام كافــى اســت آى دى
panahian_ir@ رادر شبكه تلگرام وارد كنيد. 

qudsonline14@gmail.c om

به همت بنياد بين المللى غدير استان قم مرحله چهارم دوره هاى غديرشناسى با حضور بيش از 400 طلبه و استاد دانشگاه خواهر در اين استان برگزار 
مى شود. هدف از برگزارى اين دوره ها كه از 25 تيرماه به مدت دو ماه برگزار مى شود، تربيت بيش از 400 مربى غديرشناس در سطح كشور است. 
در طول سه دوره گذشته بيش از 1000 نفر از اساتيد و طاب تحت پوشش اين آموزش ها قرار گرفتند تا از توان آنها در راستاى تبيين و تبليغ امر 

غدير در كشور استفاده شود.  ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

مناجاتنامه  کتاب
شیعهجعفری

كتاب »شـيعه جعفـرى« كه توسـط دكتر 
محمد محسـن ربانـى بـه رشـته تحريـر 
درآمـده مى توانـد منبعى مناسـب و خوب 
بـراي شـناخت كاملـى از شـيعه جعفـرى 
باشـد. در ايـن كتـاب بـه سـواالت مبهـم 
پيرامـون اين مكتـب از چگونگى تشـكيل 
آن، پيـروان آن و ... پاسـخ داده شـده. در اين 
كتـاب ابتـدا نگاهى گـذرا بـه زندگـى امام 
صـادق g شـده و پـس از آن در فصـول  
مختلف به مسائلى از جمله ايمان، شجاعت 
و اخاص آن حضرت پرداخته شـده اسـت. 
خوانـدن  داريـد،  مطالعـه  فرصـت  اگـر 
ايـن كتـاب ارزشـمند را از دسـت ندهيـد. 
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