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شـیعه جعفری مترادف بـا مذهب امامیه اسـت .به تعبیر دیگـر پیروان
ایـن مکتب پیـروان واقعـی دوازده امام بعد از رسـول اكرم kهسـتند.
چون شـیعیانی داریم كه امامیه نیسـتند و به هیچيـکاز آنها جعفری
گفته نمیشـود .همان کسـانی که به امامت چهار امام (فرقـه زیدیه) یا
به جای اعتقاد به امام موسـی بن جعفر gاسـماعیل را امام خودشـان
میدانستند و مکاتبی تحت عنوان اسماعیلیه ،واقفیه و کیسانیه تشکیل
دادنـد .به اینها جعفری گفته نمیشـود .چون مبانی محکم و آشـکاری
را کـه امام صادق gترسـیم فرمـوده در اصول و چارچـوب هیچيک از
ایـ ن مکاتب وجـود ندارد .زیـرا امام صـادق gبا تمام وضوح و روشـنی
دوازده امـام را یک منظومه کامل برای شـیعیان معرفی کرده .بسـیاری
بـر ایـن باورنـد که این مکتب نوظهـور و جدیـدی اسـت در صورتی که
مکتب جعفری در امتداد تعالیم پیامبر و حضرت علی cتشکیل شد.
به همان دلیلی که پایبندی به اسالم ضرورت انکارناپذیری است ،اعتقاد
راسـخ به مذهب جعفـری هم ضـرورت دارد .پیدایش شـیعه جعفری و
حقیقت ایـن مذهب هیچ تأخر زمانیاي با پیدایش اسلام نـدارد .البته
میدانیـد در زمـان پیدایـش اسلام و در قـرن اول هجـري مـا عنوانـی
به عنوان شـیعه جعفـری نداشـتیم .این مربوط بـه قـرن دوم هجري و
شـکلگیری یک قاعده یا دانشـگاه علمی متمرکز به زعامت امام باق ر و
امام صادق cدر مدینه اسـت .حدوثاً حقیقت شـیعه تاریخچهای جز
تاریخچه حدوث و پیدایش اسلام ندارد .شـاهد این مدعا روایات فراوانی
اسـت که لفظ شـیعه بارها از لسـان پیامبر اکرم kشـنیده شده .پس
معلوم میشـود ماجرای تشـیع ماجرایی نیسـت که به قرون دوم و سوم
هجري برگردد و ضرورتی ایجاد شـد كه پیـروان اه ل بیت bبه عنوان
جعفری شـناخته شـوند .این ضرورتهـا عوامل مهمـی دارد که یکی از
مهمترین عوامل آن دخالتهای سیاسی حکام ظالم بنیامیه در شریعت
بـود.امويان بـرای تحکیم پایـگاه حکومتی خودشـان در بالد اسلامی
چارهای نداشـتند جز اينکـه از اعتقادات مردم خـرج کنند .برای همین
برای ادامه و پایداری سلطهشان به جعل عناوین مذهبی و سیاسی مثل
خلیفه رسولاهلل بودن و بعدها استفاده از واژه خلیفه مسلمین رو آوردند و
بـرای توجیه دینی این جعل به علمايی که زاویهای با امیرالمؤمنینg
داشـتند پناه ببرند .از این رو عدهای به ایجاد و خلق تفکرات مذهبی که
مناسـب با خواسـتهها و طمعهای بنیامیه باشـد گرایش پیـدا کردند.
بعد ازامویان،عباسـيان برای تحکیم پایههای حکومتشـان به علمای
دین متوسـل شـدند .ضمن اینکه بقاي حکومت اقتضـا میکرد قاضی
یـک مجتهد دینی باشـد و تقریبـا رکن اصلـی جامعه و برقـراری نظم
حضور فقها بود .این مسـئله باعث شـد فقهایی تحت نفوذ حکام و باب
میل آنها برای زندانها ،اعدامها و بسـیاری از مسـائل دیگر توجیه علمی
و فقهـی بیاورند .پرواضح اسـت كـه امیرالمؤمنیـن gو اوالدش تا امام
باقـ ر و امـام صـادق cهیچوقـت زیربار توجیـه هوسـرانیهای حکام
نمیرفتنـد .در عصـر امـام صادق gهجمـهای از جنس شـکلگیری
مکاتـب فکری چـه از لحاظ اعتقـادی و چه فقهـی به پا میشـود .برای
همیـن روایتهایـی را سـاختند و جعـل کردنـد .بـه عبارت ديگـر این
فرهنـگ را جـا انداختند که اگر حاکم ،ظلم ،سـرقت و قتـل انجام دهد
بایـد از او تبعیـت کـرد .در این شـرایط امـام صادق gشـهرت عالمی
پیـدا کـرد تا جايی کـه همزمان با تشـکیل این افـکار ،مذهب جعفری
بـه وجود آمد .درواقع امام صادق gفرصتي اسـتثنایی به دسـت آورد.

حجتاالسلام پناهیـان در نخسـتین اجلاس ملـی رابطـان جامعـه ایمانـی مشـعر بـا بیـان اینکـه الزم اسـت در شـیوه نوحـه و مداحی عاشـورا
بازنگـری شـود ،خاطرنشـان کـرد« :در روضههـای عاشـورا عالیتریـن درجـه والیتمـداری وجـود دارد امـا از آنهـا اسـتفاده نمیشـود .روضـه
را نبایـد بـه گونـهای بخوانیـم کـه باعـث سـوءتفاهم شـود .ایـن روضههـا بایـد بـرای سـایرین درس باشـند .مجلـس امام حسـین gنشـاطآور
اسـت و در ایـن مجلـس اشـک بـا محبت همـراه اسـت .پیام عاشـورا به بسـیاری از کسـانی کـه در هیئتهـا حاضر میشـوند منتقل نمیشـود».

«الم /الف،الم میم»( .آي ه  1سور ه بقره)  
شـاید دیده باشـید که بعضیها با کمک چاقوهای تیز از پوسـت هندوانه گلهای زیبايی میسـازند .این کار چقدر شـبیه
اسـت بـه کار خدا که قـرآن را با یک سلسـله حروف سـاده مثل «الـف ،الم ،میـم» و ...سـاخته در حالی که مـا از حروف،
شـوخیهای بیمعنی ،پیامکهای زشـت ،حرفهای نیشـدار و گزنده ،شـعرهای بیقافیـه ،دروغ ،توهین ،افترا و اسـتهزا
میسـازیم« .الـف ،الم ،میم» یعنی من (خـدا) از میان همین حروف آیاتی سـاخت هام که مثل نور راه را نشـان میدهند .پس
تو نیز اگر بنده و فرمانبردارم هسـتی سـخنانت باید از جنس نور بوده و شمع راه باشند و بتوانند نور امید را در دلها بتابانند.
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حجتاالسالم سیدعباس موسو 
در آسـتانه شـهادت رئيس مذهب جعفرى ،پرداختن به مهمترين نكات و خدمات
ىاش خصوصـا دوران امامت ،امـري مهم و
آن امـام همـام در طـول دوران زندگانـ 
يرسـد .برخي از مهمتريـن اين امور عبارتنـد از :تبيين حقيقت
اساسـی به نظر م 
اسلام ناب محمدى كه همان حقيقت تشـيع اسـت .بدين معنا كه اسلام تحت
عنوان اسلام سياسـى تـوأم با روح مبـارزه و جهـاد معرفی میشـود .ايـن مبارزه
گاهـي بـا تقيه همـراه اسـت ،گاهي بـا تبليغ ،گاهـي با شمشـير ،گاهي بـا قلم و
گاهـي با رجز و خطابه .يعني معرفي اسلام بـه عنوان يك دين داراي تشـكيالت
سـر و مسـتودع
تحـت اشـراف يك مديـر .لذا واژگانـي چون فقيه ،وكيل ،صاحب ّ
سـر ايـن حقيقت را دنبـال ميکردند .طبق مسـتندات تاریخی بيشـترين روايات
ّ
فقهـي ما دربـاره تبيين احـكام و اعتقـادات دينى از جملـه احكام الهي بـه دوران
امامين شـريفين باقرين cبرمیگـردد .در ايـن دوران احكام انحرافي بـه دور از
حقيقت قرآن و سـنت بسـيار رواج پيدا كرده بـود .امام صادق gقـرآن و معارف
را از دسـت مدعيـان گرفـت و كسـاني را كه تفسـير بـه رأي ميکردند رسـوا كرد
و ابطـال انديشـه آنهـا را بـر همگان آشـکار سـاخت .روح قـرآن ،واليت اسـت كه
ايـن حقيقـت از ناحيه خـازن علم الهـي امام صـادق gبه خوبي بيـان و تبيين
شـد .آن حضـرت در وهلـه بعدی مبارزه بـا جريانـات انحرافـي را در پیش گرفت.
در هيـچ دورهاي بـه انـدازه دوران امـام صـادق انحرافـات اعتقـادي و فرقههـاي
نوظهـور و انحرافـي به وجود نيامـده بود .درواقع بسـياري از اين مكاتب شـيطاني
در عصـر آن بزرگـوار متولـد شـدند كه مبـارزه با آنها بسـي دشـوارتر از مبـارزات
رسـول مكـرم اسلام kدر غـزوات بـدر ،احـد و حنيـن بـود .اهتمام بسـيار باال
نسـبت به بيـان حقایـق عاشـورا و اسـرار حركـت سـيد و سـاالر شـهيدان اقدام
دیگـری بـود که امـام صـادق gدر انتقال مناسـب و تأثیرگذار آن بسـیار تالش
کـرد .از جملـه ایـن مـوارد میتـوان به تعليـم و انشـاي زيارتنامههـاى مخصوص
اباعبداهللالحسـین gدر مناسـبتهاي مختلف و شـهداى كربال ،تشـويق مادى
و معنـوى شـاعران و مرثيهسـرايان در رثاى شـهداى مظلوم كربلا ،ترغيب مردم
بـه گريسـتن و گريانـدن براي ظلمهايـی كه به خانـدان عصمت و طهارت شـده،
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تشـويق مردم به زيـارت كربالي 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 کرد.
عـدهاي عنوان میکنند کـه مذهب تشـیع در زمان امام صادق gشـکل گرفته
در حالـی که این موضوع شـبههای اسـت که برخـی از معاندین بـه راه انداختهاند
و درواقـع تشـیع تشـکیل شـده در زمـان پیامبـر اكرم kزمـان امـام صادقg
بهتـر معرفـی شـد .چنانچـه پيامبـر در جمعـی فرمو د یـا علـی! تو و شـیعیانت
رسـتگارید .بنابرایـن لفـظ شـیعه از زمان پیامبـ ر و به گروهـی از پیـروان حضرت
اميـر gگفته میشـد .شـیعه یا به تعبیـ ر دیگر پیـروان اهـلبیـت در آن زمان
فرصتـی بـرای ابـراز وجـود پیـدا نکردند .تـا جايـی کـه از امام حسـین gتنها
پنج روایت فقهی نقل شـده و حتی مردم هیچگاه از او سـوال شـرعی نپرسـیدند.
ایـن عـدم بهـرهبـردن از فضايل بیکـران ایـن امـام همـام جلـوهای از مظلومیت
مکاتـب مختلفـی کـه درصـدد

اوسـت .در زمـان امـام باقـ ر و امـام صـادقc
مخـدوش کـردن فضای اعتقـادی مـردم بودند با علـم و حکمت امـام صادقg
و مکتـب جعفـری مواجـه شـدند کـه همه نقشـههای آنهـا را نقـش بـرآب کرد.
در ایـن میـان بـرای شـناخت بهتـر امـام صـاد ق و ترویـج مذهـب جعفـری
هیئتهـا رسـالت مهمـی برعهـده دارنـد .مهمتریـن آنهـا عمـل بـه دسـتورات
آن بزرگـواران اسـت .امـام ششـم شـيعيان فرمـوده اگر محاسـن کالم مـا را برای
مـردم بیـان کنیـد ،آنهـا از مـا تبعیـت خواهنـد کـرد .هیئتهـا بـا بیانـات امـام
صـادق gارتبـاط مسـتقیم دارند .بخـش عظیمـی از مطالبی کـه در هیئتها
بیـان میشـوند روایتگـر جریـان امـام حسـین gو واقعـه عاشـورا هسـتند.
ایـن حقایـق برگرفتـه از روایتهایـی اسـت کـه امـام صـادق gدر اختیـار مـا
قـرار داده .اگـر دنبالـهرو کالم حقیقـت امـام حسـين gدر جریـان عاشـورا
باشـیم جلـوی بسـیاری از انحرافـات در هیئتهـای مذهبـی گرفتـه میشـود.
یکـی از مـوارد دیگـری که نسـبت بـه امام صـادق gمطرح میشـود شـبهاتی
اسـت کـه به مذهـب جعفـری نسـبت میدهنـد .میدانید کـه شـبهه در جایی
اتفـاق میافتـد که پیـش از آن حقیقت به وجـود آمده باشـد .درواقع بـرای اینکه
حقیقـت را بپوشـانند شـبهه ایجـاد میکننـد .شـبهه زمینـه بدلسـازی اسـت.
هـر عصـری کـه شـاهد هجوم شـبهه باشـیم یعنـی آن عصر به رشـد بیشـتری
رسـیده و در آن حقیقـت تبییـن میشـود .امـام صـادق gحقیقـت اسلام،
مکتب تشـیع و قـرآن را تبیین کـرد .در نتیجه هیچوقت نباید از شـبهه ترسـید.
جالـب اسـت بدانيد کـه مرحوم عالمـه طباطبایی در جایـی فرموده بایـد از غرب
تشـکر کنیـم که هـر کس رفـت ،بـا چمدانی از شـبهات برگشـت چراکـه وقتی
ایـن شـبهات را پاسـخ میدهیم در میـان این پاسـخها ،اسلام معرفی میشـود.
شـبهه زمینـه رشـد هـر مکتبـی را کـه متصل بـه وحـی اسـت فراهـم میکند.
مکتـب تشـیعی که با خـود دو یـادگار پیامبـر (قـرآن و عتـرت) را به همـراه دارد
بایـد از شـبهات اسـتقبال کنـد که به همـه آنهـا در آیات قرآن پاسـخ داده شـده.
يكـي از نكاتـي كـه برای هیئتیها مهم اسـتاين اسـت كه همه رفتارهـا و افعال
مـا مایـه زینت و عزت اسلام باشـند .امام صادق gبـه یکی از اصحـاب خودش
فرمـود کار خـوب ،خـوب اسـت و از تـو خوبتر اسـت چون منسـوب بـه مایی و
کار بـد ،بـد اسـت و از تو بدتر اسـت چون منسـوب به مایـی .درواقـع خوشقولی
و مهربانـی جـزو صفـات خوبـی هسـتند امـا اگـر یـک شـیعه امـام صـادقg
ایـن صفـاترا داشـته باشـد اثـر متفاوتتـری دارد و باعـث عـزت دسـتگاهاهل
بیـت bمیشـود .در هیئتهـا بایـد معلـوم شـود مـا پیـرو مکتـب امـام صادق
هسـتیم .هرقـدر معـارف اهـلبیـت در هیئتهـا و اذکار و اشـعار مـا برگرفتـه از
معـارف اهـلبیت bباشـد به همان میـزان به امـام صادق gنزدیک هسـتیم.

خـــــط خبــر

حسـین یکتا ،مسـئول بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در نخسـتین اجالس ملی رابطان جامعه ایمانی مشعر که در مؤسسه امام
خمینی wبرگزار شد ،با اشاره به رعایت سه اصل توسط هیئتهای مذهبی کشور خاطرنشان کرد« :تمام هیئتهای مذهبی کشور
باید سـه اصل تربیت ،خدمات اجتماعی و بینالملل را مدنظر داشـته باشـند .هیئتهای مذهبی کشور باید در بحث خدمترسانی
اجتماعی برنامهریزی کنند و آن را به نحو احسـن انجام دهند».
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برقرار کنیم .در وهله بعدی میکوشـیم این فضا را برای سـاخت و تولید برنامههای ویژه ایام محرم و صفر مخصوصا
پیـادهروی اربعیـن آمـاده كنيـم .از طرف دیگر با دعوت از کارشناسـان برجسـته دینی ،یـادآوری آموزههـای دینی،
اعتقـادی ،اخالقـی و رفتـاری از جریـان عاشـورا و کاروان امام حسـین gرا در دسـتور کار خود داریـم .به هر حال
یکـی از دالیـل نهادینـه شـدن اسـتمرار یادآوریهای دینـی و اعتقادی این اسـت که همـواره با فرهنگ عاشـورای
حسینی زندگی کنیم».

مردم با امام حسین gصحبت میکنند
آشـتیانی بـا اشـاره بـه اینکـه تمـام سـعی مـا ایـن اسـت کـه بتوانیـم فضـای زیارتـی بـرای مـردم ایجـاد کنیم،
میگويـد« :یکـی از بخشهـای ویژهبرنامـه «مخاطـب خـاص» پخـش واگویههـای مـردم بـا سیدالشـهداg
اسـت؛ پیامهایـی کـه مـردم چـه در فضـای مجـازی و چـه از طریـق سـامانه پیامکـی بـرای «مخاطـب خـاص»
ارسـال میکننـد .البتـه یکـی از سـواالتی کـه ابتـدای راه مطـرح میشـد چنیـن مضمونـی داشـت کـه
چـرا ایـن برنامـه را در کربلا تولیـد میکنیـد؟ امـا شـور و احساسـات و عالقـهای کـه مـردم نشـان دادنـد و
حرفهايـی کـه بـا اباعبـداهللالحسـین gداشـتند و در اختیـار برنامـه قـرار گرفـت به ایـن سـوال پاسـخ داد».

توگو با هادی آشتیانی ،کارگردان ویژهبرنامهای که از
گف 
کربال به روی آنتن شبکه سه میرود

امام حسین مخاطب
خاص همه مردم دنیاست
یاسین خانیان  
ت حسـینی» موضـوع اصلی يـك ویژهبرنامـه تلویزیونی اسـت کـه هر هفته
«خانـواد ه منتظـر،تربی 
پنجشـنبهها بـا حضـور کارشناسـان دینـی و اخالقی به صـورت زنـده از کربلای معلی بـه روی آنتن
شـبکه سـه سـیما میرود .در آسـتانه اربعین سـال گذشـته برنامه «مخاطب خاص» با هدف پوشـش
رویـداد عظیم و حماسـه میلیونی پیـادهروی اربعیـن کار خـودش را آغاز کـرد اما بعد از یک وقفه سـه
چهـار ماهـه از ابتـدای ماه شـعبان قـرار بر این شـد که شـبهای جمعـه این برنامـه از کربلای معلی
ش آیتمهـای تولیـدی و اختصاصـی برنامـه «مخاطب خـاص» از کربلای معلی،
روي آنتـن بـرود .پخـ 
گزارشهایـی از جانبـازان و مـادران شـهدا ،زیـارت بـه نیابـت از دوسـتداران سـفر به کربلا و تقدیم
آن بـه سیدالشـهدا gو کلیپهـای کوتـاه مداحـی از جملـه بخشهـای تصویـری جذابی اسـت که
در ایـن برنامـه پخـش میشـود .یکـی از بخشهـای ویـژه ایـن برنامـه ،پخـش واگویههـای مـردم با
سیدالشهداسـت .بـا هادی آشـتیانی ،تهیهکننده و کارگـردان این برنامـه که کارنامه خوبی در سـاخت
و تولیـد آثـار حـوزه معـارف شـبکههای سـیما دارد دربـاره «مخاطب خـاص» به گفتوگو نشسـتیم.

اربعین بهانه آغاز
«مخاطب خاص» یک برنامه زنده تلويزيوني اسـت که در آسـتانه اربعین حسـینی روی آنتن شـبکه سـه سیما رفت .آشتیانی
در خصـوص اسـتودیویی کـه در کربلا تجهیـز شـد و در اختیـار ایـن برنامه قـرار گرفـت ،میگوید« :ایـن اولین اسـتودیویی
اسـت کـه بـه رسـانههای ما اختصاص دارد .قرار شـد به مناسـبت اربعیـن این اسـتودیو را افتتـاح كنيـم و دو برنامه «مخاطب
خـاص» و «پیـاده آمدهایـم» در ایـن فضـای مناسـب و مجهـز ضبـط شـوند و مخاطبان نیـز از طریق شـبکههای یک و سـه
سـیما نظارهگـر ایـن برنامههـا باشـند 10 .شـب مانـده بـه اربعیـن« ،مخاطـب خـاص» بـرای اولیـن بـار روی آنتـن رفـت».

یادآوری فرهنگ عاشورا
بعـد از یـک وقفه سـه چهار ماهـه از ابتدای ماه شـعبان یکبار دیگر «مخاطب خاص» برگشـت و شـبهای جمعـه از کربالی
معلی روي آنتن رفت .تهیهکننده و کارگردان این ویژهبرنامه مذهبی درباره اهداف سـاخت و تولید آن ميگويد« :یکی از اهداف
ایجاد برنامه این بود که شـبهای جمعه ارتباط مردم عاشـق و دلباخته حسـینی را به طور مسـتقیم با حرم سیدالشـهداg

راهکارهای تقویت باورهای مردم
برنامـه «مخاطـب خـاص» بـا موضوع اصلـی «خانـواده منتظر ،تربیـت حسـینی» و مباحث ذیل سـبک زندگی
دینـی بـر پایـه سـیره و روش حسـینی و کاروان عاشـورا برنامهریـزی شـده .تهیهکننـده و کارگـردان برنامـه
«مخاطـب خـاص» دربـاره تأثیـر بخـش گفتوگـو بـا کارشناسـان توضیـح میدهـد« :در برنامـه «مخاطـب
خـاص» دنبـال نهادینـه کـردن ایـن روش از زندگـی هسـتیم تـا مخاطبان بداننـد هیچ راهـی برای رسـیدن به
سـعادت در زندگـی دنیـا و آخـرت بهتـر و اثربخشتـر از امـامحسـین gو واقعـه عاشـورا نیسـت و اباعبـداهلل
الحسـین کشـتی نجـات و چـراغ هدایـت بـرای همـه بشـریت اسـت .یعنـی درواقع امـام حسـین gمخاطب
خـاص همـه مردم دنیاسـت .لذا سـعی کردیـم کارشناسـانی را به برنامـه «مخاطب خـاص» دعوت کنیـم که با
نقطـه نظـرات آگاهانهشـان مـا را بـه این سـبک زندگی حسـینی نزدیک کننـد .تاکنـون با حضور حج ج اسلام
عالـی ،رفیعـی ،سـیدحمید و سـیدمهدی میرباقری موضوعاتی همچـون ظرفیت باالی دسـتگاه عاشـورا و کربال
بـرای تربیـت انسـانها و راهکارهـای تقویـت باورهـا و اعتقـادات مـردم را مـورد بررسـی و واکاوی قـرار دادیم».

نمایش اتفاقات جذاب با تنوع بصری
جالب اسـت بدانید «مخاطب خاص» برخالف شائبههایی که شاید برخی ایجاد کردند
با کمترین هزینه تولید میشود .استفاده از عوامل عراقی در پشت صحنه برنامه گواه این
مدعاست.آشتیانیپیرامونآیتمهایمختلفیکهدرکناربحثهایتخصصیتوسطعوامل
برنامهتهیهمیشود،میگوید«:سعیکردیمبخشهاییراکهدرطولزیارتکمترموردتوجه
زائرانقرارمیگیردمدنظرقراردهیم.مثلبسیاریازبقاعمتبرکهایکهبرایمردممیتوانند
جذاب باشند ،کارگاه ساخت کاشی حرمیا اتفاقات خاصی که در کربال و نجف میافتد .جالب
استبدانیدلوکشینبرنامهازمیانمجموعههاوفضاهایموجوددرکربالبهپشتباممشرفو
نزدیکترینمحلبهحرمامامحسین gرسید.البتهدرسریجدید«مخاطبخاص»عالوه
براستودیویشیشهاي،برنامهراازفضاهایدیگرکربالهمپخشکردیم.مثالازبینالحرمین،
داخل صحن امام حسین ،gصحن حضرت ابوالفضل ،gفضای پیرامون حرم و در میان
زائران .ابتدای برنامه میبینیم که مجری میان مردم میرود و برنامه را از این فضاها شروع
میکند و به خاطر تنوع در جاذبههای بصری ،برنامه را از یک منطقه روباز به پایان میرساند».
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حجتاالسالم سیدابوالحسن نواب در سی و یکمین دوره همایش مدیران مرکز خدمات حوزههای علمیه سراسر کشور در مشهد با تأکید بر
اینکه طلبه باید دارای عل ِم با مسئولیت باشد نه عل ِم سکوالر گفت« :حوزویان نباید نسبت به نظام ،انقالب و جامعه بیتفاوت باشند .روحانیون
باید در قبال جامعه و نظام احساس مسئولیت کنند .روحانی اي که نسبت به مسائل جامعه ،انقالب ،امام راحل و رهبر معظم انقالب بیتفاوت
است به درد جامعه اسالمی نمیخورد».

گفتوگوی «چهارده» با علیاکبر رائفیپور
که سخنرانیهایشحاشیههاي زیادی دارد

فـرزندزمـانه
خودمهستم
مجتبی برزگر

نظریهپـردازی اسـت کـه بـا سـخنرانی جنجالـی خـود در رابطه
بـا فراماسـونری معـروف شـد؛ سـخنرانیهایی کـه در نقـد
علـوم اجتماعـی نظراتـی دربـاره نقش تشـکیالت فراماسـونری
در اداره امـور جهـان دارد .علياکبـر رائفیپـور در سـالهای
اخیـر بـا سـخنرانیهای متنـوع و مختلـف خـود در زمینههـای
شیطانپرسـتی ،فراماسـونری ،صهیونیـزم و مهدویـت توجـه
عالقهمنـدان زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده .او خـودش را
آنتیصهیونیـزم میدانـد و پژوهشـگر دوره آخرالزمـان و صاحب
پژوهشـگاه جنبش مصـاف ايرانيان معرفـی میکنـد .رائفیپور از
جمله افرادی اسـت که گاهی اوقات سـخنرانیهایش با حاشـیهها
و بعضا نقدهـای غیرمنصفانهای همراه اسـت .به اعتقـاد خودش او
توانسـته بـا تریبونهـای دفـاع از حاکمیـت شـیعی ،نوجوانان و
جوانـان زیـادی را جذب کنـد و مؤسسـ ه جنبش مصـاف ایرانیان
را فقـط بـرای مقابلـه بـا اندیشـههای ضدمهـدوی و آخرالزمانی
توگـو نشسـتیم تا هـم از
تأسـیس کـرده .سـاعتی بـا او بـه گف 
خـودش برایمان بگویـد و هم از نظریههایی کـه فکر میکند جلوی
بسـیاری از آسـیبهای امـروز هیئتهـای مذهبـی را میگیـرد.

اگـر موافـق باشـيد گفتوگـو را از خودتـان آغـاز کنیـم .چطور
توانسـتید به یـک سـخنران پرطرفـدار تبدیل شـوید؟
مـن ریشـه خانوادگـی اسـتخوانداری در وعـظ و مباحثـه دارم .بـه پدربزرگهای
مـن لقـب ملا میدادند .با اینکـه مکال بودنـد ولی به آنهـا مال میگفتنـد و برای
گرفتـن پاسـخ برخی سـواالت به آنهـا مراجعه میکردنـد .یکـی از پدربزرگهای
بنده پیشنماز مسـجد بـود .البته در این میان کمی اسـتعداد داشـتم .خانواده ما
طوری اسـت که در اتفاقات و مسـائل مختلف برای رسـیدن به یک نقطه اشتراک
بـا هم بحث میکنیم و خوشـبختانه بدون کینـه و عداوت با اختلافنظرها کنار
میآییـم .یـادم میآید وقتی دبیرسـتان بـودم یک روز بـه پدرم گفتم به واسـطه
مسـلمان بـودن و شـیعه بودن شـما من هم بـه ایـن دیـن و مذهـب رو آوردهام.
اگر مسـیحی بودید حتما مسـیحی میشـدم .بـراي همیـن وارد عرصه تحقیق و
پژوهش اثبات مسـیری کـه خانوادهام برای من انتخاب کردند شـدم .این مسـئله
زمینهای را فراهم کرد که از زمان دبیرسـتان وارد مباحث اعتقادی و دینی بشـوم.
دریافـت ایـن هندسـه دین میطلبیـد وارد عرصه بحـث با اقلیتهـای مذهبی و
قومیتی شـوم .از آنجا كه پدرم نظامی بود و به شـهرهای مختلف سـفر میکردیم
بسـتر این تحقیقات بهتر و گسـتردهتر فراهم میشـد.
  اما سخنرانیهای شما از جنس جامعهشناسی و روانشناسی است.
اساسـا امـر تبلیـغ ایـن را میطلبـد .شـما وقتـی میخواهیـد مطلبـی را بـه
مخاطـب انتقـال دهیـد آیـا چـارهای جـز ایـن داریـد کـه بـا او ارتبـاط برقرار
کنیـد؟ بايـد از آنجـا که فرد قبول دارد شـروع کنید و به جایـی ختم کنید که
خودتـان قبول داریـد .برخی از منبریها و سـخنرانان ما این نـوع رویکردها را
درک نمیکننـد .البتـه نمیگویـم نمیدانند بلکه زیـر بـار درک آن نمیروند.
مصـداق بـارز ایـن همدیالوگشـدن ماجـرای حضـرت ابراهیم gاسـت که
وقتـی دیـد جماعتـی خورشـید را میپرسـتند بـا آنهـا همراه شـد تا با بسـتر
گفتمانـی خودشـان آنهـا را بـه بنبسـت برسـاند .در وصـف پیامبـر اکـرمk
آمـده او همچـون طبیبـی دور مـیزد و بـا طبابطـش مـردم را مـداوا میکرد
نبایـد بنشـینیم تا مردم سـراغ ما بیایند .آیا شـأن مـا از پیامبر اکـرم kباالتر
اسـت؟ رمز اصلـی این ارتباط گرفتن اسـت .تا بـا او همدیالوگ نشـوید اتفاقی
نمیافتـد .در بحـث تبلیغـات دینی اگر بـا مـردم همدیالوگ نشـویم و ارتباط
برقـرار نکنیـم راه به جایـی نمیبریم.
برای این تبلیغات مرزبندیاي هم قائل هستید؟
نباید به مرز تسـامح برسـد .شـخصی را میشناسم که سـخنرانی ميکرد
و بسـیار برای عوام جذاب بود .من جزو اولین کسـانی بودم كه نسـبت به
او انتقاد کردم .چون در میان آن سـخنرانی انحرافـات زیادی دیدم .خيلی
بـه من گفتند ایـن کار باعـث ریزش مخاطبانت میشـود امـا مرزبندی و
تشـخیص مرز تسـامح و تسـاهل به این سـادگیها نیسـت .باید به علما و
کسـانی که هندسه درسـت دین در دست آنهاسـت وصل شویم.
میگوینـد اسـتاد رائفیپـور در مورد همـهچیز اظهار نظـر میکند.

از موضوعـات فرهنگی و سیاسـی گرفته تا مسـائل اجتماعی و حتی
صنعت و کشـاورزی .آیا یـک سـخنران در مورد همه چیـز میتواند
اظهـار نظر کند؟
سـخنران یعنی چه؟ سـخنران یعنی کسـی کـه میتواند خوب حـرف بزند .آیا
حرف خوب زدن مهم نیسـت؟ چقدر سخنران داشتیم که تا شش ماه شناخته
میشـدند و خیلـی زود اقبـال از آنها برگشـت چراکه مهمتـر از آن حرف خوب
زدن اسـت .چـون امـکان دارد خـوب حرف بزنید امـا انحرافات و بدعتهـا را به
مردم انتقال دهید .نکته این اسـت که باید همه را توأمان با هم داشـته باشـید.
افـرادی داریم که باسـوادند اما چقـدر میتوانند با مخاطب ارتبـاط برقرار کنند.
نكته ديگر اين اسـت كـه به مخاطب چه بگویيم و چه چيـزي را انتقال بدهیم.
البتـه توصیـه من این اسـت که سـخنرانان مـا با علما ارتباط داشـته باشـند تا
سـخنان پخت ه شـوند .من هم این کار را میکنم اما فردی مانند شهید مطهری
کـه عالمه بود در زمینههای مختلف صحبت میکرد .از اخالق جنسـی بگیرید
تا خدمات متقابل ایران و جهان و بحث فلسـفه ،حجـاب و بدعتهای منبری و
روضهخوانی .او حتی کتاب داسـتان راسـتان را مینویسد .شما یکجا را بیاورید
كه من در مورد فلسـفه صحبت کرده باشـم .اصال حوزه کاری من نیسـت.
هیئتهـای مذهبـی امـروز چطـور میتواننـد بـه یـک پایگاه
مذهبـی قابل اتـکا و مسـتحکم تبدیل شـوند؟
سیدالشـهدا gصاحـب انـوار و جاذبـهای اسـت که هر کسـی را به سـمت
خودش میکشـاند .حتی كسـانی کـه كمتر به مسـجد میروند ،پرشـور در
ایـن مجالس حضـور پیدا میکننـد .بنابرایـن هیئت فرصت مغتنمی اسـت
کـه میتـوان از آن نهایـت بهـره را بـرد امـا برخـی نه تنهـا این مجـال را به
فرصـت تبدیـل نکردنـد بلکـه باعـث طـرد شـدن برخـی از همیـن جوانان
بانشـاط امام حسـینی شـدند چراکـه برخی از سـخنرانان ما هنـوز محصول
 را عرضـه میکننـد و خبـری از امـام
 1400سـال پیـش امـام حسـین 
حسـین االن نیسـت و انـگار امـروز کاربـردی ندارد .پـس مثل یزیـد و مثل
امـام حسـین بـودن مطـرح اسـت .همـان کاری که مـا در مؤسسـه مصاف
ايرانيـان انجـام میدهیـم .مثـل یزید بـودن جبهه کفـر و مثل امام حسـین
بـودن جبهـه حـق و در نهایـت ایـن مصـاف را تبییـن و در جبهـه خیر هم
بحـث مهدویـت را اشـاعه میدهیم.
ایـن طور کـه شـنیدهایم جنابعالـی چندی اسـت درصـدد تکمیل
مطالعات پراکنده دروس حوزوی گذشـته خودتان هستید .با این اوصاف
به نظر شـما چقدر تحصیالت حوزوی در اداره مجلس و شناخت مخاطب
تأثیر دارد؟
بـه نظر مـن تحصیالت حـوزوی صـرف در شـناخت مخاطـب تأثیر نـدارد.
چـون طلبـه در حـوزه نمیتوانـد مخاطبشناسـی را بیامـوزد .البتـه االن
مؤسسـاتی همچـون امیر بیـان در قم ایجاد شـده کـه مدیریـت کالم و فن
بیـان را یـاد میدهنـد .حقیقتـا کسـی حـق دارد از اسلام بگوید کـه درک
صحیحی از هندسـه دین داشـته باشـد .هندسـه دیـن یعنی فهـم عمیق از
بسـتر اصلـی دین.
چه تفاوتی میان سـخنرانی علمی در مجامع دانشـگاهی و منبر
رفتن در حسـینیهها و هیئتهای مذهبـی وجود دارد؟
واقعـا در هیئـت آن حـب موجـود برگرفتـه از ذوات مقدسـه و حضـرات
معصومین bسـخنرانی را زیبا میکند و سـخنران را سـر ذوق مـیآورد اما
برخالف این رویه در پایان سـخنرانی علمی در دانشـگاه ،سـخنران به دور از
هـر شـور و شـعف و ایجـاد محبتی مملو از اسـتدالل میشـود.
   چقـدر بـرای سـخنرانیهایتان مطالعـه میکنیـد و وقـت
میگذاریـد؟
بستگی به سـخنرانیاش دارد .اگر موضوع سـخنرانی تکراری باشد طبعا نیاز به
مطالعه نـدارد .مثال در مورد شـکلگیری صهیونیـزم در مصر باسـتان این یک
موضـوع تاریخی اسـت و نیاز به مطالعـه جدید ندارد اما اگـر یک موضوع جدید
باشـد شـاید ماهها نیاز به مطالعه داشـته باشد .سـخنرانیاي در مورد کشاورزی
داشـتم .بعد از جلسـه اسـاتید صنعت کشـاورزی با من تمـاس میگرفتند که
بـه ایـن پاورپوینت شـما نیـاز داریـم .ایـن کار حداقل تا یکسـال زمان بـرد .با
کارشناسـان ارشـد و بـا دو معـاون جهـاد کشـاورزی از دولتهای قبل جلسـه
گذاشـتم که به فهم درست برسـم و بتوانم در مورد این موضوع سخنرانی کنم.
بحـث من تهدیدات صنعت کشـاورزی بود و اينكه دشـمن میخواهد مـا را در
خودکفایـی مـورد حملـه و تهاجم قـرار دهد .کاری که دشـمن انجـام میدهد
اين اسـت كه مـا را در حـوزه غذا مـورد هدف قـرار دهد.
زیباتریـن سـخنرانیاي کـه داشـتید و به دل شـما نشسـته به
کـدام وعظ شـما برمیگـردد؟
در یکـی از هیئتهـای شـاهرود دربـاره شـخصیت حضـرت عبـاسg
براسـاس زیارت مأثـوره امام صـادق gصحبت میکـردم که واقعـا به دلم

نشسـت .بعـد از سـخنرانی در کنار منبر نتوانسـتم جلوی خـودم را بگیرم و
خیلـی گریـه کـردم و آن حضرت هدیـهای به مـن داد که هنوز طعـم آن را
میچشـم .از بنـده دعـوت کردند هـر سـال یکبار بـا هزینه عتبه عباسـیه
بـه زیـارت حـرم امـام حسـین و حضـرت عباس بـا بهتریـن امکانـات و
شـرایط مشـرفشوم.
 كمـي هـم دربـاره هيئتيهـا و آسـيبهايي كـه اين نهـاد را
تهديـد ميكنـد حـرف بزنيم .بـه نظر شـما یک هیئتـی چطور
میتوانـد بـه جایـگاه یک منتظـر واقعی برسـد؟
میدانیـد کـه انتظار فرج ،عمل اسـت .اساسـا اگر ما بـه خدا نمیرسـیم .چون
شـناخت واقعـی از امام زمان خویـش نداریم .پس اگر بـرای مظلومیت و غربت
سیدالشـهدا gگریه کنیم و امام زمانمان را نشناسـیم ،مسلمان هستیم اما به
مـا مؤمـن نمیگویند .به عبـارت بهتـر اگر خروجـی گریه بر امام حسـینg
شـناخت و درک انتظـار امـام زمان fنباشـد تنها تخلیـه انرژی بیـش نبوده.
همانطـور که مردم کوفـه امام زمان خودشـان را تنها گذاشـتند و درواقع فهم
عمیقـی از دینداری نداشـتند ،یکبـار دیگر ایـن روزگار تلخ اجحاف بـه امام را
تکـرار نکنیـم .االن ما باید به فهم عمیق از دین برسـیم و بفهمیم دینـداری در
گرو شـناخت و یـاری امام زمان fاسـت.
  مهمتریـن آسـیبهایی کـه امـروز هیئتهـا را تهدیـد میکنـد
چیست ؟
هیئتهایی که سـکوالر هسـتند و اعتقـادی به مبـارزه با یزیدیان زمـان ندارند
یکـی از موضوعاتـی هسـتند که بـه هیئتها لطمـه وارد میکنند .البتـه مردم
باید سیاسـی باشند .اين با سیاستزدگی متفاوت اسـت .اگر بهترین عزاداریها
را هـم انجـام دهید و خروجـی آن به مبارزه با انگلیس و اسـرائیل ختم نشـود،
درواقـع فقـط وقتگذراني كردهایم! یکی از آسـیبهای دیگر هیئتهـای امروز
ایـن اسـت ما به سـمت عزاداریهای غیـر امامزمانـی برویم و یکسـری اعمال
غلـط را در کنـار هیئت گره بزنیـم مثل اینکـه قهوهخانهها رونق پیـدا کنندیا
بـه بهانه جذب جوانـان از خطوط قرمز تعظیم شـعائر بگذریـم و فضای هیئت
را بـا کنسـرت فالن خواننده اشـتباه بگیریم .البته نگاه بسـتهای به سـبکهای
جدیـد و ابتـکارات در مداحـی ندارم بلکه معتقـدم باید مرز هیئت با کنسـرت
مشخص شود.
یک هیئت اهلبیتپسند چه شاخصههایی دارد؟
در وهلـه اول ادب برخـورد اسـت .مـردم میآینـد در هیئـت تـا از امـام
حسـینیها الگـو بگیرنـد .نبایـد کسـی را آزردهخاطـر کنیم و از هر سـلیقه
و قشـری برای گسـترش سـبک زندگی حسـینی اسـتقبال کنیم .سخنران
هیئـت بايـد مطالب درسـت و جذابی را مطرح کنـد و انـدازه عزاداریها هم
تنظیـ م شـده و اصولـی باشـد .باید منبریهـا و مداحـان اهل مسـتحبات و
مراقبتهایی باشـند تا در بطن خودسـازی اول خودشـان بسـوزند تا بتوانند
دیگران را بسـوزانند.
چـه اتفاقـي افتـاد كـه مؤسسـه مصـاف ايرانيـان را راهاندازی
کر د ید ؟
خألیـی را احسـاس کـردم و دیـدم بیـش از سـه دهـه اسـت كـه دشـمن
دشـمن میکنیم و امـا مـردم نمیدانند این دشـمن چه ویژگیهایـی دارد.
بعضـا به واسـطه همیـن عـدم آگاهی ،فریـب این دشـمن را میخورنـد .لذا
آمدیـم ابعـاد ایـن دشـمن را کـه صهیونیزم و جبهه شـیطان اسـت شـروع
کردیـم و حلقههـای مفقـوده و غیرمفقـوده آن را بررسـی کنیم .تمـام ابعاد

خـــــط خبــر

مراسـم تجلیـل از اسـتاد حاج اصغر زنجانی به پاس یک عمر ستایشـگری آسـتان اهل بیـت bبا حضور جمع زیـادی از وعاظ ،ذاکران ،شـعرا،
مسـئوالن کشـوری و هیئتیها در حسـینیه اعظـم زنجان برگزار شـد .حاجاصغر گنجخانلـو (زنجانی) مداح روشـندل زنجانی اسـت که در دل
عشـاق سیدالشـهدا gاز محبوبیت خاصی برخوردار اسـت و بسـیاری از مداحان کشـور با او معاشرت داشـته و دارند .همچنین از کتاب حاوی
خاطـرات مـردم از حاج اصغر گنجخانلو و شـرح ایثار و زندگینامه او در این مراسـم رونمایی شـد.
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فرقههـای مختلـف و انگیزههـای ایجادشـان را از تمـام فرقهها تبییـن کردیم
و شـیوههای برخـورد بـا اینهـا را گفتیم که چطـو ر باید تبیین کنیـم و چطور
تبلیغ انجام شـود و چطور روشـنگری کنیم .مصاف ايرانيان مؤسسـهای اسـت
کـه در دو جبهـه خیر و شـر فعالیت میکند .جبهه شـر مبارزه بـا صهیونیزم،
فراماسـونری ،اومانیسـم و جبهـه خیـر حول محـور منتظران صیحه آسـمانی
فـرج فعالیـت میکند.
 شـما و مؤسسـه مصـاف ايرانيـان مخالفـان و منتقدان بسـیاری
داريـد .نظرتـان دربـاره آنها چیسـت؟
منتقدان زياد نیسـتند اما تند هسـتند .برخلاف این تهاجمات بیسـر و ته ما
در میان اقشـار خاکسـتری هم خاطرخواه و طرفدار داریم.
  به نظر خودتان گاهی تند صحبت نمیکنید؟
در مقابـل تندیهـا تنـد صحبـت ميكنـم امـا در بیشـتر مواقـع خیلـی نـرم
حـرف ميزنم .اگر سـخنرانی من را با خیلی از سـخنرانان دیگر مقایسـه کنید
ميبينيـد آنهـا در مسـائل دیگر خیلـی تند صحبـت میکننـد .در مواقعی که
انحـراف جدی باشـد محکـم وارد میشـوم .چـون آنجا باید فریـاد زد.
   در چه شرايطی از کاری که انجام میدهید راضی هستید؟
فاکتورهای متعددی تأثیر دارد .وقتي احسـاس کنم وظیفهام را درسـت انجـام دادهام
راضی هسـتم .به نتیجه کاری ندارم .چون میدانم نتیجه دسـت خداسـت .همیشـه
نگران این هسـتم که توهم تأثیر داشـته باشـم .مثال وقتی دوستان کلیپی در فضای
مجـازی میگذارنـد بعضـا وقت میگـذارم و نظـرات ذیـل آن را مطالعـه میکنم .نه
نظرات سـایت خودمـان و پایگاههای خبـری ایـران را .چون میدانم برخـی از نظرات
ممکن است فیلتر شـوند .اگر در فضاي مجازي کلیپی از من باشـد نظرات ذیل آن را
میخوانـم تا به نتیجه دقیق و درسـتی از نظرات مخاطبان برسـم.
   برنامهتان برای آینده چیست؟
مسـیر جـذب و تبلیـغ دین را ادامـه میدهم .من خـودم را نوکـر اهلبیت
میدانـم و نوکر شـخص یا اشـخاص دیگر نیسـتم .در اسـتخدام هیـچ نهاد
و سـازمانی نیسـتم و بابـت تدریـس در دانشـگاه هـم پول نمیگیـرم .خرج
زندگـیام را از یـک عطـاری درمیآورم .بایـد فرزند زمان خودمان باشـیم و
آمادگـی و مهارت زیسـتن در هر زمانی را به دسـت بیاوریم .امروز زیسـتن
در آخرالزمـان نیازمند سـواد رسـانهای باالسـت .چـون تأثیرگـذاری فضای
رسـانه بسـیار اساسـی و تعیینکننده است.

هرکسدرصنف
خود برایظهور
حضرت حجت
تالشکند
از مدیر مؤسسـه مصـاف ايرانيـان که بخشـی از فعالیتش
نیکوی
جذب
مقابله با
خلقدر خصـوص
لزمان اسـت
مردمهـای آخرا
دربـاره ویژگی
گویـد« :در قـدم اول
ی
م
پرسـیم ،كـه
ی
م
باطل
منجیهـای پیامبرشدند
بـرای اما م زمانشناسـی درسـت بایـد عاشـورا را به خوبی
بسـنجیم .واقعه کربال بایـد برای ما عبرت باشـد .اگـر امام
زمان fرا با ندای العجل دعوت کنیم و پای او نایسـتیم سـر
امـام زمـان روی نی مـیرود و یکبار دیگر تاریـخ تلخ بردن
امام به مسـلخ تکرار میشـود .مـردم ما باید بداننـد دنبال
چه هستند .متأسفانه امامت در جامعه درست فرهنگسازی
نشـده و فقـط در شـعار امام را فریـاد میزنیـم .اصال تفاوت
ائمه و پیامبر اکرم kدر این اسـت که پیامبـر دارای کرامات
خاصی اسـت که مردم با دیـدن اعجازش به خـدای او ایمان
میآورن د در حالی که ائمه دارای این معجزات نیسـتند و برای
درک منزلتشـان باید ناله كرد و گریست و به اضطرار رسید
تـا وجودشـان را درک کرد .به عبارت دیگـر باید درک کنیم
ی ما نیسـت که بایـد بیاید و اکنـون جایش
کسـی در زندگ 
خالی اسـت .پس بـرای آمـدن او باید تالش کنیـم و زمینه
آن را فراهـم نمايیم .اگـر در جامعهای که زندگی میکنیم هر
کـس در صنـف خود بـرای ظهور حضرت حجـت fتالش
کنـد و در کار و زندگـی خـو د آن حضـرت را دخیـل بداند،
هـم از طریـق حلال امرار معـاش میکنـد و هـم در مکان
کار محیطـی و شـرایطی را فراهـم میکند که رنـگ و بوی
مهـدوی به خود بگیرد .پیش از فرج کلی باید فرج شـخصی
را شـاهد باشـیم .یعنی بایـد خـود را به آن نقطه برسـانیم
کـه بتوانیم بـا حجت بن الحسـن ارتباط داشـته باشـیم».

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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حجتاالسالم والمسلمين سیدابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی در گردهمایی فعاالن مردمی اربعین حسینی که در تاالر قدس حرم
مطهر رضوی برگزار شد ،عاشورا را رمز بقا ،حیات مجدد ،رشد و احیای دین و عینیت بخشیدن به آموزههای اسالم دانست و گفت« :توکل ،وفا ،اوج
عبودیت و تسلیم در برابر پروردگار ،ایثار ،نوعدوستی و توجه به دیگران در پرتو خداخواهی ،جهاد ،شهادت و دیگر قلههای انسانیت همه در کربال دیده
میشوند .گویا قرار است مدنیت بشری به نام عاشورا رقم بخورد .عاشورا برای رقم خوردن تمدنی به نام حسین بن علی gدر زندگی انسانهاست».

*هنوز هم میخوانید؟
شـاید بتوانم خـودم را از هر شـغلی بازنشسـته کنم امـا مداحی برای
مـن یعنـی همـه چیـز و بازنشسـتگی و خسـتگی در ایـن راه برایـم
معنـا نـدارد .تـا زمانی کـه نفـس دارم خادم سیدالشـهدا gهسـتم
و بـه هـر میزان کـه بتوانم ولـو یک دقیقـه میخوانـم و نوکـری امام
 را میکنـم.
حسـین 
*بـا توجه بـه اینکه آذریزبان هسـتید و هیئت عباسـیه نیز
منتسـب بـه آذریزبانهاسـت آیـا به زبـان فارسـی هم در
هیئـت مداحی میشـود؟
اصلا ایـن طور نیسـت که فقـط ترکـی بخواننـد .در هیئت عباسـیه،
هـم بـه زبان فارسـی و هـم به زبـان ترکـی مداحـی میشـود و همه
اقشـار در آن حضـور دارنـد .یـک جلد کتاب شـعر بـه نـام «منظومه
غـم» دارم کـه دو زبانـه اسـت؛ هم فارسـی ،هـم ترکی.
*بهترین خاطر هتان از سالها مداحی در هیئت چیست؟
خاطـره زیـاد اسـت اما یـادم هسـت در گذشـته در ماه محـرم هیئت
مـا هـم دایر بود .بـه یکـی از اعضای هیئت که محل تشـکیل جلسـه
هیئـت در منـزل او بـود ،گفتـم پنجشـنبه در خانه شـما هسـتیم .او
گفـت نـه ،باید جمعه باشـد تا همـه بتواننـد بیایند و همـه ادارهایها
هـم بیاینـد .خالصـه قبـول نکـرد و ما سـراغ یکـی دیگر از دوسـتان
رفتیـم کـه روز جمعـه را بـا او جابهجـا کنـد .وقتـی بـه او گفتیم اگر
اجـازه میدهـی پنجشـنبه منـزل شـما باشـیم ،گریـه کـرد و اشـک
در چشـمانش جـاری شـد و گفـت ایـن تـو نیسـتی کـه آمـدی .این
سیدالشهداسـت کـه مـن را قابـل دیده تـا به خانـه من سـر بزند .آن
پنجشـنبه آنقـدر جمعیت آمد و هیئت شـلوغ شـد که توجـه همه را
به خـود جلـب کرد.

گفتوگو با بنیانگذار هیئت عباسیه ،حاج محمد احمدی

حباهـلبـیت
به زندگی من برکت داده
سعید سعیدی  
ساده ،بیآالیش و مهربان است ،آنقدر که حس پدربزرگ را برایمان تداعی میکند .پیرمردی 80ساله با لهجه شیرین آذری که تقریبا همه عمرش
را در راه خدمت به اهل بیت bگذرانده و عاشقانه از همین روزهای خدمت و مداحی میگوید .از تشکیل هیئت عباسیه برایمان تعریف میکند که
نزدیك به چهار دهه قبل برای تشکیل هیئتهای خانگی پایهگذاری کرده و فعالیتش فقط به دهه محرم خالصه نمیشود .اگر میخواهید درباره
این پیرغالم اهل بیت که شـاعر هم هسـت و اشـعارش به دو زبان ترکی و فارسی در «منظومه غم» چاپ شده بیشتر بدانید با ما همراه شوید.

*حاجآقـا! از هیئـت عباسـیه آغـاز کنیـم کـه سالهاسـت
میعـادگاه شـیفتگان اهـل بیت bاسـت.
از کودکـی و جوانـی بـه هیئـت عالقـه داشـتم .تا اینکـه حدود  40سـال
پیـش هیئـت عباسـیه را پایهگـذاری کـردم کـه خـدا را شـکر تـا امـروز
اسـتمرار داشـته .ایـن هیئـت درواقـع یک هیئـت خانگی اسـت که فقط
بـه ماه محـرم محـدود نمیشـود و در تمـام طول سـال جمعههـا برگزار
میشـود و در همـه جای تهران در حـال چرخش اسـت .جمعیتی که در
ایـن هیئتهـا حضور پیـدا میکننـد بـه  300نفـر و بعضـا  400نفر هم
میرسـد .بسـیاری از اهالی هیئت بازاریها هسـتند .یکـی از ویژگیهایی
کـه ایـن هیئت دارد این اسـت که رئیـس نـدارد .درواقع از همـان ابتدای
تأسـیس ،ایـن قانـون را گذاشـتیم که هیئت نباید رئیس داشـته باشـد و
همـه خادم باشـند .چـه من و چه مداحـان دیگری که در هیئت عباسـیه

میخواننـد هیچکـدام پولـی بـرای مداحـی دریافت نمیکنیـم و فقط به
عشـق سیدالشـهدا gمیخوانیـم و ایـن را وظیفـه خود میدانیـم .این
طـور نمیشـود کـه بگویم یکبـار هم که شـده بایـد به هیئـت بیایيد و
آن را از نزدیـک ببینید.
*اولین بـاری را کـه روضهخوانی یـا مداحی کردیـد به خاطر
دارید ؟
تقریبـا از  18 ،17سـالگی شـروع بـه مداحـی کـردم امـا اوایـل
نمیتوانسـتم .یـادم هسـت در هیئتـی کـه میخوانـدم چـون خیلـی
خـوب بلـد نبود م فقـط به دلیـل عالقـه ايـن كار را انجام مـیدادم .تا
اینکـه امـام رضـا gبه مـن عنایتی کـرد و قـدرت و اعتمـاد به نفس
خوانـدن بـه یـاری خـدا در مـن بـه وجـود آمـد و از آن به بعـد دیگر
خیلـی جـدی شـروع بـه خواندن کـردم.

خداکند
با اهل بیت
محشور شوم
حاج محمـد احمـدی البـهالی گفتوگـو از آرزویش
بـرای مـا میگویـد و درخواسـت ویـژهاي از جوانان
دارد؛ «مـن بیشـتر عمر خـودم را در این راه سـپری
کـردهام و سـرد و گـرم روزگار را چشـیدهام .هیـچ
چیـز ماننـد حـب اهـل بیـت bبـه زندگی انسـان
برکت نمیدهـد .از ایـن رو توصیهای کـه میتوانم به
جوانـان بکنم این اسـت که خـادم امام حسـینg
و رهـرو راه اهـل بیـت باشـند .اگـر این طور باشـد،
هرچـه از سیدالشـهدا gبخواهند به آنهـا میدهد.
بـا توجه بـه عمـری کـه در این راه سـپری کـردهام
تنهـا آرزویـم این اسـت کـه وقتـی از دنیا مـیروم
بـا سیدالشـهدا و اهـل بیـت bمحشـور شـوم».

محمدحسینمهدیپناه ،شاعرآیینیو
ترانهسرای جوان معتقد استبسیاری از اشعار
یکبارمصرفند

سبکمحوریبهشعر
هیئتآسیبمیزند
امیررضا سجادیان

 19سـاله بـود که فكر كرد میتواند عشـق و محبـت خودش
را با زبان شـعر به سـاحت مقدس ائمـهاطهار bبیـان کند.
به مـرور زمان این تلاش در مسـیر جدیتری قـرار گرفت و
جامعه ستایشـگری و برخی از هیئتها او را بیشتر شناختند.
او حیدر توکل را اسـتاد خودش میداند و شـاید بیشـتر از هر
اثری ،شـعری که در وصـف اباعبداهلل gسـروده و مخاطبان
آن را بـا نـوای جـواد مقدم شـنیدهاند به دل بنشـیند؛ همان
عاشـقانه معروف «توی تومار زوارت اسـممو ننـدازی از قلم یا
یپنـاه خـودش را در فضای
ثاراهلل» .البته محمدحسـین مهد 
شـعر آیینی محدود نکرده و ترانهسـرایی و سـاختن سـبک
را هـم در دسـتور کار خـود قـرار داده .او معتقد اسـت شـعر
موفـق آیینـی بایـد از پشـتوانههای درک درسـت تاریخی،
ارزشهـا و نگرشهـای دینی برخوردار باشـد و اگـر فاقد این
ویژگیها باشـد درواقع شـعر آیینی موفقی عرضه نکردهایم.
*به نظر شما اصلیترین خصوصیت شعر آيینی چیست؟
شـعر آيينى شعرى اسـت كه قابليت استفاده در هیئتها و مجالس
روضه را داشـته باشد و بتواند دلها را به محبت حضرات معصومین
گـره بزند .بهتر اسـت شـعرى كـه در اين حوزه سـروده میشـود از
غنـاى ادبی برخـوردار باشـد و از يك احسـاس و عاطفـه زالل بهره
ببرد.
*با این حسـاب مداحـان باید برای انتخاب شـعر خوب چه
رویکردی را در دسـتور کار خود قرار دهند؟
متأسـفانه مداحان نسـل جدید عمدتا بیش از اهمیـت مضمون اثر
بـه سـبک آن شـعر میاندیشـند .از ایـن رو خيلـى از آثـار يكبـار
مصرفند و ماندگارى الزم را ندارند .معموال آثار موفق آثاری هسـتند
كـه از هـر دو عنصـر غنای ادبی و سـبک وزین بهـره ببرند.
*بـا توجه به این مسـئله از بین شـعرای قدیمـی و معاصر

به کدام شـاعر عالقهمندیـد و احیانا از کدام شـاعر تبعیت
میکنید؟
همه کسـانی کـه برای ادبیـات آیینی مخصوصا شـعر هیئت تالش
میکننـد قابـل احترامنـد امـا نمیتوانیـم از کنـار نـام اسـاتیدی
همچون اسـتاد علی انسـانی ،اسـتاد حیدر توکلی و دوسـتان شاعر
امـروزی مثـل محسـن عربخالقـی ،امیرحسـین الفـت ،محسـن
حنیفی و محمد بیابانی به سـادگی بگذریم .اینها نوابغ شـعر آیینی
و مباهـات مرثیـه ،نوحـه و اشـعار هیئت بـه شـمار میروند.
*خصوصیـات اخالقـی و فنی یک شـاعر خوب چیسـت؟
بـا تیپهـای خاصی کـه بعضـی از شـعرا دارنـد موافقید
و نظرتـان در مـورد اينكـه شـاعران یـا مداحـان یونیفرم
مخصوصـی مثل عبا داشـته باشـند چيسـت؟
متواضـع بـودن ،مردمـىبـودن ،به داشـتههاى فعلى قانع نبـودن و
تلاش در جهـت ارتقاى سـطح كيفى شـعر و مـواردى از اين قبيل
از مهمتریـن ویژگیهایـي اسـت که یک شـاعر باید داشـته باشـد.
در بحـث پوشـش مقـداری به عـرف زمانـه برمیگردد .شـايد توقع
نمـیرود يك جـوان امروزى عبـا بـه دوش بیندازد ولـى ظاهر يك
شـاعر اهـلبيتى بايـد رنـگ و بويى از اهلبيت داشـته باشـد.
*انحرافـات و آسـیبهای موجـود در فضـای شـعر را چه
عواملـی میدانیـد؟ به نظرشـما بایـد چگونه با ایـن آفات
مقابلـه کرد؟
مهمترين آسـيب موجود در فضای شـعر آیینی موضوع سبکمحور
بودن اسـت و بعضا ریتمهای تند و ضرباهنگهایی که شـاید خیلی
در شـأن جلسـات اهلبیت bنباشـند .مقدارى از این سـبکها و
ریتمها به ذائقه و سـلیقه مداح برمیگردد كه شـاعر متناسـب با آن
ذائقـه اثرى را تولید میکنـد .امروز بیش از هـر روز دیگری نیازمند
ارتقـاي روحیـه معرفتافزایی هسـتیم .در این شـرایط تنهـا ایجاد
شـور و هیجان مالک نیسـت .به تعبیر یکی از بزرگان ستایشـگری
فقط تخلیه نباشـد .تغذیه هم الزم اسـت.
*شـما از جمله شـاعرانی هسـتید کـه در حوزه سـاخت
ترانـه و ملـودی هـم کارنامـه خوبـی دارید .برای سـاخت
یک ملـودی و تنظیـم آن چقـدر فکر میشـود کـه از هر
لحـاظ مناسـب آن ایام و مناسـب شـعر و صدا باشـد؟
گاهى اثر يا ملودىاي كه سـاخته ميشـود جوششـى اسـت ،گاهى
كوششـى اسـت و در مقاطعی كال شـع ر محـور توليد اثر میشـود.
يعنـى شـاعر كالمـى را روى آهنگى سـوار مىکند و حتمـا در این
میـان اقتضائات و الزامـات اثرى كه در ايام شـادى خوانده ميشـود
بـا اثرى كه بـرای اجـرا در ايام عـزادارى آماده میشـود فـرق دارد.
*جـذب مخاطب جوان برای شـما چقدر اهمیـت دارد؟ آیا
موافقیـد کـه سـبکهای امروزیتـری برای اهـلبیتb
سـاخته شـوند تـا جوانـان بیشـتری جـذب هیئتهـاي
مذهبی شـوند؟
جـذب مخاطـب جـوان از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت اما اين
جـذب نبايد به هر طریق و سـبکی انجام شـود .سـبك مىتواند در
ن حال متناسـب با عصر امـروز ،وزین و چارچوبمند هم باشـد.
عي 
*یک نوحه خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
لفـظ نوحـه در معنـاى لغوى به معنـاى گريـه و زارىكردن اسـت
امـا در هیئتهـا به شـعرى اطالق میشـود كه مرثيهمحور باشـد و
موجى از همنوايى و همصدايى را بین مخاطبان حاضر در جلسـه به
راه بینـدازد .نوحه موفق نوحهاى اسـت كه مـردم آن را زمزمه كنند
و در خاطرههـا باقی بماند .شـايد شـاخصترين و بارزترين نوحهها،
نوحـه «هم ه جـا كربال»سـت كـه آن را در دوران كودكـى با صداى
مرحـوم حاج احمد دلجو شـنیدم.
*به نظر شـما یـک نوحه آیینـی بـرای اینکه قوی باشـد
بایـد دارای چـه مؤلفههایی باشـد؟
نوحـه قـوى و مانـدگار نوحهاى اسـت كـه در عيـن نوآورانـه بودن،
غامـض نباشـد و از حیـث سـبک و محتوا بتوانـد به راحتـی ذهن،
اندیشـه و روح مخاطـب را درگیـر خـودش کنـد .چنیـن اثـری به
مراتـب تلاش و دقـت نظـر بیشـتری را میطلبد.
*شـعر هیئت اقتضائاتی دارد .وقتی یک خواننده از شاعری
میخواهد شـعری برایـش بگوید قـراردادی منعقد میکند
ولی ایـن سـازوکار در هیئـت وجود نـدارد .مداح شـعر را
اسـتفاده میکنـد و ممكـن اسـت در برخـی مواقـع آن را
تغییـردهد .به عنـوان یک شـاعر فکر میکنیـد اصال این

خـــــط خبــر

آیتاهلل محمدتقی مصباح یزدی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مؤسسه امام خمینی wدر نخستین اجالس ملی رابطان
جامعه ایمانی مشعر طی سخنانی با تأکید بر اینکه هیئتهای مذهبی کشور باید یک نشریه واحد داشته باشند ،گفت« :باید از هر سوژهای
که در هیئتها وجود دارد استفاده شود .رابطانی که در یک استان هستند حداقل هفتهاي یکبار با یکدیگر مالقات داشته باشند و تبادل نظر
کنند تا اگر در مواردی اختالفی هست ،برطرف شود».
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عرف درسـت اسـت و چه تفاوتـی با هـم دارند؟
همانطـور که اشـاره کردید لحاظ شـدن حق و حقوق مـادى براى
ترانهسـرايان در فضاى آزاد امرى معمول و مسـبوق به سـابقه است
امـا در فضـاى هیئتهـا این اتفـاق نمیافتد .يـك وقـت مداحى از
طريق مداحى خودش امرار معاش خاصى ندارد و صرفا در جلسـات
محلى میخواند .شـاعر حتمـا از او توقعـى ندارد اما بـرای مداحانی
كـه برای مداحـی یک دهه محرم مبالغ هنگفتـی دريافت مىكنند
هيـچ عيبى ندارد براى شـاعرى كه براى سـاخت آثـار ادبی و حتی
سـبک آنها از هیچ کوششـی دریغ ندارد مبلغى در نظر گرفته شود.

تقدیم به
جایگاه واالی
شهدای

مدافع حرم

جانم به شهدايى كه معبر براشون وا شده
رمز عملياتشون «يا زينب كبرى» شده
رفتن همونايى كه بود غيرت تو رگ و خونشون
آزادگى مرهونشون ،مردونگى مديونشون
رفتن جووناى وطن پيش جوون كربال
از زينبيه پر زدن تا آسمون كربال
بىتابى و بىسر شدن ،اينها همه كار دله
اين شور دفاع از حرم ميراث ابوفاضله
ايمان خدايى مىخواد ،دل دادن به بندگى 
شيدايي فدايى مىخواد ،دلكندن از زندگى 
سخته كه بشى بدرقه با گريههاى بىامون
اون لحظه كه ميخواى برى بچهات بگه بابا بمون!

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 39

سهشنبه  27تير 1396

 23شوال 1438

خـــــط خبــر

08

به همت بنیاد بینالمللی غدیر استان قم مرحله چهارم دورههای غدیرشناسی با حضور بیش از  400طلبه و استاد دانشگاه خواهر در این استان برگزار
میشود .هدف از برگزاری این دورهها که از  25تیرماه به مدت دو ماه برگزار میشود ،تربیت بیش از  400مربی غدیرشناس در سطح کشور است.
در طول سه دوره گذشته بیش از  1000نفر از اساتید و طالب تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتند تا از توان آنها در راستای تبیین و تبلیغ امر
غدیر در کشور استفاده شود.

داریم با «حسین حسین» پیر میشویم...

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی بگیرید و برای «چهارده» ایمیل
کنید تا در همین صفحه منتشر شود.
qudsonline14@gmail.c om

یکـی از کارهایی که در اسلام بسـیار بـه آن توصیه شـده ،صله
رحـم و سـر زدن بـه بزرگترهـا و خویشـاوندان اسـت .بـه ویژه
آنها که چشـمانتظار هسـتند و با دیدن فامیل و دوسـت و آشـنا
خوشـحال میشـوند .اما بایـد بدانید کـه این صله رحـم تنها به
زنـده بودن افـراد محصور نمیشـود .درواقع وقتی دستشـان از
ایـن دنیا کوتاه میشـود و به سـرزمین ابدی کـوچ میکنند ،در
آن دنیـا چشـمانتظار خيرات ما از این دنیا هسـتند .برای همین
ش شـده .ایـن کار عالوه بر
در اسلام بـه زیارت اهل قبور سـفار 
خوشـحال کردن اهـل قبور برای خـود ما نیز فوایـدی به همراه
دارد .چنانچـه رسـول اکـرم kفرمـوده« :بـه زیارت اهـل قبور
برویـد تا یاد آخرت در شـما زنده شـود» .آن حضـرت همچنین
فرمـوده« :به قبرسـتان و زیارت مـردگان بروید تا ایـن کار برای
شـما درس عبـرت شـود» .روایـت اسـت هـر کـس هـر جمعه
بـه زیارت قبـر پدر و مـادر خـود برود ،هـم گناهانش بخشـیده
میشـود و هـم نـزد خـدا فرزنـدی نیکوکار بـه حسـاب میآید.
بـه عبـارت دیگـر ،دعا نـزد قبر والدین مسـتجاب اسـت اما سـر
زدن به قبرسـتان و فاتحـه خواندن برای مـردگان فواید دیگری
هـم دارد .با این کار ناراحتی شـخص کم میشـود و در اثر گریه
بـر بالیـن قبور ،غـم و غصـه او از بین مـیرود .زیـارت اهل قبور
بـه نوعـی ارتبـاط با دنیـای ابـدی اسـت و شـخص از روح پاک
متوفـی مـدد میگیـرد و اگر خواسـتهای داشـته باشـد بـه ویژه
هنـگام زیارت قبور ائمه و والدین حاجتروا میشـود و بسـیاری
فوایـد دیگـر کـه در حوصله این سـتون نمیگنجد .خوب اسـت
آخـر ایـن هفتـه را بـه زیارت اهـل قبور خـود اختصـاص دهید.
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کانال تلگرام
علیرضا پناهیان

بیشــک یکــی از ســخنرانان بنــام و تأثیرگــذار
کشــور اســتاد علیرضــا پناهیــان اس ـت .خيليهــا
او را میشناســند .او تنهــا یــک واعــظ و ســخنران
صرف نیســت بلکه یک اندیشــمند سیاســی است
کــه بــا بررســی همهجانبــه موضوعــات روز کشــور،
نطقهــای خــود را بـرای مخاطبــان ایـراد میکند؛
اســتادی خوشــرو و خوشاخــاق کــه بــه واســطه
همیــن خوشخلقــی هــر چیــزی کــه میگویــد
الجــرم بــر دل مینشــیند .زوایــای دیــد ایــن عالــم
دینــی آنقــدر زیــاد اســت کــه تقریبــا راجــع بــه
همــه چیــز صحبــت کــرده و میکنــد؛ از نمــاز و
واجبــات گرفتــه تا مسـائل دیگــر که شــاید خیلی
بــه آنهــا توجــه نداشــته باشــیم .از ایــن رو ،در ایــن
بخــش در نظــر داریــم بــه معرفی کانــال تلگـرام او
بپردازیــم تــا از ایــن طریــق هــم بــا مسـائل دینــی
آشــنا شــوید و هــم بــا خــود او .بــرای عضویــت
در کانــال او در تلگــرام کافــی اســت آی دی
 @panahian_irرادر شبکه تلگرام وارد کنید.

کتاب

شیعه جعفری  

کتاب «شـیعه جعفـری» که توسـط دكتر
محمدمحسـن ربانـی بـه رشـته تحریـر
درآمـده میتوانـد منبعی مناسـب و خوب
بـراي شـناخت کاملـی از شـیعه جعفـری
باشـد .در ایـن کتـاب بـه سـواالت مبهـم
پیرامـون این مکتـب از چگونگی تشـکیل
آن ،پیـروان آن و ...پاسـخ داده شـده .در این
کتـاب ابتـدا نگاهی گـذرا بـه زندگـی امام
صـادق gشـده و پـس از آن در فصـول
مختلف به مسائلی از جمله ایمان ،شجاعت
و اخالص آن حضرت پرداخته شـده اسـت.
اگـر فرصـت مطالعـه داریـد ،خوانـدن
ایـن کتـاب ارزشـمند را از دسـت ندهیـد.

زیارت اهل قبور

اپلیکیشن
صادقیه
شــهادت امــام صــادق gفرصــت مناســبی
اســت تــا بــا ســبک زندگــی ايشــان و شــیعه
جعفــری بیشــتر آشــنا شــویم؛ اینکــه امــام
ششــم شــيعيان چگونــه زمینــه ترویــج بیشــتر
مکتبــی را فراهــم کــرد کــه پایهگـذارش پیامبر
و امــام علــی cبودنــد .نرمافـزار «صادقیه» که
امــکان نصــب آن روی گوشــیهای هوشــمند
وجــود دارد یکــی از اپلیکیشـنهایی اســت کــه
بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــا زندگــی امــام
ششم شــيعيان بیشتر آشــنا شــویم« .صادقیه»
حــاوی زندگــی امــام صــادق gو روایاتــی
اســت کــه از آن حضــرت بــه مــا رســیده .ایــن
برنامــه اندرویــدی همچنیــن دارای آرشــیوی
از متنهــای زیبــا از زندگــی آن حضــرت و
امــکان ارســال آن بــه صــورت پیامــک اســت.

*

مناجاتنامه

خدایـا! فتنـه فزونـی يافتـه ،بال بـزرگ شـده و آزمایش
شـدت یافته اسـت .خدایا! اسـرار هویدا شـده ،رازهـا برمال
شـده و پردههـا افتـاده اسـت .خدایـا! زمین تنگـی میکند
و آسـمان خودداری.

*

خدایـا! در ایـن حـال و روز ،شـکایت جـز بـه تو بـه کجا
میتـوان بـرد و جز بـر زانوی تو سـر بـر کجا میتـوان نهاد؟
جـز به ریسـمان ت و بـه کجا میتـوان آویخـت و جـز در پناه
تـو کجـا میتـوان سـکنی گزیـد؟ خدايـا! جز بـر تو بـر که
میتـوان تکیـه کرد؟

سیدمهدی شجاعی

هـیئت

چهارده ضمیمه هفتگی روزنامه قدس
ویژه هیئتها و محافل مذهبی
مدیرمسئول:ایمان شمسایی

دبير تحريريه :زكيه سعيدي
		
دبير ويژهنامه :رضا صيادي
طراح نامواره :محمد صمدي

با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری عقیق www.aghigh.ir

w w w . q u d s o n l i n e . i r

