ایدههای هیأتی برای تقارن دهه محرم
و هفته دفاع مقدس
پیش رو ،بازنویسی و تجمیعِ ایدههای مطرح شده در نشست شورای منبر و در دهمین نشست خادمان استانی
محتوای ِ
جامعه ایمانی مشعر است .امید است این تقارن ،فرصت و پلهای بلند باشد
برای ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در هیأتها.

ابتکارات داخل جلسه هیأت

 .1نامگذاری شبها به نام شهیدان مدافع حریم اهلبیت bیا دفاعمقدس یا حادثه منا و ....بر اساس یک مناسبت و مطابقت.
این مناسبت و وجه تسمیه میتواند سن شهید یا جنسیت وی یا شهدای شهید شده در محرم و ....باشد .به عنوان مثال شب
ششم که به نام حضرت قاسم gاست جلسه بهنام شهیدی نوجوان باشد .در این برنامه اولویت را با شهدای محله و شهر قرار
دهیم .در این برنامه میتوان از خانواده شهید هم برای حضور در مجلس دعوت کرد و یا بانی بخشی از هزینههای هیأت هم
شوند.
 .2تجلیل از شهدای منتسب به هیأت.
 .3در نوع پذیرایی هیأت میتوان از مدل پذیرایی در جبههها الگو گرفت و این را در هیأت بیان کرد.
 .4تجلیل از شهدای منبری ،ستایشگر و یا هیأتدار محله و شهرستان در صورت وجود.
 .5در قسمت پخش کلیپهای شهدایی که میتواند هر شب در آخر هیأت انجام شود نیز میتوان تمرکز را بر موضوع شهداء
و هیأت و سیدالشهداء gقرار داد.
 .6فضاســازی و دکور هیأت هم میتواند با محوریت تقارن دفاع مقدس و دفاع از حریم اهلبیت bبا کربالی سال  61انجام
پذیرد.
 .7بیان بخشی از یک کتاب خوب در مورد شهداء در هر شب و معرفی و تجلیل کتاب .مثل کتاب «سالم بر ابراهیم».
 .8برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع دفاع مقدس و شهادت در هیأت و اهدای کمک هزینه سفر به عتبات که این کار
میتواند با هماهنگی و همکاری با نهادهای متولی امر شهادت باشد.
 .9پیگیری حضور پیکر شهید گمنام یا مدافع حریم اهلبیت bدر یک شب هیأت.
 .10روضه نیابتی از شهدای محل یا شهر .هر نفر در هر شب حضور در مجلس روضه و گری ه خود را نیابتی از طرف یک شهید
انجام دهد .ورودی هیأت میتوان اسامی شهدا را در یک گلدان زیبا قرار داد و هر نفر نام مبارک یک شهید را برای روضه از
نیابت او انتخاب کند.
 .11در اجرای برنامههای فوق میتوان با کلیه نهادها و سازمانهای متولی امر شهید و شهادت تعامل سازنده نمود.

ابتکارات بیرون از جلسه هیأت

 .1الگوگیری از مدل شــهداء در دستهروی و ستونکشی زمان جنگ با چفیه و سربند برای حضور در اجتماعات خیابانی در
محرم و روز تاسوعا و عاشورا
 .2برای جمعآوری کمکهای مالی هیآت ،میتوان مدل پشتیبانی زمان جنگ را فضاسازی کرد.
 .3مبدأ یا مقصد یا بخشی از مسی ِر دستههای عزا را گلزار شهدا یا منازل شهداء انتخاب کنیم.
 .4جلسه هیأت یا زیارت عاشورا با خادمین هیأت در منزل شهداء برگزار شود و در همان جلسه از آنان برای حضور در برنامه
هیأت نیز دعوت شود .این برنامه میتواند هر روز صبح در دهه اول برگزار شود.
 .5دعوت خاص از خانوادههای محله برای حضور در مراســم هیأت .میتوان با قرار دادن کتابی خوب از شــهداء نظیر کتاب
«سالم بر ابراهیم» در سینی و تزیین آن ضمن معرفی و هدیه کتاب از آنان برای حضور در هیأت نیز دعوت نمود.
 .6نصب تصویر شهدای محله یا شهر سر درب منازل ایشان از طرف هیأت.
 .7توجــه ویژه به بحث مدارس و هیأت های مــدارس در هفته دفاع مقدس از طرف هیأت و دعوت از حضور نوجوانان برای
حضور در هیأت.

غنیسازی محتوای هیآت

 .1در بخش منبر هیأت موضوعات زیر میتواند به عنوان موضوعات پیشنهادی از طرف مدیر هیأت به سخنران مطرح شود:
 .1ســبکزندگی عاشورایی (حسینیشدن ،حسینیماندن و حســینیرفتن) با محوریت معرفی سیره و الگوی شهداء در این
زمینه
 .2تبیین مفهوم «لبیک یا حســین» در قالب «لبیک یا حســین یعنی »...که در هر شب از دهه اول محرم اشاره به تکالیف
اجتماعی ،اقتصادی ،علمی ،اعتقادی ،سیاسی و ...فرد مومن و انقالبی میشود .در این زمینه هم میتوان از تکلیف محور بودن
شــهیدان در هر کدام از این زمینه ها سخن گفت .به عنوان مثال شهید احمدی روشن نمونه بارز مکلف به تکلیف در حوزه
علمی است.
 .3تبیین رابطه امام با شــهیدان و بیان تشــابهات این ارتباط با رابطه سیدالشهداء gبا اصحاب و یاران با وفای خود .در این
زمینه میتوان عباراتی نظیر «اذلین بذلو همجهم دون احلسنی» و «اما بعد ف�إين ال اعمل احصا ًاب اوىف وال خري ًا من احصايب» را محور موضوع
بحث قرار داد.
کرامت شهادت در کربال و دفاع مقدس و جبهه شام و عراق .اشاره به
ِ
« .4محرم نمایشــگاه کرامت شــهادت» تبیین موضوع
جایگاه حقیقی شهادت و شوق به جهاد در اصحاب سیدالشهداء gو شهدای دفاع مقدس و مدافع حریم اهلبیت( . bارسال
محتواهای مربوط به شعار کرامتناالشهاده به منبریها)
 .5بیان سیره و زندگی اصحاب سیدالشهداء gو تطابق ویژگی های زندگی آنان در زندگانی شهدای ما.
g
« .6بالی عظیم و کشتی نجات» هم میتواند پیوند خوبی برای بیان این واقعیت باشد که اصحاب امام حسین با توجه فتنه
و بالی عظیمی که سلیمان صرد خزاعیها در آن جاماندند با تمسک به والیت و امامت ،سوار بر کشتی نجات شدند و رهایی
پیدا کردند و عین همین داستان نیز در جریان انقالب ما و پس از آن نیز وجود دارد.
« .7از عاشورایحسینی تا عاشورایخمینی» نیز از دیگر موضوعات مهم است که میتواند به پیوند عاشورای سال  61هجری
قمری با عاشورای سال  1361هجری شمسی بپردازد و ابعاد و زوایا و وجوه تشابه و تفارق آن دو را تشریح کند.
 .8تحلیل وصایا ،رجزها و شعارهای اصحاب سیدالشهداء gو پیوند آن با وصیتنامههای شهداء.
 .2موضوعات فوق میتواند بهعنوان محورهای گریز و ارتباط در روضهخوانی و اشعار سینهزنی هم قرار گیرد .به عنوان مثال
پیوند مقتل و نحوه شهادت شهدای کربال در هر شب با نحوه شهادت رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حریم اهلبیت.b
 .3در بخش محتوایی هیأت اعم از منبر و سخنرانی از دیگر شهداء مثل شهدای جبهه مقاومت کشورهای اسالمی و شهدای
جهان اسالم مثل شیخ زکزاکی و شیخ نمر ،شهدای ترور ،شهدای منا و ...صحبت به میان آورده شود و یاد و خاطره آنان نیز
احیا گردد.
 .4استفاده از سبکها و نوحهها و نغمههای زمان جنگ.
 .5هر شب یک راوی میتواند در جلسه هیأت قبل از منبر یا بعد ازآن به صورت کوتاه به روایتگری دفاع مقدس بپردازد .در
این برنامه میتوان به دالوریها و رشادتهای شهدای مدافع حریم اهلبیت bایرانی و افغانستانی نیز پرداخت و جبهه شام
و عراق را نیز روایت کرد.
 .6با توجه به دهه اول محرم از روایت گری عملیات های انجام شــده در محرم و بیان حال و هوای آن عملیات ها نیز نباید
غافل شد.

