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ُر أَْو یَْخَشى« )طه/44( َُّه َطَغى * َفُقوَل لَُه َقْوًل لَیًِّنا لََعلَُّه یََتَذكَّ »اْذَهَبا إِلَى ِفْرَعْوَن إِن

 اگر قصد راهنمایی و تربیت کسی را دارید، در قدم اول از گفتار نرم و با محبت بهره گیرید  ؛ حتی اگر مخاطب شما فرعون سرکش یا سران لجوج کفار جاهلی باشند. 

حجت االسـام سـیدعلی خمینی نوه امـام خمینیw در حرم مطهـر امامw گفت:»امـروز افتخار می کنیم به رهبـری که وقتی در مجلس خبرگان ریاسـت 
و والیـت جامعـه به ایشـان پیشـنهاد شـد ایشـان از سـر تواضع کامـل و نه از سـر تعارف دنیـا را پـس زد. این را مقایسـه کنید با احـزاب مختلفی کـه در دنیا 

وجـود دارد و پول هایـی کـه خرج می کنند تا به ریاسـت برسـند.«
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قدم اول، گفتار نرم

بازتاب

* محمد صادقى 110: شهرت در مداحی و نرخ تعیین کردن 
مداحان بزرگ ترین معضل شده است. لطفا درباره این موضوع 

گزارش های مفصل تری بنویسید.
*امیر اكبری: حرف های قشنگ را همه می توانیم بزنیم اما تا 
زمانی که نهادی تشکیل نشود برای ساماندهی این آشفته بازار 

مداحی؛ ماجرا از همین قرار است. 
* علیرضا نیکو: وای از آن روزی که مجلس عرشی و آسمانی 
روضه اهل بیت محلی برای خودنمایی و شهرت طلبی بشود. 

ان شاءاهلل هیچ وقت و هیچ جا این طور نشود.
* میثم مدبری: خوشحالم که مطالب جدیدتان حرف های دل 

ماست که توسط پیرغامان اهل بیت مطرح می شود. 
*  هیئت بابت الحسین: کاش حرف هایمان همان اعمالمان باشد.

محمدمهدی سیار : عالمانه قدم برداریم

 رسـانه های مذهبی خوب کار می کنند اما جامع و کامل نیسـت. محدودشـدن برنامه های مذهبی به مراسـم مذهبی ضعف بزرگ رسـانه 
اسـت. اگر معتقدیم دین از زندگی جدا نیسـت باید الگوی جامعه اسـامی را به تصویر بکشـیم و این وظیفه رسـانه های مذهبی اسـت. 
مسـتندها و فیلم های نمایشـی البته نه آنچه برخی مردم دوسـت دارند ببینند بلکه آنچه هسـت، نشـان دهیم. ما که در جامعه شـعر و 
ادب مشـغول هسـتیم تأثیر کار شـما را می بینیم که سـروده ای از ما منتشـر می کنید چقدر زود به دسـت مردم می رسـد و بازتاب پیدا 
می کند. تأثیرگذاری حضور و فعالیت شـما بر هیچ کس پوشـیده نیسـت اما متاسـفانه در بعضی اوقات سـلیقه های ما از دسـتورات دینی 
و عـرف جامعـه فاصله می گیـرد. گاهی اوقات انـگار درجا می زنیم و اصـا در گردونه فعالیت های اجتماعی مردم فعالیت نداریم. رسـانه مذهبی 

مسـئولیت دارد که این فاصله را به حداقل برسـاند. از طرفی بسـتر رسـانه می تواند کانونی برای حرکت مردم در راسـتای دین، بیداری اسـامی و کارکردهای عبادی، سیاسـی، 
تبلیغی، آموزشـی، تربیتی، مبارزاتی امت اسـامی باشد. معتقدم  نقش رسانه و پایگاه های وسـایل ارتباط جمعی نوین در ترویج و اشاعه فرهنگ دینی میان عموم مردم به ویژه 
جوانـان ایـن اسـت که همزمـان با پیشـرفت و بُروز تکنولوژی هـای جدید ارتباطی و هنری، شـیوه انتقـال پیام های دینی بـا اسـتفاده از  قالب های هنری، جذاب شـود 
 تـا توجـه جامعـه هـدف به ویـژه جوانـان را جلب کنـد. مـا و دوسـتانمان در عرصه شـعر و ادب و مـدح و ثنا می کوشـیم تا مـردم را یک قـدم به مفاهیـم اهل بیت
نزدیک تـر کنیـم امـا تصـورم بر این اسـت که شـما ایـن قدم هـا را نزدیک تـر و مـا را زودتر به هدف می رسـانید اگر این گام ها شـکل سـنجیده و عالمانه داشـته باشـد. 

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اینجا بخوانید      . منتظر پیشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستیم.
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روایت حاج غالمرضا سازگار پیرغالم اهل بیت از روزهای مبارزه و پیروزی

گفته بودند هرجا سازگار را دیدید با تیر بزنید

تاكنـون گفت وگـوی  آقـا! شـاید     حـاج 
اختصاصـى دربـاره روزهـای مبـارزه مـردم 
علیه رژیم ستمشـاهى نکرده ایـد از آن روزها 
برایمـان تعریـف كنید. بـه عنوان یـک مداح 

چطـور بـرای انقـالب تـالش مى كردیـد؟
هـم مـداح بـودم و هـم شـاعر، بنابرایـن خودم شـعر 
می سـاختم و خـودم هـم می خوانـدم. خـدا را شـکر 
فعالیت هایـم آن قـدر تاثیرگـذار شـده بـود که حکم 
ترور مرا داده بودند. سـازمان امنیـت گفته بود، هرجا 

سـازگار را دیدیـد، با تیـر بزنید.
   بیشتر كجاها مى خواندید؟

همـه جای تهـران. در مسـاجد و حسـینیه ها و حتی 
در راهپیمایی هـا. اصـا برایـم فرقی نمی کـرد که چه 
حکمی برایم داده اند، فقط دلم می خواسـت انقابمان 

به سـرانجام برسد.
  كدام شعرتان بیشتر از همه صدا كرد؟

آن روزی کـه سـینما رکس آبـادان را آتش زدند، شـعر 
من شـاه بدی هسـتم را سـروده و خواندم. در این شـعر 
می خوانـدم، »منـی کـه بـر شـما در سـینمای خیس 
آبـادان، کبـاب بی تقلـب می پزم از گوشـت انسـان، من 
شـاه بدی هسـتم« که مردم هم بـا طعنه می گفتند نه 
نه. این شـعر خیلی صدا کرد و مردم مـدام می خواندند. 
همچنین شـعری که در روز چهلم شـهدای میدان ژاله 

خواندم هـم خیلی بازخورد داشـت.
گیـر  وقـت  هیـچ  شـرایطى،  چنیـن  در   *

نیفتادیـد؟
یـک روز در نظام آبـاد هیئـت داشـتم کـه پلیس هـا 
ریختنـد و همگی گیر افتادیم اما توانسـتم خـودم را 
نجـات دهم. به یکـی از پلیس ها که اتفاقـا آدم خوبی 
هـم بود، گفتـم روضـه دارم و باید بـروم تا به مجلس 
برسـم؛ آن پلیس کمکم کـرد و مرا به بیـرون هدایت 

کـرد. آن روز مثل خیلی از روزهای دیگر، خطر از بیخ 
گوشم گذشـت و گیر نیفتادم.

* خاطره جالبى هم از آن دوران دارید؟
آن روزهـا پـر از خاطره اسـت که هیچ وقـت فراموش 
نمی شـود. یکـی از خاطرات خیلـی جالـب آن روزها، 
اتفاقـی بود کـه در اصفهان افتـاد. رفقا می گفتند یک 
روز دانشـجویان تجمـع کـرده و شـعار مرگ بر شـاه 
خائـن وطن فـروش می دادنـد کـه مسـئول نظامـی 
شـهر بـرای خنثی کـردن ایـن تظاهـرات، یکسـری 
افـراد بیسـواد و سـیاهی لشـکر را جمـع کـرده بـود 
تـا شـعار مخالف آنهـا بدهند امـا این افـراد نـادان در 
پاسخ به شـعار دانشـجویان می گفتند جاوید باد شاه 
خائـن وطن فروش! به واقع از این دسـت خاطرات کم 
نداریـم که ایـن خاطـرات در آن روزها باعث می شـد 

لبخند به لـب انقابیـون بیاید.
   برای خودتان هم خاطره شیرینى اتفاق افتاده؟

یـک روز در بهشـت زهراh درحالـی کـه مـردم مـرا 
بـه دوش گرفتـه بودنـد اشـعاری خواندم کـه خیلی 
تاثیرگـذار بـود. باتوجـه بـه این کـه مـرا از قبـل هـم 
تهدیـد کـرده بودند، خیلی هـا به من گفتند، امشـب 
منـزل نرو، چـون حتما می آینـد و تـو را می برند. من 
به حرفشـان گوش نکـردم و بـه منزل رفتم. سـاعت 
10 حکومـت نظامـی بود امـا سـاعت 12، زنگ خانه 
مـا را زدنـد. همسـرم با نگرانی پرسـید چه شـده؟ به 
ایشـان گفتم بـه خاطر شـعری که امـروز خوانـده ام، 
مامـوران آمده انـد مـرا ببرنـد. بـا صلـوات سـمت در 
رفتـم و با تـرس و نگرانـی در را بـاز کـردم. در کمال 
نابـاوری دیدم خبـری از مامـوران نیسـت! بلکه فقط 
خانـم همسـایه آمـده تا در مـورد لبـاس جدیدی که 
خریـده نظـر همسـرم را بپرسـد! آن شـب بـا تمـام 
اسـترس هایش بـه خیـر گذشـت و یک بـار دیگـر از 

خطر نجـات پیدا کـردم.
   حـاج آقـا! آن دوران همه مداحـان فعالیت 
سیاسـى داشـتند یا ایـن فعالیـت منحصر به 

تعداد خاصـى از مداحـان بود؟
اتفاقا برعکس، تعداد انگشـت شـماری از مداحان بودند 
که وارد سیاست نمی شدند. بیشـتر مداحان خدمت به 
انقاب را وظیفه خودشـان می دانسـتند و با شـرکت در 
راهپیمایی هـا، دم می دادنـد و نوحـه می خواندنـد. خود 
مـن چندبـار در راهپیمایی هایـی حضور داشـتم که به 
تیرانـدازی ختم شـد. حتی یک بار در خیابـان طیب آن 
زمان، تیر دقیقا از باالی سـرم رد شـد و به دیـوار خورد. 
متاسـفانه سـعادت شـهادت نداشـتم و هیچ وقـت این 

موضوع را فرامـوش نمی کنم. 
   عـالوه بـر فعالیت هـای انقالبـى، از نزدیک 

هم بـا امـام ارتباط داشـتید؟
روزی در قـم و در محضر ایشـان و در نیم قدمی امام، 
شـعری را برایشـان خوانـدم. در ایـن شـعر صحبـت 
آیـت اهلل امینـی را کـه گفته بودنـد امام ذخیـره الهی 
برای شـیعه هسـتند، آورده بودم که شـعر خوبی هم 

از آب درآمـد.
    در مجموع چند شعر برای انقالب گفته اید؟

شـعرهایی که بـرای تحوالت انقـاب، دفـاع مقدس، 
منافقیـن و... گفتـه ام، یـک کتـاب 500 صفحـه ای 
می شـود امـا چـون ایـن اشـعار در آن دوران کارآمـد 
بـود، هیچ وقت این کتاب را چاپ نکردم. این شـعرها 
بـرای آن موقـع مفید بود و خیلی هم اسـتفاده شـد. 
نـه تنهـا خـودم ایـن اشـعار را می خواندم بلکـه بقیه 

شـاعران را هـم تغذیـه می کردم.
    الن هم شعر سیاسى مى گویید؟

اگـر الزم باشـد می گویـم کـه اتفاقا چندسـال پیش 
هـم شـعری گفتم.

مداحـان یکـى از تاثیرگذارتریـن گروه هـای مردمـى هسـتند كـه در رویدادهـای ملـى بزرگـى همچـون دوران انقـالب و دفـاع مقـدس، نقـش 
مهمـى را ایفـا كـرده و شـانه بـه شـانه مـردم برای رسـیدن بـه پیـروزی قـدم برداشـته اند. حـاج غالمرضـا سـازگار پیرغـالم اهل بیـت نیز 
یکـى از آن مداحانـى اسـت كه نامـش به عنـوان فعال سیاسـى دوران انقـالب به چشـم مى خـورد. او خاطـرات زیـادی از آن دوران انقـالب دارد؛ 
یعنـى زمانـى كه 35 سـال بیشـتر نداشـته و در همان سـن و سـال بـا اشـعار و صدای نابـش، بـرای پیروزی انقـالب اسـالمى تالش كرده اسـت.

 نفیسه خانلري
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آیـت اهلل جوادی آملـی در جلسـه درس تفسـیر خود دربـاره بزرگداشـت ایام فاطمیـهh گفت:»عزای ائمـه را ما فقط به اشـک خاصه نکنیم فهمیـدن کمتر از 
گریـه کـردن ثـواب نـدارد. دو جـور مي شـود از فاطمیه بهـره برد؛ یکي خطبـه فدکیه آن حضرت را درسـي کـرد و خواند و فهمیـد و بعد گریه کـرد، یکي فقط 

».hگریـه کرد؛ فرق اسـت بیـن دو جور بهره بـرداري کـردن از فاطمیه حضـرت زهرا
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هـم شـاعر اسـت و هـم از مداحان نامـي روزگار تـا آنجا كه بسـیاري از مداحـان و شـاعران آییني، مدح هـا و سـروده هاي خـود را برگرفته 
از »علـي انسـاني« مي داننـد اما شـاید كمتر كسـي خبـر دارد كـه او در سـال هاي پیـروزي انقـالب از مبارزان علیـه حکومت پهلـوي بوده 
و اشـعار و خاطـرات بسـیاري نیـز، از آن دوران دارد امـا كم  تـر از آن روزگار تعریـف مي كنـد. علـي انسـاني در روزهایـي كـه بـه پیـروزي 
انقـالب اسـالمي گـره خورده صمیمانـه و سـاده دو ماجرا از سـال هاي مبـارزه علیـه رژیم ستمشـاهي را این گونـه برایمان تعریـف مي كند. 

 علیرضا پورمشیر

جـرم ما 
»عشق« بود

حاج علي انساني از روزهاي 
مبارزه و شكنجه در كمیته مشترك 
ضد خرابكاري مي گوید

روایت اول
كتك كاري توسط شعبان بي ُمخ

در  کشـور  باسـتاني  ورزش  قهرمـان  سـال 1344 
چـرخ زورخانه اي شـدم، همیـن افتخار موجب شـد 
کـه »شـعبان جعفـري« کـه آن روز هـا متولـي این 
ورزش بـود، براي مراسـم چهـار آبان و سـالگرد تولد 
محمدرضا شـاه من را بـه این جشـنواره دعوت کند. 
البتـه اگـر درسـت تر بخواهم بگویـم، بنـده را مجبور 
کردنـد کـه در ایـن مراسـم شـرکت کنـم تـا جلوي 
دیکتاتور سـابق چرخ زورخانه اي بزنم. در روز موعود، 
وسـط زمین ورزشـي بودم که احسـاس کـردم نوبت 
چرخیـدن مـن مقابل شـاه نزدیک اسـت. بـه همین 
دلیـل بـراي نچرخیـدن، از محوطـه ورزشـي خـارج 
و بـه جایـگاه تماشـاگران رفتـم. در همیـن حـال 
بـود کـه شـعبان متوجه عـدم حضـور مـن در میان 
ورزشکاران شـد و به جال پیشوائیان)بازیگر سینما( 
گفـت کـه مـن را پیـدا کنـد و به میـان ورزشـکاران 
بیـاورد. مـن در همان حـال نوجوانـي، با دیـدن این 
بازیگـر سـینما خـودم را بـه دل درد زده و گفتم: »به 
آقا)لفظـي کـه طرفـداران و نوچه هـاي شـعبان براي 
بگـو دچـار دل درد شـده  بـه کار مي بردنـد(«  وي 

و تـوان چرخیـدن نـدارم. جـال پیشـوائیان بعـد از 
اصرارهـاي زیـادش بـرای بازگشـت مـن به گـود در 
ورزشـگاه امجدیـه، قطـع امید کـرده بود به شـعبان 
جعفـري مي  گویـد: »او تمـارض کـرده و قصـد فـرار 
از ایـن کار را دارد«. مـن بـا صفـا و پاکدلـي بـه او 
اطمینان کـردم و به جال پیشـوائیان گفتم که دلم 
درد مي کنـد امـا این بي انصـاف خیلـي ناجوانمردانه 
مـن را لـو داد. ایـن ماجـرا، هرطـور بـود گذشـت و 
دو هفتـه بعـد، به دفتـر شـعبان احضارشـدم، بعد از 
معطلـي زیـاد وقتـي وارد اتاقـش شـدم در را محکم 
بسـت و بدون توقف، یـک ربع مرا با باتـوم کتک زد، 
در ایـن حـال با الفاظ رکیک و فحاشـي هاي زیـاد، از 
مـن پذیرایي کـرد و مي گفـت: فکر کـردي زرنگي؟! 
مي اندازمـت جایـي که عـرب، نـي انداخـت! من هم 
مجبور بودم چیـزي نگویم، ولي او بـا کمال وقاحات، 
هرچـه می توانسـت من را کتـک مـي زد. آخرش هم 
خسـته شـد و من را گوشـه اي انداخت. تـا آن موقع، 
شـاگردانش جرئـت ورود به اتـاق را نداشـتند. وقتي 
خسـته شـد، یکي یکـي وارد اتاق شـدند و بـه قولي 
زمینـه وسـاطت را فراهم کرده و بـه من گفتند که از 
»آقـا« عذرخواهي کـن. خاصه که ایـن عذرخواهي 

جـز مـدت کوتاهـي حبـس و محرومیـت از هرگونه 
فعالیـت ورزشـي، ثمـره دیگـري بـراي من نداشـت. 

روایت دوم
بازداشت در زندان ساواك

ماجـراي بازداشـت مـن بـر مي گـردد به مراسـم ختم 
سـالگرد شـهادت آیـت اهلل سـعیدي. جـداي از این که 
حضـور در مراسـم براي فعـاالن انقابـي تقریبا ممنوع 
بـود، امـا بنـده، ضمـن مداحـي در مجلـس ختـم، در 
 wاین مراسـم بـراي سـامتي و توفیق امـام خمیني
هـم دعـا کـردم. پیش تـر هـم چنـد بـار به مـن تذکر 
داده بودنـد کـه از هرگونه خواندن اشـعار کنایـي و دعا 
بـراي امام، در جلسـات روضه صرف نظر کنـم. ولي بعد 
از مراسـم، متوجه شـدم که تحت نظر ماموران سـاواك 
قـرار دارم بـه همین دلیل با تغییر لباس متواري شـدم 
و مجبـور شـدم براي مـدت زیـادي، مخفیانـه زندگي 
کنم. بعـد از مدتي که احسـاس کردم آب ها از آسـیاب 
افتـاده، دوبـاره به زندگـي عادي برگشـتم. در حالي که 
همه اینهـا، حدس و گمـان بـود و ماموران سـاواك در 
سـال1352 مـن را بازداشـت و بـه کمیتـه مشـترك 
ضـد خرابکاري منتقـل کردند و مدتـي در آنجـا بودم. 

آثار استاد و شعر حماسي
»چـراغ صاعقه«، »یـک ُعمر«، »دل سـنگ 
آب شـد«، »یـک َدم«، »گالب و ُگل« و... از 
آثار علي انسـاني اسـت كه مجموع اشـعار 
آیینـي ایشـان را شـامل مي شـود. امـا در 
میـان همه اشـعار او، شـعرهاي حماسـي و 
انقالبي اش نیز، بسـیار زیبا و دل نشین است 
كه در اینجا یکـي از همان هـا را مي خوانید: 

در این بوته ها امتحان داده شد
عیار طالها نشان داده شد 

در این خانه، حق باوران بوده اند
زبان جز به تکبیر نگشوده اند
نه سلول، این خانه شیر بود

به هر بیشه شیري به زنجیر بود
ستم بود و حق باوري و شکیب
فساد و یهودا، مسیح و صلیب

بس آزاده اینجا گرفتار بود
نه زندان، كه میدان ایثار بود

همه در بِر سیل، چو آزاده كوه
نماد شجاعت، شرافت، شکوه
مددكار، غیر از شکنجه نبود

ولي بهره، جز پنجه، رنجه نبود
همه از حقیقت خبر داشتند

تبّرا تبار و تََبر داشتند
به دیوار سلول ها گشته حک
حدیث جگر سوز زخم و نمک
ولي غرق، فرعون در نیل شد

و تکرار طیراً ابابیل شد 

پیرغالم اهل بیت در یك نگاه
علي انسـاني سـال 1326 در خانواده اي مذهبي 
در شـهر كاشان متولد شـد و سـال 1334 براي 
ادامه تحصیـل به تهـران آمـد. او سـرودن را از 
نوجوانـي آغـاز كرد و از محضر اسـتادان شـعر، 
ادب و اخـالق بهـره بـرد؛ اسـتادان بزرگي چون 
»محمدعلي فتي)مولف كتاب تحفه سرمدي(«، 
»خوشدل تهراني«، »قدسي مشهدي«، »مهرداد 
اوسـتا«، »ریاضـي یـزدي«، »آذر« و »مشـفق 
كاشـاني«. خودش معتقد است اسـتادان بزرگي 
چـون »امیري فیروزكوهـي«، »ابوتـراب جلي«، 
»خلیل سـاماني)موج(« و »پارساي تویسركاني« 
در تقویـت بنیه ادبـي او، بسـیار موثـر بوده اند. 
انسـاني، دریافت هـاي ادبـي اش را بـا بافت هاي 
مذهبي تلفیق كـرده و در مجالس ادبي و آییني، 
بـا شـیوه خـاص خـود ارائـه مي دهـد. در كنار 
سـرودن، سال هاسـت كـه او بـه ستایشـگري 
اهل بیت مشـغول اسـت و به قـول خودش: 
»مخاطبانـش، نخبه هـاي روضـه، منبر و شـعر 
هسـتند.« سـروده هاي علـي انسـاني، در فرم 
بـه سـهل ممتنـع »عراقـي« و در محتـوا، بـه 
دارد.  گرایـش  و »صائـب«  سـبک »هنـدي« 

اسالميانقـالب 

پيـروزيويـژه نامـه   



یکـی از طرح هایـی کـه اخیرا توانسـته در مسـیر رفع محرومیـت از مناطق کمتر برخـوردار گام بردارد، پویشـی با عنوان »هر هیئت؛ یک روسـتا« اسـت که به 
دنبال آن بسـیاری از هیئت های مذهبی سراسـر کشـور متناسـب با امکانات و شـناخت میدانی از مناطق محروم استان خود، قدم در مسـیر زدودِن محرومیت 

اسـتان نهاده اند و با تقسـیم نقـاط محروم در بیـن هیئت ها، جلـوه ای از کارآمدی یک اندیشـه پویا را به نمایـش گذارده اند. ـر
خبـ

ط 
ـــ

ــ
خ

بسیاری از شعارهای انقالبی
 از هیئت های مذهبی
 ریشه دواند

خمینی خمینی
 تو وارث
 حسینی
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   »حسین سرباز ره دین بود، عاقبت حق طلبی این بود...« 
ــاب  ــل از انق ــال ها قب ــه س ــی«، گرچ ــدل تهران ــروف »خوش ــعر مع ش
ــورایی اش،  ــام عاش ــوا و پی ــر محت ــا به خاط ــده، ام ــروده ش ــامی س اس
همچنــان نقــل محافــل هیئت هــای مذهبــی اســت. امــا اولیــن کســی که 
ایــن نوحه خوشــدل، را در هیئت بازار تهــران دم داد، »مرحوم شاه حســین 
بهــاری« بــود. کم کــم وقتــی، تنــور مبــارزه بــا اســتبداد رژیــم پهلــوی داغ 
شــد، ایــن نــوا هــم یکــی از شــعارهای پرطرفــدار انقابی هــا در تظاهــرات 
مردمــی بــود کــه در روزهایی همچون تاســوعا و عاشــورا، بیشــتر به گوش 

دوبــاره شــور روزهــای انقــالب آغــاز مى شــود. همــان تصاویری 
كــه هرچنــد گــذر زمــان، رنــگ و لعابشــان را گرفتــه امــا هنوز 
زنــده و شــاداب اند! همــان صداهایــى كــه انگار تــازه از گلــو آزاد 
شــده اند، رســاتر از چهــل ســال گذشــته... و همــان شــعارها، 
بــا نوایــى آشــنا. موســیقى هماهنــگ بهمــن 57. وقتــى همــه 
یــک دل و یــک صــدا مى گفتنــد:»اهلل اكبــر«، »مــرگ برشــاه«، 
تــا خــون مظلومــان بــه جــدش اســت، آوای عاشــورا بــه گوش 
اســت!«، »نهضــت مــا حســینیه...رهبر مــا خمینیــه« و هــزاران 
ــا  ــان در هیئت ه ــه خیلى هایش ــعارهایى ك ــر. ش ــعار دیگ ش
ــازار،  ــا، ب ــد و آن گاه در خیابان ه ــه زدن ــى جوان ــل مذهب و محاف
دانشــگاه و جــای جای وطــن ریشــه دواندند و بــرگ و بــر دادند. 
ــان،  ــى آن زم ــعارهای مذهب ــن ش ــر معروف تری ــروری ب ــا م ب
نقــش هیئت هــا و مســاجد و منبرهــا و محافــل مذهبــى را در 
ــم.  ــى مى كنی ــالب، بررس ــى انق ــعارهای مذهب ــکل گیری ش ش

انقـالب 
اسالمي

ويـژه نامـه   

پيـروزي
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احمـد بابایـی از شـاعران آیینـی گفت:»ما هرجا شکسـت می خوریم، حضـرت آقـا ورود می کنند، »در هندسـه نظام فتوا با توسـت، جبران شکسـت خوردن ما 
بـا توسـت« خیلی هـا کـه وظیفه هایـی در حـوزه فرهنگ و ادب و شـعر داشـتند وظایفشـان را انجـام نداده اند که همـه بارها بـه دوش حضرت آقا افتاده اسـت، 

کـه یـک جلسـه می توانـد یک شـاعر را به یک شـاخص تبدیل کنـد. یک شـاعر گمنامی را به گنـده نامی برسـاند و نه خوشـنامی.«.
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كــه  انقالبى هایــى  و  مذهبــى  گروه هــای 
ــای  ــه ج ــى ب ــى دین ــتقرار حکومت ــان اس خواه
ــان  ــعارها و آرمان هایش ــد، ش ــته بودن ــم گذش رژی
نــام  بــه  كــه  محافلــى  و  هیئت هــا  از دل   را 
ــه  ــى ك ــا جای ــد. ت ــود، وام مى گرفتن ــت ب اهل بی
ــم  ــاواک حک ــرای س ــا، ب ــن هیئت ه ــیاری از ای بس
لنــه زنبــور را داشــت و مســئولن و گردانندگانشــان 
ــا اگــر مامــوران حکومــت  ــد ی تحــت تعقیــب بودن
مى فهمیدنــد، كســى در فــالن هیئــت رفــت و آمــد 
دارد، او را بــه جــرم خرابــکاری و فعالیــت ضــد شــاه، 
دســتگیر مى كردنــد. از میــان هیئت هــای تاثیرگذار 
ــه«،  ــای »بنى فاطم ــه هیئت ه ــوان ب ــران مى ت ته
»قائمیــه« و »بنى الزهــرا« اشــاره كــرد كــه همگــى 
ــد.  ــى دارن ــای انقالب ــى در فعالیت ه ــابقه ای طولن س
بســیاری از شــعارها و دیوارنوشــت ها و اعالمیه هــا و 
نواركاســت ها هــم از درون همیــن هیئت هــا منتشــر 
ــاعر  ــداح و ش ــى«، م ــدر توكل ــاج حی ــد. »ح مى ش
ــاره  ــش درب ــى از مصاحبه های ــت، در یک اهل بی
چگونگــى تولیــد شــعارهای انقالبــى در هیئت هــای 
ــد: »خــدا رحمــت كنــد خوشــدل  مذهبــى مى گوی
تهرانــى را، نوحه هایــى بــا ایــن موضــوع مى خوانــد. 
ــان  ــى از مداح ــاف. خیل ــوم زریب ــور مرح همین ط
بودنــد، اینهــا فــوران بــود كارشــان. از دیوارنویســى 
گذشــته بــود. خیلى هایشــان كتک خــورده بودنــد.... 
هیئت هــا خیلــى تاثیرگــذار بودنــد. ریشــه همه چیز 
از هیئت هــا در مى آمــد. هیئت هــای شــاخص 
ــى اســماعیلى،  مثــل هیئــت بنى فاطمــه، محمدعل
ــت و  ــه ای مى گف ــک جمل ــود. ی ــوان ب چهارپایه خ
ــوم  غیبــش مــى زد. چــون اگــر مى گرفتنــدش معل
ــل 57  ــد. از اوای ــرش مى آم ــى س ــه بالی ــود چ نب
مى گفتنــد، هیئــت بنى فاطمــه اگــر بــروی ممکــن 
اســت دیگــر برنگــردی. مرحــوم ناظــم و خوشــدل 
هــم همین طــور بودنــد. مى گفتنــد مرحــوم 
ــت،  ــزان اس ــران گری ــاواک ته ــت س ــم از دس ناظ
در شــهرهای شــمالى تعقیبــش مى كردنــد. در 
 ایــام انقــالب، اشــعاری مى گفــت و در آنهــا از 
ــم!  ــر او را نمى دیدی ــرد و دیگ ــام مى ب ــامw، ن ام
ــز  ــخنرانان نی ــان و س ــان، واعظ ــر مداح ــالوه ب ع
ــى نقــش موثــری داشــتند.  در تربیــت نســل انقالب
مرحــوم كافــى، مرحــوم فلســفى و مرحوم ناظــم زاده 
از واعظــان هیئتــى انقالبى و شــناخته شــده بودند.«

 نقش هیئت های مذهبی 
در تولید شعارهای انقالبی

ــاره  می رســید.حاج حمیــد بهــاری، پســر مرحــوم شاه حســین، درب
ــن شــعار می گوید:»همــان ســال های  چگونگــی شــکل گرفتــن ای
51،50 بــود، خفقــان در فضــای سیاســی و اجتماعــی جامعــه حس 
می شــد، هنــوز شــعار مــرگ بــر شــاه، رونــق نگرفتــه بــود. پــدرم در 
هیئــت بــازار مجلــس داشــت. نیروهــای ســاواك هــم در مجالــس 
ــر  ــا کســی ب ــتند، ت ــی حضــور داش ــای مذهب ــزاداری و هیئت ه ع
ضــد شــاه و حکومــت چیــزی نگویــد. بــه پــدرم می گوینــد بــرای 
شــاه دعــا کــن! او هــم می گویــد، شــاه مــا امــام حســینg اســت، 
ــت او را  ــاواك می خواس ــدارد! س ــا برن ــر م ــایه اش را از س ــدا س خ
دســتگیر کنــد کــه بــا لبــاس مبــدل فــراری اش دادنــد. در همــان 
ــازار  ــود« را در ب ــن ب ــرباز ره دی ــین س ــه »حس ــدرم نوح دوران پ
تهــران می خوانــد و به خاطــر همیــن شــعر هــم از ســمت ســاواك 
ــن شــعار فراگیرشــد.« ــران، ای ــازار ته ــد می شــد، از همــان ب تهدی

   »نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه« 
ــر رهبــری امــام خمینــی، نقطــه مقابــل شــعارهای ضــد  تاکیــد ب
ــود. در شــعارهای مذهبــی انقــاب اســامی، نمــاد عاشــورا  شــاه ب
و نهضــت امــام حســینg، بســیار نمــود بیرونــی دارد. شــعارهایی 
بــا مضمــون عاشــورا، بیشــتر از کام امــام خمینیw تأســی گرفته 
ــظ  ــر حف ــا ب ــخنرانی هایش باره ــا و س ــان در اعامیه ه ــت، ایش اس
ارزش هــای قیــام عاشــورا تاکیــد داشــت و فرمــود: »ایــن محــرم و 
صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگــه داشــته اســت.« زنــده کــردن 
ارزش هــای نهضــت حســینی در اعتراضــات مردمــی کــه منجــر بــه 
انقــاب 57 شــد، امــام خمینیw، را به ســمبل حماســه حســینی 
ــی،  ــی، خمین ــد: »خمین ــه می ش ــعارها گفت ــرد و در ش ــم ک تقدی
ــی، مضمــون بســیاری از  ــری دین ــد رهب ــو وارث حســینی!« تایی ت
شــعارهای انقابی اســت، چنان چــه یکی از مشــهورترین شــعارهای 
تظاهــرات روزهــای منتهــی بــه بهمــن 57، همین اســت:»نهضت ما 
حســینیه، رهبــر مــا خمینیــه!« اوج گیــری ایــن شــعار در اعتراضات 
ــوی  ــم پهل ــه ســرنگونی رژی مردمــی سراســر کشــور کــه منجــر ب
ــگار  ــا »رســول ناصــرآزاد«، روزنامه ن ــد. مث ــه چشــم می آی شــد، ب
و یکــی از مبــارزان اردبیلــی دوران انقــاب اســامی، در مصاحبــه ای 
گفتــه اســت: »مبــارزان انقابــی اســتان اردبیــل، بــرای نشــان دادن 
ــم شــاه، هــر روز و شــب، شــعار »نهضــت مــا  انزجــار خــود، از رژی
حســینیه، رهبــر مــا خمینیــه«، را مشــق می کردنــد. از مهم تریــن 
ــه  ــوان ب رویدادهــای تاریخ ســاز ســال 57، در اســتان اردبیــل، می ت
آغــاز اعتراض هــای رســمی در اردبیــل، به مناســبت چهلم شــهدای 
تبریــز در 10 فروردیــن، اعــام عــزای عمومــی به مناســبت کشــتار 
شــهرهای اهواز، یزد و جهرم در 19 اردیبهشــت، اعتــراض و اعتصاب 
فرهنگیــان اردبیل نســبت بــه وضعیت موجــود در 22 آبان و... اشــاره 
کــرد. در تمامــی ایــن راهپیمایی هــا، شــعارهایی مثــل »ایــن اســت 
شــعار ملــی، خــدا، قــرآن، خمینی« یــا »نهضت مــا حســینیه، رهبر 

مــا خمینیــه« را بــا افتخــار ســر می دادیــم.«

   »تاسوعا قرار ما، عاشورا قیام ما...« 
محرم ســال 1357، حــال و هوای دیگری داشــت، وقتــی نمازگزاران 
و هیئتی هــا در اول مــاه محــرم، همزمــان بــا 10 آذر مــاه، از مســاجد 
ــعار »اهلل  ــد و ش ــرون ریختن ــی، بی ــای مذهب ــا و هیئت ه و تکیه ه
اکبــر« و »ال الــه اال اهلل« را ســر دادنــد، رژیــم با حرکتــی برنامه ریزی 
شــده غافلگیــر شــد و آن شــب عــده بســیاری از شــعاردهندگان بــا 
تیرانــدازی مامــوران حکومتــی بــه شــهادت رســیدند، اما غریــو »اهلل 
ــه  ــا شــب پیــروزی انقــاب اســامی، ب ــر پشــت بام هــا ت اکبــر« ب
یــادگار مانــد! تاســوعا و عاشــورای آن ســال نیــز، متفاوت بــود، مردم 
ــا... عاشــورا،  ــام م ــا، عاشــورا، قی ــرار م ــد: »تاســوعا ق شــعار می دادن
عاشــورا، قیــام ملــی مــا... عاشــورای حســینی، پیــروزی خمینــی،... 
ای وارثــان راه حســینی، ای پیــروان خمینــی... بــا ملــت همــراه مــا 
بگوییــد... مــرگ بــر شــاه، مــرگ بــر شــاه...« حســین شاه حســینی 
کــه رئیــس ســابق ســازمان تربیــت بدنــی در دولت بــازرگان بــوده و 

در جریان هــای سیاســی، پــا بــه پــای چهره هــای سرشــناس انقابی 
ــاره  ــی کــه درب ــان، نقش آفرینــی کــرده اســت در گفت وگوی آن زم
شــعارهای انقاب اســامی بــوده، درخصوص چگونگی شــکل گیری 
ــد:  ــورا می گوی ــوعا و عاش ــعارهای روز تاس ــوص ش ــعارها، به خص ش
ــد،  ــا مداحــان بودن ــدادی از آنه ــه تع ــازار، ک ــی ب ــای مذهب »بچه ه
از جملــه آقــای اســامی کــه شــهید شــد و اســداهلل بادامچیــان در 
ایــن کارهــا خیلــی صاحب نظــر بودنــد. البتــه گاهــی اشــعار از خود 
مــردم بــود کــه جوشــش پیــدا می کــرد، یعنــی خود مــردم شــعارها 
ــی کــه  ــد. فقــط زمان ــد و بعــد ســایرین تأســی می کردن را می دادن
گردهمایی هــای تاســوعا، عاشــورا بــود، آن زمــان تــدارکات تعییــن 
می کــرد، کــه پاکاردهــا چــه باشــد. در منــزل آقــای رفیق دوســت، 
پشــت حســینیه ارشــاد، شــب تا صبــح، آقــای تنهــا، که اســتاد خط 
بود، شــعارهای تایید شــده توســط کمیتــه شــعار را بــر پاکاردهای 
بــزرگ می نوشــت... کمیتــه شــعار زیرنظــر شــخص مطهــری بــود و 
از نظــر ادبــی و سیاســت های روز بــه او مشــورت داده می شــد، امــا 
بیشــتر فشــارها روی آقــای مطهــری بــود، هــر کــس نظری داشــت 
بــه ایشــان می گفــت و آقــای مطهــری همــه را تنظیــم می کــرد.«

 
   »مهدی بیا شاه مسلمان شده!...« 

بعضــی از شــعارهای هیئتــی نیــز، بــا توجــه بــه اتفاقــات روز، طنــزی 
ظریــف در خــود داشــت. بــرای مثــال در 15 آبــان 1357، شــاه طــی 
پیامــی بــه مــردم ایــران گفــت: »مــن پیــام انقــاب شــما را شــنیدم و 
ســعی در جبــران اشــتباهات گذشــته می کنــم.« مــردم ایــن پیــام را 
چیــزی جــز دروغ و فریــب نمی دانســتند و تظاهــرات و راهپیمایی های 
روزهــای بعــد، چنین شــعار ســر می دادنــد: »مهدی بیا شــاه مســلمان 
شــده! آب وضــوش خــون جوانــان شــده! مهــدی بیــا شــاه مســلمان 
شــده! روز و شــب مســلمین شــام غریبــان شــده!« ایــن شــعار هــم 
ــم و  ــردم از ظل ــه م ــن ک ــود و نشــان دهنده ای ــام انتظــار ب حــاوی پی
خفقــان دوره پهلــوی بــه ســتوه آمــده و امــام زمــانf، را بــه یــاری 
مــی طلبنــد و هــم بــا زبــان طنــز از تناقض هــای موجــود در گفتــار و 
رفتــار حکومــت پهلــوی، انتقــاد می کنــد. بــا گذشــت تنهــا دو هفتــه، 
تــو خالــی بــودن وعده هــای شــاه، در جنایتــی هولنــاك آشــکار شــد. 
ــه احساســات مذهبــی مــردم،  ــدون توجــه ب ــاه، شــاه ب ســی ام آبان م
بــه حــرم امــام هشــتم شــیعیان حمله کــرد. بــه همیــن مناســبت در 
5 آذر 1357، عــزای عمومــی اعــام شــد و مــردم بــا ســر دادن نــدای 
انتظــار، می گفتنــد: »یــا حجه بن الحســن! دل ها پریشــان شــده! مهدی 
بیــا شــاه مســلمان شــده! قبر امــام هشــتم گلولــه باران شــده! مشــهد 
مقــدس را... گنبــد حضــرت را.... مســجد کرمــان را.... رکــس آبــادان را... 
ژالــه تهــران را... شــاه بــه آتــش کشــید... بــه آتشــش کــی کشــیم؟«

   شعارهای مهدوی
بخشــی از شــعارهای انقاب کــه در مــردم ایجاد جوشــش و حرکت 
می کــرد، برگرفتــه از نهضــت عاشــورا و قیــام حســینی بــود در واقع 
ــود،  ــت موجــود ب ــی وضعی شــعارهای عاشــورایی، نشــان دهنده نف
ــت  ــی، حکوم ــدل جهان ــح، ع ــون صل ــی چ ــل آن مضامین در مقاب
مســتضعفان و... در شــعارها متجلــی می شــد کــه برگرفتــه از 
مفهــوم انتظــار و مهدویــت بود، یعنــی مــردم در شــعارهای مهدوی، 
می گفتنــد با ســرنگونی رژیم پهلــوی دقیقا خواســتار چــه وضعیتی 
ــد،  ــه می کنن ــی را مطالب ــه چیزهای ــتند، چ ــود هس ــه خ در جامع
ــود  ــن ب آرمان هایشــان چیســت و... شــعارهای مهــدوی، بیانگــر ای
کــه مــردم می خواهنــد حکومتــی داشــته باشــند کــه ارزش هــای 
اســامی را برپــا کنــد و اندیشــه عدالت محــوری را گســترش بدهــد. 
برخــی از شــعارهای مهــدوی در آســتانه انقــاب اســامی چنیــن 
هســتند: »حکومــت جهانــی ایجــاد بایــد گــردد، دســت ابرقدرت هــا 
کوتــاه بایــد گــردد.... مهــدی امــام زمــان بــرس بــه فریــاد مــا! کــه 
ــن الحســن  ــا حجــت ب ــا! ... ی ــان م ــاه آدم کشــان، کشــته جوان ش
العســکری! مــرگ بــر ایــن ســلطنت پهلــوی! .... ای مهــدی فاطمــه! 
ــدارد!« ــی ن ــان ارزش ــام، ج ــظ اس ــرای حف ــه دارد، ب ــت ادام نهض

اسالميانقـالب 

پيـروزيويـژه نامـه   



کتابخانه تخصصی حضرت زهراh با 108 عنوان کتاب از سـوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسـامی نور در وب سـایت »نورالیب« در دسـترس مخاطبان 
قـرار گرفـت. »نورالیـب« از مهم تریـن کتابخانه هـای دیجیتـال در کشـور جهـت ارائـه کتـب تخصصی حوزه علوم اسـامی و انسـانی اسـت. این وب سـایت با 
بیـش از 23هـزار جلـد کتاب و بـا توجه به دارا بودن منابع گسـترده تراث و نسـخه های فراوان، همـواره مورد اسـتقبال مخاطبان داخلی و خارجی بوده اسـت. ـر
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»پســرم! نمى خواهــم تــو میلیونــر باشــى. مى خواهــم خــادم امــام حســینg باشــى« همیــن یــک 
جملــه مــادرش كافــى بــود تــا دســت از جمــع كــردن مــال دنیــا بکشــد و بــه خدمــت دســتگاه امــام 
حســینg درآیــد. »حــاج اكبــر ناظــم« در ســال 1288شمســى در تهــران بــه دنیــا آمــد. عشــق بــه 
اباعبداهلل الحســینg باعــث شــد از همــان كودكــى مداحــى را بیامــوزد و بــه همیــن خاطــر هیئــت 
ــود و ســواد قرآنــى داشــت  ــا این كــه ســوادی نیاموختــه ب ــاد را تأســیس كــرد. او ب ــان قنات آب نوجوان
امــا بــه واســطه حافظــه فوق العــاده ای كــه داشــت بــه ســرعت متن هــا را حفــظ مى كــرد. نزدیــکان 
ایــن پیرغــالم اهل بیــت در توصیــف قــدرت او در شــعرگویى مى گوینــد؛ حــاج اكبــر ناظــم دقایقــى 
قبــل از شــروع مراســم شــروع بــه شــعر گفتــن مى كــرد و به خوبــى هــم ایــن كار را انجــام مــى داد.
ایــن پیرغــالم اهل بیــت ارتبــاط مناســبى بــا علمــا از جملــه آیــت اهلل بروجــردی داشــت. ارتبــاط 
نزدیــک حــاج اكبــر ناظــم بــا آیــت اهلل بروجــردی باعــث شــده بــود كــه او بســیار بــه قــم ســفر كنــد. 
پــس از فــوت آیــت اهلل بروجــردی، امــام خمینــىw را بــه عنــوان مرجع تقلیــد برگزیــد و پــس از واقعه 
ــازار، دم معــروف »یحیى الخمینــى یحســن الزعیــم العظــم« را ســر  فیضیــه قــم در ســال 1342 در ب
داد. در گذشــته كــه امکاناتــى بــرای رســاندن صــدای مــداح وجــود نداشــت، حــاج اكبــر ناظــم، شــیوه 
»چهارپایه خوانــى« را در بــازار تهــران بنیــان نهــاد. بــالی چهارپایــه ای مى رفــت و بــا صدای بلند شــروع 
بــه نوحه خوانــى مى كــرد و جمعیــت نیــز بــا او همراهــى مى كردنــد. حــاج اكبــر ناظــم كــه نــام اصلــى 
او »اكبــر ده باشــى« بــود، ســال ها در  برنامه هــای مذهبــى بــازار تهــران در حالــى كــه مأمــوران رژیــم 
شاهنشــاهى در پــى تعطیلــى هیئت هــای عــزاداری و دســتگیری مداحــان بودند، حضــور داشــت. حاج 

اكبــر ناظــم 14 اســفند 1363 بــه دیــار باقى شــتافت.

در میــان مداحــان بــه ســبک نوحه خوانــي خــاص و اخــالق مشــهور بــود. »شاه حســین بهــاری« توجــه 
ــا عــزاداران ارتبــاط برقــرار مى كــرد. او كــه در  ــى ب ــه مهارت هــای مداحــى داشــت و به خوب خاصــى ب
ســال 1301 شمســى متولــد شــده بــود در جوانــى بــه عنــوان حســابدار در بــازار مشــغول بــه كار شــد. 
فرزنــدش مى گوید: »شــاه حســین جــزء باســوادان زمــان قدیم بــود. ایشــان دیپلــم آن موقع را داشــت 
و بــه چنــد زبــان آشــنا بود. عــالوه بــر زبــان تركــى، بــه زبــان فرانســوی تســلط بســیاری داشــت. آن 

زمــان در مــدارس زبــان انگلیســى تدریــس نمى شــد و زبــان فرانســوی را درس مى دادنــد.«
ــي و  ــه روضه خوان ــلط ب ــت و تس ــى داش ــه نوحه خوان ــیاری ب ــه بس ــى عالق ــان از دوره كودك ایش
ــین  ــاج حس ــای ح ــى از ویژگى ه ــرد. یک ــهور ك ــین را مش ــي، شاه حس ــا در مداح ــاي بج حركت ه
بهــاری، شــناخت او از مخاطبــان مراســم بــود. در مراســمات شــاه حســین بهــاری از همــه اقشــار بــا 
تحصیــالت متفاوتــى اعــم از طبیــب، بــازاری و فقهــا حضــور داشــتند؛ او به خوبــى بــا مخاطــب ارتبــاط 
برقــرار مى كــرد و ماننــد یــک روان شــناس ماهــر، بــا توجــه بــه مخاطبانــش، فضایــى را فراهم مــى آورد 
ــداح  ــه م ــود ك ــد ب ــت معتق ــالم اهل بی ــوند.این پیرغ ــد ش ــد از آن بهره من ــه بتوانن ــه هم ك
امام حســینg بایــد توانایــى خــود را افزایــش دهــد و هــر یــک از فنــون مداحــى را به طــور تخصصى 
نــزد اســتاد خــاص آن فــن مى آموخــت نــه آن كــه همــه فنــون را نــزد یــک نفــر یــاد بگیــرد. او پیــش 
از انقــالب و در فضــای خفقــان آور رژیــم پهلــوی، مجالــس مــدح ائمــه اطهــار را بــا نــوای گرمــش، 
زنــده نگــه داشــت. او در ســال 1362 دار فانــى را وداع گفــت. بــه گفتــه یکــى از فرزنــدان شاه حســین 
بهــاری، پــس از فــوت ایشــان مجلــس ختم هــای فراوانــى در شــهرهای مختلــف برگــزار شــد، چــرا 
كــه بیشــتر هیئت هــای مذهبــى معتقــد بودنــد حــاج حســین بــه گــردن آنهــا حــق داشــته اســت.

حاج اكبر ناظم

طنین انداز در بازار تهران
شاه حسین بهاری

شهره به حسن خلق

  حــاج آقــا گویــا ورود شــما بــه عرصــه مداحــى متاثــر از 
شــعرها بــوده اســت.

خــدا رحمــت کنــد مرحــوم خوشــدل شــاعر را، او اولیــن کســی بــود 
کــه نوحه هــای حماســی را وارد جامعــه کــرد. خانــواده مــا بــا مرحوم 
خوشــدل رفــت و آمــد خانوادگــی داشــت و مــن متاثــر از شــعرهای 
انقابــی ایشــان وارد ایــن عرصــه شــدم؛ اول بــه شــعرهای حماســی 
ــزو  ــم مداحــی. مرحــوم خوشــدل ج ــد ه ــردم و بع ــدا ک ــه پی عاق

پیشــگامان ایــن قضیــه بودنــد.
   شما آن موقع هیئت داشتید؟

ــود.  ــازار ب بلــه هیئــت بنی فاطمــه کــه هیئــت صنــف خیاط هــای ب
ــأت  ــه نش ــی ک ــتند. هیئت های ــت داش ــی هیئ ــر صنف ــان ه آن زم
گرفتــه از قیــام سیدالشــهداg بــود و امیــد داشــتیم بــا تأســی بــه 
امــام حســینg ایــن انقاب مقــدس هم بــه پیروزی برســد. شــعار 
مــا ایــن بــود نهضــت مــا حســینی اســت رهبــر مــا خمینــی اســت.

  شما آن زمان چند سالتان بود؟ 
تازه وارد دهه سوم زندگی ام شده بودم.

  پس دوران قبل انقالب را خوب یادتان مى آید؟
خیلــی خــوب یــادم می آیــد، دوره خاصــی بــود. در مســاجد و 
محله هــای شــهر تهــران غوغایــی بــود هرکســی بــا هــر آنچــه کــه 
ــرای پیــروزی انقــاب و  ــود و ب ــه میــدان آمــده ب ــوان داشــت ب در ت
ــوان،  ــر و ج ــرد، پی ــرد. زن و م ــاش می ک ــاه ت ــم ش ــرنگونی رژی س
کاســب و کارمنــد و کارگــر، همــه یکــی شــده بودنــد تــا انقــاب بــه 
ثمــر برســد. یــادم هســت روز بیســت و دوم بهمــن مــن بــا یکــی از 
دوســتانم بــه نــام آقــای غفــاری در خیابــان صفــاری بــودم خیلی هــا 
شــهید شــده بودنــد امــا مــردم بــا روحیــه انقابــی همچنــان مبــارزه 
می کردنــد. حســرت می خــوردم کــه آن زمــان شــهید نشــدم. 

قســمتمان نبــود.
  چطور مداحى ها به مبارزه تبدیل شد؟

همــان شــعرهای حماســی خیلــی نقــش داشــت مــن یــادم هســت 

ــود: ــن ب ــدم ای ــه می خوان ــورایی ک ــای عاش ــی از نوحه ه یک
 حســین ســرباز ره دین بــود /حســین قربانی آییــن بــود/ عاقبت حق 
طلبــی ایــن بــود... . وقتــی جمعیــت زیــر طاق بــازار شــعار مــی داد یا 

مداحــی را جــواب می دادنــد واقعــا بــازار می لرزیــد. 
   در دوران بعــد از انقــالب چى؟آیــا ایــن مداحى هــا 
همچنــان در ایجــاد روحیــه معنــوی در مــردم نقــش دارد؟

 ــت ــس اهل بی ــا مجال ــاب ب ــن انق ــه دارد. ای ــم ادام ــه االن ه بل
گــره خــورده اســت یعنــی نمی شــود کســی هیئتــی باشــد انقابــی 
ــینیه  ــجد و حس ــه و مس ــت و روض ــاب از هیئ ــا انق ــد اص نباش
ــتند. ــم هس ــا ه ــه ب ــت، همیش ــدنی نیس ــدنی و جداش ــک ش منف
ــن  ــای ای ــا مداحى ه ــالب ب ــل از انق ــای قب    مداحى ه
ســال ها چــه تفاوت هایــى دارد؟ شــما كدام یــک را 

مى پســندید؟
در قدیــم مــداح نیــم ســاعت منبــر می خواندنــد بــا یــک مدیحــه 
ــر آن ســبک  ــد االن دیگ ــینه می زدن ــد س ــد و بع شــروع می کردن
ــت  ــان کیفی ــه هم ــر ب ــج نف ــا پن ــار ی ــاید چه ــده ش ــگ ش کمرن
االن مداحــی می کننــد. االن نوحــه ای را می خواننــد و گاهــی 
ــد  ــرار می کنن ــان نوحــه را تک ــک ســاعت هم ــی حــدود ی می بین
ــن  ــگاه می کنــد. ای ــد و مــداح هــم می ایســتد ن و ســینه زن می زن
ــت  ــد بی ــدود ص ــده ای ح ــتند قصی ــه بایس ــداح ک ــی م منبرخوان
ــد  ــاره شــخصیت ذوات مقدســه ائمــه معصومیــن را بخوان درب
کــم شــده. امــا ایــن را هــم بگویــم باالخــره ایــن مداحی هــا هــم 
توانســته جوان هــا را جــذب کنــد. مثــا االن مجلــس مداحــی در 
ــا  ــزار می شــود واقع ــت  برگ ــزار جمعی ــج ه ــا پن ــران ب ــن ته همی
ایــن خــودش هنــر اســت این کــه امــروز کســی بتوانــد پنــج هــزار 
ســینه زن را در یکجــا جمــع کنــد، خیلــی کار خوبــی اســت. حــاال 
ــد  ــران  فراوانن ــار ته ــه و کن ــی آورم در گوش ــم نم ــن اس ــر م دیگ
ــق  ــا توفی ــه آنه ــدا ب ــم خ ــا می کن ــان دع ــه برایش ــن همیش و م
بدهــد. مــا خوشــحالیم کــه همــه آنهــا بــرای اربــاب می خواننــد. 

چهــل ســال از آن روزهــای پرتالطــم مى گــذرد. مبارزانــى كــه در اوج جوانــى و شــور آن روزهــا پیشــگامان انقــالب بودنــد و حــال پابــه 
ســن گذاشــته اند امــا خاطــرات روزهــای پیــروزی همیشــه بــا آنهاســت. همــان روزهایــى كــه بــا شــعور حســینى در هیئت هــا شــور 
مى گرفتنــد و نــوای انقالبــى ســر مى دادنــد. حــاج مهــدی آصفــى كــه بیــش از نیــم قــرن نوكــری امام حســینg كــرده دقایقــى بــا 

مــا همــکالم مى شــود تــا از خاطــرات روزهــای مبــارزه بگویــد كــه بــا بخشــى از ســال های مداحــى اش گــره خــورده اســت.

حاج مهدی آصفی از نقش موثر هیئت ها 
در پیروزی انقالب می گوید

انقالب با  هیئت 
گره خورده

انقـالب 
اسالمي

ويـژه نامـه   

پيـروزي
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مراسـم عـزاداری سـالروز شـهادت حضرت زهـراh به روایـت هفتاد و پنج روز، با سـخنرانی حجج اسـام دارسـتانی و دکتر رفیعـی با حضور جمعـی از علما و 
عاشـقان اهل بیـت در بیـت آیـت اهلل بروجردی برگزار شـد. در این مراسـم حاج سـید مجید بنـی فاطمه به مداحـی پرداخت.
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زندگــى پــر فــراز و نشــیبى داشــت. طیــب حــاج رضایــى قبــل از آغــاز نهضــت امــام خمینــى در 15 
خــرداد 1342 بــه دلیــل كارهــای خیــری كــه انجام مــى داد، شــهره بــود. ندیــده، عاشــق منــش و روش 
امــام خمینــىw شــده بود تــا جایــى كــه جانــش را در ایــن راه، فدا كــرد. تعبیــر امــام دربــاره او چنین 
بــود: »طیــب، ُحــر دیگــری بــود.«  طیــب حــاج رضایــى، علقه هــای اســتوار دینــى داشــت، در زمــان 
عــزاداری اباعبداهلل الحســینg، دســته  های بــزرگ ســینه زنى راه مى انداخــت و مراســم روضه خوانــى 
برپــا مى كــرد. عالقــه و عشــق خاصــى هم بــه امــام حســینg داشــت؛ به بــاور بســیاری، این عشــق 

و عالقــه بــود كــه باعــث نجــات طیب شــد. 
ــب راه  ــه طی ــزاداری ك ــته های ع ــى مى گوید:»دس ــاج رضای ــب ح ــرادرزاده طی ــى، ب ــر حاج رضای امی
مى انداخــت از میــدان قیــام )میــدان شــاه ســابق( تــا چهــارراه ســیروس جمعیــت جمــع مى شــدند. 
اكثــر دســته ها و هیئت هــا هــم بــا او همــکاری مى كردنــد. البتــه ایــن هــم دلیــل داشــت، آقــا طیــب، 
ظاهــر و باطنــش یکــى بــود. كامــل بى آلیــش و صــاف و پــاک بــا مــردم برخــورد مى كــرد. آن قــدر در 
اجــرای برنامــه روضه خوانــى تاكیــد داشــت كــه اگــر فــردی پــس از اتمــام برنامــه بــه محل مى رســید 
و ناهــار هیئــت تمــام شــده بــود؛ طیــب بــه هــر تعــداد از افــراد پــول نقــد بــه میــزان ده تومان مــى داد 
كــه برای خــود ناهــار تهیــه كنند.«چنــد روز پــس از قیام 15خــرداد، طیــب حاج رضایــى و عــده ای دیگر 
دســتگیر مى شــوند. دادگاه بــدوی او و چهــار نفــر دیگــر را بــه جــرم تــالش بــرای برانــدازی حکومــت 
محکــوم بــه اعــدام مى كنــد امــا بــه او پیشــنهاد مى دهنــد اگــر در دادگاه تجدیدنظــر اعــالم كنــد برای 
راه انداختــن قیــام 15خــرداد از امــام پــول گرفتــه، آزاد مى شــود. طیــب زیــر بــار پذیرش این پیشــنهاد 

نمــى رود و 11 آبــان 1342 جلــوی جوخــه اعــدام، بــه شــهادت مى رســد.

پــدرش از وعــاظ شــریف و شــهیر قــم بــود كه حضــرت امــامw احتــرام خاصــى برایشــان قائل بــود تا 
حــدی كــه وقتــى به محضــر امــامw رســید حضــرت امــامw بــه احترامش تمــام قــد ایســتاد. محمد 
 كوثــری در چنیــن خانــواده ای بــزرگ شــد و از 18 ســالگى بــه كســوت ستایشــگری آســتان اهل البیت
درآمــد. در جوانــى بــه طلبگــى و ســربازی امــام زمــانf مفتخــر شــد و در كنــار درس طلبگــى منبــر 
را روش تبلیغــى خــود قــرار داد و بیــش از نیــم قــرن افتخــار روضه خوانــى امام حســینg را داشــت. 
یکــى از ویژگى هــای شــخصیتى مرحــوم كوثــری كه مهجــور واقــع شــده، ایــن اســت كــه او را صرفا به 
عنــوان روضه خــوان و مــداح مى شناســند امــا او در جوانــى، پیــش اســتادان حــوزه، تلمــذ كرده بــود و تا 
آخــر عمــر دســت از مطالعــه معــارف دینــى نکشــید؛ برخى شــب ها تا پاســى از شــب مشــغول تفحص 
در كتــب دینــى بــود. مرحــوم كوثــری بــه محضــر علمــای بزرگــى شــرفیاب شــده بــود. نقــل كرده اند 
مرحــوم آیــت اهلل تبریــزیw گفتــه بــود كــه ایشــان بــه روضــه ای كــه مى خوانــد، اعتقــاد داشــت. او 
در كنــار پــدر و دایــى اش كــه از مبــارزان و همنشــینان نزدیــک حضــرت امــامw در نجــف بودنــد، بــه 
مبــارزه علیــه ظلــم طاغــوت پرداخــت و در قیــام 15خــرداد ســال 42 فعالیــت داشــتند بــه طــوری كه 
یکــى از اعضــای دفتــر حضــرت امــامw بــه او گفته بــود كــه بعــد از انقالب بــا لو رفتن اســناد ســاواک 
مشــخص شــد كــه شــما پرونــده داشــتى. حتــى تعریــف مى كننــد كــه ایشــان گاهــى وقت هــا كــه به 
عتبــات مشــرف مى شــدند و بــه محضــر امــامw مى رســیدند، اعالمیــه حضــرت امــامw را دریافــت 

ــاندند.  ــران مى رس ــه ای ــد و ب مى كردن
در زمینــه روضه خوانــى تبحــر خاص خــودش را داشــت اما بــه این تبحر خــود فخرفروشــى نمى كــرد و برای 
دیگــران احترام قائــل بود حتى تــازه كاران را تشــویق مى كــرد. او در مهرمــاه ســال 77 دار فانــى را وداع گفت. 

طیب حاج رضایى

ُحر انقالب
حجت السالم سید محمد كوثری

مداح مبارز

   آقــاي مولیي شــما در ســال هاي نزدیک به پیــروزي انقالب 
اســالمي براي ســکونت بــه قــم رفتید دلیــل خاصي داشــت؟

 ســه ســال بــه پایــان مبــارزه مــردم ایــران علیــه رژیــم ستمشــاهي مانــده 
ــه  ــز ب ــم نی ــه ق ــي رفتــن ب ــم. راســتش دلیــل اصل ــم رفت ــه ق ــود کــه ب ب
ــه هــر حــال آن زمــان قــم  روحیــه انقابي گــري خــودم ارتبــاط داشــت ب
کانــون مبــارزات بــود و خیلــي از روحانیون برجســته مبــارز در آنجــا زندگي 
مي کردنــد و مــن هــم بــه آنجــا رفتــم تــا در بــه ثمــر رســیدن ایــن انقــاب 
ســهمي داشــته باشــم. قم آن ســال ها متاطم تریــن دورانش را طــي مي کرد 
و مــن هــم بــه ســهم خــودم ســعي مي کــردم بــا ســرودن اشــعار و مداحــي 
در ایــن حرکت عظیم اســامي شــریک باشــم. البته همــه مردم از دانشــجو 
گرفتــه تــا طلبــه و بــازاري و اداري براي پیــروزي انقــاب تاش کردنــد و اگر 
ایــن همبســتگي نبــود شــاید هیچ وقــت انقــاب بــه پیــروزي نمي رســید. 
ــام ــژه ورود ام ــاي انقــاب به وی ــا و خاطــرات روزه ــان عکس ه شــما خودت

w را کــه مــرور کنیــد به خوبــي متوجه مي شــوید مــردم چگونه عاشــقانه 
ــا این کــه  ــا از امامشــان اســتقبال کننــد ب ــد ت ــه خیابان هــا ریختــه بودن ب
رژیــم ستمشــاهي هنــوز ســرکار بــود و خطــر جانشــان را تهدیــد مي کــرد. 

   گویا از نزدیک هم با امامw دیدار داشتید؟
 ســال 42، هیئتــي بــه نام انصارالمهــديf داشــتم که این هیئــت را در 
قم پیــش امامw بــردم و در محضــر آقا مداحــي کردم. مطلعــش را االن 
یــادم نیســت امــا یک بیتــش این بود: همیشــه هســت خــدا یــار و اقتدار 
خمینــي. آن زمــان واقعا دل شــیر مي خواســت چنین اشــعاري بخواني. 

    خاطره اي هم از این دیدار دارید؟
ــي  ــي یک ــت. گاه ــه دل مي نشس ــا ب ــامw واقع ــاي ام  صحبت ه
خیلــي هــم ادیبانــه حــرف مي زنــد امــا بــه دل نمي نشــیند امــا مــن 
فکــر مي کنــم چــون امــامw حــرف و عملــش یکي بــود، ســخنانش 
ــي داشــت و همــه را مجــذوب خــودش مي کــرد.  تاثیرگــذاري باالی
    گفتــه بودید یک بــار هم از دســت ماموران كتــک خوردید؟

ــري  ــاس کار کارگ ــا لب ــوم مث ــایي نش ــه شناس ــودم ک ــب ب ــي مراق خیل
ــي  ــه صحــن حــرم حضــرت معصومــهh مي رفتــم و کل مي پوشــیدم و ب

شــعار مــي دادم. بعــد در یــک گوشــه اي لباس هایــم را عــوض مي کــردم و 
از آنجــا بیــرون مي آمــدم کــه شناســایي نشــوم. یــک شــب در میــدان تیــر 
دو نفــر بــه قصــد کشــت جوانــي را مي زدنــد مــن هــم بــا ســنگ بــه آنهــا 
حملــه کــردم کــه یکــي از آنها اســلحه کشــید امــا مــردم نگذاشــتند ولي با 
باتــوم برقــي بــه پایــم زد کــه به خاطر همین مدتــي در بســتر بیماري بــودم. 

   در روزهاي دفاع مقدس هم فعال بودید. 
 بلــه، در دوران جنــگ هــم تــدارکات بــه اهــواز، دهلــران و... مي بــردم. 
تــاش مي کــردم بــه رزمندگانــی کــه بــراي دفــاع از وطن از جانشــان 

گذشــته اند، کمکــي بکنــم. 
    بــه نظــر شــما هیئت هــا و مداح هــا چقــدر در پیــروزي 

انقــالب اســالمي نقش داشــتند؟
 نقــش هیئت هــا و مداحــان در پیــروزي انقــاب اســامي غیرقابــل انــکار 
ــتند  ــت هس ــي و اهل بی ــاي دین ــه آموزه ه ــل ب ــه متص ــت چراک اس
ــه از  ــد برگرفت ــا مي دادن ــردم در خیابان ه ــه م ــعارهایي ک ــي از ش و خیل
ــا و  ــد هیئت ه ــم بای ــون ه ــه اکن ــود. البت ــا ب ــل هیئت ه ــا داخ مداحي ه
مداحــان بــراي تــداوم انقــاب تــاش کننــد تــا خــداي ناکــرده ایــن انقاب 
بــه دســت نااهــان نیفتــد هــر چند مــن ایــن انتقــاد را بــه برخــي هیئت ها 
و مداحــان دارم کــه ماننــد گذشــته عمــل نمي کننــد. هیــچ کســي بــا نظام 
بــد نیســت خــدا نیامــرزد آن کســي کــه بــا نظــام بــد اســت امــا برخــي 
ــا  ــتند. االن واقع ــي هس ــردم ناراض ــه م ــد ک ــي مي کنن ــئوالن کارهای مس
بــه لحــاظ اقتصــادي بــه مــردم ســخت مي گــذرد. مــردم بایــد بــه لحــاظ 
اقتصــادي تامیــن شــوند تــا بتواننــد به ایــن انقاب کــه ثمــره خون هــزاران 
شــهید اســت، خدمــت کننــد. مگــر مــا حدیــث نداریــم کــه اگــر فقــر از 
در بیایــد ایمــان از پنجــره مــي رود. االن مــردم درگیــر فقــر هســتند وگرنــه 
مــردم خوبنــد و اســام و نظــام و کشــور را دوســت دارنــد. بایــد بــه مــردم 
برســند مگــر وقتــي جنــگ شــد مــا ســاح داشــتیم؟ امکانــات داشــتیم؟ 
ــتادند.  ــمن ایس ــوي دش ــا جل ــد ت ــپر کردن ــینه س ــا س ــاي م ــه، جوان ه ن
ــر،  ــران مهربان ت ــت ای ــان اســت. خــدا شــاهد اســت از مل ــت هم ــن مل ای
دوست داشــتني تر، علــي دوســت تر و اســام دوســت تر مــا نداریــم. 

بیســت و چهار ســال بیشــتر نداشــت كه نخســتین بــار در ســال 42 بــه دیــدار امــامw در قم رفــت و همــراه هیئتي كــه با خــودش بــرده بود، 
همان جــا مداحــي كــرد. اكبر مولیي كه در آســتانه هشــتاد ســالگي اســت، هنــوز هــم ماننــد دوران جوانــي مداحي مي كنــد و روحیــه انقالبي 
دارد. از كودكــي شــعرهاي حماســي خوانــده و نوكــري امام حســینg را میــراث خانوادگــي مي دانــد. بــا او پــس از مراســمي كــه به مناســبت 
دهــه فاطمیــه داشــت در یــک شــب ســرد برفــي بــه گفت وگــو نشســتیم تــا از خاطــرات نــه چنــدان دور ســال هاي مبــارزه برایمــان بگوید. 

 خاطره گویي حاج اكبر موالیي
 پیرغالم اهل بیت   از سال هاي مبارزه

سال 42 درحضور 
امام مداحي كردم

اسالميانقـالب 

پيـروزيويـژه نامـه   
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 آیـت اهلل کریمـی جهرمـی در درس اخاقـی کـه بـا حضور جمعـی از نخبگان حـوزه و به همـت مرکز امـور نخبگان و اسـتعدادهای برتـر حوزه در قـم برگزار 
شـد، گفـت:»در مقـام صحبت و قضـاوت کردن در امور اجتماعـی و حوادث مواظب باشـیم، از محدوده عقل و تقوا خارج نشـویم و نفس را آلـوده نکنیم. گاهی 

کلمـه ای می گوییم، انسـان را به قهقـرا بـرده و کار خیر را عقـب می اندازد.«
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ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی

 شماره 64  سه شنبه 17 بهمن 1396 19 جمادي االول 1439

gهیئت انصارالحسین  
بررسـی اسـناد نشـان می دهد که ایـن هیئت یکـی از مهم تریـن پایگاه ها و 
تجمعـات نیروهـای مذهبی مبارز بوده  اسـت. سـخنرانان اصلـی آن غالبا از 
وعـاظ طرفـدار نهضـت از جمله آیـت اهلل  هاشمی رفسـنجانی، شـهید باهنر، 
شـهید محاتی، آیـت اهلل علی اصغـر مرواریـد و... انتخاب می شـدند. اعضای 
هیئـت مؤتلفـه و بازمانـدگان حزب ملـل اسـامی و برخی نیروهـای مبارز 
از گرداننـدگان و شـرکت کنندگان جلسـات آن بودنـد. در کتـاب جریان ها 
و سـازمان ها آمـده کـه هیئت انصارالحسـینg یکـی از هیئت هـای فعال 
به شـمار مـی رود. یکـی دیگـر از مبارزانـی کـه نـام آن در اسـناد هیئـت 

انصارالحسـینg موجود اسـت، شـهید محمدصادق اسـامی اسـت. 

  هیئت متحده  انصارالقرآن
دربـاره   سـاواك،  توسـط  محاتـی  فضـل اهلل  شـهید  بازجویـی  گـزارش  در 
تاریخچـه  هیئـت متحـده  انصارالقـرآن آمـده  اسـت کـه سرپرسـت روحانـی 
هیئـت آیـت اهلل نخعـی بـوده  اسـت. ایـن هیئـت در ابتـدا سـیار بـود و اعضـا 
بـرای یـک مـاه در محلـی ثابـت، در یـک زمینـی چـادر زده و تکیـه ای برپـا 
می کردنـد. حـدود یـک سـاعت برنامـه  قرائـت قـرآن و بیـان مسـئله از روی 
رسـاله  مراجـع تقلیـد به خصـوص فتواهـای امـام خمینـیw برگزار می شـد 
و بعـد از آن شـهید محاتـی منبـر می رفـت. در برخـی گزارش هـای سـاواك 
اسـامی اعضای فعـال هیئت متحده انصارالقرآن نوشـته شـده اسـت. از جمله 
ایـن افراد می توان به حسـین لـک، محمود شیفته شـریفی، قدیرخان وحیدی، 
سـیدعلی اصغر  موسـوی،  مصطفـی  ولیخانـی،  اختـری،  حسـام  تبریزیـان، 
شـجاعی، معماریـان، شـعبانعلی ممتـاز و مشـهدی علی ذاکـری اشـاره کرد. 

 gهیئت مكتب الحسین  
هیئـت مکتب الحسـینg یکـی دیگـر از هیئت هـای فعـال در انقـاب بود. 
این هیئت در سـال 1334 تأسـیس شـد و بانـی اصلی هیئـت، مرحوم وکیلی 
بـود. قبـل از انقاب هیئت فقـط روزهای جمعـه برقرار و نام دیگـر این هیئت 
حسـین بـن علیg بوده اسـت.  هیئت مکتب الحسـینg به صورت سـیار 
در منـازل افـراد مختلف برگزار می شـد و اگر منزل افراد جا نداشـت یا قادر به 
پرداخت هزینه  برگزاری هیئت نبودند، در مسـجد نزدیک منزل اعضا، مراسـم 
هیئت برگزار می شـد. از سـخنرانان معروف هیئت می توان به شـهید سعیدی، 
شـهید باهنر و آیت اهلل  هاشـمی رفسنجانی اشـاره کرد که در اسناد ساواك نیز 
اسـامی آنان آمده اسـت. چنـد بار مامـوران سـاواك تاش می کنند تا شـهید 
 gباهنـر را به خاطـر سخنرانی هایشـان علیه شـاه، در هیئت مکتب الحسـین
دسـتگیر کننـد امـا نـاکام می ماننـد چـون اعضـای هیئت بـا خامـوش کردن 
المپ هـا و ایجـاد سـروصدا، او را از هیئت خـارج می کردند. با توجه به سـندی 
کـه در رابطـه بـا هیئت الحسـینg موجـود اسـت بـا وجـود این کـه آیـت اهلل 
هاشمی رفسـنجانی، ممنوع المنبر بود اما از ایشان برای سـخنرانی دعوت می شد. 

hهیئت بنی فاطمه  
ایـن هیئـت، از هیئت هـای ریشـه دار و قدیمی تهران اسـت که توسـط دوازده 
نفر از سـادات تاجر و کسـبه، بیش از 75 سـال قبل در بازارچه  نایب السـلطنه 
تهـران برپـا شـد. اقشـار و طبقات مختلفـی در هیئـت بنی فاطمهh شـرکت 
داشـته اند؛ از تجـار و کسـبه گرفته تـا دانشـجویان، روحانیـون و دانش آموزان 
امـا بخش عمـده  وقت جلسـات هیئـت، به پاسـخگویی سـؤاالت مطرح شـده 
توسـط جوانـان دانشـجو اختصـاص داشـت. ایـن هیئـت در جریان مبـارزات 
انقابـی، افـرادی را تحـت پوشـش داشـت و میان آنهـا خواربـار و مـواد اولیه 
مـورد نیـاز زندگـی نیازمندان را تهیـه و توزیع می کـرد تا فشـارهای اقتصادی 
و معیشـتی کـه بـر مـردم در جریـان انقـاب وارد می شـود تـا حـدودی کـم 
شـود. از دیگـر کارکردهـای این هیئـت مذهبـی، محافظت از شـخصیت های 
 hبنی فاطمـه مبـارزان هیئـت  بـود.از  انقـاب  به خصـوص وعـاظ  انقابـی 
می تـوان به محسـن رفیق دوسـت اشـاره کـرد که در هیئـت مؤتلفه  اسـامی 
نیـز عضـو بـوده و با شـهید اندرزگـو ارتبـاط تگاتنگـی داشـت. یکـی دیگر از 
مبـارزان هیئـت بنی فاطمـهh، حـاج سـیدعباس زریبـاف بـود. سـاواك او 
را هنـگام مداحـی روی چهارپایـه دسـتگیر و بعـد از مدتـی تبعیـد کـرد. 

  هیئت قائمیه
 سـال تأسـیس هیئت 1325 بود، مکان ثابت و معلومی برای استقرار نداشت و 
سـیار در خانه ها برگزار می شد. مراسم هیئت از سال 1336، در مسجد صدریه 
واقـع در میـدان خراسـان، خیابـان رسـام برگزار می شـد. فعالیت هـای هیئت 
قائمیه در مسـجد صدریه گسـترش یافت و محمد تهرانی، فرصت های بهتری 
یافت تا با ایراد سـخنرانی از جنایات و خیانت های سـردمداران پرده برداشته و 
به افشـاگری بپردازد. جوانان پرشـوری نیز جذب هیئت و مسـجد شـده بودند 
و بـه فعالیت هـای مذهبـی و اجتماعـی می پرداختنـد. اکثـر اعامیه هـای این 
هیئت توسـط بـرادر حاج احمد تهرانی، شـیخ محمد تهرانی نوشـته و منتشـر 
می شـد. تهرانـی با نواب صفـوی ارتباطات نزدیکی داشـت و درجهـت اهداف و 
برنامه های فدائیان اسـام گام برمی داشـت. او علیه شـاه اعامیه های بسـیاری 
صـادر کرد و چنـد بار بـا امام خمینیw دیدار داشـت و به دلیـل فعالیت های 
سیاسـی و مبارزاتی علیه رژیم شـاه دستگیر و زندانی شـد. در سندی، ساواك 
منشـأ رهبریـت فدائیـان اسـام را هیئـت قائمیـه معرفـی می کنـد. در همان 
سـند، سـاواك هیئت قائمیـه را جـزء هیئت هـای انقابی مذهبی می شـمارد.

h هیئت بنی الزهرا  
عزاداری در دوره  رضاشـاه به طورکلی ممنوع بود و حتی یک صدای یا حسـین 
به صورت علنی از شـهر شنیده نمی شد. اولین محرِم بعد از رفتن رضاشاه مردم 
توانسـتند به کوچه و خیابان بریزند و عزاداری کنند. در دوره  رضاشـاه مراسـم 
هیئـت در منـازل افـراد در کوچـه پس کوچه ها برپا می شـد. هیئـت بنی زهرا، 
از همـان هیئت هایی بـود که فعالیتش را از منـازل آغاز کـرد. از وعاظ معروف 
هیئـت می توان به آیت اهلل وحیدخراسـانی، شـیخ  اسـامی سـبزواری، آیت اهلل 
فلسـفی، شـیخ حاجی اشرف و... اشـاره کرد. دلیل توجه سـاواك به این هیئت 
نیـز حضور این وعاظ بـود. وعاظ در هیئت با مطرح کردن مسـائل روز، مردم را 
از اوضـاع جامعـه آگاه می کردند. سـخنرانی وعـاظ، ضبط می شـد و هم اکنون 
نیز آرشـیوی از نوارهـای این سـخنرانی ها در هیئت بنی الزهراh وجـود دارد.

راه روشن
معرفی برخی هیئت های اثرگذار

 در پیروزی انقالب اسالمی

ملیکا وظیفه شناس
هیئت هـاي مذهبي در طـول دوران شـکل گیري عـالوه بر حفظ 
كاركردهاي سـنتي خـود، وظایف جدیدي چون سیاسـي، نظامي، 
فرهنگـي، هنـري، اجتماعـي و اقتصادي هـم برای خـود تعریف 
كرده انـد. درون هیئت هـاي مذهبـي؛ هسـته هاي انقالبي شـکل 
مي گرفـت و انقالبیـون در هیئت هـا آمـوزش نظامـي مي دیدند. 
شـعارها، اعالمیه هـا، نوارهـا، تصاویـر و عکس هـاي انقالبـي در 
همیـن هیئت هـا تهیـه و توزیع مى شـد و كم كـم بـه كل جامعه 
تسـری مى یافـت. در ایـن صفحـه برخـى از ایـن هیئت هـای 
بشناسـید. بیشـتر  را  اسـالمى  انقـالب  پیـروزی  در  اثرگـذار 
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