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یک تجربه مانا
تجربیات ماندگار هیأت

شماره چهارم، پاییز 1394
موضوع محوری در برنامه های هیأت، 

گفتاری از حجت االسالم مهدی مهدوی نژاد مدیر هیأت انصاروالیت یزد
چهارمین همایش 600 هیأت محوری و برگزیده کشور

ـ جمکران ـ مجتمع یاوران مهدی ، اسفندماه سال 1393 قم 
تنظیم: معاونت تولیدات رسانه ای جامعه ایمانی مشعر

صفحه آرا: حسن ناصری
طراح جلد: سید مجتبی نبی زاده

شمارگان: 5000 نسخه
قیمت: 1000 تومان )غیرقابل فروش(

استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن برای هیأت ها، در صورت ذکر منبع آزاد می باشد.
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مقدمه
انتخاب شعار و موضوع محوری برای هیأت، امری است که می تواند به فعالیت های هیأت جهت دهد و آنها را هم سو کند. 

این کار در هیأت انصار والیت یزد عمق خوبی یافته است. حجت االسالم مهدوی نژاد مسئول محترم این هیأت تجربیات 
و دستاوردهای خودشان را در بحث موضوع محوری، در چهارمین همایش ملی هیأتهای محوری و برگزیده ارائه کردند. در 
این هیأت موضوعی که پس از کارشناسی انتخاب می شود نه تنها محور پوستر و تبلیغات شهری قرار می گیرد، بلکه در 
جایگاه، فضاسازی مجلس، سخنرانی، روضه، مداحی، مهدکودک و حتی محصوالت فرهنگی هم محور و مرکز قرار می گیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم َوالعرص إّن النسان لفی ُخرس إّل الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تَواصوا بالحق و تَواصوا بالصرب.

اللّهم أخرجنا ِمن ظُلاُمت الوهم و أکرمنا بنور الفهم. أل و صلَّی الله َعلی الباکین َعلی الحسین و صلّی الله علی محّمد و آله الطیّبین الطاهرین.

اللّهم صّل علی محّمد و آل محّمد و عّجل فرجهم.
خدا را شکر می کنم که توفیق شد در این لحظات به محضر دوستان عزیز عرض ادبی کنم و پیشاپیش عذرخواه هم هستم، 
ان شاءاهلل که در این لحظات وقت دوستان ضایع نشود. ما یکی از مجموعه هایی هستیم که در استان یزد داریم کار می کنیم، 
دوســتانی هم هستند که بسیار بیشــتر و بهتر از ما در حال فعالّیت هستند ولکن امر فرمودند که بعضی از کارهایی که در 
مجموعه هیأت  انصار والیت یزد در حال انجام است به خصوص تمرکز بر شعارمحوری یا بهتر عرض کنم موضوع محوری در 

هیأت نکاتی را خدمتتان عرض کنم.
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ضرورت کار تشکیالتی در هیأت
ابتدائاً درباره ضرورت کار تشکیالتی که همه حفظ هستند و عقاًل و نقاًل مطالب مختلفی گفته شده نکاتی عرض کنم. کارکرد 
یک هیأت اگر حّداقلی دیده بشود، در حّد یک مجلسی که به پا شود و حّتی یک تعداد اندکی هم در آن باشند قداستش سر 
جای خودش باقی است و ممکن است که این مجالس به واسطه محبت اهل بیتb که مباحث مربوط به امور معنوی و نیت 
و ... می باشــد در عرش و بین اهل ســماوات بدرخشد و این مطلب کاماًل مستحکم سر جای خودش باقی است. اّما اگر یک 
هیأتی بخواهد کارکرد حّداکثری داشته باشد قاعدتاً باید دارای تشکیالت و برنامه ریزی باشد و هدفمند حرکت کند. اعتقاد ما 
این است که هیأت مثل یک چشمه است، یک چشمه جاری. چشمه وقتی جاری می شود در مسیر خودش زمینۀ رویش ها را 
فراهم می کند یا به تعبیر دیگر هیأت مانند شیرخالص است، از شیرخالص فرآورده های مختلفی اخذ می شود. بعضی این شیر 
را یک نفس سر می کشند، بعضی از این شیر استفاده های دیگر هم می کنند و فرآورده های دیگری هم از آن می گیرند. هیأت 
یک ظرفیتی است که می شود کارهای فرهنگی متعّددی از او اخذ کرد، یعنی بستر فعالّیت های متعّددی را می شود از هیأت 
فراهم کرد. همه تیپ انسانی در هیأت می آیند، نخبگان در هیأت می آیند، آدم های عادی می آیند، حرفه ای ها می آیند، غیر 
حرفه ای ها می آیند، از همه این استعدادها می شود فرآورده های مختلف فرهنگی ایجاد کرد، لذا با هیأت به عنوان یک مرکزی 

که می شود با آن کّل جامعه را اداره کرد می شود برخورد کرد و مواجه شد.
یک نمونه اش حضرت امام )رضوان اهلل تعالی علیه( هســت که از ظرفیت این هیأت های مذهبی، انقالب اســالمی خلق کرد و 
هنوز هم که هنوز اســت شما می بینید از ظرفیت اهالی هیأت یعنی اهالی روضه، اهالی اهل بیت، اهالی این خیمه گاه حتی 
علوم ما هم دارد جوشش پیدا می کند. سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسالمی از همین سرچشمه جاری شده، لذا ما هم 
با همین نگاه در مجموعه ورود کردیم و بعد ظرفیت های مختلفی در آن مجموعه دیده شد، فعالیت های قرآنی از این بستر 
رویش پیدا کرد، فعالّیت هایی در حوزه کودک و هم چنین فعالیت هایی در حوزه هنر و رسانه و هم چنین بحث آثار مکتوب 
از این بخش های کار بود، فعالیت های تخّصصی اردویی یک بخشی از این ها بود و ده ها کار ریز و درشت دیگری در مجموعه 

کلید خورد. 
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هدفمندکردن برنامه های هیأت
ما سعی کرده ایم مراسم هیأت را طبق نیاز هدفمند کنیم، مثاًل برای جلسات هفتگی یک اهداف و برنامه هایی تعریف کرده ایم، 
برای جلسات عمومی که بعضاً جمعیت های باالی 20000 نفر هم مثاًل ممکن است داشته باشد تعریف و اهداف خاصی داریم، 
یک سری جلسات هم ویژه خّدام خود هیأت هست که تعاریف خاصی دارد و برنامه ریزی شده است، برای این که همه سطوح 
و الیه ها بتوانند بهره خودشان را از مجموعه هیأت ببرند. کمیته محتوایی در هیأت شکل گرفته که سخنرانی هایی که انجام 
می شــود و مداحی هایی که اتفاق می افتد بر اســاس اصول و ضوابطی اتفاق بیفتد، آسیب شناسی هایی صورت می گیرد و بر 
اساس آن آسیب شناسی ها موضوعاتی اخذ می شود و اولویت ها مشخص می شود که اآلن مثاًل در دارالعباده یزد در سال 1393 
درمثاًل اسفندماه در ایّام فاطمیه چه موضوعی برای سخنرانی ها اولویت دارد. طبیعتاً حوزه هایش بررسی می شود مسائل آن با 
دوستان در این کمیته گفتگو می شود بعد موضوع نهایی انتخاب می شود و این موضوع می شود محور در حوزه های مختلف 

تأثیرگذاری که وجود دارد. 
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موضوع محوری در برنامه های هیأت
من چون وقتم گذشــته فرصت نــدارم فعالیت های هیأت را توضیح بدهم لذا روی بحث موضوع محوری متمرکز می شــوم. 
شعارهایی که مشعر برای مناسبت های مختلف معرفی می کند و یا قبل از آن هم که مشعر این مسئله خیلی مهم را عملیاتی 
بکند دوســتان ما به چنین مسئله ای رســیده بودند و این کار را انجام می دادند، به این صورت که بعد از تعیین اولویت ها یک 
موضوع انتخاب می شود، مثاًل فرض بگیرید که همان موضوع »هیهات مّنا الّذله« محّرم. این موضوع »هیهات مّنا الّذله« توسط 
تیم محتوایی ما روی آن کار می شود، اگر شعار دیگری باید خلق بشود یک شعر یا تک بیتی انتخاب می شود، بعد در تبلیغات 
شهری این »هیهات مّنا الّذله« مطرح می شود، طرح هایی که جایگاه در آن قرار می گیرد یا در جایگاه زده می شود با گرایش با 
این معنا طراحی می شود، شعارنویسی ها و پارچه نویسی هایی که اطراف مجلس نوشته می شود با گرایش به این شعار و به این 
مفهوم انتخاب می شود، موضوع سخنرانی بر اساس همین انتخاب می شود، یعنی مثاًل اگر عّزت و ذلّت موضوع سخنرانی است 
ده شب ذیل بحث »هیهات مّنا الّذله« بحث برای سخنرانی تهّیه می شود، حّتی روضه هایی که خوانده می شود از یک زاویه ای با 
گرایش به مسئله عّزت و ذلّت خوانده می شود، وقتی وارد فضای مّداحی و سینه زنی می شویم مّداح اشعاری را در مناسبت های 
مختلف از مداحی اش انتخاب کرده، حاال نه به این صورت  که در همه بخش هایش باشــد، ممکن اســت در ابتدای مداحی اش 
باشد، ممکن است در شور باشد، ممکن است در واحد باشد. یک شعری انتخاب می کند که مفاهیمی از شعار موردنظر در آن 
باشد، منتهی هرکدامش با رنگی متفاوت و طعمی متفاوت که خسته کننده هم نباشد. یک چیزی را دوستان در هیأت طراحی 
کرده اند تحت عنوان َرَجز در سینه زنی، ابتدای سینه زنی رجز خوانده می شود، َرَجز همان چیزی است که وقتی میدان می رفتند 
برای معرفی خودشــان می خواندند. این رجز همان جایگاه را دارد یعنی ابتدای سینه زنی به جای زمینه و هر ذکری این رجز 
خوانده می شود، در آن رجز این مفهوم آنجا باز می شود، خیلی هم کوتاه است، یک بند هم بیشتر نیست، همه یاد می گیرند و 
می خوانند. این مفهوم نهادینه می شود و باز ممکن است که این موضوع در مفاهیم متنّوع و مانای دیگری در مجلس دیده شود. 
بخش کودک یا خیمه گاه بچه های بهشت که مثاًل ما در هیأت داریم باز با همین رویکرد می آید برنامه می گذارد. داستان ها، 
آموزش ها، مسابقه ها و چیزهایی که طراحی می شود ذیل همین مفهوم طراحی می شود. نمایشگاه محصوالت فرهنگی اگر 
باشد بخشی از آن به این مفهوم اختصاص داده می شود. آثار مرتبط با موضوع و ظرفیت های دیگری مثل سربند و این هایی 

که آماده می کنند با همین شعارها و گرایش هاست. 
همۀ این زوایای مختلف، یک اتفاق ایجاد می کند که شما اگر یک شعاری را هدفمند انتخاب کردید برای اثرگذاری این شعار 
روی مخاطب فقط از یک لوگو استفاده نکرده باشید، یک لوگو بزنیم »هیهات مّنا الّذله« بعد بگوییم ما همه در کّل کشور 

»هیهات مّنا الّذله« گفتیم، این که محقق نمی شود. شعار باید حتماً به عملیات منتهی بشود.
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گره زدن ارزش ها با زندگی روزمره 
بعد من یک نکته ای اینجا عرض می کنم خدمت سروران خودم که البته درس دارم پس می دهم. امروز در دنیا شما ببینید 
چه کار می کنند؟ در دنیا وقتی می خواهند یک مفهوم ضد ارزشی را باب کنند می آیند مثاًل روی لباس نقش آن را می زنند، 
روی جلد دفتر می زنند، بعد ترانه اش را می خوانند، بعد انیمیشن آن تولید می شود، همین طور در بستر زندگی ما از زوایای 
مختلف روی یک مفهوم کار می شــود، بعد شما می بینید ناخودآگاه فرزند شما نوع لباسش عوض شد، گویشش عوض شد، 
گرایش هایش عوض شد، چون جزء روزمره زندگی اش شده بوده و شما غافل بوده اید که از همین روزمره ای که دارید برایش 

تأمین می کنید دارید به او آسیب می زنید. مفاهیم ضد ارزشی در روزمّره ترین نیازهای زندگی اش به دست او رسیده است. 
این کار را زین العابدینj 1400 سال پیش انجام داده اند و خیلی قشنگ تر و عمیق تر و ماناتر. چطور؟ مفهوم مهم و بلندی 
مانند امام حســینj و مصائب کربال را نه اینکه روی لیوان آب نقش زده باشــند بدهند دســت مردم، بلکه روی خود آب 
نقش زدند، یعنی هر وقت حضرت آب می بینند گریه می کنند و یاد می کنند از امام حسینj.دارند از آن سیستم ذهنی فرد 
استفاده می کنند و در قالب تداعی روی آب می نویسند حسینj . وقتی مثاًل بچه شیرخواره را می بینند اشک می ریزند، شما 

با دیدن بچه شیرخواره یاد علی اصغِر امام حسینc می افتید. 
 ، jاصاًل حضرت به ابزار و اشــیاء خیلی عمیق تر ورود کردند، روی ماهیت اشــیاء کارکردند، یعنی روی آب نوشتند حسین
روی 6 ماهه نوشتند علی اصغرj  و روضه های دیگر. این را امام زین العابدینj  به ما یاد دادند که اگر شما می خواهید یک 
مفهومی ماندگار بشود آن مفهوم را با زندگی روزمره مردم گره بزنید. همه آب می خورند، همه غذا می خورند، همه بچه دارند 
و همه می بینند، شما اگر می خواهید یک مفهومی را ماندگار کنید اینکه لوگو کنیم اینجا بزنیم این کفایت نمی کند، باید از 
زوایای مختلف کار کنید. یکی در مجلس شما می آید باید شعار شما را در شهر دیده باشد، وقتی می آید نوع دیگرش را در 
دکور ببیند، نوع دیگر آن را در نوشته ها ببیند، نوع دیگر آن را در سخنرانی ها بشنود، نوع دیگر آن را در مداحی ها سینه بزند 

و انواع و اقسام دیگر آن را؛ 
اگر موفق بشویم چنین کاری انجام بدهیم یک مفهوم، ماندگار می شود و تأثیر می گذارد. همان کاری که دشمن امروز دارد 
با ما می کند، لذا توّجه و تمرکز روی شعارها مخصوصاً اگر شعارها واقعاً بر اساس نیاز زمان انتخاب شده باشد تأثیرات عمیق 
روی مخاطبین خواهد گذاشت و اتفاقی که خواهد افتاد ایجاد گرایش و بینش و نهایتاً عکس العمل و عملیات در افراد می کند. 

این سیر می تواند با الگوبرداری از تاریخ صدر اسالم و وجود مبارک زین العابدینj در دستور کار هیأت عزیز قرار بگیرد.
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اهمیت داشتن شعار و شاخص در برنامه ها 
من خیلی معتقد هستم به شعار و این که شعارها باید در هیأت ها احیا بشود. اصاًل هر هیأتی باید شعار شاخص داشته باشد و 
مثل »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« شعارهایی که اگر از جمهوری اسالمی بگیرید راهش گم می شود، بعضی شعارها را 
اگر بگیرید راه گم می شود، شعار راه را نشان می دهد، هیأت ها باید شعار داشته باشند، شعارهایش از همین مفاهیم عاشورا و 
اندیشه انقالب اسالمی و حضرت امام قابل اخذ است. هر هیأتی یک شهید شاخص داشته باشد، مسئله شهید شاخص خیلی 
مهم است. ببینید وجود نازنین حضرت زهراh در این ایام 75 روز و 95 روز کجا می رفتند؟ کنار قبر حمزه سیدالشهدا. چرا 
کنار قبر حمزه سیدالشهدا می رفتند؟ مگر فقط حمزه سیدالشهدا به شهادت رسیده بود؟ چرا یک شهید را شاخص کردند؟ 
چرا وقتی امیرالمؤمنینj  را دست بســته طرف مســجد می بردند حضرت واحمزتاه واجعفراه گفتند؟ چرا شهید، شاخص 
کردند؟ شهید شاخص به معنای شخصیتی است که وجود او اآلن در این شرایط زمانی گره گشاست، یعنی با بررسی شخصیت 
این شهید راه پیدا می شود، گره ها باز می شود. یک الگویی که اآلن موردنیاز است، مثاًل ما در هیأت خودمان یک شهیدی را 

شاخص کردیم، شهید علی اصغر شایان )شایق( که شادی روحشان هم صلوات ختم کنید؛
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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از طلبه های خوب یزد، 19 ـ 20 سال هم ایشان بیشتر سن نداشتند. سال 85 در حادثه تروریستی شهر کوفه به شهادت 
رســید، بعد زندگی ایشان را هم دوستان زحمت کشیدند به صورت فلش کارت آماده کردند، خاطرات زندگی ایشان را در 
اختیار دوستان هیأت گذاشتیم. شهیدی که امروز داشت زندگی می کرد، در عصر ماهواره، در عصر اینترنت، در عصر فساد و 
فحشا. چون گاهی بچه ها می گفتند چرا شهید فالنی؟! ما هم اگر مثاًل خمپاره می خورد این طرفمان بچه خوبی می شدیم. به 
بچه ها می گفتیم نه این طور نیست، در همین عصر و در همین دورانی که فتنه ها و فسادها و آلودگی ها هست ما همچنین 
شــخصیت هایی داشتیم، کنار ما هم زندگی می کردند و با ما ســینه می زدند، لذا شهید شاخص هم خیلی کمک می کند. 

به عنوان یک الگو در یک هیأت می تواند خیلی اثرگذار باشد. 
من حرف های دیگر هم در این زمینه داشتم منتهی فرصتم تمام شد اگر موقعیت دیگری بود و توفیق شد خدمت دوستان 
عرض خواهم کرد. از اینکه مطالب ناقص بود و از این که وقت دوستان و سروران خودم را گرفتم عذرخواهی می کنم. برای 
خوشنودی قلب مطهر آقا امام زمان و این که حضرت دعا کنند برای همه ما که عاقبت به خیر باشیم، مخلص باشیم، تقوا 
داشته باشیم و إن شاءاهلل توفیق داشته باشیم در رکابشان هم سربازی بکنیم و آخرسر هم به دستان مبارک خودشان جام 

شهادت را بنوشیم و در بهشت مهمان صدیقه طاهرهh باشیم صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
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قرار نیســت همه کارها را از ابتدا تجربه کنیم. این خیلی بدیهی اســت که ما به 
جای اختراع دوبارة چرخ از این تجربه اســتفاده کنیم و به فکر اختراع های مکّمل 
باشــیم. همین اصل اســتفاده از تجربه ها آدم ها را به سمت مکتوب کردن آن ها 
برده اســت. کاوش همین تجربه ها و دسته بندی آن ها و تفکر دربارة قواعد علت و 

معلولی نتیجه اش شده بسیاری از علومی که امروز با آن ها سروکار داریم.
»یک تجربه مانا« بناست تجربه های هیأت ها و مجموعه های مختلف را با دیگران 
به اشــتراک بگذارد. تجربه هایی که به نظر می رسد قابل اســتفاده و بهره برداری 
کسانی است که در موقعیت مشــابه قرار دارند. استفاده از این تجربه ها می تواند 
مسیر رســیدن به اهداف مختلف فرهنگی را کوتاه تر و فرصت های جدیدی برای 

توسعۀ فعالیت های موفق هیأتی ایجاد کند.


