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صفر و  محرم  ماه  مناسبت  به 

مدیر ویژه نامه:  طیبه ایزدی

87 به رياســت حاج آقا صفرعلي وزيري پيشکسوت  در ســال 
جبهه و جنــگ از مداحان هيأت داران قديمي شهرســتان به تعداد 
انگشت شــماري شــروع به کارکرد ايــن هيأت در ابتــدا به صورت 

مناســبتي و در دهه محرم فعاليت خود را آغاز کرد.
اولين مکان تشــکيل هيــأت زورخانه پورياي ولــي بود که خود از 

خواســتگاه هاي فرهنگي تاريخ ممکن کشــورمان مي باشد.
بزرگتريــن اهداف هيأت غالمان آل حيدر 

اطهار)ع( ائمه  و  تعظيم شــعائر حسيني 
فعاليــت در عرصــه فرهنگي طبــق فرموده رهبر معظــم انقالب که 

جوانــان را به تحصيــل تهذيب، ورزش امر فرمــوده که در اين امر 
تاکنــون در زمينــه تحصيل هيأت داراي دانش آموزان دانشــجويان 

اين عزيزان بوده است. ممتاز بوده که هميشــه مشوق 
در زمينــه تهذيب برنامه هاي هفتگي شــامل برنامه هاي مناســبي و 
معنــوي در زمينــه ورزش نيــز اين هيأت با توجه به اســاس آن 
ني  کــه در زورخانه بــوده که مکاني ورزشــي و اســالمي و پهلوا
فوتســال  و  شــنا  کوهنوردي  برنامه هايي همچون  به  قدام  ا اســت 

است. کرده 
نقالب و واليت مي باشد. هدف ســوم هيأت حرکت در مســير ا

يثار و  ا هــدف واالي هيأت زنــده نگهداشــتن و ترويج فرهنــگ 
شــهادت در جامعه خصوصاً در بين جوانــان و نوجوانان که در اين 
امر بــه موفقيت هاي واليي رســيده و چه موفقيتــي باالتر از اينکه 
شهيد ســيد ميالد مصطفوي از اعضاي اصلي شوراي اين هيأت بود.
و در نهايــت اهــداف هيــأت کار فرهنگي و تربيتــي در عرصه هاي 
مختلف مي باشــد و تمام تالش ايــن هيأت اين بود که به تک بعدي 
اقــدام ننمايــد و بتواند در همــه عرصه هاي جامعــه مثمر ثمر واقع 

شود.
به اميد آن روز
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هــیأتـــی
 به قدمت انقالب

هیئت امام خمینی بیت الشهداء بهار

کتابخانة آيت ا... طالقانی )ره( در ارديبهشــت ماه ســال 1358 با 
انگيزه بصيرت افزايی و دفاع از ارزشــهای انقالب اســالمی ايران توسط 
جوانان انقالبی تأســيس گرديد. اين نهاد مردمــی در اواخر دهه 50 به 
برگزاری جلسات گفتمان دينی و مراسم دعای کميل به صورت دوره ای 
در مســاجد شــهر بهار مبادرت نمود و از دهه 60 تا کنون به نام هيئت 
مذهبی امــام خمينی )ره( بــه فعاليت های مذهبــی خود ادامه می 

دهد.
 بــا توجه بــه محيط معنوی که متأثر از حضــور افراد آگاه و عامل به 
ديــن بــود؛ جوانان انقالبی بی شــماری در اين هيئت تربيت شــدند 

که شــاهد گفتار 47 شــهيد جنگ تحميلی؛ 2 شــهيد مدافع حرم و 
بســياری از افراد مســئوليت پذير ديگری می باشــند که در پست 
هــای مختلف به کشــور خدمت مــی کنند. اين مــکان مقدس که 
موقوفه حضرت آيت اهلل حاج شــيخ رضا حجت االســالمی می باشــد 
در ســال 1395 بــا مجوز اداره شــاهد و امورايثارگــران و اطالع 
فرمانداری شهرســتان و شــهرداری بهار به نام بيت الشــهداء بهار 

گرديد. نامگذاری 
برخیازفعاليتهایبيتالشهداءبهارعبارتنداز:

برگزاری مراســم هفتگــی هيئت امام خمينی )ره( ، تشــکيل گروه 
خادمين شــهدا برای خدمت به مســافرين راهيان نــور ، غربالگری و 

درمان کودکان دارای اختالالت آموزشــی و رفتاری ، برگزاری کالس 
های مشاوره ای ،  اجرای مراسم های ويژه مذهبی در روستا ها و مناطق 
حاشــيه شهر و ... می باشــد که در حال حاضر ساالنه حدود بيست هزار 

ساعت نفر از برنامه های اين نهاد مردمی استفاده می کنند.
جوانان هيئت امام خمينی)ره(در طول چندين ســال گذشته با برگزاری 
مراســم دهه اول محرم و برپايی دسته عزاداری ـ با پيشانی بند لبيک 

يا حســين )ع( ـ زبانزد اهالی شهر بهار می باشند.
الزم به ذکر است مراســم عزاداری هيئت امام خمينی)ره( هرشب 
ء بهار واقع در  لشــهدا ز نماز مغرب و عشــاء در محل بيت ا بعــد ا
ر می باشــد. لقانی ، کوچه شــهيد جهانی برقرا خيابان آيت اهلل طا

در ســال 1390 بــا حضــور 5 نفــر از 
عاشــقان حضــرت اباعبــدا... شــروع بــکار 
کــرده و بــا برگــزاري روضه هــاي هفتگــي در 
ــرد.  ــه کار ک ــروع ب ــج( ش ــجد اباصالح)ع مس
ــه صــورت رســمي شــروع  پــس از يکســال ب
ــام »علمــدار« متبــرک  ــه ن ــه کار کــرده و ب ب
شــد. در ســال 92 نخســتين مراســم بــزرگ و 
رســمي هيــأت بــه همــت جنــاب آقــاي 

ــس از آن  ــد. پ ــزار ش ــرورش برگ ــد پ محم
ــاي  ــا برنامه ه ــا ب ــد ت ــم گرفتن ــا تصمي اعض
دقيــق بلندمــدت مراســم ها را بــه صــورت 
هدفمنــد برگــزار کننــد.. مراســم ةايي متفــاوت 
ــام فاطميــه شــهادت ائمــه معصوميــت و  در اي
اعيــاد والدت برگــزار گرديــده کــه بــا اســتقبال 

فراوان مردم شريف بهار مواجه شد.
ايــن مراســم ها در ســال هاي 92، 93 و 94 

ــار  ــوي به ــه مصطف ــي مدرس ــالن ورزش در س
بــا حضــور بالــغ بــر 600 الــي700 نفــر برگــزار 

ــد. گردي
ــزار و  ــا حضــور ه ــال 96 ب ــم در س ــن مراس اي
200 نفــر از خواهــران و بــرادران بــه اوج رســيد 
امــا بزرگ تريــن مشــکل ايــن هيــأت نداشــتن 
مکانــي ثابــت و بــزرگ بــا توجــه بــه اســتقبال 

فــراوان مــردم اســت.

هیأت علمدار، هیأتي خودجوش و مردمي
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هيأت  ثامن االئمه شهرســتان بهار در سال 1386 به همت مردم 
فرهيخته بهار جهت زنده کردن ســبک و سنت قديمي بهار پايه گذاري 

شد.
و در اين ســال ها به کمک اعضاء هيأت، مردم شــريف شهرستان بهار 

گسترش پيدا کرد.
در ســال 1387 با کمک خداوند کارواني از اعضاء هيأت عازم مشــهد 
شد در آنجا با عزاداري نســبت به ثامن االئمه اداي حق کنند هر ساله 
اين مراسم پرشکوه زنجيرزني در روز شهادت آن امام بزرگوار از جامع 

رضوي تا خود صحن امام رضا برگزار مي گردد.
اين سبک عزاداري حفظ زبان گويش بهاري و زنده کردن ياد و خاطره 

خادمان قديمي بهار است.
در ايــن هيأت ابتدا از اشــعار مرحــوم منزوي، قمــري، کريمي 
مراغه اي و کالمي اســتفاده مي شد که به حمدا... به کمک شاعران 
توانــاي بهار اين کار به بهترين و شــکيل ترين نوع انجام مي شــود. 
که در اين راه شــاعران توانمندي خوش آتيه شــهر بهار ما را ياري 

مي کنند.
در سال هاي بعد با همت مســئولين محترم هيأت موفق به اخذ مجوز 
از شــيخ پير پاالندوز جهت عزاداري در 28 صفر شهادت امام رضا در 

حرم مطهر شد.
اين ســبک عزاداري حتي در کربالي معلي باعث همراهي همه ترک 
زبانان با اين هيأت شــد که توسط 4 شبکه خارجي رصد گرديد که 

اين افتخار بزرگي براي همه شهرستان  بهار بود.

از شاخص هاي نمونه بودن اين هيأت 
1- احترام به بزرگتر و ريش ســفيدان مجلس که هميشــه هيأت ها را 

مورد حمايت خود قرار دادند.
2- اشعار زيباي مداحان و...

3- روضه هاي اصيل و سنتي 
يکي از افتخارات اين هيأت پرچم اهدايي استان قدس رضوي است که دو 
ماه متبرک شده در باالي ضريح زيرين آقا امام رضا که به هيأت ثامن االئمه 
اهدا شده است که اين پرچم بعد از ورود به بهار ابتدا به هيأت و مساجد 
جهت رونمايي تحويل داده شــد در انتها وارد هيأت ثامن االئمه شد.
هيــأت ثامن االئمه با 40 نفر اعضا در ســال 1394 به عنوان هيأت 
نمونه کشــوري در بين 570 هيأت ثبت شــده در حــرم امام رضا 
شناخته شــد که  اين در مقابل هيأت هايي با اعضاء 3000 نفري 

بود. بي نظير 
اهــداف برگزيده اين هيأت عالوه بر عزاداري 

1- ايجــاد صندوق خيريه به منظــور کمک به همنوعان 
2- ســاخت حسينيه و رســتوران جهت ايجاد شغل و صرف درآمد 

در راه هاي خير
3- حفظ پاسداري از سنت هاي شهر بهار 

اعضــاء هيأت از مســئولين و بزرگترهاي بهار درخواســت دارند که 
با کمک بــه اين هيأت اين ميراث فرهنگي معنوي را به نســل هاي 

بدهند. انتقال  بعد 

از جوانان واليتي ثامن االئمه  هيأت مردمي  هيأت 
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