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بجای مقدمه...

رسم انتخاب و اعالن شعار، در تاریخ اسالم رشتة بلندی دارد که سررشته های آن را باید در جنگ ها و غزوات رسول خدا 
ُجست. چنان که از امیرالمؤمنین g نقل شده که شعار مسلمانان در جنگ بدر »یا منصور أمت« بوده است.1 در کنار این 

شعارهای عمومی رجزخوانی های سرداران سپاه اسالم که با اشعار حماسی خود را معرفی می کردند می تواند نمونه هایی از 
شعارهای صدراسالم را برای ما تداعی کند.

رسم انتخاب شعار برای برنامه های هیأت، چندسالی است در میان هیأت های مختلف رایج شده است. بسیاری از هیأت ها، 
برای برنامه هایشان، به خصوص برای ویژه برنامه هایی مانند دهه محرم و فاطمیه و حتی اردوها؛ شعارِ خاص انتخاب می کنند. 
در پوستر، تبلیغات و فضاسازی داخلی این هیأت ها، بجای درشت شدِن نام خادمان اهل بیت b، جمله ای با مضمون سخنان 
اهل بیت یا نکته ای از زندگی ایشان، درشت می شود و محور قرار می گیرد. باتوجه به این ریشة تاریخی، گرایش هیأت ها را 

باید به فال نیک گرفت، هرچند باید مراقب بود که آسیب و آفت گریبان این سنت را نگیرد. برای همین هماره باید اصولی را 
برای انتخاب شعار در نظر گرفت که مهم ترین آن توجه به حفظ روحیة حماسی عاشورا، توجه به پیروزی جبهة حق در این 

واقعه و پرهیز از انتخاب شعارهایی است که حاصل آن فقط پرداختن به اندوه و ناراحتی از واقعة کربالست. بر همین مبنا 
انتخاب شعار باید طی فرایند صحیحی انجام گیرد و همة جوانب این انتخاب، در نظر گرفته شود. در »شعائر« می کوشیم 

مجموعه ای از شعارهای مناسب را به دست شما برسانیم و حلقه وصلی باشیم میان شاعران و هیأت ها.
در سومین »شعائر«، برای دست یابی به بهترین شعارها، از بخشی از انبوه فعاالن عرصه هیأت، اعم از سخنرانان محترم، 

مداحان اهل بیت، مدیران، خادمان و عموم مخاطبان هیأت های مذهبی در سراسر کشور، درخواست کردیم تا شعار 
پیشنهادی شان برای ماه محرم 1435 را به سامانه پیامک جامعه ایمانی مشعر ارسال نمایند. چند نفر از دوستان نیز زحمت 
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کشیدند و شعارهای پیشنهادی فعاالن هیأتی شهرشان را جمع آوری کردند و در اختیار جامعه ایمانی مشعر قرار دادند. 
از میان شعارها و پیامک های فراوانی به دستمان رسید؛ تعداد اندکی را برگزیدیم؛ و نتیجه در قالب سومین شعائر منتشر 

می شود. »شعائر 3« نتیجه همراهی و همیاری صدها نفر از عاشقان اهل بیت در سراسر میهن اسالمی مان است.
معاونت تولیدات رسانه ای جامعه ایمانی مشعر، از هم اکنون منتظر شعارهای پیشنهادی شما برای فاطمیه 1435 می باشد. به 

امید آن که در درگاه حضرت احدیت مقبول افتد.

1. راوندى، سید فضل الله، نوادر، ص ۳۳، نارش، دار الکتاب، قم، چاپ اول
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منتخب شعارهای پیشنهادی محرم الحرام
شعار پیشنهادیشهراستاننام هیأتنام و نام خانوادگی

آرام جانم می رود...داراناصفهانانصارالحسینهادی مشایخی

محمدرضا رضایی
حضرت علی 

اکبر
این فراخوان حسین است بیایید همهقمقم

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود؛ مامدافع املشگیالنبقیه اهلل )عج(الیاس عبداهلل پور
حرم بی بی زینبیم

حسین آرام جانمقزوینقزوینهیئت شهدارضا محمدی نژاد

منتظران پهورقبادپور
چهارمحال و 

بختیاری
اردل-روستای 

پابه پای حماسه می آییمزرمی تان

علی انتصاری
قاسم ابن 

الحسن
ای که مراخوانده ای راه نشانم بدهگرگانگلستان

محسن کریمی
محبان 
المهدی

همه جا کربالستسورجاناصفهان

امیرحسین پیرجمالی
فداییان 
حسین

بر دوش می کشم علم سرخ مکتبت...اصفهاناصفهان
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در آبشار محرم بهشت بارد و بسمینودشتگلستانقمربنی هاشمعبدالمجید سرایلو

کجاست منتقم خون کربالیی هاماهشهرخوزستان جواداالئمهحمیدمهدوی مهر

قبادرحیم پور
کربالئیان 

ظهور
چهارمحال 
وبختیاری

اردل-روستای 
پابه پای حماسه می آییمزرمی تان

محمدجواد علی حسینی
مهدیه بقیه 

اهلل
یا اباصالح تن بی دست علمدار تو را می خواندبافتکرمان

دکترترک
تسنیم-

دانشگاه آزاد
در عزای کشته اشک هااردبیلاردبیل

همنوا با قافله سرخ عاشوراییاردکانیزدامام رضامسعودجعفرزاده

محمدحسن قنبری
مسجد علی بن 

 ابیطالب 
به تماشای توآشوب قیامت برخاستدارابفارس

رضا قاسمی
شهدای 
گمنام

ما پای بند اشک روانیم و کام خشکقزوینقزوین

علی دیال آبادی
شهدای 
گمنام

ما را نسیم پرچم تو زنده می کندقزوینقزوین
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شانه گر
فدائیان 
حسین

لبیک یا حسین gهمدان همدان

آینه در کربالست!تهرانتهرانسخنرانحمیدمشهدی آقایی

روح اهلل پیوسته کناری
عاشقان 

امام حسن 
مجتبی

اشک خونفریدونکنارمازندران

محمد رومیانی
شیفتگان 
ثامن الحجج

ما رأیُت ااّل جمیاًلخرم آبادلرستان 

مهدی اصالنی
صنف لباس 

فروشها
مرا هم کربالیی کن حسین جانکرجالبرز

ما زشاه مظلومان دست برنمی داریمیزدیزدانصارالحیدرمحمدجوادغنی زاده

احمدنوروزی
حسینیه 

اعظم
در سوگ خورشیدقیدارزنجان

لبیک یاروح اهللمشهدخراسان رضویبقیه اهلل عجزین الدین محرمی
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حسین سلیمانی
جوانان موسی 

بن جعفر
ایستادگی بر عقیده، تاپای تحریم آبکیاسرمازندران

سعید احمدی
شبکه 

فرهنگی 
بهشت

کربال جاریست...اراکمرکزی

سیاهپوش سید جوانان بهشتدزفولخوزستان عاشقان کربالخاضعی نیا

مهدی توکلی
متوسلین 
به حضرت 

مهدی
خیمه خورشید سوختازنالرستان 

یاسر رحمانی
رزمندگان 

اسالم 
تشنه ترین دریامشهدخراسان رضوی

سیه پوش احیاگر امربه معروف و نهی ازمنکرشهریارتهرانپیروان مهدیحسین عبدی 

در سینه هامان تا ابد حب تو داریم...رشتگیالنآفتاب نهانمرتضی برگستان
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سایر شعارها
این  شعارها از چند کتاب شعر عاشورایی انتخاب و جداسازی شده است.

نام کتاب ها:
قبله مایل به تو / طوفان واژه ها / نامه های کوفی / جرس فریاد می دارد / نیزه بریزید / مسافران آسمان / 

عشق عطش انتظار / و...

لب تشنه مشکی بر زمین مانده ست
عالم همه مبهوت تماشای حسین است

  کربال کوچه ندارد همه جایش دشت است
خورشید سر بریده، غروبی نمی شناخت

نشسته ایم دمادم به سوگواری تو
 هزار بادیه، مجنوِن نی سواری تو

 خورشید سربرهنه به صحرا برآمده
 آتش، به خیمه های دل عاشقان زده

 سر جدا، پیکر جدا، این سرنوشت الله هاست
 دل را به پای بوسی غم برده ایم ما

 بگذار در آغوش تو آرام بگیرم
  سر تو بار گرانی ست مانده بر دوشم
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تمام هستی من یا حسین می گویند
 ای ساربان! آهسته ران،کز دیده دریا می رود
 جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها

 اینجا حسینیه است، مالئک نشسته اند

کربال منتظر ما ست، بیا تا برویم
 منظر دل های ماست،کربُ بالی حسین

 یک گام تا به خانه خورشید، بیش نیست
 من کشته نمازم، قد قامت الصلوة

خوشا جانی که قربان حسین است
ظهر است و آتش و عطش و وقت امتحان

ای اشک مثل رود بباری اگر، کم است
کرب و بال مطلع خورشید شد

عشق چو فرمان دهد، موسم جانبازی است
زنده برگشتن ز کوی یار شرط عشق نیست

آینه در کربالست
کاش بودم کربال
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خیمه به پا کنید که این خیمه درهم است
ای آرزوی نوکریت مانده بر دلم
یک »آه« فاصله ام تا کربالست

با کارواِن نیزه شبي را سحر کنید

در مشِک تشنه، جرعه آبي هنوز هست
آمده ام خاک پایتان شوم

تیر نگذاشت که حرفش به آخر برسد
بی تو سرای خیمه ما سرد می شود

ای آرزوی خادمیت مانده بر دلم
کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست



انتخاب شعار کار خوبی است که مدتی است میان هیأت ها مرسوم شده است. 
بســیاری از هیأت ها، برای برنامه هایشان، به خصوص برای ویژه برنامه هایی 
 مانند دهــه محرم و فاطمیه و حتی اردوها؛ شــعاِر خاص انتخاب می کنند.
در پوستر، تبلیغات و فضاســازی داخلی این هیأت ها، بجای درشت شدِن 
نام خادمان اهل بیتb، جمله ای با مضمون ســخنان اهل بیت یا نکته ای از 
زندگی ایشان، درشت می شود و محور قرار می گیرد. در »شعائر« می کوشیم 
مجموعه ای از شعارهای مناسب را به دست شما برسانیم و حلقه وصلی باشیم 

میان شاعران و هیأت ها.

جامعه ایامنی مشعر،
محفلی است برای گردآمدن
هیأت های کشور.
مشعر چیزی جز اجتامع هیأت ها نیست،

جامعه ای فراتر از مرزهای نژادی و 
تقسیامت جغرافیایی و سیاسی.

اجتامعی ایامنیر و توحیدی است 
که به دنبال ارتباط بیشرت
محبّان سیدالشهدا است...

قرار نیست مشعر تولید کند.
قرار است مشعر آیینه تولیدات

و فعالیت های شام باشد.
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