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مقدمه 

ــه  ــانی ک ــت. انس ــان هاس ــت انس ــه تربی ــرم کالس اول مدرس مح
نمــی دانــد بــرای چــه بــه دنیــا آمــده و بــه کجــا مــی خواهــد بــرود 
، در کالس درس محــرم راه خــود را پیــدا مــی کنــد و جســم و 
جــان بــه مکتــب اباعبداللــه الحســین علیــه الســالم مــی ســپارد. 
حــرارت عشــق ایــن کالس چنــان اســت کــه هــر ســال نــه تنهــا از 
آن کاســته نمــی شــود بلکــه بــر آن افــزوده مــی شــود. ایــن عشــق 
ــه  ــت ک ــدی اس ــاب محمــدی و ســعادت اب ــش اســالم ن ــد بخ نوی
ــر  ــن محــرم و صف ــد : »ای ــام بزرگــوار انقــالب اســالمی فرمودن ام

اســت کــه اســالم را زنــده نگــه داشــته اســت.« 
هــر ســال عاشــقان کشــتی نجــات اباعبداللــه الحســین علیــه 
الســالم قبــل از محــرم خــود را بــرای برگــزاری پرشــور و بامعرفــت 
برنامــه هــای ایــن ایــام ، آمــاده مــی کننــد. در ایــن میــان نقــش 
مبلغــان و مربیــان تربیتــی کــه دغدغــه رشــد و تعالــی انســانها را 

دارنــد ، بیــش از پیــش اهمیــت مــی کنــد. 
ــای  ــه ه ــی برنام ــا ، و تعطیل ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب باتوج
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ــا  ــام ب ــن ای ــوان در ای ــه بت ــی ک ــه های ــه برنام ــیدن ب ــی ، رس گروه
رعایــت پروتــکل بهداشــتی برگــزار کــرد ، اهمیــت پیــدا مــی کنــد. 
مبلغــان و مربیــان تربیتــی نیــز بــر آن شــدند کــه بــه طــرح هایــی 
ــالم و  ــه الس ــین علی ــام حس ــا کالس درس ام ــه تنه ــه ن ــند ک برس
واقعــه عاشــورا تعطیــل نشــود ، بلکــه بســیار پرشــور تــر از گذشــته 

برگــزار شــود. 
ــره  ــرای به ــی را ب ــرح های ــد ط ــی کن ــالش م ــتار ت ــن نوش ای
منــدی از فرصــت تربیتــی محــرم و احیــاء معــارف و شــعائر 
اباعبداللــه الحســین علیــه الســالم بــه مبلغــان و مربیــان عرصــه 
تربیتــی معرفــی نمایــد. امیــد کــه بتواننــد بــا اجــرای ایــن قبیــل 
ــالم را در  ــه الس ــین علی ــام حس ــی ام ــه تربیت ــا ، خیم ــه ه برنام

ــد.  ــا کنن ــان برپ جه

من در کالس هیئت تو درس خوانده ام
شاگرد پا رکاب همین مکتبم حسین
من عهد کرده ام که به پایت بایستم

سرباز لشکر حرم زینبم حسین
گریه برای توست همان اصل دین ما

با این حساب مؤمن این مذهبم حسین
با یاد اربعیِن حرم گریه می کنم

شکر خدا که خادم این موکبم حسین
شیرین ترین عبادت من گریه بر شماست

شیرین ترین عبادت روز و شبم حسین
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تبیین طرح 

ــع  ــا در مواق ــی کرون ــتاد مل ــه س ــی ک ــتورالعمل های ــی از دس یک
خطــر اعــالم مــی کنــد مانــدن در خانــه هــا و عــدم خــروج اعضای 
خانــواده جــز بــه هنــگام ضــرورت اســت. ایــن دســتورالعمل مانــع 
برگــزاری هیئــات و اجتماعــات و حضــور خانــواده هــا در مراســم 
ــاء شــعائر حســینی از نیازهــای  عــزای حســینی مــی شــود. احی
تربیتــی خانــواده اســت کــه در هنــگام اعــالم ایــن دســتورالعمل 
مــی بایســت برنامــه ای بــرای آن تــدارک دیــد. ایــن دســتور العمل 
فرصــت بیشــتری را بــرای حضــور اعضــای خانــواده در کنــار 
ــیر  ــد در مس ــی توان ــه م ــی ک ــت. فرصت ــرده اس ــا ک ــر مهی یکدیگ
رشــد و تعالــی اعضــای خانــواده باشــد یــا بــه مشــکالت و آســیب 
ــی  ــا همراه ــد ب ــی توانن ــن م ــان والدی ــن می ــد. در ای ــا بینجام ه
ــواده و  ــای خان ــد اعض ــیر رش ــی را در مس ــان گام ــان و مبلغ مربی

ــد.  ــواده بردارن ــان خان اســتحکام بنی
در ایــام محــرم هــر خانــواده مــی توانــد یــک هیئــت خانوادگــی 
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بــرای اعضــای خانــواده خــود داشــته باشــد. پــدر خانــواده مــی 
بایســت جلســه ای را بــا حضــور اعضــای خانــواده تشــکیل دهــد 
و در جلســه اعــالم نمایــد کــه امســال از نعمــت حضــور در هیئــات 
بــزرگ محــروم هســتیم امــا مــی خواهیــم خانــه را بــه هیئــت امــام 
حســین علیــه الســالم تبدیــل نماییــم. پــدر بیــان مــی کنــد هیئت 
هــر شــب بــا نمــاز مغــرب و عشــاء شــروع مــی شــود و همــه نمــاز 
ــه پــدر اقتــدا مــی کننــد. پــس از  ــا کــرده و ب ــر پ را بــه جماعــت ب
نمــاز جماعــت همــه ی اعضــای خانــواده بــه دور هــم جمــع مــی 
شــوند و زیــارت عاشــورا قرائــت مــی کننــد . ســپس پــدر خانــواده 
را شــامل احادیــث ، درس  بــه صحبــت پرداختــه و مطالبــی 
هــای واقعــه عاشــورا ، تاریــخ کربــال تــا شــام و .. بیــان مــی کنــد. 
ــم  ــت علیه ــل بی ــه اه ــل ب ــر توس ــه ذک ــرخانواده ب ــس از آن پس پ
الســالم مــی پــردازد و پــس از روضــه و ســینه زنــی مراســم هیئــت 
ــان  ــواده مهم ــای خان ــه ی اعض ــود و هم ــام میش ــی تم خانوادگ

ســفره ی امــام حســین علیــه الســالم مــی شــوند. 

ظرفیت های تربیتی

ــه  ــی از دغدغ ــات یک ــارف و هیئ ــا مع ــا ب ــه ه ــس بچ ــنایی و ان آش
ــکیل  ــا تش ــواده ب ــدر خان ــرح پ ــن ط ــت. در ای ــن اس ــای والدی ه
جلســه بــا همــه ی اعضــای خانــواده تــالش مــی کنــد بــا ایشــان 
ــر  ــری یکدیگ ــا همفک ــی ب ــی جمع ــه طرح ــوده و ب ــورت نم مش
ــواده مــی خواهــد  ــواده از اعضــای خان برســند. ســپس پــدر خان
کــه هــر کــدام نقشــی را بپذیرنــد و در برنامــه مســئولیتی داشــته 
ــا  ــت ام ــر اس ــا متغی ــه ه ــن بچ ــه س ــه ب ــا باتوج ــش ه ــند. نق باش
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بایــد توجــه داشــت هیــچ کــدام از اعضــای خانــواده بــدون نقــش 
ــند.  نباش

ــش  ــت نق ــی بایس ــواده م ــادر خان ــک م ــا کم ــواده ب ــدر خان پ
هــای مختلفــی را تعریــف نمایــد. همچنیــن مــی تــوان فعالیتهــای 
مختلفــی را بــرای هیئــت خانگــی در نظــر گرفــت کــه قبــل و بعــد 

از اجــرای برنامــه بــه انجــام مــی رســد. 

نقش های افراد خانواده

ســخنرانی : در طــرح پــدر خانــواده بــه عنــوان ســخنران معرفــی 
شــد. امــا خانــواده مــی توانــد ایــن نقــش را بیــن اعضــای خانواده 
از اعضــای خانــواده مســئولیت  و هــر کــدام  نمایــد  تقســیم 
ــرای آن  ــود را ب ــد و خ ــب را پذیرن ــد ش ــا چن ــک ی ــخنرانی در ی س
شــب آمــاده نماینــد. همچنیــن مــی تــوان یــک یــا چنــد شــب را 
از ظرفیــت مبلغیــن کــه در ایــن ایــام در منــازل حضــور پیــدا مــی 

ــا روحانیــت نیــز آشــنا نمــود .  کننــد ، بهــره بــرد و فرزنــدان را ب

قرائــت قــرآن : قبــل از شــروع برنامــه یکــی از اعضــای خانــواده 
مــی بایســت بــه قرائــت قــرآن بپــردازد. پیشــنهاد مــی شــود ایــن 
قرائــت قــرآن بــه صــورت خانوادگــی و از روی صفحــات قــرآن 
ــواب آن  ــده و ث ــت ش ــرآن قرائ ــه ق ــک صفح ــب ی ــر ش ــد و ه باش

ــه شــود.  هدی

مداحــی و مرثیــه ســرایی : نیــازی نیســت مــداح خانــواده 
صــدای خوبــی داشــته باشــد. بلکــه بــا همیــن صــدای خــود مــی 
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ــل  ــه اه ــل ب ــت توس ــزون در جه ــورت مح ــه ص ــی را ب ــد ابیات توان
ــعار  ــردن اش ــدا ک ــرای پی ــد. ب ــت کن ــالم قرائ ــم الس ــت علیه بی
ــی  ــای مذهب ــایت ه ــعار و س ــب اش ــه کت ــوان ب ــی ت ــی م مداح
مراجعــه نمــود. ایــن نقــش نیــز مــی توانــد بیــن اعضــای خانــواده 
ــین  ــام حس ــی ام ــه خوان ــق روض ــدام توفی ــر ک ــود و ه ــیم ش تقس

ــد. ــدا کن ــالم را پی ــه الس علی

شــام هیئــت : ســفره شــام ایــن ایــام بــا ایــام دیگــر تفــاوت دارد. 
ــا نیــت همــراه اســت چــرا کــه ایــن ســفره ، ســفره  پخــت شــام ب
مجلــس روضــه امــام حســین علیــه الســالم اســت. مــادر خانــواده 
ــز  ــواده را نی ــای خان ــر اعض ــذا دیگ ــت غ ــد در پخ ــی کن ــالش م ت
ــالم  ــد اق ــد در خری ــی توانن ــواده م ــای خان ــد . اعض ــل کن دخی
ــردن  ــن ک ــت ، په ــازی ، پخ ــاده س ــت ، آم ــام هیئ ــاز ش ــورد نی م

ــد.  ــارکت نماین ــروف مش ــتن ظ ــردن و شس ــع ک ــفره و جم س

نمــاز جماعــت : همــه ی اعضــای خانــواده مــی بایســت در 
برپایــی نمــاز جماعــت مشــارکت نماینــد. گفتــن اذان ، پهــن 
کــردن ســجاده هــای نمــاز و گفتــن تکبیــر از جملــه نقــش هایــی 
ــواده ســپرد. هــر  ــه اعضــای خان ــوان آن هــا را ب اســت کــه مــی ت
ــیر  ــن در مس ــرد لک ــا ک ــر پ ــز ب ــردا نی ــاز را ف ــوان نم ــی ت ــد م چن
رشــد تربیتــی اعضــای خانــواده توجــه ویــژه بــه برپایــی نمــاز بــه 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــت از اهمی جماع

قرائــت زیــارت عاشــورا : اعضــای خانــواده ، بعــد از قرائــت قــرآن 
ــئولیت  ــوان مس ــی ت ــد. م ــی پردازن ــورا م ــارت عاش ــت زی ــه قرائ ب
قرائــت قــرآن را بیــن اعضــای خانــواده تقســیم نمــود یــا بــه یکــی 
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ــد.  ــی کنن ــت همراه ــاء او را در قرائ ــر اعض ــپرد و دیگ ــا س از اعض
ــر  ــواده ، دیگ ــای خان ــنایی اعض ــت آش ــوان جه ــی ت ــن م همچنی
ــارت  ــارات ماننــد دعــای توســل ، دعــای ســمات ، زی ادعیــه و زی

ــت نمــود.  ــز قرائ ــه و .. را نی ــارت امیــن الل وارث ، زی

ــه آن توجــه  آمــاده ســازی هــا : یکــی از نقــش هایــی کــه بایــد ب
کــرد ، آمــاده ســازی هاســت. آمــاده کــردن محــل هیئــت خانگــی 
ــا کــردن  ــز کــردن محــل ، جــارو کشــیدن و مهی ــه تمی ــاز ب کــه نی
وســایل هیئــت اســت ، آمــاده کــردن برنامــه نمــاز جماعــت کــه 
ــردن  ــاده ک ــت ، آم ــاز اس ــای نم ــجاده ه ــردن س ــن ک ــه په ــاز ب نی
ســفره شــام و جمــع کــردن و ســپس تمیــز کــردن محــل هیئــت 
خانگــی از جملــه نقــش هایــی اســت کــه اعضــای خانــواده مــی 

ــد.  پذیرن

ــه توانمنــدی هــای  ــواده باتوجــه ب نقــش هــای برنامــه ای : خان
اعضــای خانــواده مــی توانــد برنامــه هــای دیگــری را بــرای هیئــت 
ــش  ــواده در آن نق ــای خان ــد و اعض ــدارک ببین ــود ت ــی خ خانگ
آفرینــی کننــد. خوانــدن اشــعار یــا متــن ادبــی ، خوانــدن تاریــخ 
از روی کتــاب ، اجــرای تعزیــه ، خوانــدن حدیــث ، حفــظ احادیث 
ــن  ــه ، گفت ــت ادعی ــک ، قرائ ــای کوچ ــوره ه ــظ س ــک ، حف کوچ
ــا قصــه ای از اهــل بیــت علیهــم الســالم و.. از جملــه  داســتان ی
ــه اجــرا در  ــد ب برنامــه هایــی اســت کــه هیئــت خانگــی مــی توان

ــد.   ــی کنن ــش آفرین ــواده در آن نق ــای خان آورد و اعض
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نکات
 

ــا  ــاق ی ــک ات ــوان ی ــی ت ــه م ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه ب ــای خان ــر فض         اگ
ــر  ــت ، بهت ــر گرف ــرم در نظ ــام مح ــی در ای ــت خانگ ــرای هیئ ــی را ب محل
اســت محلــی بــرای ایــن منظــور فضاســازی شــود. در ایــن راســتا قبــل 
از شــروع ایــام محــرم ، اعضــای خانــواده مــی تواننــد آن محــل را ســیاه 
پــوش نماینــد و وســایل مــورد نیــاز هیئــت را در آن مــکان قــرار دهنــد. 
مراســم ســیاه پــوش کــردن محــل هیئــت خانگــی خــود یکــی از برنامــه 
هایــی اســت کــه بایــد همــه ی اعضــای خانــواده در آن حضــور بهــم 

ــد  ــارکت کنن ــانده و مش رس

ــاب  ــن و ط ــات ، مبلغی ــی هیئ ــا و تعطیل ــیوع کرون ــه ش ــه ب         باتوج
دغدغــه منــد بــر آن شــده انــد کــه بتواننــد بــا حضــور جهــادی در هیئات 
ــازمان  ــد. س ــدام نماین ــی اق ــعائر دین ــترش ش ــه گس ــبت ب ــی ، نس خانگ
تبلیغــات اســامی و مجموعــه هــای وابســته بــه آن ماننــد ســازمان 
ــی  ــتا همراه ــن راس ــن و .. در ای ــزام مبلغی ــدرا ، اداره کل اع ــدارس ص م
ــک  ــل ی ــواده حداق ــر خان ــود ه ــی ش ــه م ــن رو توصی ــد. از ای الزم را دارن
ــی بهــره ببــرد. جهــت بهــره منــدی مــی  شــب را از حضــور یــک روحان
ــود.  ــدام نم ــوت ، اق ــه دع ــبت ب ــال ............... نس ــق کان ــوان از طری ت

        واگــذاری نقــش هــا و مســئولیت هــا بــه اعضــای کوچــک خانــواده 
ــژه اتفــاق بیافتــد. پوشــیدن کاور ، انداختــن  ــه ای وی ــه گون ــد ب مــی توان
شــال یــا حمایــل کــه نشــان مســئولیت باشــد ، نصــب کارت مســئولیت 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــایلی اس ــه وس ــی از جمل ــای مذهب ــد ه ــت بن ــا دس ی
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ــد.  ــر رنــگ نمای ــرش نقــش را در کــودکان پ پذی

        والدیــن بایــد دقــت نماینــد ، همانطــور کــه حضور در هیئات برایشــان 
مهــم بــود ، بــه هیئــت خانگــی نیــز بهــا دهنــد و بــرای آن برنامــه ریــزی 
کننــد. نبایــد تصــور شــود هیئــت خانگــی یــک بــازی یــا شــوخی اســت. 
ــا نقــش هــا ، حضــور  میــزان توجــه بــه هیئــت خانگــی ، نــوع برخــورد ب
ــه  ــواده ب ــای خان ــویق اعض ــه و تش ــی در برنام ــور خنث ــه حض ــال و ن فع

حضــور مــی توانــد در تقویــت هیئــت خانگــی موثــر واقــع شــود. 
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تبیین طرح 

عــرض ادب بــه خانــدان عصمــت و طهــارت محــدود بــه شــرکت 
باتوجــه  توانــد  در مجالــس روضــه نیســت. هــر کســی مــی 
بــه توانمنــدی و هنــری کــه دارد ، بــه ایــن آســتان بــا برکــت 
ــدی  ــره من ــا به ــد ب ــی توانن ــان م ــن و مربی ــد. والدی ــت کن خدم
از اســتعدادهای کــودکان و نوجوانــان، مــدال نوغالمــی را بــه 
ــد از  ــی توانن ــن م ــرح والدی ــن ط ــد. در ای ــان بیاویزن ــردن ایش گ
فرزنــدان خــود بخواهنــد بــا بهــره منــدی از اســتعدادهای هنــری 
ــی و..  ــندگی، خوشنویس ــی ، نویس ــی ، عکاس ــد نقاش ــود مانن خ
محصولــی را در راســتای محــرم و واقعــه عاشــورا و اباعبداللــه 
الحســین و خانــدان بابرکــت ایشــان تولیــد کننــد. ایــن محصــول 
ــا ســوگواره در خانــه یــا  ــد بــه شــکل یــک مســابقه ی مــی توان
مجموعــه تربیتــی اجــرا شــود. همچنیــن والدیــن یــا مربیــان مــی 
ــه اجــرا در آورنــد کــه  ــه ب تواننــد برنامــه هــای مختلفــی را در خان
در زیــر نمونــه هایــی بیــان مــی گــردد . آنچــه مــی بایســت بــه آن 
توجــه داشــت ایجــاد ارتبــاط کــودکان و نوجوانــان بــا ایــام محــرم و 
شــناخت معــارف ودرس هــای آن در قالــب برنامــه هــای مختلــف 
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اســت. والدیــن و مربیــان مــی تواننــد بــا ایجــاد مــدال نوغالمــی 
ــه جمــع  ــان ایجــاد کننــد کــه ب ایــن فکــر را در کــودکان و نوجوان
ــود در  ــتعدادهای خ ــا اس ــد و ب ــته ان ــرم پیوس ــن ح ــن ای خادمی

ــتند. ــذاری هس ــیر خدمتگ مس

برنامه ها 

خیمــه ی نقاشــی : مــی تــوان یــک بخــش منــزل را بــه عنــوان 
خیمــه هنرهــای کــودک یــا نوجــوان قــرار داد و بــا پارچــه مشــکی 
ــه از  ــک قص ــه ی ــی روزان ــا مرب ــادر ی ــود. م ــازی نم ــا س آن را فض
پیامبــران ، اهــل بیــت علیهــم الســالم یــا محــرم بیــان مــی کنــد و 
بچــه مــی بایســت یــک نقاشــی بــر اســاس فهــم خــود از داســتان 
کشــیده و آن را بــه تابلــوی خیمــه ی هنــری خــود نصــب نماینــد. 
ــودک  ــده از ک ــه ش ــی هدی ــک نقاش ــرای ی ــه پذی ــو روزان ــن تابل ای
خانــه اســت . همچنیــن مربیــان نیــز مــی تواننــد روزانــه نقاشــی 
ــای  ــترکی در فض ــروه مش ــوده و در گ ــع نم ــود را جم ــان خ متربی
مجــازی یــا تابلویــی در مــکان فعالیتــی خــود نصــب نماینــد 
ــن  ــا عناوی ــی ب ــدال نوغالم ــا م ــودکان ب ــات ک ــان از زحم و در پای

مختلــف تشــکر نماینــد.
ــودک  ــد از ک ــی توانن ــان م ــن و مربی ــی : والدی ــه عکاس خیم
یــا نوجــوان خــود بخواهنــد بــا اســتفاده از دوربیــن تلفــن همــراه 
روزانــه یــک عکــس مربــوط بــه ایــام محــرم را ثبــت نمــوده و 
ــرار  ــازی ق ــروه مج ــا گ ــه ی ــینی خان ــس حس ــوی عک آن را در تابل
ــد در تمــام ده روز موضــوع واحــدی  دهنــد. عکــس هــا مــی توان
ــوان موضــوع عکــس هــا  ــه عنــوان مثــال مــی ت داشــته باشــد. ب
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را دســت هــای خدمــت بــه خیمــه اباعبداللــه قــرار داد و کــودکان 
ــد  ــس بگیرن ــی عک ــت های ــد از دس ــالش کنن ــد ت ــان بای و نوجوان
کــه در حــال خدمــت بــه ایــن آســتان مقــدس هســتند. همچنیــن 
ــت.  ــر گرف ــه ای در نظ ــوع جداگان ــر روز موض ــرای ه ــوان ب ــی ت م
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان موضــوع یــک روز را دســت هــا ، و روز 
دیگــر چشــم هــا و روز دیگــر کتابهــا و روز دیگــر موضــوع دیگــری 

در نظــر گرفــت. 
 نمایــش ، نقالــی خوانــی و تعزیــه : والدیــن مــی توانند داســتانی 
ــازی  ــتان را ب ــد داس ــا بخواهن ــد و از آنه ــودکان بگوین ــرای ک را ب
ــه شــکل نمایــش ،  ــی را ب ــا محتوای ــان نوشــته ی ــا نوجوان کنــد . ی
تعزیــه یــا نقالــی خوانــی در آورنــد. ایــن برنامــه هــا مــی توانــد در 
هیئــت خانگــی بــه اجــرا در آیــد یــا بــه صــورت جداگانــه در خانــه 

بــرای خانــواده یــا دوســتان بــه انجــام رســد. 
مداحــی و شــعر خوانــی : کــودکان و نوجوانــان مداحــی و شــعر 
خوانــی را دوســت دارنــد. والدیــن و مربیــان مــی تواننــد بــا تهیــه 
ــود  ــدای خ ــا ص ــه ب ــد ک ــان بخواهن ــعار از ایش ــای اش ــه ه کتابچ
ــراز عالقــه کــودکان و  ــا اب ــا مداحــی کننــد. ب اشــعار را بخواننــد ی
ــا بهــره منــدی از آمــوزش هــای مداحــی  ــوان ب ــان مــی ت نوجوان
کــه در فضــای مجــازی موجــود اســت ، نســبت بــه رشــد مهارتــی 

ــا منابــع محتوایــی اقــدام نمــود.  ایشــان و آشــنایی بیشــتر ب
ــتعداد و  ــه اس ــه ب ــا توج ــان ب ــن و مربی ــر : والدی ــای دیگ فعالیته
توانمنــدی کــودکان و نوجوانــان مــی تواننــد ایشــان را در مســیر 
خادمــی خیمــه اباعبداللــه الحســین علیــه الســالم جهــت دهنــد. 
توانمنــدی هایی مانند خوشنویســی ، داســتان نویســی ، ســاخت 
کاردســتی ، مهــارت هــای هنــری ، مهــارت هــای بیانــی و ... مــی 

توانــد در مســیر خادمــی ایــن آســتان بچــه هــا را یــاری کنــد.  



مجموعه طرح های تبلیغی و تربیتی ایام محرم در ایام شیوع کرونا

19



خیمه های نو غالمان

20

تبیین طرح

ــام  ــت ای ــت بزرگداش ــهر جه ــه و ش ــزل ، محل ــازی من ــا س فض
ســوگواری اباعبداللــه الحســین علیــه الســالم یکــی از فعالیتهایی 
اســت کــه خانــواده و مربیــان مــی تواننــد بــا کمــک بچــه هــا بــه 
انجــام رســانند. نصــب پرچــم و کتبــه بــر ســر در خانــه هــا ، ســیاه 
پــوس کــردن کوچــه هــا ، ســیاه پــوش کــردن داخــل خانــه ، نصب 
پرچــم در بــاال پشــت بــام خانــه هــا ، تولیــد ماســک هــای بــا رنــگ 
ــت  ــل بی ــه اه ــالم ب ــا س ــا ب ــودرو ه ــی خ ــه نویس ــکی ، شیش مش
ــرح  ــن ط ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــه م ــالم و .. از جمل ــم الس علیه

مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــرد و  ــخص ک ــاعتی را مش ــه س ــوان در محل ــی ت ــن م همچنی
اهالــی محــل بــر بــاالی پشــت بــام هــا فریــاد یــا حســین )ع( ســر 

ــد.  دهن
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تبیین طرح

یکــی از بســتر هــای ارتباطــی مبلغــان و مربیــان تربیتــی ، نامــه 
اســت. نامــه نــگاری یــک از ظرفیتی هــای موثــر تبلیغــی و تربیتی 
اســت کــه از آن غفلــت شــده اســت. گســترش فضــای ارتباطــی و 
مجــازی مانــع توجــه بــه ایــن ظرفیــت نامــه نــگاری شــده اســت در 

حالیکــه هنــوز نیــز نامــه اثرگــذاری خــود را بــه دنبــال دارد.
مبلغــان و مربیــان مــی تواننــد بــرای کــودکان و نوجوانــان 
ــه  ــد ک ــان بخواهن ــد و از ایش ــال نماین ــه ارس ــود نام ــب خ مخاط
ــرای ایشــان بفرســتد. مبلغــان و ائمــه جماعــات  پاســخ نامــه را ب
ــه  ــای محل ــه ه ــه ی بچ ــه درب خان ــه را ب ــود نام ــد خ ــی توانن م
برســانند و پاســخ هــا را بــا کمــک صنــدوق پســتی طراحــی شــده 
ــجد  ــی مس ــه ی تربیت ــت خان ــد. پس ــع آوری کنن ــجد جم در مس
، محــرم راز و پــل ارتباطــی موثــر امــام محلــه بــا کــودکان و 
ــروع  ــرم ش ــد در مح ــی توان ــه ای م ــاط نام ــت. ارتب ــان اس نوجوان
ــودکان و  ــا ک ــان ب ــان و مربی ــتمر مبلغ ــی مس ــل ارتباط ــود و پ ش

ــد. ــان باش نوجوان
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در ارسال نامه باید به نکات زیر توجه نمود :

ــیت  ــن و جنس ــا س ــب ب ــه متناس ــوای نام ــه : محت ــوای نام محت
ــم باشــد. از آوردن کلمــات  ــوده و بــرای او قابــل فه ــب ب مخاط
دشــوار ، نصیحــت گونــه ، رســمی و خشــک پرهیــز گــردد. تصــور 
ــید.  ــی نویس ــه م ــان نام ــک ت ــر کوچ ــا خواه ــرادر ی ــرای ب ــد ب کنی
حــال او را بپرســید . از فعالیتهــای او در ایــام کرونــا و دهــه محــرم 
ــه در  ــد ک ــد و بخواهی ــرح نمائی ــئله ای را مط ــید و مس ــا بش جوی
ــا نظــر دهــد. مناســب اســت در نامــه  ــه شــما پاســخ ی آن مــورد ب
ــا اســم  ــر اســتفاده شــود. مخاطــب را ب ــا جملــه ای موث از شــعر ی

ــرار دهیــد. کوچــک مــورد خطــاب ق
شــروع نامــه بــا نامــی از خــدا کــه مرتبــط بــا هــدف نامــه و حــال 
و هــوای متربــی باشــد1 آغــاز شــود . شــروع نامــه جــذاب و گیــرا 
ــرم  ــالم گ ــد.2. س ــط باش ــی مرتب ــی مترب ــائل اصل ــا مس ــوده وب ب
همــراه بــا ابــراز محبــت3 بــر ارتبــاط موثــر نامــه مــی افزایــد. بــرای 

1 . مثــا اگــر بخاطــر کار اشــتباهی بــه نــا امیــدی رســیده اســت، بهتــر اســت نامــه را بــا 

نــام خــدای توبــه پذیــر شــروع کنــد.
2 . مثــل شــروع تحضیضــی ایــن نامــه: موســی پســرم! ایــن هــم نامــه ای بــرای توســت. تویــی 
کــه دومیــن میــوه ی بالــغ قلــب مــن هســتی. نمــی دانــم بــا ایــن نامــه چــه خواهــی کــرد. آیــا 
ــا آن درگیــر مــی شــوی و  مثــل بــرادر بزرگتــرت محمــد، ایــن نامــه را فرامــوش مــی کنــی یــا ب
ــی  ــه م ــازه ای را پای ــی ت ــا آن زندگ ــی و ب ــی کن ــه م ــا آن را تجرب ــزی و ی ــی خی ــر م ــه ب ــه مقابل ب

گذاری؟)نامــه دوم از کتــاب نامــه هــای بلــوغ(
3 . ایــن کلیــت نــدارد و در برخــی نامــه هــا مــی تــوان اصــال ســالم نداشــت و اساســا مخاطــب 
ــا متربــی صحبــت  نامــه را شــخص دیگــری مثــل امــام زمــان عــج قــرار داد و غیــر مســتقیم ب

کــرد.
مثــال بــرای توجــه بــه خودشناســی و ارزش ویژگــی هــای انســان مــی تــوان از ایــن شــعر بهــره 

گرفــت :
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ــث،  ــا، آیه،حدی ــد : دع ــروع مانن ــواع ش ــوان از ان ــی ت ــروع م ش
مناجــات بــا خــدا یــا ائمــه، داســتان، تمثیــل و شــعر1 بهــره بــرد.  
مــی تــوان نامــه را بــا دعــای متناســب بــا محتــوای نامــه و تغییــر 
ــان رســانید. همچنیــن بیــان امیــدواری نســبت  ــه پای مطلــوب2 ب
ــز در  ــت آمی ــان محب ــکالت و پای ــل مش ــت و ح ــر وضعی ــه تغیی ب
ــا  آخریــن بنــد3 بــر غنــای نامــه مــی افزایــد. بایــد تــالش نمــود ب
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــی ب تشــویق و تحریــض غیــر مســتقیم مترب
ــا  ــوان ب ــی ت ــه م ــای نام ــرد . در انته ــراه ک ــود هم ــا خ ــه او را ب نام
امضــاء و یــک جملــه کوتــاه و نافــذ و یــک عنــوان محبــت آمیــز و 
ــرادرت  صمیمــی )مثــال: موفــق باشــی بزرگیــت آرزوی ماســت ب

مرتضــی( نامــه را تمــام کــرد. 

زمــان و مــکان و شــکل نامــه : زمــان و مــکان نوشــتن نامه بســیار 
مهــم اســت و مــی توانــد اهمیــت نامــه، دلســوزی و توجــه مربــی، 
ــب  ــه مخاط ــه را ب ــداف نام ــی اه ــوی و روح کل ــوش معن ــال خ ح
منتقــل کنــد و بــه همیــن دلیــل بایــد در خــود نامــه بــه آن توجــه 

داده شــود. در ایــن مــورد نکاتــی قابــل تذکــر اســت:

1. تقدس و یا خاص بودن مکان
مــکان نوشــتن بهتــر اســت مــکان مقدســی باشــد مثــل حــرم یــا 
ــا مکانــی باشــد کــه در آن نکتــه ای نهفتــه اســت  گلــزار شــهدا ی
مثــل نامــه امــام علــی ع بــه امــام حســن ع کــه در بیــن راه برگشــت 

1 . ای نسخه ی اسرار االهی که تویی          وی آینه ی جمال شاهی که تویی
بیرون زتو نیست آن چه درعالم هست     از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی

ــرادران  ــاور ب ــار و ی ــی ی ــای ســخت زندگ ــه در لحظــه ه ــم ک ــی خواه ــو م ــا از ت 2 . خدای

خوبــم باشــی و همــه مــان را بــه درســت تریــن تصمیــم هــا و انتخــاب هــا هدایــت نمایــی. 
3 . عزیزم. منیره مهربانم. آن طور زندگی کن که مرگ مزاحم زندگی تو نباشد. و آن گونه بمیر 

که زندگی ساز باشی. شاید بتوانی در کنار فاطمه باشی.
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ــیر  ــتن در مس ــن نوش ــود ای ــت و خ ــده اس ــته ش ــن نوش از صفی
ــت کار دارد. ــان از اهمی ــت نش برگش

2.مناسبتی بودن زمان1 
زمــان نوشــتن نامــه بهتــر اســت در آســتانه یــک مناســبتی باشــد 
مثــل دهــه محــرم، شــب هــای قــدر ، عیــد غدیــر، دهــه فجــر یــا 
ــبت  ــن مناس ــیدن او. ای ــوغ رس ــه بل ــا روز ب ــب و ی ــد مخاط روز تول
ــرای بیــان برخــی از حــرف هــا کــه  ــه ای شــود ب ــد بهان مــی توان
بیــان بــی مناســبت آن هــا تاثیــر کمتــری دارد. مثــل ایــن کــه در 
ــه خــدا در نامــه صحبــت  ــه و بازگشــت ب شــب قــدر از فضــای توب

شــود.

3. رعایت تقدس و مناسبت نسبت به زمان و مکان قرائت نامه
زمــان و مکانــی کــه مخاطــب در آن نامــه را مــی خوانــد نیــز مــی 
توانــد اثــر حــرف هــا را دو چنــدان کنــد، بــه همیــن دلیــل بهتــر 
اســت مربــی بــه ایــن امــر هــم توجــه داشــته باشــد. مثــال وقتــی 
ــا مجلــس  ــام محــرم اســت از متربــی بخواهــد بعــد از هیئــت ی ای

ــاز کنــد و بخوانــد. روضــه آن را ب

4. توجه به نحوه تحویل و شکل نامه
چگونگــی تحویــل نامــه نیــز مــی توانــد همــراه پیــام هایــی باشــد. 
ــه  ــا نام ــرد ی ــال ک ــی ارس ــرای مترب ــت ب ــا پس ــه را ب ــوان نام ــی ت م
ــا محبــت و توجــه  ــل داد ت ــاب تحوی ــه ای مثــل کت را همــراه هدی
ــوای  ــا از محت ــد و ی ــتر کن ــه را بیش ــذاری نام ــه اثرگ ــی زمین مرب

1 . امشــب شــب ســیزدهم رجــب در حــرم حضــرت رضــا ع مصمــم شــدم تــا بــرای تــو زمینــه ای 
فراهــم کنــم، تــا بــه مناســبت بلــوغ تــو در مــاه رمضــان خاطــره ای در ذهــن تــو زنــده بمانــد و 

امــکان بهــره بــرداری بیــش تــر فراهــم گــردد. )نامــه اول از کتــاب نامــه هــای بلــوغ(



کتــاب هــم در برخــی قســمت هــای نامــه اســتفاده شــود. همــراه 
کــردن وســایل تزئینــی یــا گل یــا وســایل غیرمنتظــره مــی توانــد 
اشــتیاق دیــدن نامــه را بیــش از پیــش کنــد. همچنیــن مــی تــوان 
ــان و کاغذهــا و خودکارهــای  شــکل نامــه را تزئیــن نمــود و از روب
رنگــی بهــره بــرد. ایــن زیبــا ســازی بــه ارتبــاط بیشــتر متربــی مــی 
افزایــد. همچنیــن در نــگارش نامــه بایــد از کاغــذ و پاکــت تمیــز و 
زیبــا اســتفاده شــود. همچنیــن بهتــر اســت نامــه بــه جــای تایــپ 
، دســت نویــس باشــد زیــرا ایــن کار انــس و صمیمیــت بیشــتری 
ایجــاد مــی کنــد. خــط زیبــا و خوانــا و حتــی فاصلــه گــذاری هــا 
و پاراگــراف بنــدی هــا نیــز بــه دلیــل تاثیرشــان بایــد مــورد توجــه 

باشــند.
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ــودکان  ــتعدادهای ک ــد اس ــی توانن ــان م ــی و مبلغ ــان تربیت مربی
و نوجوانــان را شناســایی نمــوده و آن هــا را در مســیر اهــداف 
تربیتــی و تبلیغــی خــود رشــد دهنــد . بــرای شــناخت ایــن 
ــی از  ــرم یک ــوگواره مح ــزاری س ــی ، برگ ــت ده ــتعدادها و جه اس
ایــن ظرفیــت هاســت. ســوگواره محــرم مــی توانــد در قالــب هــای 

ــود : ــزار ش ــرم برگ ــا مح ــط ب ــات مرتب ــا موضوع ــر ب زی

ــمی،  ــای تجس ــی ، هنره ــی ، خوشنویس ــری: عکاس ــای هن 1.مهارت ه
ــی،  ــای خانگ ــی، هنره ــرده خوان ــی ، پ ــه خوان ــی، تعزی ــای نمایش هنره

ــتی ــای دس ــع و هنره ــی، صنای ــای آوای هنره
2.مهارت هــای ادبــی: نویســندگی، داستان نویســی، خاصه نویســی 
حســینی،  نمایشــنامه  شعرحســینی،  محــرم،  بــا  مرتبــط  کتابهــای 

زندگی نامــه خادمیــن حســینی، تاریــخ حســینی و...
3.مهارت هــای رســانه ای : فیلم ســازی، کلیپ ســازی، رادیوپادکســت، 
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ــرم افــزاری، انیمیشــن، ســایت و فضــای  مستندســازی، فعالیت هــای ن
مجــازی و ... مرتبــط بــا محــرم

ــات ، و  ــرح مواس ــت و ط ــپزی هیئ ــه ای: آش ــی و حرف ــای فن 4.مهارت ه
ــی ،  ــد برق کش ــادی مانن ــای جه ــا فعالیته ــط ب ــی مرتب ــای فن ــه ه برنام

ــگ کاری و... . ــی، رن ــوازم خانگ ــر ل ــاختمان، تعمی ــی س لوله کش
5.مهارتهای ارتباطی: سخنوری، مداحی ، اجرا ، قصه گویی  و ...

ســوگواره بــا توجــه بــه قالــب هایــی کــه در آن انتخــاب مــی شــود 
مــی توانــد بــه صــورت محلــی ، شــهری ، اســتانی و ملــی برگــزار 
ــی  ــخص م ــوگواره را مش ــور در س ــب ، روش حض ــوع قال ــود. ن ش
ــوع  ــوان موض ــی ت ــی م ــب عکاس ــال در قال ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
ــی  ــدگان م ــرکت کنن ــرار داد و ش ــور ق ــینی را مح ــن حس خادمی
بایســت آثــار تصویــری خــود را بــا توجــه بــه موضــوع بــه دبیرخانــه 
ســوگواره ارســال کننــد. دبیرخانــه ســوگواره مــی توانــد آثــار را در 
ــی  ــن ارزیاب ــد ، از مخاطبی ــر نمای ــوگواره منتش ــمی س ــال رس کان
کــرده و در نهایــت پــس از دهــه محــرم جوایــز برگزیــدگان و مــدال 
نوغالمــی و خادمــی را بــه شــرکت کننــدگان اهــدا نمایــد. بعضــی 
قالــب هــای دیگــر بــه صــورت فعالیتــی برگــزار مــی شــود و مــی 
بایســت گــزارش کوتــاه تصویــری آن را بــرای دبیرخانــه ســوگواره 
ارســال کــرد. بــه عنــوان مثــال ســخنوری ، مداحــی ، اجــرا ، قصــه 
گویــی و ... مــی توانــد در فضــای اجتمــاع ، محلــه ، مســجد و .. 
بــه اجــرا در آیــد و تصویــر آن بــه دبیرخانــه ارســال شــود. یــا مــی 
ــک  ــرای ی ــان ب ــه ای نوجوان ــی و حرف ــای فن ــتعداد ه ــوان از اس ت
فعالیــت جهــادی در طــرح هــای مواســات بهــره بــرد و از خادمیــن 

جهــادی حســینی تقدیــر کــرد. 
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شــیوع کرونــا مانــع حضــور خانــواده هــا، کــودکان و نوجوانــان در هیئــات 
و مســاجد شــده اســت. عــدم حضــور نبایــد مانــع بهــره منــدی خانــواده 
هــا از معــارف حســینی شــود. رســانه هــا بخشــی از معــارف را ارائــه مــی 
ــه ای  ــا طلب ــا ب ــد ت ــاز دارن ــان نی ــودکان و نوجوان ــواده ، ک ــا خان ــد ام دهن
ــای  ــد. پ ــرار کنن ــاط برق ــت ارتب ــوش صحب ــد و خ ــه من ــل ، دغدغ فاض
حــرف هــای او بنشــینند و پاســخ ســواالت و شــبهات خــود را بگیرنــد. 
ــه  ــه خان ــی را ب ــان تربیت ــغ و مربی ــد مبل ــی کن ــاش م ــرح ت ــن ط ای
هــا بیــاورد. مربــی تربیتــی یــا امــام محلــه یــا ُمبّلــغ گرامــی مــی تواننــد 
ســاعات کــه امــکان حضــور در خانــه هــا دارنــد را بــه اطــاع مخاطبیــن 
خــود برســانند تــا آنهــا زمانــی مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد. 
پیشــنهاد مــی شــود زمــان حضــور مبلغــان و مربیــان در خانــه هــا بیــش 
ــن  ــش از ای ــت بی ــت و درخواس ــه ظرفی ــد و چنانچ ــاعت نباش ــم س از نی
زمــان بــود ، خانــواده هــا دو یــا چنــد زمــان را پشــت ســر هــم یــا در اوقــات 

ــد.  ــت کنن ــاوت درخواس متف
ــه هــا برنامــه  مربــی و مبلــغ مــی بایســت بــرای حضــور خــود در خان
داشــته باشــد و بــرای برنامــه خــود از پیــش وســایل مــورد نیــاز را آمــاده 
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کنــد . مربــی و مبلــغ مــی توانــد فعالیتهــای زیــر را بــه انجــام رســاند :
ســخنرانی کوتــاه یــا حلقــه معرفتــی : مبلــغ گرامــی مــی توانــد مدتــی 
از زمــان خــود را بــه ســخنرانی کوتــاه در موضــوع محــرم و معــارف دینــی 
ــراه  ــتان هم ــا داس ــه ب ــا چنانچ ــت ه ــوای صحب ــد. محت ــاص ده اختص
باشــد بــرای مخاطبیــن در ســنین مختلــف شــیرین تــر اســت. مربیــان 
تربیتــی نیــز مــی تواننــد حلقــه ی تربیتــی داشــته باشــند و محتوایــی 

را تبییــن نماینــد.
 برنامــه کــودکان : بعضــی از مخاطبیــن مبلــغ یــا مربــی، کــودکان 
ــا  ــت ت ــر گرف ــه ای را در نظ ــان برنام ــرای ایش ــد ب ــتند. بای ــواده هس خان
ــان  ــوند. در زم ــراه ش ــه هم ــا برنام ــی ب ــا مرب ــغ ی ــور مبل ــدای حض از ابت
ــغول  ــودکان را مش ــینی ک ــی حس ــه نقاش ــا برنام ــوان ب ــی ت ــخنرانی م س
کــرد و بعــد از ســخنرانی بــا قصــه گویــی ، مســابقه ، کارت هــای معارفــی 
، مســابقه و .. بــرای ایشــان نیــز برنامــه داشــت. اهــدای جوایــز کوچــک 
فرهنگــی در پایــان برنامــه نیــز ایــن ارتبــاط را پــر رنــگ و موثــر مــی کنــد.  
ــی  ــد مدت ــی توان ــد م ــغ توانمن ــبهات : مبل ــواالت و ش ــه س ــخ ب پاس
ــواده  ــه پاســخگویی ســواالت و شــبهات اعضــای خان از زمــان خــود را ب
اختصــاص دهــد . حضــور مبلغیــن و مربیــان فرصــت خوبــی بــرای انــس 
ــرح  ــود را مط ــائل خ ــا و مس ــاز ه ــا نی ــا آنه ــت ت ــواده هاس ــا خان ــتر ب بیش

ــد. نماین
ذکــر توســل بــه اهــل بیــت علیهــم الســام : مبلغیــن و مربیــان 
تربیتــی کــه صــدای خوبــی دارنــد مــی تواننــد مدتــی از وقــت خــود را بــه 
ذکــر توســل بــه اهــل بیــت و مداحــی اختصــاص دهنــد. البتــه مبلغینــی 
کــه صــدای خوبــی ندارنــد نیــز مــی تواننــد بــا خوانــدن ادعیــه و اشــعار 

حســینی برکــت روضــه را بــه خانــه هــا بــه ارمغــان بیاورنــد. 
حضــور پــر انــرژی ، گــرم ، بــا برنامــه ریــزی و دلســوزانه مبلــغ و 
مربــی در خانــه هــا مــی توانــد هیئــات را در خانــواده هــا نهادینــه کنــد. 
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ــنگرکوچکی  ــه ، س ــام محل ــک ام ــدی از ی ــره من ــا به ــی ب ــات خانگ هیئ
بــرای مواجــه بــا آســیب هــای فرهنگــی اســت کــه در ایــام محــرم انــرژی 
مضاعــف پیــدا مــی کنــد. ایــام کرونــا فرصتــی اســت بــرای ارتبــاط بیشــتر 
اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر و انــس و ارتبــاط بیشــتر مبلــغ و مربــی بــا 

خانــواده هــا کــه بایــد از آن بهــره بــرد. 
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تبیین طرح

ــی را در کشــور رواج دهیــم و  »اگــر بتوانیــم فرهنــگ کتابخوان
در کنــار آن، تولیــد کتــاب را هــم خــوب گســترش دهیــم، بخــش 
عمــده ای از وظایــف فرهنگــی دولــت جمهــوری اســالمی، بدیــن 

وســیله انجــام خواهــد شــد.« 
توجــه بــه مطالعــه و ترویــج کتاب خوانــی یکــی از مــواردی 
اســت کــه همــواره تاکیــد فــراوان مقــام معظم رهبــری را بــه همراه 
داشــته و بــه همیــن دلیــل در صــدر اولویت هــای مــدارس صــدرا 
نیــز بــوده اســت. از طــرح هــای مختلــف کتابخوانــی بــرای رشــد 
و تعالــی دانــش آمــوزان مــی تــوان بهــره گرفــت. شــیوع ویــروس 
کرونــا ظرفیــت ایــن فعالیــت را بیــش از پیــش کــرده اســت. 
مربیــان و مبلغــان دغدغــه منــد مــی تواننــد بــا ایجــاد و گســترش 
ــینی ،  ــارف حس ــال مع ــر انتق ــالوه ب ــی ع ــای کتابخوان ــرح ه ط
ــته  ــان داش ــودکان و نوجوان ــی ک ــت و تعال ــری در تربی ــش موث نق
باشــند. در زیــر چنــد نمونــه طــرح کتابخوانــی کــه در ایــام محــرم 

مــی تــوان از آن بهــره گرفــت تبییــن مــی گــردد : 
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کتاب صوتی
ــد  ــاب را ندارن ــه کت ــه مطالع ــان حوصل ــودکان و نوجوان ــی ک گاه
امــا چنانچــه فایــل صوتــی باشــد گــوش مــی کننــد. کتــاب 
ــه و در  ــه در خان ــت ک ــی اس ــت های ــه ظرفی ــی از جمل ــای صوت ه
ــش  ــش بخ ــرد. پخ ــره ب ــوان از آن به ــی ت ــرددی م ــیرهای ت مس
هایــی از صــوت یــک کتــاب در خانــه یــا پخــش آن در ماشــین در 
مســیر هــای تــرددی از جملــه فرصــت هایــی اســت کــه خانــواده 

ــد. ــره ببرن ــد از آن به ــی توانن ــا م ه
خــود  مخاطبیــن  از  تواننــد  مــی  نیــز  مبلغــان  و  مربیــان 
ــام  ــارف ام ــاب مع ــک کت ــی از ی ــا بخش ــاب ی ــه کت ــد هم بخواهن
ــده  ــای خوان ــش ه ــا بخ ــه ب ــد ک ــالم را بخوانن ــه الس ــین علی حس
شــده توســط دانــش آمــوزان دیگــر کامــل میشــود. تبدیــل کــردن 
کتــاب بــه کتــاب صوتــی بهانــه ای بــرای همــراه کــردن کــودکان 
ــی  ــه م ــن بهان ــت. ای ــی اس ــای کتابخوان ــرح ه ــان در ط و نوجوان
توانــد بــه شــکل دیگــر نیــز بــه انجــام برســد. مــی تــوان بــه جــای 
ــه  ــه خالص ــت ک ــا خواس ــه ه ــاب از بچ ــن کت ــل مت ــدن کام خوان
ــاب ،  ــم کت ــد : اس ــده مانن ــه ش ــای ارائ ــب ه ــاب را در قال ی کت
موضــوع کتــاب ، خالصــه ای از کتــاب ، نتیجــه ای کــه از کتــاب 
گرفتنــد و نظرشــان دربــاره کتــاب ، ارائــه دهنــد و صــوت یــا فیلــم 

ــد.   ــال نماین ــا ارس ــرای آنه آن را ب

کتاب مهمان
درطــرح کتــاب مهمــان مربیــان یــا مبلغــان کتابــی را معرفــی مــی 
ــاب  ــه کت ــت مطالع ــد درخواس ــی توانن ــوزان م ــش آم ــد. دان کنن
ــام  ــا مبلــغ نیــز کتــاب را بــرای نفــر اول ثبــت ن را دهنــد. مربــی ی
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ــه ،  ــس از مطالع ــد پ ــی خواه ــد و از او م ــی کن ــال م ــده ارس کنن
آن را در اختیــار نفــر بعــدی قــرار دهــد. ایــن گــردش ادامــه پیــدا 
مــی کنــد تــا کتــاب بــه نفــر آخــر ثبــت نــام کننــده برســد و پــس از 

اتمــام بــه مربــی یــا مبلــغ بــاز مــی گــردد.
ــد.  ــی باش ــاب م ــراه کت ــه هم ــه ب ــک دفترچ ــرح ی ــن ط در ای
دانــش آموزشــی کــه کتــاب بــه او مــی رســد پــس از مطالعــه مــی 
بایســت نــام خــود را در دفترچــه نوشــته ، تاریــخ مطالعــه را ثبــت 
ــی  ــه مرب کــرده و نظــرش را بنویســد. دفترچــه پــس از رســیدن ب
و مبلــغ مجموعــه ای نظــرات متربیــان اســت کــه آن کتــاب را 

ــد.   ــی کردن میزبان

حرف کتاب 
بچــه هــا دربــاره ی فیلمــی کــه دیــده انــد ، ســفری کــه رفتــه انــد ، 
بــازی کــه کــرده انــد صحبــت مــی کننــد امــا دربــاره ی کتابــی کــه 
خوانــده انــد کمتــر صحبــت مــی کننــد. ایــن طــرح تــالش مــی 
ــن  ــد. در ای ــاره ی کتــاب صحبــت کنن ــد بچــه هــا بیشــتر درب کن
طــرح مبلــغ یــا مربــی کتابــی را در اختیــار کــودکان و نوجوانــان 
ــل ده  ــرای حداق ــاب را ب ــد کت ــی خواه ــا م ــذارد و از آن ه ــی گ م
نفــر از دوســتان و نزدیــکان خــود ارائــه دهنــد. در ارائــه بچــه 
ــه ای از آن را  ــرده و خالص ــی ک ــاب را معرف ــت کت ــی بایس ــا م ه
ــه ای  ــه گون ــاب ب ــک بازاری ــد ی ــد مانن ــالش کنن ــد و ت ــو کنن بازگ
کتــاب را جــذاب معرفــی کننــد کــه مخاطبیــن مایــل بــه خوانــدن 
ــاب را  ــوند و کت ــه او ش ــذب ارائ ــه ج ــرادی ک ــداد اف ــوند. تع آن ش
مطالعــه کــرده و صفحــه ی خواننــدگان دفترچــه همــراه کتــاب را 

پــر کننــد ، بــر امتیــاز او مــی افزایــد. 
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کوله کتاب 
در ایــن طــرح دانش آمــوزان منتخــب، مســئولیت ترویــج جهــادی 
چنــد عنــوان کتــاب را در ایــام محــرم و صفــر بــر عهــده می گیرنــد. 
ایــن کتاب هــا مــی توانــد بــا هماهنگــی یــک موسســه کتابخوانــی 

تهیــه و بــه وســیله پســت بــه دســت دانش آمــوزان برســد. 
دانش آمــوزان کتاب هــا را بــا 2۵ درصــد تخفیــف دریافــت 
می کننــد و ســود فــروش کتاب هــا بــرای خودشــان خواهــد بــود. 
بعــد از تمــام شــدن دهــه محــرم و صفــر ، هــر دانش آمــوز موظــف 
اســت هزینــه کتاب هــای فروختــه شــده )۷۵ درصــد مبلــغ پشــت 
ــق  ــورد تواف ــه م ــه موسس ــده را ب ــی مان ــای باق ــد( و کتاب ه جل

طــرح برگردانــد.
جمــع  می توانــد  کتاب هــا  ایــن  عرضــه  و  فــروش  بســتر 
خانــواده و فامیــل، دوســتان و آشــنایان، اهالــی محــل، خادمیــن 

هیئــت و شــرکت کننــدگان در مجالــس روضــه و ... باشــند.
ــی  ــوند م ــی ش ــاب م ــرح انتخ ــن ط ــرای ای ــه ب ــی ک کتاب های
بایســت بــا توجــه بــه مخاطــب، محتــوا و قلــم جــذاب و خواندنــی 

داشــته و طیــف گســترده ای از ســالیق را شــامل  شــوند.
ــی  ــر معرف ــالوه ب ــد ع ــی کن ــالش م ــاب« ت ــه کت ــرح »کول ط
و گســترش کتــاب هــای معارفــی و ارتبــاط بیشــتر کــودکان و 
ــرد.  ــاال بب ــز ب ــا را نی ــی آنه ــه اجتماع ــاب ، روحی ــا کت ــان ب نوجوان
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تبیین طرح

در زمــان شــیوع ایــام کرونــا ، ایجــاد اجتماعات در بعضــی مناطق 
بــا محدودیــت مواجــه مــی شــود. امــا مــردم ناگزیــر در اجتماعــات 
مختلــف ماننــد اتوبــوس هــا ، متــرو و ... حاضــر مــی شــوند. ایــن 
اجتماعــات فرصــت خوبــی اســت کــه مبلغــان معــارف حســینی 
را بــه صــورت کوتــاه بــه مــردم منتقــل نماینــد. ایــن طــرح را مــی 

تــوان بــه دو صــورت بــه انجــام رســانید .

حضــوری : حضــور مبلغــان توانمنــد در اتوبــوس ، متــرو و مراکزی 
ــه حضــور موقــت در آن هســتند. مبلغــان در  کــه مــردم مجبــور ب
ایــن مــکان هــا در چنــد دقیقــه حدیــث و داســتانی معرفتــی بیــان 
مــی کننــد و چنــد جملــه ذکــر مصیبــت مــی نماینــد. فاصلــه ی 
بیــن ارائــه ی ایشــان بــه گونــه ای اســت کــه مخاطبیــن مختلــف 
بتواننــد از آن بهــره ببرنــد. در فواصــل ارائــه نیــز مــی تــوان 
ــود. ــردم ب ــادی م ــبهات اعتق ــرعی و ش ــواالت ش ــخگوی س پاس
ــا  ــتان ه ــی از داس ــای صوت ــی دی ه ــد س ــوری : تولی ــر حض غی
، احادیــث ، نــکات معرفتــی و روضــه هــای کوتــاه از ســخنرانان و 
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مادحیــن از جملــه ایــن فعالیتهاســت. ســپس تــالش مــی شــود 
ایــن ســی دی هــا بیــن تاکســی هــا و راننــدگان اتوبــوس توزیــع 
نمــود تــا آنهــا در ایــام عــزاداری حســینی در زمــان فعالیــت هــای 
ــن صــوت هــا در وســیله ی نقلیــه ی خــود بهــره  اجتماعــی از ای

ببرنــد. 
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