به نام خدا

ایدههای عملیاتی ماه مبارک رمضان

این ایدهها در دو بخش شهری و مجازی تعریف شده که تمرکز بخش شهری بیشتر بر کنش نیروهای بومی و
تمرکز بخش مجازی بیشتر بر کنش نیروهای غیر بومی است.

• شهری:
 .1افطاری ساده برای نیازمندان:
در ادامه مواسات و کمکهای مومنانه میتوانیم در این ماه عزیز نیز به رفع نیاز نیازمندان در قالب افطاریهای
ساده پرداخت.
 .2تهیه بستههای فرهنگی تولد امام حسن و شهادت امام علی:

تهیه و توزیع کتب و محصوالت فرهنگی مرتبط جهت آشنایی با زندگانی و سیره امام علی و امام
حسن(ع) مخصوصا بین خانوادههای محروم.
کتاب هایی که می توانید آنها را ترویج نمایید:
 .1کتاب صلح امام حسن علیهالسالم ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ
 .2کتاب دو امام مجاهد؛ امام حسن (ع) و امام حسین (ع)
 .3کتاب عبادت یا عبودیت
 .4کتاب انسان کامل
 .5کتاب امام علی (ع) در قرآن
 .3جمع سپاری:
جمع سپاری را می توان استفاده از مشارکت اعضا و مخاطبین برای جمع آوری مواد و یا وسایل مورد نیاز
دانست .در واقع یک مجموعه ممکن است برای انجام فعالیتی از امکانات کافی برخوردار نباشد و از این طریق
بتواند نیاز خود را رفع نماید .برای مثال:
ایجاد پویش جهت پخت کیک توسط مردم ،سپس جمع آوری آن و توزیع و اهدای آن به خانوادههای محروم
در روز عید.
و یا اطعام غذای گرم در شبهای قدر ،به این صورت که با ایجاد پویش پخت غذای مشخص و تحویل آن
در یک روز مشخص بسته بندی و پخش در شب قدر صورت می گیرد.

 .4نذر خدمت:
گروهها و افراد با تخصصهای گوناگون میتوانند با حضور در مناطق محروم و کم برخوردر و با استفاده از

تخصص خود میتوانند به رفع نیاز محرومین بپردازند.

• مجازی:
 .1دارالقرآن مجازی:
برگزاری روزانه جلسات مجازی ختم و تدبر قرآن در قالب پلتفرمهای برگزاری وبینار.
 .2مسابقه از دورههای سخنرانی:
برگزاری مسابقه از یک یا چند دوره سخنرانی که باید متناسب با نیازها،عالئق و سطح مخاطبین در قالب
آزمونهای مجازی طراحی گردد.
سخنرانی هایی که می توانید ازآنها استفاده کنید:
 .1حجت االسالم حسین انصاریان :سخنرانیهایی با موضوع(چشم باطنی ،نور معرفت،حقیقت و خیال ،زندگی
آگاهانه)
 .2حجت االسالم پناهیان :سخنرانیهایی با موضوع (تنهامسیر ،سبک زندگی در ماه رمضان ،شرح دعای
ابوحمزه ثمالی)
 .3حجت االسالم صابری اراکی:سخنرانی هایی با موضوع ماه رمضان ،اخالص و تقوا
 .4مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی :سخنرانی هایی با موضوع ویژگی های شب قدر
 .5مرحوم آیت اهلل حق شناس :مجموعه سخنرانی های درس اخالق ایشان
 .3مسابقه کتاب:
با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و مناسبات موجود در این ماه،میتوان اقدام به برگزاری مسابقه کتاب
نمود.در انتخاب کتاب باید به سطح و عالقه مخاطبین همچنین میزان و شیوه دسترسی به کتاب توجه کرد.
کتابهای پیشنهادی برای برگزاری مسابقه کتابخوانی:
 .1قدیس :رمان «قدیس» ،نگاهی تاریخی به بُعد حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در  5سال دوران
خالفت آن حضرت است.
 .2علی از زبان علی :کتاب «علی از زبان علی» به روایت جذاب زندگانی أمیرالمؤمنین علیهالسالم از بیان خود
حضرتشان استفاده کرده و برهههای گوناگون زندگانی ایشان را تشریح کرده است.
 .3المراجعات :کتاب «المراجعات»  ،حاصل نامههای دو عالم بزرگ شیعه و اهل سنت یعنی عالمه شرفالدین و
شیخ سلیم البشری المالکی رییس وقت داشگاه االزهر مصر است.
 .4خصائص االئمه علیهمالسالم :سید رضى در این کتاب روایاتى را که درباره حضرت على علیه السالم است
جمع آورى نموده و با اشاره به معجزات و سخنان آن حضرت تاریخ کامل و گویایى را از زندگانى آن حضرت
ارائه نموده است.
 .5امام علی (ع) و خوارج :بررسی علل روانشناختی و جامعهشناختی ،شکلگیری و گسترش این طرز فکر،
تحلیل دیدگاهها و روشهای امام علیهالسالم برای تقابل با این جریان و در نهایت هم ارزیابی سیاستهای
معاویه در این مورد ،از دیگر مباحثی است که این کتاب را «جامعیت» بخشیده.

 .4مراسم شب قدر و هیئت مجازی:
میتوان اعمالی که در شبهای قدر در هیئات دانشجویی صورت میگرفت را با برگزاری هیئت به صورت
مجازی به خانهها برد.
 .5پویش ترک یک گناه و ترویج محاسبه نفس:
با توجه به اهمیت مسئله خودسازی و محاسبه نفس در این ماه،میتوان پویشی برای ترک یک گناه در این
ماه و ترویج سنت حسنه محاسبه نفس ایجاد کرد.
 .6نذر علمی:
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا دانشجویانی که از لحاظ تحصیلی-مهارتی شرایط مناسبی دارند
میتوانند با اعالم آمادگی در دروس و یا نرمافزارهای مورد نظر به دانشجویان عالقهمند کمک کنند.
 .7پویشهای خیریه:
باید از ظرفیت این ماه برای جمعآوری کمکهای مردمی جهت تامین نیازهای محرومین و مستضعفین
بهره برد.
 .8تزئین و فضاسازی خانگی رمضانی:
با همهگیری ویروس کرونا و فراهم نبودن امکان تجمع و برگزاری مراسمهای مرسوم،میتوان با استفاده از
تزئین و فضا سازی محیطهای شخصی حال و هوای آن روزها را زنده نگهداشت.

