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 در بخش بانوان هیئات عزاداري   ایده قابل اجرا 52

 1399براي ترویج سبک زندگی عفیفانه در محرم  

 به نوجوانان و جوانان با استفاده از نذر فرهنگی  هدیه دادن کتابهاي شهدا .۱

 به عزاداران  "چرا حجاب؟" اهداي نوشته هاي کوتاه ولی عالمانه با موضوع .۲

متناسب با اقتضتائات آنان هم از حیث سخنرانی، هم عزاداراي و هم برنامه    نوجوانان ویژه تشکیل هیئت   .۳
 )   هو اعالم شد   متنوعبا سین برنامه   دقیقه اي 60هیئت ایجاد نمونه: (  هاي جانبی

 و دعوت از بانوان کم حجاب براي عکاسی با پوشش کامل غرفه عکاسی ایجاد  .۴

 بط با عاشورا  ت رو مشبهات حجاب پاسخ به بروشور اهداي  .۵

بر دیوارهاي   در توصیه به رعایت عفت و حیا و حجابو مدافع حرم اع مقدس فدوصیت شهداي نصب  .۶
 هیئت یا اهداي آنها در ابعاد کوچک به عزاداران خصوصا نوجوانان.

بعنوان بخشی از  ، کلیپ، یا ... با موضوع رعایت حجاب و عفت و حیا قبل از شروع هیئت یا پخش صوت .۷
 از اتمام عزاداري. بعد  بالفاصله  مراسم هیئت یا 

( درج توصیه یا جمله ناب و تاثیرگذار از  خصوصا جوانان و نوجوانان اهداي رزق معنوي به عزادران  .۸
 ، شهدا، بزرگان و ... روي برگه تزیین شده تحت عنوان رزق معنوي ) عمعصومین 

 و حجاب   سیا حضرت زینب  س جمله در مورد حضرت رقیهدعوت به نوشتن یک  ی جهتتابلویایجاد  .۹

مداح    توسط آقایان مندي به و غیرت به بانوان حجاب  مشفقانه و در عین حال شفاف جهت رعایتتذکر  .۱۰
 هیئت   و سخنران 

 با حضور افراد با تجربه و آموزش دیده   سبک زندگی عفیفانه  با موضوع حجاب و میز گفتگوایجاد  .۱۱

( مثال قرار  شان تغییر یا اصالح سبک زندگی جهت دعوت به نوشتن تصمیمشان براي  ی تابلویایجاد  .۱۲
   ... ) یا بخوانم یا حجابم را بیشتر رعایت کنم یا چادرش بشوم گذاشتم نمازم را اول وقت 

با حسین براي نوجوانان و جوانانی که تصمیم به تغییر یا اصالح سبک   کارت پیمان نامهتهیه و اعطاي  .۱۳
 ن می گیرند. زندگی شا

 با موضوعات حجاب و محرم خصوصا به جوانان و نوجوانان پیکسل یا برچسب موبایل اهداي .۱۴

   افتخاري هیئت جهت ایجاد عالقه و ارتباطات بعدي استفاده از نوجوانان در گروه خادمان .۱۵
 شده اند   محجبهمعروفی که  ویر بانوان خارجی اتصنصب  .۱۶



همه  الهی در مواجهه با بانوان کم حجاب (مانند   هیئتگفتن جمالت همدالنه در حین ارائه خدمت در  .۱۷
 ، یا ... ) زهرائی بشویممون 

بعنوان بانوان   طیبه واعظی ، شهیدهشهیده زینب کمائی ،شهیده حجاببعنوان   معرفی مروه شروینی  .۱۸
 الگو براي جوانان و نوجوانان 

 براي ارتباطات بعدي به عضویت در گروه / کانال ویژه دختران جوانان و نوجوانان دعوت  .۱۹

 ارائه الگوي زن مسلمان با استفاده از زنان عاشورابا محتواي ی یتابلوهانصب  .۲۰

با انجام  االن دوست دارم " یا   " چه می کردم؟ ،اگر من زمان امام حسین (ع) بودم  "تابلوي نصب  .۲۱
 جوانان و نوجوانان جهت تکمیل جمالت توسط  "زمانم باشم  در سپاه امام......... 

بی تفاوت نبودن و  با هدف ایجاد انگیزه و یادآوري وظیفه براي  چادري  به بانوان بروشور یا متنی ارائه  .۲۲
 فعالیت مستمر در ترویج حجاب و عفاف و حیا. 

 هیئت. در معابر منتهی به محل  حجاب و محرمبا موضوع خیابانی  هاي نمایشبرپایی  .۲۳

داران  اه عزمدگویی ب آ دعوت از مادران یا همسران شهدا به عنوان مهمان ویژه (خادم ویژه) براي خوش  .۲۴
عاقبت بخیري و عفیف ماندن  براي شهیدشان فرزند یا همسر به رش اسف  خصوصا جوانان و نوجوانان و 

   جوانان و نوجوانان عزادار حسینی.
فضاسازي هیئت و حتی استفاده در سخنرانی یا مرثیه   استفاده از مفاهیمی مانند موارد زیر براي  .۲۵

 خصوصا براي مخاطب جوان و نوجوان:

 (ع) کشتی نجات بودن امام حسین  •

  (ع)حسین امام از  :آرزو کردن آسان استاراده و انجام دادن کارها ممکن است سخت باشد ولی  •
 انگیزه ایجاد کند، و ... ، بخواه که قوي ات کند، بخواه که شوق و بخواه که اراده بدهد 

 بخواه شبیه مادرش بشوي  (ع)حسین امام از  •

 ، آرزو کن؛ عاقبت بخیري، در امان ماندن از گناه و ... دهه اول محرم، دهه آرزوهاست •
 

 

 


