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 مقدمه:

مردم والیی ایران اسهممی ه  عاام  ههرر بررر اقالم  اسهممی حتهرم امام ی  ی هشه  سها  حماسه 

ی حسهرنی و هههیای برهمب هر ی  ر سهرر  اعسهی  أو ها ت  ی اسهکبراهخمرنی هحم  اهلل الر  ده مالاهل جره 

 هود. افکخاه ده صفحام تاهیخ اسمم و ایران اسممی ه  هماه می

اظهاه اها هر  اقام  و اقی وی اظرم ها هقم عد واقع  اسههیاههه  حرم  خهن ههههیای اهیهی ب  ای  

ای اسه  ب  ها تهج  ه  و فریته   ا هی  مصهیا  تعظرم ههعا ر  بسهروه و سهااله هههریان و یاهان هاوفای او

ب اهمر   رداخک   هجری ههمسهی  1400ی دفاع مالیس ده سها   و هفک   مصهاد  ههین ایام اههعر  حسهرنی

ی ای  مهم هها هرای اقهامه ی ههکری  مبهاناع جمله   «هره  اهلل»انهان    هه  نن دو ننهیان ههههی  و مسهههاجهی هه 

 هاهنی. می

ده هاسهکای   های خراسهانهو معاوق  فرهنگی و اجکماای مربه هسهری ی ه  امهه مسهاجی اسهکاناع ای 

های  رشهنهادی خهد جه  اجرا منیان اهیه مسهجییب هرقام اقجام وظرف  و جه  یاهی هسهاقین ه  ددید 

اها   «  هحم  اهلل الر خمرنی  برهمیتا    ا سههمم  الر حسههرنیاع برهمی  »ها ها ده قا ب طرح  اجی ای  اسههکانده مسهه 

  قمایی. می



  :1اهداف

ی اها هر مصهرر  خاقیان اهااریاهلل ا حسهر  الر  ا سهمم و یاهان ی ههرای و ا هیب اقام اقجام وظرف  -

 ها وفای ایشان. 

 ای اهیه اقالم  اسممی. ی ههیحسرنی و  رهقی نن ها سرر تررر  معاه  اههعر   -

ویژ  ی ایثاه و ههههادم ده هر  مردم ه  اسههیاههه  حرم  خهن ههههیای اهیه و  سههکر  هوحر  -

 های هعمنی ان دفاع مالیس. ها و ههادمها یادنوهی مجاهیم بجهاقان و قهجهاقان

 . نعاد ان و جاقراعان بههیامحکرم های تبریم خاقهد  -

 

 پیشنهادی :برنامه های 

   الف( فضا آرایی:

ی بهنک  ایجاد مهع   ی  ررامهقی )ایجاد سهنگرب تهر  و قصهب هنربفتها نهایی مسهجی و محل    -

 . قمایشگا  ابس اههعر  و دفاع مالیس و ...( اع وسایل ههیا و هعمنی انب

اطر   هههیا ده وهودی مسهاجی و طنرر  اقیاع ههین قهاهای خ  یو حجل   طراحی و ایجاد جایگا  -

 اقگره دفاع مالیس مکناسب ها ایام اههعر  حسرنی. 

 
هاهرردهای املراتی » فکمان سههاعی«ب »فرهنس سههاعی« و »تهاقمنیسههاعی« سههنی قجم ای  اهیا  ده صههید تحالق قسههمکی اع   1

 ی جامع مساجی( می هاهنی.)قالش 
 



 :هاها و مراسم ارددی ب(

ی جمااام و ااتهایی اع هرأم امنای مسهاجی ب  ایثاه ر و یا جاقراع دفاع مالیس  دییاه ها ا م  -

 2. هسکنی

تهسهه    و تالییر اع نن اهیهان ی مسههجیهای محکرم ههههیا و ایثاه ران محل خاقهاد دییاه ها  -

جماا ب ااتهههای هرأم امنای مسهههاجی و قماع هاهان  رامی و هر هاهی مراسهههم تبریم هههههیای  امام

ی اجرای سههرود مکناسههب ها دفاع مالیس و اههعر ب هو هه ها   آبروی محلههههاخم محل  تح  انهان  

 مخکصر و... ده  مناع  نقان. 

 ردهمایی هاویان دفاع مالیس منطال  و یا  ها حتهههه وهای خاطره  شبب  هر هاهی مراسههم  -

 ههرسکان و هران خاطرام قا  و تالییر اع هاویان هر هیی . 

هر هاهی مراسههم سههخنراقی ترجرحا ها حتهههه هوحاقرهن هاوی دفاع مالیس جه  هران معاه   -

 3قا  اههعر  حسرنیب هرح عیاهم اههعر  و  رهقی ها معاه  قا  دفاع مالیس. 

ا   عیاهم اههعر  ه  قراه  اع هههیای مسهجی و هران ههرح عیاهم و معاه  هر هاهی مراسهم قر -

 واالی نن تهس  سخنراقان و هر هاهی مساهال . 

 

 

 
 

مسههاجیب ای  هرقام  اع همباهان اهیه مربه هاصخم مسههنه ر  و باههههناسههان محکرم مناطق و دهرران    امو  هر اهبان محکرم 2
 ها مههد اقکظاه اس .محکرم ههرسکان

مسههاجی مشهههی مالیس می تهاقنی اع ظرفر  قراه ا  ایثاهب جهاد و ههههادم مربه هسههری ی ه  امهه مسههاجی اسههکفاد  قماینیب   3
و هاویان  هخش ااهام سهخنران ده جه  تسههرل اسهکفاد  اع هوحاقرهن    همسهنگرهای مسهجیی  ی هر خ همچنر  ده ویژ  قام 

محیودی  تعیاد سههخنراقانب حکما مکه ران هر هاهی مراسههم سههخنراقان دیگر ها  ده قظر  رفک  خهاهی هههیب  ب  ها تهج  ه 
 قرههناسایی فرماینی.



 ی برخط همسنگرهای مسجدی:نامههج( ویژ

ی هرخ  همسههنگران مسههجیی ها انهان »اع برهمی خمرنی تا اههعر  حسههرنی« تهسهه  مربه  ویژ  قام 

ی مسهجیقای ای  مربه منکشهر خهاهی ب  های خراسهان و هر هسهکر سهاماق انهسهری ی ه  امهه مسهاجی اسهک

 هامل هخش های ذیل خهاهی ههد: 

 ؛محکهای  رشنهادی منرر -

 های تخصصی ترلرغ ده ایام اههعر  حسرنی؛ وهرناهمحکهای نمهعهی  -

 هوع هماه دفاع مالیس؛ -

 هخش ااهام سخنران؛ -

 ای؛ محکهای ننیهساق  -

 بکاهخاق ؛ -

 ی بکاهخهاقی؛مساهال  -

 فرم جمع نوهی اطماام ههیای هاخم مساجی و معرفی نقان ده هسکر ساماق .  -

 

 های پیشنهادی:د(سایر برنامه

 اسههخ ه  قیای هل م  قاصههر سههااله ههههریان ها طنر  اقیاع قمهدن هاقس » ررک یا حسههر « تهسهه    -

 قماع هاهان مسجی. 

اه اهعهههمنی هنری ها مه هههع دفاع مالیس و اههعر   ی نثهر ایی مهبب هنرمنیان ها هی  ار هه  -

 حسرنی. 

 ی مسجی. تالییر اع فرعقیان ممکاع ههیاب جاقراعان و ایثاه ران ساب  ده محل  -

 . و قصب هر هیی  ای اع وصر  ههیا و...  ایجاد تاهلهیی جه  معرفی ههیای محل  -



دیهاه ملک مناع  هرای قالاهههی تصهههیر  ها  اقیاعی بمپر  اامم نماد ی هرای ده اخکراه قراه دادن  -

 ههیاب دیهاه قهیسی وصایای اهعهمنی نقان و ... . 

اطرا    یهاههرداهی جه  قام  ذاهی خراهان  و  ب هههای ههردهخهاس  و مطا ر  اع هههای محل   -

 مسجی ه  قام مالیس ههیای محل  و مسجی. 

 تهعیع نن ده محل  و مسجی. ی فهرس  و قالش  ای اع ندهس قرهه مطهر ههیای مسجی و تهر  -

هایی اع  هخشی های مرتر  ها دفاع مالیس و اههعر  حسههرنی و تشهههیق جهاقان ه  اها  معرفی بکا  -

 ها ه  صههم سخنراقیب هوخهاقی و... ده مراسم های مخکلف ای  هفک . ای  بکا 

ده ههب اههعر  حسهرنی تعیاد   هههر  اط  ر ترددقالده  ه  اینصهههم ب  سهه هاه  ههمع ها هر هاهی  -

اهاداهی هرای سروه و سااله ههریان  و  ههگذهان ها هوه  بردن همع    دیی  ههد تاعیادی همع تیاهک  

 می داهقی. ی ههیای برهم  رایاد و خاطر 

جهه  جمع نوهی و  س اع اقهیاع مخهاهر اههعر  سههها    اع هاهانو تهعیع هر  قمه  اههعر   لهکتهره  ق  -

  ر  الر  ا سمم(ی  قگ  داهک  سفر اههعر  حسرنی و اقس ها اهااریاهلل ا حسعقنینی  و 

هها هاهایه   وفق  ههههاه  و  ر  ه  ههای اقکالها  خهن ده مسههههاجهیاسهههکالراه  هایگها   همهاهنگی جهه   -

 ن. قذه خه اجرای طرح جه  های ههیاهکیعملدسکهها 

جه   رامریاهه     بده سها  جاهی  بشههه ارا ه  سهفر   ایجاد ههی  هرای  هایها تهج  ه  محیودی  -

  سههم هابر  الی ا حسههر « ه   راد  هوی »اجرای مراسههم   بایام اههعر  حسههرنیی  راد  هوی  یاد و خاطر 

 هوع اههعر  حسرنی. ده  تسلر  و عیاهمارض ام ه ا الر  ا سمم و  هالاع مکررب  ها هی  حرم مطهر ام

  

مصهه  ده تمامی    ههیاههکی  هایدسهکهها عملهرماهی بروقاب هاای     ی سهکرد ها تهج  ه  ههرهع  تذبر :  

 اس .  جیی هرقام  های  رشنهادی فه  ا ذبر مههد اقکظاه

 


