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 نمایه گفتمان مسئولیت پذیری اجتماعی

 2441موسم تبلیغی محرم و صفر ویژه 
 سند پشتیبانـ  2

 فهرستخالصه عناوین  قالب مؤلف عنوان ردیف

 کتاب عالمه طباطبایی روابط اجتماعی در اسالم 2

 جایگاه خاص جامعه در اسالم -

 تبیین رابطه حقیقی انسان و جامعه  -

 رابطه آزادی و مسئولیت  -

1 
، فصل ششم: عنصر امر  2حماسه حسینی، ج

 به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی
 کتاب شهید مرتضی مطهری

 ینیاز منکر در نهضت حس یمعروف و نه عنصر امر به -

 فرد از نظر شخص خود تیمسئول -

 فرد از نظر اجتماع تیمسئول -

 از منکر در قرآن یامر به معروف و نه -

 اسالم یایاصل در دن نیشدن ا تیکم اهم -

امام پس از حادثه  تیاز منکر اهل ب یامر به معروف و نه ریتأث -

 کربال

3 
کریم، طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن 

 جلسه چهارم و پنجم
 کتاب مقام معظم رهبری

 ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی -

 ایمان و پایبندی به تعهدات -

4 
 24، باب 8الحیات، جلد

 تعهدباوری و مسئولیت شناسی
 کتاب محمد رضا حکیمی

 تعهد باوری و مسئولیت شناسی -

 گستره مسئولیت -

 خاستگاه مسئولیت -

 حق، محور مسئولیت -

 مسئولیت در برابر خداوند -
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 مسئولیت در برابر قرآن کریم -

 مسئولیت در برابر پیامبران  -

 مسئولیت در برابر امامان -

 مسئولیت های شخصی -

 مسئولیت خانوادگی -

 مسئولیت های سیاسی -

 مسئولیت های سیاسی -

 مسئولیت های اجتماعی -

 مسئولیت های اقتصادی -

 مسئولیت درباره محیط زیست -

 ناتمسئولیت درباره حیوا -

5 
 بایدها و نبایدها

 امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن
 کتاب شهید سید محمدحسین بهشتی

 چه کسی موظف به امر به معروف و نهی از منکر است؟ -

 عدل و احسان مقوالتی فرادینی هستند. -

 شناخت معروف و منکر پیچیده از وظایف رهبری است. -

 کتاب رضا وطن دوست مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی 6

 یاسالم یدر آموزه ها یخواه تیولئو مس یحسابرس -

 تیولئمس طیو شرا یمبان -

 تیولئمس قلمرو -

 ها نهیعوامل و زم -

 کتاب علی صفائی حائری مسئولیت و سازندگی 7

 تیمسئول فیتعر -

 تیمفهوم ترب -

 یتیترب تیمسئول یگستردگ -

 یسازندگ یشاخه ها -
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 کتاب مجتبی تهرانی آیت اهلل تعاون 8

 تطبیق تعاون و قیام امام حسین -

 نیاز انسان به تعاون -

 درجه بندی بر و تقوا -

 بررسی آیه تعاون به بر و تقوا -

 کتاب یتهران یمجتب آیت اهلل خالصه مباحث سلوک عاشورایی  9

 تعاون و همیاری -

 امر به معروف و نهی از منکر -

 هجرت و مجاهدت  -

 غیرت و ذلت -

 بینش و نگرش -

 شرح خطبه منا -

 (21سبک زندگی مجاهدانه )سوژه سخن 21
محمد مهدی ماندگاری و جمعی 

 از مبلغین
 کتاب

 چگونه شهید شویم -

 تنبل ها مجاهد نیستند -

 عالئم یا قواعد ظهور -

22 
 22سیمای فرزانگان، فصل 

 خدمتگزاری، دلسوزی و کمک به تنگدستان
 کتاب رضا مختاری

 ،یخدمتگزارداستان های متعدد از سیره علما در موضوع 

 و کمک به تنگدستان یدلسوز

 مقاله میرباقریمحمد مهدی سید  نقش اراده های اجتماعی در تحقق ظهور 21

 نقش اراده بشر با ساخت تاریخ -

 محور نظام اراده های تاریخی -

 اراده ولی اهلل مبدأ اصلی غلبه حق و تحقق عصر ظهور -

 فقاهت طریق جریان اراده امام در زمینه سازی ظهور -

 داستان هایی از سیره شهدا در موضوع مواسات مقاله شبکه ملی وارثون مواسات در سیره شهدا 23

24 
مکتب اهل  یفرهنگ مواسات در آموزه ها

 السالم( همی)عل تیب
 مقاله علی فتحی

 مواسات الزمه حیات مؤمنانه -

 فرار از غیر مواسی -
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 رسیدگی به همسایگان -

 والیت اهل بیت)ع( و مواسات -

 ایثار مالی برادری و -

 جلوگیری از درخواست -

 مقاله محمد عالم زاده نوری اخالق و سلوک در عصر امام خمینی 25

 اخالق بر اساس نظام روابط یبندمیتقس -

 یاخالق اجتماع -

 یو اراده جمع یفرد یاراده -

 یجمع تیو مسئول فیمنشا تکل ،یجمع یاراده -

 آن یریشکل گ یامت و چگونگ -

 هااراده وندیپ -

 ابدیت بشرتغییر امام خمینی و مسئولیت  -

26 
اندیشه پشتیبان نهضت اسالمی ایرانی 

 مواسات
 مقاله محمدرضا فالح شیروانی

 رانیمردم ا امیاراده و ق یعیش تیّهو -

 یعیش تیّاثاره هو یخیتار تیمسئول -

 هیانیب یتیمأمور یساختن کشور دال مرکز یجوانان برا امیق -

 گام دوم

 یسنّت اسالم کیو  امیق نیاز ا یاطرح مواسات: نمونه  -

 ی/ نظامسازیمانیا تیاخوّت، مواسات االخوان و وال -

 مواسات شی: نقش زنان و خانواده در رزمایخانواده محور -

 طرح مواسات از خانواده جهادگران تیتثب -

 مواسات  قیتوسعه در معنا و مصاد -

 محتوای تبلیغ حضوریـ  1

 فهرست خالصه عناوین قالب مؤلف عنوان ردیف
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 مکتوب منبر رضا رحمتی روی موج مهربانی 2

 گام های اساسی برای برانگیختن حس مسئولیت پذیری -

 نقش مردم در حل مشکالت -

 دوگانه حفظ منفعت یا پذیرش مسئولیت -

 خانواده یعنی مسئولیت پذیری -

 نقش هیئات و مساجد در شکل گیری حس مسئولیت پذیری -

 پذیری اجتماعی نقش والیت در اوج رسانی حس مسئولیت -

1 

 مرا عهدیست با جانان

منبر کوتاه با موضوع بررسی مصادیق و  21)

 نمونه های مسئولیت پذیری اجتماعی(

رضا عسکری و محمدهادی 

 صفری 

 از گروه تبلیغی ـ جهادی رضویون

 منبر کوتاه

 بی تفاوت نباش -

 ینیبزرگداشت شعائر د تیمسئول -

 فرزندان مسئولیت شناسی سلوک با والدین، همسر و -

 مسئولیت گره گشایی -

 مسئولیت عالمان -

 مسئولیت حاکمان -

 مسئولیت اقتدا به امامان -

 مسئولیت انتظار فرج -

3 

 مردان مسئول و مسئوالن مرد

)با محوریت موضوع بررسی مسئولیت 

 پذیری در سیره شهدا(

 رضا آبیار

 از گروه تبلیغی سیره شهدا
 مقاله تبلیغی

در کانون خانواده نسبت به جلوه های مسئولیت پذیری شهدا  -

 فرزندان، والدین و همسر

 جلوه های مسئولیت پذیری اجتماعی شهیدان -

 سوره بلد در تأملی ؛گردنه ایمان 4
 قدیر اسفندیار

 از گروه تبلیغی راه بهشت
 مقاله تبلیغی

 مسئولیت ثروتمندان در قبال فقرا -

 ثروتمندان؛ امانتداران ثروت جامعه -

 با محوریت امام مسئولیت پذیری اجتماعی -

 راز رستگاری 5
 سید وحید مرتضوی

 بیت)ع(گروه تبلیغی کریم اهل
  سخنرانی چندرسانه ای
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 برادری و برابری حسینی 6
 محمد مزینانی

 از گروه تبلیغی بصائر
 منبر مکتوب

 ضرورت مسئولیت پذیری -

 آثار و برکات مسئولیت پذیری -

 پیامدهای مسئولیت گریزی -

 اماممسئولیت ما نسبت به  -

 در قبال مردم نیمسئول فهیوظ 7
سایت مرکز رسیدگی به امور 

 مساجد
 منبر مکتوب

 یاز تکبر و فخرفروش یدور -

 محبت و مدارا با مردم ،ییروگشاده -

 جوّ ارعاب جادیاز ا زیو پره یریانتقاد پذ -

 نیو آموزش قرآن و احکام د یاخالق تیترب   -

8 
 نسبت به نفوذ یتفاوتیو عواقب ب امدهایپ

 دشمن

به امور  یدگیمرکز رس تیسا

 مساجد
 منبر مکتوب

 هاشدن ارزش مالیپا -

 نیانحراف افراد و د -

 یاسالم تیحاکم فیتضع -

 یواقع ونیشهادت و ترور انقالب -

9 
 یدهایدولت و ملت عامل دفع تهد یهمدل

 یو خارج یداخل

به امور  یدگیمرکز رس تیسا

 مساجد
 منبر مکتوب

 برپا کردن حقهمکارى براى  -

 ادای حقوق نسبت به یکدیگر فریضه الهی -

 هدف دشمن ایجاد نفاق بین ملت و دولت -

 یمردم در قبال دولت اسالم تیمسئول 21
به امور  یدگیمرکز رس تیسا

 مساجد
 منبر مکتوب

 یحکومت اسالم لیاصل تشک -

 یحفظ و استمرار دولت اسالم -

 یارتقاء و رشد دولت اسالم -

22 
 یامر به معروف و نه جینقش مسجد در ترو

 از منکر

به امور  یدگیمرکز رس تیسا

 مساجد
 منبر مکتوب

 ینقش جوانان مسجد -

 ینقش بانوان مسجد -

 جیبس گاهینقش کانون و پا -

 نقش امام جماعت -
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21 
ساختارهای اجتماعی قاتل امام ساختار های 

 اجتماعی برانداز نظام
 کتاب محمد صادق حیدری

امت، جامعه، و »نقش اساسی فرهنگ زیارات و ادعیه مبین  -

 «ساختارهای اجتماعی

امت، جامعه و »فرهنگ آیات و روایات مبین نقش  -

 «ساختارهای اجتماعی

به « مساجد، نمازهای جمعه، حج و زیارات»تبیین جدید از  -

 عنوان ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست

23 

نقش تقوا در رفع مشکالت فردی و 

 اجتماعی

 ای(جلسه  21)منبر 

 منبر مکتوب کانال حوزوی مناهج

 مصادیق تنظیم رابطه با دیگران براساس تقوا -

 معنای تقوای اجتماعی -

 شرور و مشکالت اجتماعی -

 سیاسی بودن جامعه مهمترین عالمت تقوای اجتماعی -

 نقش مؤثر مدیران کارآمد در جامعه -

 یغیمقاله تبل آیت اهلل مظاهری حقیقت دنیا و خدمت به مردم 24
 همیاری و کمک به یکدیگر -

 وجوب خدمت به مؤمنان غرض از نقل روایات پیشوایان دین -

25 
 خدمت رسانی در آموزه های اسالمی

 (93، ص 2938)رهتوشه محرم سال
 یغیمقاله تبل محمدرضا بهروز

 دین و ناهنجاری های اجتماعی -

 نقش دین در تحکیم روابط خانواده -

بر  نسبت به ثروت، تأکیدنقش دین در فقرزدایی؛ تغییر نگرش  -

توزیع ثروت عادالنه، تأکید بر انفاق و صدق و تأکید بر کار و 

 تولید

 راه حل دین، امر به معروف و نهی از منکر -

26 

بی قراری یا بی خیالی؛ نقش مردم در حل 

 مشکالت اقشار آسیب پذیر

 (84، صفحه 194)نشریه مبلغان، شماره 

 یغیمقاله تبل علی ملکوتی نیا

 تالش برای رفع مشکالت یکدیگر، ویژگی جامعه اسالمی -

 خدمت رسانی به محرومان؛ سفارش و سیره معصومان -

 سفارش به حل مشکالت مردم به دست مردم -
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 ایثار نسبت به نیازمندان -

 حل مشکالت مردم با کمترین امکانات  -

 بیان داستان هایی از سیره عالمان در موضوع -

27 

 عاشوراتکلیف مداری در قیام 

، مجلس هفتم، 2931)ره توشه محرم

 (213ص

 منبر مکتوب علی اکبر صمدی یزدی

 مفهوم شناسی تکلیف -

 بایسته های تکلیف شناسی -

 تکلیف گرایی انبیاء -

 امام حسین و تکلیف گرایی -

28 

جلوه های رعایت حق الناس در نهضت 

 عاشورا

، هشتم، مجلس 2931)ره توشه محرم

 (212ص

 مکتوبمنبر  احمد دهقان

 معناشناسی حق الناس -

 اهمیت حق الناس -

 اقسام حق الناس -

 عجله در جبران حق الناس -

29 
 نگرشی بر جایگاه وفای به عهد در اسالم

 (291ص، نهم، مجلس 2931)ره توشه محرم
 منبر مکتوب علی اکبر مؤمنی

 اهمیت وفای به عهد -

 مراتب عهد و پیمان -

 عهد یاران در شب عاشورا -

11 
 در سیره سیدالشهداء جلوه های بخشش

 (212، ص2939)ره توشه محرم
 یغیمقاله تبل محمد تقی فعالی

 چیستی بخشش -

 جایگاه و اهمیت بخشش -

جلوه های بخشش؛ گذشت از خطای دیگران، مدارا با مردم،  -

تأمین نیاز مستمندان، سفره داری، شاد نمودن دل دیگران، انفاق 

 مالی.

 رعایت شرایط بخشش -

مشقت درونی، احساس مالکیت، مال موانع بخشش؛ خست و  -

 پرستی و زیاده خواهی، خودخواهی.
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12 

 یاران تکلیف گرای امام حسین )علیه السالم(

)کتاب اسالم حسینی، اسالم یزیدی، ویژه 

 (2491محرم

محمد مهدی ماندگاری و جمعی 

 از نویسندگان
 منبر مکتوب

 ویژگی جامعه تکلیف گرا -

 ویژگی های جامعه تکلیف گریز -

 موجود در برخی جوامع مسلمانوضع  -

11 

رابطه مطلوب امام  و امت عامل شکل گیری 

 دولت و جامعه اسالمی

 (2442)ویژه محرم

معاونت آموزش و پژوهش تشکل 

 فراگیر تبلیغ گروهی 
 تبلیغی مقاله

 نیامام؛ مظهر د -

 و رسالت امام تیماه -

 امام تیبا محور یزندگ -

 تیوال انیامتداد جر ه،یفق تیوال -

 اطاعت از امامآثار  -

 یزیعوامل امامت ست -

13 
 تقوای اجتماعی

 (211)کتاب انتخابهای تمدن ساز، ص

 ابراهیم ابراهیمی

 از گروه تبلیغی صبح
 مقاله تبلیغی

 توحید؛ آبشخور بحث تقوای اجتماعی -

 ترغیب به دنبال کردن بحث توحید -

ایجاد دنیای توحیدی و  تعهد های اجتماعی توحید؛ -

 ایجادحکومت توحیدی

 تقوای اجتماعی مسئوالن -

 تقوای اجتماعی مردم -

 والیت و همبستگی مؤمنان با ولی جامعه و با یکدیگر -

 منبر مکتوب علیرضا پناهیان تیمسئول رفتنیپذ یعنی یخانوادگ یزندگ 14

 تیمسئول رفتنیپذ یعنیمشترک شدن،  یوارد زندگ -

خود بشوند، اشتباهات  تیاگر زن و شوهر، غرق انجام مسئول -

 نندیبیرا کمتر م گریهمد

بر فرزندش بداند، از  یرگذاریکه قدرت خود را در تأث یمادر -

 بردیلذت م ت،یمسئول نیانجام ا

 کرد! یسوارها موجرنج یرو توانیفرار از رنج، م یبجا -
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است که دل همسرش را  نیمرد در خانه ا یمحور تیمسئول -

 اوردیدست ببه

 دانمینم تیمسئول رفتنیجز پذ یزیرا چ یخانوادگ یزندگ -

 مجازی تبلیغمحتوای  ـ 3

 خالصه محتوا قالب پدیدآور عنوان ردیف

2 

 همه مسئولیم

 مومنانه، مسئوالنه

 سعادت در سایه احساس مسئولیت 

 جواد رحیمی

 مهدی منتظری
 عکس نوشته

 مواسات با فقی از نشانه های مومن حقیقی است -

 پایین ترین درجه ایمان، امر به معروف است -

 مسئولیت در برابر زیر دستان و حسابرسی نسبت به آن -

 و...

 پادکست مهدی زاده احسان و سعادت 1

کسی که به دیگران کمک می کند، مثل اینست که به خودش  -

 کمک می کند

 برکت در کسب و زندگی نتیجه احسان به دیگران -

 باید احساس کنیم... را مسئولیت - کلیپ جواد رحیمی مسئولیت پذیر باشیم  3

 داستانهای کوتاه در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی - متن کارگروه تولید محتوا داستانک  4
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 و تجربه ها فهرست ایده هاـ  4

 خالصه اقدامات نام گروه ایده پرداز عنوان ردیف

 تشکل فراگیر  مرتضی شعبان زاده نهاد همیاری خاندان 2

 نییخانواده و تب یچهره به چهره با اعضا غی(  تبل2 -

مواسات در  یسازانیو ضرورت جر تیاهم

 شاوندانیخو

برخوردار خاندان و  یچهره به چهره با اعضا غی(  تبل1 -

 و ضرورت شاوندانیتعهد نسبت به خو تیاهم نییتب

 از آنها یریدستگ

 یازهایاز ن یفهرست هیو ته شاوندانی(  ارتباط با خو9 -

 آنان

برخوردار و  شاوندانیجلسه با حضور خو لیک(  تش4 -

 "صندوق تعاون و مواسات با عنوان  نامهنییآ نیتدو

  "یریصندوق دستگ

 خاندان یاعضا نیصندوق از ب یامنا أتیه نیی(  تع1 -

اعتبار در  نیرأس المال صندوق و تأم نی(  تأم9 -

 تهیمانند کم یو حام هیریخ یاز نهادها ازیصورت ن

فرمان امام )ره( و  ییستاد اجرا ،یعلو ادیامداد، بن

 شاوندانیخارج از خو هیریخ یهاانجمن ریسا

 یبه صورت چرخش یخانوادگ أتیه یگذار هی(  پا1 -

 شاوندانیدر منازل خو

 خاندان یبه اعضا یا(  برقرار کردن خدمات مشاوره8 -

 یخانوادگ أتیجلسات ه هیدر حاش
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 کاملیانامیرحسین  سنگر آسمانی ، سنگر سالمت 1
گروه تبلیغی فانوس 

 شب

ویژه کودکان و « تانک و نشان»( طراحی برنامه بازی 2 -

 «دفاع در برابر حمله بیولوژیک»نوجوان؛ ارائه پیام محوری 

 ( انتخاب مکان مناسب ورزشی برای تبلیغ در امکان عمومی1 -

پذیری انتقال پیام مسئولیت اجرا و روایت بازی برای (9 -

 اجتماعی توسط مبلغ

 ( برگزاری نمایشگاه و ایستگاه صلواتی در حاشیه نمایشگاه4 -

 مدرسه وتر صدرفاطمی محمد مهدی  چاره ما، چاووش کردن 3

 ( تعیین نقطه چاووش محله و شهر 2 -

 ( فرهنگ سازی و اطالع رسانی برای چاووش کردن1 -

 ( برگزاری روضه در کوچه و خیابان9 -

 عاشورای حسینی( عزیمت به نقطه چاووش در تاسوعا و 4 -

( بیرق گردانی، فانوس گردانی، برگزاری موکب ها در مسیر و 1 -

 خیمه سوزی در نقطه چاووش

 ایمستندسازی رسانه( 9 -

 سید یاسر حسینی مشاوره و همدلی اجتماعی 4
دبیر مجمع تخصصی 

 مشاوره

 ( آموزش مهارت مشاوره برای مبلغین2 -

 گروهی( برگزاری میز مشاوره همزمان با تبلیغ 1 -

 ای تلفنی، حضوری و مجازی( خدمات مشاوره9 -

 ای گروه( معرفی اساتیدی به عنوان پشتیبان مشاوره4 -

 گروه تبلیغی صبح محسن نیکزاد دیدبان های اجنماعی 5

 در گروهها در تخصصی های مجموعه و ها هسته تشکیل -2

 حجاب و عفاف ، جمعیت بحث مانند تخصصی کارگروههای قالب

 ... و اداری فساد ،

 اجتماعی معضالت و مسائل شناسایی و رصد -1

 آن مختلف پیامدهای و ها آسیب استخراج -9
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 امر آن با مرتبط مسئولین و ارگانها احصای -4

 آن با مرتبط قوانین آوری جمع -1

 آن رفع برای راهکارهای و پیشنهادها آوری جمع -9

 توان با مرتبط افراد و هسته اعضای با آن کردن عملیاتی -1

  مضاعف

 کردن درگیر ، دغدغه انتشار ، سازی دغدغه اجتماعی، فشار با

 مساله آن با اجتماعی فعاالن

 و قهمنط آن اجتماعی فرهنگی فعاالن شناسایی با میتواند کار این

 کند پیدا بیشتری قدرت گیری ارتباط مختلف های صورت

 طرق به لزوم صورت در عملیات در مواجه افراد از پشتیبانی -8

 مختلف

 موسسه امام هادی )ع( مهدی سلطان احمدی بنیاد گره گشایی مسجد 6

 توسط امام جماعت مسجد ( تأسیس بنیاد گره گشایی مسجد2 -

 انتصاب مأمومین منتخب به عنوان هیأت امنا (1 -

 ( انتصاب جوانان پایگاه بسیج مسجد به عنوان بازوی اجرایی9 -

ای ها، خیرین محلهاز نمازگزاران، هم( تأمین منابع مالی بنیاد 4 -

 مرتبط با امام جماعت و تعریف منابع پایدار

معاونت انصار المؤمنین پایگاه ( شناسایی افراد نیازمند توسط 1 -

 بسیج

 ( اعانت اقتصادی به نیازمندان9 -

حل مشکل بیکاری و تجمیع فرصت های شغلی توسط  (1 -

 مأمومین

 توسط جوانانشناسایی آسیبهای اجتماعی محله  (8 -
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( اعانت اعتقادی ـ فرهنگی و تجمیع شبهات فراگیر در محله 3 -

 و پاسخگویی به آن

( رفع مشکل بروکراسی های زاید اداری با نقش آفرینی 21 -

  مأمومین و هیأت امنا

 


