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 مقدمه 

چرا که  .مشکلتر و سخت تر است یدر جامعه کنون ،ینیهمچون چ  ی زبان خارج کی یریادگیاز  یحت و گو در مورد امام زمان گفت

 .ستین  ییفرهنگ آشنا شانای مردم و نیب یمعنو وندیپ   جادیو ا  شانیا ی و معرف امام زمان تیفرهنگ گفت و گو در باب شخص

 

 یبا استفاده از بهانه ها  امام عصر  تیو در باب محور  میاستفاده کن  تیموقع  نیاز ا  میکه بتوان  میحس و حال برس  نیبه ا  دی با  ما

تذکر    یبرا  یقیتوان از هر طر  یکه م  م یگسترش ده  گرانیخود و د  نیفرهنگ را در جامعه ب  نیو ا  میمختلف با مخاطب ارتباط برقرار کن

  می بشناس  تیکرده و مقام امامت را به رسم  لیدخ  یشخص  یافراد جامعه استفاده کرد و حضرت را در زندگ  نیدر ب  زمان  محضور اما

 را متذکر شوند. افراد نسبت به هم امام زمان یکه تمام میکن  یو کار

 

 است که:  نیا مهم

 ع یتش  یکه برا  یی جوانان و مناسبت ها  انیدر م  ژه یبه و  .گفت و گو در مورد حضرت انجام شود  دی که با  میحس و حال برس  نیبه ا  ما*  

 یشخص گفت وگو ها به صورت    نی ا  یحت  دیاست که با  نیا  ،که وجود دارد  یراستا نکته ا  نیبرخوردار بوده که در هم  ییباال  تیاز اهم

 )دو نفره( انجام شود. 

  مان  یگذاشته شد، همانطور که آن محصول برا  یو  اریدر اخت  هیکه قرار است به مخاطب ارائه شود، اگر تنها به صورت هد  یمحصول*  

  ی شناس عهیمحصول همچون ش  کی کند. اگر صرفاً    یم  افتیمخاطب ما مقدار ارزش محصول نزد ما را در  زیارزش دارد، به همان مقدار ن

مان را  فهیتواند ثابت کند که وظ یمسئله م نیا م، یرا متذکر نشو داده نشود و نام امام زمان  یحیتوض چیشود و ه هیباشد و تنها هد

 . م یشعبان کامل انجام نداده ا مهینسبت به بزرگداشت ن

تر باشد و آن هم    یتواند کار ما عمق  ی بلکه م  م،ینفر ده  کیو به    می کن  افت یکننده در  عیکه محصول را از توز  ستین  نیما تنها ا  کار *  

مخاطب و   ن یب  یمعنو  وند یپ   جادیو ا  مخاطب و گفت و گو در مورد امام زمان  یشعبان برا  مهیمحصول ن  عیاستفاده از مناسبت توز

 . م یانجام ده  مینتوا ی است که م امام زمان

 

 :نیبا مخاطب در رابطه با نحوه صحبت در مورد امام زمان یی راهکارها

به نام امام   نیرا در گفت و گو با هم مز  یخود و و  رامون،ینفر در جامعه پ   ک یبرخورد با    کیدر    میگرفت  میاست که تصم  نیبخش ا  نیاول

نرم تر   با امام زمان  یحضرت و ارتباط معنو  اد ی و خود تکرار کنم تا قلب مان نسبت به    یو  یرا برا کنم و حجت بودن امام زمان

 . میدعا کن امام زمان یسالمت یشود که هر دو برا نیشده و منجر به ا

 

 شعبان مهین ههدی دادن :بهانه

 امام زمان الدیشعبان و بزرگداشت م مهی: محصول نلهیوس

 گفت و گو در مورد امام زمان یبرا  ییفضا جادیا یبرا لهیوس نی: استفاده از اهدف

شعبان و  مهیتر در ن قیعم یحرکت میشو بیترغ  نکهیباشد و ا  یم و فرج امام زمان  یسالمت ی: دعا کردن براگو  گفت و  نیا  جهینت

 . میتمام طول سال انجام ده

 

 حیو اعتقاد صح  نید  غیهستند که تبلظف  ؤم  انیعیش  یتمام  اسالم  یگرام  امبریو پ   تیاهل ب  اتیو روا  ینید  یاساس آموزه ها  بر

و جوانان مان   وجوانانخود را به ن  دی است که عقا  نیکار را انجام داد، چرا که هم اکنون دشمن در حال ا  ن یا  دی اسالم را انجام دهند و با

 القا کند. 
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 برد(:  یزمان م  هیثان 30مسئله تنها  نیکرد )ا یساز ادهیرا پ  یچهار مقدمه شخص دی شروع گفت وگو با یبرا

 .خودم به درگاه خدا استغفار کنم )استغفراهلل و اسئله توبه( یبرا از امام زمان ابتیبه ن نکهیا نخست -1

 به درگاه خدا استغفار کنم.  از امام زمان ابتیمخاطب خود به ن یبرا -2

گفتگو   ن یکنند و اذن ا  تیاجدادشان( که حضرت عنا  ای به مادرشان    می کنم )ذکر صلوات تقد  میبه حضرت تقد  یا  هیآن که هد  گرید  و   -3

 کنند.  یرا به زبان من جار اتیادب نیرا بدهند و بهتر

با    هیثان  10)در حد    میکار انجام ده  میبتوان  در راه امام زمان  تاکنند    تیعنا  ایشاناست که    از امام زمان  ییو گدا  درخواست  -4

 . (میصحبت کن امام زمان

 شود.  ینحو انجام م  نیگفت و گو به بهتر به لطف امام زمان  و به طور قطع ، کارها اگر از سر اخالص باشد نیا    

  ی ارتباط کالم  میکن  یو سع   میکلمات استفاده کن  نیتر  یو پر انرژ  نیو مثبت تر  نیبا فرد مخاطب برقرار شود و از بهتر  یخوب  ارتباط    

که چه دست    ن یا  ای  یزیتم  نیهلل چه ماشءاکه ماشا  نیصحبت کند. همچون ا  ی شود که چند کالم  بیترغ  زین  ی برقرار شده و راننده تاکس

 صحبت.  یشود برا بی هم ترغ  یتا و دیدار یفرمون خوب

در رابطه با آن محصول داشته    یاطالعات  زیو خود ن  میفرد را پرزنت کن  یا   لهیچه وس  قیکه قرار است از طر  میمسئله را بدان  نیا  دی با    

تا فرد مخاطب   م یده حیرا توض یخود به آن مسلط بوده و قسمت دیبا  م، یرا پرزنت کن ۵ یشناس عهی. به طور مثال اگر قرار است شمیباش

 کند.  دایاز آن پ  ه به استفاد لیتما


