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 ِ ِِبسم  ِِِالله  ِالّرحیِمِالّرحمن 
َکِِالُمسَتغاُثِ َبِِیاِب  ِِِصاح  ِماِنالَزّ

  انتخاب   لیدل  و  آن  ی ها  یژگیو  و   سبک  نیا  مورد  در  د یبا  ابتدا  در  .میهست  شما   خدمت  در  محتوا  ارائه  نحوه  و   شو  تاک  سبک  ی معرف  با

  و   یی اروپا  و  یخارج  یکشورها  در  روزهما  که  هست  محور  گو  و  گفت  یشو  کی  عنوان  به  شو  تاک  شود.  داده  یحاتیتوض  شو  تاک   اسم

 نیا  یاجرا  یاصل  ضلع  سه  نیمخاطب  و   مهمان  ک ی  احتماال  و  یمجر  که  دارد  ی مخاطب  پر  یها  نامهبر  و   است  مرسوم  ی لیخ  ییکایآمر

  ش یامن  کی و محور گو و گفت یشو کی .ستین یسخنران کی صِرف که است نیا اند،  داده لقب شو آن  به آنکه لیدل باشند. ی م برنامه

  هدف   همان  است،  یزیچ  چه  اتفاق   آن  که  نیا  و  فتدیب  مخاطب  یبرا  یاتفاق   و  شود  دنبال  یاهداف  آن  در  است  قرار  که  است  ییگو  و  گفت

  از  که   است  یی وگو  گفت  ش ینما   ک ی  شو  تاک   پس   . شود  ی م  شوند،  جمع  هم   دور  است  قرار  که   یجمع  آن  هدف   و   برنامه   نیا  یبرگزار

 ضلع   کی  و   باشد  تهداش  کارشناس  کی  و  یمجر  کی  است  ممکن  باشد،  داشته  یرمج  ۲  ای  ۱  است  ممکن  شود.  یم  لیتشک  ضلع  چند

 است   المان  نیا  گفت  بتوان  دی شا  محتواست.  نشیچ  نحوه  و  محتوا  ارائه  نحوه  شو،  تاک   سبک  یاصل  یژگ یو  هستند.   نیمخاطب  آن  یاصل

 شود  جاد یا مخاطب  در رییتغ کی  که  است نیا ییمحتوا نشیچ نی ا ی اصل هدف و  کند  ی م  متفاوت گرید ی ها  سبک با را سبک نیا که

  برنامه   یبرگزار  از  هدف   همان   ر،ییتغ  ن یا  که  م یهست  مخاطب   در  مثبت  رییتغ  دنبال   ما   .ستین  یاستدالل  یفضاها  و  طّالعاتا  دادن  صِرفِ   و

  م، یکن  یم   که  ییگو  و   گفت  با   م،ی ده  ی م  انجام  که   یکار  با   ما   که  ن یا  ی عنی  غیتبل  . م یده  ی م  قرار  غیتبل   را  مثبت  رییتغ  اسم   ما   که  است

 غیتبل  که  مییگو  یم   م،یبرس  هدف  نیا  به  اگر  دهد.  انجام  یکار  برنامه  نیا  از  بعد  ما  مخاطب  که  نیا  و  میکن  جادیا  مخاطب  در  را  یفعل

  را  برنامه ک ی یربرگزا از هدف  شما که  است ممکن  کنم:   یم  عرض  مثال عنوان  به است.  داده رخ حرکت و  مثبت ر یتأث آن  افتاده، اتفاق 

 روز  هر  که  فتدیب  اتفاق   حرکت  نیا  آنها  همه  در  فرض  بر  شوند،  آشنا  زمان  امام  با  که  نیا  بر  عالوه شما  نیمخاطب  که  دیده  قرار  نیا

  م ییگو  یم   فتد، یب  اتفاق  دادن  المس   نیا  اگر  کنند.   شروع  زمان  امام   به  سالم  کی  با  را  خود  صبح  شوند،   یم  داریب  خواب  از  که  صبح

 در  مخاطب  که  ستینحو  به  محتوا  نیا  نشیچ  که  نیا  خاطر  به  م؟ی ا  آورده  شو  تاک  سبک  در  را  نیا  ما  چرا  حاال  است.  شده  انجام  غیتبل

 سبک  که یخاص یها یژگیو است. نیهم زین برنامه برگزارکنندگان هدف و دهد انجام را یکار که ردیگ یم میتصم خودش آن یانتها

 تاک  کنم. یم عرض خدمتتان زین را  ییاجرا یها یژگیو که است مورد چند کند، یم متفاوت گرید یها سبک از  را آن و دارد شو تاک

  که   دیخور  یبرم  ییفضاها  به  مختلف،  یها  مناسبت  در  شما  که  نیا   یعنی  چه؟  یعنی  است.  پرتابل  کامالً  که  است  ییاجرا  سبک  کی  شو

  چند   با  د یتوان  ی م  راحت  ی لیخ  شما  و   گردد   ی م   برنامه  دنبال  کرده،   را  ا ه  نهیهز همه  برگزارکننده   است،  آماده   مکان   است،   آماده   مخاطب

  که   دهد  یم  شما  به  را  امکان  نی ا  یحت  و  است  نهیهز  کم  اریبس  .دی کن  اجرا  آنها  یبرا  را  برنامه  نیا  اندرکار،  دست  نفر  ۵  تا  ۴  حدود  ،نفر

  ی سنت   یعموم یها برنامه  و  یا  غرفه یها  برنامه  :رینظ  یی ها  نهیزه و  د؛یکن  اجرا  را  برنامه  شما(  زمان  و   توان  به  )بسته  ۵  ای  ۴  روز  کی  در

  ک ی   یبرا  تومان   ونیلیم  ۲  تا   ۱  حدود  یا  نهیهز  شما   یبرا  فضا،   و   زیجوا  و ییرایپذ  ن یا  با  گفت  بشود دی شا  و   ندارند،   را  برنامه  ن یا  ی میقد

  ن یا  پس   باشد.  هم   کمتر  تواند   یم   ، دهد   رخ  برنامه   در   تسا  قرار  که  ی اتفاقات   و   یی رایپذ  نوع  به   بسته  مبلغ   ن یا  ی حت  باشد.   داشته  برنامه

  را  ی متنوع   ی ها  برنامه   و   دیکن  میتقس  مختلف  یجاها  در   روز  کی  در   را  خود  م یت  د یتوان  ی م  راحت  ی لیخ  شما   که   است  پرتابل   امهبرن

 .دیباش داشته

  هم   ی طرف  از   است.  باالتر   مراتب  به  آن  ی ها  نهیهز  و   دارد  ازین  ییاجرا  یروین  نفر   ۳۰  ای   ۲۰  حدود   ، یا  غرفه   برنامه  مثل   یی ها  برنامه

 حداکثر  روز  ۳  نیا  در  رم،یبگ  برنامه  روز  سه  دارم  قصد  من  :دییبگو  است  ممکن  شما  یعنی  هستند.  محدود  ،یا  غرفه  یها  برنامه  نیمخاطب

 اجرا  روز  ک ی  در  است   نممک  شما  م یت  ندارد.  را  ت یمحدود  ن یا  شو  تاک   برنامه  ی ول  د یباش  داشته  مخاطب  نفر  ۱۰۰۰  دود ح  یزیچ  د یشا

   دهد.  اختصاص خود به مخاطب نفر ۱۵۰۰ تا  ۱۰۰۰ حدود

  نظر   مورد  یبازده  آن  از  شتریب  یبرا  اما  است.  مناسب  جیپک  نیا  نفر  ۳۰۰  ،۲۵۰  تا  نفر  ۵۰  حدود  یبرا  که  است  نیا  گرید  ی ها  یژگیو  از

  الزم   ی بازده  آن  عتاًیطب  ،شود  شتریب  تعداد   اگر  و   شود  ث حب  ریدرگ  د ی با مخاطب  که   است  ن یا  یاصل  یها  ی ژگیو  از  ی ک ی  رایز  دهد.  ینم  را

 ۱۰۰۰ حدود مناسبت کی رفته، را برنامه ۴ تا ۳ مثالً که نیا اساس بر تواند یم شما میت روز، کی در  که کردم عرض که نیا و ندارد را
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 انجام  ریتصو  و  صوت  کار  که  یافراد  و  انیمجر  که  را  اندرکاران  دست  و   میده  یم  قرار  مخاطب  نفر  ۲۰۰  را  مبنا  پس  .ندیبب  را  نفر 

 . م یریگ یم نظر در نفر ۵-۴ حدود دهند،  یم لی تشک را میت کارگردان و  دهند یم

  اگر  .باشند   جامعه   عموم و  ختهیفره  افراد   جوانان،  خانواده،   دانشجوها،  مانند:  یمختلف یها  گروه   توانند ی م شو،  تاک   برنامه  کی  انمخاطب

 ن یمخاطب  عموم  از  و  فرهنگسرا  کی   مانند   م؛ یا  داده   بیترت  را  ییفضا  که  دیکن  فرض  م،یکن  نگاه   قصه  نیا  به  یعموم  صورت  به  میبخواه

  مخاطب   عام   قشر مییگو یم پس هستند.  خانواده  و  ختهیفره  دانشجو،  چون  یقشر  هر   از  آنجا  . اند  آمده   جا  آن  به  و   م یا  کرده  دعوت  خود

  ی بحث  نیتر  مهم  نیا  باشد؟  افراد  آن  کت  تک  دغدغه  که  میکن  انتخاب  دیبا  را  یع موضو  چه  م،یهست  طرف  عام  قشر  با  که  یزمان  هستند.  ما

 ان یمجر  و  مخاطب  نیب  است  قرار  که  یی ابتدا  گو  و  گفت  آن  و   ما  یورود   مدخل  که  میکن  توجه  آن  به  ییمحتوا  نشیچ  در  دیبا  که  است

  نیمخاطب  تمام  که  موضوع  کی  انتخاب  ابتدا  در  دیشا  د؟کن  ریدرگ  را  ها  ذهن  تمام  که  باشد  دی با  یموضوع   چه  بدهد،  شکل  را  یاصل  ارتباط

  ی ها   بحث : مانند ها  حوزه از یسر کی یرو ها  انسان تک تک که  مینیب ی م  ، میکن نگاه   یوقت ی ول باشد.  یسخت کار   باشند، مبتال  آن به

  آن   به  نسبت  همه  که  است  یموضوعات  ،موارد  نیا  هستند.  مشترک  گریهمد  با  جامعه،  کی  یاخالق  یها   بحث  و  یعقل  تمستقال  ،یفطر

  خالق،   به  اعتماد  مثال:  عنوان  به  کند.  جمع  هم  دور  را  نیمخاطب  مومع  ذهن  تواند  یم  و  دارند  دغدغه  آن  به  نسبت  همه  و  هستند  مشترک

 موجودات   همه  که  است  یفطر و  یعقل  مستقل  بحث  کی  عنوان  به  نی ا  کند. یم  ریدرگ  خودش  با  را  نیمخاطب  همه ذهن  که  است  یبحث

 مثل   یا  عده  یبرا  باشد،  »الله«  یا  عده  یبرا   شود.  عوض  طیشرا  یبعض   در  است  ممکن  خالق  نیا  اسم  حاال  دارند.  اعتماد  خود  قلاخ  به

 خالق   نیا  به  که  میفهم  ی م  م،یکن   یم   نگاه  خود  خالق  به  یوقت  ما  که  است  نیا  مهم  .ستین  مهم  نیا  باشد،   بنگ  گیب  ها  ستیالیماتر

 رینظ  یب  نشیآفر  از  همه  قانون،  و  نظم   نیا  آورده،   وجود  به  را  کامل  جهان  کی  ساخته،  را  کامل  نساان   کی  چون  کرد.  اعتماد  توان  یم

  اوست.

 مشترک   آن  در  همه  که  ستیا  مسئله  ندهیآ  به  دیام  بحث  مثال:  عنوان  به  .است  یعقل  مستقل  و  یفطر  بحث  کی  خالق  به  اعتماد  بحث

  است. خوب یورود ی مبنا کی ،یخوشبخت به دنیرس و  سعادت به دنیرس بحث .میهست

  اریبس  . ستین  ینسب یها  بحث  ، ندیبگو  ها  ی لیخ  دی شا  که ییزهایچ آن  خالف   بر   ، جامعه  ک ی  در  ی اخالق  یها  بحث  : یاخالق  ی ها  بحث

 ه ک   است  یکار  آن  بد   کار   .است  مشترک  ما  همه  یبرا  بد   ی کارها  خوب:  یکارها  و   بد   ی کارها  مثل  اخالق   هستند.  یا  ساده   ی ها  بحث

 انجام  من  حق  در  را  آن  گرانید  خواهد  یم  دلم  من  که  است  یکار  آن  هم  خوب  کار  دهد.  انجام  من  حق  در  یکس  واهدخ  ینم  دلم  من

 تمام  دیتوان  یم  د،یکن  انتخاب  را  ضوعاتمو  نیا  از  یکی  اگر  پس  .هاست  انسان  همه  یبرا  مشترک  و  یعموم  فیتعر  کی  فیتعر  نیا  دهند.

 ن یا بحث،  به ورود  یبرا که است بهتر و  د یکن همراه  خودتان با  را (نی مخاطب تیاکثر م، یینگو هم  ار نی مخاطب ام تم اگر )حاال  نیمخاطب

   کند.   ی م   قبول  آنها   ذهن   و   هاستآن  دغدغه   که دیزن  ی م  ی حرف  شما که شود  جلب  نیمخاطب اعتماد  تا رد یگ  شکل   ییگوها و  گفت  نیچن

  . م یریبگ  خود  نیمخاطب  از  میتوان  ی م  که  است  ی مناسب  یخروج  خاطر  به  م، یکن  ی م  انتخاب   سبک  کی  عنوان   به  را  شو  تاک   ما  چرا  که  نیا

 با   مخاطب   که  است  ییمحتوا  ،شود  ی م  یطراح  آن  یبرا  شو  تاک   کی   که  ییمحتوا  است.  رمؤث  غیتبل  ما   هدف   ، کردم  عرض  که  طورهمان

 نداشته   آن  به  نسبت  یذهن  نهیزم   شیپ   مخاطب  که  مینزن  را  یحرف  آن  جاچیه  که  است  مهم   ما  یبرا  و  ودش  یم  ریدرگ  پله  به  پله  آن

  متنوع   که  دیکن  یم  استفاده  ی موضوعات  از  ینیچ  مقدمه   کی  با   شما  ی عنی  شود،   ی م  همراه  مخاطب  پله  به  پله   کنم   ی م  عرض   که  نیا  . باشد

  در   و  کند  یم  او  ذهن  و  مخاطب  خود   که  ستا  یا   یری گ  جهینت  ،یر یگ  جه ینت  و  ددار  را  آن  دغدغه  و  است  ریدرگ  آن  با  مخاطب  و  است

  به   د، یریبگ  را  یانیم  صحبت  و  ییابتدا  صحبت  آن  از  دیخواه  یم  که  یا  جهینت  آن  مخاطب  م،یده  یم   انجام   هم  با  که  ییگوها  و  گفت

  پله   به  پله  او  ذهن  که  ندیب  یم  کند،  نگاه  مخاطب  خود  اگر  د،یبرس  بحث   یانتها  به  شما  که  یزمانکه    شود   یم  نیا  جهینت  دهد.  یم  شما

  او  ذهن  د،یکرد انتخاب  هدف عنوان به  را یموضوع  شما  اگر بحث یانتها  در جهینت در و  کرده  تأیید  دیداشت هم   با که  را ییگوها  و گفت

 تر   کینزد  اریبس  ،میا  تهگرف  نظر  در  رمؤث  غیتبل  یبرا  ما  که  یا  یخروج  به  و  کند   یم  انتخاب  ثبتم  فعل  هدف،  کی  عنوان  به  هم

 که میکن انتخاب را ییمحتوا دینبا  جا چیه ما .محتواست نشیچ نحوه ،شو تاک  یاصل ی ژگیو کردم، عرض که طور همان پس  شود. یم

  باشد   داشته  دغدغه دیبا  ،دییگو  یم   شما  که  یموضوع   آن  به  نسبت  حتماً  مخاطب ذهن  .نباشد  سَمپات  محتوا  آن  به  نسبت  مخاطب  ذهن

 یبرا  یورود  مَدخَل  عنوان  به  ییزهایچ  چه  که  است  مهم  ما  یبرا  منظور  نیهم به  و  باشد   ههمرا  شما  با  دیبا  حتماً  موضوع  آن  به  نسبت  و

  ن ی ا  هدف   م، یکن  نگاه   شو   تاک  ای  ینیچن  نیا  یگو  و  گفت  مجموعه  کی  به  یکل   صورت  به  اگر  د یشا   شود.  انتخاب   طبمخا  با  گو  و   گفت
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  من   دیبگو  است  ممکن  ام.  رفته  ی مذهب  برنامه  کی  به  صرفاً  من  که  دینگو  خودش  با  د،یآ  یم  رونیب  رنامهب  از  مخاطب  که  یزمان  که  است 

 درد  به که  گرفت صورت یی ها یریگ جهینت و  شد  مطرح ی شناس انسان و  ی شناس جامعه ، یعاجتما ،یاخالق  بحث  که رفتم  یا برنامه  به

 انسان موضوع با  ییها بحث ما،  زروام جامعه در که دینیب یم چون  . کند کمک  ما به  تواند یم یلیخ نیا و خورد یم من  یزندگ و امروز

 یرو  را  هیاول  اساس  و  گو  و  گفت  یمبنا  شما  اگر  و  دهند  یم  نشان  اق یاشت  آن  به  افراد  و  هستند  رنگ  پر  اریبس  یشناس  جامعه  ،یشناس

   باشد.  رگذاریتأث یلیخ آنها یبرا تواند  یم  و  کنند یم استقبال اریبس نیمخاطب د، یبگذار شکل نیا به یی هافضا

 و   استفاده  همه  به  مبتال  موضوع  کی  از  که  هست؟  چه  منظور  که  شود  روشن  شما  یبرا  تا  کنم  ی م  عرض  شما  خدمت  نمونه  کی

  ها   ارزش  بحث  دیتوان  یم  خود  ییابتدا  یگو  و  گفت  در  شما  مثال:  عنوان   به  کنند.  تأیید   را  ما  یریگ  جه ینت  همه  که  میکن  یر یگ  جهینت

 . اوردیب خود چشم جلو را آنها و دیبگو را خودش یها ارزش و  د یای ب یهرکس  که دیبکش شیپ  را

 ممکن  مثالً  .میبشنو  را   مختلف  یها  جواب  و  م،یکن  یم  تالش  خود  یزندگ  در  ییزهای چ  چه  یبرا  ما  است؟   ارزش  ما  یبرا  ییزهای چ  چه

 فوتبال من  یبرا  د یبگو  یبعد  رفن  .است  ارزش  با   خانواده  من   یبرا  دیبگو  یگرید  .است  ارزش  خواندن  درس  من   یبرا  دی بگو  نفر  کی  است

 نیشتریب  کارها   از  یسِر  کی  یبرا  که  هست  نیا  ها   نیا  همه  مشترک  فصل  .هستند  ارزشمند  من  یبرا  وستانم د  .است  ارزش  با   کردن  یباز

 ارزشمند  مانیابر درآوردن حالل پول و  درآمد چون .م یده  یم قرار را زمان نیشتریب شغلمان و  کار یبرا  .می ده یم قرار روز در را زمان

  صالح  بچه  کی تیترب چون گذارد، یم  ییاستثنا وقت  خود بچه تیترب یبرا مادر   کی م، یگذار یم  ییاستثنا وقت   خانواده یبرا ما  .است

  م یخواه یم  و  آورند یم  شان چشم جلو را شانیها ارزش افراد همه د، یده ی م انجام را گو  و گفت نی ا شما یوقت است. ارزشمند شیبرا

  از   را  هاآن  یول  میبده  هم  را  خود  جان  میهست  حاضر  که  میدار  یشمار  انگشت  یها  ارزش  مینیب  یم  ما  که  میکن  یریگ  جه ینت  گونه  نیا

 است،  ارزشمند  مانیبرا ی زندگ  در  که   را  آنچه  نم یب  یم   ، میکن یم  که نگاه بعد   .   ...   و   دوستان   فرزندان، اعتقادات،   خانواده،   مثل .رند ینگ  ما 

 خانه،   م،یکن  یم  ثالث  شخص  مهیب  ای  بدنه  مهیب  را  آن  .است  ندارزشم  مانیبرا  مان  نیماش  مثالً  ای  م،یکن  یم  فظتمحا   بلکه  ؛میکن  ینم  رها

  و   تیترب  که  باشد  راحت  المانیخ  که  م یگذار  یم  مدرسه  نیبهتر  به  را  آنها   م ییآ  یم  است.  ارزشمند  مانیبرا  مانیها   بچه  تیترب  خانواده،

  م یها  ارزش  من نکند  که میکن  یم  خطر  ساساح  شهیهم  که  نیا  یبرا  م؟ یده  یم   انجام  را  کار  نیا  چرا است.  شده  مهیب  بچه  نیا  لیتحص

 یی ابزارها  ، شیابزارها  است،  تر  یقو  ما   تک   تک  از  که  یموجود  ث،یخب  موجود  کی  مینیب  یم   م،یکن  ی م  که   نگاه   و  بدهم  دست  از  را

  همه   بالفاصله  است؟   یکس  چه  موجود  آن  نگذارد.   یباق   شما   و   من  یبرا  یارزش  چ یه  که   خورده  قسم  خیتار  در   جا   کی  است،  شرفتهیپ 

  که   نیا  یجا  به  دهم،  قرار  گو  و  گفت   یمبنا  و  مثال  عنوان  به  را  طانیش  بحث  بخواهم  اگر  من   پس  . رود  یم  طانیش  سمت  به  ها  ذهن

  است   نیا  راهش   کند،  یم   را  کار  آن  و  را  کار  ن یا  دارد  که  میدار  طانیش  کی  ما   .ستین  حواستان  ! ها  آدم   یآ  که  مییبگو  گو  و   گفت  اول

 که  نیا  ست؟یچ  طانیش  کار  .میکن   آماده  را  ها  ذهن  و  میکن  دغدغه  جادیا  است،  مهم  مانیبرا  که  ییزهای چ  آن  به  نسبت  میایب  اول  که

  طان یش  موضوع  میبخواه  اگر  پس  .ردیبگ  را  است  ارزشمند  من  یبرا  که  ییزهای چ  از  یلیخ  و  حالل  مال  ها،  بچه  خانواده،  ما،  یها  ارزش

  آنها   بودن  خطر  معرض  در  و   ما   ی ها  ارزش  یول   نباشد،  مَلموس  چنان  آن  نیمخاطب  از  یلیخ  یبرا  طانیش  است  ممکن  م،یکن  انتخاب  را

  رد، یبگ  را  ما  یها  ارزش  که  است  ن یا  دنبال  و  آورد  یدرم   صدا  به  را  خطر  زنگ  یا  حرفه  یموجود  الحا   که   نیا  و  است  مَلموس  مانیبرا

 هاذهن  همه  که  بِه  مبتال  موضوع  کی   از  ما  :کنم  خالصه  را  م یها  حرف من   پس .شود  یم  گپررن ما یزندگ  در  طانیش  گرید  هک  جاست  نیا

  با   مخاطب  گونه  نیا  .میرسان  یم  م،یباش  داشته  میخواه  ی م  که  ییگو   و  گفت  ی اصل  هدف  آن  به  و  میکن   یم  استفاده  ،است  ریدرگ  آن  با

  است. همراه  ما

 مطرح  را  سؤال  کی  شما  کردم،  عرض   قبل  مثال  در  که  طور  همان  .است  آن  بودن  محور  گو  و  گفت  ،شو  تاک  یلاص  یها  یژگیو  از  یکی

  د یبا  را  مخاطب  شما  که  است  گرید  یها  سبک  با  سبک  نیا  یها  فَرق  از  یک ی  نیا  .دهند  یم  پاسخ  شما  سؤال  به  نیمخاطب  و   دیکن  یم

  گفت   ریدرگ  را  نیمخاطب  و  بپرسد  یسؤال  مخاطب  از  سخنران  که   افتد  ی م  اتفاق  کم   یلیخ  ، یسنت  یانسخنر  کی  در  .دیکن  محتوا  ریدرگ

  ی قسمت   در  . بود  نخواهد  یموفق  سبک   نیا  گفت  توان  یم   باًیتقر  نشود،  اجرا  سبک  نیا  در  گو  و  گفت  نیا  اگر  ی ول  کند،   یسخنران  و  گو  و

  ن یمخاطب  یها  ذهن  که  د یکن  یطراح  ینحو  به  شما   است  ممکن  گری د  یسمتق  در  و   باشد  ی کالم  یگو  و   گفت   گو،  و  گفت  نیا  است  ممکن

  و   دهد  یم  را  شما  سؤاالت  جواب  و  شده  ریدرگ  مخاطب  ذهن  که  میهست  مطمئن  ی ول  د، یرینگ  ی کالم  جواب  دی شا  .بدهند  را  شما  جواب

  چ یه  د،ییبگو  را  ی زندگ  یها  ارزش  دیپرس  ی م  که  ی وقت  شما   :کردم  عرض  که  یقبل   مثال  نیهم  در  .کند  ی م  یهمراه  گو   و   گفت  نیا  در
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  دهنده   نشان  و  شماست  جواب  بدهد،  مخاطب  که  یجواب  هر  که  چرا.  بدهد  خواهد  یم  یجواب  چه  مخاطب  که  نیا  از  میباش  نگران  دینبا 

  ک ی نزد شما  فهد به  و بخورد شما یمحتوا به  که د یکن تیهدا یسمت به  را ها جواب نیا چگونه شما  که نیا .اوست ی زندگ یها ارزش

   .دیکن بانتخا درست را خود یگو  و گفت موضوع و سؤاالت شما که است نیا آن یاصل شرط و است زیآم تیموفق یکیتکن شود،

  تنوع  از یا ینگران چیه شما و باشد شما پاسخ بدهد، آن به مخاطب یپاسخ هر که یسؤال آن است؟ مناسب  گو و گفت یبرا یسؤال چه

  باز   را  باب  نیا  و   دیکن  انتخاب  گو و  گفت  موضوع  و  سؤال  عنوان  به  را  یع موضو  نیچن  شما   اگر  .د یباش  نداشته  ،دیشنو  ی م که  ییها  جواب

 که   است  راحت  شما  الیخ  هم   د،ی کرد  جلب  را  مخاطب  اعتماد  هم   د، یبگو  را  ش یها  دهیعق  و  کند،  نظر  اظهار  حترا  مخاطب  که  دیبگذار

 من  اگر است. مهم یلیخ ،دیکن مطرح اطبمخ با دیخواه یم شما که یسؤال نوع انتخاب پس .رسد یم  شما هدف به یآسان به مخاطب

 گفت  و  سؤال  جواب  و  بکنم  بحث  و  جر  آن  با  بخواهم  من  و  نخورد،  من  درد  به  که  بدهد  آن  به  یجواب  مخاطب  که  کنم  انتخاب  را  یسؤال

  ذهن   به  دینبا   جا  چیه  ما  است.  ی اشتباه  کار  ،بدهم   سُوق   موضوع  سمت  به  ، کند  یم  فکر  خودش  که  یز یچ  آن  خالف  بر  را  آن  یگو  و

  ی برا   یمناسب  موضوع  که  نیا  تست  ی ها  راه  از  ی کی  .شود  همراه  ما  برنامه  موضوع  با   د یبا   مخاطب   ذهن  .میکن  لیتحم  را  یزیچ  مخاطب

  موضوع   آن  دوستانتان  و  خانواده  نیب  د،یکن  اجرا  را  خود  برنامه  دیبخواه  که  نیا  از  قبل  شما  که  است  نی ا  ،نه  ا ی  دیا  کرده   انتخاب  گو  و  گفت

 دهند؟  یم  شما یگو  و گفت و الؤس نیا به  ی پاسخ چه دینیبب .دیکن مطرح را

 معناست؟   چه  به  نیا  .میکن  یزیر  برنامه  و  تیریمد  تر  راحت  میتوان  یم   م،یکن  نگاه  حرکتمان  ریمس  و  ی زندگ  نقشه  به  باال  از  اگر  پس

  او  چشم  با  و   میبده  خود خالق دست  به  میتوان ی م  را نیدورب  نیا . میکن نگاه  خود  ی زندگ به باال  از و  م یریبگ  باال   را نیدورب که  ن یا یعنی

  که  را عکس   نیا مثال  .میباش داشته یزیر برنامه ندهیآ یبرا میتوان  ی م تر راحت یلیخ م، ی ده انجام را کار  نیا اگر . میکن نگاه  ی زندگ به

  اده یپ   را  متنوع  یها  دهیا  دیتوان  یم   یراحت  به  شما  که  است  یی جا  نجایا  و  است  (کریبر  سی)آ  ییمحتوا  ت یخالق  مثال   همان  گفتم،  تانیبرا

 عنوان   به  .کند  یم  کمک  شما  به  مخاطب  کردن  همراه  در  یلیخ  که  د یباش  داشته  فضاها   نیا  از  یتعداد  هم  مختلف  یها  بخش   در  و   دیکن

  کنم،   یم   عرض  شما  خدمت  را  حیتسب  نخ   اصطالحاً  ا ی  ییمحتوا  نشیچ  است،  استفاده   قابل  ریغد  یبرا  که  را  مناسب  یمحتوا  ک ی  مثال:

 ست؟یچ ی اصل هدف که  میبدان اوّل

 ما   یبرا  اکرم  امبریپ   جنس  از  یکس  کنار  در  کردن  یزندگ  که  م یکن  یم  انتخاب  گونهنیا  را  هدف  محتوا  نیا  در  ما  مثال:  عنوان  به

  غمبریپ   کنار  در  افراد  یسر  کی   که  نیا  یعنی  چه؟  یعنی  .میده  یم  قرار  گو  و  گفت  یمبنا  را  موضوع  نیا  . باشد  ارزشمند  تواند  یم

  او   بود  گفته  که  کرد  یمعرف   را  یکس   و   رفت  هاآن  ان یم  از  امبری پ   است.  بوده  ارزشمند  هاآن  یبرا  کردن  ی زندگ  نیا  و   کردند   ی م  ی زندگ

  که   میکن  یم  ی زندگ  یکس  کنار  در   ما  هم   امروز  . دیبسپار  او  به  را  خودتان  دیتوان  یم   شما  که  هست  یکس   و   من  جنس  از  و  من   مثل  هم

 دن،یرس  یخوشبخت  و  آرامش  به  و  کردن  یزندگ  خوب  یبرا  هم  ما   و  است  امبریپ   جنس  از  و  نسل  از  و  اکرم  امبریپ   فرزندان  از

   .م یبسپار اکرم امبریپ  جنس  از یکس  به را خودمان میتوان یم

  اگر  که  ن یا یعن ی . میکن پررنگ  افراد یبرا را اکرم امبریپ  کنار  در  ی زندگ ارزش د یبا  اول  م؟ینیبچ چگونه را محتوا نیا حیتسب  نخ  حاال

  ک ی  : یبعد  مرحله  ؟ میرفت  ی م  شانیا  اغسر  به  وقت   چه  ر؟یخ  ا ی   کرد؟  ی م  رییتغ  ما  ی زندگ  ا یآ  بود،   شما  و   من   دسترس  در  خدا  امبریپ 

 عرب   هاآن  به  و  بود  جهالتشان  آنها  شاخصه  نیتر  مهم  دیشا  که  یافراد  .کردند  یم  یزندگ  اکرم  امبریپ   زمان  در  که  بودند  افراد  یسر

 ی زندگ   ی معن  ها آن  که  کرد  یکار  امبر یپ   یوجود  نور  کم  کم  و   کردند  یم  یندگز  اکرم  امبریپ   ارکن  در  افراد  نیا  گفتند،  یم  تیجاهل

 رسول  کنار  در  یزندگ   . کنند  عوض  زیچ  چ یه  با   را  اکرم  امبریپ   کنار  در   یزندگ   که  نبودند  حاضر  و  دند یفهم  را  یتخوشبخ  یمعن   و  کردن

   شد. ارزشمند هاآن یبرا خدا

  بودند   نیا  نگران و   دهند  یم  دست از  را خدا  امبریپ   کم   کم که  شدند متوجه  اکرم امبریپ   فیشر  عمر  انتها در  افراد، نیا  بعد مرحله

 آنها  یخوشبخت ات  باشد کنارشان در  دیبا یکس چه و ببرند؟ بهره یکس  چه نور از و بسپارند یکس چه  به را خودشان امبریپ  از بعد که

 و   کنند  یم   یمعرف  را  یکس  ژهی و  اتفاق   آن  و  ییاستثنا  تیجمع  آن  با  و  ریغد  روز  در  و  ندیآ  یم  آنجا  به  امبریپ   کند؟  نیتضم  را

  ، دیبفهم  را  یبختخوش  ی معن  د یخواه  یم   اگر   شما   شماست.  کنار   در  و   من   جنس   از  ی کس  او   شده،   یمعرف  خدا  طرف   از  فرد   ن یا  : ندیگو  ی م

   .دیبسپار شخص نیا به را خودتان
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  نسل   به   خدا   ییاستثنا  ه یهد  نیا  دیخواه  ی م   اگر  و   د یهست  فرزندتان  یخوشبخت  نگران  اگر   که  دهند  ی م  دستور  امبریپ   : یبعد  مرحله 

  و  من ترسدس  در یکس امروز که  فتد؟ یب ی اتفاق چه که  برساند پسر  به پدر  ن،یبیغا به نیحاضر را امیپ  نیا رسد،ب هاآن به خودتان از بعد

  . م یکن دایپ   امبری پ   یها  یمهربان و   ها  یژگ یو  همان با  امبریپ   جنس  از  و  نسل  از  را  یکس  میبتوان  هم  شما  و   من  باشد،   گرفته  قرار  شما

 بچشم،   و   بفهمم  را  یخوشبخت  یمعنا   امروز  خواهم   ی م  اگر   هم   من  و   است  نیللعالم  رحمة   و  مشترک  امبریپ   با   صفاتش   که   یکس

  اش  ینگران  که  یکس.  است  امبریپ   زنده  فرزند  و  نیزم  یرو  بر  خدا  حجت  و  من  زمانِ  امام  او  بسپارم،  یفرد  نیچن   به  را  خودم  توانم  یم

  خداوند   که  م یبدان  م،یبسپار  او  به  را  خود  اگر  و  ماست  دغدغه  اش،  دغدغه  و  تو  و  من  یخوشبخت  و  کردن  یزندگ  خوب  ،رامبیپ   مانند

   است. کرده نیتضم را ما یخوشبخت

 را   شُبهه  کی  که  صورت  نیا  به  نه  ی ول  د، یشو  وارد ...و  شبهات  مباحث در  که باشد  ازی ن  دیشا  محتوا  ارائه  و   خود  یگو  و   گفت  ارائه  در  شما

  ما   .میده  جواب  او  به  ما   که  بپرسد  یا  شبهه  ما   از  امدهی ن  یکس  .ستین  یکار  نیچن  ما  فهیوظ  . دیده  پاسخ  دیبخواه  بعد   و  کرده  مطرح

 منتقل   شما  به  م،یا  دهیرس  آن  به  ما  که  را  یز یچ  آن  میخواه  یم  د، ییایب  میا  گفته  و  میا  کرده  جمع  هم  کنار  در  را  مخاطب  یسر  کی

  که   است  بهتر  یی ها  زمان  کی  در  ی ول  . مییبگو هم  شما   به  م،یا  دهیرس  آن  به  ما  که  را  یسعادت   راه   و  کرده  دا یپ   ما   که  یخوشبخت  آن  .میکن

  چند   ما   ر،یغد  بحث  در  مثال:  عنوان  به  .دیکن  نهیواکس  شبهات  یسر  کی  به  نسبت  را  مخاطب  ذهن   اصطالحاً   و   دیکن  یدست  ش یپ   شما

  .   ...   و   خالفت  غصب  و   ی سن  و  عهی ش  ی ها  بحث  م، یکن  انتخاب  را  یچالش  ی ها  بحث  که  است  نیا  راه  کی  .میکن  انتخاب  میتوان  ی م  را  راه

  هم   ما  داشته؛  وجود  دعوا  نیا  امروز  به  تا  و  نآ  از  لقب  یحت  و  اکرم  امبریپ   شهادت  از  و  ندارد  یتمام  بحث  نیا  ،دیدان  یم  که  طورهمان

   .م یباش دهنده  ادامه میتوان یم

  ی میقد  یدعوا  که   امدند ین  ها آن  امّا   .ند یایب  ریغد  جشن  به   که  م یا  کرده  دعوت  مخاطب  یسر  کی  از   ما  کردم،   عرض  که  طور  همان   یول

 سال  ۱۴۰۰  به  مربوط  که  یریغد  امیپ   دینیبب  و  دییایب  که  میا  کرده  جمع  هم  دور  را  هاآن  تین  نیا  به  ما  بلکه  بشنوند،  را  یسن  و  عهیش

  نگیر  گوشه  میبرو  که  نیا  یجا  به  .میکن  انتخاب  را  دوم  راه  میتوان  ی م  پس  .کند  متحول  را  شما  و  من  امروز  یزندگ   تواند  یم  است،  شیپ 

  دهند،   یم  نسبت  ما  به  که  ییها  اتفاق   و  تشبها  آن  از  اصطالحاً  و  میده  پاسخ  را  آن  یتا  ۲  خورده،  ما  به  هک  یمشت  تا  ۱۰۰۰  نیب  از  و

 ن یتر کامل که مییبگو مخاطب به انیب نیا با و میکن نهیواکس را ها ذهن و میده انجام یغاتیتبل کار و  میکن یدست شیپ   ما م،یکن دفاع

  در   ی ول  . میا  برنده   تو  و  من  و   اند  باخته  ده، ینرس  دستشان  به  که  ییهاآن  و  یدار  اریاخت  در  را  سعادت  راه   نیبهتر  و  توست  دست   در  نید

  ی خ یتار  نقل   کی  عنوان  به  ریغد  واقعه  مثال:   عنوان  به  .میکن  نهیواکس  موارد  یسر  کی  به  تنسب  را  مخاطب  ذهن  که  است  خوب  انیم  نیا

  نقل   نیا  رآبیز  یفرد  و   دیبگذار  ی خیتار  نقل  ک ی  اساس  بر  را  یامیپ  دییا یب  شما   اگر  کرد؟  اعتماد  توان  ی م  یخیتار  قلن  ن یا  به  ایآ  است.

  ی ژگ یو نیتر مهم که متقَن یخی تار نقل کی یرو را امم یپ  بتوانم اگر پس  است! شده ردهخو هم شما  امیپ  رآبیز د یباش مطمئن ،بزند را

  نیا  شبهات  وارد  وقت  چ یه  که  باشد  راحت  بابت  نیا  از  التانیخ  کنم،  سوار  کند،   تأیید  را  آن  بتواند  من   عقل  و   ذهن  که  باشد  نیا  آن

 یرسازیتصو  و  دی ا  داده  انجام  یکار  شما   و   شد  نخواهد  اند،   شده   جمع  تیجمع  نیا  چگونه  و   بوده   ی اشل  چه  با   ریغد  حاال   که  ینیچن

  انجام   را  کار  نیا  صورت  چه  به  حاال  ر؟یخ  ای   ستا  ی شدن  ریغد  واقعه  وقوع  ا یآ  که   رود   ی نم  یواد  آن  به  گرید   مخاطب  ذهن  که  دی ا  کرده

 جمع   هم   دور  الوداع  حجة  از  بعد   و   رخمیغد  نام   به  ی ا  برکه  در  را  نفر    ۱۲۰۰۰۰امبری پ   : دیگو  یم   د؟یگو  ی م   چه  یخیتار  نقل   م؟ یبده

 اند. نشسته امبریپ  دور زمان آن به تا که  بوده مسلمانان عیتجم نیتر سابقه ی ب نیا گفت توان یم  و کردند، 

 وم یاستاد  مثل  گفت  بتوان  د یشا   .دیکن  تصور  را  تیجمع  نیا  بار  کی  چه؟  یعنی  نفر  ۱۲۰۰۰۰  دیکن  تصور  که  میکن  یم  مطرح  را  سؤال  نیا

  ی برا   و  دینیب  یم آدم  ،کند  یم  کار  چشم  تا  شما  ،شوند  جمع  هم  دور  بخواهند  اگر  که  یتیجمع   نیچن  یعنی  آدم!  نفر  ۲۰۰۰۰  +  پر  یزادآ

  چه   به  ها آن  که  است  نیا  ،است  مطرح  که  یسؤال  شدند.  جمع  هم   دور  ها آن  دی گو  ی م  خیتار  .ستین  یمک   تیجمع  ،ش یپ   سال  ۱۴۰۰  اشل

  م یکن  مطرح  میتوان  یم  را  سؤال  نیا  نند؟یبب  را  امبریپ   توانند  یم  ،شوند  جمع  جا  کی  اگر  نفر  ۱۲۰۰۰۰  اصالً  اند؟  شده  جمع  ورتص

 است؟!  یشدن  اصال ا یآ و بوده چقدر فاصله بوده؟ لومتریک چند  امبریپ  منبر تا ینفر ۱۲۰۰۰۰ تیجمع نیا در آخر نفر فاصله که

  یاهجواب  است،   چقدر  اکرم  امبریپ   تا   آخر  نفر  فاصله  که  دیبپرس  را  سؤال  ن یا  شما  اگر   که  است  نیا  جالب  و  میکن  یم   مطرح  را  سؤال  نیا

  م یکن یم  نگاه  م،یخور  یبرم  ها  جواب  نیا  به  یوقت  !لومتریک  ۲۰  یحت  و  لومتریک  ۱۰  -  8  تا  دیشنو  یم  متر  ۲  از  .دیشنو  یم  یجالب  یلیخ
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 ر یغد  واقعه  مختصات  از  یقیدق  تی ذهن  ،عهیش  کی  عنوان  به  من  هنوز  یعن ی  .میکرد  انتخاب  که  بوده  یدرست  سؤال  ن،یا  که  مینیب  یم  و 

   است. راحت یلیخ جواب اما . لنگد یم ی خیتار نقل نیا یک جای که کرد یریگ جهینت طور نی ا بشود دی شا پس  .ستین  ذهنم در

 قرار !ستادند ینا  صف  کی  یرو  و   نظام  جلو  از  نفر  هزار  ستیب  و   صد  نی ا  عتاًیطب  باشند.   اکرم  امبریپ   مخاطب  که  است  قرار  نفر  ۱۲۰۰۰۰

  مقابل   د ی با  عتاً یطب  . اشدب  تیجمع  به  پشتش  سخنران  که   نشده   ده ی د   یی جا  هم   وقت   چ یه  شوند.   جمع  امبریپ   ر دو  جمع  نیا  است

  که  دیمفه  توان  ی م   یاضیر  احتر فرمول  ک ی  با  .م یکن  تصور  امبری پ   منبر اطراف  را  ره یدا  م ین  ک ی  میتوان   ی م پس   شوند.   جمع  امبریپ 

  فاصله   ادیز  مربع  متر  کی  که  اند؛  نشسته  مربع  متر  کی  در  نفر  دو  هر  که  دیکن  تصور  راگ  است.  بوده  چقدر  امبریپ   تا  آخر  نفر  فاصله

  فرمول  در  اگر  .شود  یم  امبری پ   تا  رآخ  نفر  فاصله  ره، یدا  مین  نی ا  شعاع  .نندیبنش  مربع  متر  کی  در  توانند  یم  راحت  و  ستین  یتنگ

  هزار  ستیب  و  صد  نیا  که  مینیب  ی م  پس  .شود  یم  متر  ۲۰۰  تا  ۱۹۶  حدود  رهیدا  مین  شعاع  و  تاس  رهیدا  مین  مساحت  د،یبگذار  یاضیر

  از  را  امبریپ   یصدا  چگونه  حاال  ت.اس  یمعقول  فاصله  فاصله،  که  اند   هشد  جمع  امبریپ   دور  یمتر  ستیدو  حدوداً  شعاع  کی  در  نفر

 کلمات  تک  تک  که است  بوده  نیا  ی رو  امبریپ  دیتأک  ی ول  شود،   دهیشن  یمحو  یصدا  ابانیب  در دیشا اند؟   دهیشن  یمتر ستیدو  فاصله

 تیجمع  انیم  را  نفر  چند  حضرت  که  است  کرده  نقل  خیرتا  نجایا  در  .کنند  اقرار  ،اند  دهیشن  که  را  آنچه  و  شوند  متوجه  همه  را

 کنند.   تکرار  را  امبریپ   جمالت  که  اند  داشته  فهیوظ  ها  نیا  است.  شده   آورده  خیتار  در  که  بوده  عهیرب  آنها  از  ی کی  اسم  یحت  .اند  گذاشته

  تا   ساعت  کی  حدود   ،میبخوان  آرام  یلیخ  اگر  را  آن  و   است  دهیرس  ما   دست  به   که  امبریپ   یسخنران  نیا  که  مینیب  ی م  ل، یدل  نیهم  به

 ممکن   آن  لیدال  از  یکی  است.  دهبر  زمان  یسخنران  نیا  ساعت  سه  حدود  که  دیگو  ی م  خیتار  نقل  یول   برد  یم  زمان  مین  و  اعتس  کی

 حرف  توانستند  ی م  ها آن  ا یآ  که  نجاستیا  سؤال  . کردند  یم  ارتکر  ها  یسر  پشت  یبرا  افراد  نیا  را  جمالت  تک  تک   که  باشد   نیا  است

 را  صدا که یاشخاص نیا انِیاطراف چون توانستند، ی نم عتاًیطب دهند؟ رییتغ  ای کنند اضافه خودشان از یزیچ ای  کنند عوض را امبریپ 

  نقل  ک ی به پس  دادند.  ی م  تذکر  شان یا به آنها  گفتند، ی م ی اشتباه هم   اگر . ندیفرما   یم  چه امبریپ  که دند یشن ی م کردند،   یم تکرار

  ما   عقل  که  ستین  یمختصات  ،آن  مختصات  و  میا  دهیرس  کند،   تأیید  تواند  یم  من  عقل  و  ذهن  را  آن  جوانب  همه  که  مستند  یخیتار

  ی نیام عالمه مانند  یشخص مینیب  یم طرف آن از باشند. گفته را آن نفر دو یکی که ستین  ینقل یخی تار نقل  نیا کند. رد را آن بخواهد

  ناقل   که  یافراد  . ندیب  یم  را  یافراد  و  گردد  ی م  را  ها  کتابخانه  ند،یب   ی م  را  ها  کتاب  اقسام  و  عانوا  گذارد،  یم  را  خود  عمر  از  سال  ستیب

  شما  و من  به تا  کند یم جمع را مختلف افراد و شعرا، بلکه کردند،   یم ینگار خیتار که یافراد و نیمحدث تنها نه  .اند بوده ریغد  ثیحد

  پس   .است  افتاده  اتفاق   ،شد  نقل  که  یاشل  نیهم  با  و  حتماً  یخیتار  واقعه  نیا  که  برو  جلو  خاطر  بیط  با  راحت،  التیخ  که  کند  ثابت

  ست؟یچ آن امی پ  مینیبب حال م،یدیرس معقول یخیتار نقل کی  به یوقت

  ی کار   االن  بود،   نکرده  فکر  آن  به  حال  به  تا  و  بود  نشده  مطرح  مخاطب  یبرا  ها  سؤال  ن یا  حال  به  تا  اگر  د،یکرد  شما   که  یکار  نیا  با

  ن یا  با  و  حتماً  اتفاق   نیا  که  ردیگ  یم  جهینت  گونهنیا  مخاطب  .دیا  داده  جواب  آن  به  هم  المجلس  ی ف   اما  .کند  فکر  آن  به  که  دیکرد

  با   اتفاق، نیا  چون  است؟  بوده  چه  آن  امیپ   نمیبب  اچر  است؟  بوده  چه  امشیپ   مینیبب  حال  است.  افتاده  اتفاق   شد،  تهگف  که  هم  مختصات

  که   ی مسلمانان  از  نوع  هر  گفت  توان  ی م  یعنی   ش،یپ   سال   چهارصد  و   هزار  در  آدم   نفر  هزار  ستیب  و   صد  شده.   واقع  سابقه،  ی ب  اشل  کی

 صحبت  بوده،   سال   اول  مهین  گفت  توان  یم   که  یی فضا   در   ساعت  سه  شان یا  .اند   بوده   امبری پ   همراه  بروند،  راه  مکه  واقعه  در  توانستند  یم

  ام یپ   نمیبب  که  گردد   ی م  ن یا  دنبال  من   ذهن   است.   مهم   ی لیخ  ،ندیبگو  چه  که  نیا  ند؟ یبگو  چه  که   اند   داشته  نگه  روز  سه  را  ها آن  . اند  کرده

 به   و  مکه  به  بود  ها  سال  که  یامبریپ   .اند  داشته  دیأکت  واقعه  نیا  بر  فشانیشر  عمر  رآخ   سال  در  امبریپ   نقدرآ  که  است  بوده  چه  ریغد

 شانی ا  چرا  .دیشو  خارج  مکه  از  همه  که دهد  یم  دستور  حج  مناسک  از  بعد  بالفاصله و  کند ینم  تعلل  یا  لحظه  بود، امدهین  خودش  خانه

 بخواهد   اگر  که  دیباش  داشته  نظر  در  را  نیا  .میا  شده   جمع  هم  دور  شما  و  من  امروز  که  ییاستثنا  امیپ  نیا  لیلد  به  اند؟  کرده  را  کار  نیا

  به   دی نبا  کند.   حل  را  شما   و  من  امروز  مشکالت  از  یک ی  بتواند  که  باشد  ینحو به  دی با باشد،  داشته  ییکارا شما  و   من  امروز  یبرا  ریغد امیپ 

  نه،   دهم.   یم  گوش  ، است  ش یپ   سال   چهارصد   و   هزار  به   مربوط  که  را  ی خیتار  نقل   ک ی  فقط  من  دکن  فکر   مخاطب   که  م یبرو  سمت  نیا

  که  ی مهم ام یپ   آن م؟یکن انتخاب را محتوا و  گو  و  گفت ن یا د یبا چگونه پس   شماست. و  من  امروز ی زندگ کردن متحول یبرا ریغد   امیپ 

 امروز   در  زمان  ماما  مقدس  وجود  برساند،  را  آن  بیغا  به  حاضر  دی با  که  دادند  دستور  شیپ   الس  چهارصد  و  هزار  امبریپ   آن  خاطر  به

  به  و  شما  و  من  یخوشبخت  قرآن،  کتاب  کنارش  در  و  او  واسطه  به  خدا   که  یکس  است.  امبریپ   جنس  از  که  است  یکس  آن  ماست.



 

 7صفحه 

 

 26 شماره ی آموزش کارگاه

 ریغد یشو  تاک  جشن موضوع:  
 

  تماً ح  حتماً  که  د یبدان  د،یکن  یکاربردی  امیپ   را  ریغد  ام یپ   دیواهخ  یم   اشم  اگر   است.  کرده  نیتضم  امتیق  روز  تا  را  ما  دنینرس  یگمراه 

 ی خیتار  نقل  ک ی  فقط  شما  باشد،   ن یا  از  ریغ   . دیبرسان  زمان  امام  بحث  به  را  آن  د، یکن  یم  استفاده  که  ییمحتوا  هر  از  دی با  حتماً

  ش ی پ   سال  چهارصد  و  هزار  مورد  در  که  کردم   شرکت  ی ا  برنامه  و  رفتم   یی جا  دیگو  یم   شما  مخاطب  باشد،   نیا  از  ریغ   اگر  .دیا  داشته

  امام   دست  در  را  دستم  دی با  من  که  است  نیا  شما   و  من  ریغد  امیپ   د، ییبگو  روشن  یلیخ  را  ریغد  امیپ  شما  یوقت  یول  کرد.  یم  صحبت

  شوم.  است،  بسته  خداوند  که  ینیتضم   و  عهد  نآ  مشمول  خواهم  یم   اگر  .کنم  رجوع  خدا  حاضر  و  یح  حجت  به  دیبا   من  .بگذارم  زمانم

  همان   خدا،  حجت  او،  و  بگذارم  زمانم   امام  دست  در  را  دستم  دیبا  من   ماست.  دنینرس  یگمراه  به  و  ما  یخوشبخت  نیتضم   ن،یتضم  آن

عَمتُِِکمیَعلِِأتممُتِِِوَِِنکمیدَِِلُکمِِأکملُتِِِوَمِیَِ»أل  است:  فرموده  اشاره  آن  به  قرآن  هی آ  در  خداوند  که  است  ینعمت  تمام  تمام   یعنی  ،«ین 

  . دیدار کنارتان در  زمان امام مقدس وجود با امروز شما را امبریپ  مقدس وجود نعمتِ آن ادامه دادم. قرار شما اریاخت در را نعمتم

م رحمة آن
َ
  که  د یبدان د، یکن منتقل را امیپ  نیا دیبتوان اگر . دیدار کنارتان در نَی عالَملِل رحمة   امروز هم   شما بودند، امبریپ  که ینیِللعال

  امام   معرفت   از  دیبا   شما  که  است  یبخش  شما،  یگو و  گفت  یی انتها  بخش پس کند.  متحول  را  شما  و  من  ی زندگ  امروز  تواند   یم   امیپ   نیا

  ی زمان  چه در و  چگونه من که نی ا به . دیکن صحبت شانیا با  گو  و گفت  وهیش و او به رجوع و تمسک  نحوه ن،شایا مشخصات  ،زمان

  کی  مخاطب  که  م ی گرد  ی م  ن یا  دنبال   اگر  که   د یباش  داشته  نظر  در  هم   را  ن یا  شود.   اشاره  د ی با  زین  بسپارم  زمان  مام ا   به  را  م یزندگ

  . شود   یم  زمان  امام  نصرت  فضا   حرکت  نیا  م،یهست  مخاطب  در   حرکت  کی  دنبال   ا ی  دهد،   انجام  غیتبل  هدف  آن  عنوان  به  را  فعل

  کنار  در  مهربان پدر   کی مثل  که  ن یا از و  اش ی مهربان دهد،  ی م  انجام شما  و  من  یبرا که  یی کارها  مرد،  بزرگ ک ی ل یفضا  از شما  یعنی

 م یتوان  یم   یکار  چه  م؟ یبردار  زمان  مام ا  یبرا  ی قدم  چه  ما  م؟یکن کار چه  د یبا  ما  که  د یرساند   نجایا  به حال  و   د یتگف  شماست،   و   من

  ی انتها اگر و است، زمان امام نصرت فضا  همان قاًیدق نیا م؟یکن ثابت زمان امام به را خود یانمردجو و معرفت که میده انجام

 انجام   مخاطب   جانب  از  ی فعل  همان  و  یعمل   ی ها  اقدام   همان   د، یکن  تمام  الزمان  صاحب  حضرت  نصرت  ی فضا  با   را  تان  برنامه

   .دیسته  آن دنبال به  که شود یم

   . «دیکن  دعا اریبس من  فرج یبرا» اند: فرموده خودشان م؟ یکن چه زمان امام یبرا

  سخت   ما  بر  و  کند  رحم  ما  بر  هم  خدا   که  دیام  نیا  به  د،یرینگ  سخت  گری همد  به  د، یبگذر  حقتان  از  د،یکن   رحم  گریکدی  بر  که  میدار  تیروا

 فاطمه  بیغر  نیا  ادی   به  که  نگذرد  ما   از  یروز  .مینگذار  تنها  را  زمان   امام  یا  لحظه  .شود  تمام  شانیا  بتیغ   و   غربت  دوران  و  ردینگ

  د ی باش  مطمئن  . شود  ی م  زمان  امام   نصرت  قیمصاد  نها یا  نتَپَد.  زمان  امام  غربت  خاطر  به  ما  قلب  که  نگذرد  ما   از  یروز  .مینباش

 ه یبق  نگران  ستین  الزم  گرید   .دیبده  مخاطب  به  را  زمان  امام  کنار در  یزندگ  معرفتِ نیا  د،یهبد  نیمخاطب  دست  را  دیکل  نیا  اگر  که

  من   .م یباش  دینبا  است؟  چگونه  حجابش  که  نیا  نه؟ ای  ردیگ  یم  روزه  نه؟  ای  خواند  یم  نماز  من  مخاطب  که  نیا  نگران  گرید   .دیباش  زهایچ

  و   میمستق  صراط  و  نجات  راه  که  است  نیا  کارمان  . میباش  عالمت  یسر  ک ی  م،یباش  نشانه   و   تابلو  یسر  کی  که   ستا  نیا  کارمان  شما  و

 نیا  از  چگونه  بزرگواران  آن  و  افتد  یم  هاآن  یبرا  یاتفاق  چه  که  میباش  نیا  نگران  دی نبا  . میده  نشان  مخاطب  به  را  راه  آن  و  امن  قلعه  آن

 ی برا  زمان  امام  را  آن  از  باالتر  که  میبدان  فتد،یب  نیمخاطب  یبرا  خواهد  یم   دلمان  که  یمثبت  اتفاق  هر  . کنند  ی م  یی رایپذ  افراد

 جلوه روشن نیمخاطب یبرا را راه . میکن اشاره زمان امام مقدس وجود به که است نیا ما فهیوظ  فقط  پس  خواهند. یم فرزندانشان

 و   یبختخوش  خدا  که  کرد  خواهد  یزندگ  یا  گونه  آن  بگذارد،  زمان  امام  دست  در  را  دستش  یکس  اگر  که  د یباش  مطمئن  .میده

   است. کرده  نیتضم را سعادتش

  مناسبت  در  را  خاندانشان  و  خودشان  یخدمتگزار  و  ینوکر  قیتوف  الزمان  صاحب  حضرت  خود  دوارمیام  کنم،  یم  تشکر  شما  توجه  از

   .ندیبفرما  ما  بینص امسال،  ریغد خصوصال ی عل  مختلف، یها

 دادند.  ما  به را فرصت نیا که  کنم یم تشکر هم گروه نیا اندرکاران دست از

 خدانگهدار.  دعا،  التماس

ِالعالمیِنِربِیاِآمین

 


