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 می بسم الّله الرحمن الرح
 نیناصرٍ و مع رُیانه خ نیبه نستع و

 نیمحمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم اجمع یعل یصل اللهّم

 السَّالَمُ  هِمُیَْو الْأَئِمَّهِ عَلَ نَیالْمُؤْمِنِ رِیأَمِ هِیَبِوِالَ نَیجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِ یلِلَّهِ الَّذِ الْحَمْدُ
 

در حوزه  یبنده قرار داده شده تا کم اریختولو اندک در ا یخرسندم که فرصت اریسالم دارم خدمت تک تک شما بزرگواران و بس عرض

 .ردیقرار بگ دهیفا دیشما مف یبرا دوارمیصحبت کنم و ام «م؟یباش یمتفاوت یچگونه مجر»با عنوان  یاجرا و موضوع 

 ار یدر اخت یمطالب به صورت کارگاه نیکه ا نیبا توجه به ا .عرض کنم زانیرا خدمت شما عز یامر نکته ا یابتدا نیدانم از هم یم الزم

 یتا کارگاه  دییجانب رو مطلع بفرما  نیا  یو انتقاد  شنهادیهر پ   ایممنون هستم که در صورت داشتن سؤال و    اریبس  ،شود  یشما قرار داده م

 .میداشته باش یحال کاربرد نیمتفاوت و در ع 

بخش کامالً مجزا خدمت شما   ۲دارد، مطالب را در    یگر  یبا اجرا و مجر   انیو فنون زبان، بدن و فن ب  ها  کیکه تکن  یتوجه به اشتراکات  با

 کی یو زبان بدنِ الزم برا انیها و فن ب کیو در بخش دوم به تکن میپرداز یم تیاهم زئ. در بخش اول به چند نکته حامیکن یارائه م

خودتان   یها  تیها و خالق  دهیاست که شما بزرگواران ا  ازیمباحث ن  نیکرد که در ا  میبه چند مبحث اشاره خواه  یی. در بخش ابتدایمجر

 .میبرس یگر یمجر مهم واقعه در دیجد دیاتفاق و د کیبه  میآنها بتوان یتا با جمع بند دیرا با ما به اشتراک بگذار

 یگذشته و سنت  یاجرا  نیتفاوت عمده ب کیکرد.    میاشاره خواه  اجرا  ییمحتوا  یویبحث در بخش اول گفتگو به موضوع سنار  نیاول  یبرا

 یمراسم م کیمختلف  یها را به عنوان رابط برنامه یاست که ما در گذشته مجر نیو نو وجود دارد و ا عیبه روز و بد یو کهن و اجراها

گاهًا  یداد ول یجام مرا ان یکرد و مسابقه ا یاتفاق با مخاطب هم ارتباط برقرار م کیبر حسب  یهر از چند گاه هک یرابط .میشناخت

 ی گر یمجر یسنت گاهیجا نیکرد. ا یم دعوت مسابقه یاجرا یاز آن فرد برا یرا داشت و مجر  یهم نبود و مسابقه هم فرد خاص اینگونه

 ییفضا  م،یکن یم  شنهادیبه شما پ   یگر   یمجر  یکه برا  یگونه ا  ندارد.  یگاهیجا  یامروز  یمراسم ها  یاکنون و فضاها  یو اجرا در اجراها

را  ییمحتوا یویسنار کی ،لحظه خروج از مراسم نیتر ییتا انتها یلحظه ورود به مراسم به عنوان مجر نیتر ییاز ابتدا یاست که مجر

که  دیمراسم بر آن استوار هستند. به طور مثال شما فرض کن یاست که برنامه ها یراستا با موضوعات حالت هم نیبرد. در بهتر یم شیپ 

 . را در صدر افکار خودش قرار داده است یگریکند، طراح مسابقات شما موضوع د یانتخاب م انیب یرا برا یموضوع  کیسخنران شما 

به  نیموضوعات است و ا نیمتفاوت با ا ییفضا یرادا ،شود یکه اجرا م یا شنامهیسفانه نماأ کند و مت یاشاره م زیچ کیدکلمه گو بر 

متفاوت قدم  ییبه سمت اجرا نکیو ع  دید نیکه شما هم با ا میباشد و ما عالقه مند هست یدغدغه در تمام اجراها مطرح م کیعنوان 

 .دیبردار

 

 :یمدار مجرمحتوا  یاجرا

ارائه  یبرارا  یکسانی یو برگزارکننده مراسم محتوا  شنامهیاز مراسم با سخنران، نما شیپ  یلیخ یاست که مجر نیاجراها ا اینگونه الزمه

 ی کند. او در ابتدا یارائه دهنده محتوا هم راستا با سخنران عمل م  کیبه عنوان    ریاخ  عیبد  یدر اجراها  ی. مجرردیبه مخاطب در نظر بگ

همان  هیمراسم، گفتمان خودش را بر پا یبرنامه ها نیکند و در ب یکه مدنظر دارد، آغاز م ییوهایورود به محتوا را با سنار ،امر مطلب

دهد. لذا به  یم هیخودش را ارا یمحتوا  یریگ جهیمراسم نت ییانتها یهر برنامه  ایتوسل و  طهیدر ح تیکند و در نها یمحتوا استوار م

شده و درتمام قسمت   نییتع  شیاز پ   یمحتوا  ویبا سنار  یستیبا  یمجر  یاست که اجرا  نیما به شما بزرگواران ا  شنهادیقدم پ   نی عنوان اول

 را مد نظر داشته باشد کسانیخود موضوع  یاجرا یها

 

 در اجرا:  تیخالق

خارج و  دیبااست که ما  نیشود، ا یم انیب یگر یمجر یهامتفاوت در ساختار یبه اجرا دنیرس یکه در راستا یبحث و موضوع  نیدوم

کامالً متفاوت   ییبه اجرا  دنیرس  یبرا  یساز  دهیشروع به ا  یگر  یمجر  یمحدود برا  یو فضا  یچهارچوب ساز  ،یسازدور از هرگونه ساختار
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تا  میو عالقه مند هست میکن یم صحبت آنمثبت  یها یژگیو رامونیو پ  میزن یرا مثال م یمجر تیفعال یچگونگ. حال میبکن و جذاب

است که  یبدل اطالعات همان هدف و رد نیو ا دیبگذار انیرا با ما در م دیکه در اجرا تا به حال داشته ا ییها تیتمام خالق زانیشما عز

که دو  یدر مراسم دی. شما تصور کنمیکن یم انیدر اجرا را ب تیمثال در حوزه خالق نی. اولمینک یدنبال م یمباحث کارگاه نیما در ا

 اینگونه ییاجرا کی. شر«-ییاجرا کیشر -همرا با پارتنر یمجر» مییگو یاجراها م اینگونهکه ما به  دیکن یم دایدارد حضور پ  یمجر

 یکه چه لزوم دیایب شیسؤال پ  نی براتون ا دیباشد. شا یم یاصل یمجر ککم گرید یو مجر میدار سیو ب یاصل یمجر کیاست که ما 

که  یمثبت یژگیو نی. اولمیکن یذکر م یدو مجر یاجرا  یرا برا یژگیو نیپارتنر هم اضافه شود. ما چند یمجر کی ،یدارد که به مجر

 یمحور اجرا در حالتمحتوا  ریببرند. س شیرا پ   یمبحث د،تر ذکر ششیمحور که پ توانند به صورت محتوا  یم  یگونه اجراها دارد، دو مجرنیا

 صورت   به  را  محتوا  ما  که یباشد. به گونه ا  یشو متاک  یهااجرا  هیشب  یزیکند که چ  یم  جادیرا ا  یعیو بد  دیشند، حالت جدبا  یکه دو مجر

تر خواهد بود. مخاطب مطمئناً راحت یبرامتفاوت  انیو هضم محتوا در دو ب میبه مخاطب القا کن میتوان یم یدو مجر نیب یکار پاس

که از حال  میدار  ازیدر آن ها حضور دارند، ن  یشتریب  تیکه بعضًا جمع  ییاز اوقات و مراسم ها  یاریاست که در بس  نیمثبت دوم ا یژگیو

به  یبازه زمان کیاز  اشد،ب یسن در حال اجرا م یبر رو یمجر کهیشده که در حال دهی. بارها دمیکن دایدرون مجلس هم اطالع پ  یو هوا

نقطه ضعف را برطرف کند   نیمباحث جذاب نتوانسته است ا  انیبا ب  یو حت  ستندیهمراه ن  با او  گرید  نیبعد احساس کرده است که مخاطب

ما از » کهمطالب را ابراز داشتند  نیچن نیآنها ا ،کند یصحبت م نیبعد از برنامه با مخاطب یمانده است و وقت یاو باق یسؤال برا نیو ا

مجلس و  یاصالً در فضا یبه آن معنا است که مجر نیو ا «یزدیواسه خودت حرف م یو تو اون باال داشت میمرد یم میگرما داشت

ت اوقا یکند تا با فرستادن گاه یم جادیا یاصل یمجر یرا برا طیو شرا یژگیو نیا یدو مجر یحضور نداشته است. اجرا نیمخاطب

را درک کند و به  طیتواند شرا یم ن،یسؤال و دانستن نظر مخاطب دنیمختلف مثل پرس یبه بهانه ها تیجمع پارتنر به داخل-یمجر

 نی بدون توجه به مخاطب  یاست. اگر مجر  اهمیتحائز    اریبس  یمجر  یبا مخاطب در جذب آنها برا  یاطالع دهد. همزاد پندار  یاصل  یمجر

 یژگیو نیدوم نیاو خواهد داشت. و ا یرا برا یمنف ازیامت کیکه او را درک کند،  نیخود را پشت سر هم اجرا کند، بدون ا یبرنامه ها

بر داشته   در  یاصل  یمجر  یرا برا  نیمخاطب  طیو اطالع از شرا  یتواند همزادپندار  یکه م  میبود که خدمت تان عرض کرد  یدو مجر  یاجرا 

که مخاطب  یدر مجالس شهیهم مهم آفت  کی کرد. یریدر مجلس جلوگ ینیاست که از گرده نش نیها اجراا اینگونهسوم  یژگیباشد. و

 نیاز مخاطب یاست که عده ا نیآن انتخاب نشده، ا یو اخالق یعلم یها یژگیآن بر اساس سن مخاطب و و ینشده و برنامه ها یسنج

کنند   یمجزا برگزار م  یخودشان مراسم  یاز مراسم برا  یدر گوشه ا  زانیعز  نیکنند و ا  یم  یبا برنامه خوددار  یاز اواسط مراسم از همراه

که  یکه مجر یکند، به گونه ا یریگرده ها جلوگ اینگونه جادیتواند از ا یم یدو مجر یشوند. اجرا یما همراه نم یسفانه با محتواأ و مت

به هم خوردن مجلس  ضاً گرده ها و بع جادیاز ا هاآن یازسنجیو ن نیبا در نظر داشتن مخاطبتواند  یم ،در داخل مراسم حضور دارد

 ان یسن است در ب یکه بر رو یاست که گاهاً مجر نیدر اجرا نام برد، ا تیخالق اینگونهشود در  یکه م یچهارم یژگیکند. و یریجلوگ

 ومواقع موضوع را به ا نیتواند در ا یم یاصل یشود که پارتنر مجر یم یدچار مشکل گریهر مورد د ایظاهر و  یدر آراستگ ایموضوع 

گونه اجراها نام نیا یتوان برا یرا م یاریبس یها یژگیدر مراسم گرفته شود. و نیاشکاالت در همان جا و به صورت آنال منتقل کند.

است  دهیکش ریرا به تصو یاضیمعلم ر کیخالق  یاجرا ،شده است مه یکه ضم یلمیاز آنها پرداخته شد. ف یجا به معدود نیا در اما برد،

 کمک کند. نهیزم نیبه شما در ا واندبت میدواریکه ام

 ویسنار ییمحتوا هیبر پا ستیبا یم یبود که گفتار مجر نی: مورد اول ادیگرد انیمورد ب ۲در بخش اول،  اهمیتموارد و نکات حائز  از

که   گرید  یها برنامه  خالل  درتوانست    یداشته باشد و م  یریگ  جهیبشود و نت  یبحث اصل  کیمقدمه استوار باشد، وارد    کیبر   .گونه باشد

از لحاظ   ،شد  یبرنامه ها که در مراسم اجرا م  هیبود که کل  نیحالت ا  نیخود را ارائه دهد و بهتر  یکرد، محتوا   یم  دایپ   ضورسن ح  یبر رو

کامل را  ییپک محتوا کیکه مخاطب در هنگام خروج از مجلس  دیرس یم جهینت نیبه ا تیحتوا هم راستا باشند و در نهاو م یموضوع 

حالت نه تنها مخاطب  نیخود در نظر داشته باشند و در ا  یرا برا یخاص یگونه نبود که هر کدام از برنامه ها محتوانیکرد و ا یم افتیدر

که در  یشد. مورد دوم یم یشد و دچار سردرگم یبه رو م گوناگون رو یگرفت بلکه با اهداف و محتواها یرا نم یخاص ییپک محتوا

همراه با پارتنر مطرح  یمثال اجرا کیدر برنامه اجرا داشته باشد و به عنوان  تیخالق یمجر ستیبا یبود که م نیا ،بخش اول بحث شد

ست یبایم  یاست که دو مجر   نیبا پارتنر ا  یدر بحث اجرا   اهمیت  زینکته حا  کیاجراها خدمت تان ارائه شد. فقط    اینگونهو نقاط قوت  شد  
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هم  گریکدی یمطالب بر رو ریکه حرف ها، محتوا و س یبه گونه ا .دداشته باشن گریکدیرا با  یخوب یها نیتمر مراسم قبل از شروع

 سوء بگذارد. ریتاث یگریبر د یکی یکه اجرا نیباشند و نه ا گریکدیمکمل  یمجر دو و باشد نداشته  یپوشان

 

 :مسابقات

 عطف  نقطه  عنوانو آن ابزار مسابقات است. از مسابقات ب  میکن  یرا معرف  یهمراه مجر  یهاابزار  نیاز مهمتر  یکی  میخواه  ینکته سوم م  در

 ی ها  یاز مجر  یاریرسد و بس  یخودش م  یبا مخاطب در مسابقه به حد اعال  یتوان نام برد. ارتباط مجر  یمخاطب م  یبر رو  یمجر  ریثأ ت

 لیکه کامالً با مخاطب ارتباط دارند، تبد یمجر کیخوب در مسابقه و نوع مسابقه به  یمسابقات خوب و انتخاب محتوا  سطهموفق، به وا

مخاطب در  یمورد دوم سطح علم .مورد اول سن مخاطب در نظر گرفته شود  :شود  تیرعا  دیمورد با  نیشوند. در انتخاب مسابقه چند  یم

 .برخوردار نباشند ییباال یاکثراً از سطح علم دیکه شا یجمع یسخت در نظر گرفته شود برا یکه سؤال دنباش اینگونهنظر گرفته شود و 

 یکه نه تنها ابزار دهیبرگزار گرد یدر منطقه ا یشده که مسابقه ا دهیمتأسفانه د .هدف در نظر گرفته شود مورد سوم فرهنگ جامعه

آن کار نشده است و مسابقه  یفرهنگ نهیزم یرو رایز .دورتر کرده است یرا از مجر ببلکه مخاط ،ارتباط با مخاطب نبوده یبرقرار یبرا

 یانتخاب مسابقه در نظر م یمورد: فرهنگ مخاطب را برا نینبوده است. لذا به عنوان سوم اون فرهنگ مناسب یانتخاب شده که برا یا

و از  میکن یکه ما کمتر در طول مسابقات به آن اشاره م یمورد کی :دیمسابقه است. توجه کن زیجوا انتخاب چهارم یژگی. ومیریگ

اصاًل در  زهیکه آن جا دیرا مدنظر دار یزیو جوا دیکن یرا برگزار م یمسابقه ا یآن است. وقت زین نکات در مسابقات است، جوایترمهم

 ریبلکه تأث ،شود ینم با مخاطب شتریب رتباطتواند مخاطب شما را خوشحال کند و نه تنها باعث ا یو نم ستین یمذهب یشأن مراسم ها

منطقه هدف مورد نظر  یبرا مناسب زیجوا ییدر جهت شناسا ردیانجام پذ یبارش فکر مسابقات یقبل از برگزار نیرد. بنابرگذا یسوء م

 تا بتواند مخاطب را جذب کند. شما

 

 :یتخصص  یگر  یمجر

 ستیبا  یار شدن مراسم مبهتر برگز  یبرا  یهر مجر  یرسد برا  یکه به نظر م  ی. نکته امیرس  یبخش دوم گفتار به نکته چهارم بحث م  در

اجرا به برنامه وارد شده است. لذا  یدر بحث ها یادیز ینکته ضربه ها نیشده که به واسطه عمل نکردن به ا دهینکته باشد و بارها د نیا

 یگر  یت. مجراس یتخصص یگر یقدم برداشت و آن نکته، مجر  هدف یبه سو شیپ  یمذهب یدر مراسم ها کردیو رو دید نیبا ا دیبا

در بحث اجرا هستند، با  شرفتیکه عالقه مند به پ  یشود به دوستان یم هیتوص اریکه بس باشد یاجرا م یبرا یواحد آموزش کی یتخصص

خود را به   یکل کادر ابزار یشود که مجر یگفته م ییبه اختصار به اجرا یتخصص یگر ینگاه کنند. مجر یگر یبه مجر کردیرو نیا

 .پخش شود  یمختلف  یوکال ها  ،یشعرخوان  نیدر ب  ایارائه مطالب و    نیدارد که بعضًا در ب  ازیدر هنگام اجرا ن  یمجر  کی  یعنی  .همراه دارد

کند  یکند و قطع م یکند و پخش م یوکال درست م یمجر یراکه ب یو فرد یاست که به عنوان کاربر صوت یفرد ازمندین یپس مجر

شده و کار شده و  نییتع شیچه کار کند و بر حسب هر لحظه از پ  دیداند که کجا با یم یکاربر صوت نیا یمجر  یظات اجراو تمام لحا

فرد  نیکه اول  دارد  یتخصص  وهگر  کیبه    ازین  یتخصص  یگر  یمجر  کیتوان گفت   یدهد. پس م یخود را انجام م  یشده کار صوت  میتنظ

 یتخصص  یمجر حضور دارد، همراه اوست. و  یکه مجر  ییکه هرجایباشد و کس  یکننده وکال ها م  دیدستگاه صوت و تول  یگروه متصد  نیا

 تکه در نکا یهمان فرد .است یپارتنر مجر یتخصص ،گروه نیعضو ا نیاعتماد کند. دوم دیمختلف نبا یمراسم ها یگاه به متصد چیه

دوم محسوب   یپارتنر همراه شما به عنوان مجر  نیا  د،یکه دو نفره اجرا کن  دینیب  یم  ازیرا ناگر شما در اج   .میآن صحبت کرد  رامونیقبل پ 

تا آن  دیداشته باش تینفر را در داخل جمع کی گروه در ستیبا یم د،یتک نفره اجرا کن یبه عنوان مجر  دیخواه یشود و اگر هم م یم

 ،یمخاطبان به مجر تیمثل اطالع دادن از وضع .را بر عهده دارد میمطرح کرد یتر راجع به پارتنر مجر شیکه پ  یینفر تمام کارها کی

فراهم کند.   یمجر  یرا برا  طیتواند شرا  یو ... م  یمجر  با  مراسم  داخل  در  هادر مراسم ها، همراه کردن مخاطب    ینیاز گرده نش  یریجلوگ

کار کردن باشد، مطمئن   اینگونههدفمند    یما در اجرا  کردیباشد. اگر رو  دیبا  یتخصص  یرگ  یمجر گروه  در  نیمخاطب  نینفر در ب  کیپس  

 در انتظار شما خواهد بود. یگر یدر امر مجر شرفتیپ  دیباش
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 28کارگاه آموزشی 

 (بخش اول) م؟ی باش یمتفاوت یچگونه مجر

 برخورد با اتفاقات:  نحوه

است و  اهمیتحائز  اریبس  نهیزم ن یدارد و تجربه در ا نیبه تمر ازیآن کار شود و ن  یرو دیکه با یبخش، نکته ا نینکته در ا نیآخر و

باشد. ما  یو نحوه برخورد با اتفاقات خاص در اجراها م یچگونگ .رود نیمراسم از ب کیبلکه  اجرا کیامکان دارد با عدم تجربه نه تنها 

که هنگام ورود به مراسم مشاهده   یز یبا چ  ،میدارمراسم    که از برگزار کننده  یا  نهیزم  شیفرض و پ   شیمراسم ها، پ   یبه بعض  ودقبل از ور

که خانم  نیجنس مخاطب ایکه به ما اطالع دادند، هستند.  یزیبرخالف آن چ نیاوقات سن مخاطب یکامالً متفاوت است. بعض ،میکن یم

 نیباشد. ا دهیهستند، کالً به اشتباه به سمع اجراکننده رس یخصوص ای یکه به صورت مختلط مراسم عموم نیا ایهستند  انیآقا ایها 

دهد. به طور مثال  یاجرا رخ م نیاست که در ح یاز اتفاقات، اتفاقات گرید نوع .میبر یبه نام اتفاق خاص نام م دادیرو نیجاست که از ا

متفرق  تیرخ داد و جمع یطوفان و گرد و غبار که در اواسط برنامه داشت یگر یمجر مَتدر حومه شهر سِ یدر مراسم زانیاز عز یکی

 میتوان یهستند که ما بر حسب تجربه مکرر در اجراها م یاتفاقات خاص یها همگ نیاز اتفاقات خاص است. ا یگریگونه د هم نیشد. ا

است. توجه داشته   یمجر  یهنگامه ها و اوقات، خونسرد  نیابزار در ا نیترمکه مه. چرامیکن  کنترل  را  آنها  اوضاع غلبه و جمع کردن  یبرا

که چشم   دیکه ذکر شد، در همه حال بدان یمثل طوفان  یدر حوادث  دیاست و بدان  یبه نحوه برخورد مجر  نیمخاطب  حواس  تمام که  دیباش

 نیکند. پس اول یم ب برخوردد، همانگونه هم مخاطیمراسم است. هرگونه که شما برخورد کن یبه عنوان مجر شما یمخاطب به کارها

 ان،یها، فنون ب کیتمام تکن نیب نکته که در نینکته و آخر نیکامل است. دوم ینشده، خونسرد نییتع شیاتفاقات از پ  دینکته و شاه کل

 لحظه بدون توجه صاحب الزمان  کیبدان که شما    یمجر  یآقا  ایاست که خانم    نیاست، ا  اهمیت  زیحا  شهی اجرا هم  نیزبان بدن، فنون نو

وارد  یحت دیتوان ینم علیه السالم الزمان صاحب توجه بدون یلحظه ا دیداشته باش نیقیرا  نیبود و ا یقادر به اداره مراسم نخواه علیه السالم

 ه جاست که خود را ب نیا یمناسبت یتوسول و حلقه مفقوده کارها نی. ادیچه برسد به آنکه شروع به اجرا بکن  ،دیجشن و مراسم بشو کی

ما  یمراسم به امضا نیوجود شما در ا .دیاز ما بخواه ،دیخواه یم و هرچه دیکاره ا چیشما ه ،یخانم مجر ایدهد، که آقا  یا نشان مم

 یحلوا » دی. به قول اساتدیحس را تجربه کن نیشود که ا یم شنهادیاست بر آتش و پ  یاست. توسل در آن لحظات و اتفاقات خاص آب

غلبه بر اتفاقات  ینکته برا نیکار و بهترراه نیاتفاقات بهتر نیااز اجرا و در آستانه  شی. توجه و توسل پ «یندان ،یوراست و تا نخ یتنتنان

 :میکن یفرج را با هم زمزمه م ینکته دعا نیهم به تینشده است. لذا با عنا نییتع شیاز پ 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 الح س ن، الحُج ِه بنِ ک یَِّکُنْ لِو لِ الل َّهُم َّ

 آبائِهِ، یو ع ل هِ یعل  ص ل واتُک 

 کُلَِّ س اع ٍه، یه ذِهِ الس َّاع ِه و  فِ یفِ

 نًا،یْو  ع  لًایو  ح افِظًا و  ق ائِداً و  ن اصِرًا و  د لِ اًیَّو لِ

 الیط وِ ه ایتُسْکِن هُ أ رْض ک  ط وْعاً و  تُم تع هُ فِ ح ت َّى

 نی  أرْح م  الرَّاحِم ای بِر حْمتک


