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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 أللُهَمَّ َصِلَّ علی فاطمه و أبیها و بعِلها و َبنیها و ِسِرَّ الُمسَتوَدِع فیها ِبعدِد ما أحاَط ِبِه ِعلُمک
 

فاطمیه همزمان طرحی نو به شیوه آسان و موضوع برگزاری کودکانه روضه  »عرض سالم و شب بخیر خدمت شما سروران. امشب با بحث  

 در خدمت سروران هستیم. ان شاءاهلل مورد قبول صاحب این روضه ها قرار بگیرد.  «با مجلس بزرگسال

از جمله روضه   ، در ابتدا به اهمیت این موضوع می پردازیم که با توجه به حضور گسترده کودکان به همراه والدین در برنامه های مناسبتی

چه دخترها چه پسرها در فضایی مجزا انجام بشود و ان شاءاهلل   ،بحث های تربیتی و آموزش کودکانها، این احساس نیاز می شود که  

قرار است امشب یک راهکار ساده و گام به گامی را با هم داشته باشیم تا تمامی دوستانی که برنامه روضه دارند و روضه برگزار می کنند، 

 مخصوص کودک برگزار کنند.   ای را همبتوانند در کنار بزرگساالن، برنامه 

هدف ما برگزاری مراسم قابل فهم و خاطره ساز مطابق با روحیات کودک و نوجوان است. در ابتدا خوب است که چند نفر از بزرگترها که  

حضور پر رنگتری  های صبوری باشند تا مقداری بتوانند با بچه ها ارتباط برقرار کنند، در جمع بچه ها    سن و سالشان جوان تر باشد و آدم

را  یی ها را به عهده بگیرند. برای اجرای این برنامه نیاز داریم که فضا  داشته باشند و مربی بچه ها بشوند و در واقع کنترل و مدیریت بچه

تا  مجزا دعوت کنیم تا از اول    یو فضایی برای آقا پسرهای کالس اول تا کالس هفتم آماده کنیم و آنها را در فضایدختر خانم ها    برای

در کودکان ببینید. آن را    ثیرأیک بار تجربه کنید تا ت  را برنامه در این فضا حضور داشته باشند؛ اما پیشنهاد می کنم که حتما این کار  آخر  

الدین هم نظم بیشتر پیدا که عالقه مندی بچه ها به مراسم مذهبی بیشتر و برنامه و  استاین    ، اهدافی که در این برنامه دنبال می شود

با این  . ید که بچه ها در روضه حوصلشون سر میره یا اصالً دوست ندارند روضه یا مراسم مذهبی شرکت کنندآ می کند. گاهی پیش می 

 های مذهبی عالقه مند می کنیم.   کار ما آن ها را به برنامه

 :  محتوایی رو که می خواهیم ارائه بدهیم به دو بخش تقسیم می شود 

   محتوای حوزه کودک ❖

که شامل تجمع، حفظ حدیث، داستان های   استشب برنامه روضه و در این ده شب، دو ساعت برنامه روضه برای کودک    ۱۰شامل  

 .  می باشداخالقی و آدابی، داستان های سرگرمی اعتقادی ارزشمند، عزاداری، سینه زنی و پذیرایی پایانی  

   برنامه های تکمیلی  ❖

داشته باشیم که شامل روزنامه دیواری، سرود   راار برنامه روضه ها، می توانیم با بچه ها بحث تبلیغ، درس آماده سازی و تربیت  ما در کن

 . استفاطمی، عزاداری در خیابان و مسئولیت سپاری 

شب به صورت انتخابی هر کدام از دوستان   به مدت هر چندتوضیح می دهم.  خدمت دوستان    راابتدا بحث محتوای برنامه روضه کودک  

. کالس اول تا کنندیعنی کودک را جدا    . این محتوا استفاده کننداز  که برنامه روضه ای را برگزار می کنند، در ایام فاطمیه می توانند  

قابل    ، این موضوعارد بحث شوماجرا کنند. قبل از این که و  برایشان  راهفتم، دختر و پسر را جدا کنند و در یک محیط جدا، این محتوا  

 به محیط  راپوش کنیم. باید حس و حال روضه و عزاداری    هستند را هم باید سیاه  در آنکه محیطی که دخترها و پسرها    هستتذکر  

 م: یبدیم که بتوانیم برنامه را پیاده کنیم. از بحث زمان بندی برنامه های هر شب روضه شروع می کن

 شخص تشریف می آورند،    اولیا. در قسمت تجمع که در ابتدا بچه ها تک به تک و با  استتجمع    ،دوستان دارمبحث اولی که خدمت  

انتخاب   رایاسین یا قسمتی از آن    در بخش اول، آل  .دعوت می کند که به قسمت روضه کودکانه تشریف بیاورند  رابزرگتری دم در، بچه ها  

آماده کردیم که سالم های آل یاسین   راکنند. یک سری کارت ها    کنیم و بچه ها تکرار می  می می کنیم، برای بچه ها به چند شیوه اجرا  

که درباره سالم های آل یاسین به بچه ها تذکر و توضیح می دهیم که ترجمه این ها به چه   می آید و گاهی پیش    هست  آن  داخل
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توضیح می دهیم. زمان بندی تجمع بچه    رارحمت واسعه هستند    ،فریادرس هستند  معناست. مطالب روانی مثل این که امام زمان

 . می باشددقیقه  ۲۵ها از یک ربع تا 

. کارت هایی که فارسی و عربی حدیث پشت و روی آن استبحث حفظ احادیثی    ،بعد از قرائت زیارت آل یاسین داریم  ی کهبحث دوم

زن خاص برای بچه ها خوانده می شود و سبب می شود تا بچه ها این به بچه ها داده می شود و صوت حدیث با آهنگ و و  ،نوشته شده

باعث می شود تا در   ،حفظ کنند. این احادیث خیلی ساده و روان هستند و با توجه به وزن و آهنگی که برای آن ساخته شده  رااحادیث  

تر پرینت بگیریم، دست بچه ها بدهیم    چیکو یا کو  A5روی یک کاغذ نصف    راذهن بچه ها خیلی زود بنشیند. این کارت های احادیث  

 . به این صورت حفظ کنندخط به خط دنبال کنند و  راکه موقع خواندن، احادیث 

با توجه به این    است.دقیقه هست، بحث داستان های اخالقی و آدابی    ۲۰تا    ۱۵  آن  زمان  ومراسم آموزش داده می شود    دربحث سوم که  

که باید و شاید یاد نگرفتند و یا اگر یاد   آنطور  راردن، احوالپرسی، حمد، تشکر و احترام به بزرگترها  که خیلی از بچه ها امروز سالم ک 

آماده کردیم که به ترتیب یک   را  آدابی    یک سری مباحث و داستان های اخالقی و برای بچه هاما    دارند.نیاز به یادآوری و تکرار    ،گرفتند

خواهیم. برای مثال  بازخورد می  از آنهاتعریف می کنیم و شب بعدی به عنوان تکلیف و تمرین    نبرایشااین داستان ها را    میانشب در  

چطور  ،یاد می دهیم چطور سالم کنیم، چطور جواب سالم بدهیم، دست بدهیم و به دوستان که رسیدیم ؛شب اول راجع به سالم کردن

هایی آماده شده است.    سالم کننده باشیم و راجع به بحث احترام به پدر و مادر و شکرگزاری هم یک سری تکالیف و داستانما  اول  

؛ اما پیشنهاد خیلی مهمی که در این از زمان برنامه روضه کودک هستدقیقه   ۲۰تا    ۱۵  ، این برنامه به خود اختصاص می دهدتایمی که  

ختم بشه. مثالً راجع   باید به امام عصر  ، ه خالصه تمام این داستان های آدابی و اخالقی که داریمک  استاین    می توان داشت،بحث  

سالم می کنیم، حضرت جواب   و هرباری که به امام زمان  است  توضیح می دهیم که جواب سالم واجب   رااین حدیث    ،به سالم کردن

جواب سالم از   ،سالم کردیم  به ازای تعداد دفعاتی که ما به امام زمان  می دهند و جواب سالم ما را ترک نمی کنند. پس  راسالم ما  

 ترک نکردند.  اطرف حضرت آمده و حضرت کارهای واجب ر

ادی را در زمان زی  بچه ها که  جهت تخلیه انرژیاست.  رمی  بازی و سرگبحث چهارم که بعد از داستان های آدابی و اخالقی داریم، بحث  

 .نمی گوییم «بله» دیگردر برنامه های مذهبی  گیریم. قابل توجه دوستان که  این بازی های حرکتی را در نظر مید، در برنامه می نشینن

از بچه ها س  همان خور  بدهند که در  ابی راباید جوال می کنیم آیا آماده هستیم؟ و بچه ها نباید بله بگویند و به هر مناسبتی  ؤمثالً 

. دهیم قرار    موارد رابگوییم و در قسمت بازی و سرگرمی هم می توانیم این    «یا فاطمه»یا    «یا زهرا»مثالً به جای بله باید    .مناسبت است

و به مقتضای مکان و زمانی    هست  «پریدن روی هوا»یا    هست  «بشین پاشو برعکس»  ، توانیم داشته باشیم  بازی و سرگرمی هایی را که می

این    ،ها خدمت دوستان باید عرض کنمکه راجع به بازی  یقه برای بازی و سرگرمی در نظر گرفتیم. نکته هایی  دق  ۱۵تا    ۱۰  ،که داریم

یعنی در هنگام   .خیلی بهتر است  ، ، اگر بازی ها هدفمند باشندهستچون در برنامه عزاداری    باشد. باید کم  آن  است که شادی و خنده  

به صورت گروهی این بازی را برگزار کردیم که با شماره مثال در همین بازی بشین پاشو برعکس،    .به بچه ها داده باشیمهم  آموزش    ،بازی

 با شماره سه بچرخند و یک کار گروهی را به بچه ها آموزش دادیم.  ، ، با شماره دو بلند بشونددیک بشینن

یک سری   ،شکیل می دهد. در بحث اعتقاد ارزشمنداعتقاد ارزشمند است که محتوای اصلی برنامه را ت  ه ما،اما بحث پنجم و مهم برنام

داستان پیش می رویم و بعد برگه های  تا یک قسمتی از داستان    ؛داستان هایی را آماده کردیم که یک شب داستان را تعریف می کنیم

روضه جلس  به مشب که    به بچه ها می دهیم. بچه ها در فاصله امشب تا فردا  را  ،و جا برای نوشتن دارد  هستخط چین    پشت آنهاکه  

چه کار می کردم، اگر من در این داستان و   ، کنند و در شب بعد برای ما می خوانند که اگر من بودم این داستان را تکمیل میند، می آی

 کار می کردم. چ ،صحنه واقعه قرار می گرفتم آن در لحظه

مام جزئیات تعریف می کنیم و تا این لحظه  با ت  راواقعه غدیر    .، داستان غدیر هستکنیم  ریف میدر شب اول تع  ی کهداستان ●

تبریک   .خواهیم با ایشان صحبت کنیمو می  شده ایمشدیم و هم اکنون وارد خیمه    پیش می رویم که نزدیک خیمه امیرالمؤمنین
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  اتفاقیبصورت  گویند. چند نفر  ب  ،می خواهند  که به امیرالمؤمنین  رابگوییم. چه می گوییم؟ شب دوم بچه ها می آیند و چیزهایی  

 بخوانند.  دل نوشته هایشان را ، انتخاب می کنیم تا برای بچه های دیگر

چه می گفتیم؟ بچه    جواب حضرت زهرا   در. ما  را تعریف می کنیم  حضرت زهراطلب یاری  و    در زدن  شب سوم داستان ●

 بخوانند. اخود رکنند و چند نفر دوباره انتخاب می کنیم تا نوشته  ، این برگه را کامل میاستبرای روز بعد که شب چهارم ها می روند  

  . در عالم خواب نامه ای از طرف ایشان می رسد و شروع میبیان می کنیمرا    با امام زمان  گو  و  شب پنجم داستان گفت  ●

 و دل هایشان را می خوانند. رددو شب ششم بچه ها  و صحبت کردن و درد دل کردن با امام زمانکنند به جواب دادن به این نامه 

 و می خواهد خانه حضرت زهرا  حمله می کند به خانه حضرت زهراشب هفتم داستان از زمانی شروع می شود که دشمن   ●

روی کاغذ شب هفتم می   ،شان می رسد  هر چیزی که به ذهن  .جا حضور پیدا می کنندها آناین بچه    ،را آتش بزند و لحظه آتش زدن

 کنیم. انتخاب می  اتفاقیالبته ما هر شب چند نفر را به صورت  .نویسند و شب هشتم می خوانند

پشت در   و حضرت زهراده  بسته ش  به دستان امیرالمؤمنینکنیم که ریسمان    شب نهم داستان را از زمانی شروع می ●

 می خوانند. ار داستان خودافتاده اند و از بچه ها می خواهیم که بنویسند چه کار می کردند و شب دهم  

تعریف می    و امام حسینو داستان را از زبان امام حسن    است  شب یازدهم که شب شام غریبان هست، شب وداع با مادر  ●

که توی مجلس   د با تابوتی باش  اندبحث وداع کردن می توصحبت کنند.    کنیم و از بچه ها می خواهیم چند جمله با حضرت زهرا

  ،در خیابان، بسته به فضایی که موجود باشد  شان تشییع کنند که یا در مجلس بزرگسال یا  روی دستان راهست و بچه ها بتوانند تابوت 

 می توانند این کار را انجام بدهند. 

 ،کنیم. حتما باید توجه کنیم که شعرها و سبکی که انتخاب می داشتدقیقه زمان خواهد  ۱۵برنامه سینه زنی و عزاداری بچه ها حدودا 

 دعا  هشوند و حتماً آخر برنامشور باشد و نه خیلی کند که بچه ها خسته    باید ساده، قابل فهم و ریتم آن، ریتم معمولی باشد. نه خیلی

کنید. برای ایجاد ارتباط بیشتر بچه ها با این  را در نظر داشته باشید. همچنین برنامه را با دعای فرج شروع    برای فرج امام زمان

در نظر بگیرید. پذیرایی می تواند یا به صورت پک یک پذیرایی پایانی    بماند.  آنها  ذهن  درخاطره خوبی  که    خوب استمراسم و مجالس  

شود و  استفاده  از غذاهای سالم و مفید  حتماً  که    استصورت سفره باشد که پهن بشود و پیشنهاد ما این  باشد تا با خودشان ببرند یا به  

 کرده، ساندویچ پنیر سبزی یا ساندویچ مرغ و تخم مرغ.  مثل سیب زمینی سرخ .غذاهایی که مورد عالقه بچه ها باشد

 : عرض کنماما مطالبی که راجع به چند طرح تکمیلی باید خدمت دوستان  

برای روز اول یک برگه روزنامه هست که در یک برگه   ؛طرح اول روزنامه دیواری فاطمیه که به صورت مسابقه و تکلیف در خانه هست

کند تا روز چهارم و پنجم می آورند تکمیل می خانه   دررید و به همه بچه ها می دهید. این روزنامه را گی  معمولی پالک می ۷۰در  ۱۰۰

 ببرند به محل های مختلف کنید به این که این روزنامه راها را تشویق می دهید و بچه  و بعد به چند نفر از منتخبین روزنامه جایزه می

ت در مغازه پدرشان یا آسانسور نصب کنند. این روزنامه شامل چندین بخش است. بخش اول رنگ آمیزی مانند مدرسه، دم در منزل، پش

 ست که باید با دست خط خودابخش نوشتن داستان با دست خط خودشان    ، هست که باید بچه ها آن را رنگ آمیزی کنند. بخش دوم

 ریف کرده، بنویسند.  برایشان تع در مدرسهداستان را که ما یا خانواده یا معلم دو 

ها پخش کنید  سرودی را برای بچه طرح دوم بحث سرود فاطمیه است که می توانید به جای آل یاسین، اول از این طرح استفاده کنید. 

وچه و در شب آخر شام غریبان یا شب آخر مجلس، بچه ها این سرود را در مجلس پدرها بخوانند یا همراه با تشییع جنازه نمادین در ک

   دهند.انجام 

ن بتوانند در آینده در اها در روضه است که هدف آموزش به بچه هاست تا خودشطرح سوم بحث کارسپاری و مسئولیت دادن به بچه  

مسئولیت تعریف کردیم. مسئول خوشامدگویی، مسئول رحل و قرآن یا  دهند. چند  مراسماتی مسئولیت قبول کنند و کار انجام    چنین

 ین، مسئول تنظیم دستگاه صوت و میکروفون و مسئول مداحی، مسئول پذیرایی، مسئول غبارروبی و مسئول کفشداری.آل یاس



 

 4صفحه 

 

 39شماره  یکارگاه آموزش
 همزمان با مجلس بزرگساالن   هیکودکانه روضه فاطم برگزاری –آسان  یا  وهیطرح نو به ش

 

که همزمان با مجلس بزرگسال برگزار می شود.   استمحتوای ده شب کودکانه روضه فاطمیه    ،که ارائه شددوستان بزرگوار این بحثی  

د. پیشنهاد من این هست که برای یک بار هم که شده به این جهت که عالقه بچه ها و فرزندان امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیر

دهیم و کودکان مان را به شرکت در مجالس عزاداری و روضه بیشتر کنیم، محتوایی متناسب با روحیات و سن و سالشان را به آن ها ارائه  

 را بیشتر کنیم.  نظم مجلس خودو 

 

 عجل فرجه منتقم زهرا اللهم  


