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   90کارگاه شماره 

 "با ستاره ها"آموزش اجرای برنامه غرفه ای     

 م ی الرح  الرحمن اهلل بسم

 الزمان صاحب ای بک اثغتسالم

 ق یتوف  که  دوارمیام  و  کنم  یم  عرض  تیتسل  شما  خدمت  شیشاپ یپ   را  نیحس  امام  شهادت  امیا  .انیگرام  شما  خدمت  سالم  عرض  با

 . ردیبگ قرار ن یحس امام  انیعیش کیکای بینص ،امیا نیا در یخدمتگزارعزاداری 

 غرفه صورت به بسته نیا و ستا محرم ام یا یبرا مناسب بسته ای یمعرف  و حیتوض با  رابطه در ،میهست  شما ت خدم در امروز که  یکارگاه

 مورد   اریبس  اریبس  و   شده  گرفته  آن  راداتیا  و  یکار  چکشو    تجربه  جی پک  نیاکه    ستا  سال   ۱۳  حدود  شود و   اجرا می  ی شگاهینما  و  یا

  ،ندارندآشنایی    بسته  نیا  با ه  ک  یانبزرگوار   شاءالل   ان  که  میکن  یمعرف   هم  کانال سفیران  در  که  است  خوب  .است  گرفته  قرار  نیمخاطب  اقبال

  حتما    هک  هست  دوستان  خدمت  محتوا  متن  .ماجرا کنی  مختلف  یجاها  در  برنامه را  نیا  مانیبتو  للاءشا  ان  تا  کنند  استفاده  از آن  بتوانند

 را   یثرؤم  کارگاه  میبتوان  للاءشا  ان  .مهبد  حیتوض  محتوا  نیا  مختلف  ایایوز  و  مختلف  یحواش  بارهدر  خواهم   می  من  کنند و  می  میتقد

 .داشته باشیم

  شگاه ینما  ای  «انتخاب»  اسم   با  قبال    دوستان را    شگاه ینما  نیا  البته  .ستا  ها   ه با ستار  شگاهینما  ،م یکن  یعرف م  مخواهی  می   که  ییمحتوانام  

 م یدار  یسع که  ارائه می شود ها  هبا ستار  شگاهینما اسم  به ،انجام شده  ریاخ یها  سال در  که تغییراتی با  کنیول دشناختن می هم  «شروع»

اینکه  قبل  . میکن  می تقد  شما  خدمتا  ر  شگاهینما  نیا  یاجمال  توضیح راب  یصحبت  کهاست    خوب  ،ویمش   محتوا  حیتوض   وارد  از    با   طه در 

 محرم  دهه  در  نیحس  امام  یعزادار  امی ا  در  که  تندسه  یافراد  مد نظر ما هستند،   که  ی نیمخاطب  .م یباش  داشته  سبک  نیا  نیمخاطب

و    زنی  نهیس  و   یناخو  روضه  به  ی لیتما  افراد  نیا  . ندارند  ا هیئت ه  در  شرکت  به  ی لیتما  ،ندارند   یسنت  مرسوم  ی فضاها  در  شرکت  به  ی لیتما

 شرکت  اه فضا  ن یا  در  که باشند   یافراد  با   متفاوت   ها  نیااست    ممکن  نکهیا  احساس  و   نداشتن  ل یتما  نندارند و همی  ام یا  ن یا  مرسوم  شعائر

 کیزدبه عالیق این افراد ن  که  ییفضا  و   متفاوت  یی فضا  با  شمار  اگ  که  یحال  در  .نشنوندها را    حرف  یسر  کی  که  شده   موجب  ،کنند   یم

 . دهند ان می نش اقبال اریبس و  کنند یم استقبال اریبس  ، هیدد  انتقال را پیام هایتان باشد، 

  ییها  ام یپ   نیا  که  میهست  نیا  دنبال هب  ما  و  کنند  ینم  شرکت  نیحس  امام   یسنت  مراسم  در  به هر دلیلی  کهاست    یافراد  یبرا  بسته  نیا

  د ی با  نیهم  یبرا  .میکن  منتقل  افراد  نی ا  به  یقالب  در  را  شود  لمنتق  زمان   امام  انیعیش  و  نیحس  امام  انیعیش  هب  که قرار است که

 که  یقشر  .هستند  یمذهب   ریغ   با یتقر  قشر  گفت  بتوان  د یشا  که  یقشر  فقط  .ستین  یقشر  ره  مناسب  محتوا  نیا  و  بسته  نیا  که  بدانیم

ر پس د   را دریافت کنند.   ام یپ   نیا  که  دارند   ل یتماهم    ها   آن  ولیکن   دنباش  ی داشتهمتفاوت   ظاهر  د یشا ،  خاص مذهبی ها را ندارند   وداتیق

در شب مثال     .ا برای عموم بگیریمر  بسته  نیا  ااست که م  اشتباهو    دنهست  یمتفاوت  نیمخاطب  ،بسته  نظر داشته باشید که مخاطبین این

برای   .است  متفاوت  کامال   رند،می ب  برنامه  نای  از  افراد  که  یا  بهره  .بیاورند  فیتشرهمه    ته ایم کهگرف  یشگاهینماعاشورا و شام غریبان  

 افراد   این  اگر،  ببرند  یمعنوظ  ح  مساجد  درو    ها  هیئت  درسنتی    یتمناسب  یها  برنامه  در  تاز شرکمی توانند    که  یمذهب  افرادمثال  

  د یشا  که  یافراد  .میکن  دعوت  آن ها را  که  ستین  مناسب  و  باشند  نداشته  را  حس  آن  وا نبرند  ر   و حظ  لذت  آن  دیشا  ،کنند  شرکت  بخواهند

 ی ها   برنامه  در  کردن  شرکت  اهل  فرادا  نیا  و   است  متفاوت  ی مذهب  ری غ   افراد  با  ظاهرشان  هستند و ی  مذهب  ریغ   افراد  گفت  بشود  ظاهر  به

حوزه  کمی در این  می خواهیم    .شوندمی  دعوت  آقا  و   خانم   برنامه   نیا  در   و   استها    آن  مختص  برنامه  نی ا  ،ستندین  یعزادار  ی مذهب  یسنت

 ،بسته  نیا  نیطبمخا  کردم  عرض  که  همانطور  .دهند   نانش  اقبال  ها  نیا  که  میبده  بیترت  یا  گونه  به  افضا ر  ما  چگونهگفتگو کنیم که  

 فرش   یرو  ودو زان  و بیاورند    درا  ر  هایشان  کفش   بخواهند  نکهیا  اهل   . ستندین  هیئت  در   کردن  شرکت  اهل  ها   نیا  . هستند  یمتفاوت   نیمخاطب

  ژه یو  هب  و  اول   دهه  درا  ر  بسته  نیا  ما   معموال   .هستند  خیابان  به صورت خانوادگی در  وعا  ن  ها   شب  آن  در  ین افرادا  .ستندین،  ندیبنش  هیئت

 اجرا  فضاها  ن یا در شتریب نولیک  ؛کرد اجرا گر ید ی فضاها  و  گرید  های  در شب  شود ی م البته . میکن  ی م اجرا بانیغر  شام  و عاشورا شب در

 . است شده

 ی ول  . دننیبرا ب  ها  روضهو    دسته  که ند ه اآمد   ها  ابانیخ  به  فقط دی شا  ،باشند   ها  پارک در  دی شا  .هستند  ابانیخ  در  که  هستند  یافراد  ها  نیا

 در   را  شانیها  کفش  بخواهند  و  باشد  مفروش  که  ییجا  در  بروند  بخواهند  نکهیا  و آمادگی  کنند  ینم  شرکت   فضاها  ن ای  ازهیچکدام    در

به    ازین  بدون افراد    نیا  ، ی شگاهینما  یفضا   مثل  که  کنیم تهیه    را  یی فضا  د یباپس    .د، ندارند ننیبش  جدا  انی قاآ  و  ها  خانم   بخواهند  و   اورند یب
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 ورود  همان ،دارند  فضاها نیا به نسبت ذهنشان در  ها نیا که  ییها جبهه از یکی چون و شوند آنجا وارد  د،فش هایشان را دربیاورننکه کای

 ، یشگاه ینما مجموعه :میگذاشت را مجموعه نیا اسم ما که اگر یعنی . باشد متفاوت د یبا ظاهر لحاظ از ،ست ا یعزادار یها مهیخ یفضا به

 غرفه   عنوان  به  را  خانه  نیا  مختلف  یها  اتاق   و  خانه  کی  شود  یم   .هیمد  بیترت  را  ، غرفه هایشگاه ینما  یها  سازهبا    ،اهشگینما  کی  مثل

 لحاظ  از  س پ   .بشنوند  را  محتوا  ساعت  م ین  ،قهیدق  ستیب  ،ربع  کی  حدود  و  نندیبنش  یصندل  یرو  افراد  و  گرفت  نظر  در  شگاهینما  نیا  یها

 . شدبا متفاوت د یبا  هم  ظاهر و  قالب

 متناسب   را  یی رایپذ نجایا  در  میتوان یم   ما   ی ول استو ...    خرما   ،یی چا  یی رایپذ  ا هیئت ه در  ما  نوعا   . باشد یمتفاوت   یی رایپذ د یبا  هم   یی رایپذ

 ی راد یا چیه  و  کنند  ییرایپذ   ...و کی ک و  قهوه  و  رکاکائو یش با دوستان  شود  یم  مثال   . مینیبب متفاوت ،است خاص  مخاطب  که  نمامخاطب با 

  یم   استفاده  یابزار  عنوان  به   موارد  ن یا  از  .بگذارم  نسکافه  نیحس  امام  عزادار  یجلو  من  که  است  زشت  نگوییم  نگونهیای  عنی  . ندارد  هم 

 .است تر  مهم ما یبرا زیچ همه  از مخاطب گرفتن  ارتباط نیا و ردیبگ ارتباط ما  با   مخاطب که میکن

 کردن   آراسته  و   ظاهر  فکر  به  امیّا  آن  در  ینیحس  امام  محب  هر  عتا یطب .باشد   یزیتم  و  مرتب هراظ  د یبا  برنامه  نیا  یها  کننده   برگزار  ظاهر 

  می کن  یعزادار  و   م یشو  نیحس  امام  ئت یه  وارد  دهیژول  و   م یباش  ده یژول  که   م یدار  دوست   همه  اصال    و   ستین  دن یپوش  خوب  لباس  و  خود

 آنان   دی شا  و  دهینرس  ها  آن  گوش  به  حرف  یلیدل  هر  به  که  زمان  امام  پسران  و  دختران  خاطر  به  کنیول  میبزن  خود  صورت  و  سر  در  و

 که  م یهست آن دنبال  به که  یارتباط  خاطر به  . میکن ی م برخورد  تر متفاوت  ، رندیبگ  م،یدار عالقه ما  که  ییزهایچ آن به  نسبت یمنف جبهه

   .شود جذب مخاطب نی ا که مینیبب یتر تمتفاو  یفضا را  فضا  است ممکن یحت .میدار یا  آراسته ظاهر ،م یریبگ مخاطب با

 ی م   عوض  مخاطب  آن  طبع  را باب  ییرایپذ  ،دارد  جبهه  فرد  نیا  و  دهم  انجام   آنجا  من  است  ممکن  که  ییرایپذ  با  نمیب  یم  من  اگر  یعنی

 نی ا ما  هدف  تنها  و  رد یبگ ارتباط مخاطب که  کنم  ی م یا آراسته ظاهر را خود ظاهر من  باشد،  داشته جبهه من  ظاهر با   است ممکن . کنم

 شگاه ینما   و   فضا   ن یا  وارد  ، دارند  یمنف  جبهه  مرسوم  یسنّت  یفضاها  به  نسبت  ی لیدل  هر  به  که  ینیمخاطب  که   م یده  بیترت  را  ییفضا  که  است

   .دارد ام یا نیا مرسوم یها برنامه با  یظاهر یها تفاوت برنامه نیا یاجرا پس  .میکن منتقل  ها آن به را خود امیپ   میبتوان ما و شوند

 که   م یرو  ی م  یی جا  معموال    . شود  یم   برگزار  ی عموم  ی ها  مکان  در  یا  غرفه   شگاه ینما  کی  صورت  به   شگاه ینما  نیا  ، ییاجرا  سبک  لحاظ  از

 را   برنامه  دیبخواه  ، کرد  دعوتافراد را آنجا    می شود  سخت  یلیخ  که  ی خلوت  یلیخ  کوچه  کی  در  شما  اگر  مثال    . دارند  حضور  آنجا  افراد

 که  هست  شهر  مختلف  یجاها  که  م ینیب  ی م  ام یا  ن یا  در  و   ها   شب  نیا  در   ما   کن یول  .مینیبب  را  مثبت  بازخورد  آن  مینتوان  دی شا  ، دیریبگ

  ی معروف   یها  ابانیخ  کنار  در  بزرگ،  های  هیئت  کنار  در  است،  ادیز  آمدها  و  رفت  کنند،   یم  تجمع  و  شوند  یم  جمع  هم  دور  آنجا  جوانان

 . ستیچ فضا نندیبب که دارند حضور فقط آنجا جوانان که  شود ی م یی جا ، شود یم  ها جوان  پاتوق  ا اصطالح ها  شب آن در که

  .میهست  یا  لحظه  دعوت  دنبال  به  ما  نکهیا  خاطر  به  .دارد  وجود  ها   تجمع  ن یا  که  باشد   ییجا  در  ما   برنامه  یبرگزار  مکان  که  است  خوب

  یی فضاها   وارد  چون  .میکن  خانه  به  خانه   دعوت  ای   میبزن  پیامک  م،یکن  دعوت  قبل  از  آن  خاطر  به  میبخواه  که  ستین  یا  برنامه  ، برنامه  نیا

 ساعت ۵ ا ی ۴ و بچرخد خودمان قول به حاال که رون آمدهیب .ستین ی محدود زمان هم آن زمان و دارد حضور آنجا مخاطب که  میشو یم

 دعوت   را  ها   آن  و برویم    ،دارند  حضور  آنان   که  ییجا  به  و  م یکن  تفاده سا  شب   آن  نامحدود  و   حیتفر  ی فضا  نی ا  از  میتوان  یم   ما   و  کرده   یخال  را

 در  ما   که   یی ها  المان  که   میباش  داشته  ویسنار  دعوت  یبرا  و   م یکن  یطراح  دعوت  کارت  د یبا   هم   یا  لحظه  دعوت  برای  .میکن  یا  لحظه

 ی نم  را  شما  وقت  شتریب  ربع  سه  ای   ساعت  م ین  دحدو   .میریگ  ینم  شما  از  یادی ز  وقت  ما   که  است  نیا  ،م یکن  یم   دیتاک  آن  به  خود  دعوت

 .است یمتفاوت   برنامه هم   ما برنامه  و میریگ

  بدهد  دعوت  کارتبه افراد    دیآ  ینم  ،کند  برگزار  تأ یه  خواهد  یم  که  یکس  یعنی  .ستین  مرسوم  ها  شب آندر    ،دادن  دعوت  کارت  نیهم

 مخاطب   در  را  زه یانگ  ن یا  است،  ی متفاوت  برنامه   من  برنامه  و   مریگ  ی م  شما   از  ی محدود  زمان  من  که  نیهم  ،دادن  دعوت  کارت   ن یهم  و

  ،ستا  هم   مثل  ها  برنامه  همه  که  ییفضاها  نیا  در  که  شده  چه  که  ندیآ  ی م  یکنجکاو  قصد  به  اکثرا   و  است  خبر  چه  ندیبب  که  کند   ی م  جادیا

 .است مهم  یلیخ ی کنجکاو حس  نیا .کند  یم  یمعرف را ی متفاوت  برنامه و  آمده یکس

 ،ما  دعوت  و   دارد  وجود  آنجا  تجمع  دارد،  حضور  آنجا   مخاطب  که  میکن   یم  اجرا  را  برنامه  نیا  یی جا   میرو   ی م  :کنم   ی م  عرض   دوباره   پس

  قرار   که  شوند  متوجه  ، کنند  ی م  گذر  آنجا   از  که  یافراد  که   میکن  استفاده  ینیچن  نیا  امکانات   و  بنر  از  م یتوان  ی م  .است  یا  لحظه  دعوت

 زدن  بنر کی یبرا من که یآنقدر یعن ی .است یا لحظه دعوت همان ،ثرؤم دعوت ریثأ ت می بدان کنیول .فتدیب یاتفاق نجایا امشب مثال  است

 ی ثرؤم  یا   لحظه  دعوت  آن  از  کمتر  یلیخ  آن  ریثأ ت  بدانم  ،کنم  یم  نهیهز  قبل  از  دعوت  ای  خانه  به  خانه  دعوت  یبرا  و  زدن  پیامک  یبرا  ای
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 ۳۰  از شتریب یا غرفه  هر است ممکن . دارد ی شیگنجا کنمایشگاهی ی هر  باالخره که  می ه اد ید  نوعا  و  دهم انجام  آنجا خواهم  ی م که است

 دعوت   نکهیا  خاطر  به  برنامه  نیا  که  می دید  و  است  محدود  ست،ا  ها  غرفه  از  قبل  که  ییزها یم  شیگنجا  و   باشد  نداشته  شیگنجا  نفر  ۴۰  ای

 شما  که  اگر  ی عنی  .میکن  کنترل  را  تیجمع  میبتوان  تا  میببند  را  برنامه  یورود  در  در برخی موارد  میشو  یم  ربومج  ،ستا  یثرؤم  دعوت  آن

 . شود یم یفراوان استقبال ،است شب آن در  افراد تجمع محل که  دی برو ییجا

 کار   به  شروع   غرفه  ن یا  نکهیا  یبرا  و   مینیب  ی م   ی صندل  ۴۰  ا ی  ۳۰  حدود  را  غرفه   هر  ما   .است  یا  غرفه   شگاه ینما  ، شگاه ینما؛  ر بحث اجراد

 . ند یب  یم  را  تفاوت  نیاول  مخاطب  نکهیا  یکی  .دارد  ما  یبرا  آورده  چند  زهایم  نیا  .  میبگذار  گفتگو  زیم  چندما از قبل    که  دارد  ازی ن  ،کند

  ینیریش  ا ی  نسکافه  آن  .کنند   ی م  یمتفاوت   ییرایپذ  من  از  و  نمیبنش  زی م  دور  کنند  ی م  دعوت  من  از  که  یمجلس  کی  در  م ه اآمد  من  نکهیا

 نفر  کی  ،نندینش  یم  نفر  ۱۰  تا  ۵  حدودا   که  یی زهایم  سر  که  است  ازی ن  و  میکن  یم  ییرایپذ  نیمخاطب  از  زیم  سر  را  م یبده  میخواه  یم  که

  .است مورد چند  دریل کار  که کردن گفتگو به کند  شروع و  دیایب زیم آن سر دریل

 نیا  نکهیا  و  کند  آرام  را  انآن  ذهن  مقدار  کی  و  دهد  حیتوض  مقدار  کی   ها  آن  به  را  متفاوت  یفضا  نیا  ،یی خوشامدگو  از  بعد  نکهیا  یکی

 در   .یمریگ  ینم  را  شما  زمان  شتریب  قهیدق  ۴۰  ای  ساعت  م ین  حدود  که  میهست  شما  خدمت  در  یا  برنامه  در  ما  که  است  مهم  یلیخ  موضوع

 .د یشو یم  غرفه وارد  ،میکن  یم  هم  با که ی کوتاه یوتگگف و  ییرایپذ از بعد  ، دیشو ی م یی رایپذ زیم نیا

 که  ی مختلف  ی ها  گاه منزل  .است  کوفه  سمت  به   مکه  از  نیحس  امام   حرکت  ریمس  ها   کارت  نیا  که   می ه اکرد  یطراح  را   کارت  یسر  کی

 .دارد وجود ریمس نیا در

 عوض  هم را ها  خیتار م،یکن تر کیدوران نزد  آن اتفاقات به را مخاطب ذهن مینوابت و باز نشان دهیم را تفاوت نیا میبتوان بهتر نکهیا یبرا

  بتوانم  من   نکهیا  یبرا  . می ه اکرد   لیتبد   یشمس  ی ها  ماه   به  هم   را  ها   ماه   .م یه اکرد  ل یتبد  یشمس  به  را  یقمر  ی ها  خیتار  ی عنی  . می ه اکرد

  بوده  چگونه  هوا  ، افتاده  اتفاق  کربال  واقعه  آنجا   که  دن ه اگفت  ما   یبرا  که  ی محرم  ماه   بدانم   ، باشم  شته  دا  زمان  آن  یفضا  از  یتر  ق یدق  درک

  حرکت  که  حضرت  خب  که  شود  مشخص  قیدق  من  یبرا  یلیخ  ، کنم  یم   نگاه   را  نقشه  نیا  من   که  یوقت   ماه؟  ی د  ا ی  بوده   ماه   مرداد  ایآ  ؟است

 چه در    ؟ شده  شروع  یخیتار  چهدر    یشمس  خیتار  به  د؟ ن ه اکرد  توقف  چقدر  منزلگاه  هر  .برده   زمان  راقدم  نیا  . دنکردن   االرض  ی ط  ، کردند

 مشخص   ی لیخ  ها   ن یا  و   بوده   سال   از  ی ماه  چه  بوده؟  چگونه  هوا  افتاده؟   ریمس  ن یا  در  ی اتفاقات  چه  ؟رسیده اند  کربال  یصحرا  به  یخیتار

  دگاهی د  بر  تفاوت   یرو  د یکأ ت   همان  و   ددهن  ی م  مخاطب  به  و   ندیآ  ی م  زیم  سر  بر ما  یها  دریل  را  ها   کارت نیوا .دشو  یم   بیان  مخاطب  یبرا

 ر یی تغ  را  ها  خیتار  یحت  ،دیباش  داشته  زمان  آن  اتفاقات  از  یتر  قیدق  تیذهن  دیبتوان  شما  نکهیا  یبرا  که  کنند   یم  ارائه  مخاطب  به  را آنجا

در این   و  باشد  خودش  دست  کارت  کی  دریل  تواند  یماینکه    هم  .دیبده  مخاطبان  تک  تک  به  دیتوان  یم   هم  را  ها  کارت  و این  .میه اداد

 از   یا  نمونه  من  .ردیبگ  قرار  ها  آن  دسترس  در  و  شود  چاپ  نیمخاطب  تعداد  به  ها  کارت  آن  که  است  خوب  و  دهد  حیتوضوقایع را    ریمس

 . دیکن  استفاده دیبتوان که م هد  یم قرار  گروه در را کارت نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .باشد  داشته  غرفه  چند  ا ی  دو  تواند   یم   یا  غرفه  شگاهینما  خب  .میشو  محتوا  نیا  ارائه  نحوه  و  یاصل  یمحتوا   وارد  میخواه  یم   ، بعد  مرحلهدر  

 . کنم  عرض خدمتتان خواهم  یم  االن که یموضوع  نیا به  میدیرس لیدل چند به  ،میه اکرد تجربه را فضا  نیا که ی سال چند نیا در
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 داشته  غرفه سه  یحت  ای   دو  میتوان  ی م  ما   . نه  م،یدار غرفه  کی  فقط  که گونه  نیا  نه  کنیول  م یریگ  یم  غرفه  تک  صورت  به  را  شگاهینما نیا  ما

 زی م  سر  از  شود،   ی م  ما   یها  برنامه  وارد   که  ی وقت  ما   مخاطب   ی عنی  .ندیبگو  فقط  را  محتوا  کی  یمواز  صورت  به   ها   غرفه  ن یا  کنیول  . میباش

 یورود   میبتوان  ما   که  بود   نیا  خاطر  به  آن  ل یدال  از  ی کی  .د ور  ینم  سه  و   دو   غرفه  به  ک ی  غرفه  از  بعد  . شود  یم   غرفه  وارد  شود  ی م  بلند

  .میباش  داشته  یورود  یا  غرفه  برنامه  کی  تیظرف  برابر  دو  واحد  آن  در  میبتوان  ما  که  بود  یمناسب  دهیا  ده،یا  نیا  .میکن  لکنتر  را  تیجمع

  ،نندیبب  را  کی  غرفه دیبا  اول  که  یا  غرفه  مرسوم نامهرب  کی  برابر  دو   ما  ند،یبگو  را  محتوا  کی  دو  هر  یمواز  صورت  به ما یها  غرفه که  یوقت

 کار   محتوا  کی  یرو  ما  یمجر  سه  ای دو  دی با  یعنی  .بود  تی جمع  کنترل  لیدال  از  یکی  .میباش  داشته  یورود  میتوان  یم ،دو  غرفه  به  بروند  بعد

 تر  ی طوالن مقدار کی دیشا موارد این .هست قهیدق ستیب تا ربع کی استاندارد غرفه  هر زمان . بندند آخر می تا اول از را محتوا نآ و کنند

 .شود  یم  تمام ما یها غرفه قهیدق پنج  و  ستیب حدود در کنیول شود

 نامه بر سانس  کباری  ربع، ک ی که هر  انگار نیهم یبرا  .کند  ی م  کار  به شروع دوم یمواز  غرفه  بعد ربع کی   ،شود ی م  شروع غرفه  کی ی وقت

 منتقل   را  محتوا  کی  غرفه  و هر د  که  ردبرگزار ک  یا  غرفه  دو  نتوا  ی م  پس  .میکن  دعوت  غرفه  به  را  دیجد  مخاطب   میتوان  ی م  و  شود  یم  صفر

 از   و  شود  یم  تمام  کارش  برنامه  یمجر   صحبت  اتمام  از  بعد  ،شد  که  غرفه  وارد  مخاطب  و  کنند  یم  اجرا یمواز  صورت  به  کنیول  کنند  یم

 مخاطب ورودی    میبتوان  بار  کی  ربع  کی  هر  که  کنند  یم  آغاز  را  خود  برنامه  گری دهم  از  ربع  کی  فاصله  به  غرفه  دو  نیا  . شود  یم  خارج  برنامه

   .میباش داشته غرفه  به را دیجد

  ها زه یانگ و  ها نیتمر،  ها  یی توانا هباالخر نکهیا خاطر  به م یدی د که این است ، میدار غرفه  کی ، غرفه چند  ی جا به که  یگرید  لیدال از یکی

 ای   غرفهبه   مینیب  ی م  ، میکن  ی م نگاه  ینظرسنج  در  را  و سه  ، دو کی  غرفه  مثال    .شوند   یم  سهیمقا   هم   با   ان یمجر  که میا  ده ید  ،است  مختلف

 . ردیگ  یم یتر نییپا ازیامت غرفه  کی و  دهند یم یباالتر ازیامت ،شده اجرا بهتر که

 ینم  مختلف  انیمجر  کردن  قضاوت  به  شروع  مخاطب  گرید  که  بود  نیهم  ،میه ادیرس  آن  به  سبک  نیا  در  ما  که  یا  برنده  یها  برگ  از  یکی

 بتواند  که  باشد  یتوانمند  یمجر  دیبا  ،یجرآن م  و  ندیب  یم  را  یمجر  ک ی  .بود  غرفه  نیا  از  بهتر  غرفه  آن  که  شود  ینم  ریدرگ  ذهنش  و  کند

 .کند منتقل خوب را محتوا کل

 ی فضا   از  .دهد  یم   ها  آن  به  را  ها  کارت  دریل  کی  .نندینش  یم  زیم  سر  دوستان  که  مداشته باش  اجرا  سبک  نیا  مروری بر  دوباره  من  پس

 ک ی  ،ربع کی فاصله به کنیول کنند یم منتقل را محتوا کی دو  هر ها  غرفه نیا .شوند ی م ها غرفه وارد  و کند  یم گفتگو  ها آن با متفاوت

 . دیکن خودتان ی ها غرفه ردوا را یشتریب یها  تیجمع دیتوان یم  شما گونه نیا و  رندیگ  یم  دی جد یها یورود بار

 را محتوا توانند  یم  . هست دوستان  دسترس در  کامل صورت به محتوا . میشو ها  ستاره  با مجموعه یمحتوا  وارد میخواه ی م  بخش  نیا در

 محتوا ن یا خواهند ی م که  یافراد به  د یشا تا کنم  عرض  شما  خدمت را محتوا  بخش  هر  مهم ی ها مانال فقط  دارم ی سع  من . د کنن مطالعه

  آنجا   هم  یصوت  یابزارها  از  و  اند  نشسته  یصندل  یرو  نیمخاطب  .کند  یم  اجرا  آنجا  در  یمجر  کی  را  ما  یگفتگو  .کند  کمک،  کنند  اجرا  را

 الکو   ای  صداریز  تا  باشد  داشته  ازین  ی مجر  شتریب  یرگذاریثأ ت  یبرا  است  ممکن  محتوا  یاجرا  مختلف  قسمت های  یبرا  .میکن  یم  استفاده

 .شود استفاده

 نیا   .میهست  ریدرگ  موضوع  کی  با  شب  تا  صبح  از  شما  و  من  ،تک  تک  که  هست  نیا  هم  دغدغه  آن  است و  مشترک  دغدغه  کی  با  شروع

 انتخاب   معرض  در  مان یزندگ  در  شهیهم  ا م  نکهیا  . میکن  ی م  باز   یمقدار  را  انتخاب   .ستا  کردن   انتخاب  ثو بح   ماست   یگفتگو  بستر  موضوع

 غلط  ا ی  درست  و  کرد  عبور  آن  از  شودب  راحت  ی لیخ  که  ند هست  یکوچک  و  ساده  یها  انتخاب   ها،  انتخاب  یی جاها   کی  ی ول  .میتسه  کردن

 است  نیا  غلط انتخاب  حاصل  .میکارمان برو  سر  میخواه  یم  صبح  که  زمانیکه  ریمس کی  غلط  انتخاب  مثل .ستین  مهم ادیز  ،کردن  انتخاب

  یل یخ  که  هست  ها  اتفاق  یکسری  ما   ی زندگ  در  ی ول  . ستین  یبیغر  ب،یعج  اتفاق  .میبرس  رتر ید  قهیدق  ستیب  ای   ربع  ک ی  است  ممکن  که

  ما   که  ست  ییجا   آنجا  .میکن  انتخاب  را  ها   راه  نیا  از  یکی  دیبا   که  می مان  یم  ی چندراه  ای  دو  سر  بر  .می کن  عبور  آن  از  میتوان  ینم  راحت

 و   شغل  انتخاب  ای  و  همسر  انتخاب  مثل  ،میباش  داشته  درست  انتخاب  کی  تا  میکن  یم  صرف  وقت  اریبس  اریبس  و  می کنیم  تأمل  و  مشورت

 ی م قرار الشعاع  تحت را ما   یزندگ  و  ندهیآ که ستا ن یا آن و دارد فاکتور  کی  ها آن همه  که ی مهم یها انتخاب ی لیخ و  دانشگاه رشته ای

 . دهد

  ها   نیا  .نه  .شود  یم  چه  نمیبب  حاال  ،غلط  چه  و  درست  چه  و  مشتگذ  آن  از  راحت   یلیخ  مییبگو  که  ستین  ییها  انتخاب  ها  انتخاب  نیا

 استخاره   که  یکس  آن  یحت  ند یگو  ی م   که  است  نیهم  یبرا  . میکن  یم  مل أ ت   نیهم  یبرا  ،د نده  یم   قرار  خود  الشعاع  تحت  را  ما  ی زندگ  ندهیآ
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 کی  مانند ازدواج : دیگو  یم  وقت آخر در  باز  ،کند انتخاب را خود ندهیآ همسر خواهد  یم  و  کند یم  ملأت  و  فکر ی کل  و  کند  یم مشورت و

   .است بسته در هندوانه

 نی ا  با  مییبگو  که  است  دهیرس  یفرمول  به  ایآ  ،است  کرده  تجربه  را  متفاوت  اتیتجرب  همه نیا  و  کرده  شرفتیپ   همه  نیا  بشر  نجاستیا  الؤس

 که  داشته باشیم  مخاطبان  از  میخواه  یم  را  الؤس  نیا  ؟است  یحیصح  انتخاب  ، میکن  یم  که   یانتخاب  هر  که  است  راحت  المانیخ  فرمول

 ادامه   در  ما   . می کرد  ینم  تأمل  ساده  انتخاب  کی  یبرا  آنقدر  ما   ،بود  شده  دایپ   یفرمول  اگر  که  است  نیا  هم   آن  لیدل  .ریخ  ندیگو  یم  قطعا 

 کمک  ما  از  ی لیخ  به  بتواند  د یشا  ریمس   نیا  که   م یا  ه کرد  دایپ   را  یریمس  م ییگو  ی م  بلکه  ، می ا  کرده  دایپ   را  فرمول  که   م یکن  ادعا   میخواه  ینم

 . میکن  انتخاب   نیحس  امام  یعزادار  و   محرم  یفضا  یبرا  را  موضوع  ن یا  ما   دارد  ی لیدل  چه  که   فضا   نی ا  سر  م یبر  ی م  را  موضوع  بعد   . کند

 نیا   آن  لیدل  ؟دی ا  کرده  انتخاب  ها  شب  نیا  یبرا   است  یموضوع   چه  نی ا  که  شود  می  یمجر  عنوان  به  من  از  که  است  یحیصح  الؤس  نیا

  یکس  میتوان  یم   نیزم  کره  یرو  یها   آدم  ما   تک   تک  ،اند  نشسته  نجای ا  که  یافراد  تک  تک  نمیب  یم  ،کنم  یم  نگاه  دقت  با   یوقت  که  ستا

 یصحرا   در   را  خودمان  به  هیشب  یکس   میتوان  ی م  .م یکن  دایپ   نیحس  امام   اصحاب  انی م  در  یهجر  ۶۰  سال   ع یوقا  در  را  خودمان  هیشب

 یفالن  قیرف  من  ،هستم  پدر  کی  پسر  هستم،  خانواده  پدر  کی  ؟یی ها  نقش  چه  در هر نقشی که هستم.  .میکن  دایپ   عاشورا  روز  در  و  کربال

 ک ی  تا ماهه ۶ نوزاد کی از واقعه نی ا در م یکن یم  نگاه  ما .هستم نوزاد ی حت ،هستم ریفق  ،هستم پولدار اصال   ای  هستم یا بچه مادر ،هستم

 ی کی  میتوان  ی م  ،م یدار  شما  و   من   که  فکر  طرز  هر   و   دغدغه  هر  با   ریفق  و   پولدار  ، بزرگ  و   کوچک  ، مرد  و   زن  . هست  آنجا   ساله  نود  رمردیپ 

 . میکن  دایپ  نیحس امام اصحاب انیم در را خودمان به هیشب

 مثل   که  است  سال  ۱۴۰۰  االن  که  یکس  . کنم  دایپ   اصحاب  انیم  در  را   خودم  هیشب  یکی  توانم  یم  من  که  نجاستیا  نکته  ؟کجاست  نکته 

 نامم  بخواهند  مرگم  از  بعد   باشم  داشته دیام  خیلی  اگر  من  که  است  یمهم  نکته نیا  پس .درخشد  یم  خیتار  آسمان  در  درخشان  ستاره  کی

 است  ممکن  .دارند  نگه  رام  اسم  سال  ۳۰  یا  ۲۰  من  یها  بچه  است  ممکن  یحت  .تاس  سال  ۳۰  -  ۲۰  تا ینها ،بگذارند  ادگاری  به  ایدن  نیا  در  را

 ۱۴۰۰  که  میهست  طرف  ییها  ستاره  با  االن  کنیول  .دشو  برده  اسمم  ،مردنم  از  بعد  سال  ۱۰۰و    باشم   کرده  ایدن  نیا  در  ییاستثنا  کار  کی  من

  نگاه  من  که   باشد   ییروشنا  و  نور  کی   ما   یبرا  بتواند  د یشا   نیا  و   شود  ی م  شتریب  درخشش  ن یا  سال  هر  انگار   و  درخشند  ی م  که  ستا  سال

 یکار  چه  ،کرده  یم  یزندگ   من  مثل  دی شا  یحت  که  ی آدم  ، بوده  من  مثل   شنقش  که  ی آدم  ، کرده  یم  فکر  من  مثل  که  یآدم   نمیبب  کنم

   .درخشد یم   ستاره مثل  خیتار در سال ۱۴۰۰ از بعد  االن که است رفته را یراه چه و داشته ی انتخاب چه و کرده

 مشترک  موضوع  کی  که  یانتخاب  موضوع  با  ما   پس   .میکن  نگاه  دوران  آن  عیوقا   و  نیحس  امام  اصحاب  به  نیب  ذره   نیا  با   دفعه  ن یا  دییایب

  میریگ  یم   قرار  ن ما  ی زندگ  در   مهم  ی ها  اتفاق  معرض   در   ما   که   م یرساند  نجا یا  به  را  آن  و   م ی کرد  آغاز  را  مانیگفتگو  ، ستها  آدم   همه  نیب

 ی ها  انتخاب  راحت  الیخ  با  میبتوان که میگرد یم یراه  و  فرمول  دنبال .باشد  یحیصح  انتخاب  ،مانانتخاب  تا   دارد  تیاهم  ما  یبرا  یلیخ  که

 . میباش داشته مانیزندگ در یحیصح

 ی افراد   و   ستاره  یکسری  آن  در   ، میه اکرد  دا یپ   که  ی راه  نیا  ، میا  کرده   دایپ   را  یراه  که   ستا  نیا  بخش   نیا   برگزارکننده  عنوان  به   ما  شنهادیپ 

  و   ها   دغدغه  و   کنند   ی م  فکر  ما  مثل  که  هستند   یافراد  ، افراد  ن یا  و  درخشند  ی م  خ یتار  آسمان   در  ستاره  مانند   سال   ۱۴۰۰  که   هستند

  ها  آن  یها  انتخاب  به  بار  کی  م،کن  نگاه   اه   آن  یزندگ  به  بار  کی  اگر  من  و  ماست  یها  نقش  به  هیشب  شانیها   نقش   و  دارند  را  ما  قیسال

 در   توانم  یم  چگونه  من  که  است  ن یا  آن  و  شود  داده  پاسخ  ،ام  نداده  جواب  آن  به  و  بوده  ذهنم  در  که  الؤس  عالمت  آن  دیشا   م،کن  نگاه

  م ی کرد  نتخابا که  یادافر . میشو یم   افراد نیا از نفر  چند داستان وارد ما  یبعد بخش  در  ؟باشم  داشته یحیصح ی ها  انتخاب خود ی زندگ

   .باشد زین ما   یها انتخاب هیشب ها آن  یها  انتخاب تواند ی م و  ما قیعال  همان با و  کردند یم  فکر ما هیشب

 سن  در  خواهد  یم   دلمان  ها  آدم  ما   تک  تک  که  میشو  یم  وارد  ویسنار  نیا  با  ریزه  جناب  داستان  به  .است   ریزه  جناب  افراد  آن  از  یکی

 پر .م یباش  داشته  آرام  یزندگ   ک ی  خواهد  ی م  دلمان   و   میبشو  جدا  یجوان  دوران  یها  اضطراب  و   ها  استرس  نیا  از  عمرمان  اواخر  و   ی انسالیم

  یزندگ   از  که دهیرس  آن  وقت   گری د  و م یه اگذاشت  سر  پشت را  یجوان  مییگو یم   و   میستین  کردن  سکیر  دنبال   ... و امکانات  و   پول  ،آرامش  از

   .م یده قرار شعاع تحت را مان یراحت که میستین حاضر ها یراحت نیا هب و  میببر لذت

 انه ی م  دعواها  در  و  هیمعاو  بن  دیزی  سمت  نه  و  بود  نیحس  امام  سمت  نه  که  یریزه  جناب  . کرد  یم  فکر  گونه  نیهم هم  ریزه  جناب  قا یدق

  عمر  کی  .باشد  نداشته  یکار  من  با  چکسیه  و  ستین  من  یدعوا  اشم  یدعوا  گفت  یم  .بود  مسلک  یعثمان  اصال   .بود  نگرفته  را  کس  چیه

  .کنم  سکیر  ستمین  حاضر  و   مه ادیرس  آرامش  به  االن  و   یدوندگ   و  اضطراب  از  پر  . گذاشتم  سر  پشت  را  یسخت  یلیخ  یزندگ   و   مه ادیدو
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  یم  شروع  آنجایی  از  ریزه  جناب  داستان  .خوردند  یم  ار   ریزه  جناب  یزندگ  حسرت  همه  و  بود  خودش  زمان  تک  افراد  ءجز  ریزه  جناب

 به  نیحس امام کاروان که نشستی چه دهند می خبراو  به ، کرده یم  حرکت یکاروان در اموالش و مال و  خانواده با همراه یوقت کهود ش

 .شود می  کینزد تو

 خود را   ریمس  ، کرد  یم  توقف  نیحس  امام  کاروان  هک  ییجا  هر  و  کرد  یم  جلو  و  عقب  مرتب  ریزه  کهود  ش  یم  شروع  نجایا  از  داستان

  امام  و  د گیرن  می  قرار  هم  چشم  در  چشم  کاروان  دو   نیا  ،روز  چند  از  بعد  کنیول  .نشودچشم    درچشم    نیحس  امام  با  که  کرد  یم  عوض

 .دارم کاربا تو  ا یب که فرستند  یم ریزه مهیخبه  خود راپیک  نیحس

 ر ی زه  نیا  .ستین  سابق  ریزهر آن  گی د   ،ی آیدم  رونیب  و  شود  می  نی حس  امام  مهیخ  وارد  یوقت  ریزه  که  مینیب  یم  داستان  ادامه  در  بعد

  می  همسرش  به  یحت  و  دمیرس  امروز،  بودم دنبالش  عمر  کی  که  یخوشبخت  آن  تمامبه   من  گوید گذارد و می می  نارک  خود را  یزندگ  همه

  و د کردن  اعتماد او به  اول .دکردن افتخار او به نیحس امام که شود می  یکس ریزه نیا و برو ،یستین ری مس هم  من با  هم  وت اگر که گوید

 . م یکن یم  ادی ریزه جناب از یکین به میدار هنوز سال  ۱۴۰۰ - ۱۳۰۰ از بعد  شما  و من  حاال .د کردن تخاره او افب بعد

 داستان   کی یها المان  دیبا   .کرد  اجرا  یی گو  قصه  صورت  به  دی با  .دینیبب   ها  ستاره  با   یویسنار  متن  در  دیان تو  یم  را  ریزه  جناب  داستان  نیا

  ییگو  داستان  و  ییگو  قصه  بدانید  و  دیکن  استفاده  صدا  ریز  ثلم  یصوت  یابزارها  از  دیتوان  می   .کرد  ادهیپ   آن  یبرا  را  معاصر  ییگو

 .دینده  دست از ار فرصت نیا و است  محتوا  انتقال نحوه  نیثرترؤم 

 دباشن   مسلط  کامال    و  دکنن  اجرا  بار  ن یچند  و  د باشن  داشته  یکارگردان  یی گو  قصه  نیا  یبرا  دی با  حتما ،  دکنن  جراهند اخوا  ی م  که  یدوستان

  ها   مدت  شود، تا  فیتعر  ثرترؤم  قصه  نیا  اگر  که  دکنن  فیتعر  مخاطب  یبرا  ار  یثرؤم  قصه  بتوانند  تا کنند    ی کارگردان  شان راحرکات  دی با  و

 . ماند خواهد مخاطب ذهن  در قصه  نیا یها  امیپ 

 از   ، میبزن  مثال  ار  نفر  کی  نکهیا  یبجا  خوب است  مختلف  یها  دغدغه  در  .میکرد  صحبت  مختلف  یها  نقش   با   مختلف  افراد  از  ما  نجایا  تا

 . میاوریب  مثال شاهد  نیحس امام اصحاب از نفر چند

  خود زمان رد که یفرد عنوان به هم حر جناب داستان .حر  جناب داستان به میرس یم ریزه جناب نداستا از بعد  ،د یکن نگاه را متن اگر

 مطرح   ، شناختند  ی م  وریغ   و   یقو  فرد  ک ی  عنوان  به   را  او   همه  و   شناختند  ی م  جوانمرد  عنوان  به  را  او  همه  و   بود   و نام آوری  اعتماد   قابل   فرد

 . م یکن یم

 که   یی ها   داستان  ن یا  گفت  ودش  یم   با یتقر  و   میکن  ی م  نقل  را  حر  جناب  داستان  . بود  هم  مغرور  ،داشت  که  یصفات   نیا  بر  عالوه  حر  جناب

 . کنند  یم فیتعر یا گونه به  مرا ه نیحس امام حرکت ریمسآیند،  ی م هم  کنار

  نیحس  امام   راه   سد  و  آید  یم  حر  ابجن  که  رسند  ی م  یی جا  به  انتها  در  بعد   و  د آی   یم   ریزه  جناب  که   رسند  ی م  یمنزلگاه   به  حضرت  ابتدا

  کنند  حرکت  کوفه  سمت  به  نیحس  امام  کاروان  دهند  نمی  اجازه  حر  جناب  که  میده  یم  ادامه  هاینگون  را  حر  جناب  داستان  وشود    می

ا یزید ب   که  خواهند  می   حضرت  از  و   شوند   ی م  ربالک  یصحرا  وارد  محرم  دوم   در  نیحس  امام   کاروان  . کنند  ی م  عوض   ار  کاروان  ریمس  و

  یم  لجاجت  حر  و  کند  یم  برخورد  ر ح  با  چگونه  حضرت  کههیم  بد  شرح  ار  داستان  دی با  نجایا  در  .کنند  ینم  قبول  حضرت  اما  بیعت کنند

 حر  جناب  به  .زنند  می  حر  جناب  هب تلنگر  کی  امام  اما  .ا بدهد ر  امام  جواب  لجاجت  با  و  دستیبا  امام  یجلو  کهد کن  یم   یکار  غرورش  ود  کن

 کهی اینجا به  حر جناب .کند  خطاب نگونهیا حر جناب به  کرد ی نم جرئت ی کس که ی حال در  .ندیبنش تیعزا  به مادرت حر یا دگوین  می

 . رود می خودشان مهیخ سمت به و دانداز می  نیپائ سر .گوید  نمی چیزیو  کند  یم ادب ا بدهند،ر نیحس امام جواب

 حر   جناب  که  یانتخاب  نآ  و  میکن  صحبت   دیبا  د،دار  وجود  حر  جناب  وجود  در  که  آشوبی  آن  از  .میویبگ  ار  حر  جناب  حال  شرح  دیبا  نجایا

  نیحس  امام   کنار  در  ، گذارد  می   رونیب  نیحس  امام   مهیخ  از  که  را  خود  ی پا  ریزه  . داد  انجام   ریزه  جناب  که  ی انتخاب  مثل   ، دده   ی م   انجام

 . دکن  ی م رییتغ او ریمس چنین نیا  و د کن  ی م نتخاب را ا نیحس امام راه ، آید یم  کنار  خودش با   یوقت هم  حر  .د کن ی م انتخابرا  بودن

  نیحس ماما .دآی  می نیحس امام سمت به و ود ش ی م کینزد اسب بر سوار حر جناب که میرس یم عاشورا  صبح به و  آییم می جلوتر

 . رود می نیحس امام سمت به و  افتاده  خاک یرو به و زانو یرو و  انیگر  کهد نیب یم ار یحر جناب
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 حضرت  از  و   دکن  یم  مخالفت  حر  جناب  اما کنند    دعوت می  ها  مهیخ  سمت   به  و  دکنن  ی م  بلند   خاک  یرو   ازا  ر  حر  جناب  نیحس  امام

 شهادت  تا   ار  حر  جناب  جنگ  حال  شرح   دی با  نجا یا  در  .دوش  می   کشته  و   د جنگ  می   حضرت  راه  در  که  دباشن  ینفرات  نیاول  جزو  که  خواهد   می

 . او داشته باشیم

  کنم  عبور  ی کل  طور  به  ها   داستان  نی ااز    که  ام   کرده  یسع  ی لیخ  من  . میکن  خارج  فضا   نیا  از  را  مخاطب  دی با  که  ستیا  مرحله  ؛بعد  مرحله

 که یی ها داستان یرو و  دیکن رجوع ی اصل متن  به شما  ستا ازین حتما  و م یکن ی م حرکت یریمس چه در  ما کهشوید  متوجه  اشم فقط  و

 . د هید انجام  یکارگردان نجاآ در و  دیکن  کار  ،دهآم یاصل متن در

 رییتغ  یکم  را  فضا   د یبا   . دینام  آزاد  را  تو  رتماد  که  همانطور  ؛یزادآ  ،حر  کههند  د   ی م  نیحس  امام  که  یام یپ   و  حر  جناب  داستان  از  بعد

 به   یگرید  قول  کنیول  .میکن  یم  مرور  هم  با  را  عاشورا  عیوقا  میدار  و  رفتیم  شیپ   سال  ۱۴۰۰  خیتار  به  ما  که  شده  ییفضا  فضا،  .میده

  یم مان  دل  که  است  ن یا  ما   برنامه   یها   وت تفا  از  یک ی  کهطرف هستیم    متفاوت  برنامه  کی  با  که  بود  نی ا  ما   ییابتدا  قول  . می داد  مخاطب

 . میباش داشته امی پ  کی خود امروزی یزندگ یبرا و شما امروز یراهد بخوا

  ی م   صحبت  ش یپ   سال  ۱۴۰۰  خیتار  از   و  می ه اشد  جمع  هم   دور  امشب  چرا  م وییبگ  مخاطب   به   و   بدهیم   رییتغ  ار  فضا   که  ستا  از ین  نجایا

 را  یکس ریزه جناب اگر که میکن یادآوری همدیگر بهخواهد  دلمان می که بوده نیا هم آن و داشته لی دل کی فقط و فقط  کار نای .میکن

 حر  جناب  اگر  و  ان نخوردتک  خود  امام  کنار  از  لحظه  کی  وا بدهد  ر  خود  یزندگ   همهبچشد و    او  کنار  در  را  یخوشبخت  لذت   که  کرد   دایپ 

 نگذاشته  تنها  را  ما   خدا  که  میکن  یادآوری  هم   به  که  مای ه  شد  جمع  هم  دور  امشب  ما ش  و   من،  د کن  بلندش  خاک   یرو  از  که  کرد   دای پ   ار  یکس

 در   یزندگ  لذت  ر،یزه  جناب  مثل  ممی توانی  هم  ما  که  هست  کنارمان  نیحس   امام  فرزندان  ازو    ن یحس  امام  نسل  از  یکس  هم  ما  و

می   و   می بده  زمانمان  امام  دستان  در   دست  میتوان  ی م  م، ی ه اافتاد   خاک  یرو  که  م یدکر  احساس  اگر  هم  ما   . میبچش  را  زمانمان  امام   کنار

   .میشو وارد زمان امام معرفت بحث به نجایا از توانیم

 به   نسبت  یمعرفت  که  هستیم  طرف  ی مخاطب  با  ما  که  دیباش  داشته  مدنظر  را  نکته  کی  فقط  .میکن  مطرح  را  یمختلف  موضوعات  میتوان  یم

  بتوانم  اگر   کنم،   ان یب  خوب  را  معرفت  بتوانم  من  اگر  که  م یبدان  .ستین  زوربه    محبت  م یبدان  . باشد   کم  ی لیخ  معرفتش   د ی شا  ا ی  ندارد  ماما

 محبت  معرفت   ن یا  حاصل  کنم،   جادیا  فرد   دل   در  را  زمان  امام   معرفت  کنم،   انیب  ثرؤم  و  خوب  را  زمان  امام  صفات  مختلف  شئون

 مثال    . دینباش  ییگو  اده یز  دنبال  به  .د یکن  منتقل ثرؤم  دیبتوان  فضا   آن  در  که  د یکن  انتخاب   را  یمعرفت  کنم ی م  د یتاک  . شود  یم  زمان  امام

 کنار در محبت ن یا للاءشا ان که میکن  انیب ثرؤم ی ول کوتاه  و  مهم صفت چند .مییبگو زمان امام از  کار صدها  و  صفات صدها نکهیا نه

  تواند  یم  ها  داستان  نیا  و  کند  کمک  ما  به  تواند  یم  ،تیب  اهل  به  انیعیش  تمسک  یها  داستان  از   استفاده  .شود  جادیا  معرفت  نیا

   .کنم رجوع امامم به توانمب چگونه رمیبگ ادی  من  که باشد یثرؤم یها داستان

  د ی با  نکهیا  از  و   امام   معرفت   از  که   ییفضا  . میکن  یمعرف   همانجا   زمان  امام   نصرت  عنوان  به  را  یکار  که  دارد  جا  ، یمعرفت   یفضا  ن یا  از  بعد

 دست   به را  دستمان  دی با ما  نکهیا  از  بعد  و  تمسک  از  بعد  .است  الزمان  صاحب  به  ی تمسک  یفضا م،یکن   ی م  صحبت  ، میکن  رجوع  امام  به

 و  کوچک  یلیخ  کار  کی  میبتوان  و  میکن  دایپ   ورود  الزمان   صاحب نصرت  یفضا  در  ما  که  است  مناسب  فضا  م،یبسپر  الزمان   صاحب

 . میکن منتقل مخاطب به راو ...  دادن صدقه کردن، سالم کردن، دعا  حد در ثرؤم یلیخ

  توانم   یم که یکار من  پس .شود یم   آشنا فضاها نیا با دارد تازه بمخاط نیا م یبدان .باشد  یسخت و بزرگ اتفاق  ،اتفاق  نیا که ستین ازین

 ن ی تمر  همانجا   را  سالم  ن یا  کن،   سالم  زمان  امام   به  م یبگو  بخواهم  اگر   یعن ی  . باشد  ی مثل  قابل   و  راحت  کار   د ی با  ، دهم   شنهادیپ   و   انجام

  . م یکن  گوشزد  و   یادآوری  مخاطب  به  میتوان  ی م  را  همه  شب  ا ی  صبح  کنم؟   سالم   نشایا  به  ی ک  .کنم   سالم  زمان  امام   به   بار  کی  و   میکن

 غافل  نیا از هم بعد .ی کن سالم د یبا  نگونهیا ،یکن  دل و درد  ،یبزن حرف امامت با یتوان یم نگونهیا تو که م یبده ادی  مخاطب به د یبا یحت

  از  را فرصت نیا مخاطب که یی دعا و یجمع دسته یدعا از .است مستجاب عاد که است ییجا نیحس امام یعزا مهیخ  البته که مینشو

   .میده انیپا  را برنامه زمان امام فرج ی دعا  با که میکن  یسع حتما برنامه یانتها در و  دنده  دست

ه  آمد   آنجا  که  یافراد  .دینیبب  ارکتد  را  پاسخ  و   پرسش  بخش   و  ما   با  ارتباط  بخش   ،یسنجنظر  بخش  غرفه،  یاجرا  انی پا  از  بعد  دیتوان  یم

  .باشد  الؤس  صدها  ذهنشان  در  است  ممکن  .ستندین  آشنا  ما  ینید  و  یاعتقاد  یفضا  نیا  با  که  هستند  یافراد  شد،  گفته  که  همانطور  ،ندا

  و  دیآ  یم  شیپ   ها  الؤس  نیا  که  دیبدان  یعیطب  .دیکن  جذب  را  مخاطب  و  دیریبگ  ارتباط  مخاطب  با  دیباش  توانسته  خوب  شما  است  ممکن

  بلد   شما   د یبگو  نکهیا  ا ی  کند  عیضا  را  شما  نکهیا  خاطر   به  نه  .بگذارد  ن ایم  در  شما  با   را  خود  یها  الؤس  که  شود  ی م  دغدغه  مخاطب  یبرا



 

 8صفحه 

 

   90کارگاه شماره 

 "با ستاره ها"آموزش اجرای برنامه غرفه ای     

  جا پس   . دیکن  آرام  را  ذهنش  و دیده پاسخ  ش یها  الؤس  به شما  که خواهد  یم   دلش  و برده  لذت   و  گرفته  ارتباط  او  نکهیا  عنوان  به  .دیستین

 وباشد   فضا هم دی با هم آن .دینیبب تدارک  ،رود یم  آنجا مخاطب یلی خ که یبخش کی عنوان به هم را پاسخ  و پرسش بخش آنجا که رددا

 . دیکن گوشزد  ،باشند پاسخ و پرسش بخش  در خواهند یم  آنجا که ید یاسات به  دی با  هم  آنجا در د،یداشت برنامه یاجرا در شما که  یتفاوت

 

 غرفه   از  خارج  ا ی کنار  در  دیتوان  ی مهم این است که شما   دهی ا  کی  .دیباش  داشته هم  را  نده یآ  در  ارتباط  و یسنج  نظر  یها  بخش دیتوان  یم

 امام   با   و  د ی ایب  . مییگو  یم  نجوا  یتابلو  آن  به  اصطالحا   .سدیبنو  زمان  امام   به  را  خود  حس  جمله  کی   در  یهرکس  کهاین  ، دیبگذار  خود

 از  ی کی  و  است  ییبایز  و  زیانگ  خاطره  یتابلوها  ادیز  اریبس  تابلوها  نیا  .کند  منتقل  را  خود  حس  جمله  چند  ا ی  کی  در  و  کند  نجوا  زمان

 ،دیا  داشته  او   با  شما  که  ییگفتگو  ن یا  به  چقدر  و  گرفته  ارتباط  شما  با   مخاطب  چقدر  که  دیشو  متوجه  دیتوان  یم  شما  که  است  ییکارها 

   . دیکن استفاده  دیتوان یم  ها  المان نیا زا .است شده کینزد

 ۴۵  حدود   در   یزیچ  د،یداشت  شما   که   ییاجرا  و   ی ورود  زیم  با   و  است  شده  تمام   برنامه  ینظرسنج  و   پاسخ  و   پرسش  بخش   از  بعد   عتا یطب

 ۱۱  و  مین  و  ۱۰  ساعت  تا  و  دیکن  شروع  ظهر  از  بعد  ۶  ساعت  حدود  در  دیتوان  یم  شما  را  برنامه  نیا  .است  شده  گرفته  مخاطب  زمان  قهیدق

 مختلف   یها  برنامه  که  نده اآمد  رونی ب  فقط  و  ندارند   ی خاص  کار  که  یافراد  و  ها  تجمع  نیا  چون  .است  نیهم   می تا  نیبهتر  .دیباش  داشته  شب

  بعد که مین و ۶ و ۶ ساعت از ،است لیتعط که امیا آن غروب در اما .میکن هماهنگ میبتوان سخت دیشا  را زمان نیا روز میتا در نند،یبب را

 . دیکن استفاده شب ۱۰ و م ین و  ۹ ساعت حدود  تا دیتوان یم ،ستا مغرب اذان از

 جایگزین   یها  یمجر  حتما   دی با  .داشت  خواهد  اجرا  شب  کی  در  حداقل  بار  ۸  تا   ۷  حدود  غرفه  هر  باشد،  یثرؤم  دعوت  دعوت،  اگر  عتا یطب

 بابت   ن یا  از  المانیخ  د یبا  ما   . فتدیب  یمختلف  اتفاقات  است  ممکن  .است  ی نیسنگ  کار  ،نداد  انجام  اجرا  ۸  الی   ۷  نیا  چون  . باشند  داشته  هم

   .شود او نیگزیجا یگرید  فتد،یب  یاتفاق نفر یک یبرا اگر که دارد آماده  یمجر دو   حداقل غرفه  هر که باشد راحت

  . خواهد   یم  یمجر  دو  غرفه  هر  پس  .مینیبب  تدارک  هم   ییبایز  دکور  بتوانیم  اگر  و  ینورپرداز  ،یصوت  یها   ستمیس  دی با  ما  یها  غرفهبرای  

  یانسان   یرویننیاز به    برنامهاین    .شود  هماهنگ  هست،  وکال  و  یصوت  یها   افکت  به  ازین  که  ییجاها  و  باشد  یصوت  ستمیس  پشت  که  نفر  کی

 ستگاه یا  ن یچند  د یبا   د، یباش  داشته  ثرؤم  ی ورود  با   را  ی ا  برنامه  ک ی  دیبخواه  شما   اگر   .خواهد  ی م   یادیز  ثرؤم  دعوت   یروین  .دارد  ینیسنگ

  . دیدار  ییرایپذ   یبرا  یتدارکات  یروین   و  دریل  به  ازین  زهایم  تعداد  به  .انجام دهند  یا  لحظه  دعوت  که  دیباش  داشته  برنامه  اطراف  در  مختلف

 . کنند  تمام  دیبا گری د چقدر و  مانده زمان چقدر که دهند  تذکر ها   رفهغ  مجریان به را زمان که دارید  ییدرها یل به ازین

 نی ا است کهنیاز به مواردی  یسنجنظر بخش یبرا  .کند  تیرعا پاسخ و  پرسش بخش یبرا را نجاآ نظم که ستا ازین  یداخل انتظامات کی

 ۵۰۰  نیب  اگر  ی شب  که  این چنینی  برنامه  کنم   ی م   فکر   . دیباش  ده ید   تدارک  رو ین  آن  یبرا  و   فکر  ها   آن  به   قبل  از  حتما    را  مختلف  ی ها  باکس 

 عاشورا   شب  دو   مخصوصا   و   ام یا  آن  که   د یبدان  یعیطب  هم   را  نیا  .ستا  ی انسان  یروین  نفر  ۳۰  حداقل   ازمندی ن  باشد،   داشته  یورود  نفر  ۸۰۰  تا

  یسخت  کار  ها   شب  آن  در  زیم  و   یصندل   هیکرا  . دیکن  فکر   آن  تدارکات  به  قبل   روز  چند   از  دی با  د،یریبگ  برنامه  دیبخواه  اگر  ، بانیغر  شام   و

 یی راهگشا  حاتیتوض  امیدوارم  .دیکن  تیریمد  آن  یرو  دیبتوان  تا   دیباش  گرفته  را  الزم  یانسان  یروهاین  و  انجام  یزیر  برنامه  بلق  از  دیبا  و  است

 نی ا  از  و  دیباش  داشته  توجه  آن  به  محرم  امیا  یبرا  یغیتبل  کار  کی  عنوان  به  را  بسته  نیا  که  باشد  شده  جادیا  شما  در  زهیانگ  نیا  و  باشد

 . باشد شده کسب الزمان صاحب تیرضا وگفتگ


