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ُ
 َاعوذ

 96گروه سنی مخاطب برنامه: نوجوان، جوان و بزرگسال فاطمیه 

 یعرض ادب و احترام خدمت بزرگواران گرام

است.    یزشیانگ  یغیبرنامه تبل  کی  م،یکه امشب در خدمت شما بزرگواران هست  ای  برنامه مشخص است، برنامه  نیهمانطور که از نام ا

افراد  نیخودمان و مستمع  شتری ب  قیبرنامه جهت تشو  نیا آستان    هب   شتری ب  یخدمتگزار  زی ن  و  کنند،  یکه در مجالس شرکت م  یو 

 ام یبودن به ا  کینزد  لیما به دل  یمختلف اجرا کرد ول  یها  در مناسبت  توان  یبرنامه را م  نی. اباشد  یم  اهلل االعظم  یحضرت ول

  نیا ی ول باشد، و محرم  هیفاطم امیدر مورد ا شتریب مانیها کرد. بهتر است مثال میصحبت خواه امیا  نیحول و حوش ا شتریب ه،یفاطم

 اجرا شود. یجشن و عزادار یها  و برنامه مجالس مربوط به ائمه در مورد همه تواند  یبرنامه م  نی که ا د یداشته باش ادیرا حتماً به 

ما    یی وفا  ی و ب  به آن توجه نمود، غربت امام زمان  دیبا  شتریکه در اجراها ب   یدو موضوع دارد که موضوع اصل  یزشیبرنامه انگ  نیا

انتخاب    یبه عنوان موضوع اصل  توان  یرا م  ها  نیکه همه ا  است  شانیاصحاب نسبت به ا  یوفادار  ن یهمچن  نسبت به امام عصرمان و

 کرد.  

اصحاب و   یزندگان  تگریاست که روا یخیتار یها تیها و واقع داستان ،آن است یبرنامه بر رو نیصحبت ما در ا شتریدوم که ب موضوع

 . باشد ی نکردند، م یار یرا  که ائمه یدشمنان و آن افراد یحت ا یو  تیاهل ب ارانی

مثال   یکه اگر ما برا مینیو بب میخود را در آن فضا قرار ده میکه بتوان میرا به وجود آور ییاست که فضا نیبرنامه ا نیا یهدف از اجرا

را    یچه انتخاب  م؟کردی  یو ما چه م  داد  یما چه رخ م  یو برا  افتاد  یم  ی چه اتفاق  م،یو در آن زمان بود  یخیدر کربال، در آن واقعه تار

  .دیا یبوجود ب  شانیدر ا  یهمزادپندار  ی نوع   د یتا شا   م یخود را در آن زمان قرار ده  نیمستمع  مخواهی  ی م  نی. همچنمی داد  ی انجام م

  گاه . آنشود  می   تر  راحت  یلیخ  شیبرا  یرگیمیتصم  نند،یعاقبت کارشان را بب  نیشخص، افراد موفق و همچن  ی که وقت  ی حالت  مانند 

داستان حضرت »ما    ی. وقترساند  یم  جهینت  نیما را به ا  ،یکه وفادار  مییرا بگو  تیکه ما کل  ستین  اتیکل  سری  کی  انیصرف ب  گردی

 . دیآ می بوجود تر راحت یلیافراد خ یبرا رشیپذ  م،یکن  یم انیرا ب «حضرت اسماء» ای و  «فضّه

 : میکن ی را نقل م مثال داستان حضرت فضه یبرا

؛ نقل شده، مثالً کتاب دفترچه خاطرات حضرت فضه  شانیکه از ا  یی ها  داستان  به  زین  و   میکن  یبزرگوار توجه م  ن یا  یبه زندگان  یوقت

 سر سفره   شانی. امیبزرگوار باش  ن یا  یلحظه به جا  کیتا    میتمام لحظات عمرمان را بده میکرد یو آرزو م  میکه دوست داشت مینیب  یم

آن حضرت در    .نشستند  یسر آن سفره مبر    نینب یو ز  نی، حسنو حضرت زهرا  نیرالمؤمنیکه حضرت ام  نشستند  یم  یا

نبود. در   حضرت زهرا  اریدر آن مرتبه و در آن لحظه    ی کس.  در آن وجود نداشت  ی کس  د یبودند که شا  یا  ی خیتار  ع یاتفاقات و وقا

ا  تینها تشو  ها   نیهمه  ترغ   قیباعث  ا  بیو  به  ب  شود   یم   نیما  ول  شتریکه  آستان حضرت  زمان  یبه  امام  االعظم حضرت    اهلل 

 . میکن گزاریخدمت

حدوداً    کنند،   یرا مطرح م   یمباحث  یزشیکه به صورت انگ  هایی   یاست. تمام سخنران  قهیدق  15تا    10ها حدود    برنامه  نیمدت زمان ا

  یما نه استدالل  . چون بحثمیصحبت نکن  شتریب  قهیدق  15تا    10  زمانِ  نیجلسات از ا  نیدر ا  میکن  یم   یاست و ما سع   یبازه زمان  نیدر ا

. اما  شود  یکه در مباحث مربوطه اعالم م  یموضوع اصل  کیبه عالوه    .است  یخیتار  تیواقع  کی  انی صرفاً ب  ؛ی نقض  هن  ،یاست، نه اثبات

در   یکه به نوع   ی هرکس  زین  صاحب مجلس و   سخنران، مداح و   مجلس اعم از  ی صورت است که با عوامل اصل  نیما به ا  یاصل اجرا 

. به هر حال بهتر است میبرنامه را به شکل مطلوب اجرا کن  نیشود تا ا  نجامالزم ا  یها  یهماهنگ  ،دارد  یمجلس نقش اساس  یبرگزار

و نه    ی، نه مداحیبرنامه نه سخنران  نیتواضع از او اجازه گرفته شود. ا  تیانجام شود و در نها  یکل  یهماهنگ   کیکه با سخنران هم  

خواهد   ی. چون سخنران، بعد از ما سخنرانردیگ  یاست که در آن مجلس صورت م  ای  گونه  حالت داستان  کی  انیاست. ب  یشعرخوان

  یبرنامه ها  ر یسا  متفاوت با   یزشیحالت داستان گونه انگ  کی  جادی هدف ما ا  ی نخواهد داشت. از طرف  یا  ده یما فا  یکرد، پس سخنران
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شود. چون مباحث  ام دو نفره انج  ا ی نفره   کیبه صورت  تواند  ی برنامه م ن یتاکشو است. ا ی بتوان گفت نوع  د یباشد. حال شا ی مجلس م 

  ی است که بر حاالت درون  نیبهتر ا  . میکن  انیمطالب خاص را ب  یسر  کیو    میبزن  یجاها به مقاتل سر  یبعض  د یاست و شا  یخیتار

 ی خوان  به مقتل  هی. چون شبمیکامالً کنترل کن  د یحاالت را با  نی. امیباش  تسلط کامل داشته  د یشد  ه یو گر  د یشد  خودمان، مثل خنده

  ،مجلس  کیدر    میمثال اگر بخواه  ی. براشود  یم  انیب  یحاالت  نیهم چن  نجایا  .میکن  یم  انیرا ب  یخیتار  واقعه  کی  یمقتل خوان  در  .است

اگر    م، یکن  ان یب  کردند،   یرا م   نیو سفارش امام حس  بود  بیجناب حب  یکه سرشان بر زانو  ی جناب مسلم ابن عوسجه زمان  تیروا

مطلب  نتوانند  شود که افراد    و باعث  میاصل مطلب را از دست بده  انیب  دیشا   م،یخود تسلط کامل داشته باش  یدرونبر حاالت    مینتوان

 را کامل درک کنند.  

سرودها و   ها، یمثل مداح یی از آواها توان یمثال م  یبرا. برنامه استفاده کرد نیدر ا توان یاست که م ییمورد ابزارهادر  یبعد مطلب

،  نیامام حس  یرا با موضوع نوکر  ی مداح  ا یآوا    کیبرنامه    یکه ابتدا  صورت باشد:  نیبه ا  شود  یم  هیاستفاده کرد که توص  رصداهایز

.  ابد ی   انی صورت پا  ن یبه هم  زیو در انتها ن  میپخش کن  به آستان ائمه  گزاری  و خدمت  ینوکر  نیفدا وهمچن  یعصر روح  یحضرت ول

 سخنرانی   تکه  توان  یاجراکننده م  دیبه صالحد  یاستفاده کرد. حت  ها  مداحی  تکه  ایو    رصداهازی  از  برنامه   انیدر م  توان  یم  نیهمچن

  یبودن و داستان  یخیبه خاطر تار  زین  استفاده کرد. و  یریتصو  یها  پیو کل  نتیاز پاورپو  توان  یهم م   یلحاظ بصر  هرا پخش کرد. ب  یی ها

. مثالً  میمختلف استفاده کن  یاز آواها  میتوان  یم   یحت  ی و صوت  ی. در قسمت سمعمیدسته مطالب بهره ببر  نیاز ا  توان  ی بودن بحث م

  ی توان از صدا  یم  یدر قسمت  ای.  میزدن و ... پخش کن  ری شمش  یصدا  ریجنگ نظ  یصدا  م،یکن  یکه در مورد جنگ صحبت م  ییدر جا

برنامه  هیحزن و گر اندوه در  برامیاستفاده کن  مانهای  و  ب  یکه فضا  نیا  ی.  را  تأث  شتریجلسه  در مورد   میقرار ده  ریتحت  )خصوصاً 

از    توان  یم  شود،  یکودکان و نوجوانان اجرا م  یگروه سن  یمختلف استفاده کرد. اگر برنامه برا  های  از لباس  توان  یم   یحت  ،کودکان(

سرباز را درآورد    کی  یسر گذاشت و ادا  یبر رو  خودی  استفاده نمود. مثالً عبا بر دوش انداخت، کاله  ،دارند   یخیکه جنبه تار  هایی   لباس

توان   ی م  ها   نیاستفاده کرد. در کنار ا  برنامه  ن یدر ا  توان  یم  یشینما  شبه  های   مدل  نیخاطره پرداخت. از ا  کی  انیحالت به ب  ن یو در ا

که مناسب آن مجلس و آن    هایی  لباس  ای بلند،    ی مشک  ی لباس عرب  کی  ،ی شال مشک  ک یدر جلسه شرکت کرد و از    ی با حالت رسم

 . میمراسم است، استفاده کن

و به شکل متکلم وحده به   نفره  کی: به صورت  اوّالً  تواند   یشود، م   ی استفاده م  یرسم  یبرنامه به صورت اجرا  ن یکه در ا  هایی   مدل

اجرا به صورت    دوم . شکل  مکنی  یو صحبت م  میستای  یم  کروفونی م  ای  و  بونیتر  کیکه پشت    بیترت  نیبه ا  .باشد  یرسم  یلیصورت خ

. در  میریموضوع در نظر بگ نیا یمجلس برا  کیدو غرفه را در  ا ی کی باشد و   ای به صورت غرفه تواند یاجرا م نینفره است. همچن دو

مجلس را در   نیسنگ یچون فضا .باز است شتریبدستمان  م، یداشته باش یشیو شبه نما گونه شینما یی که اجراها نیا یحالت برا نیا

برنامه داشته    یو اجرا  یحالت سخنران  گری نفر د  کیو    یشینفر حالت نما  کیمثالً    .باشد   یقیتلف  تواند  یم   مانیاجراها  م،یحاالت ندار  نیا

 باشد. 

نکرده    جادیا  یادیز  زیتفاوت و تما  مانهای  برنامه  ریما با سا  ینحوه اجرا  دیکه شا  میتوجه کن  دینکته را با  نیمورد انتخاب مطالب ا  در

آن   یخیاست که انتخاب شده و مخصوصاً بُعد تار  یکرده است، مطالب  زیها متما  برنامه  ریبرنامه را نسبت به سا  نیکه ا  یزیباشد. اما چ

برنامه    ن ی. به عنوان مثال ما در اشود  ی م  ان یب  نجا یاست که در ا  یم یاستفاده از مفاه  نیبرنامه گنجانده شده و همچن  ن یااست که در  

غربت امام و روشن است. مثالً در مورد    ان یع   ار یبس  اریکه بس  مکنی یم انیب مربوط به امام زمان  ی عنوان اصل  ک یمطالب را تحت  

 ی م  شانیورد ارا به صورت مشخص در م  ثیحد   کیو    مکنی  یم  انی را ب  قسمت از غربت امام زمان  کی  ی . هر روز، به نوع زمان

ا  مخوانی :  گریمدل د  کی.  مکنی  یم  انیواضح و مشخص ب   یلیرا به صورت خ  ها  نیهستند و ... . ا  دیطر  ،هستند  دیفر  شانیکه مثالً 

وجود دارد که   یجمالت  طاهره  قهیمثال در خطبه فدک حضرت صد  ی. برا«و مستتر است  یپنهان  صورتبه    یعنوان اصل  نیا  انیب»

و    د یکرد یتنبل د،یرا داشتبا م یو همراه  یاری   یی که توانا  یصورت  در  د، ی کرد  یمن سست  ی اریکه شما در    کند  یبه انصار عتاب م   شانیا

که حضرت   د یا یب  یکه مبادا روز  م زنی  یبه خودمان م   یدرون  بینه  کی  ، جمالت از خطبه فدک  نی ا  انی. با بدیکار را انجام نداد  نیا

که   مکنی ینم  انیو واضح ب  انینکته را به صورت ع   نیعنوان ا  چیجمالت قرار دهند! دقت شود به ه  نی ما را مخاطب ا  طاهره  قهیصد

و تذکرات را به خود خواهد داد.    ها بینه  نیدرون خودش حتماً اهرکس  ی ول م، یگرفته باش قرار ما مورد خطاب حضرت زهرا د یشا
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خواهیم، طی    بعد از آن شاید بتوانیم از وقایع تاریخی هم استفاده کنیم و یک داستان را به صورت کامل بیان کنیم و نکاتی را که می 

  بیان شده   این مطلب کامالً ،حضرت مسلم بن عوسجه و جناب حبیب بن مظاهر تآن داستان اعالم کنیم. مثالً در همان داستان شهاد

آن قسمتی مهم    ،های تاریخی برای ما   دیگری به آن اضافه کنیم. در مورد انتخاب وقایع و اتفاق   نکتهاست و اصالً احتیاجی نیست که  

  هایی از تاریخ را انتخاب می   آن برگهگزاری و همراه معصوم بودن و مبلغ بودن آن فرد همراه باشد.  پذیری و خدمت   است که با والیت 

 را بیان کنیم:داستان ردّ الشمس  میخواه ی نیم که این بار را برای ما داشته باشد. به عنوان مثال مک

  نمی   چشم   به  مطلب   این  در  پذیری گزاری و والیتعد خدمت، اصالً بُنگاه کنیم ،که در ذهن من است  ی عداگر به داستان ردّ الشمس از بُ

ها و   رویم سراغ داستان احتیاجی به بیان این داستان نداریم. می م،یکن برداشت نمی داستان نیچیزی را از ا نیحال اگر ما چن .خورد

گزاری، همراه بودن با معصوم، مبلغ بودن و دفاع از معصوم را حتماً عد والیت پذیری، خدمتهای تاریخی که بُ  روایت  وها    وقایع و نقل

شهادت ایشان و    داستان تبعید ایشان به ربذه و برگشت ایشان و نحوه  .کنیم  یداشته باشد. برای مثال داستان جناب ابوذر را بیان م 

  ، هنگامی که ایشان بعد از شهادت حضرت صدیقه . داستان جناب سلمانمکنی  ی م  انی را ب  نیامثال ا  از ایشان و  دفاع امیرالمؤمنین

وقتی    .است  کنم و اعالم کنم که حقایق امر به دست امیرالمؤمنین  انیمسجد حقایق را بخواهم در    اعالم کردند که من می  طاهره

که همه با    بود، مشاهده کرد  شدید حکومت نظامی که در مسجد حاکم شده  طیو شرا  انگیز  حاضر شدند و آن فضای رعب  سجددر م

شان را به سر بسته بودند    حالی که دستمال زرد جنگی  ، درلمؤمنیندر آن لحظه حضرت امیرا  .بودند  ایستاده  یشمشیر به استقبال و

ها و وقایع تاریخی و شرح    شوند. بیان این داستان  و به همراهشان آلت جنگی داشتند، وارد مسجد می  ودندب  و شمشیر حمایل کرده

  یهای بسیار خوبی که بعض داستان انیب  ،بودند، و همچنین در بعضی از مواقع یا از تابعین ائمه حال افرادی که از اصحاب ائمه

، داستان . برای مثالتواند مشوق باشد  یداستان ها م  ونکات  نیامثال ا و  نقل کرده اند از علما در نشر احادیث و دفاع از حریم ائمه

  ها به ما، برای این که در این راه قدم بگذاریم، انگیزه  سایر بزرگواران. بیان این داستان یا عالمه حلی ،  حامد حسین هندیمیرزندگانی  

 دهد.   می چندانای دو 

افراد    نیگیریم، این است که ا  که ما در مباحثمان در نظر می  یا  کردند. نکته  یاز طرف دیگر کسانی هستند که مخالف این راه را ط

  ولی در کنار معصوم و در مصاحبت با معصوم قرار گرفته  نیم، افرادی هستند که معصوم نیستندک  که ما بیشتر در موردشان صحبت می 

اند، برای ما مهم است. از یک طرف ما جناب سلمان را داریم، جناب حبیب   چه انتخابی کرده   که  حال این  .اند   همراه با معصوم بوده   .اند

 ها افرادی بودند که در ابتدا   . اینداریم  زیداریم و از طرف دیگر امثال طلحه و زبیر را نبن مظاهر را داریم، جناب مسلم بن عوسجه را  

تحصن کرده   امیرالمؤمنینکه در منزل    یگروه  انیدر م  ریکه زب  میدار  یخیتار  های  در نقل  یاسالم آوردند و مسلمان شدند، و حت

فرو   ای را به چه دره  یجهت او، و  رییو تغ  یها و عدم همراه  انتخاب  نیو ا  افتد؟  یم  ریزب  یبرا  یبودند، حضور داشت اما بعد چه اتفاق

 که آنها کردند، برحذر دارد.  هایی که ما را از آن انتخاب نیدرس ا . درس باشد ما  یبرا تواند یم  نهای. همه ابرد یم

  شان یدرباره ا  ی حکم  چیکه ما ه  «یبن صرد خزاع  مانی»سل به نام    ی فرد  ا یمثل او و    یافراد  ای و    (هایالله عل  ةلعن)جعده    یداستان زندگان 

از    یکیکه    یدر صورت  .ستندیکربال ن  یامروز جزو شهدا  شانیاست که ا  نیا  ،م یدان  یم   شانیکه درباره ا  یزیحداقل چ  ی ول  م دهی  ینم

  ریبن مظاهر و مسلم بن عوسجه و سا   بیهمراه حب  توانستند  یمقام نائل شوند و م  نیبه ا  توانستند  یبودند و م  فهکو  انیعیبزرگان ش

زمان  ی افراد، جزو کسان امام  امام معصوم    باشند که  انصار فاطمهو  با لقب  را  بن حر    داللهی»عبمورد خطاب قرار دهند.    آنها 

او داشتند و کوشش   تیدر هدا  یصحبت کردند و سع   شانیرفتند و با ا  شانیا  مهیشخصاً به خ  نیبود که امام حس  ی کس  «یجحف

ا ول  شانیکردند  کنند،  همراه  خودشان  با  فرما  یهمراه  فرد  نیا  ی را  به  و  حس  ش ینکرد  ابد  نیامام  خذالن  به  و  ننمود    ی توجه 

 . دیدچارگرد

فقط شناخت و    د ی. شاستین  خی تار  ان یب  ، مطمئناً صرف  ست؟یچ  ، میکن  انیرا ب  یخیتار  ع یوقا  یسر  ک ی  میکه بخواه  ن یهدف ما از ا

حضرت اسماء بنت   ،حضرت فضه  ،جهیابوذر، حضرت خد  یکه از زندگان   یزیآن چ  .ما مهم نباشد   یجناب سلمان برا  یوگرافیب

است که ابتدا به خودمان    نیا  م،یر مباحثمان استفاده کند  متوانی  ی ما مهم است و ما م  یبزرگواران برا  ر یام سلمه و سا  ضرتح  س،یعم

و در هر زمان،    ییو کم و کاست و دارا  ت یو هر محدود  ییبا هر توانا  ی که هرکس  م یمستتر تذکر ده  اریبه صورت بس  گرانیو بعد به د 

 م،یکن ی استفاده م  شان یو از زندگان  م بری یها نام م افراد که معموالً ما از آن  ن ی. اکند گزاریخدمت  در آستان ائمه تواند  یم
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توانستند   یافراد مثل ما حق انتخاب داشتند؛ م   ن یبا ما دارند. ا  ی شتریب  تیجهت سنخ  نیهستند و از ا  رمعصومیمعموالً غ

ما الگو    ی و برا  سلمان و مقداد شده اند  ،ضهکردند که امروز ف   هایی  ها انتخاب  خوب و بد را انتخاب کنند. آنها در بزنگاه

و   یکه در ادامه راه چطور از وقت و زندگ میریخودمان سرمشق بگ یتا برا میموفق استفاده کن یالگوها نیاز ا مخواهی یما م هستند.

به ظاهر    شان  یو اقتصاد  ی اجتماع   تیشأن و موقع  ن یکه از باالتر  جهیدمثال حضرت خ  یبرا  .میاستفاده کن  مان  ییو توانا  ییدارا

  ای که از دن  یروانداز هم نداشتند و باز هم در آن لحظه، وقت   ک ی  دی که در هنگام وفاتشان شا  یی صفر آمدند؛ تا جا   ریتنزل کردند و به ز

که    یدفاع کنند. وقت  شانیاز ا  دی و با   دشای  که  طور که نتوانستند آن  کردند  یم  نسبت به حضرت رسول  یاظهار شرمندگ  رفتند،  یم

 .میندار به آستان ائمه گزاریکردن در خدمت یکم گذاشتن و تنبل یبرا یی که ما جا  مینیب یم  م،یبزرگواران بنگر نیا ی ما به زندگ

را از شام اخراج کرد و با    شانیا  هیشدند. معاو   دیمختلف تبع  یبار، به شهرها  نیچند  شانیطور است. ا  نیجناب ابوذر هم هم  یزندگان 

از گوشت بدنش تماماً آب شد و )به قول معروف(    که  یفرستاد. به طورشتر بدون پاالن و جهاز، به تاخت، به سمت دارالخالفه عثمان  

  ن یرالمؤمنیو دفاع از ام  ثیاحاد  انی باز هم شروع به ب  د،یرس  نهی به مد  ی حال وقت  ن ی. با ادینرس  نهی به مد تر  شیب  یپوست و استخواناو  

 .دینکته توجه کن نیحتماً به ا ات، یها و روا . پس در انتخاب داستانمیاستفاده کن یالگوها در زندگ  نیاز ا د یما با کرد.

و قرار   میستین  یقاض  ایاست که: ما مورّخ و    نیا  م، یمورد توجه قرار ده  دیبا  یخینکته که در استخراج مطالب تار  کی

 یمطلب نظر   ن یدر مورد ا  میواقعه بزرگ، بخواه  ک یاتفاق کوتاه از   کی  ا ی کوتاه    یِخیواقعه تار  ک ی  دنیصرفاً با شن  ستین

ها   که اگر من در آن زمان بودم، چه  مییو بگو  میکن  سه یرا با آنها مقا  خودمان  م؛یدر مورد آن افراد صادر کن  یحکم  م؛یبده

  ی حت  ما در راه اسالم و در راه امام زمان  دیشا  د، یاز اسات  ی کیاست. به قول    تیاهم  زئحا  ارینکته بس  نی! اکردم  یکه نم

باش  یلیس  کی نخورده  ا  نیا   یول  م، ی هم  در  شرا  ها  جنگ  نی افراد  آن  در  و  برداشتند  همراه   طیجراحت  سخت، 

پس ما خودمان را به   که کردند، دچار خذالن شدند.  کارهایی  و  ها  بعدها به واسطه انتخاب  د، یبودند. شا  نیرالمؤمنیام 

 افراد   یرگی  میو تصم  یرگی  جهی نت  حوهو افراد و ن  نیمطالب ما، به مستمع  انیدر نحوه ب  ها   نی. چون امینکن  سهیها مقابا آن  یراحت  نیهم

را به   خیتار  های  قسمت  نی. حداقل ام یکن  یو قضاوت   میبده  ینظر  چیموارد ه  نیکه در رابطه با ا  ستیاست. پس ما قرار ن  ررگذایثأ ت

  در رابطه با آن موارد حیصر ظراتو بزرگوار، ن هیفق  یعلما  ایامام معصوم  نکهی. مگر امینکن یموارد صحبت نیو در ا م یحال خود رها کن

 . مینظرات استفاده کن نیاز ا متوانی یکه م نجاستیا. داده باشند

شنونده   ق،یطر  نی و به ا  میکه داستان را در ذهن مستمع خود پرورش ده  م یکن  ی به طرق مختلف سعخوب است که    اریبس

 ی صدا  جادیمختلف، مثالً ا   یصداها   جادی ا  لهیبه وس  هدف  ن ی. امی همراه کن  قهرمان داستان  ای   یرا با فرد اصل  و مستمع

ا  یجنگ، صدا  به صورت کالم   دموجو  های   یزکاریر  یصدا   جاد ی باد،  به هر نحو   ،یدر داستان  با فضا   یو   مجلس   ی که 

هم   یر گی  جهیهمراه شود و مطمئناً نت  شتر یکه شنونده ب  شود  یباعث م   کار  نی. ا ابدی  یداشته باشد، تحقق م   یهمخوان

  ن یالبته با ا  .کرد  فادهاست  ها  یمداح  های  از تکه  توان  یم  .دآی  یدر افراد بهتر به وجود م   زشیو آن حس انگ  شود  یبهتر انجام م 

در   یچون بحث عزادار  !یشود نه صرفاً عزادار  گزاریکه منجر به خدمت  میریبگ  ای  جه ینت  از احساسات و عواطف  مخواهی  یکه م  کردیرو

که سخنران    گر یفرد د  کیهم توسط    ی مطالب علم  ان یو استدالل و ب  ی سخنرانانجام خواهد شد. بحث    یگریتوسط فرد د   مجلس

 .دیرس میبه آن خواه مان یریگ جهیکه در نت میدار اجیاحت یزشیانگحس   کیآن مجلس است، انجام خواهد شد. پس ما به  ربزرگوا

برنامه    کیکه در    ی خیمطالب تار  نیو ا  ها   داستان  نیوجود دارد، بهتر است همه ا  یخیکه در مباحث تار  هایی   بیبه خاطر فراز و نش

  کتاب بهتر بود    دی قسمت شا  نی. در ا هستند، چک شود  یخیو مطالعه تار  خ یکه اهل تار  یدیاز اسات  یک ی، حتماً با  قرار است اجرا شود

و احتمال وجود   کرد د ییتأ  شود  یصد همه مطالب را نم در در کتب مختلف مطمئناً صد  نکهیبه خاطر ا یول  کردم، یم  یف را معر هایی 

اهل   داساتی  به  مراجعه  با  بزرگواران  شاءاهلل  إن  .کنم   ینم  یرا خدمت بزرگواران معرف  یفعالً کتابخاطر    نی، به همنظرات مختلف هست

 . ندفرمای یرا حتماً چک م یخیتار اتیها و روا ، داستانفن

 : کنم یهست که در ادامه خدمتتان عرض م  ی: چند نکته اصلمهم  های نکته
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  نی. چون ام ینرو  نیبه مستمع  و تذکر  حتیاست که هرگز سمت نص  نیا  ، میمورد توجه قرار ده  دیبحث با   نیکه در ا  ی نکته اصل  -1

ها  آن داستان  انیبعد از ب  تاً یو نها  میکن  انیموضوع را ب  کیفقط و فقط قرار است که  عکس خواهد داشت!    جهینت  م،یو تذکر مستق  حتینص

انگ از آن حس  امام   یسال، در مجالس عزادار  کیمثال    ی. برامیده  شنهادیراهکار را پ   کی  تاًینها  م،یکه به وجود آورد  یزشیو بعد 

  اشاره  شنهاد،یپ   کیبه عنوان    تی در نها   . شد  یم   انیب  یخیتار  های  داستان  ،شد   یم   انیب  غربت امام زمان  نکهیبعد از ا  نیحس

و شکالت در    ینیریمثالً پخش کردن ش  ای داد.    شنهادیبه افراد پ   دست کارها  نیاز ا  توان  ی. مشد  یم یخانگ   لسمجا  یهم به برگزار  ای

کرد.  هی توص توان یم  ،که در آن مجلس هستند یمدل کارها بسته به سطوح مختلف و متناسب با افراد نی. از ایو شادمان  د یمجالس ع 

 ما دارد.  یعکس برا جهیکه حتماً نت می و تذکر نرو حتیکه هرگز سمت نص  میکن ی سع یول

مجلس خدمت   یتوان در انتها  ی مثال م  ی. برامیکن  انیب  به صورت گفتگو و دعا با امام زمان  میتوان  یرا م  ها  یرگی   جهیاز نت  یبعض

از    مخواهی  ی . ممیهمراه شما باش  مخواهی  یم   . میشما باش  ار ی  نی بعد از ا  م خواهی  یم  صاحب الزمان!  ای »:  م یعرض کن  امام زمان

  د ی شما با»:  مییبگو  نندهیبه فرد ب  ماًیمستق  میبخواه  نکهیتا ا  خواهد داشت  یشتریب  یا، همراهم  انینحوه ب   ن ی. ا« میشما دفاع کن  میرح

 . « دیو از او دفاع کن د یباش شانیهمراه ا  دی. با دیباش امام زمان اری

 . مدهی قرار توجه مورد شاءاهلل  ناموضوع را  نیا

در   ی، سخنران اصلها   و جشن  یو مجالس عزادار  در برنامه ها   .ستین  یکه برنامه ما برنامه اصل  دینکته هم توجه داشته باش  نیبه ا  -2

 ی سخنران  دنیشن  ی. مردم برامیبه زمان باش   دیرا خواهد گفت. پس حتماً مق  یخواهد کرد و نکات علم   یآن برنامه خواهد آمد و سخنران

و   میرا اجرا کن یقرار است برنامه ا یان اصلسخنر کنار  در ما. اند شعائر آمده  میتعظ برای مردم . اند به آن مجلس آمده  یو مداح یاصل

به   احترامی  یبمخصوصاً  نه  شده باشد و    نیبه مستمع  احترامی  یتا نه ب  میباش  دی. پس حتماً به زمان مقمیرا داشته باش  ای  غرفه  ای

  انیاستاد ب  خود  ،فرد سخنران  میاز قبل اطالع دارکه    م یکن  دایحضور پ   یمجلس سخنران. ممکن است که در  میکرده باش  یسخنران اصل

از اعراب   یمحل   ، برنامه توسط ما  نیا  یاجرا  ا یآ  م ینیو بب  م یکن  یبررس  ، میمشورت کن  د یکه با  نجاستی ا  است.  ی خیو تار  یزشیمباحث انگ

خودش را از دست   گاهی برنامه جا  نیا  یموارد حت  یبه کرمان بردن است؟ در بعض  رهیز  ایخواهد داشت    جهینت؟  دارد؟ اصالً مناسب هست

 . الزم نباشد اجرا شود  دیو شا  دهد  یم

 . میموضوع را هم مورد توجه قرار ده  نیا پس

 . میمورد توجه قرار ده  دیشناخت مخاطب را مثل هر برنامه با  -3

  قهیدق  15تا    10  د یبرنامه کالً با  نیکوتاه باشد؛ چون ا  مان  یرگی  جهی. مقدمه و مؤخره و نتمیمورد توجه قرار ده  زیرا ن  انی شروع و پا  -4

ما نخواهد ماند.   یبرا ی زمان ،میبرسان   انیبلند به پا  یدعا کیو انتها را با  میدعا و شعر بلند شروع کن  کیکه با   میباشد. مثالً اگر بخواه

 ک یتجربه شده که شروع و ورود به بحث با    اری. بسمیاستفاده کن  ینوشتار   های  از متن  متوانی  یم   ،که عرض کردم  ینکات  تیبا رعا

را به کار    یخیتار  های  تکه  ای  استفاده کرد  زین  ثیتوان از احاد  ی. ضمناً م کند  یم  بایز  اریبرنامه کار را بس  یداستان باشد که در ابتدا

 مورد توجه قرار دهند.   دیهستند که سخنران و اجراکننده با  یفنون  نها ی. ااستفاده کرد یخیتار یها از نوشتار توانیم نیبرد. همچن

  یم   به امام زمان  گزاریدر جهت خدمت  یزشیبرنامه انگ  کی   ، برنامه  ن یکه ا  شوم  یم   ادآوریدر انتها باز هم خدمت بزرگواران    -5

و    ی، سستی تنبل  به ائمه  ی است که در خدمت رسان  یگرفتن از افراد  عبرت  زیو ن  ائمه  ارانی  ی باشد که با الگو گرفتن از زندگان 

 نیرالمؤمنیاز مطالب مربوط به ام  یاریبس  د ی شا  ه،یفاطم  ام یشدن به ا  ک یکه به واسطه نزد  م ینکته را متذکر شو  نیا  کردند. و   ی کاهل 

متد و روش    نیاز ا  میتوان  ی ها م   و جشن  یو مجالس، اعم از عزادار  مراسمات  یو ما در تمام   بوده باشد  طاهره  قهیو نصرت صد

  و الگو گرفتن   بررسی  با  که  شاءاهلل  استفاده کرد. إن  هانیتوان از ا  یم  یاز سخنران  شیپ   ،یو سنت  ای  غرفه  های  . در برنامهمیاستفاده کن

 .میقدم بردار به آستان امام زمان گزاریدر جهت خدمت شتریهرچه ب  می، بتوانائمه ارانی ی از زندگان

 نگهدار.  خدا   مدد،   علی   یا


