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ِح  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  میِبْسِم اللَّ
 صاحب الزمان ایبک   المستغاث

 
 سالم

 یفضاها م،یدر ارتباط هست نیمختلف که با مخاطب ی. در مناسبت هامیدر خدمت هست ریواقعه غد  یفضاساز یمعرف یبا کارگاه آموزش

 شعبان است.  مهیمحرم، ن  ر،یمانند واقعه غد  یخیتار ی. مناسبت هامیکن یتجربه م یمختلف
و  میشو ینم  یخیوارد اتفاقات تار یلیاست که ما در آن فضا، خ  نیدر ا  هیفاطم  ایمحرم   ر،یمثل غد ییشعبان با مناسبت ها  مهیتفاوت ن

و از  یخیتار یهادادیرا به صورت مستند از رو یعیو وقا میاشاره کن خیکه به تار میهست ریناگز  هیفاطم ایمحرم   ر،یمثل غد یدر موضوع

توان به آن استناد  یاست و م ینقل، نقل مستند نیا  ایاست که آ نیا ،وجود دارد شهیکه هم ی. دغدغه امیگذشته نقل کن یزمان ها
 یو به خاطر عِرق مذهب میکه با آن اتفاقات دار یادیز یبخاطر فاصله زمان  ای نه؟   ایست  یمعقول ینقل ها، نقل ها نیا  ایآ  کرد؟   یخیتار

 .میممکن است که غلو کرده باش م،یکه نسبت به آن اتفاق دار ینیو د

ت کردن از کرده باشد. جدا از مستند صحب  جادیا  دغدغه یغیتبل یدست اندرکاران کارها  ای نیدر ذهن مخاطبسؤال،   ایشبهه  نیا  دیشا

نقل ما، نقل  نیا  اینه؟ آ  ایست ا  یشدن ایآ  م،یکن ینقل م  خیکه ما از تار یزیکه چ  مینگاه را داشته باش  نیاخوب است   ،یخیواقعه تار  کی
 نه؟   ایست ا یمعقول

که مخاطب بتواند خودش را آنجا حس  میکن  انیب یرا به گونه ا خیتار م،یده یارائه م یخیتار ینقل ها یکه برا یعالوه بر استنادات اگر

 شود. یداده م امیراحت تر پ  ند،یبب  یعیطب  ییو معقول، با نشانه ها یاتفاق شدن  کیاتفاق را   نیو ا  ندیکند، خودش را آنجا حاضر بب
اطب بتواند با آن تا مخ میاتفاق را ملموس و معقول به مخاطب جلوه ده نیا  دیبا م،یصحبت کن یخیاتفاق تار  کیاز  میخواه یاگر م 

 ارتباط برقرار کند.

 :میو مستند، داشته باش  یخینقل تار یبرا کردیدو رو میتوان یم

 ،یخیتار ،یثیبراساس استنادات حد ،میداشته باش میخواه یکه م یو هر نقل مییبگو میخواه یکه م یاست که هر جمله ا نیا کردیرو کی
 نقل کردند. نیکه مورخ یا یخیبلکه به نقل تار .ستین ،که در ذهن وجود دارد ییبه آن معنا ثی. صرفاً حدمیمطرح کن ییروا

 ،یخیمستند تار یحالت با پشتوانه نقل ها نی. در امیکن انیب یخیمستند تار ینقل ها یرا بر مبنا مانیاست که گفتگوها نیدوم ا کردیرو

 .میداشته باش یخیتار ینقل ها نیو معقول به ا ینگاه عقالن
 

حرکت کاروان،  ریشود. مثال در مس  یتوجه نم یبه اصول عقالن  یلیخ  علیه السالم نیداستان محرم و شهادت امام حس  ،یخیتار  عینقل وقا در

کند،  یاز مکه شروع به حرکت م یکاروان وقت  نیکردند؟ ا یمنزلگاه را ط  چند شروع به حرکت کردند؟   یخیچه تار  علیه السالم نیامام حس

کجاست؟ مکه کجاست؟   نهیاست؟ کوفه کجاست؟ مد ییاینقشه جغراف نیا یکربال کجا یرسد؟ صحرا یکربال م یبه صحرا یچه زمان
  فاصله دارند؟   گریو شهرها از همد رهایمس نیچقدر ا

 یبرا شهرها به چه صورت است؟  شده، فاصله  یمدت زمان ط نیفاصله در ا نیا  د،ییگو یمستند به مخاطب م یکه وقت  میدیبه تجربه د

 یهم م  ریغد یما برا ،اتفاق ها هست و تمام نقل ها معقول است  نیبه ا ینگاه عاقالنه ا ،که نگاه ما  یوقت  ندیب یمخاطب جذاب است و م
که در کنار نقل  ی. مخاطب وقتمیکه اتفاق افتاده را مطرح کن  ییها نشیو چ یو مکان  یزمان یهاالمان   م،یکار را انجام ده نیهم میانتو

جذاب است. نگاه مستند  اریبس شیکند، برا یبرخورد م نهایبه ا ،دهیبه ما رس نیو مورخ اتیکه از کتاب ها و روا یخیمستند تار یها

دوم  کردیرو میخواه یهم به آنها بزند. ما م یشتریشود، مهر اعتبار ب یم یخیتار یکه به نقل ها یعلم یبر کارها وهتواند عال یمعقول م

 .میرا انتخاب کن
 

 ست؟ ین ایست ه آن  امکان اتفاق افتادنآیا   آمده، نیما از کتب مورخ یکه برا  یخیتار ینقل ها نیا  ایکه آ مینگاه کن  نگونهیا

 .میوارد شو میخواه یم کردیرو نیبا ا
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،  مسلمانان کنند. همه نوع  یحجت الوداع را اعالم م یهجر 10سال  صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ ییجا ر،یغد واقعه  یخینقل تار یابتدا  به
سبک   نیرا با ا  ریغد اتفاق واقعه  انیتا پا  نجایشوند. از ا  یکنند و بعد از مکه خارج م  یبه سمت مکه حرکت م  صلی اهلل علیه و آله امبریهمراه پ

 .میشد مرور کن  انیکه ب  یدیجد

  یک یدهند که همه به سمت مکه حرکت کنند.   یم یفرمان عموم ،یدر سال دهم هجر  صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ  میدیداستان را شن نیا

اعمال حج را آموزش دهند و   مسلمانانبار به عموم  نیاول یخواستند برا یمو آله  هیاهلل عل ی صل امبریبوده که پ نیافتد، ا یکه م یاز اتفاقات
احکام به   خ،ی. تا قبل از آن تاررندیبگ  ادیمناسک حج را اجرا کنند و و آله  هیاهلل عل ی صل امبریاز اعمال پ یریالگوگخواستند با   یم  مسلمانان

 ی صل  امبریآن زمان همراه پ  یمسلماناننوع غالب    ،برنامه نیا  یجانب  لیاز دال یکیبود.  فراخوان   لیاز دال نیا  کاغذ بود. یرو یصورت تئور

نفر گفته شده هزار   120هزار نفر و  90هزار نفر، 30گفته شده است.  ی. اعداد مختلفدینگاه کن یخیتار یبه نقل ها  .بودندو آله  هیاهلل عل
ادعا  یتوان به راحت یآن زمان م یتی. با تناسب جمعمیکن یاست و آن را انتخاب م  حیصحهزار   120که عدد   میکن یاست. ما فرض م

شده  شانیسفر همراه ا نیدر او آله  هیاهلل عل ی صل امبریدر زمان پ مسلمانانیت راکث م،یرا اگر مبنا قرار دههزار نفر   120عدد  نیکرد که ا

 هیاهلل عل ی صل  امبریشود. همه با شوق و رغبت همراه پ یخبر و فراخوان اعالم م نیخود مانده بودند. ا یدر شهرها یبودند و تنها تعداد کم

 یم ،داشتند خیکه آن تار یتی. در آن زمان با جمعمیاز آن بگذر دیساده نبا یلیاست که خ یعدد ،عدد نیا.  ندیآ یبه سمت مکه م و آله
 یم ریبه سمت منطقه غدو آله  هیاهلل عل ی صل امبریهمراه پ نانیا .دهد یم لیمسلمانان را تشک تیبه اتفاق جمع بیقر تیشود گفت اکثر

توقع را داشتند  نیبودند. افراد ا امدهیبه شهر خودشان ن صلی اهلل علیه و آله امبریسال پ نیاشاره شود که چندنکته خوب است  نی. به اندیآ

دهند  یدستور مو آله  هیاهلل عل ی صل  امبریپ ،تازه شود. اما بالفاصله بعد از مناسک حج  دارهایرا بمانند و د یروز  چند صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ
منطقه جحفه در چند  م،یدیواقعه را همه شن نی. ابه نام جحفه ییدر جا  ریبه نام منطقه غد یمنطقه اکه همه حرکت کنند به سمت 

 بود.  ریبه نام غد یمنطقه برکه ا نیو در امکه بوده   یلومتریک

 یها یژگیچه و  ریمنطقه غد مینیو بب مینگاه کن اول افتاده است؟! یدر آنجا چه اتفاق  مینیو بب  میریرا بگ یخیتار نیذره ب میخواه یم

 در خود داشته است؟   ییایجغراف
آب و علف   یب  یابانیمنطقه ب ر،یمنطقه غد م،یکه شاهدش هست ییایکه کردند و با جغراف یقیو دوستان با تحق میکه کرد یبا پرسش

 یاست و برکه ها رینقطه در آن مس نی. سرسبزتردیآ  یدر آنجا م یادیز یموسم یقرار گرفته است. باران ها  ایکوه و در  نیبلکه ب  .ستین

ها بوده که از آنجا راه یچند راه  کی  ریمعروف بوده است. غد  ریبه نام غد  نشیمنطقه وجود داشته است که بزرگتر آندر  ریدر مس یادیز
جدا  شانیرهایمختلف آمده بودند، از آنجا مس یو عراق آمده بودند، از شهرها و جاها رانیمصر، ا من،یکه از  یافراد  یعنی؛ شد یجدا م

. ممکن میشو یم قیمنطقه دق یایبه جغراف یحت ،میکن یم انیکه ب ییبا نقل هامعروف بوده است.  نمنطقه در آن زما نی. اشد یم

آب و  یب ابانیسه روز در ب نکهی. ادیده یمخاطب را پاسخ م یاز شبهات ذهن یشما مجموعه ا است مخاطب در بدو امر متوجه نشود اما
 ،بازگردند ،فرمان توقف داده و آنان که رفته اندو آله  هیاهلل عل یصل امبریکنند پ یاعالم م نکهیعلف نبوده، بلکه آنجا برکه و درخت داشته است. ا

 .دیمخاطب را جواب داده ا یت ذهنسؤاالنگاه ها،  نیهمه بوده و ناخودآگاه با ا یبرا ییآشنا ریاتفاق افتاده که مس ییجا در

کردند،    فیتعر  مانیاتفاق را برا  نیا یاز کودک  م،ییکه همه با آن آشنا یواقعه ا  نیتوان گفت ا یم  م،یعوض کن رابحث    یفضا میبخواه اگر

در  میتوان یم ای. آمیواقعه نگاه کن نیبه ا یگریبه نحو د  مییایب که افتاده است؛ یبودند و اتفاقات صلی اهلل علیه و آله  امبریکه کنار پ یتیجمع
 !م؟ ینیآن فضا خود را بب

 .دیکن  کینزد ،بپرسم خواهم یکه م یسؤال نیبار ذهن خود را به ا  کی

خم   ریغد  در کنار برکهو آله  هیاهلل عل ی صل  امبرینقل کرده که در کنار پ خیکه تار  دیبود یهزار نفر  ستیصد و ب نیشما هم جزء ا  دیفرض کن
باشند و شما نفر و آله    هیاهلل عل  ی صل  امبریپمخاطب صحبت   خواهند ی. همه مدیهزار نفر هست  ستیصد و ب نیشما نفر آخر ا  دیبودند. فرض کن

فاصله    دیکن یفکر م  د،یباش شانیا  یو سخنران و آله هیاهلل عل ی صل  امبریپ یاگر شما قرار بود مخاطب صحبت ها  :نجاستیا سؤال  .دیهست خرآ

  لومتر؟ یچقدر بود؟ چند متر؟ چند ک صلی اهلل علیه و آله امبریشما با پ

از  یپنج متر. اعداد مختلف ویدگ یم یکیصد متر،  گوید می یکی لومتر،یهشت ک یکی لومتر،یسه ک یکی.  دیگو یعدد م کی یهرکس
توان  ی. راحت ممیاتفاق ندار نیا یایاز نشانه ها و جغراف یقیدق تیذهن چیاست که ما ه  نینشانگر ا نیو ا  دیشنو یمجلس م یجا یجا

متر مربع  کیکه هر دو نفر در  دیتصور کن یاضیو ر ینگاه عقالن کیبلکه با  ،یخیتار یو نقل ها  صنه با نصو .مسئله جواب داد نیبه ا
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 صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ ستادندیافراد هم به صف ا  عتای. طبکیدر  کیمربع  کی  یعنی .ستین یتنگ یهم فضا یلینشسته اند که خ
 نیمرکز ا صلی اهلل علیه و آله امبرینشستند و پ صلی اهلل علیه و آله امبریپ یاز افراد رو به رو رهیدا مین کی دیتصور کن دیتوان  ی. مندیصحبت نما

 میسه فرض دار. است  یاضیفرمول راحت ر  کی نیاست. او آله   هیاهلل عل ی صل  امبریفاصله نفر آخر تا پ ره،یدا  مین نیهستند. شعاع ا رهیدا مین

 .میبه جواب برس میخواه یاست که م یسه فرض، سه فرض عقالن نیو ا

 .کندینم یپشتش را به کسو آله   هیاهلل عل ی صل  امبریکه پ نیا: اول  فرض

 نشستندو آله    هیاهلل عل  یصل  امبریپ ی: همه رو به رودومفرض 

 متر مربع نشسته اند. کیدر هر دو نفر هم  دیتصور کن:  سومفرض 

 نفر آخر چقدر است؟   فاصله رهیدا  میشعاع ن
متر    19۶  ای  19۵در حدود  ،دیحل کنند. اگر محاسبه کن  توانند یم ،دیهم ده ییکالس اول و دوم راهنما یرا به بچه ها  لهئمس نیشما ا

  کی هزار نفر بخواهند   120که اگر   دیفکر نکن  مییبگو میخواه یم  م؟ یریبگ میخواه یم یا  جهیما چه نت چه؟   یعنیاست.  رهیدا  نیشعاع ا

 و آله  هیاهلل عل ی صل  امبریاما پ  ند،یب یفاصله را نم  نیفاصله است. اصال چشم ما ا لومتریسه ک ،کند  یآنها سخنران ینفر برا  کی  ،دجا جمع شون
 افتاده است. یچه اتفاق  دندیو شن  دندیبودند. د  ریغد  شاهد اتفاقات واقعه ،که حضور داشتند یو تک تک افراد

 دند؟ یرا شن صلی اهلل علیه و آله  امبریپ یصدا یمتر ستیدو  چه؟ از فاصله  یعنی 

معقول با  فاصبله   کیبا   کجایتوانند  یهزار نفر م ستیصد و ب  یعنی. میرا حل کردو شبهه اول  سؤال  یعنی. میرا تست کردمورد  نیا 

 .نندیبشو آله   هیاهلل عل ی صل  امبریپ
 میبوده؟! ما رفت  یبوده، نه باند  ییبوده، نه اکو  یکروفونی! آنجا نه مدند؟ یرا شن صلی اهلل علیه و آله  امبریپ یچطور صدا  نکهیاو شبهه دوم  سؤال

رسا حرف بزند، چون در  یبا صدا یکس  کیاگر   میدی. دمیموضوع را تست کرد نیا یمتر ستیفاصله دو  کیو در   یابانیب یفضا  کیدر 

شود که سخنران  یمتوجه نم قیدق  یول سخنران را بشنود یتواند صدا یم ،متر فاصله دارد  ستیکه دو یمخاطب  ست،یآنجا تداخل صدا ن
  کی تا  میساعت و ن  کیحدود   م،یبخوان  نهینأمتن را با طم نیموجود است. اگر ا و آله  هیاهلل عل ی صل  امبریپ ی. متن کامل سخنراندیگو یچه م

حدود سه ساعت    یسخنران  نیکند ا  یم  انیب  یخی. نقل تاردیآ یبه کمک ما م  نجایا  یخیتاربرد. نقل   یزمان م قهیساعت و چهل و پنج دق

 و آله  هیاهلل عل ی صل  امبریاست که پ نیا ،از زمان معمول شده  شتریب یکه زمان سخنران  میریبگ  جهینت میتوان یکه م  یلیزمان برده است. از دال

 هیاهلل عل  ی صل امبریپ  داشتند. آنها جمله به جمله ییرسا یبودند که صدا یاز افراد فرادا نیقرار داده بودند که ا  تیجمع  انیچند نفر را در م

 .کردندیها تکرار م یپشت سر یرا براو آله 

است.  یواقعه مهم نیکنند؟ ا فیرا تحر ریو واقعه غد صلی اهلل علیه و آله امبریپ یافراد صحبت ها نیبوده که ا نیامکان ا ایآسوم:  سؤال

.  دند یشن یم  زین شانیها ی. کنار دستدندیشن یرا م صلی اهلل علیه و آله امبریپ یها نبودند که صحبت هانیفقط ا رایز .توانستند ینم  عتاًیطب
 یگرید زیچ صلی اهلل علیه و آله امبریپ م،یدیما شن .ییگو یاشتباه م یگفتند دار یو م  دندیفهم یهمه م ،کنند یفیخواستند تحر یاگر م

 کردند. یبه مردم دورتر امانتدار  صلی اهلل علیه و آله  امبریپ یها در انتقال صحبت هانیداد. پس ا یو آنجا دعوا رخ م گفت

 یتواند سرنخ اتفاق یم طنتیش نیا  فتد،یحوزه اتفاق ب نیاگر بخواهد در ا یطنتیش نیاست که کوچکتر نیها به خاطر ا یواکاو  نیا  علت

شوند؟ من مخاطب که  یجا جمع م  کیهزار نفر چگونه   120  دیبرگردد از سر غرض بگو یببرد. اگر کس سؤال ریرا ز  ریشود که کل غد
که مبادا کل واقعه، غلط و دروغ است  شودیم  جادیا نیتلق نیا ،برخورد کنم یسؤال نیبه چن  یوقت ،ستمین دقتاهل مطالعه و اهل   یلیخ

 نی. ما امیکرده ا یدست شیو پ  یشبهات را نپرسد اما ما زرنگ نیاز ما ا یگفتند! ممکن است کس یگرید زیبوده و به ما چ یگرید زیو چ

 یالمان ها نیذهن در ا ستین ازین  گرید ،شد  ریصحبت از غد ییکه اگر جا میکن یم میترسواقعه معقول در ذهن مخاطب   کیواقعه را 
 بماند.  یو مکان  ییایجغراف ،یکیزیف

نقل  خیکه دارد تار یاتفاق نیاتفاق چه بوده؟ چرا چن نیا امیپ مییگو یم نکهیکه در کنار ا میبگذار نیا یتمام تمرکز خود را رو  دیبا

محال است اتفاق   مییکه بگو ستین یکه اتفاق میبه مردم بفهمان ،گفته، نسل به نسل گشته  بیپدر به فرزند گفته، حاضر به غا کند،یم

است.   یشدن یاست. اتفاق  یالنعق یاتفاق، اتفاق  نیواقع شود. ا  ،گفتیمکه    ییالمان ها  نیبا ا  شیسال پ  1400در  یاتفاق  اندتو  ی. نه مفتدیب
 .میاتفاق نگاه کن نیا یها امیبه پ  مییایحال ب
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.  نم یکه من خودم را در آن فضا بب میکن یم میترس ییفضارا   ریغد یو فضا میکرد یدست شیپ ،میده یکه انجام م یکار نیبا ا عمالً
چه در  ،ت اصل واقعه را رد کنمسؤاال نیچن  کیشبهات قرار گرفته باشم که بخواهم با  نیآن است که چه من در معرض ا گریاتفاق د

است و  یو عقالن یواقعه شدن  کی ،نقل شده خیما در طول تار یکه برا ییالمان ها نیبا ا  ریواقعه غد ،کنم برخوردشبهات  نیبا ا  ندهیآ

 هیاهلل عل ی صل  امبریفاصله خودم تا پ یکه من حت یوقت نم؛یا در آن فضا ببکه من توانستم خود ر ینقل ها اعتماد کرد. وقت نیبه ا توان یم

 یوارد فضا یکم . بهتر استردیگ یاعتماد شکل م نیدر آن فضا تجسم کنم، ا توانمیرا مو آله   هیاهلل عل ی صل  امبریپ  یصدا  دنیو نحوه شنو آله  
اهلل  ی صل  امبریپ  نکهیاتفاق افتاده، ا  ریکه در واقعه غد یاز اتفاقات  یینشانه ها  ر،یغد یاز خود صحبت ها یو جمالت میشو یو حماس  یشینما

 امیرالمؤمنین تیشتر چگونه آماده شد، چگونه همه اقرار کردند به وال را باال بردند، آن جهاز  علیه السالم امیرالمؤمنینچگونه دست و آله   هیعل

حس حضور در واقعه  شتریکه ب دیشو ییوارد فضا م،یگفت و گو کرد رامونشیکه پ یموضوع نیامه اجا دارد که در ادذکر شود.  السالم   هیعل
. چون ذهن آماده میشو ریغد یها امیوارد بحث پ میتوان یآماده است. تنور داغ است و م سترداشته باشند. االن ب نیرا مخاطب ریغد

 نیتجربه موفق از اسال   نیچنددوستان است که  یشنهادیپ شنهادیپ نی. ااست یو عقالن یو شدن یاتفاق حتم کی یها امیپ دنیشن

  نگونهیگفتند که تا به حال ا یم  نیبود. مخاطب یخوب اریبس یهابازخورد ،میکه داشت  ییداشتند و بازخوردها یخیسبک ورود به نقل تار

 ادیداغش را ز ازیپ خیاست که در تار تیواقع کی .است زیاقعه غلوآمو کی  ریواقعه غد میکرد یفکر م دیو شا میبه قصه نگاه نکرده بود
 باشد. یواقع  ریاتفاق غ  کیتواند   ینم امر  نیکه ا  میمتوجه شد ،میداشت  گریکه با همد  ییگفتگوکه با   یکردند، در حال

از حجت   رمان،یاز صاحب غد شیاز پ رگذارتریثأو ت شیاز پ  شیب  مانیها در برنامه مان،یها امسال در جشن  ریغد میبتوان  نکهیا دیام به

حجت   ر،یامروز دست در دستِ صاحبِ غد یمن و شما یبرا  شیسال پ  1400  ریغد امیو پ  میرا با او تازه کن  عتیب  دیکه با یخدا، از کس
 .میرا به گوش همگان برسان  رشیغد امیو پ  مییگذاشتن است، بگوه السالم  یعل  امام زمان ،خدا
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