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 بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم 

 
 امیدوارم روزگار خوبی داشته باشید. ؛سالم

باعث سعادت کسی بشوی به تنهایی این سعادت را برای  مشارکت یعنی اینکه اگر دوست داری خدمتتان هستم. در در کارگاه مشارکت

اینکه برنامه هایی که برای نیمه   مشارکت یعنی .افراد فراهم نکن، بلکه دیگرانی را هم در فراهم کردن سعادت برای دیگران دخیل کن

ماهیگیری  آنهابه  بلکه ،به مردم ماهی نده تنها نگاه تولیدی یعنی .یگیری، سعی کن تا می توانی از افراد دیگر هم استفاده کنشعبان می 

 .یاد بدههم 

استفاده هم    تا می توانم از افراد دیگر  سعی کنم  ،برگزار کنم  آن را  من اگر جشنی برگزار می کنم، حتی اگر بتوانم به تنهایی  :مشارکت یعنی

از او بخواهم با من همراه   ،خاله ای دارمبگیرم، اگر پسرخاله، دختربزرگ    کوچک،  برنامه  مینیمال، برنامه  یا  مفصلاگر قرار است برنامه    کنم.

می  دیگری در یک جای یا خانه ام می گیرم، اگر جشنی را در یک پارک را در اگر جشنی برگزار کنیم. را برنامهاین  تا با کمک هم بشود

ر می توانند اگ  مشارکت مالی داشته باشند.  کم  عوت کنم تا دستهایی که با من ارتباط خوبی دارند، دآن  از  خصوصاً  ، از همه افراد فامیلگیرم

دعوت کنم که در  .کمک کنند افراد دیگر دعوت کردن دراگر می توانند  ی کمک کنند.یپذیرا تا دری کمک کنند، دعوت کنم یدر پذیرا

کار جایی برای و  دانجام نمی دهی صدیکه شما یک کاری را به شکل صددر در هر شکل و در هر صورت وقتی دعوت کردن کمک کنند.

، دبه مشارکت دعوت می کنی  دحتی اگر آن کسی که داری  این یعنی مشارکت.  .، از یک درصد تا نود و نه درصددباز می کنیهم    دیگران  خیر

 بخش های بعدی وارد جزئیات اجرایی خواهیم شد. در .ه اییک درصد سهیم باشد، یعنی تو یک درصد حرکت سازنده انجام داد

 :جاهایی که می شود مشارکت را انجام داد

ببینیم آیا برنامه ای برای ، بزنیم به مسجد محلهسری ، همین امروز .رویمبمسجد ممکن است که به  خیلی از ما است.تشکل های مذهبی 

عالوه بر برنامه ای که دارد مسجدتان برگزار می  دیگری ید و ببینید چه پیشنهاد سازندهبرنامه شان را بررسی کن د یا نه؟ننیمه شعبان دار

از همین کانال  و نیمه شعبان خالی است، حتماً  علیه السالماگر بیلبوردشان از پیام های متناسب با امام زمان  ، می توانید به آنها بدهید.کند

روی بیلبورد زده شود. از مسجد  از اینجا بگیرید و پیشنهاد بدهیدرا  ها رها، یک سری متنمک کنید و یک سری پوستتقاضای ک سفیران

یا نه؟ اگر نیست از روحانی  ها هستجمعه، شنبه، یکشنبه آیا برنامه ای بین نمازبه عنوان مثال  روزهای منجر به نیمه شعبان ال کنیدؤس

از این  ، حتماًشما داد که شما صحبت کننده باشیداگر روحانی این افتخار را به  .قیقه صحبت کنیدد 5حداقل  خواهش کنید مسجد

تان را هم با خودتان کنید یک نفر یا دو نفر از دوستانسعی  ،کار مشارکتی انجام بدهید مسجد در که اگر می روید پیشنهاد استقبال کنید.

د نکنید هر کسی و هر تشکل مذهبی که دار؟ اگر بتوانید کاری  دند یا ندارنببینید آیا معرفی کتاب دار  .ت محله سر بزنیدأ به هی  همراه کنید.

  ید.ه اشما مشارکت را انجام داد ،، اصولی تر و عمیق تر انجام بدهدیک کار اضافی تر، فرهنگی تر ؛دنکار می کن

پیشنهاد بدهید که  حتماً  ،مان سازنده اضافه کنیدید المی توان ،اریدشان د جشن هایی که اطالع از برگزاری در تی که هستید،أهی دراگر 

 خیلی از جاها خالی است. درجای نمایشگاه تابلو مصور یا جای نمایشگاه کتاب  مشارکت کرده باشید.

و  ام بدهید تا آن برنامه یک گام پرمحتواترببینید چه کار می توانید انج .برنامه ای برگزار می شود ،که تحصیل می کنید دانشگاهیدر 

تیم  عضوکه بتوانند دعوت کننده بیشتری داشته باشند و شما  شاید حتی بتوانید با جمعی از دوستان به آنها کمک کنید شود.پرمخاطبتر 

 دعوت کننده باشید.

، آیا نیمه شعبان نوشته شده یا هایشانفرهنگی در بیلبوردها و تقویم  ببینید تمام مراکز ،ا برویده به پارکو  مراجعه کنید شهرداریبه 

، هیئت پیام خاصی را دوست دارید در مسجد. اگر  یشنهاد برگزاری مراسم و پخش سرودهای مذهبی بدهیداگر نوشته نشده به آنها پ   خیر؟
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 که آن پیام چه تاثیر شگفت ثر در میان بگذاریدبا فردی مؤ ق کنید و بعدبروید آن پیام را در خودتان محق ،یا جاهای مذهبی گفته شود 

 . انگیزی روی زندگی شما داشته است

از ؛ تان هستیم ت و کارگاهی که در خدمتدر بحث مشارک، جاهایی که ما برای دریافت یک خدمت و یا خرید کاال مراجعه می کنیم 

با ارتباط خوبی که با فروشنده، صاحب شما خیلی راحت می توانید  .نجا را عوض کردآ شود مشارکت کرد و چهره که میهستند جاهایی 

ها ممکن توانید از آنها خواهش های متفاوتی داشته باشید یا پیشنهادهای مختلفی بدهید. یکی از این پیشنهاد ، میمغازه یا قنادی دارید

در  توانید  ها را میکنند. این تابلوها و پوسترتابلو مصورهای مربوطه استفاده  شعبان از پوسترهای مربوطه یا    که در روز نیمه است این باشد

، یک شود یک سری متن . مید و پیشنهاد بدهید تا گذاشته شودخرید کنی ،در اینترنت هست یا وب سایت های دیگری کههمین کانال 

یا آن فروشگاه و آن فروشنده و آن کسی که دارد خدمات  ادیکتاب معرفی کنید که آن قنکه حاوی پیام باشند و حتی سری کارت هایی 

 ها استفاده کند.، در ایام نزدیک به نیمه شعبان از این متن ها و پوستردهد ارائه می

یک سری کتاب بخرید و به آن  مشارکت مالی کنید.توانید پیشنهاد بدهید و یا حتی خودتان  خیلی راحت می ،آشنایی داریدمطب  اگر 

ق یا میز انتظارشان ها در اتاتا از این نوع کتاب ها یا بروشور ،بروید ت مثل تعمیرات یا آژانس های مسکنخدما مطب یا شرکت ارائه کننده

 . استفاده کنند

حتی بعضی  رسانند.که اجناسشان را با تخفیف به فروش ب یدبه نانوایی ها و باز قنادی ها و جاهای دیگر پیشنهاد بده توانید همچنین می

خواهد  شعبان و هرکس به هر میزانی که می به مناسبت نیمه توانند دیوار مهربانی داشته باشند از همین نانوایی ها یا مرغ فروشی ها می

 های ابتکاری دیگری . خیلی طرحبتواند مایحتاجش را تهیه کندتا خریدار محتاج  ، یک مبلغ و رقمی را کارت بکشندمشارکت داشته باشد

 . ام بیشتر و یک مراسم بیشتر بگیردکاری کنید که هر کس یک گ تواند به ذهن شما برسد. می

گر در اطرافیان یا است. ا های مؤثر دن و همراهی کردن با افراد و آدمصحبت کر ،ثری داشتشود مشارکت مؤ یکی از جاهایی که می

که در روزهای نزدیک به نیمه  . چرا که شاید او فراموش کرده باشدبا او دیالوگی داشته باشید حتماً معلم عزیزی هست بستگان، دوستان،

 . و نیمه شعبان صحبت کند علیه السالم تواند یکی دو دقیقه راجع به امام عصر می ،رود کالسی که میدر هر شعبان

 سفیران د از کانال  توانی  می  ،های زیبا و جذابی را که دیگرانی تهیه کردند  باشد خود من یک سری پیام مینیمال گذاشتم و خیلی پیامیادتان  

می دهند یا خودشان راجع به  استاد دروسی که با آنها رابطه خوبی دارید، صحبت کنید. آنها فضایی را به شما نشان با . حتماًتهیه کنید

 مه شعبان صحبت می کنند.ین

تواند فضای  می حتماً ،یا کیکی بخرندبا فرزندانشان صحبت کنند  چند دقیقههمت کنند که در همین ایام نیمه شعبان  مادرو  اگر پدر

امام زمان مه راجع به خواهش کنید چند کل شعبان بسیار تأثیرگذاری را فراهم کند. از بزرگان فامیل در این یک هفته قبل و بعد نیمه

علیه به معرفی کتاب و یا معرفی امام زمان  .این فرصت را قدر بدانید حتماً ،. اگر آنها بزرگواری کردند و از خود شما خواستندصحبت کنند

 بپردازید.السالم 

 .یدمراسم معرفی کنرا در آن السالم  علیه الصلوة و و امام عصرمراسم بگیرید یک سری  عی کنید با کمک دوستانتان،س

 .و یا معلمین دیگر را، روی کاغذ یادداشت کنید های قبل داشته اید و یا اساتید دانشگاهرا که در سالست از معلمین قدیمی خودتان یک لی

 .  رین استفاده را بکنندبتوانند بهت ،بعد با آنها تماس بگیرید تا آنها هم از فضای آموزشی که در اختیار دارند
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 التماس دعا


