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 م ی الله الرحمن الرح  بسم

 . انجام دهند حضرت زهرا یبرا یکه دوست دارند کار  یسالم و ادب دارم خدمت تمام بزرگواران عرض

  یبررس  یمجلس را در کارگاه قبل نی ا یمجالس هست. مختصات و عناصر المان ها نیمحترم ا اریبس انیمجر یخطاب ما به سمت و سو

نفر    کیداد که چرا دعوت کننده، سخنران و برگزار کننده    میرا پاسخ خواه  سؤال  نیاست و ا  زیعز  انی صحبت با مجر  یامروز رو.  میکرد

که برگزار  ردیگ  یم میفرد تصم کی رقم خورده،  یخوب یلیهم وجود دارد و اتفاقات خ یخوب یلیکه سابقه خ مالینیاست؟ در مجالس م

 نیا  نیاست که اصالً د  نیبه خاطر ا  نیکند و ا  یکند و خودش صحبت م  یباشد، خودش دعوت م   یفاطم  مالینیمجلس م  کیکننده  

 اریبس  اریشود و بس  ینیوارد صحبت و گفتگو در حوزه مسائل د  گرانیرا داشته باشد که با د   یتوانمند  نیا  د یبا  یرا از ما خواسته. هرکس

سعادت و  یو راه ها و رازها تیشوند هر سه نفر با هم راجع به فضائل اهل ب یدو نفر، سه نفر با هم جمع م یشده که وقت هیهم توص

  ی خودش خوشبخت  یبتواند برا  د یبا   ی کس  هر  ی عنیبپردازند.    ، شود  یانجام م   تیگفتگو راجع به فضائل اهل ب  نیکه در دل ا  یخوشبخت

صحبت راجع به علوم و   ، ها  یبه آرزوها و سعادت و خوشبخت  دنیراه رس  نین و راحت تریخود برسد و باالتر  ی را رقم بزند و به آرزوها

است که با  نیگوش کنند، بلکه ا ه ینفر حرف بزند و بق کیکه  ستین نیرا از ما خواسته اند. در مکتب ما ا نیاست. ا تیفضائل اهل ب

. ستیهم ن  ی. خواسته بزرگستین  یبیعج  زیچ  ،را داشته باشد  به حضرت زهرا  جعصحبت را  ییفرد توانا  نکهیا  نیهم گفتگو کنند. بنابرا

خودش برگزار    ،کند  یصحبت م  نکه یدر کنار ا  نیداشته باشد. بنابرا  یکه اختصاص به افراد خاص  ستین  نیاست اما ا  یخواسته ارزشمند

شش   ا یدر حد سه، چهار، پنج    ؛ میو بستگان خود را دعوت کن  وستانکند. آنجا صحبت شده، قرار است د  ی کند و خودش دعوت م  ی م

که قرار   یگرید  یزیچ  ای  یو سبز  رینان و پن  ایآش    تیو قهوه و نسکافه و نها   کیو ک  یمختصر در حد چا ییرایپذ کینفر و خودمان هم  

 ی سر  کی  ها   یمیاز بزگترها و قد  ی لیکه مثل خ  میو دوست داشت  می ا  دهید  شهیکند. همه ما هم  دایسنت ادامه پ   نیاست سرو شود تا ا

. فتدیو بکاء اتفاق ب  د یشد  هیباشد که همه به حالت گر  یبه شکل  بتیکه حتماً ذکر مص  ستین  ازی. در روضه نمیمجالس روضه برگزار کن

که راجع به خود    نیهم  یخواهد ول  یخاص م  یخواهد و توانمند  یآن مهارت خاص م   ی است ول  یهم عال  ی لیخ  ،اگر باشدهر چند که  

ذکر شده. رحمت خداوند که مختص است، آن رحمت خاص   یادیصحبت شود، فضائل ز شانیا ی و زندگ اناتیکلمات، ب حضرت زهرا

را دارند و مجالس   تیگفتگو راجع به علوم اهل ب  یی که توانا  یکسان   یکند برا  یکند و طلب م   ی دعا م  را امام صادق   نیمؤمن

 شود.  یم لیهدف و عنوان تشک ن یبا ا  یفاطم مالینیم

  یی از ترندها   یکی  : امروزمیدار  زیعز  ان یکه با مجر  ییگفتگو  یسبک زندگ  میو تعال  رییتغ  یروز برا  میبحث استفاده از ترفندها و مفاه  در

است.   راد اف  ی زندگ  گر، ید  ی زهایو چ  نستاگرامیا  ج یپ   ،ی اجتماع   ی شبکه ها  ، یمانند وبالگ ها، صفحات اجتماع  ، کند  ی که مخاطب جذب م

را دنبال   اینفلوئنسرکند، آن    یداشته باشد و مخاطب بتواند همزاد پندار  یجذاب  یباشد. اگر زندگ  یآن فرد، فرد معروف  ستیاصالً الزم ن

عالوه    مالینیمثبت مجالس م  اریبس  اریبس  یها  یژگیاز و  یکیافتد.    یم   یاو چه اتفاق  یزندگ   یکند و دوست دارد بداند در عکس ها  یم

 ی م  ینازل شده و آنها را از خسران بر  ییانسان ها  یاصالً سوره والعصر برا   ،آن است  یرو  یخاص  هیاست و اصالً توص  ریتکرارپذ  نکهیبر ا

در حوزه   گریبا همد  توانندیدارند و م الوگ یو برقرار کردن د  جادیا  یکه توانمند  یی انسان ها  ی عنی  .کنند  هیرا توص  گری ها همد نیکه ا  داند

 مالینیکه در مجالس م  یدلچسب و دوست داشتن  اریبس  یزهایچ  ،نیباشد، ارتباط برقرار کنند و عالوه بر ا  ریحضرت ام  تیحق که وال

از ائمه  یلیمجالس است و خ نیدنبال ا امام عصر یدنبالش هست و دعا یخاص قیتوف یعنی یفتد. به راحتا یاتفاق م نیا یبه راحت

در   . کنند  ی گفتگو را فراهم م  یکه فضا  ییانسان ها  یاست، دعا کرده اند برا  دهینرس  ی و برخ  دهیرس  شانها از ای  تیروا  یبرخ  د یما شا

که مثل   یو هم سروران  کنند   ی دعوت کننده صحبت م  ،سخنران  ، هم برگزار کننده  . شود  یم   جادیگفتگو ا  ی فضا  نیا  مالینیمجالس م  نیا

  د ی با   ن یاست که طرف  نیاش ا  یژگی و  ی عنی  . کنند  ی صحبت م  ، .. آمده اند.   دخترخاله و دخترعمه و   ، خانم ها  یپسرخاله و پسرعمه و برا

  .صحبت کنند

 حضرت زهرا  یکه از زندگ   یی ها  امیپ   ،دهد   یم  امیکه پ   یفرد  ،است  نینکته ا  یکرد ول   میخواه  یها را در بخش آخر معرف   امیپ   ما

 نیبه ا راجع یکرده اند، وقت  یزیر  هیپا  ای کرده اند  هیکه آن بزرگوار توص  یی شان گرفته و سنت هاای شاتیاز مجموعه فرما  ایگرفته است 

 نکه یا  یبه جا  ،است  نیا  مالینیدر مجالس م  هیتوص  یعنی .کند یخودش هم صحبت م  یراجع به تحقق آن در زندگ  ،کند   ی ها صحبت م
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پسرخاله و دخترخاله و دوست و آشنا و همکار  یاما برا میوقت را بگذار نیهست ا ازیمخاطب خاص ن یبرخ یبرا ؛میرا بگذار یوقت میایب

  یهمکالس  یبرا  یخانم  ایخود    یآقا  یپسرخاله و پسرعمه و همکارانش و همکارها  یبرا  ، ییآقا  کی  ،آن  یشرع   نیمواز  تیبا رعا  هیو همسا

 ،انجام دهد  یخیتار  یاثبات ها  ،مطالب را اثبات کند  یبعض  دیایب  نکهیا  یبه جا  ،کند   یبرگزار م  یمجلس  نیچن  یوقت  ،خانم خود  یها

و گفتن    دیکه به شهادت رس ییبانو ن یا ، دهیشه یبانو ن یا د یبگو  تواند ی راحت م ی لیخ ؛ شده است دیشه ااثبات کند که حضرت زهر

به واژه شهادت پرداخته  یاز سخنران ی افتد و اتفاقا بخش مهم ی اتفاق م ی روز زندگ م یاز مفاه یدر کنار برخ  یکلمات و جمالت وقت  نیا

است که    یکیتکن  نیا  . ندیبنش  یها در خودآگاهش به راحت  ام یپ   هیاگر بق   . رود  ی م  طب در ناخودآگاه مخا  شود،  ی گفته م   ی ول  شود   ینم

  م،یرا خالصه کن  ی مطالبنجایبار تا ا  کی  .داد  حیتوض  آن را  سمیمکانمی توان    ،که الزم باشد   یزانیعز  یکالس برا  نیبعداً و خارج از ا

  ی در زندگ  از حضرت زهرا  هیتوص  کی ،سنت  ک ی  ،ک جملهیکردن    دای راجع به تحقق پ   ، کند  یبرگزار م  مالینیکه مجلس م  یا  یمنش

کرده   ادهی پ   یدر زندگ  و  آن بزرگوار الگو گرفته  هیاز توص  ایکالم آن بزرگوار    ایالگو گرفته    حاال از رفتار حضرت زهرا  .دیگو  یم  خود

گرفتم و   اد ی را    قتیقح  نیا  ، گرفتم  اد ی جمله را    نی: من اد یگو  ی م  شرح می دهد. را    یساز  ادهیپ   نیو ا  کند   ی م   ی الگو را معرف  نیاست، ا

که با مخاطب خودش را هم سطح    یسخنران  ی عنی  . کرده  اده یاز آنچه که خودش پ   ،د یگو  ی م  خود  ی دارد از زندگ  . کردم  اده ی ام پ   یدر زندگ 

و    کند  یعمل م  ردو امروز دا کرد یعمل نم هیتوص نیکه به ا یی به روزها کند  یو اشاره م داند  یم یو اتفاقا خودش را خاکستر داند یم

همه خوشحال و    ن یهمه شاد و ا  ن یافتاده که ا  ی او چه اتفاقات  ی در زندگ  ند یگوش فرا دهد و بب  ،مخاطب گوش کند   شودیباعث م  نیهم

جذب را دارد،   زانیم  نیو باالتر  نی شتریروز به روز ب  یاجتماع   یاست که در شبکه ها  یاتفاق  نیهم  نی. ا دیگو  یهمه مسرور است و م  نیا

ها را من از   نیهمه ا  دیگو  یو م  د ی گو  یجمله هم م  دو،  جمله  کی  ،ندمی کحرف ها که با خودآگاه او صحبت و گفتگو    نیو در کنار ا

  ست ین ازیاصالً ن « دندیبه شهادت رس»جمله  ، واژه شهادت ،کلمه نیهم  ، واژه نیهم  .دند یبه شهادت رس  امی ا نیدارم که در ا یی همان بانو

را   هیو در کنارش هم آن توص  ندینش  ی م  دو سه جمله با صالبت ادا شود، در ناخودآگاه او  .گذاشته شود  ش یرو  ی نوع مجالس وقت  نیدر ا

پ   ، کرده ا  ام یآن  و  اگر تعداد شن  شنود  ی را هم به جان م   یکنار  یها  امیپ   .مخاطب جذاب است  یبرا  امی پ   ن یرا رسانده  از   دنیو  ها 

 . شود ی م لیبه باور تبد ، باال برودتا به  ۱۰،۱۵،۱۶

آن سنت،   یکه در اثر اجرا  یزیاتفاقات شگفت انگ  کند و   یراجع به آن سنت خاص، صحبت م  برگزار کننده، دعوت کننده  سخنران،  نجایا

  رت زهرابوده. حض  ن یو بَنا هم بر ا  مطرح کند   یا  ده یچیبحث پ   ستیاصال الزم ن  . کند  یصحبت م  ، افتاده  ش یجمله در زندگ  ه،یتوص

خودش   ی البته اگر انسان به اتکا  باشد و  یا  دهیچیپ   ی لیکار خ  ها   معنا که تحقق آن صحبت  نیکرده اند اما نه به ا  یبیعج  یها  صحبت

 دن یباشد که با شن  یکس  حضرت زهرا  ی زندگ  ای  اما اگر مخاطب جمالت حضرت زهرا  .باشد  دهیچیپ تواند    ی م  ،بخواهد جلو برود

  یم   ش یاو پ   یرا برا  سر«ی  »حضرت    کنم.   ادهیکمک کن در خودم پ   ؛ صاحب الزمان  ا ی  د یبگو  برسد و  عصر  امامجمالت خدمت    نیا

  یرا م   زشیآثار شگفت انگ  و  کند   یم   ادهیرا پ   حضرت زهرا  امیپ   شانیحضرت در زندگ  یاری و به    و به لطف حضرت  یبه راحت  آورد و

آن استفاده از ترفندها و   .کرد  رییتغ   امیپ   نیمن با ا  یزندگ   کردم و  ی زندگ  امیپ   نیدهد که من با ا  یرا به مخاطب انتقال م  نیا  و  ندیب

 ک یاز    ریحق  منِ .ام یپ   ٣۰تا    ۱٧  نیحدودا ب  ؛ها چه هستند  ام یپ   نیمخاطب هست. حاال ا  ی سطح زندگ ریتعاب و  رییتغ  یبه روز برا  م یمفاه

را در بخش آخر خواهم   ن یا  استخراج کرد و  استنباط و  شتریشود ب  یو قطعا م   مفدک استخراج کرد  به اسم خطبه  خطبه حضرت زهرا

 گفت.

 شتر یب  یگذارتأثیرنقش دعوت کننده در  

مجلس   نی. چون در اد یکن  یو بستگانتان را دعوت م  دیدعوت کننده خود شما هست  ،مالینیقبل عرض کردم در مجالس م  قسمت  در

  ندیبب ، کند  یبررس انداز و برخواهد شما را بشناسد،  ی مخاطب تازه م   گری در مجالس د . شما و مخاطب شکل گرفته نیبستر ارتباط قبال ب

نه؟ خودتان را با   ای   د یدان  ی م  ی متعال  دیانسان کامال سف  کیشما خود را    د؟یندار  ا ی  د یدار  شما کبر  . پسندد  ی پسندد، نم  یاصال شما را م 

  د؟یا یب  دیچه با  یاصال برا  است که مخاطب دارد و  ییها  سؤالهمان    نها یا  د؟یپندار  یباالتر نم  و خودتان را  دی انگار  یم  کسانی  گرانید

 ی انسان فرهنگ  کیما    . میمناسبت کنار شما هست  ن یدر ا  م، یشما هست  هیما همسا  د ییبگو  . دیکن  م فراه  یجد  یبستر ارتباط  د یشما با 

 شناسد.  ی مخاطب شما را م  نجایاما ا میبده یفرهنگ  ام یپ  میو دوست دار میهست
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که در خود دعوت  یاثر  نیشناسد، بنابرا  ی کند که مخاطب را م ی دعوت م  ی کس یمؤثر است. وقت   یلیخ   شتریب  یگذارتأثیردر   نیبنابرا  و

  ،د یکن  ی شش نفر را دعوت م   ی. وقتندیای شش نفر ب  ، شصت نفر دعوت کنند  د یشا   گری در مجالس د  د بود.خواه  شتریب  یلیگذارد، خ  یم

 یلیخ  باالست و   ی لیخ  ،دارد  او  فرد، با آمدن  نیشما با ا  یکه زندگ   یتأثیرواقعا    ی عنی  د؟ ییآ  ینم  د؟ییآ  ی م  دیبپرس  دیتوان  یراحت م  یلیخ

 یسه نفر م  ن یع  ، دی کرده ا یزیسه نفر برنامه ر یاگر برا . نخواهند آمد  یچه کسان  و  خواهند آمد  یکه چه کسان میدبفه  دیتوان یراحت م

  یحتما م  ،دیکن  یدعوت م  دیکه در آن نقش دار  یبه عنوان آن نقش  ،باشند  رفتهیکه اگر شما را پذ  نیا  یبرا  .ندیآ  یو واقعا هم م  ندیآ

درست عمل کرده باشد.    د ی نسبت به مخاطب با  خود  در شأن   ،در رُل ، در نقش  ، کند  ی دعوت م که دارد   ی کس  ، که هست  ی . فقط بحثندیآ

 نیا  پسر خاله خوب  ک ی  ی ژگی. ودیکرده باش  فا یا  نقش پسر خاله بودن را خوب د یبا  ، یکن یکه پسر خاله ات را دعوت م   ی هست  یی اگر آقا

  . غصه هست  در غم و   ، یکند، در شاد  ی م   دایپ   حضور  رد، یگ  یتماس م   ، د یایب  شی پ   ش یبرا  ی مشکل  .هست که همراه پسر خاله اش است

همکار    کی  آورد.  ی خوب به دست م  اطالع   ،سدینو  یکتاب خوب م  جزوه خوب،  یخوب وقت  یهمکالس  کی  ، تان هست  یاگر همکالس

که   نیکما ا  .رود   یبه موقع م  ،دیآ  یبه موقع م  .هد می داطالع    می آید،  شیپ   یشغل  و ارتقاء  یرشد شغل  یخوب برا  تیموقع  یخوب وقت

 ا شم  .خوب انجام داده باشد  که کار  است  یهمکار  ،همکار خوب  کی  ، باشد  همیدکه درس را خوب فه  یهم کالس  ک ی  ،همکالس خوب  کی

 با شوق و  ،د ینقش کرده باش  یفایخوب ا  ،دیمخاطب تان ارتباط دار  با مدعوتان و  ، نقش ها  نقش ها را در آن شأن ها و   اگر شأن ها و

 یی. اگر خطا میکن حیکه روابطمان را از االن تصح است تلنگر  کی نکته مثبت و  ک یهم  ن یا ،نیبنابر مجلس خواهد آمد و ن یبه ا اق یاشت

 . م یرا از دست بده یطبکه مبادا مخا  میجبران کن ،هست

 ، رساند  یرا م   یام یکه پ   ی اصل وجود دارد که کس  نیمطرح کنم. معموال ا ،مهم هست  ی لیحاال من نقش سخنران و برگزار کننده را که خ

 اق یمستمع با اشت  ،به مستمع انجام دهد  ،به مخاطب  یشتریهرچقدر خدمت ب  ، ن دهدادر عمل نش  ی شتریهرچقدر خضوع و خشوع ب

را دنبال   امیو پ  کردهبا تمام دقت گوش   ندمی ک یسع نید نیا یادا یو برا خواهد دانست ونیخودش را مد ،خواهد کرد گوش یشتریب

   .کند

شما و خدمت    یخدمتگزار  نسبت به  یخشوع خاص  مخاطب با   ، دیا  ده ید  ییرایتدارک پذ  ، دینمی ک  ییرایپذ  ، دی شما برگزار کننده ا  چون

و   شناسد  ی شما را م  نکهیا ی. نکته بعدشنود یم  تر  قیشما را دق امی پ  نیو بنابرا هد می دن اشما عکس العمل نش ی کیزیشما و خدمت ف

خوب و کامل و درست عمل کرده   ،میکه نسبت به مخاطب دار  یی شرح ها و نقش ها  در  ، گفتم  یدر قسمت قبل  کهمخصوصا اگر همانطور  

  .خواهد بود  شتریب  آن  تأثیرعمق    ، دینمی کصرف    یا  نهیو اگر هز  شود  یم  شتریب  شما  عمق کالم  .شود  یم  شتریبشما    اثر کالم  ،میباش

هست که   یگرید  ی عنصرها  و حاال   .و حتما سراپا گوش خواهند بود  ند یآ  ی شما م  متآن عده حتما خد   ، دینمی کرا دعوت    یتعداد  اگر

که   دیکن  انیو ب  دینشان ده  میگو  ی است که م  ن یآن هم ا  ،گفت  می و پررنگ تر خواه  شتریب  یبعد  یقسمت ها   درشود، ما    تیاگر رعا

 حضرت زهرا  هیکار را از کدام توص  ن یو ا  د ییبگو  ؟ دیانجام داده ا  ار   یچکار  قایدق  . دییبگو  ار  تانیزندگ  راتییتغ  . کرده  رییتغ  تانیزندگ

همه   نها یا .دیکن  انیرا ب دینمی کو وجدان   دارید که نسبت به حضرت زهرا   یو قرض نیاحساس وام و احساس د . دییرا بگو دیگرفته ا

می    انیرا ب  رییتغ  ک یو    ند می کصحبت    آنها و از جنس آنها   نیاز درون آنها و از ب  یردف  یوقت  .نندمی کهستند که کمک    یی عنصرها

  ی برا  نانیا  . ندمی ک  سؤال  جادیمخاطب ا  یبرا  شهیهم  گر ید  یبرگزارکننده ها  ، گرید  یها  یسخنران  .رد یپذ  ی م  یمخاطب به راحت  ،ندک

دانشجو چه   ک ی  اند می د ؟ اندمی دمن را   ی زندگ  ؟ فهمد یمن را م   حالاصال    حرف می زند، که    ی فرد  ن یا  ؟ رندیگ  ی م   یمجلس  نیچه چن

آنها هم    ، دیشناس  یکامال م   را  دی نمی ککه دعوت    یشما افراد  یول  ؟معلم  کی  ؟دارد  یکارمند چجور زندگ  کی  اندمی د  ؟دارد  یزندگ

او وجدان   .کنم  رییتغ  توانم  یهم م  منپس    ،کرد  رییاو تغ  :دیبگو  که با خودش  شود  یشناخت ها باعث م   نیهم .شناسند  یکامال شما را م

  دیگو  ی او م  .عمل کنم   توانم  ی پس من هم م  ، را برداشت و عمل کرد  ش یفرما  ن یاو، ا  . و وجدان کنم  ابم یب  توانم   یمن هم م   ، افتی   ،کرد

دارد،    یبهتر  یزندگ  هیتوص  نیو امروز بخاطر عمل به ا  شیماه پ   کی  ، شیسه هفته پ   ،شیدو هفته پ   ،ردهمی کسخنران من خودش عمل ن

 ، چون اصال مخاطب همزاد شماست .حل شده است یاصال معضل و مسئله همزادپندار .داشته باشم یبهتر  یزندگ توانم یپس من هم م

که   ین أ و در ش  میداشته باش  یخوب  یلیپس اگر رابطه خ  .است فقط وجدانش را داشته باشد  یپندارش را داشته باشد. کاف   ستیالزم ن

 ییکه کارآ  مالینیم  یبا وقت گذار  ،مالینیم  یها  نهیهز  نیبا هم  میتوان  یحتما م  ،میرا گرفته باش  ستینمره ب  ،میداربه مخاطب    نسبت

 نهایو جمع ا  میداشته باش  یادیز  یگذارتأثیرو    میرا به عمق جان او بنشان  امیو پ   میداشته باش  یشتری ب  ی لیاثر خ  ،برد  یباال م  یلیرا خ
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  می به موقع برو  . میباش  یهمکار خوب  ، میکه اگر همکار هست  است. فقط خاطرمان باشد   مالینیمجالس م تصباال که مخ  یبهره ور  شود   یم

  ،یدی تجد  ی همکالس  ک ی  ،ی. اگر همکالسمیرا انجام ده  گرانی کار د  م یکن  یسع   .مینسپار  گرانیکارمان را به د  .میو به موقع هم ترک کن

کتاب   ی در معرف  ند،می ککمک ن  د یجد   یلیدر امکانات تحص  ای در فهم    گرانید  بهکه    یاست، همکالس  نییپا  شی که نمره ها  یهمکالس

مجالس    یایو از فضاها و مزا  دیهلل که موفق باشءاشا  صورت ان  در هر  . میخوب باش  هیهمسا  کی  . خوب باشد  تواند   ی نم  ، ندمی ککمک ن

 . داشته باشیدرا استفاده  تینها مالینیم

 یک مقایسه 

گرفته   یمجلس  یا  ئتیه  ، یبزرگ  ،ییخاله، عمه، دا  ،یمادر  ،یپدر  ،یمادربزرگ  ،ی. پدربزرگمیا  دهیو حس و حال آن را چش  میا  دهی ما د  همه

  ی خوب  یلیخمجالس    ها   نی. اشود  یم   یزن  نهی. سند می ک  یبعد از بزرگوار اول سخنران  یگری. بزرگوار دخواند  ی روضه م  یکس  .شود  یم

 ن ی به کمک ا  عیسال فرهنگ تش  انی بود. سال  میو خواه  میهست  م، یبود  ی و مجالس خانگ  ها   ئتیه  نیا  ونیهستند و واقعا هم همه ما مد

 ، ندمی ک  یسخنران سخنران  کیو حتما    شود  یم  ده ید  یاست و تدارکات مفصل  یمنتقل شده. معموال مجالس که مجالس مفصل  ها

از قشر   ی . بخشنندمی کمجالس را شرکت    نیاز ا  ی ادیمعموال تعداد ز  ن یو متد  یو قشر مذهب   یسنت  رمخاطب خاص خودش را دارد. قش

اصال در سال   دی ها هم شا  از آن  یمجالس را شرکت کنند و بعض  نیدو تا از ا  ا ی   کی  د ی تنها شا  ، هم هستند  ی ادیجامعه که درصد ز  یامروز

 وقت شرکت نکنند.  چیه  دیعده شا   کیجامعه و  یخاکستر ایاز قشر مدرن  ل،سا کیدر طول  .تا شرکت کنند دو تا، چهار تا پنج یکی

 ی هم در جذب مخاطب خاکستر آنهامختلف که  یزهایغرفه و چ ز،ی. مثل تاکشوها، مشود یمجالس مدرن هست که برگزار م یسر کی

 . مخاطبین نندمی کها را دعوت    و آن  رند یگ  یها قرار م  نوع مخاطب  نیا  یعیو تجمع طب  دارند  موفق است. چون در محل حضور  یلیخ

 ا ی راجع به مزا  یلیدارد. ما خ  ایمزا  یلیخ  ها  نیا  ی. در هر دوروند  یو م   رندیگ  یم   ادیمطالب را    شوند،  یدچار تحول م  نند،می کشرکت  

است که کمتر   less is moreکه شعار آن    مالینی. اما در مجالس مم یگفت و گو کن  میخواه  یمجالس امروز نم  نینسبت به ا  مان  نیو د

 است.  امیپ  یرو هیکمتر و بهتر و تک شی ها است و هر چه کمتر، المان ادیخودش ز ،نیو کمتر

  ی شما در جان مخاطب م ام یپ  یبه راحت  نکهیا یگرید  .خواهد ینم ی چنان تدارکات آن آن است. نییپا نهیهز  یکیدارد.   ها  یژگیو یلیخ

  یقرار م  گری مجالس باشد. بلکه در کنار مجالس د  هیمقابل بق  .باشد  بیرق  ستیالعاده است و اصال هم قرار ن  آن فوق   یور  و بهره  ندینش

. خودتان دیرا داشته باش  ییها و خاله و عمه و دا  حس مادربزرگ و پدربزرگ  دیتوان  یاست که شما م  نیا  آن،  گرید   یژگیو  کی.  ردیگ

و خودتان را   دیو چون در سطح او هست  دیهمی د امکان گفت و گو    مخاطباست که به    نیا  گری. نکته ددیمجلس باش  کی  برگزار کننده

خودش را در سطح   یو مخاطب به راحت دیباالتر بدان  ا ی دیکه دچار کبر شو  د یشو  ینم   یینکرده وارد فضاها یو خدا دیانمی ددر سطح او 

هم  نی. همشنود یم یبا گوش شنواتر .شود یتر منتقل م راحت یل یخ امیپ  ،اند می دذات شما  هم اند،می دشما  هیپا  هم اند،می دشما 

گفتم، در قسمت   یقسمت قبل . من در  ندمی کحتما شرکت    ، بودن و هرکه باشد و هرچه باشد  کنواختیسطح بودن، هم دست بودن،  

هم بودن و    ورد   شما،  یاصل  یها  تیاز ن  یک یباشد.    دارید  دیتجد  شما،  یاصل  یها  تیاز ن  یکیهم خواهم گفت. حتما موقع دعوت    یبعد

 ع یبازتجم کیدوباره    ، باشد  یی گردهما  کی  د، یرا دعوت کن  تانیها  یکالس   هم  دیخواه  یاگر م  یعنی باشد.    یستیز  هم  یتجربه کردن فضا

خودتان هستند،    یها  . اگر در واقع بستگان هستند، هم سن و سالدی نیکار او را بب  یخارج از فضا  دیدوست دار  ،باشد. اگر همکارتان است

پ   یلیمخاطب شما خ  شود  یفضاها باعث م   نی. همدیگپ و گفت و گو داشته باش  دیخواه  یم در   یشتریبردارد. به عمق ب  امیراحت 

او را به   ،دیاوریاو را به گفت و گو ب  دیفکر کند. مخصوصا اگر موفق شو  ،که گرفته  ییها  امیبه پ   یشتریوجودش نفوذ کند و ساعات ب

همه   ها  نیکم، تدارکات کم، ا  نهیو صحبت داشته باشد و راجع به موضوع حرف بزند. گفتن هز  و. او هم با شما گفت و گدیاوریصحبت ب

او عمل   د یگو  ی . مخاطب مدیا  که خودتان عمل کرده  دی همی د یامینوع مجالس است. و مخصوصا شما پ  ن یمنحصر به فرد ا  ی ها یژگیو

 ن ی ا  ،شود  یدر مجالس مدرن مورد غفلت واقع م  یحت  ا ی  یا سنتی  کی که معموال در مجالس کالس  یزی. چتوانم  یپس من هم م  ،کرده

 گفته شود که مخاطب واقعا بتواند برود انجام بدهد.   یراحت و خودمان  اتیو آنقدر با ادبآنقدر راحت و ساده گفته شود  امیاست که پ 

 

 



 

 5صفحه 

 

 128ارگاه آموزشی شماره ک

 جلسه دوم  –مجالس مینیمال فاطمیه 

 آن   ی گذارتأثیرگاه یزان و جای مال و م ینیام مجالس م یپ

  حضرت  یواال  مقامات   به  راجع  میبخواه  ما   که   ن یا  و  است  ختهیگر  نی د  از  که   ی مخاطب  . میهست  رو  روبه  ی ک مخاطب کامالً خاکستریما با  

که   ییاراهکاره  و یعمل   یها  هیتوص  از  آن  ی جا  به  م یتوان  یم   و .  ندارد  را  آن  رشیپذ  اصالً  ما  مخاطب  م، ی کن  هیتک  خ یتار  به   راجع  ای  زهرا

م. ید الوصف کنیزا  یم و مخاطب را سه بار دچار شادیو خداپسند، فرمودند استفاده کن  یار متعالیبس  یمعنو   یزندگ  یبرا  حضرت زهرا

 ه گفت   بزرگوار  یبانو  نیا  را  یقتیحق  عجب  ،یا  جمله  عجب  دیگو  یم  طبمخا  .مییگو  یم  مجلس  در  را  امیپ   ما  که  است  یوقت  ،اولدفعه  

 مدرن  مجالس  نوع  در  که  است  یکردیرو  ن یا  و  دارد  ی اله  درگاه  در  یمقام  چه  بزرگوار  یبانو  نیا  مییبگو  میتوان  یم ما  که  است  جا   نیا.  اند

. فهمد   یم  را  ام یپ   عمق  که  است  یا   لحظه  همان  اول،  نتیپو وَاو  اول،  یشاد  و  اول   حالت  پس.  شود  یم غفلت  آن  به  نسبت  ی گاه  یسنت  و

 ی ها  هیتوص  پاسخ.  ندیب  یم   را  آن  زیانگ  شگفت  و   شگرف   آثار  و  کند  یم  عمل  خود  یه را در زندگ ین توصیاست که ا  ی وقت  دوم   یشاد

 شگفت  یا هم آثاریدر دن  یشد. ول  واهدخ  تیرؤ  آن  اعظم   ریتعب  و   اعظم  پاسخ امتی ق  در.  شود  دهید  امتیق  در  ستین  قرار  زهرا  حضرت

ام یاست که در عمل به آن پ   یدر آثار  یخود آن بزرگوار و پدر آن بزرگوار است. اعجاز اصل  یصدق دعوت و ادعا  نهیب  خودش  و  دارد  زیانگ

  یت خاصیاست که با معنو  مکال  و  امیپ   آن  زیانگ  شگفت  اثر  ،دوم  حالت  و  کند  یم   قیتصد  را  کالم  و  امیپ   آن  یبزرگ  اول  پس.  شود  یده م ید

  خواهد  ایدن  نیهم  در  را  خدا  لطف  آثار.  شود  یا عوض مین دنیدر هم  او   یر زندگیند که مسیب  یم   یدر زندگ  ی عنیهم توأم خواهد شد.  

  و   « یراحت  به»  ن یا.  است  تحقق  و   تیرؤ  قابل   یراحت  به  ای دن  نیهم  در  ، اند  فرموده  شانیها  هیتوص  یبرا  حضرت  که   یآثار  آن  ی عنی.  د، ید

قابل تحقق است. و   و تمسک و توسل به امام زمان  یهمراه  در  یراحت  نیا  است،  عسر  کنار  در  که  کنم  یم  صحبت  که  یسری  نیا

 ی اثر  آن  که  نیا  بر  عالوه  کند،  عمل  تیب  اهل  یها  ه یتوص  از  یا  هی توص  به  کس  هر  که  است  یاله  وعده   یتعال  و  یشادن نقطه  یسوم

  آن   به  هم   زهیجا  عنوان  به  را  خودش  ژهیو الطاف و  یسماء حسنا  است  داده  وعده   خداوند  ، دید  خواهد  شده،  گفته  هی توص  آن  یبرا  که  را

 از   را  انسان  مانیا:  ندیفرما  یم  فدک  خطبه  در  حضرت  م:زن  یمثال م  تانیبراکند.    می  اعطا  خود  معرفت  قالب  در  و  ایدن  نیهم  در  فرد

  گرید  من  که  مالینیم  مجالس  در  مانیها  ، نوع صحبتمانیگوها  و  گفت  نوع  در  ما  چه؟  یعنی  مانیا.  دارد   یشرک باز م  یدوا  در  افتادن

 ی م  نگه  را  انسان  مانیا  که  است  نیهم  ها  هیتوص  از  یکی  ؛میباش  داشته  ییگو و  گفت  کی  هم  با  ،رندیبگ  خواهد  یم  اگر  که  کنم  یم  هیتوص

  مؤمن به خدا    یاگر کس  .آرامش خاطر  یعنی  مانیا  ت،یامن  یعنی  مانیا  خوف،  مقابل  نقطه  یعنیمان  ی. ادفت یب  شرک  یواد  در  که  نیا  از  دارد

  کند  باور  . کند  ین که خدا کمک م ی و لطف و رحمت خدا را کند و ا  ی ق بزرگیتصد  ی عنی  . ق استین واژه هم تصدیا  ی از معان  ی کی  .شود

خواهد    ی اری  یقدر  به   ی زندگ  در  را  او   خداوند   ، ببند دل باور  نیا  به   و فهمد یکه م  یحد  نیهم در  .ندارد  خدا   از  ریغ  به  یزیآو  دست   چیه

 کند ینم دایپ  خدا از ریغ  یز یچ به یازین گرید شود، یدل نگران نم ی چگاه دل نگران نخواهد شد. وقتیخواهد کرد که ه یکرد و همراه

ام  ین پ یا من  که یوقت از دیگو یم  رساند، یام را م ین پ یکه ا یفرد ال حا . بداند خداوند  گاهیجا هم   و رده هم و  سطح هم را آن بخواهد که

  اهلل   اال  اله  ال   ک ی  شوم،  نگران دل  جا   هر ،کنم ی  هر جا احساس ناراحت  ، کنم یفتد، هر جا احساس ناامن ی خوف در دلم ب  ییدم، هرجایرا شن

  یم آرام مدل  و   م یگو  یم   اند،  آورده  هم  شان  خطبه  در  زهرا  حضرت  خود  که  است  یی ها  واژه  آن  جزو فیشر  ذکر   و   واژه  نیا  و   م یگو  یم

 شرک   خدا  به  ،بدانم  خدا  حد  در  بخواهم  را  یکس  که  نیا  یبرا  یمجال  اصالً  گرید.  کرد  خواهد  ام  یاری  خدا   که  دانم  یم  و   میگو  یم  .شود

  یزندگ   در  شیها   یاری  خداوند  و  شود   یخوفم زائل م  بالفاصله  و   ماند  ینم  بشوم،  قائل   گاهیجا   خداوند  حد  در  یویدن  اسباب  یبرا  بورزم،

  م ی گو  یم  ی عنی.  شوم  ی م  هم  زمان  امام   به  متمسک  ، افتد   یم   من   یبرا  اتفاق  نیچن  که   دفعه   هر   الخصوص  ی عل  . شود  یم  یجار  من

  ن یا  متعال  خداوند  که  کن  ام  یاریو    نک  کمکم  .کرد  خواهد  ام  یاری  خدا  و  است  من  اوری   و  اری  خدا  که  دانم  یم  من  ؛الزمان  صاحب  ای

 یتو و بزرگوار یتو کند،  یم حل  را مشکالت کند،   یم  رفع را ها  یکه ناامن  یین باورم بمانم. برو از آن خدایا بر من  و  دهد نشان را لطف

چون   ییچون شما هست و خدا  یا   واسطه یوقت  اصالً.  کند   حل  را  من  مشکل نیا  که  بخواه خداوند  از  برو  ، یاله  پسند   مورد و منزه  و   پاک 

 شود  یم  باور  نیا  یواد  وارد  یفرد  یوقت  بالفاصله  یعنی.  شود  ینم  احساس  ازین  اصالً.  کنم  یاحساس نم  یگریبه د  یازین  مناهلل است،  

را طلب کند،   ها نعمت  آن خداوند  از برود  که کند  انتخاب واسطه عنوان  به را عصر امام  و است یزیچ هر  از ازین  یب  خدا  با انسان که

تواند منتقل شود و    یراحت م   یلی خ  ام یپ   ن ید. ایمان را خواهد د ین توکل و ایرود و فردا و پس فردا آثار ا  ی ن میازش از بیاصالً حس ن

 کند. هیتوص گرانیرا تجربه کند و به د نیچند بار ا ی است در زندگ یآن برگزار کننده کاف
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 جلسه دوم  –مجالس مینیمال فاطمیه 

 یهلل باشد و کار  امشیخواهد ق یم  ی: اگر کسندیفرما  یکنند و م یهلل را مطرح م امیخدا کار کردن و ق یاخالص و برا  حضرت زهرا  

نفر    کیاست که    یخلوص و اخالص. کاف  نیا  یاست برا  ینیروزه گرفتن است و روزه تمر  آن  راه  نیرا فقط بخاطر خدا انجام دهد، بهتر

 کند.   ادهیاش پ ی را در زندگ خالصبخواهد ا

 ، یکرد یهر کار ، یکن ی م یاگر کار دیگو  یخدا م یعنی  اخالص. می را معنا کن ندیفرما یم که حضرت زهرا یاخالص نیز همه اا اول

کار را به خاطر تو کردم، چون محتاج تو   نیا  ا یسر بندگانم منت نگذار. هر دفعه و هر چقدر بگو خدا  یسر من بگذار و رو   یمنّتش را رو

به خاطر    ای خدا  دی. هر دفعه بگویگر ید  زیچ  کیاصالً    تو  ای من را برآورده کند و خدا  اجاتیتواند احت  یهم به اندازه تو نم  یکس  چیو ه  مبود

از بندگانم    یک یبار به    کیکنم اما اگر    یم  شتریرا ب  تمیکنم، عنا  یم  شتریرا ب  می کنم، عطا  یم  شتریرا ب  او  کار را کردم، من هم ثواب  نیتو ا

اصالً   د یگو  یدهد و خدا م   یرا از دست م  زها یچ  یلیکار را انجام دهد، خ نیبه خاطر او ا  یول   دیاصالً نگو  ا ید کار را به خاطر تو کردم  یبگو

از من پاداش، پاسخ و جوابش    ا یب  ، یمن کرداز بندگان    ی بنده ا  یبرا  یاست و اگر کار  ریبنده من مثل تو فق  ؟یرو  ی چرا سراغ بنده من م 

و    د یکه با  یآن طور ی کن ی شوند. من آن ها را دوست دارم. هر جا احساس م ت یخواهم اذ ی من خسته اند و اصالً نم یرا بخواه. بنده ها

نخواه، از من  یزیاز آنها چ یکار کن ول میبنده ها یبه خود من بگو. برا ایب .از خودِ منِ خدا بخواه اینکردند، ب یاز تو تشکر و قدردان دیشا

 بخواه. 

ندارم و    یانتظار  گرید  گرانیاز د  . ام عوض شده  یاصالً زندگ   ،کنم  ی عمل م  نگونهیمن ا  یاز وقت  دیگو  یسخنران م  ایبرگزارکننده    بعد

کند،    ی توجه  ای به من بدهد    یپول  یشخصمثالً    ، که کردم  یبه خاطر کارهر دفعه که انتظار داشتم    دیو بگو  دم ی خدا را د  ژهیچقدر الطاف و

نقدر لذت بخش  آاخالص و  ی عنی نی که انتظار داشتم آن بنده به من بدهد، خدا به من داد. ا یزیخواستم و صد برابر آن چ خداآن را از 

تعامل و   نیا  رم،یگ  یچون هر دفعه روزه م  .بر گردنم هست(  یی)اگر قضا  رمیرا بگ  میروزه ها  یگرفتم، قضا  میو دلچسب بوده که تصم

 رمیگ  یم  یاگر روزه قضا ندارم، روزه مستحب  ایاست.    نیها ا  امیاست که جنس پ   یهمان مطلب  نیو ا  ودش  یم  شتریمعامله ام با خدا ب

 هست.  که در کالم حضرت زهرا امی..( و هزاران و هزار پ .و یآخر ماه قمر ای)روزه روز اول 

جمع شدن مجدد است.    ا ی(  reunion)  ییگردهما  آن  دعوت  هیو پا  سی ب  ، مولد است. همانطور که گفتم  مالینیمجالس م  ،آخر امروز  نکته

کالم حضرت  و  امی تجربه خودتان را با پ  با،یحالت خوب و ز کیبرگزار شد، شما در   یو وقت نندیرا بب گری و همکاران همد لیدوستان، فام

 .  دی کن یمنتقل م گرانید هب زهرا

من هر    .یدر آن مجلس من را دعوت کن  ستین  یازین  دی بگو  و به او  ردیتواند دوستتان بگ  یرا م  یکه مجلس بعد  دیکن  هیجا توص  همان

بار( و    کیماه   ٣-2برگزار شود )  زانی عز  نیجلسه با ا  4  -   ٣اصالً    ا ی. دیرا دعوت کن  گرتان یسال شما را دعوت خواهم کرد، شما دوستان د

مجالس    نیچون از ا  . میبه هم گزارش ده  نجایا  م ییایو ب  ردیبستگان خودش بگ  یبرا  ی به بعد هر کس  نیو از ا  د ییا یب  دیکن  هیبعد توص

 ی که شرکت م  یالخصوص کسان  ی . عل رندیبگ  یمجالس  نیهم چن  گرانید  دیکن  هیتوص  نکهیو ا  دید  میو برکت خواه  می دیو برکت د  ضیف

اهل    ی ها  هیمطلب را وجدان کنند که عمل کردن به توص  نیمجلس بگذرد و آن ها هم ا  4-٣  دی. منتها بگذاردیکن  قیکنند. آنها را تشو

آن   ،که بتوانند عمل کنند   یبطور  ، م یکن  انیو راحت ب  م ینشان ده  میبه مردم بتوان  نیزم  یرا رو  رشیتصو  یعن ی  ، شود  ینیاگر زم  تیب

برگزار شود،    مالینیجلسه سوم و چهارم م  دی. بگذاردییمبلغ بودن را بگو  واهدخ  یاز همان جلسه اول نم  یعنی.  دیوقت آثارش را خواهند د

 .دییمبلغ بودن را به آنها بگو هیشود و بعد توص جادیدر آنها ا یسرور و شاد ند، یای به وجد ب نند،یآثارش را بب


