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 می بسم اهلل الرحمن الرح
 صاحب الزمان ادرکنا  ای کیاهلل عل یصل

 

السالم  هیعلکه امام عصر  یتقاضا دارم به علت ،شنوندیبنده را م یکه صداالسالم  همیعل تیبزرگواران، خدمتگزاران به اهل ب زان،یتمام عز از

 صرامام ع   یسالمت  یدعا  گریکه دارم همه با همد  ییکنند، تقاضا  جادیو تحول ا  رییما، در کون و مکان تغ  داریدر گفتار ما، در شن  توانندیم

 .میرا تالوت کنالسالم  هیعل

 

 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و عجِّل فَرَجَهُم ی، الّلهُمَّ صَلِّ عَلَ نیرَبِّ العالَم الحَمدُلِلهِ

وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ  اًیّکُلِّ سَاعَهٍ وَلِ یهَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِ  یآبائِهِ فِ یو عَل هِیالحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَ کَیِّاللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِ

 الیطَوِ  هَایحَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِ ناًیْوَ عَ لًاینَاصِراً وَ دَلِ
 

 تیصلوات عنا کیمن را دارند،  یکه صدا ی. همه بزرگوارانردیقرار بگالسالم  مهیعل نیحضرات معصوم تیشاءاهلل که گفتار ما مورد رضا ان

 :ندیبفرما

 مُح م ّدٍ و آل  مُح م ّدٍ و عجِّل ف ر ج هُم یص ل ّ ع ل  الّلهُم ّ

 

مناطق حومه و مناطق   ایقالب و روش کار در مناطق دور از ما    میخواهیم  م،یکه در خدمت شما بزرگواران هست  یچهار قسمت  یگفتگو  در

 .میشهرستان به گفتگو بپرداز

 

واقف به آن مکان و آن  گریاز هرکس د شیهست، قطعاً ب یکه مشغول به خدمتگزار یدر هر مکان یطی! هر کس با هر شرازانیعز دینیبب

صاحب   ایاز اطالعات آن صاحب منصب    دیداشته باشد، با  یخدمتگزار  شانیدر آن مکانِ ا  د،یایکه بخواهد ب  یگریزمان هست و هر کس د

را السالم  مهیعل تیبه ساحت مقدس اهل ب یر خدمتگزارکا یگریکه در حومه شهر ما در شهرستان د یکس ثالکند. م دایمکان اطالع پ 

 ییو داخل مرکز کار کند، قطعاً با آداب و رسوم و فرهنگ و نوع کارها دیایاز حومه شهر ب ای دیایدهد، اگر بخواهد در شهر ما ب یانجام م

که در آن  ییاز کالن شهرها ریغ  گرید یهاشهرستان  یباور را برا نیتناسب ما هم نی. به همباشدآشنا  دیبا ،شدهیکه در مرکز انجام م

 .میبدان دیدر مناطق حومه خودمان با نیو همچن میکنیم یخدمتگزار

و در قسمت  کنمیرا به صورت خالصه خدمت شما عرض مالسالم  مهیعل  تیبه اهل ب یبنده در قسمت اول مجموعه خدمتگزار نیهم یبرا

است را عرض خواهم کرد.  یخدمتگزار یما در فضا تیو مامور زهیکه انگ missionو  goalبحث  ،باشد ضمیکه قسمت دوم عرا یبعد

بحث  ،و بحث آخر میکن انیب دیما را با یدور دست از فضا یکار در فضا یغیالزامات کار تبل ثو بح یدر قسمت سوم مخاطب شناس

 چشم انداز کار در حومه و شهرستان است.

 

 اول:  قسمت

 هست السالم    مهیعل  تیکه به ساحت مقدس اهل ب  ییهای خدمت شما بزرگواران عرض کرده باشم که مجموعه خدمتگزار  دیقسمت اول با  در

 :دییدقت بفرما .کنمیسه حالت است که عرض م نیاز ا یکی ،که باشد یا یهر خدمتگزار یعنی. میخارج کن میتواننمی قسمت سه از را

 

 :نوع اول -  اول  نکته

مالک است  تیکه در آن کم یکار یاست برا یشعائر است که عنوان میتعظ ،السالم مهیعل نیما به ساحت مقدس معصوم یهای خدمتگزار

کل شهر را  میاست که بخواه نی. مثل امیانجام ده یادیمخاطب ز ای ادیز تیجمع کیبا  یحرکت کیاست که ما  نی. هدف اتیفینه ک
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 ندیایسر خود را برهنه کنند و ب  ،خودشان را لخت کنند  یدر فالن مناسبت همه پا  دیبگو  دیاز مراجع تقل  یکی  نکهی. مثل امیکن  پوشاهیس

مالک  تیو هم کم تیفیهم ک یغیکار تبل ؛نوع دوم. در شودیمحسوب م یشعائر میحرکت تعظ کی نیاز عمامه به سرها. خوب ا رونیب

را به مخاطب خودمان ابالغ  یغامیما ارزشمند است که پ  یهم برا تیفیک ،میکنیم یریگیرا پ  تیحال که کم نیما در ع  یعنیاست. 

 ما مهم است. یبرا زیبه مخاطب ن یرسان امیپ  از تعداد مخاطب، ریاست که غ  ینکته مهم یلی. خمیکرده باش

 

 کیبه  ریغد غامیپ  دنیبعد از رس میدوست دار نکهیمحتواست. مثال ا کیخاص با  غامیپ  کیرساندن  یغیکه در کار تبل نیا: دوم نکته

از ابعادش، مثال  یکیرا با  ریغد غامیانجام دهند. پ  ریغد نهیدر زم یحرکت  کیخودشان  میخواهیشوند. م ریافراد مبلغ غد نیا ،یافراد

 ای ندیفرمایدوم، سوم، چهارم خطابه حضرت م یهاکه در قسمتالسالم  هیعلامیرالمؤنین بزرگ  گاهیقسمت جا ر،یغد تیقسمت مهدو

 است. ریغد غامیاز رساندن پ  یبخش کی هانی. هر کدام از امیبرسان میرا بخواه ریغد یاحکام شرع  یهاغامیپ 

 

 یغامیپ   کیکه فقط    ستین  نیما هدفمان ا یعنی.  یتیکار ترب  میگذاریم  ،میدهیانجام مالسالم    مهیعل  تیاهل ب  یرا که ما برا  یکار  سوم  نوع

 رفتهیپذ  ریثأ ت  نیمخاطب ما چقدر از ا  میبدان  میخواهیما م  نکهیا  یعنیما مالک است.    یدر مخاطب هم برا  غامی. بازخورد آن پ میرا برسان

 یکار بای. مثال تقرمیدهیکار را ادامه م وستهیو به صورت پ  میدار یبعد یهاکه در برنامه یمتعدد یهاآن برنامه، بلکه در برنامه رنه د

نحوه   ،به دانش آموز برساند  خواهدیرا م  غامیپ   نکهیاز ا  ریغ   .آموزش و پرورش است،  دهدیانجام م  وستهیکه آموزش و پرورش به صورت پ 

 .ردیگیدر نظر م مرشد او را ه

 ایکه آ دیکه کار خودتان را مشخص کن  دیتان باشد و در نظر داشته باشدر ذهن د،یدهیکه شما بزرگواران انجام م یکار نیاول پس    

 یسه باشد. قطعا وقت  نیممزوج از ا  یکار  کیسه؟ چرا که ممکن است    نیممزوج از ا  ایاست    یشعائر  میتعظ  ؟است  یغیتبل  ؟است  یتیترب

. رندیگیقرار م  یخاص  تیناخودآگاه تحت ترب  ،کنندیم  یکه آنجا خدمتگزار  یآن افراد  ،دیدهیرا انجام م  یبزرگ  یغیکار تبل  کی  دیشما دار

و  یدرصدبند. لذا کار خودتان را یشعائر میدرصد تعظ ۳۰باشد و  یغیدرصد تبل ۶۰باشد،  یتیدرصد ترب ۱۰ یکار کیممکن است 

 .دیمشخص بکن

 زانیاست که م نیا ،میبه آن دقت کن دیباالسالم  مهیعل تیها به اهل ب یدرمورد مجموعه خدمتگزار یکه به صورت کل  یبعد نکته    

 یستاد  یرویتعداد ن  کی  ،که بخواهد انجام شود یهر کار ؛یتیری. از لحاظ علم مدمیبکن  فیشما چقدر است را تعر  یو صف  یستاد  یروین

انجام  ییکار اجرا است و دانیدر م یروین ،یصف یرویپشت صحنه است. ن یروین ،یستاد یرویدارد. ن زمال یصف یرویتعداد ن کیو 

کننده و چه مقدار پشتوانه   یزیرچقدر اتاق فکر، چقدر برنامه  ،یفکر  یرویچقدر ن  ،دیانجام ده  دیکار را بخواه  نیا  نکهیا  ی. شما برادهدیم

هستند و مجموعا دارند به  دانیهستند که در م ییروهاین ،شما یصف یروهایشما هستند. ن یستاد یروهاین هانی. ادیدر نظر دار یمال

 ی. وقتدیبه آب نزن گداریب یعنی. دیهم فکر کن نیا هی. شودیم دهید هانیو عمل ا دهندیرا انجام م یخدمتگزار یکارها یصورت ظاهر

مجموعه صحبت   نی. امیدار یصف یرویو چقدر ن یستاد یرویچقدر ن که میاز قبل به آن فکر کرده باش ،میکنیکار م ییجا کی میدار

صلوات قسمت  کی. با ذکر دیقسمت استفاده کرده باش نیبود. انشاهلل که از ا ییدر هر فضا یخدمتگزار یهر کار یبنده برا یمقدمات

 تان هستم.را در خدمت یبعد

 

 دوم:  قسمت

 یبندخودمان را چگونه طبقه یروهاین دیکه با میدانیو م میآشنا شدالسالم  مهیعل تیبه اهل ب یبا نحوه مجموعه خدمتگزار نجایتا ا خوب

 یسیانگل واژه ست؟یچ زهیاست. انگ تیمورأم یگریو اسم د زهیانگ یکیکه اسم  میآشنا شو یتیریبا دو واژه مد دی. از حاال به بعد بامیکن

 ندیگویکه به آن م تیمامور هیانیب ای تیمورأ. و نکته دوم مدیکار کن نجایا نکهیاز ا دیداشت یشما چه هدف یعنیاست.  goalآن 

missionنکه ی. به عنوان مثال، بعد از امیبگو تان یرا برا نیتر ا یاحومه  کردیبا رو خواهمی. من ممیفکر کرده باش نهایا یبرا دی. ما با  

 یگریشهرستان د ایمنطقه از حومه شهر  نیبه ا رومیهدف دارم م نیخودتان که من با ا یبرا دینوشت د،یرا مشخص کرد دتانهدف خو
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 کردیبه سه رو  تیمورأ نوشتن م  یبرا   ست؟یشما در آنجا چ  تیمورأ که م  دیداشته باش  ادداشتیو    دیسیبنو  دیخودتان با  یکار کنم، شما برا

 :میکن یسینو تیرموأ ما م میتوانیمختلف م

کار  دیرویم دیحاال که دار د،ینوشت یو هدف دیگرفت میتصم یوقت د،یآن جا کار کن دیکه رفت یشما وقت یعنی ؛دیناظر به تهد یکی* 

 است. دیشما ناظر به تهد تیمورأکار کردن و م د،یکن

دغدغه مند هستند اما زمان  .فعال هستند اریهست که افراد آنجا بس یمنطقه ا کیمثال  یعنی. است که آنجا دارد یتیناظر به ظرف ای* 

و  دیکن یکه به آنها محتواده دیرویم دیعلت دار نیدارند اما محتوا ندارند. شما به ا ییباال تیظرف. دانندیرا نم تشانیو مکان و نوع فعال

 .دیریبگ یابرنامه ریغد یها براآن کمکبه 

که   دیآن جا کار کن  دیبرو  دیخواهیعلت م نیباشد. شما به ا  تواندیسوم ما م  تیمورأ که در واقع م  بودن آنجاست  کیناظر به استراتژ ای*  

 آنجا کار بشود. دیبا ،شده است یمتیکه به هر ق شودیشما محسوب م یبرا یشیمنطقه سوق الج کیآن جا 

 

 یتیظرفشما آنجا    د؟یاحساس کرد  یدیتهدشما آنجا   د؟یکن  یسیبرنامه نو  دیخواهیاساس آن م  هدف شما هست که بر  نهایاز ا  کیکدام

در حومه  میرویهاست که از داخل شهر مما سال دییکه آنجا کار بشود؟ ممکن است که شما بگو دیدید یکیاستراتژضرورت  ای د؟یدید

کار  یطور نیاست. هم مراتب نبوده نیکدام از اچیه .است مسائل نبوده نیکدام از اچیاست. ه نبوده هانیاز ا امکدچیه .میکنیکار م

 .میکردیم

 

 دیی. دقت بفرمامیقائل باش یکرس السالم مهیعل تیبخود اهل برایالسالم  مهیعل تیببه اهل یگزارخدمت یدر راستا دیما نبا! زانیعز دینیبب

 مانیهاتمام تالشمان را در باال بردن مهارت  دیبا  م،یکار کن  یگرید  یهر جا  ایدر حومه    مییایکه ما ب  نیاشتباه برداشت نشود. ا  که حرف بنده

که در کنار  میکنیکار م ی. متأسفانه ما طورالسالم مهیعل تیببه اهل میرا بسپار مانیبعد کارها م،یانجام بده یگزارمتو در خد

 ردیگیم  مانیکه تنبل  ییآن جا  م،یدهیانجام م  ،میبکن  میتوانیمکه تالش    ییجا  کیتا    ،میدارالسالم    مهیعل  تیب  که به اهل  ییهای خدمتگزار

 مهیعل  تیب  به اهل  یاحترام  یدر واقع ب  نیاشتباه است. ا  نی. خب اکنندیاهلل درست مءحضرت که انشا  خودبه   میسپار  یم ،میکه انجام ده

آن  یو برا میکه انجام بده شودیم مانیرا که تنبل یکار میخواهی. ممیقائل باش یکرس تیب اهل یکه ما برا شودیمحسوب م السالم

. همه میحداکثر تالشمان را بکن دی. نه! ما باکنندیدرست م دشانکه انشاءاهلل حضرت خو مییها را بگوآن م،یکن یمهارت کسب نم

 .دانندید حضرت ممشکل دارد که خوباز کار هزاران  ،گریهمد یرو میرا که بگذار مانیحداکثرها

 

کار  نیبهتر میکردیفکر م ،میدادیکه کار را انجام م یو آن زمان میانجام داد گرید یحومه و جاها یفضاها در همه زیادی یکارها ما

 نگاهما که    گریو سال د  االن  دِ ی. خب حضرت با دزدیریم  رادیا  شیاز سر تا پا  مینیبیم م،یکنیرا نگاه م شیهاگزارش   میکه دار  االناست.  

که من و شما به آستان مقدس   ییهای خدمتگزار  هحضرت در هم   تی. قطعا اگر عناکنندیهمه جانبه نگاه م  دِید  کیحضرت با    کنند،ینم

دارند. السالم  مهیعل نیمعصوم هیکه دشمنان عل ییهای زیرنسبت به برنامه .باشد یبیما به چه ترت یکارها ستینباشد، معلوم ن میدار شانیا

دست حضرات  میبعد بسپار م،یانجام بده مانی گزارخدمت یرا در راستا دهیکه امروز به دست ما رس یعلم یکارها نیتمام ا مییایب مالذا 

 .السالم مهیعل نیمعصوم

 

که دشمن دارد کار  یامنطقه  کیخب  د؟یرویم دیدار یتیمورأمبه چه  د؟یارفته یخودتان که به چه هدف یبرا دیسیبنو دییایب لذا

 دارند و آماده و تشنه یگزارخدمت تیکه تماما ظرف یامحدوده کیبا  کندیقطعا فرق م شیمحتوا دهد،یانجام م زیدآمیتهد

ناکرده دست   یکه خدا  میاست که آن جا کار کن  یو ضرور  شودیمحسوب م  کیاستراتژ  ما منطقه  یکه برا  یامنطقه   کی.  اندی گزارخدمت

 م،یانوشته   تیمورأم  یما برنامه برا  یمتفاوت است. وقت  تیو ناظر بر ظرف  دیآن نوع کارکرد ما با نوع تهد  فتد،ینالسالم    مهیعل  تیبدشمنان اهل

بودن کارمان را مشخص   یتیو ترب  غیو تبل  میتعظ  زانیما م  یوقت  م،یرا مشخص کرد  یو صف  یستاد  یرویما ن  یوقت  م،یما هدف نوشت  یوقت

 میو برو میدو گام را ان شاءاهلل بردار نیفکر همه جانبه، ا کیبا  مییای. لذا بشودیقبلش متفاوت م یهاقطعا کارمان با کار سال م،یکرد

 .السالم مهیعل تیبلبه اه یگزارخدمت ینهیسراغ گام سوم در زم
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 سوم:  قسمت

 مهیعل تیببه اهل  یگزارقسمت خدمت نیتر یدیکلو شاه نیتریبه اساس م،یو مشخص کرد میخودمان نوشت یرا برا یکه موارد قبل حاال

قبل  یهاکه قسمت یکس یبرا دیاست. شا ادیحرف ز یلیخ یمخاطب شناس نهی. در زممیرس یباشد، م یکه بحث مخاطب شناس السالم

کوتاه و مختصر با توجه   یلیخ  میکنیم یبخش باشد که سع  نیتریاساس  دیقسمت شا  نیرا گوش نکند، ا  یدقسمت بع ایرا گوش نکرده  

 .میعرض کن زانیکه هست، خدمت شما عز یبه وقت کم

 

 :یشناس مخاطب

نوع  کینوع فکر و  کیشهرستان ها  همهمناطق حومه و  همه دیدارد؟ انتظار نداشته باش یچه مخاطب دیکنیکه کار م ییدر جا شما

 نییباال و پا یاست که دستبوده یقیچند سال توف نیکه در ا یا و مناطقهشهرستان نیدر همه ا دییبرداشت داشته باشند. باور بفرما

 .میآشنا شد یمتفاوت اریبا افکار و نوع طرز تفکر و فرهنگ و آداب و رسوم بس م،یردجفت ک یکفش م،یکرد

 

حی مختلف ر شهر دیگری، زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند. حتی نواهخواهیم کار کنیم و یا  هر مشهد که میدر حومه شد ببنی

ان عرض کنم: ما وقتی می خواهیم بگوییم حومه مشهد چطور باید بگوییم؟ باید بگوییم هرکس حومه مشهد. اجازه دهید اینطور خدمتت

شهد هم هستند، صد در صد اطق دیگر ما که داخل کمربندی شهر مخیلی از منحومه است. باور بفرمایید ی شهر بود، خارج از کمربند

 ر متفاوت است.ناطق مرکزی شه»نوع فرهنگ«، نوع احکامی که در زندگی شان رعایت می کنند، با خیلی از مآداب و رسوم، 

 

 این از خیلی...  در مشهد و تلگرد یا امیر ویک مانند هستند شهر داخل که اطقیمن ثالم. توضیح دهم مثالی با را مطلب این دهید اجازه

 ،احمدآباد ،آباد وکیل مردم هنگشان باکه زمین تا آسمان آداب و رسوم و فر هستند مناطقی. است نخورده هم گوشمان به حتی ها اسم

 پایین  و  باال  را  مان  جامعه  خواهیم می  که  باشد  این  بر  فکر  که  نشود  جاد ای  ادب  ئهاسا  من  های  صحبت  در ناکرده  خدایی.  ددار  تفاوت  سجاد

 وقتی  اما  .باشند  باتقواتر  اینکه  مگر  نیست؛  باالتر  خداوند  نزد  جایگاهش  مردم  از  هیچیکو    هستند  آنها  تقواترین  با  مردم  بهترین  ر،ی. خکنیم

ذا معطوف به حومه تا آن کوچه متفاوت باشد. ل  ، ممکن است از این کوچهعلیهم السالمخدمتگزاری کنیم به آستان اهل بیت    خواهیم  می  ما

 ت.و شهرستان نیس

 

حلتان ا اگر از مسجد ماطب شناسی بسیار مهم است. شمد دیگر بروید و کار کنید، بحث مخد به مسجشما اگر بخواهید از این مسج

آن کسی مهم است ای ما رب سایه مان می خواهند در مسجد ما کار کنند،نید یا مسجد همو کار کد دیگری بروید جبخواهید که به مس

ز ساید مردم هم داشته باشیم. همین انتظار را ما باید ا ، چه کسی است؟مسجد و محله مان صحبت کندمی خواهد بیاید برای اهالی که 

جازه ندهند و عد ااری کنیم و بخواهیم نزد شما بیاییم و خدمتگز می کنیمورود کنیم و مطرح  م روز قبل در یک جاانتظار نداشته باشی

باه غه دارند. البته این را هم اشتهستند! خیر؛ باالخره دغد السالم علیهؤمنین اینان دشمنان امیرالمدند؟ ازه نداچرا اج برویم بگوییم روز بعد

أی جلو می روند. جاه طلبانه و خودر ی یک سری از مساجد و یک سری از مکان هاباشم: بعضی اوقات برخی از افراد بر رو عرض نکرده

ذیرند هرکسی بخواهد به مکان هستند که نمی پ  غدغه مند و نگرانیم. هر دو دسته هستند که دئل نیستأمور به قضاوت این مسااما ما م

 .کار کرده، کار کند او بیاید و در جاییکه او سال ها

 

واقعا دغدغه مند هستند   .دب. و افرادی هم هستند که ترکیب این دو می باشنلافراد جاه طافراد دغدغه مند و  با این دو دسته آشنا شدیم.  

ند. ست بدهند از دخواه شان و ... را نمیئت امنای خود، ریاست هید خودجگاه و مساما پست و مقام جایگاه خودشان را، ریاست پای

د تا در یک ه شما اجازه گرفتین مبنا می گذاریم ک: فرض را بر ایترکیب و ممزوج این دو هم جالب است. با دو مثال توضیح می دهم

که در مناطق حومه و  می داشتند را دیدیت های بزرگی از مجریان توانمند را که در مرکز شهرها فعالبنده بسیار نید.منطقه کار ک

یر رویه دهند. به عنوان مثال یکی از دوستان د تغی. بایر و صحبت می کنندیشی که در شهر خود دارند، کاو گوت  شهرستان با همان ادبیا

قت کند: پسر گلم! د  د، اینگونه خطاب میه مخاطبی که کم سن و سال هستنرا می کنند، مثال بکه مجری هستند، ایشان زمانیکه اج   من
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ب ، وقتی اینگونه خطارا بچه های دوازده و سیزده سالهحومه بکار ببریم. زیبیات را نمی شود در منطقه  این اددارید که من چه می گویم؟  

د اینگونه صحبت کرد حومه نبایق . با بچه های مناط دلبندم، دلنبدان من و ... های گلم، عزیزانپسر: می شوند، احساس بدی می کنند

 و باید جور دیگری صحبت شود.

 

ند بود ، توانمکه آورده اید دند، صحبت می کردم. می گفتند: مجریبنده با یکی از افراد که در هیئت امنا بودند و به عنوان ناظر رفته بو

.وقتی دارید وارد ییر رویه دهد! خب مشخص است این مجری باید تغلوس می کندن صحبت خود بچه های ما را با لحاما این مجری 

 صحبت و رفتار کنید.آن منطقه  باه خودتان می شوید، متناسب غیر از منطقمنطقه ای 

 

. اما آوردن آن در منطقه حومه جایگاهی ندارد. وقتی که پشت د به همراه داردلپ تاپ با خوی کند، سخنرانی که در دانشگاه صحبت م

این را نگاه کنید! دارد برایمان کالس می گذارد. پس   سن می گویند:  کنید از پایین  ز و شروع به صحبت می کنید، باورن لپتاپ را باتریبو

 باید در چنین مناطقی تغییر رویه دهیم.

 

؛ یکی از دوستان مجری بنشاند علیهم السالماطبان ما خدمتگزاران اهل بیت ان مخلب ا ان شاءاهلل لبخندی برکه باید عرض کنم ت رنکته دیگ

ن عرض شان به مخاطبخواستند این نکته را در عید نیمه شعبا ذکر پایانی میان تغول خدمتگزاری بودند. به عنوما در حومه شهر مش

ذکر در جاهای دیگر هم استفاده می کردند. به مخاطبین گفتند: ان غیبت هستند و از این تدر زندعلیه السالم  امام عصر    کنند که به اصطالح

دند! خب این باال نکند. نصف جمعیت دستهایشان را باال برار داشتند هیچکس دست ان در زندان هستند؟ انتظچه کسانی از شما پدرانش

ر دیگری را آن سخنران ذکا همه »پدر زندانی« را درک کردند و باید تهدر این مکان نباید گفته شود. چون اینتذکر    نمشخص است که ای

 عیین می کرد.برای آن مجلس ت

 

. دیری... ارتباط بگ روستا و کی اریدر منطقه، امام جماعت منطقه، ده شکسوتیبا افراد پ  دی. شما بادارد تیاهم «یشناس»مخاطب پس

 میبا آنها که دار دیصحبت کن یطور کی دیکردند. شما با ییکارها کی. بدون شک خود آنها کندیفرق م ینوع سخنران ،یگرینوع مجر

 ییزهایچه چ یرو دینی. ببدیریآنها را در نظر بگ یهاصبتع دیدارند که با ییهااز آنها تعصب ی. بعضمیدهیم ادامهکار شما و راه شما را 

دارند و دوست ندارند کار  یها، نکاتبرنامه یخاص با بانوان در برگزار یهادر ارتباط با بانوان، ارتباط  هایمند هستند. واقعا بعض دغدغه

انجام داد  شودینم «یاو »فلته «ییهو کیکار » کیو  میدر نظر داشته باش دیرا با نهایدر منطقه خودشان انجام بشود که تمام ا یمنف

 .میرا به احسن وجه انجام بده های نوع خدمتگزار نیاهلل که بشود واقعا اندارد. ان شاء یهم در پ  یشرفتیپ  زند،یکه واقعا ضربه هم م

 

 آخر:  قسمت

از مکان خودتان   رینسبت به کار غ   علیهم السالم  تیکه بخواهم خدمت شما خدمتگزاران خدوم به آستان مقدس اهل ب  یعنوان نکته آخر  به

کار  کی دیخواهیم ای. آدیگرفت یبر کار میتصم ای دیکار کرد یادر منطقه  دینکته است که: بزرگواران! شما آمد نیا ،عرض کرده باشم

 یاهم در منطقه  یو تحول  رییکه بعد از چند سال تغ  دیبشود؟ دوست دار  دهیکه اثر کارتان د  دیدوست دار  ای  د؟یانجام بده  یی»بزن در رو«

 بشود؟ جادیا دیکنیکار م دیکه دار

 

 م،یکرده بود ییکارها کی میداشت ق یاز مناطق حومه شهر مشهد که توف یکیدر  شپی سال چند  کنم. یتان عرض مخدمت یمثال دوباره

در  یخدمتگزار نهیآدم پرتالش در زم اریمند، بسآدم دغدغه اریکار کنم«. بس میایب خواهمیاز رفقا تماس گرفت و گفت: »من م یکی

 دیشا نجایگفتم: »ا .کار کنم« نجایا خواهمیم گفت: »من «!گفتم: »خب .کار کنم« خواهمیآمد و گفت: »من م شانیمراکز شهرها بود. ا

قرار است کار  نجایا م،یخودمان هم صحبت کرد یها و دوستان و رفقابا بچه میگرفت میما تصم ؛گفت: »نه .به کار نداشته باشد« ازین

  ی طور نیهم مشخص است و ا مانی . محتوامیمان را بستگفت: »ما برنامه د؟«یبکن دیخواهیکار مندارد. چ یرادیگفتم: »خب ا .م«یکن

سخت  یگفت: »دار .ممکن است ضربه به کار ما بزند« ،دیکنیم دیکه شما دار یکار نی»ا به او گفتم: م«یکار کن مییایب میخواهیم
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در  علیهم السالم تیاهل ب یکه در راستا یطور نیا دیبا. ما یکن وتگونه قضانیا دی! نباییگویاضافه م ی از خودت نظرها ی! داریریگیم

. دارند یترنییدرجه پا ،کنندیم یزندگکه در حومه شهر  یافراد دیکنی. شما فکر ممیبا آنها کار کن دیهمان طور با م،یکنیمرکز کار م

 ی ادر منطقه یروند خدمتگزار کی. ما دیکنیشتباه برداشت ما دیدار شما! ستیگونه ننینه ا»گفتم:  .د«یکنیم یاحترامیبه آنها ب دیدار

 .«میدر نظر گرفت ،دیکار کن دیخواهیکه شما م

 

. کنمیعلت آن را االن خدمت شما عرض م.  میآنجا کار کن  میما نتوانست  گریاما د.  را هم انجام داد  یقشنگ  اریبس  یفرد آمد و خدمتگزار  نیا

 یجشن مسجد  کی  میکه کرده بود  یکار  تیآمده بود، ما نها  شانیکه ا  یامنطقه  نی. امیکار کرده بودها در مناطق مختلف حومه  ما سال

 یغذا ای یاه یهم به عنوان شام و نهار، در واقع مثال ساالد الو ییرایپذ تینها .هم داشت یابعاد یسِر کیکه  میها گرفته بودبچه  یبرا

 یهاکه بچه  ییمنظم و پرمحتوا  یاها داد و چه جشن غرفهبه بچه  ییهازهیگرفت و چه جا  یآمد و چه جشن مفصل  شانیبود. خب ا  یاساده

! مثال از یزیمفصل. چه جوا ییرایپذ کیرا در آورد و خالصه  نهایآن زمان اشک ا ییدوم راهنما ،ییراهنما اولسن  دییمثال فرض بفرما

ما  یباعث خوشحال نیرا هم انجام داد. خب ا هاتیفعال نیرا در نظر گرفت و ا زهایگونه چ نید. ابو یپارک آب طیآن دادن بل زیجمله جوا

هم  یپارک آب زتانیجوا»: گفتندیآن منطقه م یهابچه م،یها را دعوت کنبچه  میخواستدفعه بعد که  م،ینگاه کرد یبشود؟ وقت دیبا

 تیبود. نها یده تومان ،یپنج تومان زهیجا کی م،یریدر نظر بگ میتوانستیآن منطقه حومه م یکه برا یازهیجا تیخب ما نها «هست؟

 .میکن یراض یگرید ییرایو با پذ یگرید زهیها را با جاآن بچه  میانستنتو گرید .بود که عرض کردم یناهار نیهم مانییرایپذ

 

نسبت به شما   راهنیپ   کیکه    ی. نسبت به آن افراددیکار کن  د،یکه کار نکرد  یادر منطقه  دیبرو  دیخواهیکه م  یبزرگوارانمن!    زانیعز  لذا

حومه نوشتند،   یبرا  یاندازکه آنها چشم  نی. به عنوان ادی. در واقع آن ها را مشاور خودتان بداندیداشته باش  یحرف شنو  ،پاره کردند  شتریب

 ی اندازکه چشم نی. بر فرض ادیانداز آنها جلو برونوشتند. شما طبق چشم  ،کنندیکه دارند کار م یآن منطقه شهرستان یبرا  یاندازچشم

محرم  ی. مثال برادینیواقعا سال اول را نب د،یآنجا کار کن دیرویم دیکه دار یسال نیشما به عنوان اول ،آنجا کار نکرده یننوشتند و کس

. میریرا در نظر بگ نی. خب ما همدهدیپاداش م اتیکه خداوند به ن ستیطور ن نی. مگر ایندار میکه تصم نیا ولو .کنمیکار را م نیا

 کی. ییکار »بزن در رو« کینه  میکار کن میخواهیم یعمر م،یجا کار کن کی میبرو میخواهیم یکه وقت میواقعا در نظر داشته باش

 یطور  نیا  ی. وقترمیبرنامه را بگ  نیخواهم ا  یبرنامه را گرفتم، سال بعد م  نیآقا من امسال ا  میسی. بنومی س یخودمان بنو  یبرا   یاندازچشم

و  یهر چه توان دار ییآیم ،یبکن ییدر رو« کار »بزن کیقرار است  ی. وقتیآن قدر دست و دلباز خرج کن ییآیوقت نم چیه یسیبنو

انجام  یچه کار دیکه دار دینیرا نب تانیپا یجلو .دینیتان را نبچشم یجلو .دینیبب. بلند مدت را یکنیم یسازادهیتوان خود را پ  تینها

 .دیدهیم

 

و  دندیهم تازه نشن هایلیکه اسم آن را خ دیشو آنجا برگزار کنبرنامه تاک کی دیدفعه نرو کیانجام نشده،  یکار چیکه ه یشهرستان کی

 دیدفعه نرو  کی  ،بوده  یـ چهل هزار تومان  یس  زهیجا  کیمثال در حد    زیجوا  تینها  دیکه مثال فرض کن  یکار  یفضا  کی.  ستیچ  دانندینم

که آنجا  یشأن بزرگواران میکه بخواهم بگو نی. نه اشودیاسراف محسوب میک نوع . واقعا دیکن نهیتومان آنجا هز ارهز صدیـ س ستیدو

شهرستان صحبت بنده را  ایحومه  یمان در فضااز دوستان و برادران  یناکرده اسائه ادب نباشد که کس یخدا .است ترنییهستند پا

 م،یمشهد کار کن  یهادر دانشگاه  میبخواه  دیواقعا اگر ما مثال فرض کن  .کنمیعرض م  یجد  ی. ولمییگویمطلب را م  نیا  میدار  ،شنوندیم

مثال کتاب   ،میبرنامه در دانشگاه بگذار میمثال اگر بخواه کند؟یکس در مسابقات شرکت نم چیه ،میاز تبلت و لپتاپ بگذار  ریغ   زهیاگر جا

به شدت و با شور در آن شرکت  هایلیکم، خ یلوازم خانگ کیحومه با  یدر فضا دیباور کن ی. ولکندیکس شرکت نم چیه ،میبگذار

 زهیکه »آقا! ما با فالن جا دیگویآن طرف م گرید یدر مناسبت بعد .بگذارد ینیسنگ یلیخ یهازهیجا کینفر برود  کی. خب کنندیم

دفعه  کیآنها را  یمعنو هیروح م؟«یشرکت کن دیدار ارچطور انتظ ،که مثال چهار تکه قابلمه و بشقاب است نیا م،یبزرگ شرکت نکرد

 .میدهیقرار م ریتحت تأث
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 75کارگاه آموزشی 

 در بستر مناطق دور )حومه و شهرستان ها(  یخدمتگزار

 دیایب خواهدیم یچه کس یدفعه بعد م،ی. خب بترکانمیبترکان یدفعه ا کیکه ما همه جا را  ستی؛ نرم نرمک. قرار نآهسته آهسته پس

. اگر دیبگذار یحیبرنامه تفر زهیجا ،دیخواهیم یازهی. مثال اگر جادیس یخودتان آرام آرام مطالب را بنو یبرا آنجا ادامه کار شما را برود؟

آهسته آهسته.  ؛در آن منطقه او نگذار یبرا یدفعه پارک آب کیشما  ده،یکه به عمر خود استخر ند یابچه د،یبگذار دیخواهیماستخر 

 شهر باشد. کیدرجه  یپارک آب تانیبعد زهیباشد. جا یفالن پارک آب طیتان بلدوم زهیباشد، جا یتان استخر معمولاول زهیجا

 

و کار خودتان را   ژهیکنند. پس و  یباشد که بتوانند افراد بعد از شما به احسن وجه خدمتگزار  یگاهیآهسته، نرم نرمک در واقع جا  آهسته

 .دینشو دانیو نانوشته وارد م دیسیخودتان بنو یانداز«. برا»چشم ندیگویکه به آن م دیهم مشخص کن

 

 :عرض کنم  قهیدق  کیها را در  کل صحبت  خالصه

 یستاد ،یصف یروهاینکار خود را مشخص کنند.  یتیترب زانیم ،یغ یتبل زانیم ،یشعائر میتعظ زانی ماهلل همه دوستان که ان شاء نیا

 دیناظر به تهدکه  یارا دارند. از جنبه  یتیچه مأموربدانند که  بدانند ،در حومه کار کنند ندیایب خواهندیکه م یازهیانگ. نندیخود را بچ

. مخاطب خود را بشناسند. منطقه به منطقه بدانند که فرق روندیبودن منطقه م ک یناظر به استراتژ ای روندیم تیناظر به ظرف روند،یم

 گریکه هر منطقه د  یشیو گو  اتیها، برگزار کننده برنامه متفاوت با آن ادبسخنران   ها،یدر ارتباط باشند. مجر  شکسوتیافراد پ . با  کندیم

 .نندیخود را نب یپا یو فقط جلو سندیچند ساله بنو یاندازخود مکتوب و مشخص کرده، چشم یاجرا کردند را برا

 

رو بتوانند حداکثر شیپ  ریغد دیاهلل در ع ان شاء زانیواقع شده باشد و همه عز ارواحنا فداه  امام عصر تیبحث مورد رضا نیا دوارمیام

 .بدهند انجام السالم اعلیهو حضرت زهرا  السالم علیه نیالمؤمنریبه آستان مقدس ام شانی خدمتگزار

 .میکن یبهتر همزمان خدمتگزار میکه بتوان میهمه بزرگوران التماس دعا دار از

 

 محمد و آل محمد و عجّل فرجهم  یصل عل اللهم


