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کارگاه آموزشی کاربردی فاطمیه

بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم
المستغاث بکِ یا فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها
صلی اهلل علیک یا صاحب الزمان علیه السالم

جمع بندی همایش طوفان فکری مورخ 6 :آذرماه 1396
موضوع :کارگاه های آموزشی کاربردی و مورد نیاز شما در فاطمیه
نیاز های اساسی این روزهای جامعه:
 -1پاسخ به شبهات امروزی که با ادبیات تازه ای بیان می شود( .پاسخ به سؤاالت با ادبیات امروزی)
 -2معرفی آثار و مقاالت به روز شده درباره فاطمیه.
 -3تولید کلیپ های تذکری و پاسخ به شبهه.
 -4نحوه کار تبلیغی در محیط دانشگاه در ایام فاطمیه.
راهکار ها:
 -1فاطمیه می تواند تبدیل به اتفاقی عاشورایی شود .یعنی در بعد اجتماعی و سیاسی ورود کند و تبدیل به شعیره ای بزرگ و فراگیر
شود .یکی از این راه کارها را کمک به برگزاری روضه های خانگی و همگانی کردن این روضه ها می دانم ،همچون محرم و صفر با توجه
حساسیت های موجود  ...باید ادبیات و ارائه ای به دور از سانسور ولی با رعایت موارد خاص ارائه شود.
 -2می توانیم با معرفی یک کتاب مرجع که پوشش کاملی از مباحث فاطمیه داشته باشد و به شکل کالس های مجازی درس عناوین آن
و موارد مهم آن به همراه اعضای عالقه مند دنبال شود ،کتاب شبهات فاطمیه از مجتبی عصیری پیشنهاد می شود.
 -3شرح خطبه فدکیه :یک مبلغ فاطمیه قبل از هر تبلیغی باید بداند که صاحب فاطمیه ،یعنی حضرت زهرا سالم اهلل علیها در سخنرانی خود
چه فرمودند و از آن مهمتر بررسی نقاط و نکات پررنگ در حرکت حضرت زهرا سالم اهلل علیها است.
 -4آشنا کردن قشر نوجوان
فاطمیه بهترین فرصت برای آشنا کردن قشر نوجوان با مسائل اصلی زندگی اسالمی و سبک زندگی معنوی است .بلوغ فکری بچه های
این نسل به ما ثابت کرده بچه های دهه  ۸۰که االن نوجوان هستند ،خیلی بیشتر از سن خودشون می فهمند و ما مؤظفیم از االن با
زندگی ائمه و مخصوصاً حضرت زهرا سالم اهلل علیها آشناشون کنیم.
 -5پرداختن به بعد اخالقی-اجتماعی شخصیت حضرت زهرا سالم اهلل علیها خیلی مهم است .مخصوصا برای جامعه امروزی .آن هم بیان
کردن با شیوه روانشناسی دینی ،زیرا اگر مستقیم دینی صحبت شود ،زیاد مورد استقبال مردم واقع نمی شود .روانشناسی دینی می
تواند جذب کننده باشد.
 -6از آن جا که نقش مادر در زندگی هر فردی بسیار مهم و تاثیرگذار است ،اگر بتوانیم در مدارس دخترانه با مهر و محبت صحبت شود و
سعی کنیم به گونه ای از محبت مادرانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها در خانه با فرزندان خود مثل حدیث کساء بگوئیم و مهارت گفتگوی
آن حضرت را بیان کنیم ،فکر کنم فطرت پاک نوجوانان و جوانان به آن حضرت بیشتر گرایش پیدا می کند.
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کارگاه های آموزشی درخواست شده از گروه سفیران:
 -1اجرای کارگاهی با موضوع بررسی و بازگویی دقیق و جزء به جزء وقایع شهادت حضرت فاطمه

سالم اهلل علیها.

 -2پرزنت و ارائه کوتاه درمورد کتاب های ارائه شده در فروشگاه خدمتگزاران در قالب یک کارگاه.
 -3ایجاد جلسات پرسش و

پاسخ با موضوع شهادت حضرت فاطمه کبری سالم اهلل علیها.

 -4برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع شرح ام ابیها بودن حضرت

زهرا سالم اهلل علیها.

 -5برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تبلیغ فاطمیه در مناطق سنی نشین.
 -6برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی برقراری ارتباط تاثیرگذار و پر بازده با مراجعه کنندگان(عموم) به ایستگاه های صلواتی ،روضه ها و ...
در ایام فاطمیه.
 -7برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی افراد ،به طوری که یاد بگیریم با هرکس چه طور صحبت کنیم.
 -8برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ،قدرت فکری ،اقتدار و علت حجت بر االئمه

علیهم السالم

بودن حضرت زهرا

سالم اهلل علیها.

 -9ارائه محتوا به کسانی که از لحاظ مهارتی توانمندی ساختن کلیپ های انگیزشی و موشن گرافیک ها را دارند.

 -10برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع راه های اثر گذاری علمی و محتوایی روضه های خانگی و عمیق تر ،ماناتر و طوالنی تر کردن آن ها.

«در پناه اهل بیت علیهم السالم باشید»
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