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ح  حمِن الرَّ  م ی ِبسِم اللِه الرَّ
 ِبَعَدِد ما َاحاَط ِبِه ِعلُمک هایَو ِسرِّ الُمسَتوَدِع ف هایَو َبعِلها َو َبن  هایفاِطَمَه و َاب ی َصلَّ َعلَ  َالّلُهمَّ 

ه نیِاشَف َصدَر الُحَس  ن،یِبَحقِّ الُحَس  ن، یَربَّ الُحَس  ای  ِبُظهوِر الُحجَّ
 

خودمان که فکر   اتیاز تجرب  ی ک یو   شوم  ی را مزاحم بزرگواران م  یا  قهیچند دق  ،حضرت فاطمه  یعزا  ام ی به مناسبت ا  تیعرض تسل  با 

نکته را خدمتتان عرض کنم که   نی . در وهله اول الزم است که اکنم ی دوستان هم قابل استفاده باشد را عرض م  یان شاءاهلل برا  کنم یم

شاءاهلل   و ان  ادی ز  اریبس  یبا مخاطبان   نهیساده و کم هز  اریبس  یدر مورد کار  ،میکارگاه آن را اجرا کن  میخواه  ی که امروز که م  یا  برنامه

 .است رگذاریتأث

 

 والدت تا شهادت حضرت زهرا  شگاه ینما  یکل  حاتیتوض

هدفِ ما در کارگاه   نِی. البته مخاطبمیرو یصورت است که هر روز صبح به مدارس م نیو به ا شود یما در مدارس هماهنگ م نیمخاطب

و   رستانیدر دب  ،اعمال کنند  توانند  یکه خود دوستان م  یئجز  راتییبا تغ  شود  یدخترانه است اما م  رستانیو دب  ییما مدارس راهنما

تر و   یها احساس  چرا که معموالً دخترخانم  .به تفاوت دخترها و پسرها مربوط است  شتر ی ب  راتییتغ  نی هم اجرا شود. ا  هپسران  ییراهنما

شان   طنتیش  یآقا پسرها ممکن است مقدار  یبا آنها صحبت کرد ول  شود  یبسته بهتر م  یفضا  کیو    یاحساس   یآرامتر هستند و در فضا

هر دو   یاعمال کرد و برا  شود   یم  ، کم   ی لیخ  ی اتیجزئ  رییتفاوت ها را با تغ  نینها بهتر باشد. اآ  یبرا  ی عقالن  یفضا  شاید باشد و    شتریب

 مخاطب اجرا نمود.

و غربت   تیدر مورد مظلوم  نیداده شود و همچن  یتذکر  یکبر  قهیاست که در مورد مقام و عظمت حضرت صد  ن یما ا  تیقصد و ن

امامت و   میاز حر که حضرت زهرا  یدفاع  زیصحبت شود و ن غمبریبعد از پ  شانیا ینیو غصب خالفت و مقام جانش نیرالمؤمنیام

به دانش آموزان داده شود    طیدر مورد آن دوران و آن مح  یحیشد و توض  شانیانجام دادند که منجر به شهادت مظلومانه و غربت ا  تیوال

برنامه اجرا   کی  شود  یحالت م  نی. به عنوان اول میکار را انجام ده  نیا  میبتوان  ،میکه ما در خدمت آنها هست  یا   قهیدق  ۴۵در    دیکه البته با

 از المان  یو مقدار مییای است که ب  ن یاش را انجام دهد و همه هم گوش کنند و بروند. حالت دوم ا  یو سخنران  دیایسخنران ب  ک ی  کهکرد  

 ادهاستف ، میآنها بحث و صحبت کن  یرو میساده که بتوان یلیخ یی ها  از غرفه . میاستفاده کن پیاز کل .میاستفاده کن یو بصر ی سمع یها

شکل که   نی. به امیکن  ی راه دوم را انتخاب م  نیبحث باالتر رود. ما ا  تیو جذاب  فتدیبحث بهتر جا ب  نی تا ا  میاستفاده کن  یاز راو  .میکن

ساده و    اریخودشان را که بس  یها  غرفه  ن ینمازخانه آنجا ا  طیو در مح  شوند   ی در مدارس حاضر م  ۷:۳۰دوستان ما هر روز صبح ساعت  

حداکثر   یول  شوند  یسالن اجتماعات مدرسه( دانش آموزان جمع م  اینمازخانه    یبه فضا  ی)بستگ  ۸و از ساعت    کردهبرپا    ،ستا  نهیکم هز

 قه یدق  ۴۵و در هر نوبت    ندیآ  یهم م   سه کالس با   ای تمرکز و کنترل آن مجموعه حفظ شود. دو    تانفر است    ۶۰  ،ند یآ  یکه م   یتعداد

  ۱۴  ای   ۱۳:۳۰تا ساعت    م یکن  ی م  ی سع  بیترت  ن ی. به اشود  یاجرا انجام م   ن یساعت ا  ک یو بروند،    ند یایب  نکهیا  یاجرا و ربع ساعت هم برا

  ن یکمتر از ا یا مدرسه تیما استفاده کنند. اگر جمع  یها و از غرفه  ندیا یبتا  میرا تحت پوشش قرار ده ینفر ۳۵۰تا  ۳۰۰تمام مدرسه 

 سه  مثال   و   هستند   هم  به  دهیچسب  برخی مدارس  زیرا.  میکن  ی صحبت م  ، تر باشد  کیکه نزد  یبا مدرسه ا  د،باش  میکه ما دار  ی مقدار سانس

و دانش آموزان    میکن  ی آن مدارس هم صحبت م  نیبا مسئول  . قرار دارند  یمنطقه ا  کیکوچه فاصله در    کی  با  که  هست  دخترانه  مدرسه  تا

آن مدرسه به    تی. خالصه اگر جمعمیکن  ی و به غرفه خودمان دعوت م  م یکن  ی م  زنتآن مدارس را هم در نمازخانه همان مدرسه پر

 . میکن  دیاستفاده مف ،ستاآن مدرسه  کیکه نزد یمدارس تیاگر شده با جمع  یاز آن روز حت میکن  یم  ینکند، سع  تیکفا  ییتنها

 

 اط یدر ح  ایدانش آموزان در سالن    نشیچ  نی. همچنشود  یبرگزار م ،دهد   یما قرار م  اریکه مدرسه در اخت  یا  غرفه ها در سالن نمازخانه

که قرار  ی. در چهار گوشه محلمی. چهار غرفه دارمیکن یخصوص صحبت م نیها در ا غرفه یاجرا  نیخاص باشد که در ح  یبه شکل د یبا

  غرفه  یدارد و در بعض   نتیها پاورپو  غرفه  ی دارد. بعض  یها راو  غرفه  ی . بعضمیکن  ی ساده برپا م  یلیغرفه را به صورت خ  ۴  ن یا  ،میگرفت

دارد و اگر    یادیز  اریبس  تیخالق  ی است که جا  یکار، کار  نیا  :نکته را هم عرض کنم  نی. امیکن  یصدا استفاده مریز  ای  پیها هم از کل
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مدارس،    یبرا  ،م یده  یکه انجام م  ییهفته اجرا  کیچون ما در    .دیشود حتما آن را انجام ده  یم  هیتوصخواست انجام دهد، )که    یکس

است   رگذاریثأ حال ت  نیساده و در ع   اریکار بس  نیا  خالصه  .می ا  دهیآن را د  یرگذاریثأ و ت  میکن  یهزار دانش آموز را پرزنت م  ۳تا    ۲حدود  

که در آن قرار    یو شهر  طیحال بسته به مح  نیکار را با مداومت انجام دهند و اقدام کنند و در ع   نی دوستان حتما ا  کنم  یم  هیو توص

 ۴در آن اعمال کنند(    دانند  یم  صالحکه خودشان    یراتییکنند و تغ  اد یز  ایآن را کم    توانند  ی م  ،نندیب  یکه در آن م  یدارند و صالح

غرفه   نیا  جهی. در نتمیرو  یسراغ بحث نم  مایست و مستقا  میرمستقیمان به صورت غ   ثتولد است. اما آغاز بح  غرفه اول غرفه  م،یغرفه دار

 شانیو مقام ا  حضرت زهرا  لدآن را به تو  رکانهیز  یلیبه صورت خ یبه موضوع نداشته باشد، ول   یارتباط  چیتولد، در ابتدا ممکن است ه

و اتفاق باشکوه و با   ریغد  تیو اهم  ریغد  انیو درباره جر  میرا دار  ری غرفه، غرفه غد   نی. بعد از غرفه تولد، به عنوان دومم یکن  ی وصل م

 . میکن یصحبت م  ریعظمت غد

 

 متن غرفه دوم: 

 مواله علی فهذا مواله  کنت من   

 ندازه؟یم یچ  ادیجمله شما رو  نیا

 ر یدرسته. غد بله

 . عهیهاست. عصاره تمام اعتقادات ش عهیسند و شناسنامه ما ش ریغد

 م؟ یدونیجمله رو م ۱ نیفقط هم یبزرگ  نیاز واقعه به ا اما

بزرگ را به گوش مردم برسانند   ینفر را جمع کردند تا امر و فرمان خدا  ۱۲۰۰۰۰سوزان عربستان،    یدر گرما   ،یسه روز متوال  امبریپ 

 و فرمودند: 

 ، طالبیبن اب ی اعالم کنم که عل یاهیو س  دیپروردگارم فرمان آورد تا به هر سف یمرتبه بر من فرود آمد و از سو ۳ لجبرئی همانا   

 برادر؛

 امت؛  انی من در م نیجانش و یوص

 پس از من است.  ت،یهدا یامام و راهنما و

 پس از خدا و رسول است. ارتانیصاحب اخت ؛یعل

 . ستین ی جز عل ینیمنؤرالمیام دی مردم، بدان یا

 ( پی)پخش کل

 

 . کم شودبعد صدا ذره ذره   می کند،شروع به صحبت  پ،یکل وسط

 مردم!  ای    

 ن یاورتری یعل

 ن یسزاوارتر یعل

 ن یتر کینزد یعل

 شما نسبت به من است نیزتریعز  یعل  و

 را نشان دادند و گفتند:  تیوال  رشیپذ تیاهم ،امبرپی    

 .شهیکامل م یعل  تیاعمالتان، اسالمتان؛ فقط و فقط و فقط با وال نتان،ید

هستند هم اشاره    نیمن ؤرالمیام  هیکردند، بلکه به همه امامان که از نسل و ذر  ی خود معرف  نیرا به عنوان جانش  ی نه تنها عل  شانیا

 و فرمودند:  دندیآنها رس دوازدهمینکردند تا به  

 ! دباشی آگاه    

 امام؛  نیاخر همانا 
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 از ماست.  یمهد

 خواهد شد. رهیچ انی اد یبر تمام  او

 کننده.  امیق اوست

 عدالت گستر. اوست

 برد  ی م نیکه ظلم را از ب اوست

 .. . هشدار دادند نینچنی و ا شوندن مردم گمراه انگران بودند که بعد از رفتنش امبرپی    

 

می صحبت    یو راو  صدای کلیپ کمبعد    قهیدق  کی. البته حدود  می شودپخش    ،ستین  یجز عل  ین یمنؤرالمیکه بعد از ام  ریغد  پیکل

که اصحاب   یصدا از لحظه اریو ز  کنند   یاشاره م   نهم به حضور منافقا  ریدر غد  امبریکه پ   می دهد  حیتوض  فهیسق  یراو  کند. سپس 

 ی شود.م  شروعمی گویند،  فهیصح

 

را   ر یغد  ریکودتا کردند و مس  یا  عده چگونه    نکهیو ا  ر یو غصب خالفت و کتمان غد  می رو  یم  فهیاز آن در غرفه سوم سراغ غرفه سق  بعد 

  بهحضرت و تذکر  یی و غربت و تنها ت یامامت و وال میاز حر شانیو دفاع ا دادند و در غرفه چهارم درمورد شهادت حضرت زهرا رییتغ

فرج به سر    یبرا  یی آموزان با دعا  کار ما تمام است و دانش  گر ید  انجی. امیکن  ی صحبت م  ، شود  از امام عصر  دی که امروز با  ی دفاع 

ها    غرفه  نیا  بیو به ترت  نندینش  یآموزان وسط م   و دانش   ردیگ  یگوشه نمازخانه قرار م  ۴غرفه ها در    ن ی. اگردند   یبرم  شانیها  کالس

. به عبارت چرخند  ی خود م  جای  در ها حرکت کنند، بلکهنیکه ا  ستیصورت ن   نیبه ا  ییجا به جا  نیا  یدارند ول   یی آموزان جا به جا  دانش

جهت خود را   شانیسر جا   ،کند  تا آن غرفه را اجرا  دی آ  یم  یکه راو  یا  و به هر غرفه  ندینشن  ی دانش آموزان در قسمت وسط م  گرید

  یکه انجام م  ت یموقع  رییتغ  نیا  ا ی . ثانردیگ  ی م  نهایرا از ا  یخستگ  ی تا حد  یی جا به جا   نیحسن دارند. اوال ا  چند   نی. ادهند  یم  رییتغ

 . کند  ی م جادیدانش آموز ا یتمرکز مجدد برا ،شود

 

 والدت تا شهادت حضرت زهرا  شگاه ینما  ی ها  غرفه

ارسال   تانیدارد که برا  نتیست. عکس و پاورپوا  یمونیس  لیست، وساا دکور نوزاد است. گهواره    ،تولد است. دکور آن  به نام غرفه  ،اول  غرفه

چند    ه یدر هر چند ثان  ا یدر دن  دیدان  ی که م   کند  ی صورت اجرا م  نیو آن را به ا  دی آ  ی م  یهست. راو  نتیآن در پاورپو  ات یئ. جزکنم  ی م

و آرامش    شیآسا  لیوسا  ندیآ  ی. همه مشوند  ی. چقدر همه خوشحال مدیآ  یم  اینوزاد به دن  ۲۱  ،هیثان  ۵بله در هر    شود؟  یمتولد م  کودک

که   دیدانست  ی م ی. ول کنند   ی اسم هم انتخاب م  ک یو   آورند  ی م  یراحت  لیوسا   ، آورند  ی م  یسمونیس  شی. براکنند   ی آن کودک را فراهم م

که    ثیبه آن حد  میکن  یاشاره م  نجایاست و ا  اکرم  امبریاو دختر پ   ؟می ماها نبودکدام از  چیه  ،بود که اگر او نبود  یودنوزاد و مول  کی

آمد    ایبه دن  یدختر زمان   نیکه ا  نیبه ا   میکن  ید. بعد اشاره میهم نبود  یتو و عل   ،نبود  اگر فاطمه  ؛امبریپ   یا  :که  نیاشاره دارد به ا

خدا در جواب   ی گفتند ول  »ابتر« ،  بزرگوار  یبانو  نیبه خاطر تولد ا  امبریو به پ   کردند   ی آن روزگار دخترانشان را زنده به گور م   مردمکه  

جزئیات این .  کردند  یدستان او را بوسه باران م  یو حت  گذاشتند  یبانو احترام م   نیهم مدام بر ا  امبریآنها سوره کوثر را نازل کرد و پ 

شده و دور از   دهیاست که از آتش بر  یکس  ،بزرگوار  یبانو  نیاسم ا  یاجرا کرد. معن   شود  یراحت م  یلیهست و خ   نتیدر پاور پو  موارد

.  میپرس  ی م  گرید  سؤال  کیو    میده  یم   یگریتذکر د  نجای. بعد ادهد  یخودش را از آتش نجات م   روانی و پ   انیعیش  نیآتش است و همچن

  ،ثروت  د یگو  ی م  ی کی.  دیآ  ی م  یگرید  ریباز تصاو  نجا ی! اد؟یخواه  یم   هاز خدا چ  ، کنم  ی حاجت شما را برآورده م  کی  د یبه شما بگو  ااگر خد

که خدا به   میکن  ی اشاره م  ثیحد  ن ی. بعد به ادیبگو  یزیچ  کیست  ا ممکن    یهرکس  ،خوب  یزندگ  دی گو  یم   ی کی  ، علم  دیگو  یم   یکی

را   ث یحد  نیاز آتش بود. ا  انشانیع ینجات ش  ،که خواستند  یزیچ  شانیا  .از من بخواه  زیچ  کی  ؛فاطمه  یفرمودند که ا  حضرت زهرا

 حات یتوض  بیترت  نی. به اکنند  یو شفاعت شان م  کنند  یرا جدا م  انشیعیتک تک ش  حضرت زهرا  امتیکه در روز ق  مییگو  یهم م 

 . ابدی یم   انیاپ  غرفه تولد حضرت زهرا

است.   ریغد   یاز ماجرا  یشینما  کی نماد و    کی  به سمت غرفه دوم که غرفه دوم  چرخند  ی. بچه ها مری همان غرفه غد  ای  دوم  غرفه  سراغ

 فه یدر غرفه سق  ی کیو    ریدر غرفه غد  یک یکه    میدار  یتا راو  دو  نجایباشکوه هم حضور داشتند. ا  یلیواقعه خ  کیبزرگوار، در    یبانو  نیا
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شود تا   یها در کانال قرار داده م  الوگی د نی. متن اندیگو  یرا م ریداستان غد الوگی د نیدارند و در ا یالوگی با هم د نهای. اندمستقر هست

 ت یاهم  یغرفه دارا نیکه در ا  ینکته ا  نیشود. اول  ی م  د یکأبه چند نکته به شدت ت نجای. در ادیو استفاده کن دیمتن را بخوان دیشما بتوان

فقط انگار   ریکه ما از غد  نیاست و ا ریباشکوه غد  یو در ماجرا  ریواقعه غد  انیدر جر  ،مقام واال   نیبا ا  مه زهرا حضور حضرت فاط  ،است

آن خطبه   در  امبری و پ   دهیسه روز به طول انجام  ریکه واقعه غد  یدر صورت  مواله«  ی»من کنت مواله فهذا عل که    م یجمله بلد  کی

صحبت   ،هم دارد  یگرید  یفرازها  شانیخطبه ا  نکهیودر مورد ا  مییگو  یها را م  نیکرده اند. ا  عتیهزار نفر ب  ستیخوانده اند و صد و ب

  میده  یکردند هم تذکر م   عتیکه مردم ب  نی. در مورد امیکن  یهست را هم اجرا م  که در مورد امام عصر  ییاز فرازها  یبرخ  .م یکن  یم

 م یده  یهم دارد که آن را هم در کانال قرار م  یپکلی  و  صداریز  کیقسمت    نیهستند. ا  نیرالمؤمنیام   امبریبعد از پ   نیکه جانش  نیو ا

مشخص شده    داده و   حیدر متن توض  ،صدا اجرا شودریز  نیو ا  پیکل  نیکه قرار است ا  یی اجرا آن جاها  نی. در حدیاستفاده کن  دیتا بتوان

 .تاس

 ، از آن محل قرار گرفته است  گرینقطه د  کیکه در    فهیغرفه سق  یعنی   ،غرفه سوم  یناگهان راو  ،شود  یتمام م  ریغد  یراوصحبت  که    یوقت

  ن یمنافق  نیهم  ند،حضور دار  نجای ا  نیهشدار داده بودند که منافق  ریهم در غد   امبریهمانطور که پ   :کند  ی را آغاز م  شیجمله اجرا  ن یبا ا

  نیغرفه به ا  نیکرده بودند، به بحث و گفت و گو پرداختند. ا  عتیبا آن ب  ریکه در روز غد  یا  فهینشستند و در مورد انتخاب خل  فهیدر سق

آن   ثانهیحالت خب  ،یچراغ قرمز هم وسط غرفه روشن است که تا حدود  کینشسته اند و    هیّو چف  یعده با لباس عرب  کیصورت است که  

 یراو  نجایگفت و گو کنند. در ا  غمبریو رهبر بعد از پ   فهیدر مورد خل  خواهند  ی همهمه م  ن یو در ا  کنند  ی نشان دهد. افراد همهمه م  را

عده نشستند و بر   نیکه ا  دهد   یم  حیو توض  « گردند  یبر م   تیبه جاهل  نهای! بعد از تو اامبریپ   یا»که    کند  یاز قرآن اشاره م  هیآ  نیبه ا

زوزه  » یصدا ریز کیاست،  فهیدر حال صحبت در مورد انتخاب خل یراو ی وقت نجایکنند. ا فهیانتخاب خل خواستند یراه کج خودشان م

شما در    یصدا هم براریز  نی)ا  شود  یپخش م  رصدایز  نیا  کند،  یصحبت م  فهیدارد در مورد انتخاب خل  یکه آنجا که راو  میدار  «گرگ

  غرفه،  نیصدا استفاده کرد. اریز  نیاز ا  فه،یسق  ینشان دادنِ خباثت اهال   شتریب  یبرا  توان  یقسمت م  ن یشود( و در ا  ی گذاشته م  ل کانا

و تذکر    میکه نشان ده  نی. فقط هممیکار دار  یلیچون در غرفه شهادت خ  میشو  یمعطل نم  یلیغرفه خ  نیا  یدارد. ما رو  ی متن کوتاه

گرفته شده بود،    عتیآن ب  یرو  ریکه مشخص شده بود و بعد در غد  امبریو در مورد خالفت بعد از پ   اندنشسته    یعده ا  کیکه    میده

 . میکن  ی صحبت م  نهیزم  ن یسراغ غرفه شهادت و آنجا مفصل در ا  می رو  یم   ن یاست. بعد از ا  یرا عوض کردند، کاف   ریصحبت کردند و مس

 [9۸کارگاه شماره گرفته است که می توانید مراجعه و دانلود بفرمایید:   ]زیرصدا و کلیپ در سایت سفیران قرار
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 نمونه های اجرایی غرفه دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه های اجرایی غرفه سوم 

  فه یمتن غرفه سوم: سق

 ...  دیکن  یعقب گرد م تیبه جاهل ،رمیمن بم اگر

 شوند.  یگمراه م  نیمردم از د  ،که اگر نباشد دانست ی م امبریپ  انگار

 فه یآنها اصحاب صح  .و خشم خداوند بر آنها باد   نینفر  . کنند  یخواهند آمد که شما را به آتش دعوت م  ی پس از من گروه   دیمردم بدان  یا

 زوزه و بلند کردن سر(.  یاند )صدا

به    ی از مهاجران در محل  ی گروه  ،بودند   امبریهاشم مشغول فراهم ساختن مقدمات دفن پ   یاز بن  یبه همراه عده ا   یکه عل   یهنگام 

  یبرا  و  وستندیبه آن ها پ   زیاز انصار ن  ی مشخص و گروه  ینیمسلمانان را از لحاظ خالفت و جانش  فیتا تکل  جمع شدند گرد هم    فهینام سق

 پرداختند.  عجنگ و نزا هب ینیجانش

 
. کار با  شود  یکه به چه صورت غرفه شهادت درست م  میگذار  یم  ارتان یرا در اخت  شیغرفه شهادت است. عکس ها  ،چهارم و آخر  غرفه

  . تر است   یمقدار طوالن  کی . غرفه آخر  کنند  یگردند و به سمت آن غرفه نگاه م  یو به تبع دانش آموزان برم  شود  یآغاز م  یصحبت راو

  دی که بچه ها! فرض کن کند  ی جمله آغاز م  ن یبا ا ی. راوم یغرفه ها را برگزار کرده ا نیمنظور ا ن یست و ما اصالً به اا هیفاطم  امیچرا که ا

  دهد؟  ی به ما دست م   یکه آن خانه در محله ماست. چه حس  م ینیب  یو م   م یکن  ی آتش گرفته است. از دور نگاه م  یخانه ا  مینیما بب  یروز

خانه   مینیب ی م  م،یرو ی که انگار خانه در کوچه ما است. جلوتر که م  مینیب  یم  م، یرو ی هر چه جلوتر م  د؟ یآ ی به ذهنمان م یی چه فکرها

  ی ! چه کسی: وامییگو  ی. ممیشو  ی. نگران مشود  یآتش از خانه ما بلند م   مینیب  ی م  م،یشو  یم  کینزد  یدر محدوده خانه ما است. وقت

آتش    میزن  ی. زنگ م میخواه  یاز همه کمک م  دهد؟   یبه ما دست م  ی! چه حالواهرماندر خانه است؟ مادرمان! پدرمان! برادرمان! خ
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مکث   یراو  نجایافتاد. ا  یاتفاق   کی  ،یشهر  کیدر   ،یروز  کیآن را نجات دهند. اما    یو کمک کنند و خانه ما و اهال  ند یایکه همه ب ینشان

 . شود یپخش م  پیکل کیحال  نیکمک کند. در هم امد ی ن یکس چی ه  اآتش گرفت. خانه پدر و مادر ما. ام یخانه ا د یگو ی و م کند یم

 : راوی  توسط   چهارم  غرفه   شروع     

  ی م   کتریبه خانه نزد  یبراش افتاده باشه. هرچ  ی اتفاق بد  ی. نکنه کسمیش  ی چقدر نگران م  ،مینیروز تو راه خونه دود و آتش بب  هی  اگر

ته    ی و ... ول  م یرو  ی خونه بوده، با عجله سمت خانه م   یمادرمون تو.  م یش  ی نگران م  ،خانه ما هست  میفهم  ی و م   شتریشعله ها ب  میش

رو آتش    ی خانه ا  و  افتاد  ی شهر اتفاق  ک ی  یروز تو  ک یرو خبر کردند و ... اما    ی رفته کمک. آتشنشان  یکی حتما قبل از من    م یگ  یدلمون م

 ...  کمک کنه  ومد یکس ن چیزدند و ه

 .شود ی پخش م پیکل سپس

 

و در مورد غم و اندوه و    د یآ  ی م  یدوم، مجددا راو  پی. بعد از اتمام کلشود  ی پخش م  گرید   پیکل  کی اول،    پیبعد از پخش کل  قایدق

. سپس باشد  یمشخص م  شانیا  تیدر وص  ،حضرت زهرا   یغم و اندوه و ناراحت  نیا  دیگو  یو م  دهد   یم  حیتوض  حضرت زهرا  ییتنها

  ی کس  نکهیآتش زدن و ا  یدر مورد فضا  حیتوض  کی  یشود. سپس راو  یپخش م  حضرت زهرا  تیمورد وص  در  یسوم  پیمجددا کل

  یکه م   ییتا بسته به فضا  میقسمت دو دکلمه در نظر گرفت  نیدهد. البته در ا  یارائه م  رصدایهمراه با ز  یدکلمه جان سوز  ،نکرد  مکک

از دکلمه اول استفاده    دیتوان  یم   ، شد  یتر  یمیصم  ی. اگر فضا فضاد یکن  ی پخش م  ، دیهرکدام را صالح دانست  ،برنامه اجرا شود  خواهد

. دکلمه دیاستفاده کن ، کند یاجرا م  یدکلمه دوم را که خود راو ،ستاتر  ی فضا جد د ید یشود، اگر د یم  رااج تیکه از داخل جمع  دیکن

 ان یادامه اش را از م  ،کند  یم  انیب  یچند جمله ا  یراو  نکهای  از  بعد که  باشد  یصورت م  نیدکلمه اول به ا  یول  خواند  یم  یدوم را راو

از قبل ب  ی از دوستان  یکیتوسط    تیجمع ا  ، او هماهنگ شده  ا که  که   ی . ضمنا افکتردیگ  ی شکل م  یالوگ ید   بیترت  ن یاجرا شود و به 

از امام زمانشان دفاع   که حضرت زهرا  م یده  یهم حتما تذکر م   انی . در پاگردد   ی دکلمه پخش م  یاجرا  نیدر ح  ،آن است  یصداریز

.  میدعا کن  شانیظهور ا  یو برا  م یینما  یرویپ   شانیاز ا  و  م یکن  تیدفاع و حما  شانیااز    د یکردند و امروز امام زمان ما هم تنهاست و ما با

از    ی پیکل  ا یو    میخوان  ی فرج را م  یو رو به قبله دعا  م یستانیا  ی بچه ها را به پا م  انی در پا  ،م یده  ی که درباره حضرت م  یبعد از تذکرات

 . شود یو مراسم تمام م  میکن  یفرج را پخش م   یدعا

 

 : (صدا  ریهمراه با ز) کی  شماره  دکلمه   

 نام خدا   به

مانده   نیحس ...   مادر  یمانده و چادر خاک  نبیز گریحال د  ...  سوخته مهین مانده و غم در یعل  ... ده یپر کش فاطمه  گرید حال

 ...   مادر ی خال یو جا

 ست.  اآخر او مادر عالم  ...  شده است بایز فاطمه ی ها ی چتر مهربان ریواژه ز نیا؟ است نشیواژه آفر نیباتریچرا مادر ز یدان  یم اصال

ما    گریحال د  و   ...  یو غربت پسرش مهد  ییمانده و غم تنها  فاطمه  ...  شکسته مادر  یمانده و غم پهلو  یمهد  گریحال د  و

  یو با شاد  شود  یم  نیما غمگ  یها   با غم  ،یحوال  نیدر هم  کند  یم   یما زندگ   انیاو در م  .فرزند مادر  نیظهور آخر  ...  و ظهور  میمانده ا

 .  کند  یما دعا م یاو برا .شود یما شاد م  یها

   م؟یکن  یاریاو را  میتوان یاما اکنون چگونه م میکن یار یرا  فاطمه  میروز نبود آن ما

 امامش شد در جهل مردم زمانه اش!   ییتنها یفدا اطهر یزهرا ،امبریپ  دختر

 مرده است.   تیبه مرگ جاه ، ردیفرمودند: هر کس امام خود را نشناسد و بم امبریپ 

 ی اریو امام زمانشان را    چون مردمان گذشته که جاهل و غافل بودند  می... نشو  گرفتار جهل مردن است  ،باشد جهان زمانه ما  حواسمان

 نکردند.  

 ایبا ح  ،حجاب و حفظ ارزشمان  تی با رعا   ،مان  با عمل   ، مان  با علم   میکمکمان کند تا در راه امام زمانمان استوار قدم بردار  میمادر بخواه  از

 .  صاحب الزمان مانیموال  تیلبخند رضا کیارزد به  ینداشته اند، همه اش م  یادی از ما که خواسته ز ...   مان مانیو ا
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 ی خود را به ما م ینور و گرما ،چه نباشد ،چه ابر باشد دیپشت ابرم. خورش دیهمچو خورش  بتی: من در زمان غ دی فرما  یم  زمان امام

نور    تا از میکن  پاکها و اشتباهات درونمان را    ی رگیابرها و ت  دی با ،میبهره ببر مان  امام زمان  یواقع  د یاز خورش  میخواه  یاگر م   .ندرسا

 .  میبهره ببر شانیوجود ا

  یارزش زمان   ن یبه تو داده اند ... ا  انیتمام جهان  ن یخانواده را در ب  نی که مهر و محبت ا  یخود را بدان! آنقدر با ارزش خلق شده ا  قدر

 اشتباه را.  یکارها   میدرست را و ترک کن یکارها م یشود که انجام ده یحفظ م

 ...   اشتباه همه ترک کنند کی ، یاشتباه تو ترک کن کی ، اشتباه من ترک کنم کی

 ...   مان یموال تیلبخند رضا کیازرد به  یاش م همه

 دل ما            یتو برا می دست کر ایحال

 ها  یسامان و سر ی ب نیدر ا ستیهاسرپن

 

 : دو  شماره  دکلمه   

 به نام خدا  

مانده   نیحس ...   مادر  یمانده و چادر خاک  نبیز گریحال د  ...  سوخته مهین مانده و غم در یعل  ... ده یپر کش فاطمه  گرید حال

 ...   مادر ی خال یو جا

 ( :می گوید  ،بچه ها نشسته نینفر که ب کی  و  شود یساکت م  یراو نجایا در)

 بود!   امبریتنها دختر پ  ! فاطمهی ! چه غربتیچه ظلم وای    

 . دتنها گذاشتن را یفراموش کردند. *امام* عل را امبریهمه سفارش پ  نیا

 دادند!  ل یتشک فهیسق یشورا ، عمل کنند  امبریبه سفارش پ  نکهیا یبجا 

 ه یبزرگ  یلیخ    ظلم  ،زدن  به صورت دختر رسول خدا  یلیو س  یو بستن دست حضرت عل   یخانه وح. آتش زدن  نطورههمی  آره      

با    ،داشتن  یکه از عل   ی و حسادت  نهیپا گذاشتن و با بغض و ک  ریکه اونا فرمان خدارو ز  نهیا  هیبه رسول خداست اما اصل قض  انت یو خ

 خدا جنگ کردن.

 اومده.  یبه دل حضرت عل دردی چه پس     

 خواهند به باد بدهند.  یشبه م کی تمام زحمات پدرشون رو  دنید ی وقت دنیکش یچ امبریپ  دختر

  ی همه ب  نیاشتم ازیکردم. نم  ی دفاع م  یکردم و از اسالم واقع   یم   حضرت زهرا  یرو فدا  و جان ناقابلم   کاش منم اون موقع بودم   یا

 بشه.  امبری و جسارت به خانواده پ  یحرمت

 کردم.  یم  یاریامامم را  و در کنار حضرت زهرا  بودم کاش

 را غصب کنند. یحق حضرت عل  میها تا نذار عهیهمه ش م،ی. کاش هممون بودنهیمنم هم آرزوی   

 ) *مکث* *کوتاه*تفکر* (   ؟یاالن چ اما

 )مکث کوتاه( م؟ یمگر امام ندار االن

 . میکن یاریمون رو  امام زمان م یتون یهم م  االن

 ما هستن. یاریمنتظر  از هزار ساله که اماممون  شیب

دلسوزتر و مهربان تر   انشونیعیش  یکه از پدر و مادر برا  ی و تنهاست. امام   ب یمثل جدش غر  که اون هم   م یدار  ی رفته امام  ادمونیاصال   

 هستن.

 م؟ینگران و  منتظر امام مهربانمون بود م،یش ی و نگران و منتظرش م مینیروز که پدرمونو نب کیاما به اندازه  

 م؟یگفت تیتسل م؟ یکرد یهمدرد شانیمون داغدار و عزادار مادرشون هستن. چقدر با ا روزا که امام زمان نیهم مثال

 . میکن یاریاماممون رو  میهست که بتون  یادیز یلیخ یراهها

 خواستن؟  یخود حضرت از ما چ  دیکن ی م فکر



 

 8صفحه 

 

 98کارگاه آموزشی شماره 

 ع یبا موضوع وقا یا غرفه شگاه ینما یآموزش اجرا

 فاطمه تولد تا شهادت حضرت

 « الفرج  لیو اکثروالدعا بتعج» حضرت فرمودند: 

 دعاست.  نیفرج که نجات شما هم در هم یبرا دیدعا کن ادیز

 کردنه  دعا ،م یانجام بد م یتون یم  کارها که هر روز از یکی

 میرا زمزمه کن  امام زمان ی سالمت یو با هم دعا م یاالن شروع کن نیاز هم پس

 

 . میی نما یپخش م  درباره امام زمان یخروج هم سرود نیح . درشوند ی آموزان از سالن خارج م نشسپس دا

که جلسه پرسش و پاسخ   م یینما  یو اعالم م   سندیتا دانش آموزان نظرات خود را بنو  م یبگذار  شنهاداتیخوب است دفتر انتقادات و پ  ضمنا

 دهند.  ی جلسه حضور دارند که پاسخ م نیدر ا ی دیبپرسد. اسات تواند  یم  ،داشت یسؤالو هرکس  میدار

گل    ای مثل تابلو    یی ای هدا  ای  هیهد  شود  ی شود نداشت. ضمنا م  ی داشت و هم م  یی رایپذ  شود  یم  ،که هست  یبسته به بودجه ا  نیهمچن

 . دیکن یریگ میخودتان تصم قهیموارد بسته به سل نیکرد. در ا  میتقد  ،آن باشد  یبر رو که اسم مطهر حضرت زهرا قهی

 ی کس  ظهور امام عصر  یبرا  میکند و دعا کن  ت یرا خدا به همه ما عنا  به ساحت ائمه  یخدمتگزار  قی. توفدیشاءاهلل موفق باش  ان

 . میباش عصر  ماما بمانیغر یموال  قیصد ارانی ما از  دوارمیاست و ام یکبر قهیشده حضرت صد ختهیکه منتقم خون به ناحق ر


