
 

 

 

 جهت سخنرانی نهاداتیپیش

 1395فاطمیه 

 

 

 بوی بهار، بوی بهشت



 

 

 1 

 جهت سخنرانی نهاداتیپیش

 1395فاطمیه 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 سخنرانی:ی جهت ارائه بهتر یهاپیشنهاد

  های تأثیرگذار در عرصه تعلیم و تربیت دینی، سخنرانی و بستر جملهبی شک از -1

هاای اارمداد تیلیای دینای باوده و در گویندگی است. این شیوه از دیربااز از اباار

های گوناگون در طول سال نیا ده است. دناسیتتاریخی خود تکادل پیدا اردسیر 

ایام دیالد حضار   اند.و ترویج فرهنگ دینی بوده های دناسیی جهت عرضهزدینه

هایی اسات ااه از دیربااز داورد اهلل علیها و شهاد  ایشاان از دناسایتزهرا سالم

 لغان دینی بوده تا دردم را با زوایای زندگی ایشان مشنا نمایند. توجه دی

     است گویندگان دحتارم در ایان دناسایت بادان اهتماام ورزناد و از  شایستها من چه اد

، ایجواد ها در جهوتتوجه همه جانبه در طوو  سوخو ا اسوتهادز اد خو ا م ا خناسوبتانجام من دریی نکنند. 

 خای داوارد دشااهدهااه دتأسانانه در بر .عصور ع(  اسوتپیون  خعنوی با ساحت ق س حضرت الی

ر جهات درا ارائاه دطاباب وظینه خود تنها از این دطلب غافل بوده و  گوینده شود اهدی

 داند.همان دناسیت خاص دی

یا  تواند از هر نوع ادبنگارش شده هرگا نیاید حنظ شود و گوینده دیدتن  -2

 دهد استناده اند. و بیانی اه خود ترجیح دی

ناد دطاباب توادحترم بر اساس ناوع دخاطاب و داد  انناران  دی گوینده  -3

 دیگری را به این دجموعه اضافه نماید.
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سیر سخنرانی و تسلسل دطابب و دسیری را اه گوینده دحتارم باه عناوان  -4

بندی گنتار و فهرست رئوس دطابب باید طی نماید، جداگانه تقادیم استخوان

 شده است.

تأثیرگاذاری  ،هدف تنها خوب حرف زدن نیست بلکه هدف نهاایی :دقت انیم -5

 اندای تغییر و حرات ایجاد شود.او در  ست به نحوی اهادخاطب  بر

اناد، خیاد و بر جان شنونده نناو  دیاز قلب گوینده بر دی ،سخنرانی دوثر -6

پ  اگر تنها دطابب در  هن گوینده نقش بیندد تنها شااید در  هان شانونده 

 بنشیند و زودتر به فرادوشی سپرده شود.

تواناد برداری علمی افاون تر دیرهگوینده دحترم جهت استناده بیشتر و به -7

 های  یل بهره بیرد:از اتاب

 اقانتشارات آف -یدکتر فریدون -فاطمه زهرا )س( از والدت تا شهادتالف(                    

   ریمنانتشارات  -احمد رحمانی همدانی –فاطمه الزهرا )س( سرور دل پیامبر )ص( (ب                     

 هامنتشارات ما -عالمه مجلسی -رجمهت -زندگانی حضرت زهرا )س(ج{                     

 دهد. تواند پیشنهادگوینده دحترم اتب زیر را به دخاطیین دی -8

 انتشارت منیر -کتر نادر فضلید -بانوی من زهرا )س(الف(                  

 رسهدانتشارات م -ید مهدی شجاعیس -ی پهلو گرفتهب(کشت                 

 حهانتشارات رای -کتر نادر فضلید -با دخترم زهرا )س(ج(                

 ات نیک معارفانتشار -لی اکبر تالفیع -فضائل الزهرا )س(د(               

 نیک معارف -عید آل رسولس -بوی بهشته(               

الزم به  ار است اه دخاطب این سخن در دقطع دبیرساتان، دانشاجویی و  -9

 د.نباشعموم دی
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 مسیری که سخنران محترم شایسته است طی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه: استهادز اد تغییرات خق خ

 طبیعت

 در فصم بهار
 

 الگو باش  ،توان  برای انسان  ردخن آفرینی در طبیعت خیتحو ، باد

توان از هر اتفاقی می

 برداری کردالگو

 هستند)ع( بهترین الگو ائمه 

 باشندالگوی همه تاریخ می )س(حضرت زهرا

 و فضائل کماالت ی از ای گزیدهارائه
 حضرت زهرا )س(

 ار و کردار فاطمی داشته باشیمشایسته است که ما نیز رفت

های حضرت دهرا عس  داست اری ا دفا( اد حریم یکی اد ایژگی

  ععج اخام دخانش بود . عتذکر به اخام عصر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الزهراالسالم علیک یا فاطمه

 ععج  الزخانالسالم علیک یا صاحب

اسرار درداوز خداوناد روز باه روز و سااعت باه  .فصل بهار دوباره از راه رسید

دوباره خودش را از نو سااخت. رو  حیاا  و نشاار در ساعت رونمایی شد. طییعت 

ها به تعادل رسید. ددای هوا دعتادل گشات. اابید دوجودا  ددیده شد. روزها و شب

تا سایای و طاراو  را باه زداین  نددثل دروارید بر خاک سیاه بارید ازهای بارانابر

م نیم و بااور انایبه وجود دعو  شدند تا دوباره بییهدیه انند. درختان درده از عدم 

 اه خداوند چگونه طییعت را دتحول ارد و از نو ساخت.

هااایی اساات اااه دااا از بهااار و طییعاات درس تحووو ، نووو شوو ن، بووادآفرینی، دگرگووونی

تواناد باه مورد، مدم دیم پدید دیدانگیای در مروقتی طییعت احساس شو مدوزیم.دی

به راستی دا هم جائی از ایان یاد بازسازی و نوسازی و دگرگونی در خودش بینتند. 

هستیم و احتیاج به نو شدن داریم. دا هام نیازدنادیم تاا دتحاول شاویم، نیااز  طییعت

دان را و دیاادگاهمان را را، اعتقاداتمااان را، زناادگیخوددااان را، روحیاتمااان داریاام 

ساردای زدساتانی رفتاار  ،ییعتتوانیم همراه و همسو با طدگرگون سازیم. دا هم دی

دان را دور انیم. خواب و خمودی را انار بگذاریم و دبماان را باه ه و یخ زدههای اهن

 م.های انسانی دست پیدا انیترین رفتارترین و بهاریطییعت گره بانیم و به طییعی

«. االنسان حیوان نواط »اند: ا و فالسنه در تناو  انسان و حیوان گنتهحکماز قدیم 

های خارد و طق اوست. انسان خرددند است. سازهیعنی تناو  انسان با حیوان در دن
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اندیشه در اختیار انسان است. تناو  در این است اه طییعت و بهار در دیدگاه انساان 

دو دعنای جداگانه دارد. در دید انسان خرددند و اندیشه پرور، این تغییرا   ،و حیوان

هاا، ی در بهاار باه گلهایی برای ابگوبرداری در راه امال است. انسان عاقل وقتنشانه

برد در اندیشه اسات و خردی من بذ  دیاند و از طراو  ها نظر دیو شکوفه طییعت

 ی خود را بارور سازد.اه چگونه بوستان اندیشه

هاای ک گلشاخ رویاناد و از چاوباو همچنانکه خداوند از خااک و زداین الباه دی

در زداین دل  سات ااه چگوناهپروراند، در اندیشه اهای گوناگون دیرنگارنگ و دیوه

های اخالق و انسانیت، عادابت و کارد و از درخت وجودش دیوههای دعرفت بخود گل

ها را به بار مورد. او در اندیشه است تا گوهر وجود خود را نیا دحیت و دیگر فضیلت

ز بهاری اند و نو شدن و تحول و تغییر در رفتار و دنش زندگی را ا ،همگام با طییعت

 بیادوزد. طییعت

شار در راهنمایاان ب ،هاااسات. ابگو هوای عملویالگومددی در این عرصه نیازدند 

سازی و تحول وتغییار ونوساازی هساتند. ابگاو هاای عملای نمااد و پارچم دگرگون

اناد و در های دعماوبی بودهانسانیت هستند . اینان بارگانی هستند اه فراتر از انساان

ت چارا  راه بشاریو اند ایی واال به یادگار گذاشتههدسیر زندگانی نورانی خود ارزش

 اند.گشته

دختر گرادی رسول اارم )ص( و  حضرت دهورا عس های برجسته یکی از این چهره

ایی اه در بیاس بشری دافوق بشار رفتاار همسر فدااار حضر  علی )ع( است. چهره
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انساانیت، های خداوند و قارمن اسات. او عصااره دجسمه خواستهارده و در حقیقت 

 پاای، عنت و پرهیاااری است. صدف گوهر اخالق و ارادت است.

برداری از حضر  زهرا )س(، دسیر زندگی دا، نگرش دا، رفتار دا و افکار داا ابگو

ت اداا بسایار باا عمر اوتااهی داشاسازد. حضر  زهرا )س( را دتحول و دتعابی دی

اوثر را در شأن او نازل ارد و ی قدر با برات اه خداوند سورهبرات زندگی ارد. من

به پیادیر )ص( نوید داد اه دا به تو ااوثر را عطاا نماودیم. دختاری ااه نسال دطهار 

 باقی و برقرار خواهد شد.ادادان شیعه از او و حضر  علی )ع( 

نظیار اسات. یی بیهای اخالقی ابگاوزهرا )س( در داایای روحی و ویژگیحضر  

داشات. او اند اه پیادیر )ص( او را بسیار دوست دیهای اسالدی نقل اردهی فرقههمه

اعتراض یر )ص( دایی اه عایشه بر پیابوسید. به اندازهبویید و دیها دیها و باررا بار

 :ندداددی ارد و پیادیر )ص( پاسخدی

طاوبی و باوی بهشات را  سام، باوی خاوش درخاتبوهرگاه دخترم فاطمه را دی»

 186و  10/185حقاق الحق ا                                                                                                  «.یابمدی

 یادیر )ص( در حدیث دنصلی فردودند:و یا پ

ی تن دان ی زنان گذشته و مینده است.  او پارهدختر دن، با نوی همه)س( فاطمه » 

 و رو  و روان دن است. 

    «.شر اساتباه به صور   است  ای. او حوریهی دل دن است او نور چشم دن، دیوه

 11/1لعلوم االمعارف ااالصو ا عوالم                                                                                      .
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ت. ایان بانوی زنان گذشته و میناده تااریخ اسا )س( ااند زهرمری پیادیر )ص( فردوده

فردایش، تأییدی بر این نکته است اه گنتیم حضر  زهرا )س( ابگاو و نمااد انساانیت 

 سایر ادتیازا  اخالقی است. ی گذشت و فداااری واست. او اسوه

 فردایند:ادام دجتیی )ع( دی

تماداا  بارای دیگاران  شغول به عیاد  بود ودایی دیدم دادرم تا صیح ب جمعهش»

دعا ارد و برای خویش دعا ننمود. دن گنتم؛ دادرجان همچنان اه برای دیگاران دعاا 

 خواهید؟! فردود:ودتان از خداوند چیای نمیانید، چرا برای خدی

 3/81بحاراالنوار«پسرم اول باید به فکر دیگران بود سپ  به دشکال  خود اندیشید!.

ج ادداای زنادگی داسات. ها ابگاو( در همه عرصاهرفتار و اردار حضر  زهرا )س

اش، ی اا، ده  ا ایثارش، دعا ا عبادتش، تربیوت فردنو انش، شووهرداریحضرت دهراعس  ، خهریه

ساازی اسات. درس انسان ،هماه و هماه سراسار علم ا دانش اا، سخنان گهربوارش ا ...

سااازی ی و نوهاسات. درس دگراندیشادرس دتغیار شادن و تحاول باه ساوی خوبی

 ای دیگر دقت انیم:های فرسوده است. به نمونهرفتار

دانیم اه زنان به ی دا دی. همهندحضر  زهرا )س( بسیار دهربان و با گذشت بود»

زیادی دارند و حتی با نگاه ااردن باه من، خااطرا  زیور و بیاس عروسی خود عالقه 

شب عروسای، بیااس در س( )انند. ادا حضر  زهرا دیدرورشان را شیرین زندگانی

اهناه را و در پاساخ پیاادیر )ص( ااه پرسایدند: چارا بیااس بخشیدند اش را عروسی

ر دوسات ن چاه بسایاام ااه از منیخشیدی؟ فردود: دن این اار را از شما فارا گرفتاه

 1/105یاضیو الشریعهر                                                          « انم!.دارم انناق دی
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ی اداام بند خاود را باه وسایلهبند و دساتها و گردنحضر  زهرا حتی گوشواره

ااه  نادو درخواست ارد ندابسالم ناد پیادیر )ص( فرستادماحسن و ادام حسین علیه

 43/83االنوار بحار      . ندها را در راه خدا انناق انپیادیر)ص( من

وایی نداشتند هر روز در دحلی در من زدان دسلمانان فقیر و دسکین اه خانه و دأ

حضار  زهارا )س( در  ونمند مناان را دساتگیری انناد.مددند تا دسلمانان تواگرد دی

اه هرگاا راجاع باه خاوراک و پوشااک خاود و  ندبخشیدحابی زیورمال  خود را دی

                                                                                                  .           ندای امرشکن و حتی حداقل ادکانا  را از شوهرش درخواست نکردفرزندانش هاینه

 37یت االحزان/ب                                                                                                        

                      :ندها فردودو بدین جهت بود اه پیادیر )ص( بار

گوید هر چه از خداوند رساند و دییل از جانب خدا به تو سالم دیئای فاطمه! جیر»

: دان باه جاا فردوددر پاسخ دی)س( م! و زهرا خواهی بگو تا در اختیار  قرار دهدی

 «خواهم.بذ  حضور در درگاه خداوند دتعال چیا دیگری نمی

 

  ووووالف طریقووووت بووووود کاالیوووووا 
 

 ا کننوووو  اد  وووو ا جووووز  وووو اتمنوووو 
 

 گر اد داست چشمت به احسان ااسوت 
 

 تو در بن   ویشی نه در بن  داست 
 

انند! منان خدا و بندگانش را بر خود اوبیاء خداوند از خدا برای خود تمنا نمی ،مری

گیارد، وقتای احسااس دهند. منان وقتی در دوقعیت قارب خداوناد قارار دیترجیح دی

گشاایند باا خاود ها را باه قناو  دیانناد، وقتای در نمااز دساتنادیکی باه خادا دی

خواهند بارای چاه اسای بخواهناد؟ اندیشند چه چیا از خدا بخواهند؟ یا من چه دیدی
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ه دشکال  را بر دوش دارد؟ چه واندیشند اه در دیان بندگان خدا چه اسی انیمنان دی

ی اخوام دخوانععج  در زبه ان اد چه کسیاند؟ ها بر دبش سنگینی دیها و درداسی بار غم

 کش ؟خیان بن گان   اان  ان از بر د  دارد ا غم دیگران را بر داش خی

باه نناع خاود و در جهات اه دان را پیش از من گوید زندگیشیوة فاطمی به دا دی

ی بر دادیا  تنظیم انیم من را به ننع ادام زدان )عج( سمت دهیم.دعای بر او را بر دعا

 ل او را بر شادی خوددان دقدم داریم.درجیح دهیم. شاد اردن خوددان ت

اه سالم خدا بر او بااد چناین باود و  )س( این ردا حیا  فاطمی است. فاطمه زهرا

ابساالم ی علای علیهوبی در دفاع از ادام زدان خود، یعنای داوانسرانجام در عننوان ج

 جان شیرینش را نثار ارد.

دهو  ا عرور بهشوت در دهو ، بووی فاطموه خیم دخوانش خیآن که همه چیوزش را در راز اخوا

                                                                                 سینه دارد.

 السالمو                                                                                                      

 


