
 

 رعوج منبر 



 
1 

 مین جلسه عروج منبر:وسشرح اجرای 

  :الف( زمان برگزاری طرح

ار ماه، بالفاصله بعد از نماز جماعت صبح، برگزهفتم بهمن شنبه روز برگزاری آن بود، روز پنج ومینساین طرح که 

 گردید.

 ب( برنامه طرح:

 ساعت عنوان  

 4:53 اذان صبح

 6:20ـ  6:33 اقامه نماز جماعت صبح به امامت حاج آقای لطیفی

 6:33ـ  6:02 تبیین اصول سخنرانی توسط حاج آقا حسین برزگر

 6:02ـ  6:34 سخنرانی آقای ارجی

 6:34ـ  6:33 حاج آقای صبورینقد منبر توسط 

 6:33ـ  6:40 نقد منبر توسط حاج آقا حسین برزگر

 6:40ـ  6:44 نقد منبر توسط حاج آقای لطیفی

 6:44ـ  0:32 توزیع صبحانه

 

شود که به علت اجرای این طرح، نماز جماعت را در *نماز جماعت صبح مدرسه، در حسینیه مدرسه برگزار می

 برگزار کردیم. زینبیه

ها تحویل برنامه، از آنهای ارزیابی منبر که قبال تهیه شده بود، در اختیار اساتید قرار گرفت و در پایان برگه*

 گرفته شد.

قرار داده شد که ایشان ضمن  هاآنطالب محترم راجع به منبر، تهیه و در اختیار  ارزیابیجهت نیز هایی برگه*

 آوری شد.کردند و در پایان، این نظرات جمعثبت می شنیدن منبر، نظرات خود را
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  ( خالصه مباحث مطرح شده در تبیین اصول سخنرانی:ج

های خنده»عنوان  :مثال است و یک پیام داریم که جزئی است؛در جلسه قبل بیان شد که یک موضوع داریم که کلی 

شود و به آن سخنرانی می ، موضوع است که یک ساعت راجع(«زهرایی و رضایت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها

 اقناعش در جهت کسب رضایت معصومین )علیهم السالم(و  در حین آن انگیزه سازی، تحریک احساسات مخاطب

شود؛ در دل این موضوع کلی، پیامهای جزئی مانند تربیت فرزند، حجاب، والیت فقیه، ماهواره... به انجام می

 انتقال همین پیامهای جزئی به اوست. شود که هدف اصلی منبرمیمخاطب داده 

بهتر است در ابتدای منبر یک آیه یا روایت خوانده شود و سپس یک حرف کلی را از دل آن بیرون کشید و مطرح 

 د و سپس به حرف کلینمود و در طول صحبت راجع به آن، پیامهای جزئی را بیرون کشید و به مخاطب ارائه کر

خطبه فدکیه حضرت زهرا »که در «  بُلَغاؤُهُ إلَی األُمَمِ... أنْتُم عِبادُاهللِ نُصُبُ أمرِهِ وَ نَهیهِ »جمله شت، مثال از بازگ

 ،آید که در طول سخنرانی راجع به آنیک حرف کلی ـ ارتباط با خدا ـ بیرون می موجود است، «)سالم اهلل علیها(

 عنصر وجود دارد:  3ند والیت فقیه، ماهواره... سخن گفت. در این مثال تری مانشود درباره پیامهای جزئیمی

  والیت فقیه، ماهواره... ج. پیام: ،ارتباط با خدا ب. موضوع: ،شرح خطبه فدکیه عنوان: الف.
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  ( خالصه مباحث مطرح شده در منبر:د

پرداختند و بیان کردند که ابن ابی الحدید در  خطبه فدکیه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( بیان اهمیتایشان به 

ی خود گوید که این خطبه، نسل به نسل در دست ائمة )علیهم السالم(  چرخیده و آنها برنامهرابطه با این خطبه می

 کردند.ی جامعه از این خطبه دریافت میرا برای اداره

ن به توصیف قرآن و اهمیت باالی آن اشاره شده در ادامه ایشان به شرح فرازی از این خطبه پرداختند که در آ

 است.
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 ( خالصه نظر اساتید محترم راجع به منبر:ه

بندی مناسب مطلب، اعتماد به نفس باال، ورود خوب به  مناسبت موضوع با ایام، تسلط خوب، جمع نکات مثبت:

 روضه مصیبت و اجرای کوتاه آن و مکشوف نبودن

بار  0ها، عدم بیان اینکه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(  اوج و فرود کم در منبر، استفاده کم از دست نکات منفی:

یک بار  وو برخورد شدید داشتند  که خطبه نخواندند در مسجد حضور یافتند: یک بار برای دفاع از حریم والیت

 که خطبه خواندند. هم بعد از گرفتن فدک

 

 

 استاد صبوری:
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 توضیحات امتیاز معیارها

  9 شروع و مقدمه

  32 مجلس اعتماد به نفس و تسلط بر

  0 کیفیت چینش مطالب

  6 استفاده از آیات و روایات

  4 ارتباط با مخاطب

  ـ اوج و فرود

  ـ سرعت و فرصت

  6 توجه به یکایک مستمعین

  3 نحوه اجرای مصیبت

  43 جمع امتیاز

 خیلی خوب جمع بندی کلی:

 انتقادها و پیشنهادها:

 نمودند.ای راجع به شخصیت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( صحبت میبهتر بود چند دقیقه. 1

 شد.از آیات هم استفاده میبهتر بود  .2

 با توجه به اینکه اولین منبر ایشان است، خیلی خوب وارد بحث شدند. .3

 

  استاد برزگر:
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 توضیحات امتیاز معیارها

 .حجاب که مطرح شد اضافی بود  مقدمه شروع و

  9 اعتماد به نفس و تسلط بر مجلس

  9 کیفیت چینش مطالب

  32 استفاده از آیات و روایات

 ـ  ارتباط با مخاطب

 ـ  اوج و فرود

 ـ  سرعت و فرصت

  4 توجه به یکایک مستمعین

  3 نحوه اجرای مصیبت

  53 جمع امتیاز

 خوب جمع بندی کلی:

 نمودار نظرات طالب:( و

 

42%

58%

0%

عالی خوب متوسط
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 ( افراد حاضر در جلسه:ز

این طرح  هیاول فاصله بعد از نماز صبح بود و جلساتخوشبختانه با توجه به اینکه زمان برگزاری این طرح، بال

نفر بود که با  04شد، تعداد قابل قبولی از طالب در آن حضور داشتند؛ تعداد طالب حاضر در جلسه اجرا می

  نفر رسید. 33حضور اساتید محترم این تعداد به 
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 حاضر در جلسه: و بزرگان ( اسامی اساتیدح

 لطیفی، امام جماعت محترم مدرسه االسالم والمسلمین حاج آقای هحجـ 

 فرهنگی مدرسهت صبوری، معاونآقای االسالم والمسلمین  هحجـ 

 برزگر، از اساتید مؤسسه امیر بیانآقای االسالم والمسلمین  هحجـ 

 تبلیغ مدرسه تبرزگر، معاونآقای االسالم والمسلمین  هحجـ 

 امور حضور و غیاب مدرسه و جعفری، معاونت تهذیبآقای االسالم والمسلمین  هحجـ 

 پور، مسئول امور داخلی مدرسهآقای قلیاالسالم والمسلمین  هـ حج
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 :برنامه ط( سایر عکسهای مربوط به

 
 

 

 

 

 

 

 

 ومن اهلل التوفیق


