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 پیشگفتار

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( : 

لهاى مخاطبان که بدون آن، دچار خسارت خواهند رساندنِ آن حقایقى به اذهان و د تبلیغ، یعنى رساندن. رساندنِ چه؟» 

 1« .شد
 

و همچنین تبلیغ و روایتگری محتوا و تابلوهای آماده  "اربعین بستر ظهور "با توجه به گستردگی عملیات اربعین با شعار 

وایتگری فنون رشده، که محور اصلی این عملیات میباشد لذا الزم است تا مبلغین و راویان عزیز نسبت به یک سری اصول و 

 و تبلیغ شناخت پیدا کرده تا بتوانند به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

در این جزوه سعی شده به برخی نکات اصلی دراصول و فنون روایتگری اشاره شود که به کار بستن آن ها ،  توانایی روایتگری 

 را افزایش می دهد.

 گفتار تنظیم شده است که عبارتند از : 4ب این جزوه در قال

 اصول و مبانی روایتگری .1

 شیوه ها و فنون روایتگری .2

 مخاطب شناسی در عرصه روایتگری .3

 رعایت شئون و آداب ظاهری .4

 راه حق از اول خلقت تا بحال،و تمامی شهدای علیه السالم به فضل خداوند متعال و به یاری اباعبداهلل الحسین  امید است

لیه عبتوانیم قدم کوچکی در مسیر این حرکت عظیم و مبارک برداشته باشیم و در آگاهی و معرفت افزایی زائران سیدالشهداء 

 پربارتر و معنوی تر کردن این حرکت و ایجاد گفتمان اصیل انقالب اسالمی نقش حیاتی ایفا کنیم.هرچه و در  السالم 

 

 شمسی 1398قمری/ 1441ایام اربعین حسینی

 معاونت آموزش بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی

 

 

 

                                                
 77/ 2/ 2 روحانیون از جمعی دیدار در بیانات 1
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  مقدمه

 راوی کیست ؟ 

فردی است  توانا، ماهر، متعهد و آگاه به  رویدادها، حوادث و وقایع نهضت عاشورا و  "اربعین بستر ظهور "راوی تابلوهای 

پیامدهای نهضت اسالمی و ارتباط دهنده ی معجزه انقالب اسالمی به نهضت انقالب اسالمی و مسلّط به انعکاس دستاوردها و 

 حسینی و مهدویت .

های روایتگری و ها و قالببایست به شیوههای راوی و روایت، میها و شاخصهراوی موفق عالوه بر توجه و دقت در بایسته

ا ی مهندس روایتگری باشد. راوی باید بتواند مخاطب رچگونگی ارائه مطلوب روایت ، آشنایی و تسلط داشته باشد و به تعبیر

به پایه ای از معرفت برساند که او بتواند با عبور از الیه های مختلف حوادث نهضت عاشورا، حقایق انقالب اسالمی را به خوبی 

 شهود به معنای اینکه شاهدی از حق در قلب مخاطب شما جلوه بکند. شهود کند.

احساس می کند در صحنه  مخاطبو علمای ما وقتی منبر می روند و از کربال صحبت می کنند،  وعاظ، خطباهمانطور که 

د. رساندن مخاطب به این پایه از معرفت شهودی، شهود می کن ش، با قلبهکربال حضور دارد، آن صحنه ها را کأنه شاهد بود

 کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است. 

در مخاطب به وجود بیاید و این حس و حال می تواند پشتوانه عمل بشود که در  این شهود باعث می شود یک حس و حالی

ایه معرفت پ« المعرفة بذر المشاهده»صورت تکرار این عمل، صفاتی برای مخاطب حاصل خواهد شد. به تعبیری فرموده اند: 

 ای است برای اینکه انسان مشاهده بکند.

 تاریخچه، از اعم)عاشورا ، اربعین و مهدویت  مختلف هایزمینه در راوی لوماتمع و فکری ذخایر تجربه، عمومی، دانش چه هر

 «ها امابه رفع» ،«مخاطب جذب» قدرت و بوده برخوردار بیشتری محتوای و غنا از سخنانش باشد، بیشتر( و.. فرهنگ مبانی،

 :باشد کافی بصیرت و آگاهی دارای زیر موارد در باید راوی. شد خواهد بیشتر «مخاطبین ارتقاء و رشد» و

 تالش دیرین رهبران الهی در طول تاریخ برای تشکیل حکومت جامع ، گسترده و پایدار دین حق .1
 

 فلسفه قیام اباعبداهلل الحسین علیه السالم .2
 

 دولت کریمه و حیات طیبه مهدوی .3
 

 شناخت عمیق مبانی نظری انقالب اسالمی .4
 

 فرآیند تحقق اهداف اسالمی .5
 

 دان اسالمیشاخصه های دولت مر .6
 

 اهداف روایتگری :

ارتقای سطح دانش، بینش و معرفت زائرین سیدالشهداء علیه السالم نسبت به مسائل عمیق نهضت عاشورا و انقالب  -1

 اسالمی و توجه آنها به مسیر حرکت به سمت قله های تعالی و پیشرفت.



  صول و فنون روایتگریا 

 فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی بنیاد  | 8

 

ظهور بستر  بعین  ار
               

          
               

               
               

               
               

               
               

               
     

               
               

               
               

               
               

               
               

     
      

               
               

               
               

               
               

               
               

     
          

               
               

      
بعین  ن ار

اویا ن و ر
مبلغی وژیه 

144
1

 

باط )با معرفی الگوهای عینی از طریق ارت "اربعین بستر ظهور"تأثیرگذاری بر بازدید کنندگان نمایشگاه و انتقال پیام  -2

 چهره به چهره.(

 ارایه محتوای یکسان به بازدیدکنندگان نمایشگاه -3

آشناسازی نسل جوان و نوجوان کشور با درس ها، تجربه ها، عبرت ها، فرهنگ و ارزش های اصیل نهضت عاشوراء و  -4

 انقالب اسالمی

 و تحلیل سیر حرکت نهضت حسینی علیه السالم از مبداء تا مقصد به سبک علمی و به شکل صحیح. نهادینه سازی بیان -5

 نو. های نسلبرقراری ارتباط دو سویه بین نهضت عاشوراء و انقالب اسالمی و پاسخگویی مناسب به سؤاالت و پرسش -6
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 اصول و مبانی روایتگریگفتار اول : 

در هر کار تبلیغی ، داشتن سعه ی صدر ، حسن خلق ، ایجاد روحیه معنوی و حماسی در مخاطبین  و  یکی از اصول اصلی

الگوی معنوی بودن برای آنها می باشد و این امر حاصل نمی شود مگر با داشتن نیت الهی و جوهره عبودیت و بندگی حق 

 تعالی.

الم عبدون مراقبه و محاسبه و تزکیه نفس و بدون اینکه این نیت باطنیمان در ، وقت ما از خودمان بیگانه و بی خبر  کی

 ه عملب اقدام این اصل حقیقیاگر بدون توجه به  و  تصاالت حقیقی خودش را پیدا کندا، عالم حقیقت  ،و درحقیقت خودمان

 - های تبلیغی روال هستشدر روکه - و اصل را بر فنون ظاهری بگیریمبه یک سری کارهای ظاهری فقط بچسبیم و  کنیم

 اش این میشود که قطعا این شیاطین ما را بازی خواهند داد.نتیجه 

نجا این از آ، آنجا این نفس اثر خواهد داشت  اما اگر به این اصل حقیقی عالم توجه پیدا کنیم ، نتیجه اش این میشود که از 

ین انور حقیقت از این نفس و رفتار و چهره و معاشرت  اینجا ،کرد  از آنجا این رفتار تربیت خواهد، کالم اثر خواهد گذاشت 

  .جاری خواهد شد تا تمام وجودش را زیر و رو کند و فطرتش از درون همه اینها بیرون بکشدشخص 

 طوفمعش به حقیقت خود شهنوز تمام توجه خود نبرد، از درون باز نشده و از آن لذت  شخص مبلغتا توحید اعتقادات برای 

           خمودی و نشاط همه  ، .تحت تاثیر فعل و انفعاالت بیرون هستد ابزاری کار می کنی نوع به د،هر کاری بکن ،نیست

بلیغ ت وجودشانتمام با بودند و  یمبلغین حقیقکه انسان واقعا از این بزرگان . ین می کندعیبیرون ت فضایرا ش روحیه ا

 باید الگو بگیرد. میکردند

ا جاین را باید توجه کرد در این ،و قواعد خاص خودش را دارد ادبیات و اصول ،روش تبلیغی با مبانی تربیت فطری و معرفتی 

توجه  دارد ،توجه به خودش ، دائما در تربیت خودش است  که وجود دارد این است که شخصهای ذاتی ماهوی  یکی از فرق

 آنچون قبل از  شخص این؟! چه کنم او راضی شود ؟! را راضی کنم  خداچطور اینکه  ، داردوظیفه محوری اش  و به بندگی

 .نجا اثرش ظهور خواهد کردآبنابراین ، دائما در این فضاست و مرتبا دراین حال است  ی و ... ،تبلیغبرنامه 

 

 اصول و مبانی که بر روایتگری حاکم است و راوی باید به آنها توجه کند عبارتند از :  از جمله 
 

ه و با استغفار، استغاثاو و  خاندان و( وآله علیه اهلل صلی) خدا پیامبر بر سالم و درود و خدا حمد و نام با را خود روایتگری .1

 آغاز کند. حسین )ع(  امام از امداد
 

  وقایع بیان و تحلیل در بدعت و تحریف هرگونه از اجتناب .2

 مستند صورت به حقایق و هاواقعیت بیان و گفتار در صداقت .3

  روایت برای مناسب و الزم معلومات داشتن و مهارت توانمندی،  .4

 و پرهیز از مراء و جدل آنان هایپرسش و هاابهام به مطلوب پاسخگویی و زائران با صبورانه و اقناعی برخورد .5
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 گریروایت در مستدل و منطقی علمی، های شیوه اتخاذ .6

 گریروایت در زدگی عوام از پرهیز و تفکر و اندیشه با عاطفه و احساس تلفیق .7

 اربعین و انقالب اسالمی مسأله به نگری بعدی و جزئی تک از پرهیز و مباحث  بیان در نگری جامع .8

 عاشورا و انقالب اسالمی رویدادهای و وقایع و دینی های وارزش مبانی بین وصحیح منطقی ارتباط  .9

 وتردید شک ازایجاد پرهیز و برانگیز اختالف مباحث طرح از اجتناب .10

 ایجاد  فضای آکنده از صفا و برادری و نشاط و معنویت در نمایشگاه . .11
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 روایتگری  ها و فنون شیوهگفتار دوم : 

 از روایتگری پیشالف ( نکات مربوط به 

 حتما جزوه پشتیبان تابلوها را مطالعه نموده و در فرصت مناسب آن ها را با تابلو ها تطبیق دهید.  .1

د ونقاط ضعف یا قوت خ به تا هیدتانتان ارائه دسیا دود برای خو،تید سمطلبی که در صدد ارائه آن ه روایتگری، از قبل .2

 پی ببرید.

، چگونگی ورود و خروج  ، نحوه مطالب سیر: شامل  نیاز دارید. طرح روایت "روایتطرح " خود به یک برای روایتگری .3

 تابلوهای هفتگانه و نیز جمالت کلیدی می باشد.برقراری ارتباط میان 

کنید. چرا که خستگی و بی حالی در ارائه ، به سرعت به مخاطب منتقل  پرهیز ناراحتی خستگی و حال در از روایتگری .4

  خواهد شد.

تواند بکنید . شور و صفا در ارائه سبب می شود که راوی  شروع راسخ ، عالقمندی و عزم شدید میل یک روایتگری را با .5

 خود را برانگیزاند.مخاطب 

 کنید. صحبت خواهید می موضوعی چه اطراف در بدانید دقیق طور به .6

 ثبح سپسگفته و با روی گشاده با آنها برخورد کرده و  الم و خیرمقدمسروایتگری به مخاطبین خودتان  عاز شروقبل  .7

 آغاز کنید. خود را

وتاه خواهد بسیار ک ، با توجه به خستگی زائرین ، برای همراهی بیشتر آن ها میتوانید ابتدائاً به آن ها اعالم کنید که ارائه .8

  نخواهد گرفت.بود و کل روایتگری تابلوها ده دقیقه بیشتر زمان 

یتگری اعالم می کنید ، حتما اگر بازه زمانی خاصی را برای روا.رعایت نمایید صحبت، وقت را میزان و ختم و شروع نظر از .9

 سعی شود که بیشتر از آن بازه زمانی ارائه نشود. 

 .کنید پیدا حضور روایتگری محل در موقع به .10

 افراد روی صندلی بنشینند. ،توصیه می شود که جهت مراعات حال زائرین ، درصورت امکان .11

 ب ( نکات مربوط به حین روایتگری

  سخنوری و بیان ـ فن1

 ، هاآموخته نتواند اگر . راوی است پیام رساندن و تبلیغ های شیوه از یکی و خطابه سخنوری فن از برخورداری:  مقدمه

 از هرکدام ماند. می ثمر بی هایش، دانسته کند منتقل مخاطبین به مطلوب صورت به را خود های اندیشه و ها اندوخته

 . است تر ، موفق بنشاند بیشتری مخاطبان جان و دل در نافذ و موثر طور به را خویش سخنان بتواند که راویان

 یسخنور و بیان فن زمینه در الزم های مهارت و فنی های ویژگی از راوی است الزم دیگران ، بر کالم بیشتر تاثیر برای

 باشد : می زیر شرح به است الزم راویان برای آن رعایت که هایی ویژگی ترین باشد. مهم برخوردار
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 محتوای و شما به نسبت آغاز در همان تا کنید استفاده است، مخاطب و شما توافق میان و قبول مورد که مطالبی از .1

 باشد. نداشته منفی گیریموضع و شود مند عالقه روایتگری

 حس و وجهت برانگیختن بشنوند. آن درباره جوابی کنند پیدا تمایل مخاطبان تا کنید مطرح سوالی ابتدای روایتگری .2

 است.  سخنوری های ضرورت از مخاطبین واداشتن تفکر به برای سوال طرح و مخاطبین کنجکاوی

 را حقایقی جواب، جستجوی حین در و بکشانید خود دنبال به جواب کردن پیدا برای را درادامه روایتگری ، شنوندگان

   ندکن تصور شنوندگان که دهید انجام ماهرانه طوری را کار این نمایید. بیان تمام وضوح ، به دارید قبول خودتان که

 آن هب بیشتری ایمان و عقیده صورت این در اند،کرده کشف خودشان آنها اید،گرفته خود هایصحبت از که را ای نتیجه

 .داشت خواهند

 ( نباشد کننده خسته و کند و خیلی تند )خیلی باشد معتدل کالم سرعت .3

  د.باش داشته هماهنگی خشم( و تعجب ، حزن ، )تبسّم قیافه بدن( و و ، سر )دست حرکات با روایتگری هنگام در صدا .4

 باشد.  دلنشین و رسا،  صدا .5

باشد. راوی باید از ارائه یکنواخت اجتناب کند و بتواند از شدت و قوت صوت خود به تناسب  متغیر و متنوع،  صدا تُن .6

 بهره ببرد

به این نکته  .باشد داشته مطابقت بلندگو و...( بدون و بلندگو با بسته ، یا باز فضای ) شنوندگان مکانی موقعیت با صدا .7

 د.نونشببه وضوح  راهمه مخاطبین صدای شما  باید کهشته باشید توجه دا

 حواض غیر و پیچیده نامأنوس، کلمات بردن کار به از و شود برده کار به مخاطبان عموم برای فهم قابل و روان کلماتِ .8

 .شود پرهیز

 . کنند درک بهتر را مطالب مخاطبان تا شود کمتر خبر و مبتدا بین و فاصله بوده ، کوتاه جمالت .9

 استفاده نمود. خاطره و توان از مثال ، می مفاهیم و مطالب شدن تقریب به ذهن و روشن جهت .10

 نمایید. اجتناب جداً آور مالل های تفصیل و پُرگویی از .11
 

 مهارت های تابلوخوانیـ 2

 صحبت به پایان، تا و شوند مند عالقه آن به تا کنید بیان مخاطبین برای را موضوع اهمیت و ارزش روایتگری ابتدای در .1

هن مخاطب آماده دریافت در حد یک دقیقه بگویید تا ذرا توانید کلیت بحث و تابلوها می .  فرا دهند گوش شما های

 مقدمه ورود به بحث نباید طوالنی باشد. . توجه داشته باشیدکهگرددمطالب 

ا راوی باید زمان را به گونه ای تقسیم کند که به تمام تابلوه شود. گذاشته وقت دقیقه الی دو یکگین میان ، تابلو هر رایب .2

 برسد.

میتوان به تناسب مخاطبین این زمان  دقیقه خواهد بود .15الی  10بازه زمانی روایتگری تابلوها به طور میانگین بین .3

 یا کم نمود.پیشنهادی را زیاد 

 دهید. توضیح را تابلو عنوان ابتدا ، در هر تابلو پیش از شروع تابلوخوانی .4
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 هم آن مونمض انتقال بلکه بخوانید کلمه به کلمه را تابلو عبارات و الفاظ عین که نیست نیازیصورت کمبود وقت ، در  .5

 کند. می کفایت

 صدایتان و دنببین را شما ، ینمخاطب که باشید داشته حضور جایی است. در مهم خیلی ایستادن مناسب برای زاویه انتخاب .6

 تابلو ویجل ، زمان ارائه باشید مواظب مثال ؛ بگذارید رثا ینمخاطب ر رویب بصری سمعی ـ روش از استفاده با تا دنبشنو را

 . یرید تا مانع دید مخاطبین نشویدنگ قرار نوشته یا

 .ید کن استفاده هم ت و اشارهسزبان بدن ، حرکات د از ت کهسپرهیز نمایید؛ لذا ضروری اارائه  زمان ثابت ایستادن در از .7

 ، مخاطب بتواند همراه با صدایبه تابلوتا با اشاره در روایتگری تا حد امکان باید از وسیله ای)مانند چوب( استفاده شود 

  راوی از طریق دیداری هم مطالب را دنبال کند.

یت تابلوها با روایتگری چند نفر ) روایتگری گروهی( میتواند جذاب باشد. به این صورت که مثالً هر راوی یک یا دو تابلو روا .8

 تابلوها ، برعهده راوی بعدی باشد.را روایت کند و ادامه روایتگری 

و از همراهی مخاطب با مطالب مطمئن  در روایتگری باید مخاطب را پابه پای خود کشاند ؛ لذا فقط به تابلوها چشم ندوزید .9

 شوید . 

با توجه به کوتاه بودن زمان، ورود به موضوعاتی که باید مفصل بحث شوند ، مطلوب نیست و ناقص ماندن بحث تاثیر منفی  .10

  .بت کنیدصح، حول محور اصلی مباحث  کرده واجتناب  از حاشیه روی و پراکنده گویی لذادارد.

مطالب برای جمعی ارائه می شود ، باید همه افراد را مخاطب خود قرار دهیم و ارائه و پرسش و پاسخ با یک در صورتی که  .11

 فرد از آن جمع، چندان مناسب نیست.

  .اهمیت زیادی دارد ، در بحث چشمی با مخاطبین برای همراهی آنهاارتباط  .12

ب نمایید. تاکید چند باره بر یک مطل برقرار ارتباط روایتگری موضوعات ، بین خویش مخاطبین ذهن در معانی تداعی برای .13

 ت.سمؤثر ادر ماندگاری آن در ذهن مخاطب 

 تنگف سخن و در تنوع ایجاد با پس است آنان خستگی دهنده ، نشان ساعت به هاآن کردن و نگاه مخاطبین شدن جابجا .14

 برسانید. پایان به را روایتگری و ندهید ارائه است بهتر یا و نمایید برطرف را آنان خستگی خاطره ،

 (تذکر دهید مستقیم غیر صورت به لزوم صورت )در شنونده حرکات به نسبت نبودن حساس .15

 ، خونسردی دآی وجود به است ممکن روایتگری حین در که مسائلی به نسبتو  روایتگری کنید الزم تأجر و نفس به اعتماد با .16

 نمایید  حفظ را خودتان

 نگیرید. خود به تصنّعی ، حالت دارد کار و سر ذوق و احساس با که موضوعی بیان در .17

 مفید است.، ذکر منابع و استناد صحبت ها و مباحث در اقناع مخاطب  .18

 .بماند نمخاطبی ذهن در گریروایت نتیجه تا کنید عرضه خالصه صورت به را هایی روایتگری ، پیام پایان در است شایسته .19
 

 سواالتـ پاسخگویی به 3

 ی مالحظه خاص را به روایان مسلّط تر در نمایشگاه ارجاع دهند.اراویان عزیز توجه داشته باشند که سواالت تخصصی و دار .1

  .شبهاتی که در بین روایتگری مطرح می شود را به بعد از روایتگری موکول کنید مگر اینکه ضروری باشد پاسخ دادن به .2
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 نیست مثل اینکه بگویید دوستان اینگونه می گفتند.ارجاع به منابع مبهم اصال صحیح  .3

 خنی نگوئید.سعی کنید س ندارید الزم و کافی آگاهی که آنچه درباره .4

 

 از روایتگری پس ج ( نکات مربوط به

 دهید. اختصاص ،زائران شده مطرح سواالت به پاسخگویی برای را مناسبی فرصت روایتگری پایان در .1

در  ار خویش ضعف نقاط و داشته ، ارزشیابی مخاطبین فهم در خویش صحبت و بیان تاثیر میزان و از کار مرتب طور به .2

نمایید. در پایان روایتگری از مخاطبین بازخورد بگیرید تا متوجه شوید که آیا مطالب را به  برطرف بعدی های روایتگری

 درستی دریافت کرده اند یا نه ؟

ه دوستان ، اشکاالت و نواقص موجود در روایتگری ضمن دقت در روایتگری بقی دارند ، موکب حضور یک در که راویانی .3

 ناسیشآسیب ها را ،روایتگریو مباحثه اندیشی هم جلسات برگزاری . همچنین می توانید با دهند تذکر هم به را یکدیگر

 د.کنیکنید و شبهات و ابهامات را برطرف نمایید و یا اینکه در فرصت های پیش آمده تابلوها را برای یکدیگر روایت 

توانند برای یافتن پاسخ سواالت محتوایی  می راویان سایر که دارد وجود مباحث به نسبت مسلّط تری راوی موکب ، هر در .4

 . کنند مراجعه خویش به او

 سایر نکات :

 نکنید. قبول یاردّ  را دیگری شخص افکار شخصی ، حب و بغض اساس بر .1

 رچقدر بحث ها ایجابی باشد، بهتر است . ه .2

 بیان شبهات رایج در ارائه اصال مناسب نیست. .3

ه تاثیر مثبتی دارد مثل اینکه گفت، تعریف از مخاطب در ارائه  . شوید قائل احترام خود مخاطبین برای روایتگری حین در .4

فاده از است.همچنین بسیار والیی هستند منطقهر دولت سازی دارند، یا اینکه مردم فالن شود ، خواهران نقش بسیار مهمی د

ویژگی های خاص مخاطبین در ارائه بسیار مفید خواهد بود مانند اینکه از نقش هریک از افراد مختلف )دانشجو ، طلبه، اقشار 

 تفاده کنید.سبگویید ویا از زبان خاص مردم یک شهر او ..( 

 رسانید.ب پایان به المستعجیل فرج حضرت حجت عج و قبولی زیارات و نابودی دشمنان ا برای دعا جمله چند با را روایتگری .5
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 مخاطب شناسی در عرصه روایتگریگفتار سوم : 
 

آگاهی بخشی به مخاطب است. پیام دهنده )راوی( پیام خود را برای پیام گیرنده )مخاطب( تنظیم و ارایه  ،هدف اصلی راوی

 خود را بشناسد. مخاطب شناسی یکی از رمزهای موفقیت راوی است. کند. لذا باید مخاطبِمی

 رعایت چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است:

کند، پیام ایشان قابل درک نخواهد بود. لذا نوعی بیزاری، خستگی و کسالت اگر راوی نداند برای چه افرادی صحبت می -1

 برای مخاطب به وجود خواهد آمد.

های سنی، سطح معلومات و فرهنگ، گروه ر مخاطب شناسی باید در نظر گرفته شود عبارت اند از: گروهمواردی که د -2

 های مختلف روحی و اجتماعی و عالقه و ظرفیت افراد نسبت به مباحث انقالب اسالمی.های شغلی و قشری، زمینه

د الزم باشد جزئیات گفته شود که این برای برای مخاطبان خاص شای نکته : اساساً همه مخاطبان، مخاطبان خاص نیستند.

مخاطب شناسی، مخاطبانمان را دسته بندی می کنیم. عده ای آدم های خاص  ما در حوزه فنِ عامه مردم مفید نیست.

مردمی که در زمره مخاطبان عام هستند، اینها نیازی ندارند که همه  هستند ،یک عده اخص هستند و یک عده عام اند.

بنابراین اگر یک راوی در صحنه عمل، جزئیات را برای مردم عادی  دانند.این جزئیات را پژوهشگران باید بدانند.جزئیات را ب

 بیان کرد، امر بی ربطی انجام داده است.

برای مخاطبان خاص وظیفه داریم تفصیلی تر صحبت کنیم. پیامبر اسالم)ص( می فرماید: ما پیامبران مکلف شدیم که به 

اگر بخواهیم سطح باال صحبت کنیم )به یک لذا  قل مردم و به فراخور دریافت مردم برای آنها صحبت کنیم.قدر فهم و ع

 معنا( مردم فراری می شوند.
 

داند بگوید، بلکه باید آنچه مورد نیاز مخاطبین هست مطرح نماید. راوی نباید صرفاً به گفتن مقداری راوی نباید هر چه می -3

ها و بصیرت مخاطبان خویش نسبت به ، بلکه شایسته است که هر لحظه به فکر رشد و ارتقاء آگاهیاز مطالب اکتفا کند

 جریان نهضت عاشوراء باشد.

 .بگیرد نظر در را شان های جسمی و روحیرعایت حال مخاطبین خویش را در هر حال داشته، و آمادگی تسمیبایراوی  -4

مسائل زیارت باشکوه و جهانی اربعین را به حال و آینده مرتبط کرده، ضرورت و راوی باید در بحث با مخاطبان جوان  -5

 .نماید تبیین آینده هایاهمیت توجه به مبانی و حقائق عمیق انقالب اسالمی و مهدویت  را برای نسل

ه ملموس و ساده فلسفراوی باید برای مخاطبین نوجوان ، کودکانه و بسیار ساده و روان صحبت کند و با مثال های زنده،  -6

 نهضت سیدالشهدا را برای آنان بیان نماید.
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 رعایت شئون و آداب ظاهری روایتگریگفتار چهارم : 
 

 ،یکی از نکات با اهمیت در فعالیت های تبلیغی و علی الخصوص روایتگری که معموال به صورت چهره به چهره صورت میگیرد

 ، راوی ظاهری نظم وآراستگی ، تمیزی و مرتب و معطر بودن راوی است که عمدتا کمتر به آن توجه میشود.  آراستگی

  .شد خواهد بیشتر را مخاطبین بر وی کالم تأثیر و نموده محترم،  مخاطبین نزد در را وی شخصیت

 از جمله آداب ظاهری مورد نیاز برای راوی عبارتند از :

هستند از لباس طلبگی ) مثل عبا و... و در صورت امکان معمم ( همراه با چفیه یا شال سیاه یا شال  برادران راوی اگه طلبه .1

 سبز یا سربند های طراحی شده و برادران غیر طلبه می توانند از شلور بسیجی همراه موارد گفته شده استفاده نمایند.
 

 .باشد مرتب و کوتاه( برادران)او صورت و سر موهای و مرتب و تمیز کامالً باید راوی چهره و لباس .2
 

 راویان موظف اند هنگام اجرای ماموریت در غرفه ها ، کارت شناسایی خویش را روی سینه خود نصب نماید. .3
 

 روایان عزیز نباید در حین روایتگری باتسبیح، قلم، لباس و یا وسائل دیگر بازی کند. .4
 

 که جلب توجه کند.ظاهر راوی باید خالی از هرگونه مساله ای باشد  .5
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