بسم اﷲ الرحمن الرحيم
دوره مديريت هيأت مذهبي
جلسه اول
استاد :حجه اﻻسﻼم و المسلمين دكترابروش
ﺷﻨبه١٣٩٨/٢/٢١
مديريت موسسات ديﻨي و فرهﻨگي»هيأت«

رمز موفقيت يك مدير خوب برقراري ارتباطات گسترده و ارتباطات اثر بخش مي
باشد و يك مدير توانا براي رسيدن به اهداف بايد طرح واره داشته باشد.
)تقريبا مي توان طرح واره را به برخورد و منش و رفتار يك مسئول تعبير كرد(

-١

داشتن طرح واره
الف :طرح واره خوب يا مثبت
طرح واره خوب و اولين برخورد صميمي سبب جذب ديگران ،دلگرمي انها و

تشويق اطرافيان مي شود.
ب :طرح واره بد يا منفي
طرح واره بد سبب رنجش ،گﻼيه مندي و دلسردي اطرافيان مي شود.

-٢

داشتن هوش فرهنگي

)منظور ازاين تعبير را مي توان به مخاطب شناسي تعبير كرد كه يك مسئول بايد با هر كس به سبك
فرهنگ ان شخص برخورد بكند و سطح باور و عقايد او را بشناسد مثﻼ اگر يك رفتاري از يك نفر به
نظر مازشت امد زود قضاوت نكنيم ببينيم اين عمل در نزد ان شخص چه تفسير دارد و بر اساس ديد
گاه خودمان رفتار ديگران را مورد قضاوت قرار ندهيم »كه مثال ناس را زد(«.

شناخت الگو هاي ارتباطي

-٣

مسئولين هيأت هاي مذهبي بايد با الگو هاي ارتباطي اشنا باشند
يك :الگوي خطي ،كه به اين الگو ،الگوي يك طرفه و امرانه يا از باﻻ به پايين
هم گفته مي شود .در اين الگو ارتباط يك طرفه مي باشد و مسئول فقط دستور
مي دهد و ديگران فقط اطاعت مي كند.
دو :الگوي تعاملي ،در اين الگو مسئول نظرات را مي شنود و با ديگران تعامل
دارد.
سه :الگوي تبادلي ،در اين الگو مسئول نه تنها نظرات را مي شنود بلكه به ديگران
اختيار مي دهد و از نظرات ديگران اطاعت مي كند و روحيه تبادل بر جمع حاكم
است كه باﻻتر از تعامل مي باشد.

-٤

داشتن اختيار و قدرت كافي

مهمترين ويژگي يك مسئول يا مدير موفق توانايي تاثيرگذاري و نفوذ بر ديگران
مي باشد .لذا يك مسئول بايد داراي دو ويژگي اختيار و قدرت باشد.
الف :اختيار

يك مسئول بايد از اختيار و ازادي عمل برخوردار باشد
ب:قدرت
قدرت مي تواند كارايي يك مسئول يا مدير را باﻻبرده و به صورت هاي زير ارائه
گردد.
 قدرت سنتي :مثﻼ در جوامعي كه ريش سفيد داراي احترام مي باشد يا ساداتمعظم وجه و احترام خاصي در ميان مردم افغانستان دارند.
 قدرت قانوني :همان قدرت رسمي و اداري است كه قانون به يك مسئولبخشيده مثﻼ رئيس يك اداره بر كارمندان قدرت اجرايي و حق امر و نهي
دارد.
 قدرت فرهمندي يا كاريزماتيك :كه برخي اشخاص بلحاظ دارا بودن اخﻼقخاص يا ويژگي خاص داراي يك توان بالقوه مي باشد كه عده اي از مردم
از انها حرف شنوي دارند عﻼوه بر علما و بزرگان مانند پهلوان محله

جلسه دوم
استاد :حجه اﻻسﻼم و المسلمين دكترابروش
يكﺸﻨبه١٣٩٨/٢/٢٢
مديريت موسسات ديﻨي و فرهﻨگي»هيأت«

-٥

تقسيم بندي سازمانها

 -١سازمانهاي سياسي مانند احزاب
 -٢سازمانهاي اقتصادي مانند بانك ها
 -٣سازمان هاي خدماتي مانند كميته امداد
 -٤سازمانهاي بهداشتي درماني مانند مراكز بهداري ها و بيمارستانها
 -٥سازمانهاي فرهنگي اجتماعي مانند مساجد حسينيه ها و هيأت مذهبي
پس هيات مذهبي جزء سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي مي باشد

-٦

ويژگي هاي سازمانهاي فرهنگي اجتماعي

يك :اين گونه سازمانها داراي تنوع فكري مي باشد كه تمام طرز العمل ها در
قالب مصوبه نمي گنجد .و با روحيه مشاركتي و خود جوش امورات به پيش مي
رود تا با سلسله مراتبي و دستورات بخش نامه اي
دو :داراي تجهيزات محدود مي باشد
سه :ساختار هاي متفاوت دارد
چهار :قدرت قانوني و اجرايي بيرون سازماني ندارد تمام اختيارات و قدرت
منحصر به داخل هيات مي باشد.

-٧

دامنه فعاليت و زمينه هاي كاري

عﻼوه بر هيات داري در ايام عزاداري هيات مي تواند بر اساس توانايي هاي خود
برنامه هاي ذيل را نيز داشته باشد.
برگزاري كﻼس هاي قران – احكام – عقايد -غرفه هاي كودك -كﻼس اشپزي -خياطي-
راه اندازي استارت آپ براي جوانها جهت اشتغال زايي -صندوق هاي صدقات -خدمات
اجتماعي -مشاوره هاي تحصيل -ازدواج – و ....

-٨

داشتن مكان مناسب براي هيات

اگر هيات مذهبي داراي مسجد يا حسينيه مي باشد كه خيلي خوب و اﻻ خانه ها
مي توانند نقش حسينيه ها را بازي نمايد كه هركدام محاسن و معايب خود را دار
مي باشد.

-٩

داشتن برنامه راهبردي و استراتژي

عوامل خارجي
عوامل داخي

قوتStrength
ﺿعفWeakness

فرﺻت OpportunityتهديدThreat
تهاجمي AggressiveرقابتيCompetition
مﺤافﻈه

تدافعيDefensive

كارConservative
جلسه سوم
استاد :حجه اﻻسﻼم و المسلمين دكترابروش
دوﺷﻨبه١٣٩٨/٢/٢٣
مديريت موسسات ديﻨي و فرهﻨگي»هيأت«

در اين جلسه هم استاد جدول فوق را توضيح داد و از تعداد بيشتري از دوستان
استفاده نمود تا پاي تخته امده و مثالهايي را براي عزيران ارائه نمايد.
انشااﷲ دوستان بتوانند قوت ها و ضعف ها را بر شمرده و ان ها را به فرصت تبديل
نموده و تهديدات را كمتر نمايند بلحاظ اينكه در كﻼس فرصت ها و تهديد ها و
نقاط قوت و ضعف متعددي بر شمرده شد لذا بنده چيزي نمي نويسم تا دوستان

و عزيزان با ميل و به فكر و نظر خودشان جدول را پركنند و نتيجه دلخواه را
بگيرند.

 -١٠بﺤث بهداشت رواني و انگيزاننده ها
اﺻطﻼح بهداشت رواني
به اين معنا است كه چه چيزهايي براي اعضاي اين هيات يا مستمعين اين هيات
تابو مي باشديا خط قرمز ها يعني ورود به انها باعث ناراحتي عده اي مي شود يعني
اقدام به اين عمل با واكنش منفي عده اي و موضع گيري برخي ها مواجه مي شود.
مثﻼ :اگر روحاني از پشت بلند گو در مجالسي كه صدها زن و مرد حضور دارد
احكام مخصوص بانوان را بگويد اين براي جامعه سنتي ما وشما قابل قبول نمي
باشد و اين عمل را بد مي شماريم .خﻼصه انچه كه باعث مي شود موجب رنجش
كسي شود بايد از ان پرهيز بكنيم تا عده اي از هيات ناراحت نشده و قهر ننمايند

اﺻطﻼح انگيزاننده ها
انگيزاننده ها يعني ان چيز هايي كه موجب تحريك احساسات مردها يا خانم ها يا
جوانها مي شود كه باشور وعﻼقه مندي بيشتري در مجالس حضور پيدا ميكند بر
انها بيشتر تاكيد بكنيم تا موجب جذب مخاطب بيشتري شود حاﻻ عزيزان مي توانند
ده ها مورد و مثال براي اين دو اصطﻼح پيداكنند.

جلسه چهارم
استاد :حجه اﻻسﻼم و المسلمين وافي
سه ﺷﻨبه ١٣٩٨/٢/٢٤
مديريت هيأت

 -١تعريف هيات
خﻼصه ترين و كاملترين تعريف :تجمعي جهت احياي امر اهل بيت عليه السﻼم

 -٢برنامه هاي هيأت
يك :قرائت
دو :منبر و وعظ
سه :مداحي
چهار :مقتل خواني يا منقبت خواني
پنﺞ :بيان احكام الهي
شش :اطعام و نذورات
هفت :دسته گردي يا دسته روي
 -٣حيطه فعاليت يا دامنه فعاليتهاي هيات
اردوها -نمايشگاه -موسسات خيريه -مسابقات ورزشي -صندوق قرض الحسنه-
شوراي حل اختﻼف -كﻼس هاي اموزشي ،مهارتي -و ...
 -٤اركان هيأت
يك :فهم؛

در هيات بايد براي باﻻ بردن فهم اعضا و مستمعين تﻼش شود كه منجر به ايجاد
معرفت و شعور باﻻ در انها مي شود اين وظيفه روحاني مي باشد.

دو :عطف؛
تحريك احساسات و ايجاد شور و هيجان البته كنترل شده و در راستاي اهداف بلند
هيات اين كار وظيفه مداح مي باشد.
سه:عزم؛

ساماندهي ،انسجام ،جريان سازي ،تحرك و پويايي وظيفه مسئولين هيات مي باشد
مثﻼ :به مناسبتها مانند اعياد يا حوادث مانند سيل ،زلزله و انتخابات ها بتوانند با
ايجاد انگيزه با تحرك و مشاركت بيشتر مردم شود.
 -٥چگونه بايد شروع كرد
يك :تعهد احساس مسئوليت و داشتن انگيزه
دو :هم راهي و هم نوايي ديگران
سه :استعداد يابي استفاده از عﻼقه مند ها يا نيرو هاي خﻼق
»در هيات هميشه داطلب پذير باشيد نه گزينش پذير كه به هركسي كاري را محول
بكنيد ببينيد استعداد او به چه كاري مي ايد«
 -٦عناﺻر تاثير گذار در هيات
روحامي -مداح -قاري -شاعر -مسئول -اعضاء -خادم -مستمع

 -٧اركان مداحي
يك :صوت و لحن
دو :تاريخ و مقتل خواني
سه :شعر و ادبيات
چهار :فنون و اجرا
پنﺞ :اداب باطني و ظاهري
 -٨كنترل و هدايت درست عاطفه و احساس
كنترل عاطفه ها بحث مهمي مي باشد اين موضوع اگر درست هدايت نشود منجر
به بروز خرافات و كﺞ روي هايي خواهد شد لذا بايد سعي شود از احساسات مردم
سو استفاده صورت نگيرد و به سمت خرافه و بدعت گذاري سوق داده نشود
كه استاد مثالهاي شاخ بز و تصوير بر ديوار به علت نم دادن ديوار را بيان فرمود.

جلسه ﭘﻨجم
استاد :حجه اﻻسﻼم و المسلمين حيدري ابهري
چهار ﺷﻨبه ١٣٩٨/٢/٢٥

بايسته هاي ﭘاسخگويي به ﭘرسش هاي ديﻨي كودكان و نو جوانان

بحث داراي دو بعد مي باشد
الف :برخورد با مخاطب
ب :انتقال محتوي
الف :برخورد با مخاطب
 -١در بر خورد بايد ايجاد ارتباط شود برخورد صميمي و همراه با نشاط باشد.
 -٢شنيدن كامل سخن مخاطب يعني با تمام و جود به مخاطب گوش دهيم
 -٣در جواب دادن عجله نكنيد»مَن اَسرَعَ في الجوابِ لَم اَدرَك اَلجواب«
 -٤رفتار هاي اضطراب آميز از خود نشان ندهيد با حوصله و با بيان خوش سخن
بگوييد.
 -٥در زمان دل مشغولي يا خستگي و بي حوصلگي پاسخ ندهيد پاسخ را به زمان
مناسب موكول نماييد.
 -٦مخاطب را از سابقه پرسش اگاه سازيد مثﻼ بگوييد بله اين سوال خيلي از جوانها
مي باشد يا اين سوال خيلي مطرح مي شود
 -٧پاسخ را متواضعانه ارائه نماييد»لَيﱢن لِمَن تَعَلﱠم و تَتَعَلﱠم« به كسي كه به او علم مي
اموزيد و يا از او علم فرا مي گيرد نرم خو و خوش سخن باشيد.
 -٨سوالهاي پنهان را ارام و مﻼيم و در لفافه پاسخ دهيد

 -٩سوال را اگر مخاطب گنگ مطرح مي كند شما با سوال هاي بيشتر واضح و روشن
سازيد.
 -١٠از گفتن نمي دانم ابائي نداشته باشيد كه عدم پاسخ گويي بهتر از جواب هاي
غلط است و علماي بزرگ در هنگامي كه باسوالي مواجه مي شدند كه جواب در
ذهن شان نبود به راحتي مي گفتند نمي دانم» ﻻدري نصف العلم«
 -١١موقعيت فيزيكي طرف را در نظر داشته باشيد مثﻼ شما نشسته و او ايستاده
است يا شما در سايه و او در افتاب است.
 -١٢با منابع اشنا باشيد و به منابع متقن و صحيح ارجاع دهيد و از جوانها بخواهيد
كه به هر سايت و وبﻼگ و گفته هركس اعتنا نكنند.
چند منبع براي پاسخ گويي به شبهات و سوالهاي جوانان
 -١كتابهاي  :پرسش و پاسخ هاي اقاي مكارم
 -٢كتابهاي اقاي انصاريان در همين زمينه
 -٣پرسش و پاسخ هايي با نسل نو از حيدري ابهري خود استاد
 -٤سايت پرسمان
 -٥سايت ايت اﷲ مكارم
 -٦مركز ملي پاسخ گويي
 -٧پاسخ هاي استاد به دانشجويان اقاي مصباح يزدي

در اين قسمت سه نكته داراي اهميت خاص مي باشد
خوب فهميدن سوال
اشنا بودن به منابع
و جواب خوب ارائه كردن
ب :انتقال مﺤتوي
 -١با مثال شروع بكنيد
 -٢ابتدا اطﻼعات غلط را از ذهن مخاطب پاك بكنيد
 -٣موضوعاتي كه براي خود شما حل نشده است را مطرح نكنيد
 -٤بر اصول و محكمات مسلم اسﻼمي تاكيد داشته باشيد
 -٥سخنان ما متكي به سخنان اهل علم ،فن و نظر باشد
 -٦اگر سوالي داراي جواب هاي متعد مي باشد پاسخ هاي متعدد ارائه نماييم
 -٧از شعر ،حكايت و قصه بهره ببريم كه مطلب را جذاب مي نمايد
 -٨مسائل را رتبه بندي بكنيم و از اصل به فرع بريم
 -٩مفاهيم هرچيز را خوب توضيح دهيم
 -١٠در مسائل اسﻼمي و احكام الهي صراحت داشته باشيم باب طبع و ميل مخاطب
احكام را بيان نكنيم
 -١١از ذكر ايات و احاديث بهره ببريم

 -١٢اختصار و فشرده و كوتاه سخن بگوييم

