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 نمایشگاه کتاب غدیر 

 م یبسم اللّه الرحمن الرح

 نیناصرٍ و مع  ر  یانه خ  نیبه نستع  و

 نیمحمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم اجمع  یعل  یصل  اللهّم

 

 تیدر سنگر کتاب. واقع  غیتحت عنوان تبل  ؛بحث انتخاب کردم  نیا  یرا برا   یعنوان دوم  کیمن    ،دییفرما یهمان طور که مشاهده م  خب

بشود   دیشا  یمقدار کیکه    ییهااز سنگر  یکی  ،میکن  غیتبل  گریشعبان و هر مناسبت د  مهین  ر،یغد  یبرا  میاست که اگر ما بخوا  نیا  هیقض

در  یسیحال نف نیو در ع  ادیکتب ز سنگر کتاب است. ر،یبه غد یمانده، در بحث خدمتگزار یگفت در حقش اجحاف شده و خالصه خال

و  ازمندیکتب ن یکه به محتوا یکتب به عموم جامعه و مردم نیا هئدرآمده، اما در بحث ارا ریبه رشته تحر دیبه قلم اسات ریموضوع غد

 یم  ریکه به هر حال اسم خودمان را مبلغ غد  بگردد به ما  یکوتاه  نیاز ا  یبخش  دیصورت گرفته و شا  یکوتاه  یمقدار  هیمحتاج هستند، 

 یکه واقعاً جا ییاز بسترها یکی. میانجام داده باش یغیو کار تبل میکرده باش یخدمت ریکه به غد میکن یم یسع ریغد امیو در ا میگذار

 میخواه یکتاب و کتابخوان تیه موضوع اهماواًل ب م،یبحث شو نیا ردتر وا قیمقدار عم کیکه  نیا یکار دارد، بحث کتاب است. برا

 داد. میادامه خواه رمجموعهیز ۴در کار کتاب را با  یپرداخت، بعد بحث خدمتگزار

 

 :یکتاب و کتابخوان  تیاهم - ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که چه قدر   یو نشان م  یکشور خارج  کیدر    شود  یبار دارد عرضه م  نیاول  یکتاب هست که برا  کی  دیصف خر  وست،یپ   ریتصاو  در

که کتاب ها به صورت پالت پالت   میهست  نیدوم شاهد ا  ریشود. در تصو  یداده م  تیاهم  یبه بحث کتاب و کتابخوان  یکشور خارج  کیدر  

جلد بفروشند.  کیجلد،  کیکه بخواهند داخل قفسه بگذارند و  نیشود. نه ا یشود و فروخته م یم شته ها گذا یدر داخل کتاب فروش

تا از محصول را گذاشته اند که تا شب همه اش تمام  ۱۰۰۰ دیرو یها که شما م پرمارکتیواقعاً مثالً مثل ها یعنیفروشند.  یم یتعداد

 ایکه کتاب در دن میتر بپرداز قیموضوع دق نیهم به ا یبعد ریدر تصو میکنند. جلوتر که بر یم یبرخورد نیشود و با کتاب همچ یم

 دارد. یگاهیواقعاً چه جا
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چقدر فروش  ویکند. مثالً راد یم سهیرا مقا یکاًل بحث مجموع فروش صنعت سرگرم ،است ۲۰۰۶که مربوط به سال  وستینمودار پ  در

که هست و فروش   گریمختلف د  یزهایو چ  یوتریکامپ  یباز  لم،یف  ک،یموز  دیکن یبعد مشاهده م  ؛دالر فروش داشته  اردیلیداشته، چند م

گفتن دارد. با   یکتاب واقعًا حرف برا  ایفروش مربوط به انتشار کتاب هست. در دن  نیشتریکه ب  میهست نیا  دو شاه هددیآن ها را نشان م

خودش را از دست نداده و چه بسا در  گاهیکند، کتاب هنوز جا یم دایکه روز به روز داره توسعه پ  نیو ا یاجتماع  یتمام حضور شبکه ها

 یکیهست.  یمتن جالب یلیخ مشیهست، با هم بخون A4صفحه  کی باًیتقر دیشده شا هیهت یاز حوزه ها پررنگ تر هم شد. متن یبرخ

دو جلد  انیم چند از کاغذ که در یاوراق یاعم آن تنها به معنا یمل است. هرچند کتاب به معناأ کرده واقعا قابل ت هیاز دوستانمون ته

دارد و  تیاهم زیاز هر چ شیاما در عصر ما آن چه ب دانست زین گریآن را شامل مقوالت د توان یو م ستیقرار دارد، ن ییمقوا ای یچرم

تا بدان حد است  یمطالعه کتاب و کتابخوان تیاست. اهم یریتحر یمعمول یمطالعه کتابها نیبخشد، هم یرا ارتقاء م یفرهنگ عموم

کننده  ایباز حافظ و اح ریماند. کتاب از د ینم یاجزنده و بر گریاز بزرگان د یاریداشت، قطعًا نام بس یوجود نم یا دهیپد نیکه اگر چن

کتاب اگر اعم    یمعنا  نیکرده است. بنابرا  رابیرا س  قتیو حق  شهیبوده است که طالبان علم و اند  یمیواال و منبع عظ  یها  شهیتفکر و اند

نشان داده  ربازیاز د یمنتشره بکاهد. فرهنگ و تمدن انسان یاز ارزش کتاب ها یزیتواند چ یباشد، نم ینیو تکو یهم شامل کتب انفس

ارزنده خود را حفظ نموده است. در  گاهیاستخوان، کاغذ و ...( همواره جا روس،یسنگ نوشته، پاپ  به،یکه کتاب به هر شکل که باشد )کت

گاه نسبت چیبشر ه  حال  نیاما با ا  وجود داشته  ینیو تکو  یو عقل  یواژه و اطالق آن بر کتب انفس  نیا  یمعنو  یگستردگ  زیدوران گذشته ن

داده و آن  تیکتاب اهم و کتب، به ریدر قالب اسفار، صحف، مزام زین یاله انیرغبت و غافل نبود و اد یآن ب یریتحر یبه کتاب به معنا

نازل گشته و در آن خداوند  «قلم»با عنوان  یبار به کار رفته است و سوره ا ۷۱کلمه کتاب  مینموده اند. چنان که در قرآن کر جیرا ترو

کتاب:  یعناو برداشت از م یدو نوع تلق نیدر واقع عالمان وارسته و برجسته همواره با ا سوگند خورده است. سد،ینو یبه قلم و آنچه م

خلق  ندگانیآ یبرا یگران سنگ نثر خود آثار ایرا فراموش نکرده و با شعر  یریاما باز هم کتاب تحر ( مواجه بوده اندیو نفسان یری)تحر

 اتموضوع قرار گرفت و اکنون از    ونسکوی( مورد توجه  ۱۳۵۰  -  ۱۳۶۰)  ۱۹۸۰و    ۱۹۷۰  یدر دهه ها  یکتاب خوان  جیاند. توسعه و ترو  نموده

 یتوسعه اقتصاد یآن را برا تیو اهم یمهم کتابخوان گاهیجا ونسکوی یدر حال توسعه است. پژوهش ها یبزرگ کشور ها یو دغدغه ها

وجوانان با شدن و انفجار اطالعات است. کودکان و ن  یدارد؟ دوران، دوران جهان  تیاهم  یکتابخوان  جیکشورها روشن ساخته است. چرا ترو

استقالل   یبرا  یفضا و امکانات کاف  ی کودک امروز  یکنند، رو به رو هستند. برا  یم  افتیفعال در  ریاز اطالعات که به شکل غ   یمیحجم عظ

نه  ،یآماده اند و کودک مانند گذشته هنگام باز شتریها ب یکم است، باز ای ستین ای عتیطب اب یحس ییوجود ندارد، امکان آشنا یفکر

به   یابیبه دنبال دست نید. بنابرانآموز  یرا نم  یریگ میو مهارت تصم گرانید  یاداره کردن و اداره شدن از سو  ،یسازمان ده  ،یریپذظلم 

رود و احساس  یکنار م شیکند، پرده از رازها برا یرا ترک م یکودک یایدنزود  یلیخ یاست. کودک امروز یاستقالل درون یگونه ا

 شترش یب  یها  شرفتیپ   یکند، راه را برا  ییراهنما  تیعلم و خالق  یکه او را به سو  یا  یو کنجکاو  یتمام احساس شگفت  ز،یدانستن همه چ

و آموزگاران، از مهدکودک  انی. تالش خانواده ها و مرباستبار  انیاو ز یزندگ یبرا ز،یاز دانستن همه چ یناش یتفاوت یب نیبندد. ا یم

ارتباط  گر،ید یاز سو یمجاز یایو دن وتریسو و نقش کامپ کیدر ذهن کودکان و نوجوانان از  یدر انباشت اطالعات علم رستانیتا دب

ه کتاب در توان گفت سرانه مطالع یم نیانگیمحدود کرده است. به طور م یجامعه انسان ژهیبه و ،یواقع یایکودکان و نوجوانان را با دن

با  سیانگل ایمطالعه در روز  قهیدق ۹۰ژاپن با سرانه  رینظ یا افتهیتوسعه  یمطالعه در کشورها یدر روز است. سرانه باال قهیدق ۴۵ ایدن

کم  اریبس کایمثل امر یمطالعه در کشور زانیوجود، م نیکشورهاست. با ا نیتوسعه در ا یدر روز نشان از شاخص باال قهیدق ۵۵حدود 

از افراد  یبرخ یبرا یسرانه با افزودن کتب درس نیدر شبانه روز است! ا قهیدق ۲هر نفر تنها  یبرا رانیدر کشور ا یت. سرانه کتابخواناس

 نیسواد دارد، ا% با۸۵از  شیکه ب یملت یشده که برا ادآوری ،کشور یونیلیم ۷۰ تیاست. با توجه به جمع قهیدق ۶در شبانه روزحدود 

شاخص ها به صورت   نیا  از   وانت  یباالست و م  اریدر کشور بس  یکتابخوان  یاست که شاخص ها  یدر حال  نیسف بار است. اأ ت  اریرقم، بس

جور شاخصه توسعه  هیبود که خالصه بحث کتاب  نیا ،وجود داشت میکه با هم خواند یمتن نیکه در ا ینکته مهم استفاده کرد! نهیبه

شاخص آن  م،یانجام ده یکار فرهنگ میهم اگر ما بخواه یاز لحاظ فرهنگ .یچه از لحاظ فرهنگ ،یاقتصاده از لحاظ چ ست،کشورها

مردم  مینیبب دیشود، با یپرداخته م ریغد یدرجامعه ما مثاًل چه مقدار به موضوع فرهنگ مییبگو میاگر ما بخوا یعنیمطالعه کتاب است. 

 :السالم همیعل نیگران بها از ائمه طاهر اریاست بس یتیبخش روا نیو در آخر خوانند یکتاب م ریچقدر در مورد غد
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 شود. یاز او سلب نم شیهرگز آسا ،ابدی یکه با کتاب آرامش م یکه فرمودند: کسالسالم  هیعل یعل امام

 داشت. دیواهخ ازیبه آنها ن ندهیکه در آ دیرا خوب نگه دار تانیکه فرمودند: کتاب هاالسالم  هیعل صادق  امام

 ندگانیماند و به آ یبه مدد آن از تباه شدن مصون م یاست که دانش بشر یا لهیکه فرمودند: کتاب وسالسالم  هیعل  یحسن مجتب امام

 شود. یمنتقل م

 سازد؟! لیتا اندوهت را زا یکن ینم فیتأل یکتاب بتیغ صدوق فرمودند: چرا در موضوع  خیدر تشرف در خواب به شالسالم  هیعل عصر امام

 نهیخاص هست و کار در زم  یخدمتگزار  کی  یخدمتگزار  نیلذا ا  .کرده اند  میاشاره مستق  یخدمتگزار نیبه ا  السالم  هیعل  امام زمان  خالصه

 .میشو یم یباشد و بعد وارد بحث بعد یم وستیکه در پ پیکل کیبوده است.  السالم هیعلامام زمان  هیکتاب مورد توص

کنند،  ییخواهند رونما یکتاب رو که م کیکه  ایاست در دن یبحث، بحث جد یمقدار کی دیهم مشاهده کرد لمیفدر  همانطورکه

کنند و  یداریو زودتر کتاب را خر رندیکه در آن زمان کتاب را بگ نیا یدهند برا یم لیکنند و افراد صف تشک یزمانش را مشخص م

مطالب را خدمت   نیاست من تمام ا  یبحث مهم  یلی. بحث کتاب خمیکه ما از آن ها فاصله دار  ایافتد در دن  یم یاتفاقات  هیبخوانند. واقعاً  

که خب مثاًل شبکه ها آمده   مییو بگو  میکمرنگ کن  ریموضوع کتاب را در غد  میتوان  ینکته برسم که ما نم  نیشما خواندم و گفتم که به ا

 ریکه کتاب غد میکرد یخودش را دارد. ما کم کار ژهیو گاهی. نه اصالً بحث کتاب جاارددن تیاولو گریشده است و کتاب د نیگزیو جا

انجام  یکه در حوزه کتاب کار نیا یفرصت مناسب است برا کیامسال ان شااهلل  ریغد ین در سطح جامعه، ولکمرنگ است اال دیشا

 یکارها بازده دارد و چه اهداف نیشود انجام داد و چقدر ا یم ییخدمتتان عرض خواهم کرد که چه کارها می. حاال جلوتر که برومیبده

 کند. یرو دنبال م

 در کار کتاب:  یخدمتگزار  - ۲

 از ارکان جشن ها شود یکیکتاب  شگاهینما -۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود  یانجام م یمداح ایشود  یدر جشن ها قرآن خوانده م شهیمثاًل هم یعنی «از ارکان جشن ها بشود. یکی دیکتاب با شگاهینما کی»

تالش  دیرا حذف کرد، ما با یکیشود  یجشن است، نم کیها ارکان  نیشود. ا یانجام م ییرایپذ ایشود  یم ینیب شیبرنامه سرود پ  ای

انجام شده، شام   یکتابم کو؟ خب چراغون شگاهیخوب طرف بگه آقا نما  یعنی  م،یاندازیاز ارکان جا ب  یکیبه عنوان    اکتاب ر  شگاهینما  میکن
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بحث اول  نیکند. پس ا دایرو پ  یگاهیجا نیهمچ دیکتاب با شگاهینما یعنیکتابم کو؟  شگاهیهم هماهنگ شده، نما ییرایشده، پذ هیته

تعداد را کم  دیشا ای بهتر دیشا شتریعنوان، هرچه ب ۳۰ - ۲۰ - ۱۰ .میکن هیما کتاب ته هیکاف کتاب شگاهینما یراه انداز یاست. اما برا

که اعالم  یفی تخف کیو  یزیو روم زیم کیرا دارد. خالصه با  یگرید  یجنبه ها یسر هی ،میخاص تر انتخاب کن .تر بشود یانتخاب م،یکن

شود انجام  یکه م یجالب یاز کارها یکی. دریگ یکتاب شکل م شگاهینما کی ،کتاب شتریب دیبه خر ،جذب بشوند نیکه مخاطب میکن

کتاب  شگاهینما دیایکه جشن دارد، فرد ب یاطیح یتو د،یکن یهم مشاهده م ریتصاو یجشن ها که در برخ یاست که در ورود نیداد، ا

از  گرید یکی ایهمه جمع بشوند و جشن را شروع کنند.  تا بعد کنند دیبازد شگاهیاز نما ند،یآ یکه زودتر م ینیبرگزار کند که مخاطب

 شگاهیاز زمان جشن را به نما  یو بخش  دیایبدهد، ب  تیکتاب اهم  شگاهیجشن به بحث نما  ریکه خود مد  نیشود انجام داد، ا  یکه م  ییکارا

است،   اطیح  در   که یکتاب  شگاهینما  ازو    میبرو  میخواه  یاالن م»که مثالً   دیبگو  یعنی  .شده اختصاص بدهد  که در محل جشن برپا یکتاب

 دیکتاب بازد شگاهیاز نما  میایب  سیسلف سرو  ییرایبرنامه پذ  کیمثل    .هم بدهد  یمختصر  حیتوض  کیو   «میکن  دنید  قهیدق  ۱۰  به مدت

 ادامه جشن. یبرا میو دوباره برگرد میکن یداریخر میلیرا اگر ما یو کتاب میکن

 برنامه مستقل انجام داد. کیکتاب را به عنوان  شگاهینما نیاست که ا نیانجام داد، ا شود یکه م یجالب یاز کارها یکی

رو چاپ  ییبرگه ها یسر کیاز بزرگواران آمده بود  یکیکه  میرا داشت یجشن برگزار بشود، ما نمونه ا کی هیدر حاش ستیالزم ن حتماً

خونمون  نگیکتاب در پارک شگاهینما هیشب  ۱۰ تا ۸از ساعت  دیها اعالم کرده بود که آقا ما مثاًل فرض کن هیهمسا یکرده بود، تو

جذب   نیمخاطب.  فی% تخف۵۰  ای%  ۳۰هست با مثال    ریغد  یکتب تخصص  .کتابمون  شگاهینماشربت و    عیبه همراه توز  میبرگزار کن  میخوایم

بود.   نیکنند و کل برنامه هم  دیبازد  شگاهیاز نماکه   نگیشدند داخل پارک  یشد و دعوت م  یم  عیتوز  یو شربت  ینیریش  کیشده بودن و  

برنامه مستقل اجرا بشود و واقعاً بازده   کیتواند    یبرنامه جشن باشد و خودش م  کی  هیکتاب در حاش  شگاهیکه حتماً نما  ستیالزم ن  یعنی

 ییمثالً در فضا ایکتاب داشته اند.  شگاهیاز برنامه مستقل نما ،ن شاهدش بودمکه م ییدوست بزرگوار و موردها نیرا مثل ا یخوب یلیخ

و در کنارش   میریرا در دانشگاه بگ  یحتماً ما جشن  ستیمستقل است و الزم ن  برنامه  کیاش    یکتاب برگزار  شگاهیخود نما  ؛مثل دانشگاه

و شربت، ما که  ینیریش یها مهیمثل خ ییمثالً در فضاها ای. دارد تیو موضوع  گاهیکتاب جا شگاهی. خود نمامیکتاب برگزارکن شگاهینما

برگزار    مهیکتاب هم در کنار خ  شگاهینما  کیو    میریبزرگتر بگ  یداربست را کم  میتوان  یم  .میداربست هم زده ا  م،یرو برپاکرده ا  مهیخ  نیا

 نیشوند، عناو یما معطل م مهیدم خ قهیشربت دستشونه و چند دق وانیل رند،یگ یباالخره شربت را م ند،یآ یکه م یکه افراد میکن

 ندیآ  یدر مساجد که افراد م  یو حت  ان شااهلل  میبرس  شگاهیبرگزار بشود و به اهداف نما  شگاهینما  نیهم به چشمشان بخورد و ا  ریکتب غد

و  میرا برگزار کن یکتاب شگاهینما میرا دارند، در آن فرصت بتوان یو بعد از نماز فرصت خوانند یمسجد نماز جماعت م ینماز، تو یبرا

کتاب را با پرزنت اعالم   شگاهیکه نما  نیکتاب انجام بشود، ا شگاهیدر نما  دیکه با  یمهم  یلیخ  یاز کارا یکیو   میکن  غیکتب را تبل نیعناو

 کی. خب ما نندیو بب ندیایو فقط افراد ب مینباشد که فقط کتاب ها را بگزار نیا و میبد حیدر مورد کتاب ها به افراد توض یعنی .میکن

 چند به افراد، بعدًا  میکرد یمو کتب را ارائه  میکرد یکتاب را برپا م شگاهینما هیصرفاً  ،میکرد یکتاب برگزار م شگاهیکه نما یمدت

 یشگاهینما کیمنزل  اطیجشن در ح یشما در ورود دیجواب داد و پاسخگو است. مثالً فرض کن یلیکه خ میرا امتحان کرد یمورد

حاال ما  «رم؟یوقتتون رو بگ قهیدق ۲ هی تونمیم»بود ما را صدا زد  ستادهیا زیکه پشت م ی( که کسنهیبه ع  دمیبرگزار شده )خودم د

گفتم:  «؟عنوان این کتاب را تا بحال دیدین» :گفت «میتتون هستکنم. در خدم یخواهش م» میتو محل جشن، گفت میرفت یم میداشت

. میبخر وکتاب ر نیکرد که ا زهیانگ جادیکلمه در مورد اون کتاب گفت و در ما ا ۲ یکی، شروع کرد «کتاب نی»اگفتش:  «؟یچه کتاب»

که در مورد  یحاتیرو هم دارد، در واقع اون بنده خدا با توض یا گهیوقت نه اهداف د کیهست،  دیفقط بحث خر یپرزنت وقت نیخب ا

جالب  یلی. خب خریدرموضوع غد میاریاطالعات بدست ب یسر کیما  یعنی .هم به ما منتقل کرد یمطالب علم یسر کی ،کتاب داد

در کتابخانه افراد و به هر حال خوانده  رود  یچون مهدف هست،    کیکه ما به هدف فروش کتاب که خودش    نیااز    ریتواند غ   یاست و م

فوق العاده باشد و  یغیتبل تیفعال کیتواند  یصرف پرزنت خودش م یهدف است ول کیهم  نیشود، اثرات و برکات خودش دارد. ا یم

 شگاهینما ییایپرزنت فرد در پو نیرا. واقعاً ا شگاهیکه پرزنت کند نما میشگاه نگذارینما نیا ینفر پا کی میکه ما بستر رو فراهم کن فیح

پرزنت را داشته باشند که در  ییکه توانا یمخصوصاً به افراد م،یرا آموزش بده یشود ما افراد یم هیدارد. لذا توص یاثر جد یلیما خ

گذرد،   یکتاب چه م  نیکتاب را نگاه کند و بداند در ا  نیکه عناو  نیهم  ست،ین  یا  دهیچیهم کار پ   یلیما پرزنت انجام بدهند. خ  شگاهینما

دارد و  یکتاب را برم یوقت یعنیکه خودِ کتاب را خوانده باشد،  نیترش هم ا یانجام بدهد وحاال قو ا پرزنت کتاب ر یتواند به راحت یم
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ها را دارد.  یژگیو نیکتاب ا نیلعاده است و اکتاب فوق ا نیکتاب را خوانده ام و ا نیمن ا دیبگو د؟یکتاب آشنا هست نیبا ا ایآ دیگو یم

کتاب است.  شگاهینما یکه مطرح است، اهداف برگزار یگریبحث د کی. داشتخواهد اثر  یلیخ خود طرف کتاب رو خوانده باشد یوقت

شعار   غیبحث تبل ،میرس یم نراحت به آ یلیکتاب که خ شگاهینما ی هدف اول ما در برگزار :اهداف بدهم نیمن در مورد ا یحیتوض کی

انجام شده و خودش کار  ریغد غیخودش تبل دند،یرا د ریآمدند و کتب غد یو افراد میبه پا کرد شگاهینما کیکه ما  نیاست. هم ریغد

 انچه قدر عنو   ریدانند در موضوع غد  یکه عموم جامعه نم  نی. هدف دوم امیرس  یم  یپس به هدف اول به راحت  .است  ریشعائر غد  میتعظ

قدر موضوع  نیا ریدانستم غد یمن نم دیگو یمخاطب م م،یکش یم ریبه تصو شگاهینما کیما تعدد کتب او در  یلذا وقت .ستکتاب ا

 کی یموضوع است. مثالً وقت تیخودش نشان دهنده اهم یتخصص شگاهیهمه در موردش کتاب است. اساساً نما نیکه ا است یمهم

دارد که حدود   یگاهیچه جا  ،است  تیشخص  نیا  تینشان دهنده اهم  نیخب ا  ؛موالنا  رامونیکتب پ   وانشود، تحت عن  یبرگزار م  شگاهینما

 میخواه یم م،یبه اون موضوع ندار یخب کار. او و ...  یزندگ خچهیاو نوشته شده و تار تیجلد کتاب در موضوع فقط شخص ۱۰۰مثال 

. پس خود موضوع نشان دادن تعدد کتب میمردم برسان  تیؤها را به رآن  ددتع  مییایرا نچ  م،یهمه کتاب دار  نیکه ما ا  ریدر بحث غد  مییبگو

قدر که طرف  نیکتاب است. هم یکند. هدف سوم پرزنت و معرف یم تیرا در ذهن افراد پر اهم ریهدف هست و موضوع غد کی ریغد

کتاب  کی دیگو یکند، م یطول عمر برخورد م هشبه کیبا  یوجود داره و وقتالسالم  هیعلکتاب در موضوع طول عمر امام زمان  کیبداند 

 ریدر موضوع غد یوقت ایموضوع و شبهه داده شده و  نیبه ا ییپاسخ ها یسر کیهست که در مورد طول عمر است. حتماً در آن کتاب 

الش هست، ولو ؤکتاب جواب س  نیداند در ا یآشنا شده که م یکتاب کیبا  یشود، خب قبالً وقت یم مواجه یبا مثالً مشکل و شبهه ا

آورد. هدف چهارم  یکند و جوابش را در م یم دایکتاب را پ  نیا گردد یاست و م دیمف یلیباشد، براش خ دهیکتاب را نخر نیا نکهیا

 گریو قرآن و کتب د حیدر کنار مفات رد،یقفسه خانه ها قرار بگ یقدر که کتاب برود تو نیفروش کتاب و ورود کتاب به خانه ها است. هم

و کتاب را  میکن پرزنت خوب ما اگر  نکهیهدف است و هدف پنجم ا کیخودش  نیا م،یرا هم در خانه ها داشته باش ریکتب غد ما

افراد  یسطح معرفت شیافزا نکهیجلوتر و آن ا میقدم بر کیما  یعنی .کتاب را بخواند نیبشود که برود ا زهیانگ جادیدر طرف ا ،میبفروش

فوق العاده  یلینفرشان کتاب ها را خواندند، واقعًا خ ۵نفر  ۱۰ نیاز ا .دندینفر کتاب خر ۱۰: آقا مثاًل از ما مییگوکه ب باشد ریدر بحث غد

 است. یهدف عال کیدف ه نیهست، ا

 پرزنت کتاب -۲

 کیشود، انجام دادن خود بحث پرزنت کتاب در جشن و مراسم ها است.  یکه در حوزه کار کتاب م یدر رابطه با خدمتگزار  یبعد بحث

بدهد. افراد   حینفر باشد که توض  کی.  میکن یبرپا م  شگاهینما  کیکه    کتاب بود  شگاهیکه بحث پرزنت نما  میگفت  یپرزنت را در موضوع قبل

چند  نیدر ا که انجام شده یابتکار و جالبکار  کیکنند. اما  یداریکند که کتاب را خر زهیانگ جادیکند به افراد و ا یدارند و معرف سؤال

را هم خدمتتان  یصوت لیکنم و نمونه فا ینمونه اش را من خدمتتان عرض م کی .میرا از آن داشت یخوب یلیخ یسال و واقعاً جواب ها

از  قهیدر حد چند دق یما وقت کوتاه یعنی .مجلس است کیافتاده است. بحث پرزنت کتاب در  ییاقاچه اتف دینیکنم که بب یم میتقد

برنامه  نیاست. اما ا یداریکتاب قابل خر شگاهیدر نما دیاگر بخواه مییو بگو میکن یو در مجلس چند کتاب را معرف میریوقت بگ یمجر

 آل  اسرار»، «ریخطبه غد»کتاب  ۳نمونه  نیمثاًل در ا .آن منتقل کرد رشود د یرا هم م یبرنامه مستقل است که مطالب هیخودش 

 .همه نشسته اند  .فرستم  یهمان مجلس را م یصوت  لیفا ناًیشده است. هر کدام در مجالس مختلف است، ع   یمعرف  «هیحسن»  و   «محمد

 نیا یالعاده است و در واقع اثرگذار وق ف .کنند یکند. همه گوش م یکند و پرزنت م یو دارد صحبت م کروفونیفته پشت منفر ر کی

حتماً  یعنیآمد.  یکم م شگاهیتا کتاب کالً در نما ۳ نیا م،یطرح را اجرا کرد نیکه ما ا ییاستثناء در تمام جشن هاکار باالست و بال

و ساده است،   یمعمول  یک معرفینه    .میانجام داد  یشاق  یلیما کار خ  میبگو  نکهینشان دهنده اثر پرزنت است. نه ا  نیشد و ا  یم  یداریخر

 اما اثر داشت. ست،یهم ن یپرزنت قو یلیکه خ دینیب یم .دیرا گوش کن یصوت لیخودتان فا

طرح واقعا جوابگو  نیدهد که ا ین ماطرح را نش نیت اقدر نیشد و ا یبالاستثناء فروخته م شگاهیکتاب ها در نما نیبود که ا نیا اثرش

 (یصوت لی. )فامیشنو ینمونه کار را م نیهم ا است. پس با
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 کی یاست که وقت نیاست، ا یخدمتگزار نهیزم کیکتاب مطرح است و خودش  شگاهیکه در رابطه با بحث نما ییاز بحث ها گرید یکی

موضوع را که   نیا  میبا او مطرح کن  میایب  گر،ینفر د  کی  ای  میکه در آن جشن گرفت  یاز صاحب منزل  ،میو برپا کرد  هیرا ته  یکتاب  شگاهینما

آن  متیاست که واقعاً ق نیا هیقض تی. واقعمی% اعالم کن۲۰% ،۱۰ یمان را مثالً به جا فیتخف میکند و ما بتوان نهیهز یو مقدار دیایب

 متیفقط ق متیآن ق یعنیندارد.  یشود، همخوان یداده م شیکه پشت جلد کتاب نما یاصال با آن عدد ،دهیکش سندهیکه نو یزحمت

 نیبا ا ست،ین یمبالغ مبالغ نیباالست و ا اریکه ارزش کتاب بس نیحال با تمام ا نیع ارزش کتاب. اما در  متیچاپ و نشر است، نه ق

دهند و  یرا نشان م  یخوب  یواکنش ها یسر  کی  فاتیتخف  نیمردم نسبت به ا  .فیتخف نسبت به بحث  است  یعموم  تیذهن  کی  ریتفاس

است. مثاًل  نیخوب هم یها یاز خدمتگزار یکیبخرند. خب  راکتب  نکهیا یبرا میکن جذب  را افراد  لهیوس نیبه ا میکن یسع دیما با

 ۴۰شود  ی%، م۳۰را بکند  ما فی% تخف۱۰بشود که  یبان هم% ۲۰ بخواهد اگر شخص  باشد، تومان هزار ۲۰۰ ما کتاب شگاهیاگر کل نما

ثیر زیادی أ در فروش کتاب ت  امر  نیا.  میکن  ی% اعالم م۳۰% ،۱۰  یمان را به جا  فیدفعه ما تخف  کیمقدار    نیهزار تومن!!! با پرداخت هم

 نیشود، هم یم فیصاحب برنامه تعر ایصاحب خانه  یکه برا یخدمتگزار کید انجام داد به عنوان شو یکه م ییاز کارها یکیلذا  .دارد

را به داخل  شیها تابک گانیبه را ریکه دشمنان غد میداشته باش دینکته را توجه با نیاست و باز ا فی تخف شیدر حوزه افزا یخدمتگزار

مهم است.   فیکه خالصه تخف  میموضوع را بدان  نیا  دیبرود، با  نیارزش کار از ب  میخواه  یحال که ما نم  نیدر ع   یعنیفرستد!    یخانه ها م

 فرستد. یکتب خود را به خانه افراد م گانیدر خانه افراد برود و واقعًا دشمن دارد به را یشتریکتاب ب

 حومه و شهرستان ها -۴

 میکنیاطراف است. برعکس تصور ما که فکر م  یث حومه شهرها و شهرستان هاکتاب هست، بح  یکه در بحث خدمتگزار  یچهارم  نهیزم

 یوجود داشته باشد و معموالً در حومه شهرها افراد یحداقل یتوان مال کیکتاب  شگاهینما یکتاب و برگزار دیخر یحتمًا برا دیمثالً با

نداشته باشند که بخواهند کتاب بخرند. تجربه خود   یتوان مال  دیکنند، شا  یم  یکوچک زندگ  یلیخ  یهاشهر  در  ایهستند و    ییکه روستا

استقبال   شتریب یلیکه درحومه بوده، خ ییآن بنده خدا ،میرا در حومه شهر برگزار کرد شگاهینما میرفت یوقت که استمن ثابت کرده 

ها به شدت حومه شهر یشهرستان ها و فضا یه فضاک نیا تیتصور ماست. واقع برعکس نیداشته و ا یفروش باالتر شگاهیکرده و نما

 ،یکتاب  شگاهینما  کی  ،یراه دور  کیو ببرد در    نشیرا بگذارد در ماش  یکتاب شگاهینما  کیهمت کند و   یکتب است و اگر کس نیمحتاج ا

  ن یانجام داده، با توجه به ا یکار بزرگ واقعاشود گفت که  یم ند،را برگزار ک شگاهیخودش ببرد و نما را با زیبرپا کند و م یمسجد کینزد

 نیکند. ا یکتاب ها شبهات افراد را برطرف م نی. اگذارد تأثیر میکتاب ها  نیدر آن منطقه ا و رود یکتاب ها در خانه افراد م نیکه ا

که آماده است و  یخدمت قیباشد و واقعاً توف هیقض نیبه ا یثبتم بسیارنگاه  دیدهد و نگاه مان با یکتاب ها اعتقادات افراد را نجات م

را فقط  شگاهیرا برگزار کند و نما شگاهیقبول کند نما ،یکن دایپ  ینفر شهرستان هی .کار انجام بشود نیدو تا تماس ا یکیممکن است با 

 شگاهینما کینکته: پشت صحنه  نیو آخر اهلل خدمت تان عرض خواهم کردءکتابش را هم ان شا هیفرستادن و ته نهیحاال زم .میبفرست

 مه یکانال خدمتگزاران ن که در یبا همت ست؟یکتاب چ شگاهینما نیکه واقعًا پشت صحنه ا نینکته و آن ا نیبه آخر میدیکتاب. خب رس

 برای  تواند  یکنم که م  حبتکه فرصت نشد من ص  کتاب بود  شگاهیکه پک نما  ارائه شد  یمحصولشعبان    مهین  امیشعبان انجام گرفت، در ا

 دهیجشن و ا یاز برنامه ها یبه عنوان بخش ها باشد شگاهیاز داخل نما یتواند مسابقات ی. مهم داشته باشد ییاستندها کتاب ها یمعرف

 باً یب تقرکه خ  شعبان  مهین  دهیعنوان کتاب برگز  ۱۴را دوستان آماده کردند که    یپک  کیبه هر حال    یول شود داد  یم  یادیز  یلیخ  یها

 یکه معرف یا شهیش هیاستند و پا یسر هیو  لیشک یلیخ  جعبه کیلحاظ کنند و با  فی% تخف۱۰با  دکردن یکتاب ها را هم سع متیق

را دارد و اطالعات شان را معموالً داخل پک  فیرصد تخفکه د یآن برگه ا یحت ؛امکانات تمام با پک را کامل نیکتب مختلف بود. ا
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 18کارگاه آموزشی 

 نمایشگاه کتاب غدیر 

حدود  میکرد ینیب شیشعبان پ  مهین یرا برا  یا نهیهز کیکه  دیدهند. خب دقت دار یقرار م زیعز نیشما مبلغ اریختو در ا دگذارنیم

اگر  یعنی .آمد یم پشت جلد کتاب ها در متیق کیها، کالً  هیها و پا شهی کتاب با احتساب آن ش شگاهیهر نما ین بود که برااتوم ۲۵۰

 ،بدهد فیهم تخف یمقدار کیخواست که  یکرد و اگر م یهم نم ی عماًل ضرر بفروشد، متیخواست همان کتاب و همان ق یطرف م

شما است که  یکتابش است. ارسال کتابش برا هیته شگاهینما نیکه اصل زحمت ا نجاستیشد. نکته مهمش ا یم یرا بان فشیخب تخف

محصوالت مان پک   نیخدمتگزاران انجام بشود، جزء اول  نالکا  نیدر هم  م،یداشته باش  قیهم اگر توف  ریغد  یاهلل براءها ان شاکار  نیمام ات

 کیو عمالً کتاب است و  ستین یا نهین که واقعاً هزاتوم ۳۰۰ - ۲۰۰حدود  نیهم یا نهیهز هیخواهد بود. حاال با ریکتاب غد شگاهینما

کتاب ها را  نیکه ا نیا تشینها ،اگر هم نشد .مختلف یدر جاها شگاهینما یش هم با برگزارمبلغ کیگردد،  یبرم ش که با فروختنمبلغ

محصول در کانال  کیبه عنوان  نی. ادیه باشکتاب داشت شگاهینما ک یرا از  یخوب یلیبه افراد مختلف و واقعاً بازده خ میده یم هیهد

 یم انجام هستند، کار صحنه پشت که  یمختلف یها ثکتاب ها و بح هیته نیخدمتگزاران عرضه خواهد شد و واقعاً عمده زحمتش هم

 شگاهینما  یی: در واقع بحث برپااول  .دیانجام بده  دیکه شما با  یمهم  یلیکار خ  ،شود  یآماده است و آماده م  یبستر  نیحاال که همچ.  شود

 زیم یپا کتب مختلف را که نیبحث ا یکی. میکه پرزنت کتاب را هم در دو شکل خدمتتان آموزش داد : بحث پرزنت کتابدوماست و 

و نم ک یم هیکار توص نیبه ا شما را و به شدت دیچند عنوان کتاب را داخل جشن پرزنت کن ایدو  نکهیهم ا یکی، دیپرزنت کن شگاهینما

 خدمت. ریحوزه ورود به مس نیدر ا دیکه موفق باش دوارمیگرفت. ام دیخواه یکنم جواب خوب  یواقعاً احساس م

؛ نتَهِزهُیَفَل رِیَمن فُتِحَ لَهُ بابٌ مَِن الخَ»کنم که فرمودند:  یخدمتتان عرض مو آله و سلم  هیاهلل عل یصلاکرم  غمبریاز پ  یتیهم روا انیدر پا خب

 ریباب خ نیا دوباره ستیمعلوم ن .آن را مراقبت کند دیبا ،شود یباز م شیبرا یریباب خ کیکه  یکس». «َعنهُ غلَقُیُمَتى  یدریَفَإِنَّهُ ال 

همه ما خدمتگزاران  یاست که برا یریباب خ کیدر حوزه کتاب، کار  نهیکتاب، زم شگاهینما نهیزم نیواقعاً ا «شود. یباز م چه زمانی

اد و یکالً به کار شما ب یبحث آموزش نیکه ا دوارمیو ام میاستفاده کن ریباب خ نیاز ا میکه همه بتوان دوارمیام .ستاباز  اهللءان شا ریغد

 .دیاز آن حداکثر استفاده را داشته باش دیشما بتوان


