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 ۱۵۳ شماره آموزشی کارگاه

 اول قسمت - اول جلسه - غدیر بلیغت مهندسی

 

 الرَّحیم الرَّحمنِ اهللِ بِسمِ 

 السَّالَمُ  عَلَیْهُِم المعصومین الْأَئِمَّةِ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  بِوِالَیَةِ الْمُتَمَسِّکِینَ مِنَ  جَعَلَنَا الَّذِی  لِلَّهِ  الْحَمْدُ
 دو شد منتظر نباید یعنی است. کرده پیدا امهدا امروز به تا و غدیر از استقبال عنوان به شده گذاشته هاسال که ای پایه این زیباست چه

 ای ویژه جایگاه ما اعتقادات در و هست مهم قدری به غدیر که چرا .کرد شروع را غدیری های برنامه و غدیر جشن ،مانده غدیر به روز

 این که است سالی چند هم اساس همین بر و کنیم می شروع را عظیم امر این تبلیغ برای ریزیبرنامه مانده، ماه دو یا یک از که دارد

 گوییممی  یعنی  رویم.می  غدیر  استقبال  به  روزها  همین  مثل  غدیر  از  جلوتر  زمانی  از  که  شده  گذاشته  غدیر  برای  زیبا  پایه  این  و  حسنه  سنّت

 .بیایی  خواهی  می  تو  که  روزهایی  برای  هستیم  شدن  آماده  حال  در  ما  ،چرخدمی  تو  محور بر  ما  توحید  حتی  ما  تقاداع   همه که  غدیری  ای

  برسانیم. انجام به و ثمر به تو تبلیغ برای را خود وظیفه باید که روزهایی برای کنیم می آماده را خود

  است.  مطالب  از  خیلی  گویای  که  است  جدیدی  عنوان  ،کند  می  اجرا  غدیرستان  ساالنه  که  ای  برنامه  و  غدیر  تبلیغ  های  دوره  امسال  تابلوی

 :غدیر تبلیغ مهندسی

 نشنیده  که  هاییگوش  به  رساندن  به  نیازِ   .دارد  تبلیغ  به  نیازِ  ،دارد  ما  اعتقاد  در  را  جایگاه  آن  اگر  و  هست  غدیری  اگر  که  معناست  بدین  این

 مهندسی بدون تبلیغ اما دانند.نمی غدیر درباره را چیزها خیلی اما اند شنیده را اسمش که نیکسا به آن معارف همه رساندن به نیازِ اند،

  »فَلیُبَلّغِ  حکم به را غدیر هستیم موظف اگر پس گویند. نمی تبلیغ آن  به اصالً تبلیغ یک  جوانب شناخت و طراحی بدون .ندارد امکان

 رد بدون و فکر و مهندسی بدون وظیفه این که بدانیم باید همه کنیم، تبلیغ القِیامَه« یَومِ اِلی  الوَلَد الوالِد وَ  الغائِب  الحاضِرِ

 امکاناتی و مبلغین از شناخت بدون ما، زمان در تبلیغ ابزار شناخت بدون مطلب، با برخوردشان و افکار چگونگی و ها مخاطب نظرگرفتن

  ندارد. امکان باشد، تبلیغ اسمش واقعا که تبلیغی و زیبا تبلیغ یک برای مسائل این ترکیب و ما زمان در دارد، وجود تبلیغ برای که

 در غدیرستان اگر و گذرد می غدیرستان فعالیت از سال ده اگر که است منظور این به سال، این برای غدیر تبلیغ سیندمه عنوان پس

 باید مخاطبین کدام با و چگونه کرد؟ عمل باید چگونه کرد؟ باید ها چه غدیر تبلیغ برای که رسیده نتیجه این به اش ساله ده تجربیات

 طراحی   و  مهندسی  بدون  که  بداند بداند.  مهندسی  به  موظّف  را  خودش  باید  مبلغی  هر  بدهیم.  رسمیت  سه لج  چند  در  را  اینها  کرد؟  گفتگو

 این  .آید می ما سوی به شدن قائل ارزش عنوان به مخاطب .شود می گرفته وقت و هزینه .شود می حیف و ضایع تبلیغ معنای تبلیغ،

  است. مهم این ماند؟ می باقی ای هیجنت چه ،شود می تمام وقتی اما شود می صرف امکانات همه

 کردیم؟ عمل واقعا الغائِب« الحاضِرِ »فَلیُبلَّغِ وظیفه به هم ما بگوییم توانیم می سلم و آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول آقا جلوی قیامت روز آیا

  کردیم؟! طساق گردنمان از را تکلیف ظاهر نظر از فقط یا دادیم؟! انجام را صورتش فقط یا

 انجام   را  مان  وظیفه  بگوییم  ما  که  نیست  این  غدیر  حق  است.  کمی  خیلی  کار  این  بشناسیم.  را  تکلیفمان  باید  ما  .باشیم  قانع  نباید  این  به  نه

 های وشگ به را معارفش و غدیر که اند خواسته ما از ایشان بلکه نخواسته، ما از پیغمبر را این نه؛ نشد؟ یا شد دانیم نمی بعد ؛دادیم

 برسانیم. یدهنشن

 تجربه اهل از یاری و کمک با و کرده استفاده ای پیچیده تجربیات از ،۹۸ تا ۸۸ سال از سال ده این طول در غدیرستان اساس این بر

  برساند. امروز به تا را خودش توانسته

 سیسأ ت  غدیر  تبلیغ  تخصص  و  غدیر  تخصص  عنوان  به  که  ای  موسسه  چنین  که باشد  مان  حواس  باید  جهت  یک  و  نگاه  یک  و  نکته  یک  از

 غدیر جز فکری و ذکر هیچ سال، آخر تا سال اول از ماه، آخر تا ماه اول از هفته، آخر تا هفته اول از شب، تا صبح از یعنی .است شده

 از ای گوشه دبای کسی هر پس .است بسیار ما دینی معارف دانید می که طورهمان دهد. می انجام را اهمیتی با و ارزش پر کار چه ،ندارد

 و لطف الحمدهلل و ندیشدبی غدیر تبلیغ به فقط .کند کار غدیر درباره فقط که گذاشته این بر را پایه غدیرستان اما بگیرد. عهده به را آن

 جانبه  همه  که  ساندرب اینجا  به  تا  را  خودش  توانسته  امروز  تا  که  بوده سسهؤم  این  پشتوانه  بزرگترین  ،آله و علیه اهلل صلوات  زمان  امام  آقا  عنایت

 امامی حسن آقا حاج اهلل آیت بزرگوار عالم آن، سیسأ ت اول روز همان از اینکه تر مهم و تر جالب آن از و کند کار غدیر تبلیغ درباره

 ایشان هستم. شما برای ای جانبه همه کمک و پشتوانه من که فرمودند اول همان از گفتند، برایم شریفی آقای که طور آن خودشان

 او   مردم  و  داشت  مردم  اعتقادی  اعتماد  مورد فرد توسط  آن  به  که  ای  پشتوانه  و  اعتماد  با شنود،  می  را  غدیرستان  نام وقتی  که است  کسی

 و ییدأ ت جهت همه از ،بود که روزی آن تا «.کند رحمتش خدای» گمارد. می همت ،شناختند می بیت اهل والیت و غدیر راه در را
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 مهدی آقا حاج المسلمین و االسالم حجت جناب ایشان آقازاده هم ایشان از بعد که داشتند می ابراز مؤسسه نای به سبتن را کمکشان 

 برنامه این همه کنار در حاال .دارد ادامه همچنان برنامه این به وکمک همکاری واقع در و هستند مؤسسه این پشتوانه چنان هم امامی

  مؤسسه  این پشتوانه جهت همه از هم ابطحی موحد حجت آقا حاج اهلل آیت جناب هم وزامر همین شود. می حساب پشتوانه که هایی

 این در شده انجام کارهای که شوند می مطمئن ،بینند می را ها پشتوانه این که زمانی علم اهل بلکه مردم، عموم تنها نه .هستند

 کند می و کرده عبور ،دارند را الزمه دقت اعتقادات در که گیبزر لمایع  بین ذره زیر از و است شده حساب و شده تایید همه غدیرستان

 شود. می انجام کارها دقت با همچنان و

 استفاده فرمود خواهند غدیرستان درباره مناسبت همین به که رهنمودهایی و میالنی اهلل آیت حضرت محضر از اهلل شاء ان که هم امروز

 صلواتی )یک است السالم علیه بیت اهل غدیر و والیت امر از پشتیبانی دیگری از پس یکی جلسات این و حضورها این خود کرد. خواهیم

 .کنید( مرحمت

 کنم: عرض خدمتتان را نکته چند

 است. همگانی وظیفه غدیر ابالغ اول: نکته

 کارها  آن  همه  هستند، ییکارها  و  فعالیت  مشغول  غدیر  خدمتگزاران نام  به  که  افرادی  و  شده  بلند  غدیر  نام  به  که  است  پرچمی  غدیرستان

 هایش فعالیت آنجا در که سایتی صورت به چه مجالس این صورت به چه حاال .شود می گذاشته مردم همه دید در و شود می عرضه

 .هست  هم  االن  و  بوده  علما  دوش به  که  است  سال  صد  چهار  و  هزار  پرچم  این  که  بدانیم  را  این  باید  همه اما  است.  روشن  و  شود  می  گفته

 تک تک و هستید حاضر جااین که کسانی و شما تک تک نتیجه در شود. می حساب پرچمداری این از ای گوشه یک هم یرستاندغ 

 هاییآن راهنمایی به موظف را خود باید همه بردارند. قدم باید همه غدیر برای که بدانند رسید، خواهد آنها به من مطالب بعدا که کسانی

 به را مردم پس کنند. ادب عرض باید چگونه که بدانیم خود وظیفه اینکه و بردارند قدم ،بکنند باید چکار غدیر به راجع دانند نمی که

 او نیست، متوجه که دید را کسی اگر که بداند و کند موظف دازهان این تا را خودش باید هرکس یعنی .کنیم می راهنمایی غدیرستان

 و نماند باقی کتابخانه و بسته درهای پشت زحمت این و شده گذاشته همه خدمت در غدیرستان ساله ده تجربه تا کند غدیر رامتوجه

  کند. پیدا عملی استفاده

 ها ظرفیت تمامی از استفاده دوم: نکته

 شخص  و کند کمک علمی جهت از بتواند است ممکن کسی کنید. می برخورد مختلف شرایط و ها ظرفیت با رادیاف با شما غدیر راه در

 کردن چراغانی اندازه به شاید کسی یک بگذارد. اختیارتان در غدیر راه در پول مقداری و باشد داشته را آن هزینه فقط شاید دیگری

 و هزار آن تبلیغ برای که است ای گسترده سفره یک غدیر که است این منظور کند. کمک بتواند اطعام در فردی یا باشد داشته قدرت

 تبلیغ   در  شریک  را  خودش  است  ممکن  کردن  جفت  کفش  یک  اندازه  به  حتی  امکانی  هر  به و  شکلی  هر به  هرکسی  که  دارد  وجود  راه  یک

 کند. غدیر

  فرمودند: اهلل رسول آقا که بدانیم باید را این

 هذا«  قَولی تُبَلِّغوا ان المنکر عن النَّهی  وَ  بِالمَعروف االمرُ أسر اِنَّ »اال
 برسانید. را من غدیر پیام همین شما که است این رمنک از نهی و معروف به امر باالترین

 تقسیم کوچک، و بزرگ از اعم اند، فرموده مردم همه به را این .نرود یادتان را یکی این نکردید پیدا زمانی کاری هیچ برای اگر یعنی

 را احساس این باید کسی هر حاال پس هستند. سهیم کار این در شکلی یک به همه بلکه بگویند، ها طلبه یا علما به فقط که اند نکرده

 تو که بگوییم او به بینیم می که را کسی هر باید ما و کند کمک غدیر به تواند می شکلی چه به و چگونه که بکند زنده خودش در

 هم راهی یک که بینی می ،کنی جمع را حواست گرا .نیست حواست خودت و کنی کمک غدیر به توانی می شکل این به و گونهبدین

 و دارد تجربه هم که کنیم راهنمایی غدیرستان به را او بدهد انجام ،تواند می کاری چه که بداند خواهد می اگر حاال .ددار وجود تو برای

 است. آماده هم

 فردی شرایط به توجه با تبلیغ روش تنوع به توجه سوم: نکته

 چه؟ یعنی .است داده تطبیق مختلف سالیق با را خودش کند، ادا را غدیر تبلیغ بودن جانبه همه حق بتواند که این برای غدیرستان 
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 محیطی و شرایطی با و دارند که مختلفی روحیات با جامعه مختلف افراد برای دارند، که امکاناتی نظر از جامعه مختلف افراد برای یعنی  

 اینها   البته  که  است  کرده  ارائه  را  تبلیغ  از  نوعی و  کرده  ادهآم  را  ای  لقمه  و  کرده  فکری  ها  این  از  کدام  هر  برای  کنند، می  زندگی  آن  در  که

 برخوردهای  با مختلف،  افراد  با  نیست.  مشورت دو  و  مشورت یک  کار نیست،  روز  دو و  روز  یک کار واقعا یعنی  است.  تجربه  سال  10  نتیجه

 های  سلیقه  با  مختلف  افراد  حاال  نتیجه  در  بیاورند.  بدست  را  تجربیات  این  اند  توانسته  مختلف  جاهای  در  غدیر  تبلیغ  عملی  انجام  با  مختلف

 و بدهد ارائه خوبی مشورت تواند می افراد همه برای دارد. ای آماده لقمه آنها همه برای غدیرستان که بدانند مختلف شرایط با مختلف،

 بدهد. نشان غدیر تبلیغ برای را راهکاری یک

 تقسیم اساسی بُعد دو به را خودش کار یعنی .دهد نمی انجام خالص تبلیغ در ،دهد می انجام که را آنچه غدیرستان مطلب این کنار در 

 کرده:

 علمی: بُعد اولی

 م.بدانی خودمان باید اول ،کنیم تبلیغ را غدیر خواهیم می وقتی عنیی

  چیست؟ غدیر

 کنیم؟ تبلیغ خواهیم می را چیزی چه

  بگوییم؟ مردم به خواهیم می را چیزی چه

 آن معارف و باشد افتاده جا غدیر درست اینکه بدون یعنی بکند. پیدا تخصصی حالت اینکه از قبل تا بود غدیر مشکالت از اقااتف این که

 یا بگویم؟ را چیزی چه بود بنا من کرد می فکر هم خودش .آورد می کم هم خودش اما رفت می غدیر تبلیغ برای شخص باشد، روشن

 غدیر مُبلّغ تربیت با تواند می ،کرده آماده که کارهایی با غدیرستان در االن اما نداشت! گفتن برای مطلبی دیگر و گفت می را خط چهار

 انتقال و کرده القاء مردم به را آن بتواند بعد تا بیاموزد خودش ،بگوید باید که را چه آن ابتدا از مُبلّغ تا شود همراه کار این متخصصین با

 که  هست غدیر  مُبلّغ تربیت  دوره  شود  می  انجام  که ای  دوره  اصل  شود.  می  انجام  که  است  سال  چندین که  است  اساسی  کاری  این  بدهد.

 است. خاصی نعنوا آن امسال عنوان اساس

 آنچه  و  شده  انجام  کارهایی  االن  تا  روز  مشکل  عنوان  به  غدیر  برای  یعنی  کرده،  درست  علمی  های  پشتوانه  مبلغین  برای  اینکه  دیگر  مطلب

 مختلف  موضوعات در است. ننشسته بیکار غدیرستان که است جدیدی ادبیات و مطالب و امکانات ،دارد نیاز تبلیغ برای غدیر امروز که

 می  محسوب  علمی  پشتوانه  ،کند  پیدا  ورود  آن  به خواهد  می  که  ای  جنبه   هر با و  غدیری  مبلغ  هر  برای  که  کتابی  .است  کرده  آماده  کتاب

  شود.

 و مفصل صورت به «غدیر تبلیغ مهندسی» نام با کتابی عنوان به غدیر تبلیغ در ار اش ساله چندین تجربیات انغدیرست ها این کنار در

 مهندسی برای ما ،دارید غدیر تبلیغ بنای اگر که است گذاشته عالم های غدیری کل معنا یک به اختیار در و کرده چاپ و تدوین دقیق

 سنجیده  را  جزییات  بینانهریز  هرکدامش  درباره  و  ایم  کرده  نگاه  را  تبلیغ  یک  مختلف  جوانب  .ایم  داده  انجام  هایی  طراحی  یکسری کار  این

 و روش یک و کرده چیدمان هم کنار را جوانب این همه ،کنید تبلیغ را غدیر جایی در خواستید اگر که کنیم می تقدیم شما به و ایم

 ید.یمان عملی و کنید پیدا جا درآن  را تبلیغ درست و موثر شیوه

 بدون  غدیرستان که سالیانی و طوالنی بسیار زحمات با البته که است این ،کنم عرض تان خدمت امروز بناست من که هم ای مژده یک

 که امسالی و داریم پیش در که است غدیری ایام برکت به این و هست آن اعالن روز امروز و رسانده ثمر به را کار این ،کند اعالم اینکه

 جهان کل و مردم که هستیم زمانی در ما است. نشسته ثمر به که است غدیر دانشنامه طرح است، «امینی عالمه» نام به روزام واقع در

 برسید.  دارد  ارتباط  غدیر  به که  هرموضوعی به  بتوانید  کلمات  و  ها  واژه  با  شما  که معناست  بدین  آن  و  دارند خاصی  پرونده ها  دانشنامه  در

  که کنید می مشاهده ،کنید می باز را نامه واژه وقتی .نه یا دارد غدیر با ارتباطی آیا که هستید «آب» کلمه الدنب به شما مثال طور به

 که  را  هرچیزی  بلکه  دهیم  ارتباط خودی  بی  بخواهیم اینکه  نه  است،  بوده  مربوط مستقیما  و  است  داشته ارتباط  غدیر  به  چقدر  آب  همین

 اتفاق   اش  درباره  مطلبی  یا  و  است  داشته  ای  مسئله  غدیر  در  هم  این  آیا  که  بگذارید  آن  روی  بر  دست  دهید  می  احتمال  واژه  عنوان  به  شما

 دهند. می انجام را کار این «دانشنامه» اسم به جهان کل در امروز نامه واژه با که نه؟ یا است افتاده

 دانشنامه» کتاب نوانع  به و است شده انجام غدیر آبروی عنوان به و بار اولین اساسی اقدام این گذشته سال چندین درطول الحمدهلل

 حد در طبعا اما ایم داشته غدیر موضوعات برای فهرست چند تاکنون بزرگ و کوچک جلد یک در البته جلد! یک نه جلد، ۲۶ در «غدیر



 

 4 صفحه

 

 ۱۵۳ شماره آموزشی کارگاه

 اول قسمت - اول جلسه - غدیر بلیغت مهندسی

 

 مطلبی و شود وارد غدیر رهدربا بخواهد کسی شکلی هر به که کاری .است اساسی کار یک دانشنامه این اما است. بوده خالصه و اجمالی 

 رسیدن  و شدن منتشر و طرح و چاپ راه در اهللشاء ان و هست جلد ۲۶ دارای و شده آماده دانشنامه این و کند می پیدا آن در بطلبد را

 باشند. غدیر تبلیغ طالب که است کسانی همه دست به

 یک  طورهمین  و  غدیرستان  ذشتهگ  سال  ده  در  مروری  ،شد  نوانع   کوتاه  فرصت  این  در  و  اجمال  حد  در  که  آنچه  و  ندارم  دیگری  مطلب  من

 کمک برای ما وظیفه رسد، می او به و بیند می و شنود می را من پیام که هرکسی حاال است. بوده شما از غدیرستان تقاضای به نگاهی

 همه کمک به و غدیرستان توسط اهللشاء ان ثرتریؤم و بلندتر های گام همچنان و کند پیدا ادامه ساله ده راه این تا بود غدیرستان به

 محمد. وآل برمحمد صلوات با کنم می تمام را عرضم من شود. انجام شما

 

 فَرَجَهُم  وَعَجِّل مُح م ّد و آل  مُح م ّد ع لی ص ل ّ الّلهُم ّ

 

 

 


