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 ِمنَ الشََّْیطَانِ الرََِّجیمِ  أَعُوذُ بِالَلَّهِ

 الرََِّحیمِ  بِسْمِ اهللِ الرََّحْمنِ
 

 دعای فرج را به جهت سالمتی حضرت قرائت می کنیم: 

وَ ناصِراً السَّاعَةِ وَ فی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیَّاً وَ حافِظاً وَ قائِدا  اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ 

 وَ دَلیالً وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویالً
 و تعجیل در فرجشان صلوات ختم کنید:  علیه السالم به محضر آقا و موالیمان حجت ابن الحسن العسگری

 م فَرَجَهُ اللََّهُمََّ صَلَِّ عَلَى مُحَمََّدٍ وآلِ مُحَمََّدٍ وعَجَِّلْ
پیش آمده و تبلیغ مهندسی غدیر االتی که برای بسیاری از عزیزان در انتخاب عنوان این دوره یعنی ؤبه س ،که وارد بحث شویم قبل از این

 همچنین قرار گرفتن عنوانی به نام مهندسی در کنار تبلیغ غدیر بپردازیم:

مولی الموحدین علی ابن ابیطالب والیت    م غدیر می خورد که ما را زیر چترقیدی به نا  .تبلیغ واژه ای است که تقریبا همه با آن آشنا هستند

واژه ای را نیازمند بوده در این زمان و عصر امروز به نام مهندسی که مقصود ما بازی با  ،اما این دو واژه تبلیغ غدیرقرار داده.  علیه السالم

 ه آن به صورتیکه برای تک تک مبلغین غدیر ضروری باشد.ست، بلکه تولید علم وسیع و نیاز بواژگان نی

سرمایه گذاری و سوددهی و حفظ سرمایه از بزرگترین آیتم هایی است که بزرگترین کسانی که  ،مروز در جامعه ای که حضور داریما

آیا سوددهی و  ،اهمیت می دهند. به این معنا که اگر قرار است هزینه ای شودها به این واژه  ،مدیریت زمان و مکان و اقتصاد می خوانند

 برگشت دارد؟ خروجی چیست؟ 

میلیارد تومان امروز قرار  9حدود یعنی  .میلیارد تومان سرمایه گذاری شود 6 میلیارد تومان، حدود 3به ارزش  مثال: بناست روی زمینی

 30نجام دهد؟ امروز با کار را ا میلیاردی بدون مشورت با مهندسین این 9که هزینه شود. چه کسی است که برای سرمایه گذاری  است

رسیم که تعداد مهندسین ناظر تخصصی تر شده و حتی  متفاوت است و به این نتیجه می ،سال قبل که ما در کار اجرایی برخورد داشتیم

 این محاسبات حساس تر شده و ضرایب زلزله باالتر رفته. تمام این مباحث مهندسی و پیشرفته شده. امروز برای سرمایه گذاری حدود مثال

بزنید. آنها مشاورین شما خواهند بود که هم حفظ سرمایه اولیه شود و هم  مهندس سر و کله نه و البد باید با میلیارد تومان شما اال 9

 .دهی داشته باشدسود

 

 سرمایه گذاری الزم نیست؟   علیه السالم برای امیرالمومنین  

مراعات همچنین روی آنها سرمایه گذاری و تربیت کرده است و روحی فداه امروز تک تک مبلغین غدیر سرمایه هایی هستند که امام عصر 

 کرده است. 

ا َغيُر ُمهِمِليَن ِلُمرَ »  «...اَعاِتُكم َو ََل َناِسيَن ِإَنَّ
به فکر سرمایه هایی همچون شما بزرگواران است. مبلغین در عرصه تبلیغ تحت اشراف ولی نعمت  ،اگر او مراعات می کند و مربی است

سرمایه های  ،شنود هستند. لذا دقت بفرمایید شما و هرکسی که صدای ما را می روحی فداه و عجل اهلل تعالی فرجه الشریفحضرت ولیعصر  ،خود

البته وقت و محتوا و شناخت مکان و زمان و یک علمی به نام مهندسی دارد که  لذا این سرمایه نیاز به .تبلیغ غدیر هستید و خواهید بود

بلکه اگر هندسه آن را  .نیاز نیست در یک قالب مهندسی شده باشد ،و کار داریم و توضیح خواهیم داد سربا آن ها تمام آیتم هایی که 

 با علم به این هندسه کارایی ما فوق العاده باال خواهد بود. ،بدانیم

در دانشکده های فنی مهندسی اینها  کنند.نشینند، فکر میهشت نفر مهندس می ،میلیارد تومان امروز هفت 9با این مثال کوتاه که برای 

بعد باید کار عملی بکنند که در  دهند وکنند، پایان نامه میاساتیدی همچون اساتید پروازی تربیت می شوند و پرورش پیدا میتوسط 

گذاری اشد که سرمایهای بمن و شما را ضایع نکند. چه این سرمایه وقت من باشد، چه بودجه اجرا سرمایه ینده این مهندس در مرحلهآ

 ملی باشد. که این فکر و این پروژه، پروژه باشدیک فکری چه  .کنممی

https://ayateghamzeh.ir/Poem/ID/441/انا-غير-مهملين-لمراعاتكم-و-لا-ناسين-لذكركم
https://ayateghamzeh.ir/Poem/ID/441/انا-غير-مهملين-لمراعاتكم-و-لا-ناسين-لذكركم
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 از مهندسین بزرگ و چند دانشکده ملی اعتقادی تشیع، امروز چند نفر یر است. انصافاً برای این پروژهملی و اعتقادی ما غد باالترین پروژه 

شنیده ن»م مهندسی تبلیغ که شاید سوال شود:  م به ناای  گذاری علمی را کرده  است؟ ما به فضل الهی پایه  فنی مهندسی تبلیغ غدیر بنا شده

 «هم نیاز به مهندسی دارد؟ علیه السالممگر نوکری امیرالمؤمنین  !بودیم تا به حال

  «است. چرا این خدمت مهندسی شده نباشد؟! علیه السالمباالترین خدمت در تمام علوم مختلف، خدمت به امیرالمؤمنین  بله!» جواب:

چه از تجارب و علوم مختلف بود، کنار  لذا ما در این دو دهه حدود بیست سال به این سمت رفتیم تا رسیدیم حدود سه سال قبل و آن 

ا به دست مهندسین بدهد که هم گذاشتیم و یک بنایی را بنا کردیم به نام مهندسی تبلیغ غدیر که این علم در کنار تبلیغ غدیر، فنی ر

گیرند. خود با بارش افکار، تولید محتوا در شرایط خاص زمانی و مکانی، بتوانند بهترین تصمیم را به دور از خطا و اشتباه و با کمترین هزینه ب

 این یعنی مهندسی تبلیغ غدیر. 

سوم را  یه است. امسال به فضل الهی پایهکتاب سه پاکند. گذراندن این فصل را مرور می 9 ،ه در دست عزیزان بزرگوار هستکتابی ک

کنم، شاید گرچه عرض می  .. سه سال متوالی ما این کتاب را مرور خواهیم کرداول، دو سال بعد  دوم سال آینده و پایه  پایه  .کنیمبررسی می

دهم. تحویل می ،کنماهد؟ من مطالعه میخوای مگر چه قدر زمان می صفحه 600بعضی عزیزان به ذهن مبارکشان بیاید که یک کتاب 

ما کتابی داشتیم در سال هفتاد، ورودی   .از دانشجویان هستند  االندانم چند نفر از عزیزان و بزرگواران  شاید حدود یک یا دو یا سه ماه. نمی

خواندیم. سه ما آن را میخاطرم هست که همین حجم را داشت اما سه سال متوالی ال قبل، در حدود بیست و هشت س .هفتاد بودیم

 کاری با الفاظ و نوع ادبیات کتاب ندارم.  .زیرا که فوق العاده نیاز به توضیح و بررسی داشت .بود قسمت شده

کنید. یعنی این کتاب مهندسی تبلیغ غدیر یک علمیه عزیزان بزرگوار در یک سال یک سوم برخی کتب را مطالعه می هم در حوزهاالن 

با یک جلسه نتیجه نخواهید گرفت، گرچه خود مهندسین علوم  .در بدو شروع باید با دقت و تأمل و حوصله پیش برویدعلمی است که 

 مباحث را امتحان بدهند، تقدم و تأخر دروس را رعایت کنند بعد باید کار عملی داشته.  باشند  طبیعی امروز هم باید در کالس حضور داشته

های سنگین و استخدام انجام  گاه پروژهشوند. آنه جایی مشغول به کار میسپس به عنوان نمون .را هدایت کنندهای عملی  باشند و پروژه

برطرف  ،ال شما که در موقع ثبت نام یا امروز داشتیدؤچندین س ،کنمشود. چرا یک مبلغ غدیر اینطور نباشد؟ پس تا به این جا فکر میمی

 باشد.  شده

گیرم از ولی نعمتمان، آقایمان، موالیمان علی بن موسی کنیم در بحث مهندسی تبلیغ غدیر. اذن میم ورود پیدا میکنیدر ادامه شروع می

سالم باشد. همچنین حضرت زهرا به ما ایشان  با این نیت که عنایت ویژه سالم اهلل علیهااهل بیت  شان کریمه گرامیو خواهر  علیه السالمالرضا 

، به این نیت که ورود به این مبحث ما را به انجام برساند. یعنی ما را ببرد تا انتهای آن که یک سالم اهلل علیهانرجس خاتون حضرت و  اهلل علیها

 محضر این بزرگواران، صلوات را غرا تقدیم کند. ،باشیم. هر که این نیت را دارد ارواحنا له الفداءبرای امام عصر  ،مهندس قوی تبلیغ

 م فَرَجَهُ عَلَى مُحَمََّدٍ وآلِ مُحَمََّدٍ وعَجَِّلْ اللََّهُمََّ صَلَِّ

 

 مهندسی تبلیغ غدیر سوم: پایه
 فهرست مطالب این دوره:

 مفهوم مهندسی تبلیغ غدیر را مرور خواهیم کرد. پله اول: *

 ها و اهداف مهندسی تبلیغ غدیر.  دوره انگیزهپله دوم: *

 های کلی در مهندسی تبلیغ غدیر است.  سیاستپله سوم: *

 بیان چگونگی کسب مهارت تبلیغ غدیر و تقویت آن است. پله چهارم: *

 های آن است. ثر در تبلیغ غدیر و راهکارؤهای مبیان بعضی از شیوهپله پنجم: *

 

 فهرست مباحث این جلسه  

 نقش علم و اهمیت آن در فرآیند پیشرفت است. بخش اول:*

 .مفهوم مهندس و مهندسیبخش دوم: *
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 .ها و لزوم مهندسی تبلیغ غدیر ضرورت .نتایج مهندسی تبلیغ غدیر بخش سوم:*

 نیاز اعتقادی بشریت به چگونگی دریافت یا رساندن. بخش چهارم:*

 روز و فردا.(تبلیغ غدیر برای نسل ام  )تدوین و تبیین هندسه  .تفاوت بین مهندسی در علوم طبیعی و مهندسی در تبلیغ غدیر  نجم:پ بخش  *

 عدم اختصاص تبلیغ غدیر به زمان یا مکان خاص.بخش ششم: *

 .مفهوم کلی مهندسی تبلیغ غدیربخش هفتم: *

 

 *بخش اول: نقش علم و اهمیت آن در فرآیند پیشرفت است

 :باشد اولیه برای تولید علم به سرعت قابل برگشت می سرمایه سه قسمت

 تکنولوژی(  سوددهی باال و مطمئن. )با توجه به نیاز مردم به علوم جدید و چرخه  -1

 ها.پیدایش قدرت برای پیشرفت و انتقال تفکر -2

 رسیدن به اهداف با داشتن ابزار مهم علم و ثروت.  -3

تواند می ،اند. وقتی کسی قدرت پیدا کردکه به هم گره خورده قدرتاست و یکی بحث  علمزند. یکی دو تا ابزار امروز، حرف اول را می 

این قدرت است. لذا  .یا نوع سالیق خودش رادهد  تفکر خودش را القا کند و انتقال بدهد. حاال اگر یهودی باشد تفکر یهودی را انتقال می

پیدا  یثیرأ چنان ت آن ،اگر کسی به ابزار علم مجهز شد .مان از بحث علم در بحث تبلیغ غدیر به عنوان مهندسی است ببینید چرا ما سخن 

 را برگرداند.  اولیه  هم آن هزینه ،دهی پیدا بکندتواند سود کند که هم میمی

آن پول اولیه  ،شودکنند، بعد این علمی که تولید میعلم تولید می ،کنندکشورهای توسعه یافته قضیه همین است. پول خرج میمثال: در 

شود که امروز کند. پس بنابراین حاال که این علم شد، سود ثروت هم شد، قدرتی ایجاد میگرداند و غیر از آن شروع به سوددهی میرا برمی

هایی   شیعه نسبت به انتقال مباحثش ضعیف است. گرچه حاال ماهواره بینیم که قدرت  واهم تضعیف کنم اما متاسفانه میخبینیم. نمی  می

شود. ثروت و در کنارش قدرت انجام می  تفکرهایی که باطل است، به وسیلهزده شده، کتبی نوشته شده، اما ببینید اصل تفکر یهودی، اصل  

 ین یک قاعده است که من توضیحش را دادم. علم، این دو با هم هستند. ا

 حاال چه ارتباطی با کار ما در بحث علم مهندسی تبلیغ غدیر دارد؟  

 انتقال یک تفکر به مخاطبغ: تعریف تبلی

اهید شما باید تفکری به نام غدیر را انتقال بدهید. این بحث تبلیغ است. وقتی شما بخوآزادی برای گرفتن دارد. لذا مخاطب یک ذهنیت 

مل قوی این اتفاق بیفتد. حاال وقتی که شما این کار را با علم انجام أ این تفکر را انتقال بدهید، علم باید کنارش باشد. علمی که با دقت و ت

 گرداند. خواهید را به شما برمیگذارید، سوددهی که میدادید، آن وقتی که می

اگر شما یک کار فنی مهندسی دقیق غدیر انجام   .گویند وضع چطور استای فرهنگی میامروز از لحاظ اقتصادی خیلی از بانیان کاره  مثال:

ای؟ این را گوید بارک اهلل چقدر هزینه کردهشود و میبیند کار عالمانه و قشنگ است، تشویق میوقتی می ،دادی، همان بانی که نشسته

 دهد. بعدی به شما می ی پروژهکنم. حتی یک مبلغی برامن تقبل می

 امروز همه متوجه کار علمی و دقیق هستند. مبلغ غدیر باید بر اساس این مطلب جلو برود. 

 

 وم مهندس و مهندسی *بخش دوم: مفه

پاسخ و مرتبط با رشته مورد نظر، مهندس کسی است که با آموختن علم مهندسی در رشته مورد نظر خود بتواند برای هر نیاز و مشکل 

مهندس   های علوم طبیعی خیلی هست،راهکار مناسب ارائه کند. االن ذهنیت خیلی از دوستان شاید تخصص مهندسی ندارند. خوب رشته

 های مهندسی هست. صنایع، تعداد زیادی از رشتهالکترونیک، برق، مکانیک، مواد، راه، 

 قدر مهم است؟  کند که این؟ چه خصوصیاتی دارد؟ مگر چه میستمهندس کیکند؟ چی کار می واقعا یک مهندس

که وظیفه دارد طراح باشد، طراحی و تولید کند. یکی  این دهد. اولعلوم طبیعی انجام می له هست که یک مهندس درأ ببینید دو تا مس 

موقعیت چه کار که در این ها نیست و شما می مانید که اصال در کتابکند ای آدم در یک مشکلی گیر می هم این است که در یک پروژه
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 ظه برای حل آن مشکل داشته باشد. لذا تا کسی خوب کار نکرده باشد،بهترین مهندس کسی است که بهترین راهکار را در آن لح کنید!

 تواند در آن لحظه با یک حرکت کوچک آن نتیجه مطلوب را در ید خودش قرار بدهد. نمی ،تمام آن علوم و فنون در دستش نرم نباشد

بنا نیست  .ها بنشینی کنار ایندقیقه  3دقیقه، نه  ۵ما بنا است گذارند. شها تجاربی را کنار هم می کنند؟ اینپزشکان حاذق مگر چه می

نویسند. نسخه او یک کنند، بعد نسخه را میبینند، معاینه میدهی و آنها عالئم بیماری را مییک هفته با شما مکالمه بکنند. توضیح می

یک فقیه  الی ازؤپیچد؟ وقتی شما سرا می هاند. راستی چگونه این نسخپنجاه نفر پشت در نشسته  ،سی تا ،کشد. بیست تاساعت طول نمی

 هزاران هزار حدیث سالیان سال کنار هم گذاشته شده و مرور شده است.   ؟دهدپرسی، به واقع چطور یک مرتبه جواب شما را میبزرگوار می

 کند؟ یک مبلغ هم همینطور است. لذا ببینید یک مهندس تبلیغ غدیر چه می 

  های مختلف بر بیاید. ند از پس طرحبتوا محتوا داشته باشد وولید ت مرحله اول:

برویم آن منطقه یا نرویم، چه بکنیم،  ،بتواند اگر در یک لحظه به شما گفته شود یعنی .له داشته باشدأ قدرت تحلیل و حل مسمرحله دوم: 

ها نفر زیر  شاید ده شود،این اجتماع تبلیغی غدیر رجوع می  هر کدام از شما مهندسین آینده جمع کنیم، بنویسیم، بتوانید جواب دهید. به

افتد اگر یک قشنگ مهندسی غدیر را به شما واگذار کنند. در آن واحد االن چه اتفاقی می شغول به فعالیت شوند. یک مجموعهنظر شما م

 کار اعتقاد بیشتر از یک مهندس علوم طبیعی خواهد بود.  آید؟ خطرای پیش میچه فاجعه ؟کلمه و یک حرکت اشتباه از شما سر بزند

 

 شروع کتاب

دهد. قسمت هست که مراحل یک مهندس را نشان می  ۷حدود    به بعد  1۴  ، در این بخش صفحه13مهندسی غدیر صفحه  کتاب    بخش اول

 ،ین را عرض کردم که نسبت به آموزه ها و عباراتی که در این قسمت آمده. حاال اخواهند کرد  تطبیق پیدا،  تبلیغ  با کار شما در عرصه  هااین

اش را برای عزیزان بزرگوار در سه قسمت آماده کردم که در آینده برای تدریس این قسمت گام برخواهم  بیشتر آشنا شویم که خالصه

 داشت.

   :ما خواهیم داشت که سه قسمت

 عه فنی. طراحی با تحقیق علمی همراه با توس اول:

در یکی از کشورهای پیشرفته یک ساختمان قدیمی حدود دویست ساله بود. ساختمانی با ارزش اعتقادی یا هنری خودشان. بنا بود مسیر 

مانده بودند این ساختمان را چکار کنند. بزرگترین مهندسین ساختمان و ژئوتکنیک های دنیا جمع  .جا بگذرد حرکت یک پروژه ای از آن

طرفتر   حرکت دادند. مثال فرض کنید سیصد متر آن  ،زن مثل یک کتابی که دست شماستشدند و این ساختمان با آن وسعت و آن همه و

 بردند. امروز این مطلب قابل حل است. 

 ! من با چشم خودم دیدم که بابه جا کرد؟ شود یک ساختمان دویست ساله را جا می .لهای گذشته غیر ممکن بودببینید تفکرش در سا

کنار زدند و این  ،ندداشتنیاز که ترک بخورد و ریزش کند، بسته به نیاز متراژی که  شمع ها و غلطک های قوی ساختمان را بدون این

 پروژه احداث شد.

و شود، تمام نکات فنی اش باید در نظر گرفته شود. لذا باید تحقیق و بررسی شود. مقاومت خاک  مانی اجرا میحاال وقتی یک پروژه ساخت

. امروز اگر در تبلیغ غدیر باید داشته باشیم  فنی  شنگ و بزرگی است. ما توسعهفنی امروز حرف ق  جوانب بررسی و تحقیق شود. توسعه  تمام

. پژوهش شما باید تا جلد اال و البد باید توسعه پیدا کند  این نیست که این همین هست وشود،    ه میکتابی برای غدیر در تبلیغ غدیر نوشت

آزمایش برسد. آزمایش که شد، بررسی  باید به مرحلهدوم و سوم و ده ها جلد این کتاب پیش برود تا طراحی زیبایی شود و این طراحی 

. این مراحل طی شود  این محصول ما نیاز دارد و طبق آن نیاز طراحی و بعد مدیریت میامروز ما به    کند. جامعه  خروجی پیدا می  ،امکانات

 مراحل هفت گانه هست.

 

 (ها و لزوم مهندسی تبلیغ غدیررت  ضرو) خش سوم: نتایج مهندسی تبلیغ غدیر*ب

چرا اینطور با این دغدغه و التهاب و انرژی خواهد تا جا بیفتد که چرا انقدر سخن از علم می کنیم؟!  در بخش سوم که دقت مضاعفی می

 گوییم؟!  سخن می
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  ۱۵6کارگاه آموزشی شماره 

 3قسمت  –جلسه چهارم  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 حرکت حساب شده مطلب اول:

و دقیق باشد. بنا نیست برویم  نتایج مهندسی تبلیغ غدیر. ما بناست کاری انجام دهیم که در تمام مراحل به صورت علمی و حساب شده

بسیار  کنیم. این حرف ها چند تا کتاب بیان می ،بری یک محتوایی می حاال هرچه شد. ،شود. برویم فالن شهر حاال ببینیم چطور می

. خیلی از این حرف ها در این علم مهندسی تبلیغ شود. حاال رفتیم هر جور شد بنا نیست من بروم و ببینم چطور می .است اشتباه و غلط

 . ی شما مهندسین آینده تبلیغ ندارددیگر جایگاهی برا

 

 اطمینان و آرامش از به دست آوردن نتایج مطلوب مطلب دوم:

کنید اضطراب  . پس خیلی وقت ها وقتی شروع میکارهای تبلیغی فرهنگی زیاد کردید. خیلی وقت ها شما بزرگواران تجارب خوبی دارید

 شود.  . نتیجه اش چه میشود خاصی دارید که چطور می

گونگی شکل نوع ؟ چون تمام مراحل خطاها را روی چچرا ؟!داشتهتا به امروز اضطراب ن ،که بنز را ساخت مثال: باور می کنید آن کسی

 می شود؟! این گوشی هایی که همه دارید. روزی نوکیا گوشی بود. چطور مینگرانی ندارند که . به همین خاطر امروز ماشین به کار برده

این گوشی زمین خورد  ،بود. یادم هست از ساختمانی که حدود هفت متر ترین گوشی بود زند. بهترین و مقاوم فنی زنگ می دانید توسعه

سامسونگ و اسامی دیگر جلو زدند؟ چون توسعه . بروید ببینید چرا  سالم روشن شد. تجربه اش را داشتمهم کردند و گوشی   بعد دوباره سر

. ضربه خورد ،گرفت و چون چنین نکرد داد، خروجی پول را می ا ارتقا میکرد و علم ر بروزرسانی نکرد. هزینه نکرد. اگر هزینه میفنی و 

مل. اما قطعا انسان اضطراب دارد. یکی از اضطراب أ هم دقت و ت ،فنی باید در کارتان باشد هم توسعه ،ما برای تبلیغ می رویدلذا وقتی ش

سال نشستم.   22حرف و تجربه دارم. من پشت نیمکت ها حدود  جا برای هر دو قشر طلبه و دانشجو    من این  ؛هایی که متاسفانه وجود دارد

ن هم اردبیل و تهران بودم. شهرهای مختلف تجاربی دارم. بین طالب و دانشجوها بودم. اال سیستان و بلوچستان دو سال خدمت کردم.

اگر تبیین شود   .ها هست  ن اضطراب ای  ،می خواهد طلبه یا دانشجو شود  ،. وقتی شخصی ورود پیدا می کنددست بوس علما و مراجع هستم

 ها می رود. این نگرانی و اضطراب ،و دقیقا مشخص شود شما می خواهید به کجا برسید

اگر خوب دقت شود و این علم خوب فرا گرفته شود، در یک کار تبلیغی مرتب اضطراب ندارد که چطور    .مهندسی تبلیغ هم همین است  در 

 می شود؟

 

 مطلب سوم: رساندن خطا و اشتباه و انحراف به کمترین مقدار ممکن

فهمد که خوب اگر کسی بخواهد ب .ترین مهندس امروز مد نظر است دقیق .بهترین مهندس آن است که کمترین خطا در کارش باشد

 درصد دقت و تأمل او در مهندسی باالتر است.  ،تبلیغاتش را انجام داده یا نه؟ ببیند اشتباهاتش چقدر است، هرچه اشتباهاتش کمتر باشد

 

 تبلیغ کمیت کار باال بردن کیفیت و مطلب چهارم:

 کمیت داریم. ورا مهندسی تبلیغ؟ علتش این است، ما بنا بر باال بردن کیفیت چ

 

 مطلب پنجم: پایین آوردن هزینه های اصلی و حذف هزینه های متفرقه 

وقتی بنا است   .از خودتان خرج کنید  یا بنا است قرض کنید یا بنا است  .یک پولی به من و شما می رسد  .دغدغه یک مبلغ همین باید باشد 

 آن خیلی مهم است. پایین آوردن هزینه های اصلی و حذف هزینه های متفرقه.  پس بنابراین دقت در ،پول محور امروزی ما باشد

 

 یی در زمانصرفه جو ومطلب ششم: مدیریت 

 در آخرین مورد، نتایج را بررسی می کنیم.

حرف قشنگی  .های قبل بودیم در خدمت یکی از عزیزان بزرگوار از همکاران سال .زمان، فوق العاده مهم استصرفه جویی در  مدیریت و 

 یادگاری از من داشته باشید. .زد
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اگر  .ت؟ بگو ببخشید یک لحظه دفتر برنامه تان را ببینم، آن را ورق بزنیدآقا اگر می خواهید بفهمید نظم یک نفر چطور اس :ایشان گفت

خیلی رویش حساب   ،اگر دیدید ساعتی دارد می نویسدبه طور کلی    ،روم فالن جا  می 6-۴  .روم فالن جا می  2-۴دیدی نوشته مثال ساعت  

این نشان می دهد که برای  .یعنی در نوشته اش دقایق را در نظر گرفته .جا باشمدقیقه آن 3:30 دقیقه تا 2:۴۵نکنید. اما اگر دیدید نوشته 

مبادا دقایق بحث مخاطبین را  ،من اگر باید مدیریت کنم .دش خیلی ارزش قائل است. ببینید وقت مردم خیلی ارزشمند استوقت خو

  ایج کار یک مهندس تبلیغ غدیر هست.صرفه جویی در زمان، اساس و نت مدیریت و .خدای ناکرده پایمال کنم که هدر برود

 ها و لزوم مهندسی تبلیغ غدیر رت  ضرو

اصال چرا شما بلند شدید در به این صورت اصال چرا ما به این سمت برویم؟  .متفاوت با نتایج است ،اینجا که ضرورت را بررسی می کنیم

ما برای چه اینجا نشسته ایم؟  لزوم و ضرورتش چیست؟ به واقع بود؟ چه ر می خواهید شرکت کنید؟ ضرورتمهندسی تبلیغ غدیدوره 

 برای تبلیغ غدیر؟  ا نه یک ضرورتی برای خودتان دیدیممهندسی قشنگ بوده؟ ی کار نداریم یا عنوان

 مطلب اول:

ِغ اْلَحاِضُر اْلَغاِئَب َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد ِإَلى َیْوِم اْلِقَياَمِة«ببینید وقتی فرمان   ْلُيَبلِّ
َ
لُيَبِلْغ   ،مطرح می شود »ف

َ
مطلق آمده قیدی نخورد. این   ف

 در دو وجه در نظر می گیرم: ،نخوردهکه قیدی 

به این جهت که مردم بدانید ما نمی گوییم شما به چه صورت و شیوه ای بروید غدیر را تبلیغ کنید. پس قید نخوردن شیوه   ؛قید نخورد  -1

 تبلیغ غدیر خیلی حرف است.

امروز حال مخاطبین مان در دنیا، مختلف است. اگر همین شهر خودمان را در نظر بگیریم حال مخاطبین   .تنوع در حال مخاطبین است  -2

 مان متفاوت است. 

 مطلق بیان شده ما دو تا شاخصه داریم.  َفلُيَبِلغپس حاال که 

 شیوه های تبلیغ. -1

 بررسی حال مخاطب. -2

 مطلب دوم:
 وسیع مخاطبین در سراسر دنیا است. ها و لزوم تبلیغ غدیر دایرهورت ضر

پس من   ،است  صلی اهلل علیه و آله  عه خطاب پیامبردر خطبه غدیر، از بادیه نشین گرفته تا سیاه و سفید و عبد و مملوک و همه قشر جام وقتی

 ،سیله نقلیه مثل بنز را که مثال زدیموسیعی از مخاطبین را امروز در سراسر دنیا دارم. ببینید امروز مثال چند نفر می توانند بهترین و  دایره

بنز را ی نشیند برای به طور فرض آن هزار نفری که بناست این نوع مدل بخرند؟ مثال یک هزارم درصد. اما می بینید که شرکت فنی بنز م

 .گذارد کنار هم تا یک عدد بنز تحویل دهد. کارش هم موفق استمهندس ها را میو هزار نفر متخصص  ،سوار شوند

به بعضی از نکات می رسم و هر  ،من وقتی بیان می کنم علیه السالممهم است. به والی امیرالمؤمنین  خدا می داند این نکات کلیدی خیلی

  ،که اگر وارد آن شویم  که در غدیر نهفته  است؟!های قوی و زیبایی است    چه دریای وسیعی و چه گنجواقعا این    .گویمکته تازه ایی میروز ن

هشت برای غدیری کار کنیم که دایره مخاطبش چند نفر هستند؟    .به جنبه های جدیدی از آن می رسیم. ما بناست مهندس تبلیغی شویم

من آن یک  گوییای؟ چرا نمیای هستیم. چرا خودت را این قدر ضعیف دیدهما که یک گوشه.  توانیمما که نمی  میلیارد نفر، ده میلیارد نفر.

ها حرف است. اگر کسی هایمان را کنار بگذاریم. اینهای بلند پروازیقصه  یارد مدیریت تبلیغ غدیر کنم؟!نفر هستم که باید برای هشت میل

کنم فکر می  من  ،تواند در این دوره و زمانه روزی مدیریت تبلیغ غدیر هشت میلیارد انسان را به عهده بگیردباشد که می  این اعتقاد را نداشته

خواهد به نام مهندسی سراسری مخاطبان در سراسر دنیا این علم را می است. لذا ببینید این دایرهیده خیلی کم باور است. خودش را نفهم

 تبلیغ غدیر. 
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 مطلب سوم:

کنم. امروز ای را تعریف میپروژهپس زمان زیادی دارم. یک سال، دو سال نیست. من    «ةإلي یوم القيام»تبلیغ غدیر تا قیامت است،    بازه

های جدید آمد. پیکان چند سال قبل شما رفت کنار، مدل  .شودیک روزی ماشین با فالن تکنولوژی ساخته می .در علوم طبیعی دقت کنید

عوض  نباید طلبد. تبلیغ غدیر هم همینطور است. اصلشتکنولوژی جدید می ،کنندکند. اصل ماشین را نگاه میکسی دیگر نگاهش نمی

کار باید دقیق روشن و تبیین  خواهد. هندسهو مهندسی می شکدهخواهد، تدریس و دانوسیع مخاطبان علم می بشود اما اکنون این دایره

 بشود. 

 

 شریت به چگونگی دریافت یا رساندن بخش چهارم: نیاز اعتقادی ب*

 ما در بحث ت، اجازه بدهید من سریع رد بشوم. دقت کنید چون بحث مفصل است و وقت ما کم اس 

ِغ اْلحاِضُر اْلغاِئَب َو اْلواِلُد اْلَوَلَد ِالى َیْوِم اْلِقياَمِة« ْلُيَبلِّ
َ
 »ف

مهم است، دریافت و رساندن.  پس دو شاخهیک این است که بناست یک کسی به من برساند که من برسانم.  .دو تا شاخصه دقیقی هست

 رساند. ترین مباحث علم مهندسی تبلیغ غدیر است که ما را به لزوم تبیین و بیان و فراگیری علم مهندسی غدیر میاز مهم  این دو تا شاخه

 

برای نسل  لیغ غدیر  تب  )تدوین و تبیین هندسهوم طبیعی و مهندسی در تبلیغ غدیرتفاوت بین مهندسی در علبخش پنجم:  *

 (امروز و فردا

ی شویم در تولید محتوا. یعنی بگویم حاال أخودر ،ببینید تفاوت در این است. اشتباه نکنید؛ ما بنا نیست حاال که شده مهندس تبلیغ غدیر

ریم یک غدیر تولید در مهندسی تبلیغ اینطور نیست. ما بنا ندا  .من هم یک غدیری تولید کنم. در علوم طبیعی می شود این کار را انجام داد

خودش با مهندسی دقیق کار را   .کنیم یا به محتوا کم و اضافه کنیم. لذا اولین شاخصه، خداوند در طول تاریخ بیانی را و بنیانی را گذاشت

این فن ان شاءاهلل به . و امروز علمای ما، مبلّغین ما با گذاشت وا علیهم السالمپیش برد و شیوه های ادامه راه مهندسی را به ائمه معصومین 

این عدم تولید و یا تغییر در اصل محتوا همین مطلبی بود که ما نیامدیم بگوییم یک غدیر جدیدی تولید می  نسل فردا خواهند رساند.

 کنیم. 

 

 تبلیغ غدیر به زمان یا مکان خاص  ششم: عدم اختصاص  *بخش

 حاال که ما به نقشه  .کندسال فکر می 300ال فکر کنیم. یهود برای صد سبه واقع عرض کردیم که در طول مباحث ما بنا نیست برای 

ای است که امروز نسل جدید را  اند. غدیر مقوله اند، صد سال قبل فکر کردهها پنجاه سال قبل فکر کرده آن ،بریمهایشان داریم پی می

 نسل گذشته نسل امروز را مدیریت و مهندسی کنیم، برای نسل فردا هم پیش بینی کنیم. عالوه بر مطالعه .ید ببینیمبا

چه  ، مهندسی تبلیغ غدیر با دو شاخصهاین مورد بسیار مهم است. ما یک بحثی داریم به نام ارتباط بین المللی ،مورد بعد که دقت کنید

 چه نتایج ریز، دقیق و قشنگی را دارد و لذت ببرید.  که شود. خوب دقت کنیدمعنایی دارد؟ الفاظ خیلی دارد باز می

 مثال: 

رود. لذا ها می آفریقا و اروپا می رود. به تمام قاره ارائه بشود، این محصول به قاره امروز اگر یک محصولی با دقت و تأمل و مهندسی شده

این را تولید نکنیم؟ مشابه کنند. یعنی چرا ما خودمان سازی میکنند و شبیهمتخصصین آن قاره نگاه می ،وقتی این محصول باز شد

سازی کردند، یک هفته، ده روز پهبادهایی که خود ایران اولین بار تولید کرد، اینها از کجا تولید شد؟ یک پهباد را گرفتند، نشاندند، شبیه

کنند. تا پهباد اولیه ننشست، با مهندسی قوی واکاوی نشد، ها را تولید میاز آن تر از آن و بهتر وژی قویبعد تحویل دادند. امروز در تکنول

تبلیغ غدیر به اروپا فرستادید، با علم مهندسی، این بسته اگر باز  م نبود. ببینید شما اگر یک بستهجزئیات تحلیل نشد، پیشرفت و ارتقاء ه

 .کنندعلمی غدیر کار می ملیّت قرار دارند، روی این بستههایی که در آن منطقه، در آن ی چه؟ یعنی شیعهشود. یعنبین المللی می ،شد

 گویند چرا ما خودمان بهترش را تولید نکنیم؟ دقت کنید چه ظرافتی دارد. یعنی شما با ارائه خوب یک علم آن را پایه گذاری کردید. می



 

 8صفحه 

 

  ۱۵6کارگاه آموزشی شماره 

 3قسمت  –جلسه چهارم  –مهندسی تبلیغ غدیر 

 دیدم که دوستان رشته می 68است. من یادم هست که سال  غذایی برای شکم ما مهندسی شدهمگر مهندسی صنایع علم ندارد؟ صنایع 

مهندسی الکترونیک، یک نفر عمران. برای اینکه ما چه بخوریم و به چه کیفیتی د. یک نفر مهندسی صنایع، یک نفر  کردنشان را انتخاب می

اهد کردند. اگر محصولی از کشور ما بخو، چهار نفر مهندس صنایع استخدام میکنند سههایی که تولید مواد غذایی می کارخانه .بخوریم

کنند. پس بنابراین اگر شود مهندسین صنایع آن جا روی این محصول دقت میدر یک کشور دیگر، باز می باید مهر سالمت بخورد. ،بیاید

باشیم که آنها   کنیم، باید مهندسین تبلیغ غدیر، برای تبلیغ غدیر داشتهها برقرار    خواهیم، ارتباط بین المللی که با تمام ملیتما ارتباط می

ها را تولید و ارسال کنند یا خودشان با بسته بروند، احداث و شروع کنند. آنها تا خودشان دیدند، بگویند چرا ما خودمان تولید بتوانند بسته

افتد. ارتباط ها اتفاق می  شود؟ وقتی که این رفت، ارتباط نزدیک بین ملیتیاش چه م  شود برای ارتقای علمی. نتیجهنکنیم؟ این انگیزه می

 گردد. دو مرتبه برمی پیشنهادات مختلف برای ارتقاء و مورد ایجاد رقابت و ارائه کند درکه اتفاق افتاد، ایجاد رقابت می

افتد. قطعًا از رد. ببینید پنج سال دیگر چه اتفاقی میگذگذاری شد، از تألیفش یک سال میاین کتاب مهندسی پایه 9۷فرض کنید سال 

 شود بدون مهندسی جلو رفت.گوشه کنار این کشور ارتقایش را خواهید دید. جلد دوم به نام دیگری. به واقع نمی

  

 *بخش هفتم: مفهوم کلی مهندسی تبلیغ غدیر چیست؟

یعنی من خودم را وقف کنم. امروز در دنیا متخصص چشم راست یک نفر است و متخصص چشم چپ  ؛وقتی می خواهیم بگوییم مهندسی

. من ارجاع می دهم برو نزد فالن پزشک ،می گوید ببخشید اگر مشکل اینجا هست ،یک نفر است. وقتی نزد متخصص چشم چپ بروی

کنیم و تبلیغ می کنیم اما  گرچه همه کار می .یک نفر قوی باشدناخن پا تا موی سر را یک نفر تجویز کند. لذا باید نمی شود از انگشت 

زیاد نظر تبلیغی در موقع عاشورا ندهید. بروید مطالعه کنید. ما داریم بحث غدیر  ،شما به جایی خواهید رسید که من می گویم با احتیاط

االت مردم و مشابه ها را پاسخ می دهید، ؤسگرچه مشترکات دارد. یعنی شما یک مهندسی هستید صاحب نظر، کارشناس که  .می کنیم

کار هستیم و خیلی وارد هستیم. من می گویم در هیچ کدام وارد نیستید. به صراحت می  یپا ،هم مهدویت. ما از دم هر کار مذهبی باشد

 گویم همه کاره نیستید.

 پس مهندسی تبلیغ یعنی همین وقف فکر و جسم و روح برای غدیر با هدف اعتالی  

 « اللََّهُمََّ صَلَِّ عَلَى مُحَمََّدٍ وآلِ مُحَمََّدٍشهدُ انَّ عَلیاً ولیُ اهلل. ا»
جمع ابتکاری و نوآوری ها برای رساندن و دریافت غدیر برای نسل امروز و فردا.  ،ساله غدیریان که وظیفه شما خواهد بود 1۴00راهِ  ادامه

این موارد کارهای شماست. یعنی ما آمدیم مهندس شویم که این کارها را انجام دهیم ان شاءاهلل. ابتکارها جمع شود، نوآوری شود برای 

صراط مستقیم  ن پرانرژی و کارآمد برای ادامهری دوره ها و تربیت مهندسیبرگزاامروز و فردای غدیر ان شاءاهلل برنامه هایی داشته باشیم. 

 غدیر. شما یک کسی می شوید که التهاب دارید. من یک بار از استاد بزرگوارم جناب آقای انصاری این مطلب را یادگاری دارم. 

چند است؟ چند تا روی پیلوت دادند؟ نمای آن را  نگاه می کردیم ارتفاع آن ،هر ساختمانی که می دیدیم .در خیابان پشت ماشین بودیم

ماشین می  ،چکار کردند؟ اصالً ببخشید یک جور مرض گرفته بودیم. ببخشید این بنگاه های ماشین هم همینطور هستند. راه که می روند

ش ی ابه دیده علم ،می بینند ... چرا؟ چون در آن کار تخصص دارد. یعنی هر چیزی را که مدل آن چند است؟ صافکار شده؟ فالن ،بینند

تمام اشیاء و افرادی   ،می بینند. یادم هست که جناب استاد انصاری اینگونه می فرمودند: کسی غدیری است که وقتی در حال راه رفتن است

را جا این  ای کاش این :نشسته می گوید .را که می بیند، به ارتباطشان با غدیر دقت کند. حرف می زند، سخنران در حال سخنرانی است

یک تخصصی پیدا کند، دغدغه پیدا  ،می گفت. صاحب نظر می شود و می بیند. مهندس تبلیغ غدیر کسی است که با انرژی قوی که دارد

اهد یعنی تمام فکر و ذکر او در این مسیر جلو می رود. این دوره ها یکی از کارهایی است که ان شاءاهلل در آن راه کمک ما خو .می کند

 کرد.

 

 صلوات بفرستید.علیه السالم منین ؤتقدیم به ساحت مقدس امیرالم

 وَالسَّالمُ عَلَیکُم و رَحمَهُ اهلل وَ بَرَکاتُه 


