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بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل عیل محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن من عاداهم  و انرص من نرصه و 

اخذل من خذله

غدیر، خورشید و نشانی است برای صراط مستقیم. خواسته اند ما هم 
در این نورافشانی تاریخی نقشی داشته باشیم و در حد خود چراغی 

ُ اْلَغاِئَب َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد ِإَل یَْوِم اْلِقَیاَمِۀ«. ِ به دست گیریم. »َفْلُیَبلِِّغ اْلَحا�ض

بــرای روشــنای دل خــود، خانــه، محلــه و شــهر خویــش بایــد شــعله ای بیفروزیــم. در ایــن 
چنــد ســطر، ســعی بــر آن داریــم تــا ایده هایــی بــرای نقش آفرینــی هــر چــه بیشــتر مبلغیــن 

در ایــن مهــم، مطــرح کنیــم.

 در عرصۀ خانواده

خانــواده مهم تریــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه ســرمایه گذاری بــر روی آن، بیشــترین 
ــود  ــرا ش ــه ای اج ــر خان ــی در ه ــوان به راحت ــه می ت ــی ک ــت. ایده های ــد داش ــی را خواه بازده

از: عبارت انــد 

 خانه های بهشتی

خــوب اســت از اول مــاه ذی حجــه کــه مصــادف بابرکت تریــن پیونــد هســتی، یعنــی ازدواج 
حضــرت امیرالمؤمنیــن علیه الســام و حضــرت زهــرا ســام هللا علیها ســت؛ روح تــازه ای بــه 
ــتی  ــی بهش ــیعیان، خانه های ــای ش ــات، خانه ه ــق روای ــم. طب ــود بدمی ــوادة خ ــه و خان خان

اســت. قــدر ایــن بهشــت را بیشــتر بدانیــم و بــرای نشاط بخشــی بــه آن فکــری کنیــم.

    نوروزی دیگر

  از غدیــر در روایــت بــه نــوروز تعبیــر شــده اســت؛ امــا واقعــًا همــت مــا بــرای نــوروز کجــا و 
غدیــر کجــا؟ چقــدر خــوب خواهــد شــد کــه از اول مــاه ذی الحجــه بــه خانه تکانــی بپردازیــم. 
تــا هــم خودمــان باورمــان شــود کــه واقعــًا عیــدی در راه اســت و هــم بچه هــا چشــم انتظار 

آمــدن غدیــر شــوند.
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   لباس عید  

ــد  ــارج را بل ــن مخ ــرداری از ای ــر بهره ب ــد هن ــی بای ــود دارد؛ ول ــرج وج ــی خ ــه در زندگ همیش
باشــیم. خواه ناخــواه بــرای اهــل خانــه بایــد لباســی تهیــه کــرد؛ چــه ایــرادی دارد کــه ایــن 
کار را بــه آســتانٔه غدیــر بیندازیــم تــا ذوق و شــوق خریــد و پوشــیدن لبــاس نــو؛ غدیــر را در 

ــد. ــیرین تر کن ــه ش ــل خان کام اه

   جشن خانگی

فضــای خانــه را بــرای غدیــر تزییــن کنیــم. بــرای تزییــن می شــود از ریســه های المپــی، 
پرچم هــای رنگــی و... اســتفاده کــرد. بچه هــا می تواننــد بــا کاغذهــای رنگــی ابروبــاد 
درســت کننــد و یــا بــا نقاشــی های خودشــان ریســة مقوایــی تهیــه کننــد. ایــن کارهــا را بــه 
کــودکان واگــذار کنیــد تــا بیشــتر بــا جشــن غدیــر مأنــوس شــوند. می تــوان چنــد مهمــان 
ــم  ــر ه ــرد. اگ ــزار ک ــکوهی برگ ــن باش ــواده، جش ــود خان ــت خ ــه مدیری ــرد و ب ــوت ک ــم دع ه

ــام داد. ــن کار را انج ــود ای ــوادة خ ــرای خان ــل ب ــد، حداق نش

نمونه برای درست کردن کاغذ رنگی در لینک زیر موجود می باشد:
 charechi.com/184882

                    کیک و شیرینی خانگی درست کنید 

ــود و  ــرگرمی خ ــرای س ــادران ب ــا م ــد ت ــث ش ــال باع ــوروز امس ــد ن ــی در عی ــه خانگ قرنطین
کودکانشــان، بــا تهیــه انــواع کیک هــا و شــیرینی های خانگــی هنرهایشــان را رونمایــی 
کننــد امــا عیــد غدیــر فرصــت خوبــی اســت تــا دوبــاره آن هنرهــا را بــا طرح هــای مخصــوص 
عیــد غدیــر اجــرا کــرد. مــادران ســعی کننــد از کــودکان در انجــام ایــن کار کمــک گرفتــه و بــا 
تهیــه کیــک و شــیرینی اهمیــت ایــن روز را بــه کــودکان نشــان داده و تــاش کننــد کــه عیدانه 

ــود.   ــق ش ــودکان محق ــرای ک ــن روز، ب ــودِن ای ــادی بخش ب ــودن و ش ب

   عیدی دادن 

ــا  ــم ت ــان بدهی ــه کودکانم ــه را ب ــدری از هزین ــم؛ ق ــدی بدهی ــر عی ــم در غدی ــر می خواهی اگ
بــا آن یــا پول هــای شخصی شــان، بــرای غدیــر کاری کننــد. خــوب اســت، فرزندانمــان را بــه 

ایــن ســمت ســوق دهیــم کــه مثــًا بــه 5 نفــر از دوستانشــان عیــدی بدهنــد.
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برگزار کرد. +

                    مجازی صله رحم کنید

ــیاری  ــد بس ــر آن تأکی ــات ب ــه در روای ــت ک ــم اس ــر صله رح ــد غدی ــال عی ــی از آداب و اعم یک
شــده اســت امــا باتوجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و توصیه هــای پزشــکی مبنــی بــر مانــدن 
در خانــه، مــردم می تواننــد از طریــق شــبکه های مجــازی بــا دوســتان و خویشــاوندان 

ــد. ــادباش بگوین ــک و ش ــر تبری ــه یکدیگ ــزرگ را ب ــن روز ب ــرده و ای ــرار ک ــاط برق ارتب

 تابلوی حدیث غدیر در خانه

می تــوان احادیثــی پیرامــون فضیلــت غدیــر و امیرالمؤمنیــن علیه الســام انتخــاب کــرد و 
به صــورت زیبایــی در بخشــی از خانــه روی تابلــو؛ آینــه و... نوشــت.

جهت تهیه تابلوهای حدیث غدیر به لینک زیر مراجعه فرمایید
ghadiriam.ir
ahlolbait.com/media/20517/%D85%9

          در عرصه اجتماع

برنامه ریــزی بــرای باشــکوه برگــزار شــدن ایــام ســرور آل محمــد علیهم الســام، امــری 
ضــروری اســت. یکــی از راهبردهــای ایــن امــر، الگوبــرداری از برنامه هــای محــرم اســت. یکــی 
ــر  ــی س ــه قول ــد و ب ــر کار می کن ــف را درگی ــان مختل ــه مخاطب ــی ک ــن برنامه های از پررنگ تری
ســفرة محــرم می نشــاند دســتجات عزاســت. بــه همیــن منظــور کاروان غدیــر را پیشــنهاد 

می دهیــم

          کاروان غدیر

فراگیــر شــدن یک پیــام منوط به مخاطب قــراردادن مخاطبــان و تنوع پیام اســت. اثرگذاری 
ــن  ــت. ای ــزاداری نیس ــر ع ــیوه های دیگ ــا ش ــه ب ــه قابل مقایس ــورا در جامع ــتجات عاش دس
مهــم از چشــم عالمــان بزرگــی چــون شــیخ مفیــد و ســید مرتضیرحمه هللا علیهمــا مخفــی 
نمانــد و در قــرن چهــارم هجــری هــم پــای دســتجات محــرم دســتجات شــاد غدیــر بــه راه 
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ــگان،  ــه هم ــر ب ــام غدی ــاندن پی ــلم رس ــرت رسولصلی هللا      علیه وآله وس ــان حض ــاد. فرم افت
شــامل همــة ماســت. کاروان غدیــر از برتریــن شــیوه های تبلیــغ غدیــر اســت کــه از ظرفیــت 
ویــژه ای در همگانــی ســاختن و تعمیــق تولــی بــه امیرالمؤمنینعلیه الســام برخــوردار 
امیرالمؤمنین علیه الســام  ســفرة  ســر  را  افــرادی  غدیــر  خیابانــی  کاروان هــای  اســت. 

می نشــاند کــه شــاید مجــال دیگــری بــرای درک پیــام غدیــر نداشــته باشــند.
ــار  ــود آث ــاد می ش ــا ایج ــام در دل ه ــرور آل محمدعلیهم الس ــام س ــه در ای ــاطی ک ــور و نش ش
ــن  ــری در ای ــای نوک ــوع زمینه ه ــذارد. تن ــای می گ ــراد به ج ــک اف ــی تک ت ــی را در زندگ پربرکت
کاروان هــا ســبب می شــود افــراد مختلــف بســته بــه تــوان و عاقه مندی شــان درگیــر 
ــی و  ــتگاه های صلوات ــی ایس ــا برپای ــر ت ــا و معاب ــن خیابان ه ــوند. از تزیی ــر ش ــوع غدی موض

ــت. ــر اس ــتان غدی ــزاری در آس ــف خدمتگ ــای مختل ــایل کاروان عرصه ه وس
نخســتین گزارش هــای تاریخــی از دســته جات عــزای سیدالشهداعلیه الســام مربــوط 
شــیخ  چــون  بزرگانــی  از  متأثــر  بویــه  آل  حاکمــان  اســت.  هـــ.ق   352 ســال  محــرم  بــه 
مفیدرحمــه هللا دســته های عــزای سیدالشهداعلیه الســام را در عاشــورای آن ســال در 
خیابان هــای بغــداد بــه راه انداختنــد. حرکتــی کــه بیــش از هــزار ســال اســت از بزرگ تریــن 
شــعائر شــیعه بــه شــمار می آیــد. حرکــت عاشــورا الگــو از غدیــر گرفتــه بــود؛ چنــد روز پیــش 
ــته جات  ــد و دس ــن گرفتن ــر را جش ــال، روز غدی ــان س ــه هم ــی در 18 ذی حج ــورا یعن از عاش
ــر، کار  ــای کاروان غدی ــا احی ــا ب ــد. م ــت درآوردن ــه حرک ــداد ب ــرزن بغ ــوی و ب ــادی را در ک ش
ــت  ــن حرک ــی ای ــرار ذهب ــه اق ــتیم!!! ب ــب هس ــال عق ــزار س ــوز ه ــه هن ــم؛ بلک ــدی نکردی جدی

ــد. ــر ش ــامات و مص ــیع در ش ــترش تش ــث گس باع
ــود راه  ــی خ ــل تبلیغ ــر در مح ــد کاروان غدی ــل دارن ــه تمای ــی ک ــور عزیزان ــن منظ ــرای ای ب
بیندازنــد و پرچــم متبــرک بــه حــرم امیرالمومینعلیه الســام را دریافــت نماینــد بــه لینــک 

ــد. ــام کنن ــد و ثبت ن ــه نماین ــر مراجع زی

سایتثبتنامکاروانغدیربهمنظوردریافتپرچماهداییحرمامیرالمؤمنینعلیهالسالم
karavan.ghadiriam.ir

                   کاروان غدیر محل تجمع همۀ یاران امیرالمؤمنین علیه السالم

امــام اســاس نظــام اســت و امت هــا اساســًا در پیــروی از امــام شــکل می گیرنــد. غدیــر محــور 
ــام  ــقان امیرالمؤمنینعلیه الس ــة عاش ــع هم ــل تجم ــر مح ــای غدی ــت. کاروان ه ــدت ام وح
بــا هــر ســلیقه و گرایشــی اســت. همــان گونــه کــه پیــاده روی اربعیــن مظهــر بــروز صفــات 
یــاران ابی عبداللهعلیه الســام در تعــاون و تکافــل اجتماعــی اســت و انســان در آن دســت 
تصــرف حضــرت ولی عصرعجل هللا تعالی فرجه الشــریف را بــر قلــوب مؤمنیــن را ماحظــه 
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می کنــد؛ غدیــر نیــز می توانــد باعــث تألیــف قلب هــای عاشــقان حضرتــش بــر ســر ســفرة 
مــوال باشــد. تــاش در همگانــی ســاختن کاروان و پرهیــز از فعالیت هایــی کــه ایــن حرکــت 
ــت  ــد اس ــت. امی ــروری اس ــد؛ ض ــوق ده ــان س ــک جری ــلیقه و ی ــک س ــوی ی ــه سمت وس را ب
ایــن حرکــت لطــف خــاص و عنایــت حضــرت ولی عصرعجل هللا تعالی فرجه الشــریفرا 
ــا  ــف کاره ــا تعری ــگان ب ــرای هم ــت ب ــة خدم ــم آوری زمین ــد. فراه ــته باش ــراه داش ــه هم ب
آســتان  خادمــان  گســترة  بــر  می تــوان  کاروان  بــه  مربــوط  امــور  ســاختن  جزءجــزء  و 
شــایانی  کمــک  امــر  ایــن  بــه  کارهــا  بــودن  روشــن  افــزود.  امیرالمؤمنینعلیه الســام 
ــازی  ــرای شادس ــب ب ــای مناس ــف قالب ه ــر تعری ــر غدی ــزاری فاخ ــر برگ ــظ ب ــد. تحف می کن
فضــای کاروان و پرهیــز از ورود آالت موســیقی، خــودداری از شــعارهای نامناســب و ابــداع و 

ــت. ــروری اس ــدس ض ــت مق ــن حرک ــم ای ــر در تعظی ــیوه های فاخ ــری ش به کارگی
 یکــی از مهم تریــن نــکات در برپایــی ایــن کاروان هــا مســتجاب دیــدن دعــای حضــرت ++

رســولصلی هللا علیــه و آلــه و ســلم در حــق یــاری گــران امیرالمؤمنینعلیه الســام 
َصــَرُه( )خدایــا یــاری کــن هــر کــه او را یــاری می کنــد(. هــر قدمــی 

َ
ُصــْر َمــْن ن

ْ
ن

ُ
اســت. )َو ا

در ایــن مســیر گامــی در یــاری امیرالمؤمنیــن علیه الســام اســت. اگــر ایــن انگیــزه روزی 
ــاند. ــر نترس ــغ غدی ــل تبلی ــا را از اص ــا م ــم و نگرانی ه ــدرش را بدانی ــده؛ ق ــا ش م

 بدانیــم اکنــون کــه در ســال های آغازیــن ایــن احیــا هســتیم؛ هــر قدمــی ارزشــی  +
ســاخت. خواهــد  آینــدگان  پــاداش  در  شــریک  را  مــا  و  دارد  دوچنــدان 

 کار را ســخت و غیرعملــی تعریــف نکنیــم. حرکــت می توانــد از یــک مســیر کوتــاه و  +
ــتایی. ــهری و روس ــاط ش ــزی نق ــگ مرک ــت هماهن ــا حرک ــود ت ــف ش ــی تعری محل

 برگــزاری جلســات هماهنگــی برگــزاری کاروان بیــن افــراد مؤثــر فرهنگــی )اعــم از  +
مســئوالن فرهنگــی، مســاجد، هیئــات، نهادهــای عمومــی( به منظــور فراهم ســازی 

ــا. ــرای آنه ــی ب ــه آفرین ــات و دغدغ مقدم
 تعیین مسیر بهتر است مسیری انتخاب شود که: +

- دسترسی همگان به آن آسان باشد. 
- ترجیحــًا مبــدأ و مقصــد مراکــز مــورد احتــرام مــردم باشــد )امــام زاده، حســینیه و مســاجد 

جامــع، گلــزار شــهدا، منطقــه بازســازی غدیــر.(
- مسیر طوالنی و خسته کننده نباشد.

ــه  + ــدارد برنام ــی ن ــذا لزوم ــت؛ ل ــوده اس ــه روز ب ــر س ــه غدی ــل برنام ــه: اص ــان برنام  زم
ــرایط  ــه ش ــه ب ــه توج ــان برنام ــن زم ــت در تعیی ــر اس ــد. بهت ــر باش ــه روز غدی ــر ب منحص
ــر  ــان بهت ــور مخاطب ــرای حض ــه ب ــود ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــود و زمان ــه ش ــم منطق اقلی
ــت. ــر اس ــزی مؤث ــن برنامه ری ــز در ای ــر نی ــون غدی ــای پیرام ــم و تعطیلی ه ــد. تقوی باش

ــه و  + ــر و اطاعی ــب بن ــک، نص ــازی، پیام ــای مج ــانه ها، فض ــق رس ــه از طری ــغ برنام  تبلی
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رودررو. دعوت هــای 
 شروع برنامه با قرائت کام الهی  +
پرچم هــای  + رنگیــن،  پرچم هــای  بادکنــک،  کاروان:  ســازی  جــذاب  ابــزار  از  اســتفاده   

کاغــذی، شــال های رنگــی، کاه هــای فومــی و کاغــذی و...
برای دانلود نمونه به آدرس زیر مراجعه کنید  +

charechi.com/184882
ghadiriam.ir

می تــوان مســیر را بــه چنــد قطعــه تقســیم کــرد و در آن محــل بخشــی از ماجــرای غدیــر  +
روایتگــری شــود یــا بخشــی از خطبــه بیــان شــود.

ــه  + ــی مراجع ــمت پرده خوان ــه قس ــایت غدیری ــه س ــاده ب ــوای آم ــتفاده از محت ــرای اس ب
ــد  نمایی

ghadiriam.ir
می توان ختم برنامه را نماز غدیر؛ بیعت با امام زمانعلیه السام و اطعام قرارداد. +
در صــورت مواجــه شــدن بــا موانــع، می تــوان کاروان را بــه نحــو خودرویــی یــا موتــوری   +

ضیلــت بی شــماری کــه بــرای اطعــام غدیــر ذکــر شــده، اگــر بــرای مــردم تبییــن شــود، 
ــه  ــند. آنچ ــته باش ــام داش ــن اطع ــی در ای ــه نقش ــی دارد ک ــن وام ــه ای ــادی را ب ــدة زی ع
در ایــن میــان مهــم اســت، مشــارکت دادن افــراد بیشــتر اســت. روایاتــی کــه فضیلــت 
ــتداری  ــا دوس ــه داد. )آی ــر ارائ ــش زی ــب پرس ــوان در قال ــد را می ت ــان می کن ــام را بی اطع

ــود؟(. ــفره تان ش ــان س ــان مهم ــام زم ام
بــرای ترویــج بیشــتر کار، آسان ســازی اطعــام مهــم اســت. مثــًا تصــور بســیاری از اطعــام، بــه 
راه انداختــن دیــگ برنــج و خــرج ســنگین اســت و ناتوانــی در تأمیــن و اجــرای ایــن حجــم 
پخــت، باعــث می شــود، خیلی هــا اصــًا بــه اطعــام فکــر نکننــد. درحالی کــه می تــوان یــک 

نفــر را مهمــان کــرد یــا مثــًا هــر فــرد بــه پنــج نفــر از همســایگان خــود را اطعــام داد
برای اطاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید 

ghadiriam.ir

   ایده اطعام شهر

ــم  ــان را روی ه ــم. پول هایم ــه بودی ــه ها ریخت ــر نقش ــام غدی ــرای اطع ــت ب ــتی می گف 1.دوس
گذاشــتیم، امــا به قــدری نبــود کــه بشــود یــک حرکــت در ســطح شــهر انجــام داد. مــا 
می خواســتیم همــه شــهر نمک گیــر غدیــر شــوند. تــا ایــن کــه بــه یــک پیشــنهاد رســیدیم ... 
ــداری  ــرف خری ــار مص ــرف یکب ــادی ظ ــداد زی ــج و.... تع ــرای برن ــغ ب ــه آن مبل ــای هزین به ج
ــا  ــد ت ــرف داده ش ــم 100 ظ ــاجد و... ه ــه مس ــی و ب ــرف خال ــف 3 ظ ــراد مختل ــه اف ــد و ب ش
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ــد.  ــش کنن ــود پخ ــنایان خ ــن آش ــد و بی ــی بپزن ــود غذای ــلیقه خ ــه س ــر ب ــه در روز غدی هم
چــه کســی بــاور می کــرد روز غدیــر بشــود بــه 10 هــزار نفــر غــذای غدیــر رســاند ... بــه ایــن 

ــدند.  ــر ش ــد غدی ــه عی ــت ب ــغول خدم ــر و مش ــادی درگی ــای زی ــورت خانواده ه ص
2. در هــر منطقــه یــک مــکان را بــه اهالــی معرفــی می کنیــم تــا هرکــس بــه هــر وســع مالــی 
ــا  ــد ت ــل ده ــل تحوی ــه آن مح ــام، ب ــت طع ــد از پخ ــر دارد بع ــام غدی ــع اطع ــد توزی ــه قص ک

ــد. ــع آن کنن ــه توزی ــدام ب ــر اق ــن غدی خادمی

                ایستگاه صلواتی

رعایت نکات زیر برای ایستگاه صلواتی پیشنهاد می شود:
ــده،  ــه ش ــار دان ــوه، ان ــوره می ــوه، پ ــی می ــات ترکیب ــب )قطع ــای جال ــاب پذیرایی ه 1. انتخ

ــی(  ــات طبیع ــربت عرقیج ش
ــل  ــود مث ــات می ش ــام زحم ــن تم ــث هدررفت ــز باع ــه ری ــک نکت ــه ی ــه ب ــدم توج ــی ع 2. گاه

ــود  ــع می ش ــل دف ــی عام ــه گاه ــرا ک ــی چ ــای مردم ــدوق کمک ه ــب صن ــه نص ــرار ب اس
ــای دادن  ــًا به ج ــد. مث ــهیم کنی ــتری را در کار س ــراد بیش ــود اف ــه می ش ــد هرچ ــعی کنی 3.س
همــه کار بــه یــک نفــر یــا اســتفاده از دســتگاه، کارهــای مربــوط بــه هرچنــد کیلــو میــوه را بــه 

یــک خانــواده بســپرید. بایــد بــرای خدمــت غدیــر همــه را همــراه کــرد.
4.رعایت نکات بهداشتی در ایستگاه از ضروریات کار در ایستگاه صلواتی است.

                                  نمایش ناگهانی )فلش ماب(

نمایــش ناگهانــی یــک حرکــت هماهنــگ چندنفــری اســت؛ آن هــم در عرصه هــای مختلــف 
اجتمــاع کــه شــاید کســی توقــع آن را نــدارد. الگوهایــی کــه در این قالب پیشــنهاد می شــود.

                                 ۱. ندیدن خورشید

زمان اجرا: روز
محل اجرا: فضاهای مناسب اجتماعی ...

بازیگران: 7 تا 10 نفر با پوشش عادی
ــمت های  ــه قس ــاده رو( ب ــا پی ــارک ی ــی از پ ــر( )در فضای ــر )7-10 نف ــد نف ــه چن ــر ب ــک بازیگ ی
ــان  ــاگران نش ــی تماش ــران و حت ــه دیگ ــف را ب ــوژه های مختل ــد و س ــاره می کن ــف اش مختل
می دهــد، بازیگــران مقابــل بــا میمیــک صــورت و حــرکات دســت، دیــدن آن را تأییــد 
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می کننــد. ســپس بــه خورشــید اشــاره می کنــد و منتظــر تأییــد دیگــران می مانــد؛ امــا 
نمی بیننــد.  را  خورشــید  می کننــد  ادعــا  و  می بندنــد  را  چشم هایشــان  جمــع،  بیشــتر 
بعدازایــن همــان فــرد بــه ســوژه  هایی کــه پیش تــر اشــاره کــرده بــود، اشــاره می کنــد ولــی 
ــا  ــد؛ ام ــاز می کنن ــد و ب ــان را می مالن ــد. چشمانش ــم نمی بینن ــوژه ها را ه ــان س ــر هم دیگ

بازهــم چیــزی نمی بیننــد.
آنهــا  از  آنهــا نشــان می دهــد و  بــه  را  آگاه ســراغ تماشــاگران مــی رود و خورشــید  فــرد 
می پرســد: آیــا خورشــید را نمی بینیــد؟ و در انتهــا خیــره بــه خورشــید، بــه آن اشــاره می کنــد 

و فریــز می ایســتد.

                                 ۲. شاهدش باشیم

ــک  ــه ی ــًا( را ب ــتری مث ــا انگش ــام، ی ــی )ج ــیء گران بهای ــش ش ــروه نمای ــع گ ــر در جم ــک نف ی
نفــر دیگــر می دهــد و همــۀ جمــع را شــاهد می گیــرد. پــس از رفتــن او یکــی از همــان جمــع 
بــه زور آن را می گیــرد. ســپس صاحــب انگشــتری از باقــی جمــع شــاهد می خواهــد کــه مگــر 
آن آقــا ایــن را بــه مــن هدیــه نــداده بــود؟ همــۀ جمــع جــز یکــی - کــه شــهادت می دهــد - 
ــن  ــد. روی ای ــان می دهن ــده را نش ــاده ش ــل آم ــه از قب ــاکاردی ک ــک پ ــد. هری ــکار می کنن ان
پاکاردهــا نوشــته )مــن نبــودم( )یــادم رفتــه ...( )می ترســم بــا تصویــر یــک شمشــیر( )حــاال 

بــه شــما هــم می رســه بــا تصویــر کیســه ســکه( و...
ــا آوردن  ــخص ب ــه ش ــن ک ــم از ای ــب می کن ــود: تعج ــام فرم ــادق علیه الس ــام ص ــتناد: ام اس
دو شــاهد حقــش را می گیــرد؛ امــا علــی بــن ابی طالــب بــا 10000 شــاهد حقــش ضایــع شــد 
ــتند و  ــردم هس ــع م ــروه در جم ــر از گ ــه نف ــد. دو س ــاهد می خواه ــردم ش ــع م ــپس از جم س
نــدای »اشــهد أن علیــا ولــی هللا« ســر می دهنــد. مــردم هــم هم نــوا شــده و شــهادت 

می دهنــد.

 مصاحبه

یکــی از شــگردهای تصمیم ســازی، مصاحبــۀ هدفمنــد اســت. مصاحبه گــر در ایــن برنامــه 
از پرسش شــونده ســؤاالتی می پرســد کــه او را بــه تأمــل و فکــر وادارد. مثــًا بپرســد کــه: 

- شما برای غدیر چه برنامه ای دارید؟
- فکر می کنید بتوانید به یکی از همسایه ها غذای غدیر دهید؟

- می توانید به سه کودک عیدی دهید؟
ــتنی  ــه بس ــذر را ب ــودک رهگ ــه ک ــر س ــی روز غدی ــه؟ می خواه ــد میش ــتنی چن ــا بس ــه ت - س

ــی؟ ــان کن مهم
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  سرود و نواهای ماندگار

ــانی  ــخصۀ آس ــا مش ــت ی ــز اس ــع خاطره انگی ــرای جم ــا ب ــه ی ــت ک ــعاری هس ــرودها و اش س
ــای  ــی در فضاه ــرودهای این چنین ــرای س ــد. اج ــوا ش ــا آن هم ن ــوان ب ــت می ت ــه راح دارد ک

ــد. ــریک می کن ــر ش ــادی غدی ــی را در ش ــان متنوع ــارک، مخاطب ــی و پ خیابان

       مسابقات کودک

ــرد  ــت ک ــاده ای درس ــۀ س ــوان صحن ــا می ت ــی زیب ــم رنگ ــک پرچ ــاده و ی ــک س ــد بادکن ــا چن ب
و بــه عابــران پیشــنهاد شــرکت در مســابقه داد. بازی هــا و مســابقات شــاد کودکانــه، 
به ویــژه اگــر همــراه بــا پیوســت های غدیــری باشــد، جــذاب خواهــد بــود. مثــًا بــازی )تــوپ 
دروغ( بیــن بچه هــا بــا ایــن پیوســت کــه »بزرگ تریــن دروغ اینــه کــه غدیــر صدهــزار شــاهد 

داشــت و انــکارش کردنــد.«
اگرچند جایزه هم چاشنی کار باشد خیلی بهتر خواهد بود.

     چهره به چهره

افــرادی کــه خــوش رو و خوش برخــورد هســتند، در پــارک و ... بــا فــردی هم نشــین شــده و از 
یکــی از موضوعــات غدیــری یــا کارهایــی کــه می شــود انجــام داد، شــروع بــه صحبــت می کنــد. 
اگــر ایــن گفتگــو منجــر بــه ایــن شــود کــه مخاطــب تصمیــم بــه انجــام یــک کار در غدیــر بــه 
عشــق امیرالمؤمنیــن یــا گذشــت از یــک نفــر بــه محبــت مــوال شــود؛ خیلــی زیبــا خواهــد بود.

     مسابقات کتاب خوانی

برگزاری مسابقه کتاب خوانی  +
معرفی کتاب های مناسب برای مقاطع مختلف +
 اول و دوم ابتدایی:»با کاروان فرشته ها«)بهترین رنگ آمیزی( +
 دوم و سوم ابتدایی:»غدیر؛ راه بهشت«  +
چهارم ، پنجم وششم ابتدایی:» از غدیر تا ظهور« +
متوسطه اول:»مدرسه غدیر« +
 متوسطه دوم:» الماس هستی« +
 عمومی: چشمه جاوید)خطبه غدیر(- ماه والیت +
ــر  + ــد نظ ــنی م ــر رده ی س ــا ه ــودن ب ــب ب ــت و متناس ــز، جذابی ــاب جوای ــا در انتخ حتم
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ــون( ــه خودم ــم، ن ــگاه کنی ــده ن ــد برن ــد.(از دی باش
 پیشــنهاد می شــود به منظــور انگیــزه ی بیشــتر مطالعــه، حداقــل درصــدی از هزینــه ی  +

کتــاب از شــرکت کنندگان اخــذ شــود.
کتاب ها در سایت غدیریه قابل دسترسی است.

eitaa.com/idesaray

  عکس یاری

در فضایــی از مســجد، پــارک، خیابــان و ... بنــری از صحنــۀ غدیــر نصــب شــود و در کنــار آن 
ــراد  ــرد. اف ــرار می گی ــار آن ق ــدی در کن ــۀ بلن ــا میل ــه ب ــی هللا« ک ــه ول ــهد ان علی ــرق »اش بی
مختلــف بــا برداشــتن ایــن بیــرق و گفتــن »اشــهد أن علیــا ولــی هللا« آمادگــی خــود را بــرای 
یــاری امیرالمؤمنیــن علیه الســام اعــام می کننــد. عکاســی از ایــن صحنــه عکــس می گیــرد 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــال می کن ــت( ارس ــورت رضای ــازی )در ص ــۀ مج ــب و صفح ــرای مخاط و ب

ــردد. ــی گ ــه پویش ــل ب ــد تبدی می توان
جهت دانلود از لینک زیر استفاده فرمایید 

ghadiriam.ir/images/banners/ghadir-map-asli.jpg

        ماشین نویسی

ــد  ــد و می توانن ــهر می چرخن ــه در ش ــتند ک ــیاری هس ــای س ــع بیلبورده ــا، در واق خودروه
مبلــغ غدیــر باشــند. بــا پرینــت لیــزری عباراتــی چــون )خــدا را شــکر کــه موالیــم علــی شــد( 
)غدیــری ام( )غدیــر؛ بیعــت دوبــاره بــا امــام زمــان عجــل هللا تعالــی فرجــه الشــریف( 
ــیار در  ــوی س ــزاران تابل ــوان ه ــو، می ت ــل شستش ــب و قاب ــپری مناس ــگ و اس ــه رن و...و تهی
ــر و  ــر، تمیزت ــد، زیبات ــت باش ــب باکیفی ــورت برچس ــته ها به ص ــن نوش ــر ای ــت. اگ ــهر داش ش

ــود. ــد ب ــر خواه ماندگارت
نمونه آماده برای چاپ لیزری در لینک زیر موجود است

eitaa.com/idesaray

   مسابقات فرهنگی، ورزشی

ــته،  ــی، عکس نوش ــابقات کتاب خوان ــی، مس ــنواره فرهنگ ــی، جش ــابقات ورزش ــزاری مس برگ
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ــه. ــبت های غدیری ــوع مناس ــا موض ــن و....ب استاپ موش

  پویش های مختلف کودک و نوجوان

پویــش قصه خوانــی غدیــر )متــن یکــی از کتاب هــا، یــا داســتان ها پیرامــون غدیــر  +
ــابقه  ــمت مس ــه قس ــتان ب ــاب و داس ــای کت ــه ه ــت نمون ــال کنند(جه ــف و ارس را تعری

ــد. ــه فرمایی ــرح مراجع ــن ط ــی همی کتابخوان
پویــش نقاشــی غدیــر )نقاشــی های آمــاده( جهــت نمونه هــای موردنیــاز بــه لینــک زیــر  +

ــه فرمایید  مراجع
minevisam.com/a-few-examples-of-eid-ghadir-bent-painting-for-
children

پویش بهترین تزیین خانگی یا کوچة غدیر +
پویش کیک غدیر +
پویش بهترین ایدة ترویج و تعظیم غدیر +

 استفاده از ظرفیت خودروهای مسافری درون شهری و برون شهری

ــبت های  ــر و مناس ــون غدی ــاه پیرام ــورهای کوت ــاه، بروش ــته های کوت ــراردادن عکس نوش ق
ایــام غدیریــه در خــودرو بــرای اســتفادۀ مســافران

                                 تجلیل از سادات شهید، عالم و بزرگان محل

تجلیل از سادات شهید، عالم و بزرگان محل
- تجلیل از شهدای سادات و عرض ادب به خانواده های ایشان

ــن کار و  ــرای ای ــی ب ــانی عموم ــهدا )اطاع رس ــر ش ــور مطه ــزی قب ــۀ رنگ آمی ــرای برنام - اج
ــه( ــی و ... از برنام ــتیبانی صوت ــی و پش ــداد کاف ــه تع ــگ ب ــو و رن ــۀ قلم م تهی

- نصب تصاویر این عزیزان با شالی سبزرنگ در محل

 احیای مناسبت های غدیریه و برگزاری برنامه های ۱5 روز شاد غدیری

مناســبت های متعــدد والیــی در فاصلــۀ 9 تــا 25 ذی حجــه باعــث شــده تــا ایــن ایــام معطــر 
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ــارف  ــغ مع ــرای تبلی ــی ب ــت خوب ــبت ها ظرفی ــن مناس ــی ای ــد. معرف ــت باش ــر والی ــه عط ب
ــت. ــت اس اهل بی

- برگزاری جشن های خیابانی در این 15 روز
- برگزاری ایستگاه های صلواتی

- برگــزاری نمایشــگاه معرفــی ایــام غدیریــه و اســتفاده از پوســترهای طراحــی شــده بــه ایــن 
منظــور کــه از ســایت غدیریــه قابــل دریافــت اســت.

  نمایشگاه کوچه های غدیری

ایــن نمایشــگاه بــا اقتبــاس از برنامــۀ کوچه هــای بنی هاشــم و بــا محوریــت مناســبت های 
ایــن نمایشــگاه در ســایت از غدیــر اســت. محتواهــای موردنیــاز   والیــی قبــل و بعــد 

ghadiriam.ir در دسترس است.

    برنامه پرده خوانی غدیریه

محتواهــا و نحــوۀ اجــرای پرده خوانــی نیــز در آدرس بــاال بارگــذاری شــده اســت. فایــل 
ــت. ــود اس ــل دانل ــز قاب ــاز نی ــر موردنی ــت بن باکیفی

ghadiriam.ir/images/banners/ghadir-map-asli.jpg

     کاربرگ کودک

برای نمونه 
eitaa.com/idesaray

    همایش مجازی

ببا استعانت از خدای متعال همایش آموزشی ایام غدیر به صورت مجازی آغاز شد. 
ــا  ــان ب ــر هم زم ــه از اول تی ــتاد غدیری ــازی س ــوزش مج ــامانه آم ــتر س ــش در بس ــن همای ای
میــاد امــام رضــا علیــه الســام تــا 13 مــرداد هم زمــان بــا عیــد مباهلــه به صــورت مجــازی 

برگــزار می شــود. 
ــن دوره  ــه در ای ــازی غدیری ــوزش مج ــامانه آم ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدان می توانن عاقه من
شــرکت کــرده و عــاوه بــر بهره بــرداری علمــی و معنــوی در قرعه کشــی جوایــز ارزنــده ایــن 

دوره نیــز حضــور داشــته باشــند.
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     استوری و استاتوس های سریالی و تغییر پروفایل

ــردم را  ــد م ــی هدفمن ــتوری ها و متن های ــا اس ــر ب ــد غدی ــل از عی ــا 10 روز( قب ــد روز )3 ت از چن
بــه یــاد واقعــه غدیــر خــم و بیعــت بیــش از صدهــزار نفــر بــا امیرمؤمنــان علــی علیه الســام 
بیندازیــم، و ایــن اســتراتوس ها را پلــی بدانیــم بــرای ارتبــاط روزافــزون بــا امــام زمــان 

علیه الســام.
- پــس از ارســال اســتراتوس، حتمــًا ببینیــم کــدام بزرگــواران آن را نــگاه کرده انــد و حداقــل 
بــا دو نفــر از دوســتان نزدیــک و دو نفــر از دوســتان دورتــر وارد صحبــت و مکالمــه شــویم. 
فرضــًا بگوییــم: مــن ایــن کلیــپ را خیلــی دوســت داشــتم و بــه نظــرم تأثیرگــذار بــود، نظــر 

شــما چیــه؟
یکــی دیگــر از اقدامــات بــرای تبلیــغ غدیــر تغییــر پروفایــل در فضــای مجــازی اســت کــه بــا 

ــش درآورد  ــک پوی ــورت ی ــن کار را به ص ــود ای ــات می ش تبلیغ
برای دانلود موارد باال به آدرس زیر مراجعه نمایید

khedmatgozaran.com/252885/profile-ghadir

     اشتراک گذاری ایده ها

ایده هــا و خاقیت هــای مختلــف غدیــری بیــن دوســتان اشــتراک گذاری شــود. محتواهــای 
ــه  ــه مراجع ــایت غدیری ــت.به س ــود اس ــمانی موج ــاد آس ــن 15 روز ش ــاز در اپلیکیش موردنی

شــود.
ghadiriam.ir

یاعلیمدد


