
 

 1صفحه 

 

  159کارگاه شماره 

 1قسمت  -7جلسه  - مهندسی تبلیغ غدیر

  

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 حیمالرَّ حمنِبسم اهلل الرَّ
 سِدُالُق روحِ بِ دهُیِّاَ بین وقرَّک المُتِکَالئِمَ بِهُفَّحُ و  صرَالنَّ و ةَیَالعافِ وَ جَرَالَف یکَولِّل لِجِّعَ مَّلهُالّ 

 آمین رب العالمین
 صلوات ختم کنیدو عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  ه فداروحی تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولیعصر 

ت انجام شده تدریس و مباحث این دوره به صورت منظم و با دق ذاشته شده به این معنا که برنامهنام این دوره به نام مهندسی تبلیغ گ

ب طرح می شود و در مواقع با یک تعریف کلی که مهندس کسی است که در آن نوع موضوع و علم خودش تبحر پیدا می کند و صاح

گیری کند. غ باید پیکار مهندسی است که یک مبلّت. محور سخنمان در بحث تبلیغ غدیر، نیاز برای هر مشکلی پاسخی خواهد داش

 تبلیغ غدیر موضوعی هست که باید مهندسی شده باشد. 
 

 : طراحی با تحقیق علمی همراه با توسعه فنیغدیر اولین مرحله از بحث مهندسی

یک مهندس جایگاهش  دهد آخرین مرحله ای که نشان میز منابع و مقدمات و مراحل آزمایش. با استفاده ا اتفراهم نمودن تولید

مدیریت کند و تولید خودش را به بازار برساند. مفهوم کلی  که بتواند با توجه به نیاز بیروناین است  ،مقدار تجربه دارد هچیست و چ

شش هفته ای چرا این عنوان؟ به این   شد که برای این دوره سؤالهمه  خود به خود برای ،مهندسی تبلیغ غدیر که دقتش الزم است

که د )نهد ان علی ولی اهلل باشتخصصی افرادی تربیت شوند که نه فقط به زبان گوینده اش که بنا است روح و جسم ما وقف شود.جهت 

 .تشیع است( ایمان و او خود نشانه

 

 دومین مرحله از بحث مهندسی غدیر: مطابقت محتوا قدیم با نسل جدید

قبل غدیریان را  در بحث محتوا بیاوریم. ما ادامه راه هزار و چهار صد ساله ما بنا نیست در بحث مهندسی تبلیغ غدیر، علمی جدید

ها را می  آوریها و نومدیریت و مهندسی برای نسل امروز و فردا به میدان آمده ایم. این کار جمع ابتکار ه منظورم و بمطالعه کردی

محور کار یک مهندسی تبلیغ خواهد بود. برگزاری این دوره خود به خود یک  یافت غدیر برای نسل امروز و فردارساندن و در خواهد.

در جهت این است که باید مهندسین پر انرژی مثل شما بزرگواران در آینده، محوریت کار تبلیغ را در نمونه ای از کار عملی و علمی 

مباحث کارگاهی قطعا ایستادگی  ه بگیرند. این مسیر تعلیم، آموزش وها و مناطق خودتان و حتی خارج از کشور به عهدکشور و در شهر

 هلل شما دارید.خواهد که الحمد و مقاومت می
 

های قوی و دقیق در مقابل با آنانی است که بنا دارند و بنا داشتند  سومین مرحله از بحث مهندسی تبلیغ: شناخت راهکار 

 چیزی از غدیر به ما نرسد

  :هیچ عنوان در این کار موفقیت نداشتند و در پیروزی غدیر همین بس که خداوند باری تعالی فرمودهچند به هر

ُه  اِس«»َوالَلَّ  (۶٧)مائده/  َيْعِصُمَك ِمَن الَنَّ

و ما نیز  که رسید الحمدهلل غدیر به ما نرسد. ١۴۴٠نتوانستند کاری کنند که امسال در سال  امروز ما شاهد هستیم با همه ترفندها

د این چه مطالعه می کنیشد، شما  دوره هایی برگزار ،لیف شدأ کتابی ت ،خواهیم رساند. نتایج آن چیست؟ حاال ما آمدیم بحث کردیم

اساتید و و دنیا بر اساس آن بنا شده اند. دارد که دانشکده های فنی مهندسی در سطح کشور  نتایجی را دنبال دارد؟ نتایجی را به دنبال

ا در ه بزرگترین دانشگاه بر اساس آن ،یک کار فنی مهندسی را مدیریت کنند تابزرگان و مهندسین و کسانی که دانش آموخته اند 

این  ثمره این تشابه نیز تا حد زیادی برای بحث تبلیغ شما و مدیریت هست. خب چه نتایجی دارد؟ تمام علوم مختلف برپا شده.

 . است رسیدن به یک نیروی انسانی موفق و مهندس در زمینه تبلیغ غدیر، نشستن ما، دقت ما، مطالعه ما
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 آیا اخالص به تنهایی در کار تبلیغی کافی است؟

پشت این صفر عددی  ارند. اگر صفری را در نظر بگیریم واما افراد مخلص باید علمی را در کنار خودشان بگذ اخالص بسیار عالی است.

کار تبلیغ رش نگذارد، مهندسی تبلیغ در کنار اما علم را کنا اگر اخالصش باال باشدکند. قرار نگیرد، اصال این صفر معنایی پیدا نمی

گذشته در بحث تبلیغ زرگان در های خودش و دیگران را تلف خواهد کرد. ب این است که بسیاری از منابع و سرمایه هنباشد، به منزل

 است. کرده نوع تعابیر و الفاظ فرق می گذاشتند. فقطنام مهندسی را کنارش می غدیر این گونه بودند که علمی به

تمامی مراحل تبلیغ به صورت علمی و حساب شده خواهد بود و  ین است کهی عمل کند ااین که کسی در بحث تبلیغ، مهندس نتیجه

 قطعاً یک طمأنینه و آرامش را برای شخص مبلغ به ارمغان خواهد آورد. 

 این را داشته باشیم که نتیجه چه می ار فرهنگی نباید اضطراب و دغدغهاین است که ما در ک ،یکی از چیزهایی که باید دقت کنیم

رسد؟ امروز در دنیا این مسئله مطرح است که کسی اگر کار تبلیغی انجام بدهد، این نیست که  شود؟ کارم به ثمر می میشود؟ درست 

اساس دهد که مبادا خروجی او دچار مشکل شود. ها را انجام می شود. تمام این سعی و خطاها و تمام این دقتطور میبنشیند ببیند چ

علی ما در علوم مختلف این است که چه قدر ضریب خطای کار او کم است و ضریب اطمینان او باید ف و بنیاد یک مهندس در جامعه

 م در این عرصه همین سخن را داریم. باال باشد. ما ه

است. چیزی نیست که ما  تبلیغی ما در بدو شروع انتخاب یک هدف برای غدیر و کاری کارساز، انتهای کار مشخص شده ع به پروژهراج

ها و مهندسین اجرا و تمامی مراحل اجرای ساخت را نگاه کنید. دقیقًا  ترین آرشیتکتافتد. امروز بزرگ نیم آخر کار چه اتفاقی میندا

تمام خانه را  نشسته است وای که شخص روی مبلمانش  برد به لحظه نشاند و شما را می طور است. شما را کنار مانیتورش میهمین

 کند. ها را به شما معرفی می تیشندقیقاً چیدمان و پاررنگ مبلمان را. دهد. حتی  ل شما میتحوی

 ی زیاد نیست که به حد بحث سابقهکارهای فنی مهندسی امروز خیل جا جلو بروید. گرچه تجربهتا آنشما هم باید در بحث تبلیغ غدیر 

خواهد  خطاها به کمترین مقداروارد را داشته باشیم. قطعًا این م که در این جهت حتماً به فضل الهیغدیر برسد، اما ما باید دقت کنیم 

شما مهندس تبلیغی خواهید بود که یک اطمینان  ،قطعًا در بحث بودجه ،کار باال خواهد رفت. اگر مدیریت انجام بشود کیفیترسید. 

می توانید یک کار  باالتر و گسترهکیفیت و با  ای کمتربودجهدهید که با خاطری را به رئیس هیئت، به مسئول منطقه یا مسجد می

 تبلیغی دقیقی را ارائه فرمایید.

 ،ایدچه از غدیر دریافت کرده نهدف شما این است که آهای دقیق و بسیار مهم است. ارامترجویی در زمان از پ مدیریت و صرفه 

برای فهم معارف غدیری که می خواهیم به باید دقت شود تا اید خیلی معطل شود. برسانید. مخاطبتان برای کسب این معارف نب

 :این است ،ین جلسه مرور خواهیم کردچه در ا آن مخاطب برسانیم، زمان کمتری گرفته شود.

 .عنوانی است به نام مهندسی تبلیغ غدیر که سه واژه داریم: مهندسی، تبلیغ و غدیر. در جلسات گذشته در مورد مهندسی سخن گفتیم

به عنوان مهندس و مهندسی بیان شد که بناست طرحی داده شود که در نوع تخصص خودش با این شاخصه با این مطلب که تعریفی 

این است که ارتباطی که مهندسی  پاسخگو باشد. مطلبی وجود دارد و ،که بتواند در مشکالتی که در حین اجرای پروژه بوجود می آید

 کار مهندسی است.  تمام انجام مراحل صفر تا صد یک ،تبلیغ با بحث غدیر دارد

دهم به خاطر  دند. این را تذکر میکر یک سد خاکی اجرا می کهبه همراه استاد فنی ما جایی بودیم  سال قبل بود. ۲۵حدود شاید 

چرا این و کار باید بکنیم؟  هخواهم ذهن ما به سمتی برود که چ می ،کنم باور کنید این مطالب را که عرض می آماده شدن ذهن.

یا  ۵٠جلد به ابعاد تقریبا  ۵سانتیمتر  ۲۵حدود  ،گذارم شاید از کف اینجا که من دست می ،شد ی که بود و بررسی میعنوان؟ میز

ژئوتکنیک خاک،  سال تحقیق شده بود. ١٠جا از اول سانتیمتر، این فاز صفر بود. و فاز یک. به چه معنا؟ اصال این ٧، هر مجلد حدود ٧٠

دقت  ی ورودی و خروجی آب به طور مفصلها و برنامه ها، فشارها، مسیرها مراحلش، تنش ود. بعدمقاومت خاک به چه صورت خواهد ب

 یات فنی آن کار ندارم. ئشده بود تا به طراحی برسد که به چه شکل این سازه بنا شود. حاال با جز تأملو 

ها  ما بعضی وقت ،لغ به مخاطب انتقال پیدا کندبه عنوان تبلیغ یک تفکر اعتقادی توسط یک مب خواهم بگویم چرا وقتی بنا است می

ود؟ لذا این صفر تا صد گیریم؟! چرا نباید امروز جامعه بشریت و تشیع به سمتی برود که دقت کند این موارد لحاظ ش خیلی ساده می

 ها نبوده تا به ویم. آخر از این حرفیک کاری بکنیم برعلیه السالم  برای امیرالمؤمنین نیامده ایمما  مهندسی را باید دقت کنیم. یک پروژه

کردیم. درست است. االن آنانی که موفق هستند در کشورهای  جا را چه میآن کرد. شود. خدا کمک می رفتیم ببینیم چه می حال. می
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ها تفکر به این و اصرار  وقت. ما بعضی ندارندخدا کمک ها اعتقادی به پیشرفته و در حال توسعه، اصال سر سوزنی این تفکر را ندارند. آن

یک. شما اخالص، توکل به خداوند باری تعالی  ن بحث صفر و عددینید اگر این دو کنار هم آمد، همابر یک کار مهندسی نداریم. حاال بب

 ،کنیم ن میتا فرمایند که ما کمک می علیهم السالمحضرات معصومین  .را در کنار آن بگذارید علیهم السالمعنایت حضرات معصومین  و

 ابزار ندارم. لذا اعداد جای خود دارد و صفرها جای خود.  ،خواهم بروم جلو بروید جلو. می

ترین مهندسان در دنیا آنانی هستند که از بحث اصلی این است که بزرگرعایت شود. باید ارتباط بحث مهندسی تبلیغ صفر تا صدش 

های دیگر مذهبی،  عنوانارهای تبلیغی حتی در بعضی از ک در کنند. د و دقت میان برده های استفاده از امکانات بهره بهترین شیوه

ای کاش  :سسه یا شخص می گوییؤگیرید، خودت به آن اداره یا م کنید و خروجی می آیید آنالیز می هست. بعد وقتی میزیاد  سرمایه

شود. مبادا یک مهندس تبلیغ پس از  رفی است که زده میدادم. این ح آن وقت ده برابر خروجی می .دهم این امکانات نزد من بود یک

ده برابر  ،دادی اگر در اختیار من قرار می ،یک نفر به او زنگ بزند و بگوید این همه امکانات داشتی ،ها و مطالعات کاری بکند این دوره

نند که این اتفاق نیفتد. مبادا کسی این ادعا ک می تأملقدر مهندسین امروز در دنیا دقت و  طور باشد. لذا آندادم. نباید این خروجی می

م بهترین خروجی را برای شما یتوان کنند بر این مبنا که ما نسبت به امکاناتی که شما در اختیار ما بگذارید، می را بکند. لذا ادعا می

 م.یداشته باش

 

 . هزینه۶ . محتوا۵. قدرت مبلّغ ۴. مکان 3. زمان ۲. مخاطب ١ های شش گانه تبلیغ:پارامتر

مهندسی نوعی تجزیه و تحلیل و ترکیب و طراحی است. این بحث خیلی مهم است. دقت کنید. وقتی خواستید در یک کار تبلیغی ورود 

به وقتش توضیح خواهم داد. ما یک بحث داریم به نام  گویم. یابتدا شش پارامتر را باید در نظر بگیرید. من فعال خالصه م ،کنید

پارامتر باید در ذهن شخص و  ۶این مخاطبین. کنار آن زمان را داریم. بعد مکان و قدرت مبلغ را داریم. محتوا و بودجه را داریم. 

خواهد شد. لذا اگر این تحلیل ها و ا در اجرها کنار هم یک طرح بدهد. آن طرح هدف تبلیغی او تا بعد با توجه به اینمهندس جا بیفتد 

 قطعه قطعه را مورد تحلیل قرار داد و سپس با هم ترکیب کنیم.  اش کرد. ها انجام نشود، باید بازش کرد و قطعه قطعه یهتجز

ان را آید. مک های مختلفی در ذهن من می زمان ،کنم من وقتی زمان را دقت می .ای گرفته بشود کنم: بنا است جلسه مثال عرض می

ها وقتی مورد  چقدر بودجه دارم؟ همه این ،ها را که دقت کردم آید. این مکان های مختلفی در ذهن من می مکان ،کنم دقت می

چه مقدار از این کنار این باید  ،ها را با هم ترکیب کنم. حاال اگر بخواهم یک طرح قوی داشته باشمتازه باید آن ،تحلیل قرار بگیرد

 بگذارم؟ 

وقتی یک آشپز بخواهد غذای بسیار لذیذی داشته باشد،  می گویم؛تقریب به ذهن جهت واهیم از این لحاظ تشبیه کنیم. خ حاال نمی

هرچه ادویه هست بیاورد و یک آش در هم درست کند، این نیست. در بحث محتوا در ادامه  ست برود سر یخچال هر چه گوشت وبنا نی

، مزن ها را بگویند. من مثال میسریع باید این ،که خیلی از احادیث و آیات را حفظ هستندکنند حاال  ها فکر می خواهیم گفت. بعضی

بینی  ش سنگین است. بعد میا هضم هک چرا .عدس و چیزهای مختلف را قاطی کند بنا نیست در یک آش هفت نخود و بال تشبیه

 روند. مجلسش موفق نیست. مخاطبین از دست می

 مخاطب:  (١

آقا مگر بنا دقت کند.  مذهبی بودن یا نبودن، رده سنیباید به  .ک مهندس تبلیغ در آنالیز و تحلیل خود دقت کنددر بحث مخاطبین ی

 و طور در آن طرف دنیا کسی که اصالً غیر شیعه و غیر مسلمان است، در خانه های مامذهبی هم بگوییم؟ چاست ما غدیر را برای غیر

ما هم باید به عنوان گروه  پسما اجازه نداریم؟  ،او اجازه دارد شیطان پرستی است، انتقال می دهد؟! موبایل ما تفکر اعتقادی خود را که

دهید.  آن ها شاخصه مهمی است برای شمای مهندس در آن طرحی که می درجه علمی مذهبی ها را در نظر بگیریم.ن غیرمخاطبی

تواند  در جهت این که چه اندازه می)جا جزئی از آن قرار بگیرد باید این ،نظر شما باشد. قدرتی که مبلّغ دارددّ باید م فرقه های مختلف

 «غدیر»اصالً تا بگویید  و حوصله دارند ی دارید کهبعضی اوقات شما مخاطبین(. و مطلب آخر این است که آن مخاطب را پوشش دهد

بنا نیست که رها کند و می آید آن ذهنیت و سؤال خودش را کنار استاد پیگیری می  د.روآن طرف نمی  ،می آید. بحث که تمام شد

محتوا، بررسی و کار مهندسی  کند و برود. شما مخاطبینی دارید که این خصوصیات را دارند و برای آن شخص باید یک نوع دیگری از

 ها یکسان باشند. نباید اینشود و 
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 مکان:  (۲

قدر است؟ یک بحث کلی است که دایره ه دایره اش چچه مکان هایی را داریم؟ مکان ها انصافًا بستر تبلیغی ما کجاها باید باشد؟ ما 

کان برای تبلیغ غدیر کجاست؟ مهم ترین م و اما از این کل جهان یک جاهایی حساس تر است. بزرگترین ؛تبلیغ شما کل جهان است

 .بعداً به مرحله ای می رود که حاضران بروند به غایب ها بگوید .«پدرها :الوالٍد »است:  ه و آلهصلی اهلل علیصریح پیامبر  چرا؟ نص .خانه

متروها را آن طرف. هتل ها، خوابگاه ها و  ،بروید. به مجالس جشن ها بروید. این طرفعلیهم السالم م معصومین شما بلند شوید به حر

 بینیم.  خانه را بزرگترین مکان و مؤثرترین مکان تبلیغی میپس مرحله بعدی. دقت کنید در بحث مکان، ما دیریت کنید. سم

 زمان:  (3

ما باز هم زمان های بسیار خوبی را در طول سال داریم. ایام غدیر خاصه دهه غدیر، ایام زیارتی اربعین مشاهد مشرفه، جشن های 

بقی هم ، زمان های عبادی خاص مثل رمضان، حج. پس عجب ما یک دهه غدیر داریم. ماعلیهم السالممذهبی و والدت ها برای معصومین 

برای تبلیغ غدیر باشد؟ بله. اجتماع خانواده، مهمانی های فامیلی ... در بحث زمان، مدیریت و مهندسی می عنوان زمانی  می شود به

 خواهد. 

 محتوا:  (۴

خواهد آمد. تاریخ  «بحث مهندسی محتوایی غدیر»محتوای کلی غدیر را ما در چهار قسمت کلی عرض می کنیم. تمامی این ها بعداً در 

 نجاااز هم .شاخه های فرعی تمام این چهار قسمت آمده است کنید.تاب مهندسی تبلیغ غدیر رجوع می غدیر را مفصل داریم. به ک

اگر یک مهندس در بحث تبلیغ غدیر اشراف  عرض ما این است که .فقط این چهار سرشاخه محتوایی را داشته باشید کنید.مطالعه می 

 است.دقیق به محتوای غدیر نداشته باشد، بدانید کُمیتش لنگ 

: یا یکی بگوید «ج پارامتر پیروز هستم.با آن پن گذارم و من محتوا را کنار می»: هیچ عنوان این نیست که کسی بگویداین ابزارها به نکته:  

لذا در تعیین نوع هدف تبلیغی ضروری  «.توانم کارم را بکنم با پنج تا محتوا می ،گذارم بودجه را کنار می ما اصاًل به بودجه کاری نداریم.»

 با هم باشند. است که این شش تا

 قدرت مبلغ:  (۵

.. چقدر قدر قدرت دارد و هدف تبلیغی خودش را انتخاب کند. اگر من نفهمم و دقت نکنم که از لحاظ علمی و .بلغ باید بسنجد که چمُ

های زیادتر از عرضه و قدرت خودم برمی دارم. ما به چه کسی یک مُبلغ به هیچ عنوان در کارم موفق نخواهم شد. لذا طرح  وزنه هستم،

داشته باشد. تجربه تبلیغ و قدرت او شاخصه بزرگی برای مبلغ هم  قدرت بیان و داشته باشد به محتوا اشراف؟ کسی که قوی می گوییم

 است. 

: ما حال نداریم فکر کنیم، بدهید برای تبلیغ می گویندمرحله از قدرت مبلغ بحث این است که قدرت تحلیل او باال برود. بعضی ها 

ها قابل احترام هستند و ما برایشان محتوا داریم، بفرما برو تبلیغ کن. ما امروز سخن مان تربیت نیروی انسانی قوی به نام . البته آنبرویم

، امروز سخن ما با شما این را با آن شخص نداریم مهندس تبلیغ است که خود تولید کننده محتوا هم باشد. ما اصاًل این نوع برخورد

است. ما با دیدی با شما سخن می گوییم که شما طراحان و تجزیه کنندگان و تحلیل گران غدیری هستید و باید بشوید که در آینده با 

 اهلل تمام جامعه تشیع را پوشش دهید.طرح های قویتان، ان شاء

 هزینه (۶

 طراحی تبلیغ:

برخورد  قطعا شما «تبلیغ» داشته باشیم. به واژه تأملقت و رسیم. د نهایتا به طراحی تبلیغ می تحلیل و ترکیببعد از بحث تجزیه و  

 کنیم.  کنند. ما بحث تبلیغ مذهبی را عرض می اید. بعضی از بزرگواران شاید سالیان سال است بحث تبلیغ را دنبال می داشته

 بنا است من یک پیامی را به دیگری برسانم.  :در چند کلمه خالصه کنم معنای تبلیغ چیست؟

. این که این پیام چیست و چه خصوصیاتی باید داشته  انیم. والسالمامروز در بحث تبلیغ با قید غدیر بنا است ما پیامی را برس

به  ،تبلیغ دقت کنیم این است که اگر در همین واژه ،ردببینید بحثی که وجود دا باشد و به چه شکل باشد، همان مهندسی است.

از کتاب آسمانی. چه شکلی شروع کنیم؟  تبلیغ است. از کجا باید شروع کنیم؟ از خود خدا. نامه رسیم که قرآن شیوه این مطلب می
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هایی. اصال خود قرآن حامل یک پیام است. یک پیام بزرگ و گ است. حاال فعال نگوییم چه پیام ببینید خود قرآن حامل یک پیام بزر

روع شی داشتند و ه شاید شرایط بسیار سختکسانی ک ای از تجارب انبیا و بزرگان. موعههای تبلیغی هم گفته شده. مج در این پیام راه

  به یک تبلیغ بسیار مشکل بوده.

ای و چند سال با  به چه شیوه می ببینیم ،دقت کنیمعلی نبینا و آله علیه و علیهم السالم وقتی ما در قصه و بیان قصص قرآن به حضرت نوح 

ان کسی که در قرآن به عنوان یک شخصیت به عنوعلیه السالم  چه استقامت و با چه شرایطی تبلیغ کرد. او هم مبلغ بود. لذا ما از نوح

 . حاال ببینید انبیای گذشته ونحوه برخورد مردم با تبلیغ او چه بود ای تبلیغ کرد و ، یاد می گیریم که به چه شیوهمبلغ یاد شده

 اند. ی را کردهترین کارهای تبلیغای از افرادی است که بزرگ مجموعهداستان پس خود قرآن  آنان را داریم. های مختلف داستان

مبلغ که امروز همه ما غدیریان از این شخصیت با این صفت که او  صلی اهلل علیه و آله و سلمخاتم االنبیا محمد رسیم به  خصوصا می

 . سوليا ايها الر   :است، یاد می کنیم. بزرگترین مبلغ که در قرآن یاد شده و به او خطاب شده اعظم غدیر

 

 تبلیغ در قرآن:  نامه شیوه

 «رسول»را  صلی اهلل علیه و آله و سلمنامد. وقتی که خداوند باری تعالی پیامبر اعظم  می «رسول»را  صلی اهلل علیه و آله و سلمقرآن شخص پیامبر 

پس باید  ،این است که حتما یک رسالتی در کار است. اگر رسالت در کار باشد شود اولین چیزی که به ذهن تبادر می ،کند معرفی می

ای در  های مشابه تبلیغ. واژه رسیم به واژه می ،ورت انجام بشودکه بدانیم این رسالت باید به چه ص ای به نام تبلیغ باشد. برای این واژه

 ام.  همه را با هم آورده و کنیم. من این مطالب را کنار هم می تأملهلل دقت و اءشا ان در بحث تبلیغ. قرآن داریم

 

 صدع.۵. امر به معروف و نهی از منکر  4.ارشاد  3  .داللت2.دعوت  1های مشابه در قرآن: مورد در بحث واژه  ۵

 معنای شکاف و آن ضربه  به) عروف و نهی از منکر و بحث صَدعواژه های مشابه تبلیغ در قرآن بحث دعوت، داللت و ارشاد، امر به م

با برسد که کاری کنند  آنجاشکسته شدن( است که جدّاً در غدیر همین اتفاق افتاد. حرکت به سوی وادی غدیر و بحث به  ناگهانی و

پدرم در روز غدیر کاری کرد که جای هیچ عذر و بهانه ای برای کسی »بفرمایند:  سالم اهلل علیهار اکه صدیقه اطه صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر

 «نگذاشت.

 

 منظور دقیق از تبلیغ: 

کنیم. تخصصی تر در  تأملتخصصی تر دقت و رسانیم. این پیام چیست؟ که ما بنا است یک پیام را ب تعریف اول چه بود؟ اینببینید 

کنیم یک تفکر  گرفته. حاال فرض میتفکر امروز جامعه بشریت را دو  ما یک تفکر را انتقال بدهیم. این است که «تبلیغ»بحث معنای 

ی که جناب آقای کنند. همین بحث شیعه و یک تفکر مخالف شیعه. این دو تفکر با شیوه های تبلیغی در تضاد هستند. مقابله می

باقر انصاری در این دوره داشتند. تقابل سقیفه با غدیر. سقیفه شروع کرد، غدیر ایستادگی کرد. سقیفه بنا شد تفکر خود را غالب محمد

 او هم تفکر داشت. ،کند، غدیر ساکت ننشست

موفق هستی که تفکر غدیری خود را به مخاطب قدر چ !سرور گرامی مُبلّغ گرامی! است. «تبلیغ»مخاطب پس انتقال یک تفکر به 

تا یک در اختیار می گیرند  امروز در دنیا پول و ثروت و علم را پیروز هستی. ،تفکر را انتقال دهی قدر موفق بودیه انتقال بدهی؟ هر چ

ا می خواهد. چه کسی باید انجام بدهد؟ غدیر ر کر بهائیت مقابلهتف غدیر را می خواهد. دهد. امروز تفکر وهّابیت مقابلهانتقال ب تفکری را

به چه شیوه ای؟ باید مهندسینی دقیق با ایستادگی محکم تفکر غدیر را انتقال بدهند. پس بنابراین سخن ما رساندن یک تفکر و اعتقاد 

 به مخاطب خودمان است.

 هکاتُ رَ و بَ  اللِه  ةُ حمَ م و الر  الم علیکُ والس  

 


