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 چکیده
دانند. آنها با این پیش فرض، برای تسهیل فرایند ن اجتماعی، انسان را موجودی تک بعدی و مادی میشناسابیشتر روان

یهاقناع و متقاعد سازی مخاطبان، مدل اند که در قالب دو رویکرد عمده یعنی رویکرد پیام ـ هایی را مطرح کردهها و نظر
قابل، پیامبر و اهل بیت )ع( با بیان دو بعدی بودن انسان و بیان شده است. در نقطه م و رویکرد شناختی ـ پاسخ یادگیری

یزی کردهاصالت بعد فطری او، مدلی را پایه شناسی های مطرح در رواناند که نقاط اشتراک و افتراق فراوانی با مدلر
ین نقطه افتراق دو دیدگاه ر اجتماعی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه پیامبر و اهل  ا در توّجه ای، مهمتر

ین نقطه اشتراک را در توّجه دو دیدگاه، های بعد فطری مخاطبان میبه پرورش و رشد نگرشبیت )ع(  به داند و مهمتر
و متقاعدسازی مخاطبان  های اقناعتوّجه به شیوههای گوینده و پیام و شنونده( و همچنین، عناصر اصلی اقناع )ویژگی

یادی دارند. ین نقطه اشتراک نیز، دو دیدگاه با یکدیگر تفاوتاگرچه در ا .داندمی   های ز
 .اقناع متقاعدسازی، اجتماعی، شناسیروان اهل بیت )ع(، ارتباطی، الگوی واژگان کلیدی:
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  مقدمه -1
شناسی اجتماعی صورت گرفته است که در سازی در رواندر زمینه اقناع و متقاعد تا کنون تحقیقات متعّددی

 ـ یادگیری و رویکرد شناختی ـ شناسی اجتماعی بیان شده است: رویکرد پیاملب دو رویکرد عمده در روانقا
این تحقیقات، در زمینه تغییر آنی یا کوتاه »شناسان اجتماعی، (. به اذعان روان151، ص1381پاسخ )فرانزوی، 

ها را به صورت دائم یا برای سه ید و نگرشاما در اینکه چگونه عقا ،آموزدمدت عقاید، چیزهای زیادی به ما می
هایی مثل مشاوران ارائه دهد. این تحقیقات شاید برای گروه را راهکاری است تا چهار هفته تغییر دهیم، نتوانسته

« بهبود چندانی در دنیای اجتماعی ما ایجاد کند ،اما این اطالعات نتوانسته است ،تبلیغات، مفید به نظر برسد
شود این است که چرا هنوز (. اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می358، ص1389ی فلور، )الوئری و د

اند چگونه عقاید و نگرشها را به صورت دائم یا حتی برای سه تا چهار هفته شناسان اجتماعی  فرا نگرفتهروان
یت )ع( در ارتباطات شود این است که چگونه پیامبر و اهل بتغییر دهند؟ سؤال دیگری که به ذهن متبادر می

اند عقاید و نگرشها را نه فقط برای سه تا چهار هفته، بلکه به صورت دائم ی و متقاعدگرانه خودشان، توانستهاقناع
 شناسان اجتماعیروان تغییر دهند؟ در این مقاله، سعی شده است برای پاسخ به این سؤال، چند موضوع از نظر

 قی مورد بررسی قرار بگیرد.های اسالمی، به صورت تطبیو آموزه
شناسی اجتماعی و روایات توان گفت که تا کنون مطالعه تطبیقی بین رواندر زمینه پیشینه این تحقیق می

ای که در این زمینه صورت نگرفته است و تنها مقاله ،ای که در این مقاله انجام شدهپیامبر و اهل بیت )ع( به گونه
از « مطالعه تطبیقی اقناع در مدل یادگیری و مدل قرآن»ای است با عنوان الهبه صورت تطبیقی نوشته شده، مق

حسام الدین آشنا و ابراهیم کاملی. تفاوت این مقاله با مقاله ذکر شده در این است که در مقاله حاضر، کار 
مقاله ذکر شناسی اجتماعی و روایات پیامبر و اهل بیت )ع( صورت گرفته، در حالی که در تطبیقی بین روان

 شناسی اجتماعی و آیات قرآن انجام شده است. شده، کار تطبیقی بین روان

 شناسی اجتماعی اقناع و متقاعدسازی و هدف آن در روان -2 
)بارون و دیگران، « اقناع یعنی استفاده از پیام در تغییر نگرش مخاطبان» :در تعریف اقناع گفته شده است

شناسی رواناقناع و متقاعدسازی، دو رویکرد عمده در  در زمینه(. 150ص، 1381فرانزوی،  /225، ص1389
 ـ رویکرد پیام. در مفروضاتی درباره ماهّیت انسان دارداجتماعی وجود دارد که هر کدام از این دو رویکرد، 

تفکر ها، اتوماتیک و بدون گویی او به محّرکیادگیری، انسان به صورتی منفعل و ماشینی تصور شده و پاسخ
تواند به عنوان انسان پذیرنده منفعل اطالعات ورودی نیست و می، پاسخ ـ رویکرد شناختیدر باشد؛ اما می

، 1383موجودی دارای شناخت، اطالعات رسیده را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهد )برکویتز، 
فت، هدف اساسی در ارتباطات توان گ(. با توجه به تعریف اقناع می251-241صص، 1389کریمی،  /273ص

 اقناعی، تأثیرگذاری و بروز تغییر در نگرشهای بعد طبیعی و مادی مخاطبان است. 
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  یادگیری -پیام رویکرد اساس بر های آنعناصر اصلی اقناع و ویژگی -2-1
 (1953پرنفوذترین نظریه حاصل از این رویکرد، مدل هاولند است که توسط کارل هاولند و همکارانش )

ارائه شد. در این دیدگاه برای تسهیل فرایند متقاعدسازی، عناصر اقناع یعنی گوینده، پیام و مخاطب، باید دارای 
 های زیر باشند:ویژگی

 های گویندهویژگی -2-1-1
، دو ویژگی مهمی است که گوینده باید داشته باشد. منظور از اعتبار، داشتن «جذابّیت»و  «اعتبار»

ظاهر  .: الفاست است و منظور از جّذابیت، داشتن یکی از این سه ویژگی برای گوینده صالحّیت یا تخّصص
شباهت داشتن به مخاطبان. علت معتبر دانستن  .ج و دوست داشتنی بودن برای مخاطبان .فیزیکی جذاب، ب

و همچنین افراد  دار و متخّصص اعتبار و جذابّیت برای گوینده این است که انسانها معمواًل برای افراد صالحیت
 (. 97-96صص، 1380جذاب، بیشتر قدرت قانع کنندگی قائل هستند )بدار و دیگران، 

 های پیامویژگی -2-1-2
تواند شواهد محکم را زیرا وضوح می ،. پیام باید دارای وضوح بوده و قابل فهم باشد1بر اساس این دیدگاه، 

. پیام باید همراه با استدالل یک جانبه یا دو 2(، 160-159صص، 1381تر عرضه کند )فرانزوی، کنندهقانع
. پیام باید همراه با نتیجه گیری صریح یا غیر صریح ذکر گردد. 3(، 99، ص1380جانبه باشد )بدار و دیگران، 

گیری در پیام به صراحت مطرح شود یا به صورت تلویحی، به هوش و میزان فرهنگ و فرهیختگی اینکه نتیجه
. پیام باید در ابتدا یا انتهای پیام، همراه با منبع 4(، 344، ص1389دارد )الوئری و دی فلور،  مخاطبان بستگی

اما وقتی از منبع جّذاب استفاده می ،ذکر گردد. معرفی منبع متخّصص در ابتدای پیام، بیشتر متقاعدگرانه است
. پیام 5(، 299، ص1384ارد )حکیم آرا، شود، معرفی در ابتدا یا انتهای پیام، بر میزان تغییر نگرش تأثیری ند

باید در صورت لزوم همراه با تکرار بیان گردد. تکرار تبلیغ پیامی که از ابتدا از سوی تعدادی از مخاطبین پذیرفته 
 (.285، ص1383گردد )برکویتز، شده، باعث افزایش فروش می

 های شنونده ویژگی -2-1-3
گذار است. برخی از این خصوصیات وه دریافت پیام بسیار تأثیرهای مخاطب، بر نحدر نظر گرفتن ویژگی

  عبارتند از:
کرده باشند، از آنجا که اینگونه اگر مخاطبان از افراد با هوش یا تحصیل . سطح رشد ذهنی مخاطب:1

قناع و های گوینده برای اهای ذهنی و درستی افکار خود بیشتر اعتماد دارند، در مقابل تالشافراد به توانایی
بنابراین، الزم است تا برای مؤثر واقع شدن پیام، برای شنونده  .متقاعدسازی خود، بیشتر مقاومت خواهند کرد

های باالی گیرندگان در نظر گرفته شده و پیام، گونه که تواناییبدین .تر باشدبرابر هوشمندانه 5/1باهوش، پیام 
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گاه و ماعی نشان دادهشناسان اجتمتناسب با آنها فرستاده شود. روان اند که پیام پیچیده، پیامی که تنها اشخاص آ
، 1380ارد )بدار و دیگران، کرده نیز اثر قابل توجه دفهمند، بر افراد تحصیلباالتر از مردم عادی آن را می

  ؛(102ص
شوند میعد گوینده باید توجه داشته باشد که به طور کلی، زنان آسانتر از مردان متقا . جنسّیت مخاطب:2

 ؛(320، ص1384)حکیم آرا، 
شناسان اجتماعی، انسانها در دوران نوجوانی و جوانی تأثیرپذیرترند و از نظر روان . سن مخاطب:3
  ؛(170، ص1381شوند )فرانزوی، تر اقناع میراحت
ان ربط گوینده باید بداند که نگرشهایی که موضوع آنها خیلی به مخاطب . درگیری مخاطبان با موضوع:4

در  .های مطرح شده خیلی توجه کنندشود که مخاطبان به استداللچون باعث می ،کننددارد، به سختی تغییر می
  ؛(168، ص1381باشد )فرانزوی، پذیر نمینتیجه، اقناع و متقاعدسازی اینگونه از مخاطبان به راحتی امکان

که دارای عزت نفس کم و احساس  شناسان اجتماعی، مخاطبانیاز نظر روان. شخصیت مخاطب: 5
پذیری بیشتری دارند و در مقابل، مخاطبانی که دارای عزت نفس باال هستند، اقناع ،کفایتی اجتماعی هستندبی

 (.350، ص1389گردند )الوئری و دی فلور، دیرتر متقاعد می

 پاسخ ـ های اقناع بر اساس رویکرد شناختیشیوه -2-2
توانند به انش، حاوی اطالعات مفیدی درباره این امر بود که چه متغیرهایی میهای هاولند و همکارپژوهش

پیدا بدین صورت (؛ اما با تکامل این پژوهش، یک مشکل 124، ص1384آرا، تغییر نگرش منجر شوند )حکیم
ی دانستند برای اقناع و متقاعدسازهای زیادی برای پژوهشگران بسیاری وجود داشت و نمیشد که سردرگمی

کید بر نکات مرکزی بحث است )مثل، نیرومندی و کیفیت استدالل( و چه  مخاطبان، چه زمانی بهترین زمان تأ
کید بر عوامل پیرامونی آن )مثل، اعتبار و جذابیت گوینده، برانگیختن احساس ترس،  زمانی بهترین زمان برای تأ

گویی به این گیری )نظریه هاولند( در پاسخیاد ـ ناتوانی رویکرد پیام شهوت، آسایش، شور و هیجان مخاطب(.
، 1384سؤال، پژوهشگران را بر آن داشت تا در این زمینه فعالیتهایی را آغاز کنند )آرونسون و دیگران، 

پاسخ و دو نظریه مربوط به این رویکرد مطرح شد که هر یک،  ـ رویکرد شناختی در نتیجه، .(165-162صص
ترین رکزی و شیوه پیرامونی( را مطرح کردند. از میان این دو نظریه، متنّفذدو شیوه متفاوت پردازش )شیوه م

( پرورش یافت 1986نظریه، مدل احتمال تجزیه و تحلیل است که توسط ریچارد پتی و جان کاسیوپو )
باشد )آرونسون و دیگران، (. مدل دیگر، مدل شیوه کشف سیستماتیک ترغیب می153، ص1381)فرانزوی، 

( وضع شد. طبق این دو مدل، هر چه موضوع بحث به امور 1983( که توسط شایکن و ایگلی )163، ص1384
یعنی  ،صورت در غیر این .های مرکزی بیشتر استمخاطبان بیشتر مربوط باشد، احتمال جلب توجه آنها از راه

و توانایی او در جلب  حوصلگی آنها، نقش گوینده پیامعدم وجود انگیزه و توانایی در مخاطبان یا خستگی و بی
 (. 164 -163صص، 1384کند )آرونسون و دیگران، توجه شنوندگان، به طرق پیرامونی اهمیت زیادی پیدا می
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 شناسان اجتماعی مراحل اقناع و متقاعدسازی از نظر روان -2-3
جه(، فهم و پذیرش. کنند: دّقت )تواقناع و متقاعدسازی را به سه مرحله تقسیم می هاولند و گروه او، فرایند 

پیام را طوری  ،سپس .برای تغییر دادن نگرش مخاطب، ابتدا باید او را طوری هدایت کرد که به پیام دّقت کند
ارائه داد که آن را به طور روشن بفهمد و باالخره، او را راهنمایی کرد تا محتوای پیام را بپذیرد. به سه مرحله فوق، 

شود )بدار و افه شده است که در نتیجه، تبدیل نگرش به رفتار مساعد میدو مرحله نگهداری و عمل نیز اض
نه  ،به عبارت دیگر، پیام برای آنکه بتواند رفتار جدیدی در مخاطب ایجاد کند .(96-95صص، 1380دیگران، 

تنها باید مورد توجه، درک و پذیرش مخاطب قرار گیرد، بلکه باید برای مدت طوالنی توسط مخاطب، حفظ و 
 نگهداری شود. 

  سازی و هدف آن از نظر پیامبر و اهل بیت )ع( اقناع و متقاعد -3
( که با اراده و 434، ص16، ج1375انسان موجودی است متفکر )مطهری،  از نظر پیامبر و اهل بیت )ع(،

باشد اختیار می گویی او به محّرکها نیز از روی اراده وهای عاقالنه گرفته و پاسختواند تصمیماختیار خویش می
ساختار وجودی چنین انسانی از دو بعد فطری و طبیعی تشکیل شده است . (738، ص13، ج1375مطهری، )

به طوری که هر بعد، نگرشهایی دارد و این نگرشهای بعد فطری هستند که حقیقت وجودی او را تشکیل 
ه صورت بالقّوه و نه بالفعل. راه به فعل اما ب ،باشندبه همین جهت، در نهاد همه انسانها موجود می .دهندمی

توان به قرب الهی باشد که از طریق آن میدرآوردن نگرشهای بعد فطری انسان، پرورش و رشد این نگرشها می
هدف اصلی از  (.200-189صص، 1389باشد، دست یافت )جوادی آملی، که هدف از خلقت انسان می

 باشد.شهای بعد فطری مخاطبان میپرورش و رشد نگراقناع و متقاعدسازی نیز 

  های آن از نظر پیامبر و اهل بیت )ع(عناصر اصلی اقناع و ویژگی -3-1
های بعد فطری مخاطبان، که هدف اصلی از اقناع و متقاعدسازی از نظر پیامبر و نگرشپرورش و رشد برای 
هایی باشند اطب(، باید دارای ویژگیباشد، هر یک از عناصر اصلی اقناع )گوینده، پیام و مخ)ع( می اهل بیت

گرفتن این گردد. راز موفقیت پیامبر و اهل بیت )ع( در دستیابی به این هدف، در نظر حققمتا این هدف 
)ع( که  ها در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان بوده است. با بررسی روایات رسیده از پیامبر و اهل بیتویژگی

 توان به شرح زیر بیان کرد:ها را میاشد، این ویژگیببیانگر سیره ارتباطی ایشان می

 های گویندهویژگی -3-1-1
باشد که در سفارش پیامبر اکرم های اسالمی، ایمان از شروط اصلی برای اقناع و متقاعدسازی میدر آموزه

... ک  ُأوِصی» :)ص( به معاذ بن جبل، هنگامی که معاذ برای ترویج اسالم عازم یمن بود، به آن توصیه شده است
ان یم  ِ

ای است که همه مؤمنان گانه(. الزمه ایمان، رعایت حقوق سه127، ص74، ج1403)مجلسی، « بُلُزوِم اْلإ
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دارند، مکّلف به انجام آن هستند. این حقوق عبارتند میو به طریق اولی، کسانی که قدم در راه متقاعدسازی بر
 از:

ر اکرم )ص( این حقوق روایتی به نقل از حضرت علی )ع(، پیامبالف. حق مؤمن بر مؤمن )حق الناس(: در 
شود مگر اینکه آنها را به جای آورد یا آنکه در اند که مسلمان از آنها مبّری نمیو فرموده ، بیان کردهحق 30را تا 

  ؛(212، ص12، ج1409از آنها درگذرد )حر عاملی،  صورتی که به جای نیاورد، صاحب حق
حق  ،اندبر مؤمن )حق الله(: امام سجاد )ع( در رساله حقوق، اولین حّقی که بیان نمودهب. حق خداوند 

پس، چون با  .اما بزرگترین حّق خداوند این است که او را بپرستی و چیزی را با او شریک ندانی»باشد: الله می
، 2، ج1413، صدوق« )ندگرفته است که کار دنیا و آخرتت را کفایت ک عهده اخالص چنین کردی، خداوند بر

 ؛(618ص
حقوق، درباره حق النفس ؤمن بر خودش )حق النفس(: فراز دوم حدیث امام سجاد )ع( در رساله ج. حق م

امام  ،سپس«. اما حّق نفس خودت بر تو این است که او را به تمامی، به فرمانبرداری خداوند گماری»باشد: می
اعضای بدن انسان، از گوش و چشم و دست و پا و شکم و ... کنند به بیان حّق هر یک از )ع( شروع می

 .(618، ص2، ج1413، صدوق)
ت در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان، عالوه بر داشتن ایمان و مکّلف بودن به رعایت لوازم آن، برای موفقی

 ها عبارتند از:های دیگری نیز وجود داشته باشد، این ویژگیباید ویژگی
حضرت علی )ع( در این زمینه  :شناسان اجتماعی، اعتبار و تخصص داشتن(به تعبیر روانیا ). توانمندی 1

اُطوهُ »فرمایند: می ... ح  ِذین  ِه ُهُم الَّ ُظون  ِلِدیِن اللَّ ف  حإ ت  ُمسإ ا الإ م  ِمیِع  ِمنإ  ِإنَّ اِنِبه ج  و  ، 1366)تمیمی آمدی،  «ج 
گاهی دارند؛ حافظان دین خداوند کسانی هستند که به همه ج(85ص   ؛وانب آن احاطه و آ

اهل بیت  :شناسان اجتماعی، جّذاب و دوست داشتنی بودن(به تعبیر روانیا ). مقبول و محبوب بودن 2
)ع( همواره به این ویژگی توجه داشته و به همین جهت، خود را جزء خاندان پیامبر عصمت و طهارت معرفی 

ین سخن از امام سجاد )ع( که به هنگام اسارت در مجلس یزید و برای توان به امی ،اند. به عنوان نمونهکردهمی
مإ »اشاره کرد:  ،اقناع و متقاعدسازی اهل شام، در مذمت شهادت امام حسین )ع( بیان گردیده ي أ  دِّ ا ج  ذ  ٌد ه  مَّ ُمح 

د   د   ک  ج  ُه ج  نَّ ت  أ  مإ ع  ِإنإ ز  ِزیُد، ف  ا ی  ت  و   ک  ی  رإ ف  ت  و  ک  بإ ذ  دإ ک  ق  هف  ت  ر  ت  ِعتإ لإ ت  ِلم  ق  ي ف  دِّ ُه ج  نَّ ت  أ  مإ ع  )مجلسی،  «ِإنإ ز 
آیا جّد من است یا جّد تو؟ اگر ادعا کنی که  ،؛ ای یزید، این محمد که نامش برده شد(139، ص 45، ج1403

 از دم شمشیر گذراندی؟چرا خاندان او را  ،ای و اگر جّد من استدروغ میگویی و کافر شده ،جّد توست
در این زمینه، امام حسین : شناسان اجتماعی، شباهت داشتن به مخاطب(به تعبیر روانیا )ردمی بودن . م3

رسول خدا )ص( جای خاصی »)ع( از پدر بزرگوارشان درباره سیره رسول خدا )ص( پرسیدند، حضرت فرمود: 
رسید، در چون به مجلسی میداشت و کرد و دیگران را نیز از این کار باز میدر مجالس برای خود انتخاب نمی

، 1، ج1378، صدوق« )تا چنین کنندفرمود نشست و به دیگران نیز میمی ،ای که جای نشستن بودآخرین نقطه
  ؛(318ص
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در این زمینه امام  :شناسان اجتماعی، ظاهر فیزیکی جذّاب داشتن(به تعبیر روانیا ). جمال و تجّمل 4
، 6، ج1407)کلینی،« )زیبایی( و تجّمل )آراستگی( را دوست دارد خداوند جمال»فرمایند: صادق )ع( می

هر یک از شما باید خود را برای برادر مسلمانش، چنان آرایش دهد که »فرمایند: ایشان می ،همچنین(. 440ص
، 5، ج1409)حر عاملی، « کندآراسته می ،ای که دوست دارد او را به بهترین شکل و هیأت ببیندبرای بیگانه

    ؛(11ص
مإ »از امام باقر )ع( نقل شده است که: . خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن: 5 لَّ ع  ن   ت  اِع  ُحسإ ِتم   ااِلسإ

ل وإ ق  ن  الإ ُم ُحسإ لَّ ع  ت  ا ت  م  آموزی، خوب ؛ همانگونه که خوب سخن گفتن را می(222، ص1، ج1403)مجلسی،  «ک 
 ؛گوش دادن را نیز بیاموز

 امام رضا )ع( در قسمتی از حدیثی که پیامبرهنگام رویارو شدن با وی:  . توجه تام به مخاطب به6
ت  »فرمایند: می ،کندرا توصیف  می )ص( ف  ت  ا الإ ت   ِإذ  ف  ت  ة الإ ظ  ح  ُمال  ِرِه الإ ظ  ِمیعًا... ُجل  ن  ، 1، ج1378، صدوق) «ج 

، تمام نگاهش از روی دّقت شدبا همه جهاتش متوجه آن فرد می ،کرد؛ هرگاه به طرف کسی توجه می(317ص
 ؛بود

از »فرمایند: حضرت علی )ع( در این زمینه می ها:ها و سخن کوتاه از دانسته. سکوت از نادانسته7
زیرا که سخن تو دلیل عقل توست  ؛دوری کن ،سخن گفتن درباره چیزهایی که درباره آنها اطالعات کامل نداری

« کندکوتاه کن که این روش زیباتر است و ارزش تو را بیشتر می ،دانیو سخن را درباره چیزی هم که خوب می
 ؛(100، ص1376)لیثی واسطی، 

با بصیرت کسی است که بشنود و بیاندیشد، نگاه کند و ببیند و از عبرتها بهره » . بصیرت و شناخت:8
منان علی )ع( امیر مو .(158، ص9، ج1404)ابن ابی الحدید، « راههای روشنی را بپیماید ،آنگاه .گیرد
 ؛(66، ص1366)تمیمی آمدی، « باشدنظرش رو به فساد می ،کسی که فاقد بصیرت باشد»فرمایند: می

در راه دفاع از آیین خداوند، : »در توصیف پیامبر )ص( آمده است از حضرت علی )ع( . اراده و پشتکار:9
)ابن ابی « ن، وی را از هدفش باز نداشتهمایی تکذیب گرابندی  و گردبا دشمنانش به مبارزه پرداخت و دسته

 ؛(110، ص13، ج1404الحدید، 
ِزُن »فرمایند:  پیامبر اکرم )ص( در توصیف مؤمن می . سخن گفتن بعد از تأمل و تفکر:10 هُ  ی  م  ال  و   ک 

ه ان  ِرُس ِلس   ؛؛ مؤمن کالمش سنجیده و زبانش بسته است(311، ص64، ج1403)مجلسی،  «ُیخإ
لإ »فرمایند: امیر مؤمنان علی )ع( می نچه باید بداند و در ندانستن آن معذور نیست:. سؤال از آ 11 س 

ا ال  ُبدَّ ل   مَّ ِله ک  ع  هإ ِذُر ِفي ج  ِمِه و  ال  ُتعإ ؛ سؤال کن از آنچه باید بدانی و (284، ص1376)لیثی واسطی،  «ِمنإ ِعلإ
  ؛در ندانستن آن معذور نیستی

نشیند در دل می ،هرگاه سخنی از دل برخیزد»لی )ع( نقل شده است: از حضرت ع . اخالص در نیت:12
 ؛(287، ص20، ج1404)ابن ابی الحدید، « گذردها در نمیاز مرز گوش ،و هرگاه از زبان بیرون آید
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 :دانندامام صادق )ع( در تغییر نگرش مخاطبان، رفتار را بیشتر از گفتار تأثیرگذار می . دعوت با رفتار:13
اِس ُکونُ » اًة ِللنَّ ِتُکم وا ُدع  ِسن  لإ ِر أ  یإ ؛ با غیر از گفتار خود، دعوت کننده مردم )به (78، ص2، ج1407)کلینی،  «ِبغ 

 ؛سوی حق( باشید
اگر عالم به علمش عمل نکند، »فرمایند: در این زمینه، امام صادق )ع( می . تطبیق قول و فعل:14
 ؛(44، ص1، ج1407لینی، )ک« گیرداش در قلوب مخاطبان جای نمیموعظه

با مردم درگیر نشوید، آنها اگر »کردند: امام صادق )ع( به اصحاب خویش سفارش می . ترک مخاصمه:15
 ؛(231، ص1ق، ج1371)برقی، « بتوانند ما اهل بیت را دوست داشته باشند، دوست خواهند داشت

یستی . ساده16 ، 1366 )تمیمی آمدی، یخواهنصح و خیر(، 209، ص109 خطبه)نهج البالغه، ز
 خو بودننرم(، 176، ص67، ج1403)مجلسی،  یقین(، 419، ص13، ج1403)مجلسی،  صبر(، 226ص

، 2، ج1407)کلینی،  دوری از مراء و مزاح(، 2، ص8، ج1407)کلینی،  وقار (، 27، ص1، ج1407)کلینی، 
 ؛(665ص

عهد، ادای امانت، کوتاه کردن گیر بودن، به همه سالم کردن، متواضع بودن، وفای به سهل .17
های دیگری است که در سفارش پیامبر اکرم از ویژگی (127-126صص، 74، ج1403)مجلسی،  ...آرزوها و

 )ص( به معاذ بن جبل هنگامی که معاذ برای ترویج اسالم عازم یمن بود، توصیه شده است.

 های پیامویژگی -3-1-2 
ای که آدمی سخن بسیار تأکید شده است تا آنجا که سخن حکیمانههای اسالمی بر حکیمانه بودن در آموزه

، 1403بشنود و آن را برای دیگری بازگو کند یا به آن عمل نماید، بهتر از عبادت یک سال دانسته شده )مجلسی، 
ز این دلها نی»داشتن سخنان حکیمانه به آنها بیان شده است:  ( و راه زدودن خستگی دلها نیز عرضه183، ص1ج

)برای زدودن خستگی آنها( سخنان دلنشین حکیمانه را به آنها پیشکش  ،پس .شوندها خسته  میهمچون بدن
ه های سخن حکیمانه این است که خداوند ب(. از مهمترین ویژگی166، ص74، ج1403)مجلسی، « کنید

های (. ویژگی25، ص2ج ،1403دارد )مجلسی، بر هدایت انسان افزوده و او را از هالکت باز می ،واسطه آن
 توان برشمرد که عبارت است از:دیگری را برای سخن حکیمانه می

هُ »فرمایند: حضرت علی )ع( در این زمینه می :. دارای وضوح و قابل فهم بودن1 ِهم  ا... ف  ِم م  ال  ک  ُن الإ س  حإ  أ 
اُص  خ  امُ  الإ ع   ؛ت که خاص و عام آن را بفهمند؛ بهترین کالم، کالمی اس(124، ص1376، واسطی )لیثی «و  الإ

توان به قسمتی از وصیت حضرت علی به عنوان نمونه، می . همراه با منبع ذکر گردیدن و مستند بودن:2
سخن خود را به روایتی  ،کنند و سپس)ع( اشاره کرد که در آن، حضرت سفارش به ایجاد اصالح میان مردم می

از جدتان شنیدم که فرمود: اصالح نمودن بین مردم از یک سال »یند: فرمااز پیامبر اکرم )ص( مستند کرده و می
 ؛(256، ص42، ج1403)مجلسی، « نماز و روزه برتر است
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در قسمت دیگری از وصیت حضرت علی )ع(، ایشان به امر به  گیری بیان شدن:. همراه با نتیجه3
اگر امر به معروف و نهی از »فرمایند: یمعروف و نهی از منکر سفارش فرموده و در نهایت، به عنوان نتیجه م

« گردددعایتان مستجاب نمی ،وقت هر چه دعا کنید آن .گردندمنکر رها شود، اشرار شما بر شما مسلط می
 ؛(256، ص42، ج1403)مجلسی،

توان به مناظره امام رضا )ع( با صاحبان عقاید مختلف در موضوع به عنوان نمونه، می. مستدل بودن: 4
های محکم، به محاّجه با طرف و نبوت و امامت و معاد اشاره کرد که در آنها حضرت با بیان استداللتوحید 

-246صص، 4، ج1393شهری، فرمودند )محمدی ریمقابل پرداخته و در نهایت، سخن خویش را اثبات می
 ؛(407

شده است که  از ابن عباس نقل . در صورت لزوم، برای فهماندن مقصود به مخاطب، تکرار شدن:5
کردند )مجلسی، فرمودند، برای فهم مخاطب، آن را سه مرتبه تکرار میرسول اکرم )ص( هرگاه سخنی بیان می

 ؛(234، ص16، ج1403
گویی های نیکویی اسالم شخص را دم فرو بستن از بیهودهرسول اکرم )ص( از نشانه. بیهوده نبودن: 6

ِن »فرمایند: دانسته و می ِم ِإسإ  ِمنإ ُحسإ ِنیهِ  ال  عإ ا ال  ی  م  ِفیم  ال  ک  ُکُه الإ رإ ِء ت  رإ م   ؛(136، ص2، ج1403)مجلسی، « الإ
داشتن آن های امام صادق )ع( به شیعیان، نگه داشتن زبان و بازیکی از توصیه. کلمات زشت نداشتن: 7

ُکمإ »باشد: از سخنان زشت می ت  ِسن  لإ ُظوا أ  ف  ِن... و  ق   و  احإ ا ع  وه  ِل و  ُکف  وإ ق  ، 68، ج1403)مجلسی، « ِبیِح الإ
ظ  و  ِإنإ »فرمایند: (. حضرت علی )ع( نیز در تقبیح گفتار زشت می286ص فإ اق   ال  ُتِسِئ اللَّ یإ  ض  ل  اب ک  ع  و  ج   «الإ

 ؛؛ بد سخن مگو، هر چند جواب دادن بر تو تنگ باشد(223، ص1366)تمیمی آمدی، 
، 1366گویی )تمیمی آمدی، گویی و بیهودههگویی سبب یاوی و زیادهدر روایات، پرگوی . به اندازه بودن:8

ای »فرمایند: ( و عامل از بین رفتن حکمت دانسته شده است. امام کاظم )ع( در سفارش به هشام می212ص
چنان است که بر نابودی خود کمک کرده باشد: هر که  ،هشام، هر که سه چیز را بر سه چیز مسلط گرداند

هایش نابود کند و گوییهای حکمتش را با زیادهاندیشه خود را با آرزوی درازش به تیرگی کشاند و طرفهروشنایی 
های نفسش خاموش سازد، چنان است که هوس خود را در راه ویرانی خردش آموزی خود را با شهوتپرتو عبرت

، 1، ج1407)کلینی، « خته استکمک کرده باشد و هر که خردش را ویران کند، دین و دنیای خود را تباه سا
 ؛(17ص

دانند که به حسن حضرت علی )ع( بهترین گفتار را گفتاری می . حسن تألیف و ترکیب )نظم( داشتن:9
هُ »ترتیب و نظم آراسته باشد:  ان  ا ز  ِم م  ال  ک  ُن الإ س  حإ ُن  أ  اِم  ُحسإ ظ   ؛(124، ص1376، واسطی )لیثی...« النِّ

امام حسن )ع( به نقل از هند بن ابی هاله تمیمی که توصیف کننده  ی( بودن:معن . جامع )کم لفظ و پر10
فرمایند: رسول خدا )ص( به تمام جوامع کلم )گفتارهای جامع(، آشکارا سخن می ،زیبایی پیامبر )ص( بود

(. در حدیث دیگری از پیامبر 150، ص16، ج1403آنکه در آن فزونی یا کاستی باشد )مجلسی، بی ،گفتمی
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اراً »است:  ص( آمده) ِتص  ُم اخإ ال  ک  ُتِصر  ِلي  الإ ِلِم و  اخإ ک  اِمع  الإ و  ، 4، ج1405)ابن ابی جمهور،  «ُأوِتیُت ج 
 ؛؛ به من سخنان جامع داده شده و کالم برای من کاماًل مختصر شده است(120ص

یبا بودن:11 د: بهترین سخنی را که فرماینامام باقر )ع( درباره نحوه سخن گفتن با مردم می . نیکو و ز
اِس »دوست دارید درباره شما گفته شود به مردم بگویید:  ن   ُقوُلوا ِللنَّ س  حإ ال  ِفیُکمإ  أ  نإ ُیق  ون  أ  ا ُتِحب  )کلینی، « م 

(. زیاد شدن دارایی، افزایش روزی، به تأخیر افتادن مرگ، محبوب شدن انسان نزد خانواده 165، ص2، ج1407
ز فوایدی است که توسط امام سجاد )ع( در وصف گفتار نیک، بیان شده است )مجلسی، و دخول در بهشت، ا

 ؛(310، ص68، ج1403
دانند امام علی )ع( بدترین گفتار را گفتاری می . نقض نشدن قسمتی از کالم توسط قسمت دیگرش:12

ِل »که قسمتی از آن، قسمت دیگرش را نقض کند:  وإ ق  ر  الإ ض   ش  ق  ا ن  ُض  م  عإ ضاً ب  عإ ، 1375شهری، ری )محمدی« ُه ب 
 (. 2743، ص3ج

 های مخاطبویژگی -3-1-3 
های مخاطبان را بشناسد گر گوینده بخواهد در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان موفق باشد، ابتدا باید ویژگیا

یکی از اصول  .با توجه به این شناخت، با مخاطب ارتباط برقرار کرده و به متقاعدسازی او اقدام کند ،و سپس
سازی همه عناصر و لوازم ارتباط با مخاطب است.  به معنای هماهنگ است کهارتباط با مخاطبان، اصل تناسب 

ن است که بتوانند با ایاند، برای اینکه پیامبران از جنس بشر بوده و از میان آنها و به زبان امتشان برانگیخته شده
گاهی از موقعیت مخاطبان خود و بیانی  ت را بر مخاطبان خود تمام کنند وشن، با مردم ارتباط برقرار و حجرآ

بیانگر توجه آنها به اصل تناسب  ،(. روایات رسیده از پیامبر و اهل بیت )ع( نیز172-170صص، 1394)بیات، 
 باشد:های مطرح شده در این روایات به شرح ذیل میویژگی .در ارتباط با مخاطبان است

قتیبی از ابو  :شناسان اجتماعی، سطح رشد ذهنی مخاطب(به تعبیر روانیا )اطب . توان و ظرفیت مخ1
ید: جعفر بصری نقل می همراه یونس بن عبد الرحمان خدمت امام رضا )ع( رسیدیم. او به امام از »کند که او گو

فکر و عقل و اندیشه آنها توان امام )ع( فرمود: با آنها مدارا کن،  .گالیه کرد ،دیدنامالیماتی که از افراد و یاران می
 ؛(68، ص2، ج1403)مجلسی، « دریافت این مطالب را ندارد

کند با افرادی که از نظر به مالک اشتر توصیه می ایامام علی )ع( در نامه . شخصیت مخاطب:2
)نهج   اندزیرا آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده ،روابط نزدیک برقرار کند ،شخصیت، اصیل هستند

 ؛(575، ص53نامهالبالغه، 
اهل در برخی از موارد،  :شناسان اجتماعی، درگیری فرد با موضوع(به تعبیر روانیا ). خبرگی مخاطب 3

های اقناعی متفاوتی ارائه افراد، پاسخو ضعف و قوت دانش ال، به نسبت خبرگی در جواب یک سؤ بیت )ع(
ثی از امام صادق )ع( اشاره کرد که در پاسخ به اینکه آیا پروردگار بر این توان به حدی؛ به عنوان نمونه میاندکرده

خداوند »مرغ بزرگ شود فرمودند: آنکه دنیا کوچک شود یا تخممرغی داخل کند بیقدرت دارد که دنیا را در تخم
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در . (130، ص1398 )صدوق، «تواند باشدکه تو از من پرسیدی نمیرا شود و آنچه به عجز نسبت داده نمی
پاسخ به چگونگی هشام برای پرسد و ال را از هشام میخصی به اسم عبدالله دیصانی این سؤروایتی دیگر، ش

ای هشام، چند حس داری؟ گفت: »فرمایند: می عبدالله دیصانی به امام صادق )ع( مراجعه کرده و  امام )ع(
فرمود: اندازه بیننده آن چقدر است؟  گفت باصره )یعنی چشم(.تر است؟ پنج حس. فرمود: کدام یک کوچک

تر از آن. امام )ع( فرمود: ای هشام به جلو برو و به باالی سرت نگاه کن و به گفت: اندازه یک عدس یا کوچک
بینم. امام )ع( ها و نهرها میها و کوهها و بیابانها و کاخبینی؟ گفت: آسمان و زمین و خانهمن بگو چه می

تواند جهان را در تر از عدس درآورد میبینی در یک عدس یا کوچکآنچه را تو می فرمود: آنکه توانست
 ؛(79، ص1، ج1407)کلینی،  «مرغ بزرگ شودآنکه جهان کوچک و تخممرغی درآورد بیتخم

شنیدم که امام صادق )ع( به ابو جعفر احول فرمود: »گوید: در این زمینه، راوی می . سن مخاطب:4
 ؛(93، ص8، ج1407)کلینی، « تر  هستندان آور که آنان به هر خیر و نیکی شتابندهروی به نوجوان»

ها و گونه خصلتبا دو ،گرچه زن و مرد در انسانیت برابرند، ولی دو گونه انسانند . جنس مخاطب:5
شناسی های متفاوت و روانشناخت خصلت ،(. بدون شک29، ص19، ج1375شناسی )مطهری، دوگونه روان

زن و مرد، تأثیر بسیار زیادی در اقناع و متقاعدسازی هر یک از آنها خواهد داشت. پیامبر گرامی اسالم جنس 
چه خوبند فرزندان »فرمایند: ده معرفی کرده و مینگیردختران را اهل مالطفت و انس زنان و ،)ص( در حدیثی

« ا خیر و با برکت و اهل پاکیزگیدختر؛ اهل مالطفت )عواطف(، کمک کننده و یاری دهنده، انس گیرنده، ب
(. این حدیث بیانگر این است که در اقناع و متقاعدسازی زنان و دختران، 362، ص21، ج1409)حر عاملی، 

 ؛زود متقاعدشده و انس خواهند گرفت ،اگر با مالطفت با آنها برخورد شود
ده درجه دارد؛ مانند پلکان،...  ایمان»فرمایند: امام صادق )ع( در این باره می. درجه ایمان مخاطب: 6

بگوید: تو هیچی و از  ،ل )نخستین درجه( استمین درجه است، به آنکه در پله اومبادا کسی که در دو ،پس
 ؛(45، ص2، ج1407)کلینی، « ای نداری و همین طور تا دهمین درجهایمان بهره

ی دارای دو حالت میل و قلب آدم»فرمایند: حضرت علی )ع( می ع روحی و روانی مخاطب:. تنو 7
روح و روان آدمی وقتی چیزی را با  زیراشما از در میل و رغبت به آن وارد شوید،  .رغبت و اکراه و تنفر است

 ؛(66، ص1366)تمیمی آمدی، « بنددناخوشی و تحمیل پذیرفت، چشم بر آن می
کنیم لغات مختلف، مشاهده میها و در مکالمات امام رضا )ع( با افراد مختلف از زبان . زبان مخاطب:8

ب حاضرین گردیده دهند و این کار سبب تحّیر و تعجکه حضرت )ع( با زبان و لغت خودشان به آنها پاسخ می
، 1419کنند که امام )ع( به زبان و لغت آنها از خودشان داناتر است )ابن حمزه طوسی، و همگی اقرار  می

 ؛(188ص
آورد هجوم نمی ،فرمایند: شبهات، به کسی که زمانه خود را بشناسدامام صادق )ع( می . زمان مخاطب:9

 ؛(27، ص1، ج1407)کلینی، 
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از حضرت علی )ع( نقل شده است که برای هر موقعیتی، سخنی است )لیثی  . مکان مخاطب:10 
 ؛(402، ص1376واسطی، 
م، گوناگونی سرشت های میان مردعلت تفاوت»فرمایند: علی )ع( می امام . تنّوع سرشت مخاطب:11

 ؛(471، ص234خطبه ،البالغه)نهج« آنان است
در حدیثی از امام صادق )ع(، این نیازها چهار چیز شمرده شده است که  . نیازهای دنیوی مخاطب:12

 ؛(198، ص1، ج1362، صدوقیکی از آنها، آسایش )امنیت( است )
اسالمی، گوینده  هایموزه(: از نظر آ106، ص1386محمدی، )خان مطلوب مخاطب. وضعیت 13

ها و وضعیت مطلوب آنان نیز باید توجه آلهای موجود مخاطبان، به ایدهعالوه بر تنظیم پیامش بر اساس ویژگی
فراتر برده و به هدف از خلقت آنها  ،داشته باشد و سعی کند تا مخاطبان را از وضعیت موجودی که در آن هستند

فرمایند: به عنوان نمونه، امام حسین )ع( می .رد توجه اهل بیت )ع( بوده استمتوجه سازد. این ویژگی همواره مو
باشی، از آنکه در دست ای، همواره در حال نابود کردن عمرت میای فرزند آدم، از زمانی که از مادر متولد شده»

گیرد و نیا توشه میداری )از عمر خود( برای روزی که در پیش رو داری )روز رستاخیز( توشه برگیر. مؤمن از د
 (. 79، ص1408)حلوانی، « بردکافر لّذت می

 های اقناع و متقاعدسازی از نظر پیامبر و اهل بیت )ع(شیوه -3-2
برای کسی که قصد تغییر نگرش و اقناع و متقاعدسازی دیگران را دارد، ضروری است که عالوه بر توجه    

های اقناع و متقاعدسازی مخاطبان نیز پیام و مخاطب، با شیوه های عناصر اصلی اقناع یعنی گوینده،به ویژگی
 ها عبارتند از: های خاص آن بهره بگیرد. این شیوهآشنا باشد تا بتواند در هر موقعیت و برای هر فرد، از شیوه

در مناظرات اهل بیت )ع(،  شیوهای از کاربرد این به عنوان نمونه . شیوه حکمت )استدالل برهانی(:1 
گوید: زندیقی از امام صادق )ع( درباره وجود قادر توان به روایتی به نقل از هشام بن حکم اشاره کرد که مییم

صانع، برای عالم سؤالی پرسید. امام )ع( در جواب او، با پرسیدن سؤال در مورد عّلت باقی مصنوعات )مثل 
او را به تعّقل واداشته و در نهایت،  ،صنوع کردههای محکم( و اینکه آنها را عّلتی غیر از آن اشیاء، مساختمان
، 2ج ،1403گیرند که صانع این عالم هم اینگونه است، جز اینکه جسم و صورت نیست )طبرسی، نتیجه می

  ؛(332ص
همراهی کردن با مخاطب )استفاده از معتقدات یکی از مصادیق این شیوه،  حسن:ا. شیوه جدال 2

باشد. امام رضا )ع( با استناد به کتاب تورات، از این شیوه در برابر مطلوب( میمخاطب، برای رسیدن به نتیجه 
      ؛(422-421صص، 2،ج1403)طبرسی،  رأس الجالوت برای اثبات نبوت پیامبر اکرم )ص( بهره بردند

شناسی شور و هیجان مخاطب در روان برانگیختن )یا روش. شیوه استفاده از خطابه حماسی 3
ضرت علی )ع( پس از ورود به صحرای صفین، برای در اختیار گرفتن آب فرات از دست شامیان، ح :اجتماعی(

شما را به پیکار  ،شامیان با بستن آب»اصحاب خویش بهره گرفته و فرمودند:  متقاعدسازیبرای  شیوه از این
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بنشینید و یا شمشیرها را از اند، اکنون بر سر دو راهی قرار دارید: یا به ذّلت و خواری بر جای خود  دعوت کرده
 ؛(103، ص51 خطبه)نهج البالغه، « خون آنان سیراب سازید تا از آب سیراب شوید

به  :شناسی اجتماعی(آسایش مخاطب در روان برانگیختن)یا روش . شیوه استفاده از اخالق حسنه 4
خ بزرگوارانه امام حسن )ع(، در جواب توان به پاسای از استفاده این شیوه در سیره اهل بیت )ع(، میعنوان نمونه

یعنی خوراک و پوشاک و مهمان  ،های مرد شامی به ایشان اشاره کرد. حضرت با فراهم آوردن لوازم آسایشدشنام
ای با او برخورد کردند که نگرش او نسبت به ایشان تغییر کرده و گفت: کردن مرد شامی در منزل خویش، به گونه

باشی ترین خلق خدا در نزد من بودید، اما االن تو بهترین خلق خدا نزد من میمبغوضتا به حال تو و پدرت، 
 ؛(344، ص43، ج1403)مجلسی، 

به عنوان شناسی اجتماعی(: ترس مخاطب در روان برانگیختنروش یا ) انذار و تحذیر. شیوه استفاده از 5
ید: امام »ن حدیث اشاره کرد: توان به ایای از استفاده اهل بیت )ع( از این شیوه، مینمونه سلیمان جعفری گو

نشینی؟ پدرم گفت: او دایی من است. حضرت رضا )ع( به پدرم گفت: چرا با عبدالرحمان بن یعقوب می
یا با او بنشین و ما را ترک کن و یا با ما باش و  .فرمود: درباره خداوند عقیده بدی دارد و به جسمانّیت او باور دارد

پدرم گفت: من که در فکر و عقیده با او همراه نیستم، آیا در این مورد گناهی بر من است؟ امام  او را واگذار.
)مجلسی، « کنی که او مورد خشم خداوند واقع شود و تو نیز در آنجا شریک بالی او گردی؟فرمود: فکر نمی

   ؛(195، ص71، ج1403
 ،اندتقاعدسازی افرادی که فریفته دنیا گردیدهدر م شیوهامام علی )ع( از این  . شیوه تمثیل و تجسیم:6

دنیای حرام همچون ماری سمی است که پوست آن نرم، ولی زهر کشنده در درون »اینگونه استفاده کرده است: 
  ؛(653، ص119حکمت)نهج البالغه، « دارد

داستان مردی از امام صادق )ع( در متقاعدسازی مخاطبان، با استفاده از این شیوه،  گویی:. شیوه قّصه7
تا اینکه زبانش را نیکو، قلبش را خداترس و نّیتش را  شد،بنی اسرائیل را بیان کردند که دعایش مستجاب نمی

  ؛(324، ص2، ج1407پاک گرداند و دعایش مستجاب شد )کلینی، 
یک ایمان:. 8 مایند: فرخویش پرداخته و میامام حسین )ع( در سفر کربال به توجیه علت قیام  شیوه تحر

با استفاده از این شیوه، ایمان یاران  ،و در ادامه« شودباطل نهی نمیاز شود و بینید که به حق عمل نمینمی مگر»
، 1382)شریفی و دیگران، « باید مؤمن از خداوند آرزوی مرگ کند»فرمایند: خویش را تحریک کرده و می

  ؛(398ص
در سیره اهل بیت  شیوه بر اکرم )ص( بیانگر استفاده از ایناین حدیث از پیام سازی وجدان:بیدار شیوه. 9

عقل ندارد کسی که برای دنیا جمع کند و شعور ندارد کسی که در پی شهوات آن باشد و از علم »باشد: می )ع(
  ؛(122، ص70، ج4103)مجلسی، « گری بپردازدبهره است کسی که بر سر آن به ستیزهبی
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یض: شیوه. 10 است، این حدیث از  شیوه از متقاعدسازیای از احادیثی که بیانگر این ونهنم تبشیر و تحر
هایش او را از پرداختن به عیوب دیگران بشارت باد بر کسی که پرداختن به عیب»باشد: پیامبر اکرم )ص( می

  ؛(169، ص8، ج1408)کلینی، « بازداشته است
از این روست که  .شیوه فراوان استفاده شده است در سیره اهل بیت )ع( از این . شیوه تذّکر و موعظه:11

( و یا رسول 85، ص1376)لیثی واسطی، « دلت را توسط موعظه، زنده گردان»فرمایند: حضرت علی )ع( می
دهند که دیدارش، انسان را به یاد خداوند بیاندازد و سخنش، به علم اکرم )ص( دستور به همنشینی با کسی را می

  ؛(23، ص12، ج1409ملش، انسان را به سوی آخرت تشویق کند )حر عاملی، انسان بیافزاید و ع
 شیوه: امام صادق )ع( در تشویق دیگران برای به کارگیری این خوانیذکر مصیبت و مرثیه . شیوه12

فرماید: هیچ کس نیست که در رابطه با امام حسین )ع(، نظمی بسراید و دیگران را تبلیغی، به جعفر بن عفان می
  ؛(283، ص44، ج1403سازد )مجلسی، گریاند و خود بگرید، مگر آنکه خداوند بهشت را بر او واجب میب

حضرت علی )ع( در اعتراض به نافرمانی کوفیان و در پاسخ به سخن قریش در حق  . شیوه طرح سؤال:13
متقاعدسازی کوفیان و با طرح سؤال، سعی در « ولی دانش نظامی ندارد ،طالب مرد دلیری استپسر ابی»وی که 

  ؛(77، ص27خطبهپاسخ به این گفته قریش را داشتند )نهج البالغه، 
امام سجاد )ع( با نشان دادن صالحین و علماء )به عنوان اسوه(، به  ها:. شیوه نشان دادن اسوه14

کشاند و یهمنشینی با صالحین، انسان را به سوی صالح مفرمایند: متقاعدسازی مخاطبان اقدام کرده و می
 ؛(20، ص1، ج1407)کلینی، گردد مؤدب شدن به آداب علماء، سبب زیادی عقل انسان می

هایی که تا کنون ذکر شد، شیوه حکمت )استدالل از شیوه های گوینده:. شیوه استفاده از ویژگی15
انگیزه  ،ه مخاطبشاگردان آنها کاربرد داشته ک حسن، در صورتی توسط اهل بیت )ع( وابرهانی( و شیوه جدال 

در غیر این صورت، به تناسب موقعیت زمانی و مکانی  .حسن را داشته باشداو توانایی استدالل برهانی و جدال 
های دیگر ذکر شده در این مقاله، مورد استفاده اهل بیت )ع( و شاگردان و شرایط روحی و حاالت افراد، شیوه

ده توانمند، شیوه استفاده از گوینده محبوب، شیوه استفاده از شده است. شیوه استفاده از گوینآنها واقع می
بدین معنی که  .باشدها میاز جمله این شیوه ،گوینده مردمی و شیوه استفاده از گوینده آراسته و دارای جمال نیز

اقناع و  های ذکر شده نیز برایها، شیوهدر صورت عدم وجود انگیزه و توانایی در مخاطبان، در کنار سایر شیوه
 سازی مخاطبان کاربرد داشته است. متقاعد

 مراحل اقناع و متقاعدسازی از نظر پیامبر و اهل بیت )ع(  -3-3
گانه ابتدایی در متقاعدسازی، توجه و فهم و پذیرش مخاطب . از نظر پیامبر و اهل بیت )ع(، مراحل سه1

هایی را برای عناصر اصلی اقناع )گوینده و ژگیشدن این هدف، پیامبر و اهل بیت )ع( وی حققمباشد. برای می
های اقناع و متقاعدسازی که در این اند که در این مقاله بیان گردید. همچنین شیوهپیام و مخاطب( ذکر کرده

 ؛در جهت توجه و فهم و پذیرش مخاطب کاربرد داشته است ،مقاله ذکر گردید نیز
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که مورد توجه و فهم  یینگرشهاایمان یعنی باشد. آن، ایمان می. مرحله چهارم در متقاعدسازی، به تعبیر قر2
تحّول »(؛ به عبارت دیگر، 14 /49 و پذیرش مخاطبان قرار گرفته، از ذهن به قلب آنان داخل گردد )حجرات:

به رعایت کردن حّق  پیامبر و اهل بیت )ع( (. دستور14، ص1366منجر گردد )باقری، « تحّول قلبی»به « ذهنی
  ؛حّق الناس و حّق النفس، در راستای رسیدن مخاطبان به ایمان بوده است الله،

ایمان داخل . پنجمین مرحله، نگهداری است. از آنجا که غفلت و نسیان همواره بر انسان عارض است، 3
لب در ق ایمانباید سعی شود تا (؛ بنابراین، 137 /4 ، احتمال خروج آن وجود دارد )نساء:مخاطبان شده در قلب

 مخاطبان، ثابت و استوار نگاه داشته شده و استقرار یابد. راه استقرار ایمان در قلب مخاطبان عبارت است از:
یعنی حّق الله، حّق  ،رعایت حقوقی که بر عهده آنها گذاشته شده الف: مداومت و استمرار مخاطبان بر

بلکه  ،ستقرار یک حالت نخواهد شداستمرار یک عمل، به خودی خود موجب ا ،الناس و حّق النفس. البته
زیرا مداومت بدون محافظت، سازنده عادات سطحی و خشک  ،عالوه بر مداومت، محافظت نیز ضروری است

باشد. اگر مداومت ناظر به کّمیت است، محافظت محافظت بدون مداومت نیز اصاًل سازنده نمی ،است و البته
باشد ضوابط ظاهری و باطنی عمل است، ناظر به کیفّیت می که به معنای دقت و توجه برای ایفای شرایط و

   ؛(20، ص1365)باقری، 
تذّکر و  تبشیر و تحریض، ب: یکی دیگر از راههای استقرار ایمان در قلوب مخاطبان، استفاده از شیوه

ر این مقاله به باشد که دها میشیوه نشان دادن اسوه سازی وجدان وبیدارموعظه، انذار و تحذیر، تحریک ایمان، 
شده در روایات است:  نیز از دیگر راههای بیان درخواست از خداوند برای استقرار ایمان، ؛ستآنها اشاره شده ا

استفاده از این  .(149، ص52، ج1403)مجلسی،  «ها، قلب مرا بر دین خودت تثبیت کنای تغییردهنده قلب»
گردد تا مخاطبانی که بر اثر ب را به همراه دارد، سبب میها عالوه بر اینکه توجه و فهم و پذیرش مخاطشیوه

اند، متوجه کوتاهی خویش غفلت و نسیان، مداومت و محافظت بر برخی از اعمال و تکالیف را از دست داده
 ؛شده و دوباره ایمان در قلوبشان استقرار یابد

در بعد  ن است که مخاطببرای ای باشد. همه مقدمات مذکورعمل می ،ششمین مرحله متقاعدسازی. 4
وند عمل، با اراده و اختیار خودش، به پرورش و رشد بعد فطری خویش اقدام کرده و در نهایت، به سوی خدا

 شود، متقاعدسازی به معنای واقعی صورت گرفته است. محقق تقّرب پیدا کند. اگر این هدف

    سازی اقناع و متقاعد مراحل ها ووجوه اشتراک و اختالف دو دیدگاه در زمینه عناصر، شیوه -4
بیت )ع(، های بدست آمده از روایات پیامبر و اهلشناسان اجتماعی و آموزههای روانتا کنون با استفاده از آموزه 

دو  وجوه اختالف و اشتراکمتقاعدسازی بیان گردید، اکنون  ها و مراحلدو دیدگاه در زمینه عناصر، شیوهنظرات 
  شود:وعات ذکر میدیدگاه در این موض
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 های آنعناصر اقناع و ویژگی وجوه اختالف و اشتراک در زمینه -4-1 
. اعتبار 1یعنی گوینده عبارتند از:  ،های مشترک بین دو دیدگاه در مورد اولین عنصر از عناصر اقناعویژگی

جذاب که با عنوان  . ظاهر فیزیکی2بیان شده، « توانمندی»های اسالمی با عنوان )تخّصص( که در آموزه
. 4ذکر گردیده، « مقبول و محبوب بودن». دوست داشتنی بودن که با عنوان 3آمده، « تجّمل و آراستگی»

بیان گردیده است. در کنار این وجوه اشتراک، از نظر « مردمی بودن»شباهت داشتن به مخاطب که با عنوان 
های دیگری باشد که مورد اید دارای بسیاری از ویژگیهای اسالمی، برای متقاعدسازی مخاطبان، گوینده بآموزه

از جمله: ملزم بودن به رعایت حّق الله، حّق النفس و حّق الناس،  ،شناسان اجتماعی قرار نگرفته استتوجه روان
 اخالص، بصیرت، شرح صدر، صداقت و... که در این مقاله ذکر گردید.

ر از عناصر اقناع نیز نقطه اشتراک و اختالف دارند. دارای دو دیدگاه در زمینه پیام، به عنوان دومین عنص
گیری بودن، وضوح و قابل فهم برای همه )خاص و عام( بودن، همراه با منبع )مستند( بودن، همراه با نتیجه

های باشد. اما از نظر آموزههای مشترک بین دو دیدگاه میمستدل بودن، در صورت لزوم تکرار شدن، از ویژگی
های ذکر ی، ویژگی خاص پیام این است که باید حکیمانه باشد و پیام حکیمانه، عالوه بر داشتن ویژگیاسالم

از جمله  .توان آنها را مشاهده کردشناسان اجتماعی نمیهای روانهای دیگری نیز دارد که در آموزهشده، ویژگی
 ه در این مقاله بیان گردید. گویی  به دور باشد  کاینکه: بیهوده نباشد، زشت نباشد، از زیاده

های مخاطب، به عنوان سومین عنصر از عناصر در مورد نقاط اشتراک و اختالف دو دیدگاه در زمینه ویژگی
های موجود مخاطبان )سطح رشد ذهنی، شخصیت، دو دیدگاه در اینکه گوینده، باید ویژگی ،توان گفتاقناع می

با یکدیگر اشتراک  ،با توجه به آنها برای متقاعدسازی اقدام کند ،سبگیرد و سپ سن، جنس، خبرگی( را در نظر
ها یعنی آلهای موجود مخاطبان، باید به ایدههای اسالمی، گوینده عالوه بر توجه به ویژگیدارند؛ اما در آموزه

های ویژگیوضعیت مطلوب مخاطبان و رساندن مخاطبان به آن نیز توجه داشته باشد. این ویژگی به همراه برخی 
 شود. شناسان اجتماعی دیده  نمیهای رواندیگر مخاطب که در این مقاله ذکر شده، در آموزه

 های اقناع و متقاعدسازی شیوهوجوه اختالف و اشتراک در زمینه  -4-2 
دو دیدگاه در این مطلب با یکدیگر اشتراک دارند که در صورت وجود انگیزه و توانایی در مخاطب و عدم 

سازی از طریق اقناع و متقاعد یعنی ،حوصلگی او، بهتر است از شیوه مرکزی اقناع و متقاعدسازیتگی و  بیخس
و در غیر این صورت، از شیوه  متقاعدسازی او اقدام کرداستدالل و برانگیختن تعّقل و تفّکر مخاطب، به 

نگیختن احساسات مخاطب )مثل ترس، از طریق برا یعنی اقناع و متقاعدسازی ،پیرامونی اقناع و متقاعدسازی
متقاعدسازی مخاطب از طریق اعتبار و جذابیت گوینده، به  آسایش، شور و هیجان( و اقناع و متقاعدسازی

 اقدام کرد. 
 سازی در روایات، که در این مقاله نیز از آنها یاد شده است، شیوهاز مصادیق شیوه مرکزی اقناع و متقاعد

های اسالمی برای شیوه پیرامونی توان نام برد. در آموزهحسن را میاشیوه جدال و حکمت )استدالل برهانی( 
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عبارتند از:  ،توان مصادیقی یافت. مصادیقی که در این مقاله به آنها اشاره شده استمتقاعدسازی نیز میاقناع و 
اخالق  .2ناسی اجتماعی(، شبرانگیختن ترس مخاطب، در روانبا  متقاعدسازی)یا  استفاده از انذار و تحذیر .1

استفاده از خطابه حماسی  .3، شناسی اجتماعی(برانگیختن آسایش مخاطب، در روانبا  متقاعدسازی)یا  حسنه
)یا های گوینده ویژگی .4شناسی اجتماعی(، برانگیختن شور و هیجان مخاطب، در روان با )یا متقاعدسازی

 شناسی اجتماعی(.رواناعتبار و جذابیت گوینده، در  با متقاعدسازی
از شهوت، که به عنوان یکی از مصادیق شیوه پیرامونی، مورد تأیید  بنابراین، دو دیدگاه به استثناء استفاده

استفاده از شور و هیجان، ترس،  یعنی ،، در بقیه مصادیق شیوه پیرامونیاست شناسان اجتماعی قرار گرفتهروان
یا شناسی اجتماعی(، استفاده از گوینده توانمند )گوینده جذاب در روان یا، استفاده از گوینده آراسته )آسایش

داشتنی در گوینده دوستیا شناسی اجتماعی(، استفاده از گوینده محبوب )گوینده معتبر و متخصص در روان
شناسی گوینده دارای شباهت به مخاطب در روانیا شناسی اجتماعی(، استفاده از گوینده مردمی )روان
 با یکدیگر اشتراک دارند.  ،ماعی(اجت

های اقناع و متقاعدسازی، فقط های اسالمی، شیوهآموزهاز نظر  اما نقطه اختالف دو دیدگاه در این است که
های دیگری که در این مقاله به آنها اشاره شد، وجود دارد بلکه شیوه ،گرددبه شیوه مرکزی و پیرامونی خالصه نمی

 مخاطبان استفاده کند. متقاعدسازیها برای تواند از این شیوهعیت مخاطبان، میکه گوینده به تناسب وض

 وجوه اختالف و اشتراک در زمینه مراحل اقناع و متقاعدسازی -4-3 
یکدیگر اشتراک با توّجه و فهم و پذیرش و نگهداری و عمل است، دو دیدگاه در اینکه مراحل متقاعدسازی، 

شناسان اجتماعی وجود ندارد. در مورد های روانیعنی ایمان، در آموزه اعدسازیمتقمرحله چهارم اما  ؛دارند
شناسان اجتماعی، تنها تشویق و تنبیه را به روان نگهداری نیز باید گفت کهیعنی  ،متقاعدسازیپنجمین مرحله از 
، عالوه بر تشویق اند، اما در این مقالهبرای نگهداری نگرش جدید در مخاطبان بیان داشتهعنوان یک عامل 

دیگری نیز برای نگهداری نگرش جدید در  هایشیوه، شیوه انذار و تحذیر(تبشیر و تحریض( و تنبیه ) شیوه)
 شناسان اجتماعی بیان نگردیده است. ها، توسط روانذکر شده که هیچ کدام از این شیوهمخاطبان 

 گیری نتیجه
 و رسوخ پیام آنها به عمق جان انسانها پیامبر و اهل بیت )ع( راز بقای اقناع و متقاعدسازی ،رسدبه نظر می

. اعتقاد به اینکه 1: است شناسان اجتماعی مغفول ماندههای زیر باشد که از نظر روانبه صورت دائم، ویژگی
 توجه و فهم و پذیرشبرای  پیامبر و اهل بیت )ع( . تالش2ماهّیت انسان از دو بعد فطری و طبیعی تشکیل شده، 

های بعد فطری که به صورت بالقّوه در نهاد همه انسانها وجود دارد. تحّول مخاطبان مخاطبان، نسبت به نگرش
های بعد در پرورش و رشد نگرش پیامبر و اهل بیت )ع(. سعی 3توان تحّول ذهنی نامید، در این مرحله را می
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پیامبر و اهل بیت . تالش 4قلبی )ایمان( نامید، توان تحّول فطری مخاطبان. تحّول مخاطبان در این مرحله را می
 های پرورش و رشد یافته بعد فطری مخاطبان )نگهداری ایمان مخاطبان(.در جهت نگهداری نگرش )ع(

های بعد فطری به نگرش عالوه بر توجه پیامبر و اهل بیت )ع(اقناع و متقاعدسازی مخاطبان، در فرایند 
های گوینده و پیام و شنونده( و همچنین، توّجه به عناصر اصلی اقناع )ویژگیانسانها، دو ویژگی دیگر یعنی، 

و متقاعدسازی مخاطبان، موجب شده تا الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت )ع( از پویایی  های اقناعتوجه به شیوه
 خاصی برخوردار باشد. 

 



 
 
 

کار  ی / اجتماع یشناسها در روانمدل نی)ع( با مهمتر تیو اهل ب امبریپ یارتباط یالگو یقیمطالعه تطب  263 محمدرضا آ
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