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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

در دنیای امروز ارتباطات اقناعی بخش مهمی از ارتباطات را تشکیل میدهد و
نظریههای متنوعی در خصوص آن به وجود آمده و روشهای مختلفی جهت
رسیدن به اقناع مخاطب مطرح شده اس  .پیدایش این روشها به طتور عمتده
در جهان غرب سکوالر اتفاق افتاده ،لذا در نظریهپردازی و بهرهگیتری از ایتن
روشها ،توجه درستی به اصول اخالقتی و ارزشهتای دینتی صتورت نفرفتته
اس  .از طرفی ادیان الهی ،به عنوان یکتی از موفت تترین نمونتههتا و مصتادی
استفاده از اقناع جه دعوت و تبلیغ به اصول و آموزههای خود میباشتند .بتا
توجه به اینکه جوامع دینی ،به ویژه کشورهای اسالمی و رسانههای دیتنمتدار
جه بهرهگیری و استفاده از روشها و نظریههای اقناع ،نیازمند نوع دینی آن
میباشند؛ الزم میآید تا محققان و پژوهشگران این عرصه با مراجعه به منتابع
و متون دینی ،اقدام بته کشتو و بررستی آنهتا نماینتد .نهت البالغته بته عنتوان
ارزشمندترین اثر تبلیغی و مهمترین کتاب بعد از قرآن کریم ،جایفاه ویتژهای
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را در این خصوص دارا می باشد .به همین منظور در این پژوهش تتالش شتده
اس تا با روش تحقی توصیفی ت تحلیلی ،روشهای کالمی و غیرکالمی اقناع
مخاطب در نه البالغته ،کشتو و بررستی گتردد .در ایتن پتژوهش مشتخ
گردید که حضرت علی جه اقناع مخاطب از طری کانال اقناع کالمتی
ا ز موارد حکم  ،جدال احسن ،تجربه ،استناد به منبتع معتبتر ،موعظته و اخبتار
غیبی و همچنین از کانال اقناع غیر کالمی از زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صتدا
و معجزه به طور هنرمندانهای بهره بردهاند.
واژگان کلیدی :روشهای اقناع ،مخاطب ،نه البالغه ،نفرش

 .1مقدمه
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انسان ،به عنوان موجودی اجتماعی و دارای قدرت تعقل میباشد و این قدرت به
انسان این اجازه را میدهد که بتواند برای بهتر شدن زندگی ختود از آن استتفاده
کند .انسان به همین دلیل از ابتدای پیدایش خود از ارتباطات بترای انتقتال علتوم،
تجربیات ،احساسات و همفکری در خصوص آنها و ...استفاده مینمتود .یکتی از
مهمترین موضوعات در ارتباطات ،اقناع و قانع ساختن مخاطب اس  .یعنتی بایتد
گف اقناع به بخش الینفك زندگی ما تبدیل شده اس  .میتتوان گفت کته در
طی حیات اجتماعی بشر ،استفاده از روش ها و تکنیك های قتانع کتردن ،جهت
اثرگذاری بر دیفران ،همواره موجود بوده اس ؛ زیرا بشر بته دلیتل نیازمنتدی بته
همکتتاری ،مجبتتور بتتوده در جه ت همتتاهنفی در ستتط ،بتتاور ،نفتترش و رفتتتار،
مجموعة شیوهها و روشهای قانع سازی را استفاده نمایند .سازمانها ،گتروههتا و
نهادهای گوناگون اجتماعی و ارتباطی کوشش میکنند با اثرگذاری برگروههای
مردم که میشود آنها را به عنوان مخاطب نامید با روشهایی تفکر و رفتار آنان را
کنترل نموده و یا آنها را مجبور ستازند تتا در مستیر معتین و خواستتة آنهتا اقتدام
نمایند .به معنای دیفر این افراد یتا گتروههتا در طتی ارتباطتات اجتمتاعی تتالش
میکنند تا از طری ارتباط با هم به اقناع یکدیفر مبادرت کنند و با این روش در
مسیر زندگی اجتماعی به سوی مطلوب خود حرک نمایند.
در عصر نوین تبلیغات و با ورود رشتة ارتباطات در مواد درستی دانشتفاههتا،

نفاه به اقناع نیتز تخصصتی شتد و اندیشتمندان عرصتة ارتباطتات ،بته کتاوش در
روانشناسی اقناع پرداختند و برای اقناع مخاطبتان قالتبهتا و شتیوههتای متعتددی
عرضه کردند .براساس این روشهتا ،مبلتغ پیتام متیتوانتد حتتی تفکتر و اندیشتة
مخاطب را با نتوعی جبتر و تحمیتل همتراه ستازد .طبت ایتن مبنتا ،کارشناستان و
اندیشمندان این عرصه تا آنجا پیش رفتهاند که نه تنها بر جبتر و تحمیتل در اقنتاع
مخاطب ،مهر تأیید میزنند ،بلکه قالبها ،شیوهها و روشهتای گونتاگونی بترای
آن مطرح و تبیین کردهاند .اندیشمندان اسالمی عرصة ارتباطات نیز به شتیوههتا و
روشهای اقناع پرداختهاند؛ اما چتون مبنتا و تعریتو آن در غترب شتکل گرفتته
است  ،گتتاهی ایتتن شتتیوههتتا همختتوانی ندارنتتد و بتتا مبتتانی دینتتی در تضتتاد قتترار
میگیرند (شاکر ،حاجی پور.)40 ،1391 ،
هر چند برخی سعی نمودهاند تا اقناع را دارای نوعی بار منفی معرفتی نماینتد؛
اما به نظر میرسد اقناع علمی دو کتاربرد دارد .یتك کتاربرد در راستتای اجبتار،
تحمیل و فریب و کاربرد دیفتر استتفادة صتحی ،در راستتای کمتال و ستعادت و
آگاهی بخشی و هدای بشتر متیباشتد .بایتد گفت بتیدلیتل نیست کته غایت
ارتباطات را اقناع دانستهاند .در زندگی امروز بشر اقناع بیش از پیش متورد توجته
قرار گرفته و از آن در اقتصاد برای بازاریابی و تبلیغ و در سیاس بترای متدیری
افکار عمومی و عملیات روانی و ...استفاده میشود.

یکی از مهمترین و موف ترین جریانهای تبلیغی که در طول تاریخ بشتر از اقنتاع
درس و با رعای اصول اخالقی و الهی استفاده بترده ،انبیتا و اولیتای الهتی
بودهاند .کسانی که با کمترین ابزار رسانهای ،بیشتترین تتأثیر را در ابعتاد زمتانی و
مکانی گذاشته و عمی تترین اقنتاع و تغییتر نفترشهتا را در زنتدگی بشتر ایجتاد
نمودهاند .لذا نمیتوان این موفقیت هتای بتزرر را کته بتا امکانتات محتدود آن
دوره ،اقناعی این چنین عمی را که تا دوران حاضر ادامه داشته ،نادیده گرفت و
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به روشهای به کار گیری شده و علل موفقی آن نپرداخ .
در این خصوص یکی از سؤاالتی که برای انسانها ،به ویتژه افتراد دیتنمتدار
مطرح میشود نسب میان دین و اقناع ،کیفی و چفونفی استفاده از آن در منابع
دینی میباشد .یکی از مهمترین گنجینههتای بتاقی مانتده از ایتن جریتان ،کتتاب
شریو نه البالغه اس  .نه البالغه مجموعهای از خطبتههتا و نامتههتا و کلمتات
قصار حضترت علتی است کته از گذشته تاکنون مورد توجه اندیشتمندان و
دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان بتوده اس  ،و بتر آن شترحهتای بستیاری نوشتته
شده و هرکدام سعی کردهاند گوشههایی از عظم این اثتر را نشتان دهنتد .ایتن
سخنان و گفتارها و نامهها ،بیشك به مثابه میراث بزرگتی بترای انستانی است .
اینها در واقع برنامهای ارزنده برای اخالق عمومی و خصوصی زندگی اس که
دستورهای پیامبران  ،اندیشمندان ،فالسفه و حکما در زمتانهتا و مکتانهتای
گوناگون بر آنها برتری ندارد (جرج جرداق ،1390 ،ج.)975 ،3
کتاب گرانقتدر نهت البالغته کتتابی است کته ستخنان و نامتههتای حضترت
علی  ،در شرایط مختلو ،جه آگاهی بخشی ،روشنگری و بصتیرتدهتی
به مردم با موضوعات گوناگون اعتقادی ،عبادی ،اخالقی ،تربیتتی ،اجتمتاعی و...
گردآوری شده اس  .در حقیق میتوانیم با الفو قرار دادن ایتن کتتاب و تبیتین
روشهتتای اقنتتاعی متتورد استتتفاده در آن ،بتته اقنتتاع درست و مناستتب نستتب بتته
مخاطبین خویش اقدام نماییم .لذا در میان متون دینی کتاب شتریو نهت البالغته
بعد از قرآن کریم ،میتواند بهترین و مهمترین منبع بترای بررستی و پتژوهش در
این زمینه باشد .حضرت علی در نه البالغه روشهای اقنتاعی متنتوعی را بته
کار بردهاند و ما در این پژوهش به دنبتال کشتو و شتناخ آنهتا متیباشتیم .بته
عبارت دیفر ایتن مقاله قصد دارد بته گوشههایی دیفر از عظم این اثر بتزرر
بپردازد ،و آن هم بررسی روشهای اقناع کالمتی و غیرکالمتی مخاطتب در ایتن
کتاب شریو اس  .این کتاب نمونة بسیار ارزشمند مکتوب از ارتباطات و اقنتاع

موف امیر بیان ،حضرت علی اس ؛ که پژوهش و بهرهمندی از آن متیتوانتد
جوابگوی بستیاری از ستؤاالت و نیازهتای جوامتع ،حکومت هتا و رستانههتای
ارتباطاتی دنیای امروز ما باشد.
شکی نیس که اهمی اقناع در دنیای امروز و با پیدایش رستانههتای جمعتی
مضاعو گردیده اس  .لذا بیشترین کاربرد اقناع در جوامع و حکوم های امروز
بشر ،در عرصة رسانه ظهور یافته اس  .به خصوص رسانة ملی در کشور ما که در
خط مقدم تبیین و دفاع از اصول و ارزشهایی واقع شتده کته استتفادة درست از
اقناع در بیان و تبلیغ آنها اهمی زیادی دارد .باید گف رسانة ملی در جمهتوری
اسالمی یك رسانه با رویکردهای دینی و فرهنفی اس  .این رسانة برای رستیدن
بتته اهتتدان دینتتی و فرهنفتتی ختتود نیازمنتتد بهتترهگیتتری مناستتب و درستت از
تکنیكهای اقناع در جه تأثیرگذاری و تغییر نفرش مخاطب در مسیر ستعادت
و کمال او اس  .اما آیا اسالم از این روشها و تکنیكهتا استتفاده کترده است ؟
آنها کدامند؟ چفونه باید از آنها بهره برد؟ چه شرایط و معیارهایی برای استتفاده
از آنها باید مد نظر قرار گیرد؟ چفونه میتوان با شناخ روشهتای درست کته
در دین استفاده شده با سوء استفادة رسانهای از این تکنیكها در جه نادرس ،
مقابله کرد؟ اینها سؤاالتی اس که یك جامعه و رسانة دینی برای موفقی خود
نیازمند آن بوده تا بتواند به وظیفة خود به درستی عمل نموده و در مستیر مطلتوب
حرک نماید.

اهمی و جایفاه اقناع در دنیای امروز بسیار مهتم و تعیتین کننتده است  .اهمیت
روشهای به کار رفته در تبلیغات و مدیری افکار عمومی در جامعه و بته دنبتال
آن ایجاد و حفت اتحتاد و انستجام در جوامتع بتر صتاحبان نظتر پوشتیده نیست ؛
روشهایی که زمامداران حکوم ها بته وستیلة آن متیتواننتد جامعته را بتا ختود
همراه نموده و به این وسیله جایفتاه ختود را تقویت نماینتد .شتناخ و استتفادة
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درس از روشهای اقناع متیتوانتد موفقیت هتای بستیاری بترای حکومت هتا و
جوامتتع در پتتی داشتتته باشتتد؛ موفقیتت هتتایی ماننتتد ایجتتاد انتظتتام و عتتدال
اجتماعی ،توسعة فرهنفی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،ایجتاد و تتداوم اعتمتاد
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متقابل بین مردم و حکوم  ،جلوگیری از ایجتاد بحترانهتا و زمینتهستازی بترای
برون رف از آنها و موارد بسیار دیفر ،که نقش اقناع در آنها پوشیده نیس .
در استفاده از اقناع نباید از نقش مهم رسانهها در ایتن خصتوص و نیتاز بستیار
آنها به روشهای اقناع غافل شد .با توجه به کارکردهتای مهتم ایتن رستانههتا در
بخشهای آموزش ،تبلیغات ،مدیری افکار عمومی و از طرفی تأثیرات رسانه در
ابعاد مختلتو زنتدگی بشتر و رقابت در بته کتارگیری روشهتا و تکنیتكهتای
گوناگون اثرگذاری ،جذب مخاطب و اقناع در رسانهها ،باید این علم و فن را از
نظر کمی و کیفی شناخته و مورد استفاده قرار داد ،تا موفقی های بیشتری در این
عرصهها شاهد باشیم و بدانیم در استفاده از آنها چه روشها و اصولی را باید متد
نظر قرار داده و به کار ببندیم تتا از طرفتی از ایتن علتم در راستتای ستعادت بشتر
استفاده شود و از طرن دیفر جلوی سوء استفادههای احتمالی از آن را بفیریم.
اما نکتهای که در اینجا وجود دارد این اس که اکثر نظریه پردازیهای اقناع
در غرب سکوالر صتورت گرفتته ،لتذا در برختی متوارد روشهتا ،تکنیتكهتا و
تئوریهتای پرداختته شتده ،بتا مبتانی دینتی همختوانی نداشتته و حتتی در تضتاد
میباشد .لذا حاکمان ،نخبفان و کارشناسان در جهان استالم و رستانههتای دینتی
ممکن اس دچار اشتباه و نوعی سر درگمی در استفاده از تکنیكها و روشهای
اقناع درس از منظر دین گردند .در اینجا الزم میآیتد تتا پتژوهشهتایی جهت
بررسی روشهای درس اقناع که مورد تأیید دین میباشد ،آن هم بتا محوریت
منابع اصلی دینی صورت پذیرد تا به این وستیله روشهتا و تئتوریهتای موجتود
اقناع مورد راستی آزمایی قرار گرفته و بتوان آنها را بومی کرده و یا حتی روشها
و تئوریهای جدید بر مبنای اقناع دینی ایجاد نمود .باید دانس استفاده از برختی

روشهای اقناع که در دنیای امروز مورد استتفاده قترار متیگیترد از منظتر دیتن،
مطرود و مذموم اس و استتفاده بتدون شتناخ از آنهتا در جوامتع دیتنمتدار و
اسالمی موجب تضتاد در اهتدان حکومت دینتی بتا وستیلههتای رستیدن بته آن
اهدان میگردد و یقینا ایتن موضتوع در بلنتد متدت مشتکالت زیتادی را ایجتاد
نموده و حتی میتواند سبب بروز بحران در چنین جوامعی گردد.
 .4روش تحقیق
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این پژوهش با روش توصیفی ت تحلیلی انجام میگیرد .ابتدا تمتام متوارد متد نظتر
فیشبرداری شده که روش فیشبرداری در این پژوهش به صورت کتابخانهای و
اسنادی میباشد و بعد از بررسی و تنظیم ،اقدام به تحلیل محتوای آنها مینمتاییم،
تا به این وسیله روشهای اقناع مخاطب در نه البالغه را کشو و بررسی نماییم.
چون این پژوهش رویکردی دینی ت ارتباطاتی دارد؛ لذا از نکاتی که استاد محمد
دشتی در کتاب روش تحقی در نه البالغته مطترح کتردهانتد نیتز استتفاده شتده
اس .
به طور کلی تاریخ ،قرآن ،حدیث ،ادبیات و ...منابع کمك کننده به فهم بهتتر
متن نه البالغه هستتند .بختشهتایی از نهت البالغته را بتدون فهمیتدن تتاریخ آن
مطلب و این که این مطلب کجا گفته شده اس  ،نمیفهمیم .دومین منبتع کمتك
کننده قرآن اس  ،نه البالغه ترجمتان مصتداقی از قترآن است  .بنتابراین بستیار
نزدیك به قرآن اس ؛ اگر قرآن را بخوانیم و سپس نه البالغه را مطالعته کنتیم،
بسیار بهتر خواهیم فهمید .سومین منبع کمك کننده حدیث اس  ،احادیث نبتوی
در فهم متن نه البالغه و تحلیل آن بسیار به ما کمك میکنند.
و معصومین
شناخ درست واهههتا ،مفتردات ،مرکبتات ،اعتراب ،بالغت و گتردآوری
قرینهها همچون جغرافیای ستخن ،ستبب صتدور ،زمتان ،مخاطتب و نهایتتا علتوم
پیرامونی یعنی دانشهای بیرون از نه البالغته و شتروح آن ،مهتمتترین قواعتدی
هستند که در فهم و تحلیل متن بسیار به ما کمك نمودهاند.





 .5مفهومشناسی اقناع
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در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی و همچنین روانشناسی تبلیغات ،تعتاریو
زیتتادی بتترای اقنتتاع انجتتام شتتده اس ت  .اقنتتاع روشتتی اس ت بتترای اثرگتتذاری و
جه دهی ذهنی افرادی خاص ،اقناع به مفهوم قانع کردن و راضی نمودن افتراد،
جه گرایش به موضتوعی ختاص است کته بتا انجتام فعتالیتی ختاص صتورت
میگیرد (متولی .)27 ،1384 ،با توجه به تعریو ارائه شده باید به این نکته توجته
نمود که اقناع فرایندی ارتباطی اس که هدن آن ،نفوذ در گیرندة پیام اس ؛ به
این معنا که یك پیام ترغیبی ،یك نظر یا رفتار را به شتکل داوطلبانته بته گیرنتده
ارائه میدهد و انتظار میرود که این پیام در مخاطب یا گیرنتدة پیتام ،متؤثر واقتع
شود (مرادی.)21 ،1384 ،
باید گف تعاریو گوناگونی برای اقناع بیان شده اس که با هتم متفتاوت و
گاهی با یکدیفر متضادند .در یك تعریو میتوان اقناع را فرایندی دانس که با
توسل به تعقل و احساس در قالب مهارتهای کالمی و غیر کالمتی و رستانهای،
ذهنی افراد را جه تغییر رفتار و وادار کردن آنها بته عمتل معینتی تحت تتأثیر
قرار میدهد .این فرایند هر چند در بردارندة ویژگی روانشناختی آزادی اس و
ترغیب شونده احساس میکند مواف میل خود اهدان و رهنمودهای تعیین شتده
را انجام میدهد ،اما در واقع متضتمن نتوعی از فشتار روانتی است کته در مستیر
ترغیب ،میان منطت و استتدالل منطقتی متیرود (بینفتر .)10 ،1367 ،در تعریفتی
دیفر آمده اس  :اقناع یا ترغیب به کوشش آگاهانة یك فترد یتا ستازمان بترای
تغییر نفرش ،باور ،ارزشها یا دیدگاه گفته میشتود (ستورین و تانکتارد،1386 ،
 .)51در میان این تعاریو ،تعریو اخیر کاملتر و دقی تر به نظر میرسد.
 .6اقناع در نهجالبالغه

نه البالغه به عنوان کتابی منحصر به فرد در تبلیغ دینی بوده که با استتفادة موفت
از اقناع توانسته هر مخاطب و صاحب اندیشتهای را تحت تتأثیر قترار دهتد .ایتن

کتاب ارزشمند نه تنها در زمینه اقناع کالمی بلکه در زمینة اقناع غیر کالمتی هتم
دارای جایفاه ویژهای میباشد.
باید گف امام در نه البالغه ،به عنوان رهبر و مبلغ به دنبال تأثیرگتذاری
و اقناع مخاطب بودهاند؛ چرا که هر خطبه ،نامه و حکمتی تح شرایطی خاص و
به عبارت دیفر در باف موقعیتی خاصی شکل گرفتهاند ،و مطاب بتا آن شترایط،
به اقناع مخاطب خویش پرداختهاند .متیتتوان گفت کته در نهت البالغته متوارد
گوناگونی وجود دارد که امام به متقاعد سازی مخاطب پرداختته و مخاطتب
نسب به آن موضوع واکنش نشان داده و به گونهای ،موضع جدیدی که در مورد
آن پیام اتخاذ کرده را در خود تثبی و تحکیم مینماید.
6ـ .1تقسیم اقناع

6ـ .2اقناع کالمی در نهجالبالغه

اقناع مخاطب و تالش جه قانعسازی او در چارچوب هدای و ستعادت انستان
در جای جای نه البالغه قابل مشاهده اس  .ارتباط برقترار کتردن بتا مخاطتب و
ارائة مطالب به گونهای که قانع کننده و اقناعگر باشد ،هنتری است کته ویژگتی
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ارتباطات به دو بخش مهم ارتباطات کالمی و غیر کالمی تقسیم میشود و چتون
اقناع هم از طری ارتباطات ایجاد میشود و اگر ارتباطی بته وجتود نیایتد ،طبیعتتا
اقناعی هم وجود نخواهد داش  .لذا تقسیمبندی که در این پتژوهش بترای اقنتاع
در نظر گرفته شده اس  ،تقسیم اقناع به انواع اقنتاع کالمتی و اقنتاع غیتر کالمتی
میباشد .اقناع کالمی عبارت اس از اقناعی کته از طریت کتالم ،یعنتی گفتتن و
شنیدن و خواندن و نوشتن حاصل میگردد و اقناع غیتر کالمتی عبتارت است از
اقناعی که از طری غیر کالمی مانند :اعمال فرد و یا زبان بتدن ،یعنتی حرکتات و
حال های بدن و اعضای آن مانند حرکات دس  ،سر ،ابرو ،رنگ صورت ،نتوع
نفاه ،لحن بیان و ...به وجود میآید.









خاصی به کالم گوینده میدهتد .در نهت البالغتة حضترت امیرالمتؤمنین  ،بته
منظور ترسیم صفات جمال و جالل الهی و سایر مفتاهیم دینتی و نیتز موضتوعات
مختلو دیفر ،از شیوههایی استفاده شده که هم کتالم اقنتاع کننتده باشتد و هتم
شنونده بتواند به راحتی این امور را درک کنتد .حضترت در بیتان اهمیت و
قدرت تأثیرگذاری کالم میفرمایند :چه بسا سخن که از حملة مسلحانه کارگرتر
باشد (نه البالغه ،حکم .)519 ،394
در نه البالغه جه اقناع کالمی از روشهای مختلفی استفاده میگردد؛ کته
عبارتند از :حکم  ،جدال احسن ،استفاده از تجربه ،استناد به منبع معتبر ،موعظته
و اخبار غیبی که در اینجا به بررسی آنها خواهیم پرداخ .
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6ـ2ـ .1حکمت
به کارگیری حکم در امر هدای  ،تبلیغ و اقنتاع مخاطتب ،یکتی از شتیوههتای
ارزشمندی اس که امام علی در کنتار موعظته و مجادلته براستاس فرمتودة

اْْْتْيْْ
ْْجااْدْلْهْ ْمْْبْْ ْال
ْْْحْسْنْةْْْْوْْ ْ
ْْْمْوْعْظْةْْْالْ
قرآن کتریمْ :ادْعْْْإْْلىْْسْْبيْْلْْْْرْبْكْْْبْْْالْْْحْكْمْةْْْْوْْْالْ
ْْأ ْعْلْ ْامْْبْْالْْْمْ ْهْتْاْديْْنْ
اْْْْ ْهْْْوْْْْهْاْ ْوْْ
نْْْسْ ْبيل
نْْْضْ ْالْْْْعْاْ ْ
كْْْهْ ْوْْأْْعْلْ ْمْْبْْْمْاْ ْ
هْيْْْأْْحْسْنْْْْْإْ ْنْْْرْبْ ْ

(نحل )125/مورد توجه قرار داده اس .
باید گف اگر پیام حاوی استداللهای قوی و درخشان باشتد؛ دارای قتدرت
اثرگذاری بیشتری خواهد بود .زیرا اقناع نیازمند بروز تغییر در ذهن آدمی به طور
اندیشمندانه و مستدل اس تا پیام در وی درونی شود (ساروخانی.)98 ،1383 ،
در میتتان مفستتران دربتتارة حقیقت حکمت دو دیتتدگاه اصتتولی وجتود دارد:
مشهور مفسران بر این عقیدهاند که حکم به معنای حجت  ،برهتان ،استتدالل و
سخن استوار اس و ناظر به محتواس (طباطبایی1417 ،ق ،ج .)37 ،12
برخی دیفر همانند سید قطب ،حکم را به معنای شیوة تبلیغ متیداننتد و بتر
این باورند که مبلغ باید در راه تبلیغ ،راه حکم را پیماید و هر چیزی را بر جای

خود گذارد و با مقتضای حال عمل کند (سید قطب1412 ،ق ،ج .)292 ،5
آنچه به نظر میرسد ،بین این دو دیدگاه منافاتی وجود ندارد و جمتع بتین آن
دو ممکن اس  ،اما ما در اینجا دیدگاه مشهور مفسران را مد نظر قرار دادهایم .بتا
کمی دق در نه البالغه میبینیم که آن امتام همتام در شتیوة تبلیغتی ختود ایتن
روش را به کار برده اس  ،در بسیاری از بحثهای اعتقادی نه البالغه ،بته ویتژه
در بحتتث توحیتتد بتته بتتراهین عقلتتی و فلستتفی استتتدالل متتینماینتتد .استتتفاده از
برهانهایی مانند برهان عل و معلول ،برهان واجتب و ممکتن ،برهتان حتدوث و
قدم ،برهان نظم و ...از جمله این موارد میباشند کته در اینجتا بته یتك متورد آن
اشاره مینماییم.
6ـ2ـ1ـ .1برهان علت و معلول؛ یکی از راههای اثبات وجتود ختدا برهتان علتی
اس که از راه معلول بودن عالم به اثبات خال عالم (عل ) میپردازد .این برهان
تقریر بسیار سادهای دارد .جهان اطران ما را پدیتدههتایی تشتکیل متیدهنتد کته
همفی از ویژگی «معلول بودن» برخوردارند .هر معلولی نیازمند عل اس و این
سلسله «عل ت معلول» برای این که دچتار «تسلستل محتال» نشتود ،نیازمنتد علت
نخستین اس .
حضرت علی
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دربارة نظام آفرینش براساس این برهان متیفرماینتد :وْکالْ

قائمْفيْسواهْمعلول (نه البالغه ،خطبتة  )257 ،186هتر موجتودی غیتر از ختدا،
روش اقناع مخاطب درنهج البالغه

معلول اس و خداوند عل اس .
بنابراین عالم هستی یعنی ماسویاهلل ،همه معلول خداوند متعال اس ؛ زیرا قائم
به غیر اس و وجود مستقل ندارد .در واقع امام چنین استتدالل کترده است :
ماسویاهلل قائم بالغیر اس و کل قائم بالغیر معلول است ؛ پتس ماستویاهلل معلتول
اس و معلول بدون عل محال اس .
هر چه به غیر خود متکی باشد ،دارای علتتی است  .حتال چنانچته ایتن شتیء
«مادی» و وابسته به ماده و یا یك امر مجرد باشتد ،در هتر صتورت بته یتك مبتد







فاعلی متکی اس  .ا صتل علیت  ،نظتام هستتی را نظتام علتی و معلتولی متیدانتد.
بنتتابراین ،هستتتی هتتر موجتتودی کتته عتتین ذات او نیس ت «معلتتول» اس ت  ،و آن
موجودی که قائم به غیر خود نیس  ،هستی محض اس ؛ آن موجود برای تمامی
معلولها عل اس .
«بنابراین نظام آفرینش و هستی ،از دید امام یك نظام علی اس که ختدا
«عل » اس و سایر اشیا معلول» (جوادی آملی58 ،1364 ،ت.)57
6ـ2ـ .2جدال احسن
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یکی دیفر از شیوههای تبلیغی و اقناعی امام مجادلته است  .مجادلته از ریشتة
جدل به معنای استواری ،استحکام و شدت اس که در کالم و مخاصمه بته کتار
میرود (مصطفوی .)65 ،1393 ،شیخ طبرست در ذیتل آیتة  32ستورة هتود بیتان
میدارد که جدال و مجادله به معن مقابلته بتا خصتم است تتا او را از ر ى ختود
منصرن کند و همچنین ،به معن تابیدن شدید اس  .استعمال این صیغه در قترآن
(نحل )125/بیشتر در منازعه و مخاصمه ناح مطرح شده اس (قرشتی1395 ،ق،
ج .)23 ،3
جدل از واهههایی اس که مشابه و همسویی معنایی بسیاری با اقنتاع دارد.
شهید مطهری در یك تعریو کلی در بخش صناعات خمس ،جدل را قیاستی
میداند که با مقبوالت طرن مقابتل ،او را وادار بته تستلیم کنتد؛ اعتم از آن کته
مقبوالت طرن مقابل ،یقین باشد یا نباشد ،مقبول عموم باشد یا نباشتد (مطهتری،
 ،1386ج  ،5ص.)119
باید به این موضوع اشاره نمود که هرچند بخشی از جدل برای اقنتاع نبتوده و
تنها برای اسکات مخاطب استفاده میگتردد .امتا بختش مهتم و قابتل تتوجهی از
جدل جه اقناع مخاطب به کار میرود .مجادله بر سه قسم اس  :مجادلة احسن،
مجادلة حسن ،مجادلة غیر حسن(بد) (طباطبایی ،ج ،12ذیل آیة  125نحل).

یکی از روشهایی که در قرآن برای دعوت به سم
«جدال احسن» اس

خداونتد ذکتر گردیتده

ْسْانْ
اْْْتْيْْهْ ْايْْأحْ ْ
جاادْلْهْمْْبْ ْال
که خداوند متیفرمایتد :وْْ ْْ
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(نحل.)125/
از آنجا که شیوة تبلیغی آن حضترت واقتعنفتری و حقیقت گرایتی است  ،از
مجادلة غیر حستن پرهیتز نمتوده و در متوارد فراوانتی روش مجادلتة احستن و یتا
مجادلة حسن را به کار برده اس  .همانگونه که در کتب منطقی آورده شده ،در
صنع جدل از قضایایی استفاده میشود که مواد آنها مورد قبول مخاطب است .
امام نیز در مواردی از احتجاج و سخن گفتن با مخالفتان ختود ،بته مقبتوالت
آنتان احتجتاج متتیکردنتد .البتتته ایتن مقبتتوالت در بیشتتر متتوارد ،مطالتب حت و
صحیحی نیز میباشند و همین نکته بر اعتبار آنها میافزاید.
به عنوان نمونه ،ایشان خطاب به ختوارج نهتروان ایتنگونته متیفرماینتد :اگتر
گمان دارید که من خطا کردهام و گمراه شتدهام ،پتس بته چته ستبب همتة امت
محمد را به گمراهی متن ،گمتراه متیشتمرید و آنتان را بته خطتایی کته متن
کردهام ،بازخواس مینمایید؟ و به گناهی که من مرتکب شدهام ،به کفر نستب
میدهید؟ شمشیرهای خود را بر دوش نهتاده ،بتر ستر بتیگنتاه و گنتاهکتار فترود
میآورید و گناهکار و بیگناه را با هم در میآمیزید؟ و خود میدانید کته پیتامبر
کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود ،سنفسار نمود؛ ستپس بتر او
خدا
نماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کش و میراثش را به کسانش داد؛
دس دزد را برید و زناکار غیر محصن را تازیانه زد ،ولی سهمی را کته از غنتایم
نصیبشان می شد ،به آنان پرداخ و رخص داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند.
آنان را به سبب گناهی که مرتکب شتده بودنتد ،مؤاختذه کترد و
پیامبر خدا
حد خدا را بر ایشان جاری ساخ  ،ولی از سهمی که اسالم برایشان معتین کترده
بود ،منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود (نهت البالغته ،خطبتة ،127
.)169
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خطاب به معاویه میفرمایند :همانا کسان با من بیع کردهاند که با ابتوبکر و
عمر و عثمان ،با همان شرایط بیع نمودند ،پس آن که در بیع حضتور داشت
نم تواند خلیفهاى دیفر برگزیند ،و آن که غایب اس نم تواند بیعت متردم را
نپذیرد ،همانا شوراى مسلمین ،از آن مهاجرین و انصار اس  ،پس اگر بتر امامت
کس گرد آمدند ،و او را امام خود خواندنتد ،خشتنودى ختدا هتم در آن است .
حال اگر کس کار آنان را نکوهش کند یا بتدعت پدیتد آورد ،او را بته جایفتاه
بیع قانون باز م گردانند ،اگر سر باز زد با او پیکار میکننتد؛ زیترا کته بته راه
مسلمانان در نیامده ،ختدا هتم او را در گمراهتی اش وامتیگتذارد (نهت البالغته،
نامة.)347 ،6
امیرالمؤمنین در این نامه از همین روش جدال احسن استتفاده متیکننتد.
امام از آنجایی که میخواهند با معاویته ،کته استتاندار خلفتا در شتام بتوده و
همین طور با مردمی ،محاجه کنند از همان چیزی کته آنهتا قبتول دارنتد استتفاده
میکنند :اگر از نظر تو معاویه معیار مشروعی خالف آنان ،اجتماع مهتاجرین و
انصار بود ،همان معیار در خالف من نیز وجتود دارد ،کته حضترت بتاور اصتلی
خود را در جاهای دیفر همچون خطبة  2و  3و نامة  28و  63به متردم مصتر و در
جاهای دیفر به روشنی بیان کردهاند.
همچنین وقتی امام و یاران ایشان آهنتگ جنتگ جمتل کترده بودنتد ،در
مسیر خود به نزدیکی شهر بصره رستیدند .قتومی از اقتوام بصتره شخصتی بته نتام
کلیب جرمی را نزد امام فرستادند تتا دالیتل ایشتان بترای جنتگ را بشتنود و
نسب به حقانی ایشان اطمینان حاصل کند .امام حقیق کار ختود را بتا آن
مرد آن چنان بیان کرد که آن مرد دریاف که ح با ایشان اس .
علی او را گف  :بیع کن .آن مرد گف که من فرستتادة قتومی هستتم،
کاری نخواهم کرد تا نزد آنان بازگردم .امام او را گف  :اگر کسانی کته تتو
را به اینجا فرستادهاند ،تو را به عنوان پیشرو بفرستند تا جایی را که باران باریتده

پیدا کنتی و برگتردی و آنتان را از گیتاه و آب خبتر دهتی ،اگتر بتا تتو مخالفت
ورزیدند و به سرزمینهای خشك و بیگیاه روی نهادند ،تتو چته ختواهی کترد؟
گف  :رهایشان میکنم که بروند و خود به آنجا میروم کته گیتاه و آب یافتتهام.
امام فرمود :پس دست را پیش بیاور (نه البالغه ،خطبة .)231 ،170
ابن ابیالحدید پیرامون این مثال اینگونه میگوید که هیچ چیتزی لطیتوتتر،
تأثیرگذارتر و واض،تر از این مثال امام نمیتوانس این واقعی را به تصویر
کشد و این خود حج تامی بود که راه فراری باقی نمیگذارد (ابن ابیالحدیتد،
ج  .)300 ،9به همین خاطر اس که مرحتوم شتریو رضتی در ادامتة خطبته ایتن
گونه نقل مینماید :آن مرد گف  :به خدا سوگند هنفامی که حج بر من تمتام
شد ،نتوانستم از بیع سرپیچی کنم؛ با او بیع کتردم (نهت البالغته ،خطبتة ،170
.)231
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6ـ2ـ .3تجربه

در وصی

به فرزندش امام حسن

میفرمایدْ« :ا ْستْدّّْلْْْعْْليْْ ْْْ
ماْ

ورْاشباهٌْ» (نه البالغه ،نامة .)371 ،31
ْْْنّّْْْْاالْمْ ْ ْْْ ْْْ
ْکانْْفا
ْْْْدْْْْ
ْْْكْنْْبْْماْق
ْلمْي

شةةرا
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یکی دیفر از روشهایی که قدرت قانعسازی داشتته و حضترت بترای اقنتاع
مخاطب به آن توصیه و از آن استفاده کردهاند؛ استفاده از تجربه و علتوم تجربتی
میباشد .نهت البالغته تجتارب تتاریخی را پشتتوانة ستن هتای صتحی ،و ثروتتی
ناشناخته معرفی میکند و نسب به بهرهگیری از تجارب دیفران توصیه مینمایتد
و غفلتت و وابستتتفیهتتای متتادی را از موانتتع بهتترهگیتتری از تجربتته متتیدانتتد
(معادیخواه.)1276 ،1372 ،
حضرت علی تجربه و آزمودن را یکی دیفر از منابع کسب علم و دانتش
معرفی کرده و معتقدند که شباه هتای موجتود در امتور و پدیتدههتای مختلتو
میتواند وسیلهای برای پیشبینی وضعی های مشابه در موقعی های آینده باشتد.
آن حضرت









با آنچه در گذشته دیدهای و شنیدهای بر آنچته هنتوز نیامتده است  ،استتدالل
کن؛ به درستی که امور شبیه یکدیفرند .علی پیروزی و موفقی در هر امری
را ناشی از پیشبینی میدانند و متذکر میشوند که این قدرت پیشبینی و کنتترل
امور با تجربه و آزمودن به دس میآید.
ْْْْتْجْرْبْةْ» (نه البالغه ،حکمت )481 ،211؛ حفت و بته
ظْْال
حفْ ْ
ْْْْوْفْْيْقْْْْ ْ
ْْنْْْالْت
«...وْْْ ْم
کارگیری تجربه ،رمز پیروزی اس .
لْْْوْْالْْتْجْرْبْةْ» (نهت البالغته ،نامتة ،78
ْْْعْقْ ْ
ْْنْْْالْ
ْْْاْْْاْوتْْْيْْْ ْم
ْْنْْْْحْرْمْْْْنْْفْعْْْم
ْْْشْقْيْْْ ْم
«فْإْنْْْال
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)441؛ زیرا شقی کسی اس که از سود عقل و تجربهای که به او داده شده اس ،
محروم بوده باشد .آن حضرت کاربرد تجربه را برای شناخ امور ،ضروری
شمرده و استفاده از آزمودهها ،یافتهها و تجارب دیفران را به فرزند خود توصتیه
میفرماید.
من به تعلیم تو مبادرت ورزیدم پیش از آن کته قلبت ستخ شتود و عقتل و
فکرت به امور دیفری مشغول گردد ،تا با تصمیم جدی به استقبال اموری بشتابی
که اندیشمندان و اهل تجربه ،زحمت آن را کشتیدهانتد و تتو را از تتالش بیشتتر
بینیاز ساختهاند ،بنابراین آنچه از تجربیات آنها نصتیب متا شتده ،نصتیب تتو هتم
خواهد شد ،بلکه شاید پاره ای از آنچه بتر متا مخفتی مانتده بتر تتو روشتن گتردد
(نه البالغه ،نامة  .)373 ،31این یك اصل بسیار مهم اس که حضرت علتی
گوشزد فرموده اس  .یعنی کسی که اهمی به تجربه نمیدهد ،از عقتل تجربتی
خود را محروم میسازد و دچار جمود فکری و اسیر پیشداوری میگردد.
میتوان گف رویکرد تجربی در نه البالغته عتالوه بتر محسوستات از عقتل
تجربی نیز بهره میگیرد و این امر باعث میشود این شتیوة معرفتتی دارای اعتبتار
یقینی و برهانی باشد؛ زیرا عقل تجربی «بخشی از عقل نظری است کته بته امتور
طبیعی مینفرد و از محسوستات استتفاده متیکنتد و قیاستات تجربتی را تشتکیل
می دهد .قیاسات تجربی مبتنی به برخی از قضایای کلتی غیرتجربتی است کته از

مراتب برتر عقل ،مثل عقل متافیزیکی اخذ میشوند» (پارسانیا.)11 ،1381 ،
حضترت امیتتر علتوم تجربتتی را جهت تأثیرگتتذاری و اقنتاع مخاطتتب در
موضوعاتی مانند خداشناسی مورد استفاده قرار دادهاند .نکاتی که بسیاری از آنها
را مردم با مشاهده و تجربته بته دست آوردهانتد و حضترت از همتین دانتش
تجربی جه توجه دادن و اندیشه کردن مخاطب و اقناع او بهره میبرد.
6ـ2ـ .4استناد به منبع معتبر

6ـ2ـ4ـ .1استناد به قـرنن کـر ؛ حضترت

در خطبتة  182در متورد قترآن
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بیش از  2300سال قبل ،فیلسون بزرر یونان ،ارسطو ،در بیانی نغز و ماندگار در
خصوص منبع پیام نوشته اس  :ما به مردان ختوب بیشتتر و آستانتتر اعتقتاد پیتدا
میکنیم ،این موضوع به ویژه زمانی که امکان دس یابی به حقیق و کسب یقین
کامل میسر نباشد به طور حتم درس اس  .در چنین مواردی ،شخصتی متردان
خوب ،مؤثرترین ابزار ،برای قانع کردن دیفران اس (رابرتز.)25 ،1984 ،1
امروزه روان شناسان اجتماعی آنچه را که ارستطو از آن تحت عنتوان متردان
خوب 2نام برده اس  ،قابلی قبول 3منبتع پیتام نتام نهتادهانتد (تتایلور 4و دیفتران،
 .)2001به باور آنها در فرایند متقاعدسازی و تغییر نفرش ،تنها کسانی قادرنتد بتر
مخاطبان تأثیر هرفی گذارند که واجتد ویژگتیهتایی باشتند کته آنتان را از نظتر
مخاطبان قابل قبول جلوه میدهد .یکی از ویژگتیهتای منبتع مقبتول ،اعتبتار 5آن
اس  .منظور از اعتبار ،صتالحی علمتی( ،فنتی و تخصصتی و )...منبتع و مکنتون
بودن قصد و نی او در مجاب ساختن دیفران اس .
حضرت علی هم یکی از روشهایی که جه اقناع به کار بردهاند ،استناد
و استفاده از منبع معتبر در نزد مخاطبین بوده اس  .استناد بته متتون معتبتری ماننتد
که در
قرآن کریم و یا استناد به فرد دارای اعتباری مانند پیامبر گرامی اسالم
جامعة مسلمان کامال معتبر و مورد پذیرش بودهاند.





م فرماینتد« :فالقرآنْآمرْزاجرْوْصامتْناطقْحجهْاهللْعلاىْْخلقاهْْاخا ْْعلياهْْ




ميثاقهمْوْآرتهنْعليهْانفسهمْاتمْنورهْوْاکملْبهْدينه»؛ قترآن امتر کننتده و نهت
کننده اس و ت برحسب ظاهر خاموش اس ول ت در واقتع ت گویتا و حجت و
برهان خدا بر بندگان اس که از ایشان بر آن پیمان گرف و آنها را در گترو آن
قرار داد .نور آن را تمام گردانید و دین خود را به سبب آن کامل کرد.
حضرت  ،قرآن را به عنوان حج خدا بر خلت معرفت مت کنتد .بتدیه
است  ،از آنجتتا کته قتترآن کتتریم معجتزة اصتتل است و شتامل کلیتة دستتتورات
سعادتبخش براى بشر اس  ،از جانب خداوند منان حج بر تمام انستانهاست
(ابن اب الحدید ،ج.)116 ،10
امام در یک از بیانات نوران خویش ،با صراح به همین مطلتب اشتاره
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ْْ» (نه البالغه ،خطبة)95 ،83؛
صيماْ
کرده ،م فرماید« :وْکفىْبالكتابْحجيجاْوْخ ْْ
قرآن براى بازخواس

و داورى کفای

م کند .امتام علت

در جتای دیفتر

فرموده اس « :اناْحجيجْالمارقينْوْخصيمْالناکثينْالمرتاابينْْوْعلاىْْکتاْابْاهللْ
تعرضْاالمثاالْ» (نهت البالغته ،خطبتة)88 ،75؛ متن بتا ختارج شتوندگان از دیتن
احتجاج و با شك کنندگان در دین دشمن م کنم و کارهاى مشتبه بته حت  ،بته
قرآن عرضه م گردد.
امام علی برای روشتنگتری بهتتر و اقنتاع مخاطتب از آیتات قترآن بهتره

میگیرد .نمونههای این گونه اقتباس در نه البالغه فراوان است  ،ماننتد :وْْْللّْاهْْ
ْْْْْمْْيْنْ
ْْنّْْاْهللْْغْنْيْْعْنْْالعال
ْْْالْْوْمْْنْْکْفْرْْفإ
ْْعْْإليهْسبي
استطا
البيتْْمْنْْْ ْْ
عليْْْالنْْاّْسْْحْجْْْْْْ

(آل عمتران .)97/ایشتان از آیتة فتوق در نخستتین خطبتة نهت البالغته بترای بیتتان
جایفاه ،ابعاد و فلستفة فریضتة حت بهتره جستتهانتد (نهت البالغته ،خطبتة.)26 ،1
نمونهای دیفر از این اقتباس را در خطبهای میبینیم که در مقام استسقاء ایراد شده
اس  .ایشان در مقدمه به رابطة میان اعمال ناشایس انسانهتا و فراوانتی و خیتر و
برک در زندگیشان ،و نقش استغفار در این فراوانی و برخورداری از رزق الهی

اشاره مینماید و برای اثبات سخن خود به چندین آیة قرآنی از یك سیاق استناد
حاب ْْ
ْماراِْْْْْوْ ْْ
ْْْ ْ
ْْْ ْْالث
السايْْةّْةْْبانق
ْْلْْْْ ْ
األعماا
ْْْدْهْْعندْْ ْ ْ
میجوینتد« :إْنّْْاْهللْْْيْبتْْْلْْيْْعبا
ْْلْْسابحانهْْ:
ْقلاْعْْمْْقلْْ ْاعٌْْْ ...فقاا
تائبٌْْْوْيْْ
ْْْنْْالْْخْْْيراِْْْْليْْْتْْوْبْْْْْ
خزائ
إغالقْْ ْ
ِْْْْْْوْْ ْ ْ
البرکا
ْْْ
بأمواْْلْْوْبْْنيْْنْْ
ْدکمْْْْْ
ْدراراْْْْوْيْْمْدْ ْْ
ْْْْعليكمْمْ ْ ْْ
السماءْ
ْاراْْْْيْْرْسْلْْْْ ْ
ْكمْْإْنّْْهْْکانْغْفّْْ
ْرواْْْربْْ ْ
ْْْْ ْ
ْاستغف
أنهاراْْْ» (نهت البالغته ،خطبتة )186 ،143؛ ختدا،
جنْْاِّْْ ْو ْيجعل ْلكم ْْْْْ
و ْيجعل ْلكم ْ ْ
بندگان خود را به کیفر کارهای زش آنان ،مبتال سازد .به کاهش میوة درختتان،
و به نباریدن باران ،و بستن گنجینههای خیر به روی ایشان ،تا توبه خواه ،توبه کند
و معصی کار دل از معصی

ْروْاْْربْْْكاْمْْْْإنّْاهْْکاانْْ
ْْْْ ْ
بکند ...و فرموده اس ْ« :اساتغف

ّاِْْْوْ
جنْ ْا
مدراراْْْْوْيمددکمْبأموالْوْبنينْوْيجعلْلكمْ ْ
ْْْْعليكمْ ْ ْ ْْ
السماءْ
يرسلْْْْ ْ
ْاراْْْْ ْ ْ
غْفّْْ
يجعلْلكمْأنهارا» (نه البالغه ،خطبة  .)186 ،143اقتباس فوق از آیههتای  10التی
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 12سورة نوح اس و در مقام استدالل به کار گرفته شده اس .
6ـ2ـ4ـ .2استناد به پیامبر؛ ایشان همچنین از افراد معتبتر بته عنتوان منبتع استتفاده
مینمودند؛ که مثال آشکار آن در نه البالغه استناد به پیتامبر گرامتی استالم
می باشد .ایشان در سخنان ختود بتا ختوارج و اثبتات اشتتباه بتودن مستیر آنتان بته
استناد میفرمایند :شمشیرهای خود را بر دوش نهاده ،بر سر بتیگنتاه و
پیامبر
گناهکار فرود میآورید و گناهکار و بتیگنتاه را بتا هتم در متیآمیزیتد؟ و ختود
کسی را که مرتکب زنای محصنه شده بود ،سنفستار
میدانید که پیامبر خدا
نمود؛ سپس بر او نماز کرد و میراثش را به کسانش داد؛ قاتل را کش و میراثش
را به کسانش داد؛ دس دزد را بریتد و زناکتار غیتر محصتن را تازیانته زد ،ولتی
سهمی را که از غنایم نصیبشان میشد ،به آنان پرداخ و رخص داد که با زنان
آنان را بهستبب گنتاهی کته مرتکتب شتده
مسلمان ازدواج کنند .پیامبر خدا
بودند ،مؤاخذه کرد و حد خدا را بر ایشتان جتاری ستاخ  ،ولتی از ستهمی کته
اسالم برایشان معین کرده بود ،منعشان ننمود و نامشان را از میان مستلمانان نتزدود
(نه البالغه ،خطبة.)170 ،127









حضرت همچنین در نامة خود به ابن عباس ،آن گاه که او را برای گفتفو
با آنها بحث کتن کته در برابتر آن
با خوارج فرستاد ،فرمود ... :با سن پیامبر
پاسخی نخواهند یاف (نه البالغه ،نامة.)441 ،77
6ـ2ـ .5موعظه

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

از آنجا که انسان پیوسته در معرض غفل و قساوت و غترق شتدن در شتهوات و
نفسانی اس  ،نیازمند عواملی اس بازدارنده از پلیدی و جالدهنتدة تتاریکی ،و
موعظه از جملة این عوامل اس  .هر انسانی نیازمند موعظه اس  ،یعنی نیازمند بته
عواملی در تربی که از بدیها بازدارد و به خوبیها برانفیزد .از این رو اس که
یکی از وجوه برجستة تربی مربیان الهی فراهم کردن بازدارندگی از پلیدیهتا و
گروندگی به نیکیها به وسیلة موعظه بوده اس .
شیوة موعظهای امام  ،که عمدهترین شتیوة تبلیغتی آن حضترت است ؛ در
شرایط خاصی انجام یافته اس  .بیشتر مواع آن حضرت در زمانی اس که
حکوم را در دس گرفته اس و مردم بر اثر فتوحات پی در پی خلفا و غنتایم
بیحساب به سوی فساد اخالقی ،دنیاگرایی ،تجملپرستی و عصبی های قبیلتهای
گرایش پیدا کردهاند (مطهری )128 ،1354 ،و در اینجا راهی جز موعظه ندارد و
باید به فریاد کسانی که در دریای غفل غوطهورند و موج حیرانی وجود آنان را
فراگرفته اس  ،رسیده و از این مهلکة خطرناک نجاتشان بخشد و به سوی خیتر
و ستتعادت هتتدای شتتان نمای تد .بتتدین ترتیتتب از مجمتتوع خطبتتههتتا و نامتتههتتای
جمعآوری شده در نه البالغه 86 ،خطبه از  239خطبه و  31نامته از  79نامته ،یتا
تماما موعظه اس و یا الاقل مشتمل بر یك سلسله موعظه اس (مطهری،1354 ،
 .)127عالوه بر این ،آن حضرت هر روز و شب کالس درس داشت کته در
آن به تبیین معارن الهی و موعظه میپرداخ .
عناصر موعظهاى نه البالغه مختلو و متنوع اس  .تقوا ،توکل ،صتبر ،زهتد،

پرهیز از دنیاپرست  ،پرهیز از تجمل ،پرهیز از هتواى نفتس ،پرهیتز از طتول امتل،
پرهیز از عصبی  ،پرهیز از ظلم و تبعیض ،ترغیب به احسان و محب و دستفیرى
از مظلومان و حمای ضعفا ،ترغیب به استقام و قتوت و شتجاع  ،ترغیتب بته
وحدت و اتفاق و ترک اختالن ،دعوت به عبرت از تتاریخ ،دعتوت بته تفکتر و
تذکر و محاسبه و مراقبه ،یادآورى گذش سریع عمر ،یادآورى مرر و شتدائد
سکرات و عوالم بعد از مرر ،یادآورى اهوال قیام از جمله عناصرى اس که
در مواع نه البالغه بدانها توجه شده اس (مطهری.)199 ،1354 ،
در
و روشهای آن حضرت
امام علی دربارة رسال پیامبر اکرم
تربی

فرموده اس « :بعثهْوْالناسْضاللْفيْحيارْْ،وْحااطبونْْفايْْفتناةْْقاْدْ

استهوتهمْاألهواء ْوْاستزلتهمْالكبرياء ْوْاستخفتهمْالجاهليةْالجهالء؛ْحياریْفايْْ
زلزالْمنْاألمر ْوْبالءْمنْالجهل ْفبالغ

ْفيْالنصيحة ْوْمضيْعليْالطريقة ْوْ

دعاااْالاايْالحكمااة ْوْالموعظااةْالحساانة» (نه ت البالغتته ،خطب تة )126 ،95؛ او را
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برانفیخ  ،در حالی که مردم سرگردان بودند ،و بیراهة فتنه را میپیمودند .هوا و
هوسشان سرگشته ساخته ،بزرگی خواهیشتان بته فرودستتی انداختته؛ از نتادانی
جاهلی خوار ،سرگردان و در کار نااستوار ،و به بالی نادانی گرفتار .او که درود
خدا بر وی باد ،خیرخواهی را به نهای رساند ،و به راه راس رفت  ،و از طریت
حکم و موعظة نیکو مردم را به خدا خواند.
امام علی  ،مرر را بزررتترین پنتد و موعظته متیدانتد و در خطبتة 188
میفرماید :آنان را به گورهایشان بردند ،بی آن که سواره برونتد و در قبرهایشتان
گذاشتند بی آن که خود فرود آیند ،گویا هیچگاه نبتودهانتد ...و در جتایی دیفتر
فرمود :گویا مرر در دنیا برای غیر ما نوشته شده ...و گویا مردگانی که میبینتیم
مسافرانیاند که به زودی نزد ما برمیگردند! میراث آنتان را متیختوریم ،گتویی
پس از آنان جاودانهایم (نه البالغه ،خطبة.)263 ،188
موعظه مانند دارو و انسان مانند بیمار اس  .نخستین شرط در تأثیرگذاری پنتد
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در کالم امیرالمومنین پندپذیری اس  .تا فتردی ،خواهتان و مشتتاق پتذیرش
اندرز نباشد ،امیدی به هدای او نیس  .در نه البالغته از عابتدی بته نتام «همتام»
سخن آمده اس که پس از شنیدن ویژگیهای اهل تقوا در دم جتان متیستپارد.
پس از آن امام میفرمایند :آیا پندها و موعظهها ،ایتن گونته بتر اهتل موعظته اثتر
میگذارد؟ پتاکی دل شترط دیفتر پتذیرش انتدرز است  ،اگتر قلبتی ،بته شتك،
وسوسه ،عناد ،غفل  ،جهل ،تعصب و غرورآلتوده باشتد؛ ماننتد ظترن آلتودهای
اس که آیات قرآن و مواع انبیا درآن جایی نتدارد .امتام در «خطبتة غتراء» بتر
چهار عنصر پندپذیری مخاطبان تکیه میکند و میفرماید :چه مثالهای درست و
بجتتا و چتته انتتدرزهای شتتفابخش ،اگتتر بتتر دلهتتای پتتاک و گتتوشهتتای شتتنوا و
اندیشههای مصمم وخردهای دوراندیش بنشیند و برسد (نهت البالغته ،خطبتة،83
.)95
6ـ2ـ .6اخبار غیبی
یکی از مواردی که میتوان به وسیلة آن درستی و صدق گفتار و ادعا را ثابت و
اعتماد را جلب نمود و به طبع آن میتوان مخاطب را اقناع کرد؛ بیان اخبار غیبتی
اس که نوعی معجزة کالمی محسوب میشود .و اگتر درستتی و صتح وقتوع
این اخبار نزد مخاطب تأیید شود؛ باعث جلب اعتماد مخاطب خواهد شد.
غیب در لغ به معنای چیزی است کته از حتس پوشتیده و پنهتان است  ،در
مقابل ،شهود که به معنای چیزی اس که با حواس قابتل درک است (طریحتی،
 ،1375ج134 ،2تت .)135غیتتب در اصتتطالح قتترآن و حتتدیث ،چیتتزی است کتته
شناخ آن به کمك استباب عتادی تحقت نمتیپتذیرد (ستبحانی1420 ،ق ،ج،3
402ت .)407علم غیب ،ترکیب اضافی به معنای غیبدانی و غیبگویی و دانش و
آگاهی نسب به امور پنهان و چیزهایی است کته بتا حتواس قابتل درک نیستتند
(جوادی آملی ،1388 ،ج.)414 ،3

ْْرجالْمانكمْبمخرجاهْوْ
وْاهللْلوْشةتْانْاخنبرْکاْلّْْ ْ ْ ْْ ْْ ْ ْْْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ
در نه البالغه میفرمایندْْ ْْْ ْْْ ْْْ ْْ ْْ ْْْ ْْْ « :
مولجهْوْجميعْشأنهْلفعلاتْوْلكانْأخاانْأنْتكفارواْفايْبرساولْاهللْ

»...

(نه البالغه ،خطبة )236 ،175؛ به ختدا ستوگند اگتر بختواهم متیتتوانم از همتة
خصوصیات هر کدام شما که از کجا و چفونه و به چه هدن آمده و چه تصمیم
دارید و خصوصیات دیفر خبر دهم .اما میترسم دربارة متن غلتو کنیتد و مترا از
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6ـ2ـ6ـ .1اخبار غیبی در نهجالبالغه؛ عالم به غیب ذاتا کسی جز خداوند نیس ؛
با اذن الهی میتوانند از علم غیبی برخوردار شوند .یکی از
اما پیامبر و امامان
عناصر و ابعاد وجودی و شخصیتی امام علی بن ابی طالتب ارتبتاط ایشتان بتا
ملکوت عالم و بهرهمندی از علوم غیبی اس  .آگاهی از غیب و گزارش امام
از حتتوادث و رویتتدادهای پنهتتان و پوشتتیده ،بتاالخ جریتتانهتتایی کتته پتتس از
شهادت وی رخ داد ،یکی از ابعاد گستردة نه البالغه را تشکیل میدهد.
در این خصوص فقیه و اصول معاصر ،آی اهلل جعفر سبحان  ،خبرهاى غیبت
نه البالغه را گواه بر این دانسته که امام عالوه بر آگاه هاى حس و عقلت
از آگاه سوم به نام الهام و تأیید اله برخوردار اس و انستان بته وستیلة ایتن
حس ،شکنندة مرزهاى زمان و مکان و حجاب ماده م باشد و با این قوه ،حوادث
را پیش از وقوع درک کرده و با آن حوادث ارتباط برقرار کترده و کتامال آن را
لمس م کند .آگاه از غیب و گزارش امام از حوادث و رویدادهاى پنهان
و پوشیده خصوصا جریانهتای کته پتس از شتهادت وى رخ داد ،یکت از ابعتاد
گستردة نه البالغته را تشتکیل مت دهتد و ایتن خبرهتاى غیبت گتواه است کته
امام عالوه بر آگاهیهاى متعارن از آگاه سوم برخوردار بوده که هرگز
نم توان آن را از طری ابزارى به نام حس و عقل کشو کترد (ستبحانی،1360 ،
50ت.)51
در این بخش ،درصدد آنیم که اصل وجود علم غیب بترای امتام علتی را
توضی ،دهیم .خود حضرت به این موضوع اشاره نموده و در ایتن خصتوص





رسول خدا
کفر شما شود.

باالتر بدانید و یا به خدایی من معتقد شوید و این عقیتده موجتب

و میفرمایند« :فاسألونيْقبلْأنْتفقدوني ْفوال یْنفسيْبيدهْالْتسألونيْعانْ
فيماْبينكمْوْبينْالساعةْْ....االّْْانبأتكم( »....نه البالغه ،خطبة .)122 ،93در
شيءْْْ ْْْْْْ ْ ْْ ْْْْ ْْْْ ْْ ْ ْْْْْْْْ
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این خطبه امیتر مؤمنتان حتدود آگتاهی ختویش از غیتب را بیتان متیکنتد و
میفرماید« :از هر چه که تا قیام پیش میآید سؤال کنید جواب خواهم داد و از
هر نبرد و جنفی که پیش متیآیتد و خصوصتیات آن ،تعتداد افترادی کته کشتته
میشوند یا میمیرند و این که در کجا کشته متیشتوند و کجتا بته ختاک ستپرده
میشوند .از همة اینها آگاهی دارم» (ابن ابی الحدید ،ج.)57 ،7
روای شده روزی حضرت علی از حوادث آینده خبتر متیداد ،یکتی از
یارانش پرسید :آیا تو دارای علم غیب هستی؟ آن حضرت در پاستخ فرمتود:
ْْلّْمٌْْمنْذیْعلْْمْ»؛ ایتن علتم غیتب نیست  ،بلکته
ْْْهوْتع
غيبْْْوْاْنّْْما
«لي ْهوْبعلمْ ْْ
که از صاحب علم (ختدا و رستول) آموختتهام» (نهت البالغته ،خطبتة

علمی اس
.)173 ،128
مرحوم سید رضی در نه البالغه برخی از اخبارات غیبی حضرت امیتر
آورده که به مواردی به عنوان نمونه اشاره مینماییم:

را

 .1شهر بصره غرق میشود.

پس از این که جنگ جمل به پایتان رستید و بصتره فتت ،شتد ،امتام علتی
خطبه ای ایتراد کترد کته بخشتی از آن از خبرهتای غیبتی آن حضترت بته شتمار
میآید .حضرت

ْيْبمساجدکمْکجْ ْجا ْ
ْْنّْ ْْْ ْ ْ ْ ْْ ْْْ
وْايمْاهللْلتغرقنْبلدتكمْکاا
فرمودْْ ْ ْْ ْْْْ ْْ ْْْْْ ْْْ ْْْْ « :

سفينة( »....نه البالغه ،خطبة )36 ،13؛ به خدا سوگند شهر شما غترق متیشتود و
مسجد شما بسان سینة کشتی (که بدنة آن در آب فرو میرود و تنها سینهاش روی
آب ظاهر اس ) دیده میشود خداوند از باال و پایین به این شتهر عتذاب خواهتد
فرستاد.

 .2معاویه بر سرزمین عراق مسلط میگردد.

امیرمؤمنان

خبر میدهد که او پیش از معاویه از دنیا میرود و معاویه پتس

ْهْسايأمرکمْبسابيْوْْالباراءْ،
از او بر عراق مسلط میگردد و سپس میافزایدْ« :انّْا ْْ ْْْْ ْْ ْْْ ْْ ْْ
ْْْْ» (نه البالغه ،خطبة )77 ،57؛ ازْشماْميْخواهدْکهْبهْمنْناسازاْووييادْوْ
ْمّْنْي...
ازْمنْبيزاریْجوييد.
 .3از خوارج ده نفر جان به سالمت نمیبرند و از شما هم ده نفر کشته نمیشود.

در نبردی که میان امام و خوارج در کنار نهروان رخ داد ،امام پس از
اتمام حج  ،و بازگش گروهی از آنان به صفون امام ،رو به یاران خود کرد و
فرمود« :مصارعهمْدونْالنطفةْوْاهللْالْيفلتْمنهمْعشرْ،وْالْيهلكْمنكمْعشار»ْ،
(نه البالغه ،خطبتة )77 ،59؛ قتلفتاه آنتان در کنتار آب نهتروان است  .بته ختدا
سوگند ،از گروه آنان ده نفر جان به سالم نمیبرند و از شما هتم ده تتن کشتته
نمیشود .ابن ابی الحدید میگوید این خبر غیبی یکی از معجزات امام علتی
اس که نقل آن نزدیك به تواتر رسیده است و در نبتردی کته میتان امتام و
خوارج نهروان رخ داد همه شاهد بودند که نته نفتر از ختوارج جتان بته ستالم
بردند و از میان یتاران علتی فقتط هشت تتن بته شتهادت رستیدند (ابتن ابتی
الحدید ،ج3 ،5ت.)13
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 .4خوارج پس از من با خواری و ذلت زندگی خواهند کرد.

هاْالظالمونْفايكمْْ
ْْواثرْ،يتخْ ْ ْْْْْ ْْْ ْ ْ ْْ ْْ ْ
ْْْْ ْْْ ْْْْْ
ْْقاطعا
ْْْْْْْ
ْْوْسيفا
ْْْالْْ ْْ
ْاْشام
ْكمْستلقونْبعدیْذْلّْْْ
ّْْْنّْ ْ ْْ ْْْْ ْ ْْْْ ْ ْْ
« اْمْْاْا
شمشیر برنتده و استتبداد روبترو متیگردیتد .امتوال و حقتوق شتما را ستتمگتران
میگیرند و این کار دربارة شما برای همیشه معمول و رسم میگردد .همتان طتور
که امیرمؤمنان خبر داد خوارج پیوسته از طرن حکوم ها ،مورد تعقیب قرار
گرفته و اموال آنان پیوسته از طرن ستمگران تصاحب میشد (ابن ابتی الحدیتد،
ذیل خطبة .)58

روش اقناع مخاطب درنهج البالغه

سنة» (نه البالغه ،خطبة )77 ،58؛ آگاه باشید پتس از متن بتا ذلت

همته جانبته و



 .5مروان بن حکم حکومت بسیار کوتاهی خواهد داشت.

مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد و امتام حستن و امتام حستین




پدر عفو او را خواستند .حضرت

از

ْْلاهْْ
ّاْْْنّْْ ْ
او را آزاد کرده و سپس فرمودْ« :امْ ْاْا

ْْْْْْ
ةْوْستلقيْاالمةْمنهْوْمنْوالدهْيوما
امرْ،کلعقةْالكلبْانفهْوْهوْابوْاالکبشْاالربع ْْ ْْ ْْْْ ْْْ ْْ ْْْْ ْْ ْْْ ْْ ْْْ ْْْْ
احمر» (نه البالغه ،خطبتة )87 ،73؛ آگتاه باشتد بترای ایتن متروان فرمتانروایتی
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کوتاهی اس ؛ بسان لیسیدن سگ بینی خود را (این تعبیر کنایه از کوتاهی متدت
فرمانروایی اس ) .او پدر چهار رئیس اس و ام اسالمی از فرمتانروایتی او و
فرزندانش روزگار خونینی خواهند دید .همان طور که آن حضرت خبر داده
بود مروان به حکوم رسید ،اما حکوم او بیش از نه ماه طتول نکشتید و چهتار
فرزندش که یکی از آنها عبدالملك و سه تای دیفر عبارتند از :عبدالعزیز ،بشر و
محمد به ریاس رسیدند .عبدالملك ،خلیفه شد و آن سه والتی مصتر و عتراق و
جزیره شدند .و ام اسالمی از مروان و فرزندانش روزهتای ختونینی دیدنتد کته
روشنترین گواه آن ،ظلم و ستم و خونریزیهایی اس که به دست حجتاج بتن
یوسو خونخوار ،که از طرن عبتدالملك متروان ،والتی و استتاندار عتراق بتود
انجام شد (ابن ابی الحدید ،ج146 ،6ت.)148
 .6جوان ثقفی بر شما مسلط میشود و هستی شما را غارت میکند.

يالْالميالْيأکالْخضارتكمْوْيا ْيبْ
ْْْْ ْْْ ْْْْ ْْْ ْْْْ ْ ْْ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ
ْْعليكمْغالمْثقيفْال
ْاْوْاهللْليسلطْنّْْ ْْْ ْ ْْ ْ ْ ْْْْْ
« اْمّْْْ ْْْ ْْْْ ْْ
شحمتكمْ( »...نه البالغه ،خطبة )159 ،116؛ آگاه باشید به ختدا ستوگند جتوانی
متکبر و ستمگر از طایفة ثقیو بر شما مسلط میشود که سبزة شما را میختورد و
پیة شما را آب میکند .کنایه از این که به جان و مال شما رحم نمیکند و همه را
از آن خود میداند .این جوان ثقفی همان حجاج بن یوسو ثقفی ،ختونختوار و
ستمگر معرون بود که در ایام حکوم خود به جان و مال مردم افتتاد و هتزاران
نفر را به قتل رسانید (ابن ابی الحدید ،ج276 ،7ت.)281
این بود مواردی از خبرهای غیبتی امیرمؤمنتان کته در نهت البالغته آمتده

اس  .البته خبرهای غیبی آن حضرت که در نه البالغه آمده ،فراوان اس و
برخی از دانشمندان معاصر حدود هفتاد و پن مورد از آنها را گردآوری و به نتام
اخبار غیبی امیرمؤمنان منتشر ساختهاند؛ ولی ما به جهت رعایت اختصتار بته
همین اندازه اکتفا میکنیم.
6ـ .3اقناع غیر کالمی در نهجالبالغه

نه البالغه به عنوان یك کتاب تبلیغی ،عالوه بر آن کته از کتالم در قتانعستازی
بهره می برد ،از اقناع غیتر کالمتی نیتز جهت اقنتاع مخاطتب استتفاده متینمایتد.
روشهای اقناع غیر کالمی که در نه البالغه مورد استفاده قرار گرفته و نفارنده
به آنها رسیده اس  ،عبارتند از :زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صدا و معجزه ،که در
اینجا به آنها خواهیم پرداخ .
6ـ3ـ .1زبان بدن

6
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استفاده از حرکات و حاالت بدن ،در برقتراری ارتباطتات روزمتره ،امتری بستیار
عادی اس و افرادی که با این موضوع آشنایی کامل و کافی دارند ،میتوانند به
کمك این عالئم و حرکات عالوه بر آگاهی از اهدان و مقاصتد واقعتی افتراد،
مقصود مورد نظر خود را به طرن مقابل بقبوالنند.
میتوان گف تمام کسانی که به نحوی به ارتباطات و به ویژه ارتباطتات غیتر
کالمی پرداختهاند ،به حرکات چهره بهای ویژهای داده و از آن به عنوان یکی از
ارکان عمدة پیامهای غیر کالمی نام بردهاند« .مارک ناپ» در یکی از نوشتههتای
خود چنین مینویسد :چهره در فراگرد ارتباطی میان اشخاص به گونهای بالقوه از
توان ارتباطی باالیی برخوردار اس  .چهره اولتین جایفتاه نشتاندهنتدة وضتعی
عاطفی افراد اس  ،که تأثیر شفرفی بر نفرشهای میان فردی میگتذارد .چهتره
بازخورد غیر کالمی دیفران اس (فرهنفی290 ،1374 ،ت.)291
یکی از شیوههای مهمی که حضرت جه اقناع غیر کالمتی بته صتورت









مستقل و یا در کنار کالم برای کامل کردن و اثر بخشی بیشتر استفاده مینمودند،
استفاده از زبان بدن اس .
حضرت

ْْْْإْْْالّْْْْظْهْرْْ
ْْْضْمْرْْْأْْحْدٌْْْْشْيْةا
در حدیثی زیبا و پر مغز میفرمایند« :مْْاْأ

ْْْلْتْْاِْْْْلْْْسْْاْنْْهْ ْْْوْْصْفْحْْاِْْْْْوْجْهْهْ» (نه البالغه ،حکم )26؛ کسی چیتزی را در
فْْيْفْ
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دل پنهان نکند جز آن که در لغزشهای زبان ،و رنگ رخسارش ،آشکار خواهد
شد.
این حدیث به زیبایی به جایفاه زبان بدن اشاره مینماید و بیان میکند کته از
حاالت و رفتار فرد میتوان به هدن اصلی متکلم پی برد .یعنتی از طریت رفتتار،
رنگ رخسار و ...پیامهایی منتقل میگردد که با شناخ آنهتا حتتی متیتتوان بته
صدق و کذب یك پیام پی برد.
به من خبر دادند که خانتهای بته هشتتاد دینتار خریتدهای ،و ستندی بترای آن
نوشتهای ،و گواهانی آن را امضا کردهاند .شری ،گف  :آری ای امیر مؤمنان! امام
نفاه خشمآلودی به او کرد (نه البالغه ،نامة .)343 ،3امتام در مستجد کوفته
در سال  38هجری سخنرانی متی کترد ،اشتعث بتن قتیس بته یکتی از مطالتب آن
اعتراض کرد و گف این سخن به زیان شما ،نه به سود تتو است  .امتام نفتاه
خود را به او دوخ (نه البالغه ،خطبة .)43 ،19
حاالت چشم و نفاههای خاص و معناداری که حضرت به مخاطب ختود
داش  ،حامل پیامهایی برای ایجاد نفرشی در مخاطبان بوده اس  .نفرشی ماننتد
اشتباه بودن عمل و یا سخن فرد تتا فترد متوجته اشتتباه ختود گتردد .متوارد فتوق
بیانگر استفادة امام از زبان بدن جه فهم بهتر و اقناع مخاطب میباشد.
6ـ3ـ .2سیرة عملی
واهة «سیره» در زبان عربی از «سیر» اس  .سیر یعنی حرک  ،رفتن و راه رفتن ،اما
«سیره» یعنی نوع راه رفتن .پس سیر یعنی رفتار و سیره یعنتی نتوع و ستبك رفتتار

(مطهری.)65 ،1354 ،
دعوت و تغییر نفرش با رفتار و کردار بسی مشکلتر و سخ تر از دعتوت بتا
زبان و گفتار اس  .دعوت با رفتار متؤثرتر از دعتوت بته وستیلة گفتتار است  .از
همین رو ا س که استتقام و پایتداری در دعتوت بتا رفتتار بستیار مشتکلتتر از
استقام و پایداری در دعوت به وسیلة گفتار اس  .استقام در تبلیغ با گفتتار و
کردار از سویی نشاندهندة این اس که تبلیغ کننده به مرام و سبك خود پایبند
بوده و به هدن خویش ایمان دارد و از سویی دیفر اثری که در تبلیتغ بتا کتردار
اس در تبلیغ با گفتار نیس ؛ چرا که مردم آنچه را که به چشم خویش متیبیننتد
زودتر و سریعتر میپذیرند .لذا نتیجة اقناع عملی و غیرمستقیم ،پایدارتر و عمی تر
میباشد.
از دیفر راههایی که حضرت به وسیلة آن اقتدام بته تأثیرگتذاری و اقنتاع
مخاطب مینمودند ،اعمال و رفتار ایشان یا همان سیرة عملی میباشد ،بته طتوری
که در برخی موارد افراد تنها با دیدن اعمال و رفتتار حضترت  ،عمیقتا تحت
تأثیر قرار گرفته و متحول میشدند و نفرش و افکار جدیدی در آنهتا بته وجتود
میآمد.
الْ ْْ ْ
علي
ْق ْ ْ
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ْْْاالْْْوْْتارْ (نهت البالغته ،حکمت ،337
ْْيْب
ْْ ْْالرْام
اْعْمْلْْک
ْْْلْ ْْ
الدْاعْيْب
ْْ ْْْ:
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)506؛ امام علی در ایتن خصتوص متیفرماینتد :دعتوت کننتدة بتدون عمتل
همچون تیرانداز بدون کمان اس .
جرج جرداق در خصوص جایفاه عمل از منظر حضرت میگوید :دربارة
این گفتة امام که فرمود نباید به دختر کوچك خود وعدهای بدهید که بتدان وفتا
نکنید ،باید گف که امام عنایتی خاص به فلستفهای تربیتتی دارد کته حیتات
انسانی آن را مقرر میدارد ،همچنان که مبانی روانی در پیدایش و کمتال انستانی
چنتتین حقیقتتتی را حتتائز است و از ایتتن ستتخن برمتتیآیتتد کتته روان کتتودک بتتا
نمونههای واالی عملی پرورش مییابد تا با اندرز و پند و همین نظریته است کته
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محور اصتل پرورشتی را در منطت هان هاک روستو تشتکیل متیدهتد (جترداق،
.)230 ،1374
همچنین میگوید :نظر امام بر این اس که خیر باید در مرحلة نخستین به
صورت عمل در آید و قول در مرحلة دوم باشد ،زیرا قول و عمل انسان باید یکی
باشد و همان طور که حقیق وجود یکی اس  ،اندیشه و ستخن و کتردار انستان
هم او را به صورتی واحد شکل دهد و سخن و کردارش به هم متکی باشند ،اگر
میگوید ،انجام دهد و اگر میکند ،بفوید (جرداق.)239 ،1374 ،
امام علی  ،که تمتامی لحظتات زنتدگیاش دعتوت عملتی و تبلیتغ استالم
راستین با کردار و رفتار بود ،در جنگ صفین پس از آن که ستپاهیانش آب را از
لشکر معاویته گرفتنتد ،در پاستخ یتارانش کته از حضترت خواستتند تتا متانع
برداشتن آب توسط سپاه معاویه شود؛ فرمود :نته متانع و حایتل میتان آنتان و آب
نشوید .من آن کاری را که جاهالن و نادانان کردند ،نمیکتنم ...و بتدین ستان بتا
عمل خود اسالم راستین را تبلیغ نمود.
عبداهلل بن عون در خصتوص ایتن متاجرا نقتل متیکنتد :ستربازان معاویته بته
فرماندهی ابواالعور رودخانة فرات را در اختیار گرفتند .به فرمتان امتام ختط
شکنان سپاه به فرماندهی امام حسن حمله کردند ،آب را در اختیتار گرفتته و
سپاه معاویه را کنار زدند .اما امام دستور داد که آب برای هر دو لشتکر آزاد
باشد .این عمل جوانمردانة امام باعث بیداری بسیاری از شامیان شد که برخی
از آنان به سپاه امام پیوستند (نه البالغه.)73 ،1382 ،
جنگهای امام هیچ یك با هدن پیروزی برای رسیدن به حکوم نبود؛
بلکه جنگ انسانی بود .از همین رو بود که امام هدن عالی خود را با رفتتار
و کردار تبلیغ میکرد .آب دادن به سپاه تشنة دشمن ،خود پیروزی بود؛ زیرا یکی
از اصول اسالم و انسانی به اجرا درآمده و راه حقیق به همفان نشان داده شده
بود.

به طور کلی باید گف حضرت در برخی موارد با خصوصیات رفتتاری و
اخالق عملی خود تأثیر زیادی بر افراد میگذاشتند .به ایتن دلیتل کته استتفاده از
کالم جه اقناع در چنین جاهایی یا مناسب نبوده و یا تأثیرش کمتر بوده است .
اثر این تحول در مواردی ،حتی موجتب تغییتر نفترش و اعتقتادات افتراد شتده و
باعث شده افراد در مسیر فکری که مد نظر حضرت بوده ،حرک نمایند .این
موارد خود گویای اهمی عمل در الفوسازی و قانعسازی مخاطب اس  ،که در
مواردی اثر عمی تری را نسب به اقناع کالمی ،به دنبال خواهد داش .
6ـ3ـ .3زبان صدا
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یافتههای محققان نشان میدهد که نوع بیان ،لحن ،طنین و کیفی صدا و سترع
کلمات ادا شده میتواند هیجانها را بدون توجه به محتوای پیام انتقال دهد .لحن
صدا عالوه بر انتقال پیام میتواند به عنوان مکمل پیام عمل نماید .به عنتوان یتك
ارتباطگر باید نسب به تأثیر لحن ،طنین و کیفیت صتدا بتر تفستیر پیتام از ستوی
شنونده توجه کرد .اندیشمندان عرصة ارتباطات از اهمی زبتان صتدا و تتأثیر آن
در اقناع مخاطب غافل نبوده و سعی در تعریو و تبیین اهمی آن در این موضوع
نمودهاند.
لحن مناسب همچنین میتواند طرن مقابل را از نظر عاطفی و روحی به تواف
متعهد کند .لحن صدا ،بیتردید به اندازة کلمات و جمالتی که بیان میشود ،مهم
اس (گرشاسبی .)69 ،1384 ،گاهی الزم اس که لحتن شتدیدی بته کتار بترده
شود تا گفتار و کردار هماهنتگ و نفتوذ کتالم افتزون گتردد (شتوئنفیلد،1384 ،
.)157
امیر مؤمنان در نه البالغه از این تتابلوی هنتر و زیبتایی نیتز جهت اقنتاع
نمودن مخاطب بهره جسته اس  ،که با دق در متن نه البالغه میتوان به آن پی
برد .یعنی کالم حضرت عالوه بتر بهترهمنتدی از واهگتان متناستب و بلیتغ از
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آهنگ و موسیقی خاصی برخوردار اس که با معنا هم آهنتگ است و در روح
مخاطبان نفوذ کرده و تأثیر آهنتگ روحپترور آن نیتز جاویتدان است  .موستیقی
نه البالغه یکی از اعجازهای آن اس  ،که در جای جای نه البالغته بته ختوبی
نمایان اس  .موسیقی نهت البالغته ،بته تحتول روحیته در جهت هتدای و رشتد
ارزشهتتای انستتانی نظتتر دارد و مستتؤولی زاستت  .همچنتتین بتته جهتت تتتأثیر
ختارقالعتادهای کته در معنتا متیگتذارد ،موجتب اثرگتذاری کتالم در مخاطتب
میگردد.
لذا باید گف نه البالغه کتابی اس که نظتم آهنتگ دارد ،بته خصتوص در
خطبهها .عجیب این اس که موسیقی با محتوای تناسب دقیقی دارد .شتما خطبتة
جهادیه را که متیخوانیتد یتك موستیقی دارد ،خطبتة اشتباح را کته متیخوانیتد
موسیقی دیفر دارد ،خطبتة قاصتعه یتك موستیقی دیفتر دارد .آنجتایی کته امیتر
مؤمنان سخن رزمی میگویتد ،آهنتگ کالمتش ،آهنتگ کوبنتده و ستنفین
اس  .آنجایی که راجع به قیام حرن میزند ،آهنتگ کالمتش هتم رعتبآور
اس .

علی الجندی رئیس دانشکدة علوم در دانشفاه قاهره در مقدمة کتاب علی بن
ابی طالب ،شعره و حکمه ،دربارة نثر نهت البالغته متیگویتد :نتوعی ختاص از
آهنگ موسیقی که بر اعماق احساسات پنجه میافکند؛ در این سخنان هست  .از
نظتتر ستتجع ،چنتتان منظتتوم استت کتته متتیتتتوان آن را «شتتعر منثتتور» نامیتتد
).(www.wikipedia.org
دکتر مصطفی دلشتاد تهرانتی متترجم و شتارح نهت البالغته متیگویتد :وقتتی
عبارت نه البالغه را میخوانیم در بستیاری از جاهتا بته دلیتل تجمعتات صتوتی،
تکرار حرون و کلمات ،آوای صداها ،توازن بین جمالت ،کوبشها و ریزشها،
االْْوْْْالْْ
جبْ ْ ْ
ولْْْالْ ْ
سجع و تقابل نظم آهنفی ساخته شده اس  .به عنتوان مثتالْ« :تازْ ْ ْ
صارْکْْ
ضْْْقادْ ْمكْْاْْْ ْر ْمْْْبْب ْ
ايْاألْرْ ْ
ْْْ ْاجْ ْکْْْْأعْرْْاْْهللْْْجْمْجْ ْمتْكْْْْتادْْْْف ْْْ
تْزْلْْْعْضّّْْْعْلْىْن

ْسبْحْانْْهْ» .به نظر من مطالب
ْعنْدْاْهللْْ ْ
ْْنْْ ْ
کْْوْْْْاعْلْمْْأْْْنّْاْْلنّّْْصْرْْم
ص ْر ْ
ْْْلْقْوْمْْوْْْغْضّّْْْْب ْ
ْأقْصْىْا
نهتت البالغتته متتیتوانتتد دستت مایتتة ستتاخ
).(www.shafaqna.com
حضرت

آهنتتگهتتای بتتینظیتتری باشتتد

ْْْ
حدٌٌْْْشْايْةا
اْأضْ ْمرْْأْْ ْ
در حدیثی که قبال ذکر کردیم ،میفرمایند« :مْ ْْْ

ْْْْلتْ ْاِْْْْلسْانْْهْْْْوْْصْافْحْ ْاِْْْوْجْهْاهْ» (نهت البالغته ،حکمت )446 ،26؛
إْالّّْْْظْهْرْْفْْيْف
کسی چیزی را در دل پنهان نکند جز آن که در لغزشهای زبان ،و رنگ رخسار،
آشکار خواهد شد.
این سخن حضرت بیانگر آن اس که لغزشهای زبان ،یعنتی تتن صتدا،
نوع بیان ،سکوتها ،لرزشها و ...خود حامل پیام بوده و قدرت اقنتاعی دارد؛ بته
طوری که میتواند قدرت اقناعی کالم را تح شعاع قترار داده یتا از بتین ببترد؛
زیرا اگر کسی علم و شناخ نسب به این نشانههای آوایی داشته باشد ،میتواند
صدق و کذب و یا پیامی دیفر از آن را دریاف کند؛ بدون آن کته بته محتتوای
کالم توجه نماید.
حضرت

ندمْا» (نه البالغته،
ّْْْْ ْْ
لتتبعنّْها
دماْْوْْْْْْ
ّْْْ ْْْ
لتحتلبنّْها
اهللْْْ ْْْْ
وْأيمْْ ْ
میفرمایندْ ْْْْ « :
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خطبة )74 ،56؛ سوگند به خدا که از این پتس ختون خواهیتد ختورد و پشتیمانی
خواهید برد.
در این خطبة امام از جنگ صفین و مبارزات در آن سخن میگویتد .لتذا
این سخن را در خطاب به دشمنان مسلمانان ایراد کرده اس که ختواری و ذلت
بر آنان چیره شده بود .با آمدن دو کلمة متجانس دما و ندما نوعی هراس و رعب
ایجاد شده و ترسیم کنندة فضای جنفی و ترس اس  ،زیرا نون که از صام ها و
حرون غنهای اس  ،در ایجاد این نوع موسیقی بسیار تأثیرگتذار است  .در واقتع
میتوان گف که حرون درون خود نوعی بار موسیقایی مخت ختود را دارنتد
که با توجه به قصد گوینده میتواننتد فضتا و تصتویر متورد نظتر را ترستیم کننتد
(سالم.)76 ،1391 ،





ناکثين»؛ و ما را با
الْْْْْْ ْ
ناکبينْْوْ ْ
الْْْْْْ ْ
نادمينْْوْ ْ
الْْْ ْْْ ْ
خزاياْْوْ ْ
غيرْ ْ ْْْْ
زمرتهْ ْْ ْ
فيْ ْْ ْْ ْ
واحشرناْْ ْ
« ْْ ْ ْ ْْْ
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او محشور کن چنان که نه زیان کار باشیم و نه پشتیمان؛ نته دور از راه حت و نته
شکنندة پیمان (نه البالغه ،خطبة .)138 ،106
گفتنی اس که عالوه بر تناسب واهههای نتاکبین و نتاکثین ،از لحتا جنتاس
خط ،واهههای نادمین ،ناکبین و ناکثین با داشتن حرون کان و نتون کته صتوت
انفجاری دارند ،فضای ترسناکی از کم همتی و ندام ناشی از آن را بر خواننتده
غالب میسازند و به کار رفتن حترن لتین (ی) در آختر ایتن واهههتا بتر آهنتگ
موسیقایی جمله تأثیر گذاشته اس و این باعث شده اس که کالم بهتر و زیبتاتر
بر روح و جان شنونده بنشیند .در واقع امام با رهتا ستاختن معتانی در طبیعت
خود به گونهای باعث شده اس که این معانی الفا و تعابیر متورد نظتر ختود را
بیابند (سالم.)80 ،1391 ،
نیز در کتتب روایت و تتاریخ  ،بته
خطابههاى آتشین و ب نظیر امام عل
ویژه در نه البالغه فراوان اس  ،این خطابهها در موقع ایراد شده که احساسات
باید برافروخته شود و طوفان به وجود آیتد و بنیتادى ظالمانته برکنتده شتود ،آن
چنان که در صفین در آغاز برخورد با معاویه ،خطابهاى مهی و آتشین ایراد کرد
و خونها را به جوش آورد که با یك حمله (آبشخور فرات) را از دست دشتمن
آزاد کردند (ابن اب الحدید ،ج325 ،3ت.)330
حضرت علی در نه البالغه ،خصوصتا در خطبتههتا از ایتن شتیوه جهت
اثرگذاری و متقاعد نمودن مخاطب به زیبایی و هنرمندانه استتفاده نمتودهانتد .بته
طوری که مثال لحن حماسی حضرت به قدری شتورآفرین و تأثیرگتذار بتود
که کسی نمیتوانس در مقابل موجآفرینی حضرت مقاومت نمایتد .ایشتان
طوری از این روش بهره میبردند که مخاطبین به شدت تح تتأثیر ایشتان قترار
گرفته و منقلب میگردیدند.

6ـ3ـ .4معجزه
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یکی دیفر از مواردی که توانایی اقناع مخاطب را داشته و در نهت البالغته بته آن
اشاره شده اس  ،معجزه میباشد .معجزه گونهای از برهان است  .یعنتی نشتانهای
اس بر حقانی و درستی مدعا .اثر آن این اس که مدعا را به نحو یقینی اثبتات
میکند و میتواند موجب اقناع مخاطب گردد .البته به این نکته باید توجه داش
که معجزه دارای شرایطی میباشد و هر عمتل عجیتب و خاصتی ،معجتزه نامیتده
نمیشود.
حضرت امیر هم در این خصوص در نه البالغه میفرمایند :من با پیتامبر
بودم آنفاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند :ای محمد! تتو ادعتای بزرگتی
کردی که هیچ یك از پدران و خاندان نکردند ،ما از تو معجزهای میختواهیم،
اگر پاسخ مثب داده ،انجام دهی ،میدانیم تو پیامبر و فرستتادة ختدایی و اگتر از
انجام آن سر باز زنی ،خواهیم دانس که ساحر و دروغ گتویی .پتس پیتامبر
فرمود :شما چه میخواهید؟ گفتند :این درخ را بخوان تا از ریشه کنده شتده و
فرمود :خداوند بتر همته چیتز تواناست  .حتال اگتر
در پیش تو بایستد .پیامبر
خداوند این کار را بکند ،آیا ایمان میآورید و به ح شهادت میدهیتد؟ گفتنتد:
فرمود :من به زودی نشتانتان متیدهتم آنچته را کته درخواست
آری .پیامبر
کردید ،و همانا بهتر از هر کس میدانتم کته شتما بته خیتر و نیکتی بتاز نخواهیتد
گش  ،زیرا در میان شما کسی اس که کشته شده و در چاه (بدر) دفتن خواهتد
شد و کسی اس که جنگ احزاب را تتدارک خواهتد کترد .ستپس بته درخت
اشاره کرد و فرمود :ای درخ ! اگر به خدا و روز قیام ایمان داری ،و میدانتی
من پیامبر خدایم ،از زمین با ریشههای در آی و به فرمان خدا در پیش روی متن
قرار گیر .ستوگند بته پیتامبری کته ختدا او را بته حت مبعتوث کترد ،درخت بتا
ریشههایش از زمین کنده شده ،و پیش آمد که با صدای شتدید همچتون بته هتم
خوردن بال پرندگان ،یا به هم خوردن شاخههتای درختتان جلتو آمتد و در پتیش
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و
ایستاد که برخ از شاخههاى بلند ختود را بتر روى پیتامبر
روى پیامبر
ایستتاده بتودم
بعض دیفر را روى من انداخ و من در طرن راس پیتامبر
(نه البالغه ،خطبة .)285 ،192
روشن اس که کارکرد عمومی معجزه برای تودة جامعه و رستاندن آنتان بته
بتوده و در
اقناع و پذیرش و اطمینان درونی نسب به صح ادعای پیتامبران
نتیجه معجزات انبیتاء نتیجتة مثبتتی در ایتن خصتوص داشتته است  .در اینجتا نیتز
با قصد دعوت به اسالم و اقناع این افراد نسب به حقانی ادعای خود،
پیامبر
اقدام به انجام معجزه نمودند.
کس که دعوى پیغمبرى مت کنتد عتالوه بتر دعتوى صتح شتریع ختود،
دعوى دیفرى دارد و آن این اس که با عالم باال رابطة وح و نبتوت دارد و از
متدعی شتعور
جانب خدا مأموری دعوت یافته اس  .به عبارت دیفر انبیاء
مرموزى بودند که با متدد غیبت بته ایشتان اضتافه مت شتد .و از آن راه ،وظتایو
اعتقادى و عمل مردم را از پیشفاه خدای فراگرفته و به مردم تبلیتغ مت کردنتد.
پیداس که این شعور مرموز چیزی اس که در سایر مردم که مانند وى انسانند،
یاف نم شود و ناچار نیروی اس غیب که خدا به طور خرق عادت بته پیغمبتر
خود داده است  ،و ادعتای برختورداری از آن در جتاى ختود دلیتل مت خواهتد.
معجزه به منزلة دلیلی بر این ادعاس ؛ چرا که معجزه خارق عادت دیفری است
که برای مردم محسوس اس  .و مردم به وسیلة آن باور میکننتد ختدا پشتتیبان او
اس  ،و خارق عادت نخستین که ادعای پیامبری است را نیتز بته گتزان متدعی
نیس و در دعوی خود صادق اس (طباطبایی.)64 ،1378 ،
نتیجهگیری

اقناع مخاطب و تالش جه قانعسازی او در چارچوب هدای و سعادت انستان،
البته با اختیار و بدون تحمیل و فریب مخاطب ،در جتای جتای نهت البالغته قابتل
مشاهده اس  .ارتباط برقرار کردن با مخاطب و ارائة مطالب به گونهای کته قابتل
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فهم و اقناعگر باشد ،از امتیازهای مهم نه البالغته است  .در نهت البالغته جهت
اقناع کالمی از روشهای مختلفی استفاده گردیده اس  ،که عبارتند از :حکم ،
جدال احستن ،استتفاده از تجربته ،استتناد بته منبتع معتبتر ،موعظته و اخبتار غیبتی.
نه البالغه به عنوان یك کتاب تبلیغی عالوه بتر آن کته از کتالم در قتانعستازی
مخاطب بهره میبرد ،از اقناع غیر کالمی نیز استفاده مینماید .روشهای اقناع غیر
کالمی که در نه البالغه مورد استفاده قرار گرفته و نفارنده به آنها رسیده اس ،
عبارتند از :زبان بدن ،سیرة عملی ،زبان صدا و معجزه که هر کدام در جای ختود
به صورت دقی و استادانهای مورد استفاده قرار گرفتهاند.
بحث اقناع با این کته دارای جایفتاه مهمتی متیباشتد و اندیشتمندان غربتی و
شرقی به آن پرداختهاند ،اما هنوز هم جای پژوهشهای زیتادی در خصتوص آن
وجتتود دارد ،کتته از آنهتتا غفل ت شتتده اس ت  .خصوصتتا در حتتوزة نفتتاه دیتتن و
روشهای مورد استفاده توسط آن .و از طرفی چون تئتوری پتردازیهتای حتوزة
اقناع عمدتا در غرب و با نفاه مادی انجام شده ،در برخی موارد بتا نفتاه دینتی و
اخالق مدار در تضاد میباشد .لذا حاکمان ،جوامع و رسانههای دینمتدار جهت
استفادة مناسب و بهرهمندی از مزایای متعدد اقنتاع ماننتد :تبلیتغ ،متدیری افکتار
عمومی و حف اتحاد و انسجام در جامعه ،ایجاد انتظام و عدال اجتماعی ،توسعة
فرهنفی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،ایجاد و تداوم اعتماد متقابل بتین متردم و
حکوم  ،جلوگیری از ایجاد بحرانها و موارد بسیار دیفر ،نیازمند تبیین اقنتاع از
دیدگاه دین و منابع دینی میباشند .تا از این علم مهم در دنیای امتروز بته بهتترین
شکل بهرهمند گردند .لذا الزم اس تا پژوهشهای دقیقی در این زمینته صتورت
گیرد و حتی تقسیمبندی جدید و کاملتتری در ایتن خصتوص ابتداع گتردد .بته
عنوان مثال به نظر نفارنده در موضوع اقناع غیر کالمی تقستیم و تعریتو دقیت و
کاملی بر مبنای آموزههای اسالمی وجود ندارد ،لذا میتوان با پژوهشهای جدید
در این حوزه ،ساختاری بومی شده مطاب با ارزشها و باورهای دینی ،ارائه نمود.
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رسانههای دینمدار به عنوان رسانههایی که در آن خطوط قرمز دینی مد نظتر
قرار میگیرند ،بیش از سایر رسانهها نیازمنتد متدل دینتی و بتومیستازی علتوم و
تکنیكهای ارتباطی ،خصوصا در زمینة استفاده از روشهای اقناع میباشند .اقناع
همانند چاقویی با دو کاربرد اس  .استفادههای نادرس و غیر اخالقتی در حتوزة
اقناع بسیار محتمل اس و حتی نظریههایی در عرصة ارتباطات اقناعی وجود دارد
که به صراح به استفاده غیر اخالقی و غیر انسانی از اقناع میپردازد؛ که مخالو
آموزههای دینی میباشد .حاکمتان ،جوامتع و رستانههتای دینتی ماننتد برختی از
جوامع و رسانههای دیفر ،نمیتوانند از هر شیوهای برای اقناع مخاطب خود بهتره
ببرند؛ زیرا از منظر دین ،هدن وستیله را توجیته نمتیکنتد .لتذا الزم است تتا بتا
استفاده از پژوهش هایی که در ایتن زمینته انجتام گرفتته ،ماننتد ایتن پتژوهش ،بتا
روشهای مورد تأیید دین ،آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتوانند اقنتاعی درست و
مناستتب را بتترای مختتاطبین ختتود رقتتم بزننتتد و از کارکردهتتای نادرست و ستتوء
استفادههای احتمالی جلوگیری کنند .از طرفی با آموزش و آگاهیبخشی نستب
به روشهای درس و نادرس اقناع در مخاطبین خود در جامعه و باالبردن سط،
سواد رسانهای در این زمینه ،از تأثیرگذاری گروهها و رسانههای معاند کته از هتر
روشی جه اقناع مخاطبین خود بهره میبرند ،جلوگیری نمایند.
پینوشتها
1. Roberts
2. Good men
3. Acceptability
4. Tylor
5. Credibility
6. Body Language
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 نهجالبالغه ( ،)1382ترجمة محمد دشتی ،قم ،انتشارات بخشایش.
هباةْاهلل (1378ق) ،شـر
 .1ابن ابی الحدیتد المعتزلتی ،عزالتدین بتی حامتد عبدالحمیتد بتن ْ ْ
نهجالبالغه ،تحقی محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دار احیاء الکتب العربیه.
 .2بینفلر ،اتولر ( ،)1367ارتباطات اقناعی ،ترجمتة علتی رستتمی ،چتاپ اول ،تهتران ،مرکتز
تحقیقات ،مطالعات و سنجش برنامههای صدا و سیما.
صـدای عـدالت انسـانی ،ترجمتة ستید هتادی
 .3جرداق ،جترج ( ،)1390امـا علـی
خسروشاهی ،قم ،نشر مؤسسة انتشاراتی امام عصر.
 ،)1374( -------- .4شگفتیهای نهجالبالغه ،ترجمة فخرالدین حجتازی ،تهتران ،مؤسستة
انتشارات بعث .
 .5جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1388ادب فنای مقربان ،قم ،نشر اسراء.
 ،)1364( -------- .6علی و فلسفة الهی ،کاوشی در نهت البالغته (مقالتههتای کنفترة
سوم) ،بیجا ،بنیاد نه البالغه ،چاپ اول.
 .7دشتی ،محمد ( ،)1374روشهای تحقیق در نهجالبالغه ،قم ،مؤسسة امیرالمومنین .
 .8سبحانی ،جعفر (1420ق) ،مفاهی القرنن ،به قلم جعفر الهادی ،قم ،مؤسسة امام صادق .
 .9سورین ،ورنر و تانکارد ،جیمتز ( ،)1386نظر ههـای ارتباطـات ،ترجمتة علیرضتا دهقتان،
تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ دانشفاه تهران ،چاپ سوم.
 .10سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی (1412ق) ،فى ظالل القرنن ،بیروت ت قاهره ،دارالشتروق،
چاپ هفدهم.
 .11شوئنفیلد ،مارک و شوئنفیلد ،ریك ( ،)1384هنر و دانش مذاکره ،ترجمة مسعود راجتی،
تهران ،نشر نی ،چاپ اول.
 .12طباطبایی ،محمد حسین (1417ق) ،المیزان فی تفسیر القرنن ،قم ،دفتر انتشارات استالمی
جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ،چاپ پنجم.
 ،)1378( -------- .13شیعه در اسال  ،قم ،دفتر انتشارات اسالم .
 .14طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)1375مجمع البحر ن ،تحقی  :سید احمد حسینی ،تهران،
مرتضوی ،چاپ سوم.
 .15فرهنفی ،علی اکبر ( ،)1374ارتباط انسانی ،تهران ،انتشارات رسا ،چاپ هفدهم.
 .16قرشی ،سید علی اکبر (1395ق) ،قاموس قرنن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .17گرشاسبی ،اصغر ( ،)1384هنر و فن مذاکره ،تهران ،نشر مهاجر ،چاپ اول.
 .18متولی ،کاظم ( ،)1384افکار عمومی و شیوههای اقناع ،تهران ،انتشارات بهج  ،چتاپ
اول.









 .19مرادی ،حج اهلل ( ،)1384اقناعسازی و ارتباطات اجتماعی ،تهران ،نشر ستاقی ،چتاپ
دوم.
لي.
األوْ ْ
الطبعةْْ ْ ْ
 .20مصطفوی ،حسن ( ،)1393التحقیق فی کلمات القرنن ،طهرانْ ْْْ ْْ ،
 .21مطهری ،مرتضی ( ،)1354سیری در نهجالبالغه ،قم ،صدرا ،چاپ دوم.
 ،)1386( -------- .22مجموعة نثار ،جلد پنجم ،تهران ،صدرا ،چاپ یازدهم.
 .23معادیخواه ،عبدالمجید ( ،)1372فرهنگ نفتاب ،جلد سوم ،تهران ،نشر ذره ،چاپ اول.
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 .1پارسانیا ،حمید (« ،)1381از عقل قدسی تا عقـل ابـزاری» ،فصتلنامة علتوم سیاستی ،ستال
پنجم ،شمارة نوزدهم.
 .2ساروخانی ،باقر (« ،)1383اقناع هدف ارتباطات» ،فصلنامة علوم اجتماعی ،دانشفاه تهران،
شمارة .23
 .3سالم ،شیرین (بهار و تابستتان « ،)1391ز با یشناسی گونههای جناس در نهـجالبالغـه»،
پژوهشنامة علوی ،پژوهشفاه علوم انستانی و مطالعتات فرهنفتی ،ستال ستوم ،شتمارة اول،
ص 67ت.90
 .4سبحانی ،جعفر ( « ،)1360ادنامة کنگرة هزارة نهجالبالغه» ،بنیاد نه البالغه.
 .5شاکر ،محمد کاظم و حتاجیپتور ،حستین (« ،)1391معیارهـا و ضـواب اقنـاع اند شـة
مخاطب از قرنن کر » ،ماهنامة علمی ت ترویجتی (علتوم انستانی) معرفت  ،ستال بیست و
یکم ،شمارة ،181بیجا.
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