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١. مقدمه| د

متقاعدســازی و اقنــاع مخاطبــان، از اهــداف اساســ7 هــر رســانه ای اســت؛ همــۀ رســانه ها در 
صددنــد تــا محتوایــی خــاص را بــا روشــ7 جــذاب بــه مخاطــب خــود ارائــه دهنــد و توجــه 
ــیل  ــه پتانس ــب ک ــای نامناس ــا و محتواه ــا برنامه ه ــانه ها ب ــد. رس ــب نماین ــود جل ــه خ او را ب
اقناعــ7 ضعیفــ7 دارنــد، ناخواســته انقــراض خــود را رقــم م7 زننــد و رو بــه افــول خواهنــد بود. 
بــرای ادامــۀ حیــات ارتباطــ7، ناگزیــر بایــد بــا روش هــای متقاعدســازی آشــنا بــود، تــا بتــوان 
ــای  ــه ج ــت و ب ــش درس ــن، گزین ــر ای ــد. عالوه ب ــد نماین ــذار تولی ــذاب و تأثیرگ ــی ج محتوای

ــه گفتمان هــای غالــب و مســلط در جامعــه اســت. ــاع، مســتلزم توجــه ب شــیوه های اقن
گفتمــان ١«ازجملــه مفاهیــم کلیــدی اســت کــه در شــWل دادن بــه تفکــر فلســف7، اجتماعــ7 
و سیاســ7 مغــرب زمیــن در نیمــۀ دوم قرن بیســتم، نقش بســزایی داشــته اســت. ایــن مفهوم در 
ادبیــات فلســف7 اجتماعــ7 به ویــژه دوران مــدرن کاربــرد فراوانــ7 داشــته و آن را در نوشــته های 
ماکیاولــ7، هابــز و روســو نیــز م7 تــوان یافــت. در چنــد دهــۀ اخیــر نیــز در اندیشــه های 
متفکرانــ7 چــون امیــل بنونیســته، میشــل فوکــو، ژاک دریــدا و دی8ــر متفکــران برجســتۀ غربی، 
معنایــی متفــاوت بــه خــود گرفتــه اســت» (صالحــ7 زاده، ١٣٩٠: ١١٩). نکونام و فــام گفتمان 
را از اصطالحــات پرکاربــرد در حــوزۀ علــوم انســان7، اجتماعــ7 و زبانشناســ7 م7 داننــد کــه بــا 
برخــ7 از مفاهیــم ایــن حوزه هــا ماننــد بافــت،٢ فرهنــگ ٣و مباحــث هرمنوتیWــ7 به خصــوص 
بحــث افق هــای دیــد، ارتبــاط بســیار نزدیــ� دارد. آنهــا از گفتمــان بــه عنــوان «بســتر فرهنگ7، 
اجتماعــ7 و تاریخــ7» یــاد م7 کننــد. (نکونــام؛ محمدفــام، ١٣٩۶: ۴٧‑۴۶) در ایــن پژوهــش 

نیــز گفتمــان بــه همیــن معنــا بــWار رفتــه اســت. 
ــا  ــق ب ــل موف ــت و تعام ــم اس ــان حاک ــ7 از گفتم ــوع خاص ــخ، ن ــه ای از تاری ــر بره در ه
ــروزی  ــل پی ــال در اوای ــرای مث ــر اســت؛ ب ــا در چارچــوب آن گفتمــان، امWان پذی دی8ــران تنه
انقــالب، گفتمــان انقــالب، گفتمــان مســلط بــود و ارزیابــی از همــۀ پدیده هــای اجتماعــ7 و رد 
یــا قبــول آنهــا، تنهــا در چارچــوب ایــن گفتمــان، میســر بــود. در بâحبوهه هــای جنــگ، گفتمــان 
دفــاع، قدرتمنــد گشــت و پــس از جنــگ، گفتمان هــای متعــددی دی8ــری رایــج گردیــده اســت 

کــه توجــه بــه آنهــا، از ضروریــات ارتبــاط اقناعــ7 اســت. 
رســید؛  ثمــر  بــه  مــردم  تــودۀ  و جان فشــان7 های  ایثارگری هــا  بــا  اســالم7  انقــالب 

1. Discourse

2. Context

3. Culture
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|د مردم7 کــه در قبــال دیــن خــود احســاس مســئولیت کردنــد و در ایــن زمینــه از هیــچ کوششــ7 

دریــغ نورزیدنــد. امــا متأســفانه بــا گــذر زمــان و رســوخ افــکار بی8انــگان در اذهــان جوانــان، 
ــ7  ــ7 نوع ــه حت Wــد، بل ــه گرفتن ــالم7 فاصل ــای اس ــا از ارزش ه ــه تنه ــا ن ــان م ــج جوان به تدری
بدبینــ7 هــم دربــارۀ اصــول و احــWام اســالم7 پیــدا کردنــد؛ به طــوری کــه نقــش چندانــ7 بــرای 
دیــن در زندگــ7 خــود قائــل نیســتند و در تصمیم گیری هــا و انتخــاب خط مشــ7 زندگ7 شــان 
بیشــتر از فرهنــگ بی8انــه ال8ــو م7 گیرنــد و به جــای ســب� زندگــ7 اســالم7، ســب� زندگــ7 
غربــی را انتخــاب نموده انــد؛ حریــم خانــواده و محــرم و نامحــرم شWســته شــده کــه باالرفتــن 
ــاز و روزه و ســایر  ــای آن اســت؛ نم ــا از پیامد ه ــزان طــالق و از هم گســیختگ7 خانواده ه می
احــWام دینــ7 تقــدس و جایــ8اه رفیــع خــود را از دســت داده انــد. از طرفــ7 قوانیــن موضوعــه از 
ســوی نهادهــای مختلــف، نتوانســته اســت جلــوی شــیب نزولــ7 انحطــاط اخالقــ7 و اســالم7 
جوانــان را ب8یــرد. بنابرایــن، ضــروری اســت کــه رســانه ها بــا روش هــای اقناعــ7 آشــنا گردنــد 

تــا بتواننــد، رســالت خطیــر خــود را در ایــن زمانــه، بــه نحــو احســن بــه انجــام برســانند. 

٢. پیشینه
 متقاعدســازی یــا اقنــاع١ فراینــدی اســت کــه از خــالل آن م7 کوشــیم تــا نگــرش دی8ــران را 
تغییــر  دهیــم و بــه تعبیــر ســاده تر کوشــش بــرای تغییــر نگــرش اســت» (حWیــم آرا، ١٣٧٧: 
ــه  ــون پژوهشــ7 کــه ب ــا کن ــا ت ــراد اســت ام ــر نگــرش دغدغــۀ بســیاری از اف ٢٧) گرچــه تغیی
بررســ7 کلــ7 اصــول و روش هــای اقنــاع و تغییــر نگــرش پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. البتــه بــه 
صــورت جزئــ7 تــر، برخــ7 از عوامــل اقنــاع و تغییــر در نگــرش مــورد بررســ7 قــرار گرفتــه اند؛ 
بــرای مثــال اکبــری (١٣٩٢) بــه مطالعــۀ تغییــرات رفتــار و نگرش دانشــجویان نســبت بــه مواد 
مخــدر و عوامــل اجتماعــ7 مؤثــر بــر آن پرداخــت. وی  بــه ایــن نتیجــه رســید کــه متغیرهــای 
التــزام، مشــغولیت و فرصــت افتراقــ7 نســبت بــه متغیرهایــی چــون احســاس آنومــ7، شWســت 
تحصیلــ7 و شWســت عشــق7، بیشــترین رابطــه را  بــا تغییــر در رفتــار و نگــرش دانشــجویان 
دارنــد. دشــت7 (١٣٩٢) اثربخشــ7 آمــوزش پیشــ8یری از اعتیــاد بــر نگــرش نســبت بــه مــواد 
ــن نتیجــه دســت  ــه ای ــرار داد و ب ــه روش پیش آزمــون و پس آزمــون مــورد بررســ7 ق مخــدر ب
یافــت کــه آمــوزش مهارت هــای زندگــ7 بــر نگــرش نســبت بــه مــواد مخــدر مؤثــر اســت. در 
پژوهشــ7 دی8ــر رضایی(١٣٩٢)بــه تدویــن و اجــرای ال8ــوی تغییــر نگرش نســبت بــه مصرف 
ــن  ــت و از بی ــودکان پرداخ ــرای ک ــفه ب ــ7 و فلس ــوش هیجان ــای ه ــر مؤلفه ه ــ7 ب ــواد مبتن م

1. persuasion
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مؤلفه هــای هــوش هیجانــ7، مهــارت اســتدالل را مؤثــر یافــت. آیســم (٢٠١٠) تأثیــر هــوش | د

هیجانــ7 را بــر نگــرش نســبت بــه مطالعــه مــورد بررســ7 قــرار داد و مهــارت جــرأت ورزی در 
بیــان احساســات را مؤثرتــر از ســایر مؤلفه هــای هــوش هیجانــ7 بــر نگــرش مثبــت بــه مطالعــه 

یافــت.   
ناگفتــه پیداســت کــه تحقیقــات انجام شــده جواب8ــوی نیــاز رســانه ها و همــه کســان7 کــه 
ــاء و  ــت انبی ــود. چــون هــدف از  هدای ــد ب ــد، نخواهن ــر دی8ــران را دارن قصــد تأثیرگــذاری ب
رســوالن الهــ7، چیــزی جــز متقاعدســازی و تغییــر در نگــرش امــت خــود نبــوده اســت. در 
ــرای  ــی ب ــع خوب ــم و ســیرۀ معصومیــن(ع) منب ــوان گفــت کــه قــرآن کری ــا جــرأت م7 ت نتیجــه ب
اســتخراج و اســتنباط روش هــا و اصــول اقنــاع محســوب م7 شــوند؛ زیــرا روش هایــی کــه از 
ســوی خالــق انســان و فرســتادگان او بــا توجــه بــه ابعــاد وجــودی او بــWار رفته انــد، م7 توانــد 
راهنمــای خوبــی بــرای مــا در ایــن زمینــه باشــد. در ایــن پژوهــش، روش هــا و اصــول اقنــاع  
از قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن(ع) و حتــ7 ســیرۀ عملــ7 آن بزرگــوران و همچنیــن متــون 
ــتخراج  ــه ای اس ــیوۀ کتابخان ــه ش ــتند) ب ــ7 هس ــگ دین ــر از فرهن ــه متأث ــداری (ک ــات پای ادبی
ــته بندی  ــپس دس ــده و س ــرداری ش ــور فیش ب ــون مزب ــدا از مت ــه ابت ــه ک ــن گون گردیده اند.بدی

ــد.    ــرار گرفته ان ــل ق ــه و تحلی ــت اطالعــات بدســت آمــده مــورد تجزی ــده و در نهای گردی

٣. یافته ها: اصول و روش های اقناع
٣‑١. اصول اقناع

٣‑١‑١. اصل زمینه یابی یا توجه به گفتمان رایج
«گفتمــان بازنمایــی نــوع خاصــ7 از معرفــت دربــارۀ یــ� موضــوع اســت کــه بــه آن موضــوع 
جهــت و ســمت و ســو م7 دهد.گفتمــان واقعیــت را بازنمایــی م7 کنــد؛ معرفــت افــراد را در 
مــورد موضوعــ7 بازنمایــی م7 کنــد و قدرتــ7 دارد کــه افــراد را بــه انجــام کاری وادار م7 کنــد» 
(عالءالدیــن، ١٣٨۴: ۶). شــیوه های ارتباطــ7 بایــد متناســب بــا گفتمــان رایــج، اتخــاذ گردنــد 
تــا بــه اقنــاع ختــم گردنــد. متفــاوت بــودن معجــزات پیامبــران، مؤیــد اصــل مذکــور اســت. 

هــدف از اعجــاز پیامبــران، چیــزی جــز اقنــاع نبــوده اســت.
معجــزات هــر پیامبــری بــا گفتمــان رایــج آن عصــر و دوره تناســب داشــته اســت؛ 
ــوده  ــان ب ــان طــب در آن زم ــا گفتم ــر معجــزات حضــرت عیســ7(ع) متناســب ب چنان کــه اکث
ــی از معجــزات  ــردگان  نمونه های ــده کــردن م ــده و زن ــق پرن ــاران، خل اســت؛ شــفا دادن بیم
ــونُ  £W ی$ ــخُ فیــهô فَ فُ نْ ا% ــرِ فَ ی& ئــةَ الطَّ ی& ه$ یــنó ك) ôّــن$ الط ôــم& م £W ــقâ لَ لُ خْ ــ7 ا% ôّن حضــرت عیســ7(ع) هســتند.«... ا%
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|د ــهô ...»(آل عمــران:  نِ ال�( ذْ ــا* تــ!  بِ و+ م$ ــó7 الْ ح& ص$ و- ا, ــر$ ب& ./ ــه$ و- ا01 م$ ك0 ./ ى2 ا01 ــرِ ب& ــهô و- ا, نِ ال�( ذْ ــا* ــراً بِ ی& طَ

ــد؛  ۴٩) گفتمــان جادوگــری در زمــان حضــرت موســ7(ع) معجــزات مشــابه خــود را م7 طلب
عصــای جادویــی کــه دریــا را م7 شــWافد؛ بــا قــدرت آن از دل ســنگ، دوازده چشــمه 
ــعرا:  ــق… »(ش لَ فَ انْ ــر$ فَ ح& ب$ ــاكَ الْ ص ع$ ب& بِ ــرِ ــود. «اض& ــار م7 ش ــه م ــل ب ــود و تبدی ــاری م7 ش ج
ــاً...» (بقــره: ۶٠) ن ی& ة ع$ ــر$ شْ ــا ع$ ت نَ ــهâ اثْ نْ ôت& م ــر$ ج$ فَ انْ ــر$ فَ ج$ ح$ صــاكَ الْ ع$ ب& بِ ــرِ ــا اض& نَ لْ قُ ۶٣) «...فَ

بیــن3 »(اعــراف:١٠٧) در عصــر رســالت نبــی مWــرم اســالم  âبــانٌ م ع& ــ7- ثُ ôذا ه ــا* صــاهâ فَ قــ!  ع$ لْ ا% «فَ
(ص) به رغــم ســایه افکنــدن افکارجاهلــ7 بــر زندگــ7 مــردم، ادبیــات عــرب در اوج شــWوفایی 

بــود. قــرآن کریــم بــا فصاحــت و بالغــت بی ماننــدش در ایــن زمانــه کــه گفتمــان ادبــی غالــب 
بــود، نــازل شــد.  

٣‑١‑٢. اصل بی طرف/
بــرای اقنــاع مخاطــب، رســانه ها نیــاز اســت کــه از ارائــه جانبدارانــۀ اطالعــات بپرهیزنــد. یWــ7 
از راهWارهــا بــرای محقــق ســاختن اصــل مذکــور ایــن اســت کــه اطالعــات، دوســویه (بیــان 
امتیــازات و اشــWاالت یــ� موضــوع بــا هــم) بــه مخاطــب عرضــه شــود. چنان کــه خداونــد 
بیــر3 و-  ــم3 ك) ثْ مــا ا* ــل& فیهِ ــرِ قُ ôس ی& م$ ــرِ و- الْ م& خَ ــنó الْ كَ ع$ ونَ لُ ــى4 س& متعــال در ســوره بقــره م7 فرمایــد: «ی$
مــا...؛ در بــاره شــراب و قمــار از تــو ســؤال م! كننــد،  هِ ôع فْ ــن& نَ ôم âــر ب$ ك0 مــا ا% âه âم ثْ ــاسó و- ا* لنَّ ôل âــع ناف6 م$
ب8ــو: «در آنهــا گنــاه و زیــان بزرگــ! اســت و منافعــ! (از نظــر مــادى) بــراى مــردم در بــردارد 

(ولــ!) گنــاه آنهــا از نفعشــان بیشــتر اســت ... (بقــره: ٢١٩) 
ــر و وانــک٢، ترجمــۀ مهــداد، ١٣٨۴) ایــن  تحقیقــات اینویلــر١ و همــWاران (نقــل از بهن
مدعــا را تأییــد کــرده اســت. آنــان در پژوهشــ7 دریافتنــد کــه رســتوران7 کــه بــه تبلیغــات دو 
جانبــه پرداختــه بودنــد؛ یعنــ7 هــم مزایــا را بیــان کــرده بودنــد و هــم تعــداد محــدود و کمــ7 از 
معایــب رســتوران خــود را ذکــر کــرده بودنــد، بیشــتر توجــه مشــتریان را جلــب نمــوده بــود تــا 

رســتوران7 کــه تنهــا بــه صــورت یــ� جانبــه تنهــا بــه ذکــر مزایــای خــود پرداختــه بودنــد.   
٣‑١‑٣. اصل تدرج

ــا بــه ایــن اصــل، تغییــر بایــد کــم کــم و آهســته آهســته و مرحلــه بــه مرحلــه انجــام گیــرد.  بن
«درج در لغــت بــه معنــ7 پلــه و پلــWان اســت» (ســیçاح، ١٣٧١: ۴٠٠). تغییــرات ناگهانــ7 و 
دفعــ7 به نــدرت امWان پذیرنــد و در صــورت ایجــاد، از ثبــات برخــوردار نیســتند. ســنت الهــ7 
در هدایــت مــردم هــم، تدریجــ7 و مرحلــه ای بــوده اســت. در قــرآن کریــم، آیاتــ7 وجــود دارد 

1.  Einwiller

2. Bohner & Wanke
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کــه ناســخ احWامــ7 اســت کــه پیــش از آن بــه وســیله آیــات دی8ــر، در زمــان خــود قابــل اجــرا | د

و مــورد عمــل بــوده اســت؛ امــا اینکــه دلیــل نســخ چیســت، اعلمــ7 حائــری (بی تــا:٢٩٧) از 
معصــوم(ع) این گونــه نقــل م7 کنــد: «خداونــد تبــارک و تعالــ7 پیامبــرش را بــا رأفــت و رحمــت 
ــردم را از  ــاره م ــه یWب ــش ب ــه در اول نبوت ــت ک ــت او آن اس ــت و رأف ــرد و از رحم ــوث ک مبع
عاداتشــان برنگردانــد تــا اینکــه اســالم در قلوبشــان اســتحWام یابــد و شــریعت در سینه هایشــان 

حلــول کنــد.» 
بنــا بــه گفتــه راد منــش مســأله نســخ بــرای اجتماعــ7 کــه در حــال انتقــال از مرحلــه بســیار 
انحطاطــ7 بــه مراحــل عالــ7 اســت مســأله ای اجتنــاب ناپذیــر اســت. زیــرا بســا که انتقــال دفع7 
و ناگهانــ7 غیرممWــن یــا زیانبــار باشــد و بایــد مرحلــه بــه مرحلــه صــورت ب8یــرد (رادمنــش، 
ــهود  ــال¢ مش ــودن کام ــه ای ب ــدرج و مرحل ــراب ت ــم ش Wــورد ح ــه در م ١٣٨۴: ١٧٧) چنان ک
ــWارى   âــم& س تُ نْ ــالةَ و- ا% ــوا الص( âب ر$ قْ ــوا التَ نُ ذیــن$ آم$ ــا الَّ ه$ ی7 اســت. در ابتــدا خداونــد م7 فرمایــد: «یــا ا%
ــون …؛ اى كســان! كــه ایمــان آورده ایــد! در حــال مســت! بــه نمــاز نزدیــك  ولُ قُ ــوا مــا تَ âم لَ ع& ــ! تَ تَّ ح$
ــراب  ــق ش ــم مطل ــه از تحری ــن آی ــاء: ۴٣) در ای ــد... » (نس ــه م! گویی ــد چ ــا بدانی ــوید، ت نش
خبــری نیســت و فقــط در حــال نمــاز از آن نهــ7 شــده اســت. در مرحلــه بعــد خــوردن شــراب، 
ــرِ و-  م& خَ ــنó الْ كَ ع$ ونَ لُ ــى4 س& گنــاه شــمرده شــده اســت امــا بــه منافــع آن نیــز اشــاره شــده اســت: «ی$
مــا...؛ در بــاره شــراب  هِ ôع فْ ــن& نَ ôم âــر ب$ ك0 مــا ا% âه âم ثْ ــاسó و- ا* لنَّ ôل âــع ناف6 بیــر3 و- م$ ــم3 ك) ثْ مــا ا* ــل& فیهِ ــرِ قُ ôس ی& م$ الْ
و قمــار از تــو ســؤال م! كننــد، ب8ــو: در آنهــا گنــاه و زیــان بزرگــ! اســت و منافعــ! (از نظــر 
مــادى) بــراى مــردم در بــردارد (ولــ!) گنــاه آنهــا از نفعشــان بیشــتر اســت ...»  (بقــره: ٣١٩) 
ــا  م$ نَّ ــوا ا* نُ ذیــن$ آم$ ــا الَّ ه$ ی7 و در مرحلــه آخــر، پلیــد بــودن آن مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت: «یــا ا%
؛  ونَ âح ôل فْ ــم& تُ £W لَّ ع$ ــوهâ لَ âب ôن تَ اج& طانِ فَ ــی& ــلó الشَّ م$ ــن& ع$ ôــس3 م ج& المâ رِ زْ ./ صــابâ و- ا01 نْ ./ ــرâ و- ا01 ôس ی& م$ ــرâ و- الْ م& خَ الْ
اى كســان! كــه ایمــان آورده ایــد! شــراب و قمــار و بتهــا و ازالم [نوعــ! بخت آزمایــى ]، پلیــد و 

از عمــل شــیطان اســت، از آنهــا دورى كنیــد تــا رســتگار شــوید! » (مائــده: ٩٠). 
ناگفتــه نمانــد کــه بیــن تــدرج و نســخ عمــوم و خصــوص مطلــق برقــرار اســت؛ در هــر 
ــ7 نســخ،  ــه عبارت ــر نســخ نیســت؛ ب ــل ب ــر تدرجــ7 دلی ــا ه ــز هســت، ام ــدرج نی نســخ7، ت
ــد در قالب هایــی  ــر از نســخ دارد و م7 توان ــه ای از تــدرج اســت و تــدرج مفهومــ7 عام ت نمون

بــه غیــر از نســخ هــم عرضــه گــردد. 
در ســیرۀ نبــوی هــم مــا شــاهد اصــل تــدرج در امــر هدایــت هســتیم. احمــدی ضمــن بیــان 
روش هــای اصــالح اجتماعــ7 کــه شــامل روش ســنت7 و محافظــه کارانــه، اصالحــ7 و انقالبــی 
م7 شــود، روش پیامبــر(ص) را ترکیبــی از اصالحــ7 (تدریجــ7) و انقالبــی م7 دانــد و بــر ایــن 
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|د ــه ســرعت  ــر قــرآن اغــالل را ب ــه تعبی ــر اســالم(ص) ســنت های غلــط و ب ــاور اســت کــه پیامب ب

ــد و لحظــه ای در طــرد  ــ7 گردی ــاه تلق ــن گن ــا شــدت دگرگــون ســاخت؛ شــرک بزرگ تری و ب
بت هــا درنــگ نشــد ولــ7 در برابــر ســنت های درســت کــه ریشــه در اعمــال جامعــه داشــت و 
نســل بــه نســل بــدان عــادت کــرده و بــه صــورت طبیعــ7 بــدان عمــل م7 شــد، شــWل آنهــا را 
حفــظ کــرد ولــ7 محتــوا و روح و جهــت و فلســفۀ عملــ7 آنهــا را بــه شــیوۀ انقالبــی دگرگــون 
ــدی، ١٣۶٨:  ــد (احم ــنت ها» م7 نام ــالب در درون س ــر(ص) را «انق ــاخت. وی روش پیامب س
٢٣٩). نمونه هــای زیــادی در ســنت پیامبــر(ص) دیــده م7 شــود کــه پیامبــر قالــب و چارچــوب 
را نگــه داشــته و محتــوا را تغییــر داده اســت. ایــن شــیوه باعــث م7 شــود کــه مقاومت هــا در 
مقابــل تغییــر شWســته شــود و انجمادزدایــی صــورت گیــرد؛ زیــرا ازتغییــرات بنیان کــن نــه تنها 
اســتقبال نم7 شــود بلWــه جبهــه ای از مخالفیــن را نیــز بــه همــراه دارد. اینکــه قــرآن طــ7 ٢٣ 
ســال بــر پیامبــر نــازل شــد و مــردم بــه تدریــج در جریــان هدایــت الهــ7 قــرار گرفتنــد، دلیــل بــر 
 âنــاه لْ ز( ــثٍ و- نَ 0W âلــ!  م ــاسó ع$ لَ! النَّ هâ ع$ ا% ــر$ قْ تَ ôل âنــاه قْ ر$ آنــاً فَ ر& اصــل تــدرج در متقاعدســازی اســت: «و- قُ
؛ و قرآنــ! كــه آیاتــش را از هــم جــدا كردیــم، تــا آن را بــا درنــگ بــر مــردم بخوانــ! و آن  زیــال¢ نْ تَ

را بــه تدریــج نــازل كردیــم» (اســراء: ١٠۶).
٣‑١‑۴. اصل هم;ام/

ــن  ــ7 پذیرفت ــه معن ــدن ب ــ8ام ش ــد. هم ــراه ش ــ8ام و هم ــب هم ــا مخاط ــد ب ــاع، بای ــرای اقن ب
عقایــد مخاطــب نیســت؛ بلWــه بــه معنــ7 پیــدا کــردن نقــاط مشــترک بــا او اســت و هر چــه ایــن 
مشــترکات بیشــتر باشــد و توجــه بــه آنها بیشــتر باشــد، موفقیــت در تأثیرگــذاری بیشــتر خواهد 
ــرای  ) را ب ــواء: ــۀ; س$ م$ ôل ــترکات (ك) ــر مش ــد ب ــران، تأکی ــوره آل عم ــال در س ــد متع ــود. خداون ب
ــواء:  ــۀ; س$ م$ ôل لــ!  ك) ا ا* ــو+ عالَ تــابِ تَ ôW ــل$ الْ ه& ــل& یــا ا% تأثیر گــذاری بــه پیامبــر خــود گوشــزد م7 نمایــد: «قُ
ونِ  âــن& د ôبابــاً م ر& ضــاً ا% ع& نــا ب$ âض ع& ــذَ ب$ ôخ تَّ ئاً و- الی$ ــی& ــهô شَ كَ بِ ــرِ شْ ــه$ و- ال نُ ال> ال�( ــدَ ا* âب ع& ال> نَ ــم& ا% ك£ نَ ی& نــا و- ب$ نَ ی& ب$
؛ ب8ــو: «اى اهــل كتــاب! بیاییــد به ســوى ســخن!  ونَ âم ôــل س& âــا م نَّ ا% وا بِ دُ ــه$ ــوا اشْ ولُ قُ ا فَ ــو+ لَّ و- نْ تَ ــا* ــهô فَ ال�(
كــه میــان مــا و شــما یWســان اســت كــه جــز خداونــد ی8انــه را نپرســتیم و چیــزى را همتــاى او 
قــرار ندهیــم و بعضــ! از مــا، بعضــ! دی8ــر را ـ غیــر از خــداى ی8انــه ـ بــه خدایــى نپذیــرد.» 
هــرگاه (از ایــن دعــوت،) ســرباز زننــد، ب8وییــد: «گــواه باشــید كــه مــا مســلمانیم!»(آل عمران: 
۶۴) بنابرایــن بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا هــر گروهــ7 از مخاطبــان، ابتــدا بایــد به دنبــال 
ــر  ــه نمــودن ب ــاع را فراهــم نمــود. تکی ــوان مســیر اقن ــا بت ــود ت ــدا کــردن هســتۀ اشــتراک7 ب پی

مــواردی کــه مــورد قبــول طرفیــن اســت، موفقیــت در اقنــاع را تضمیــن م7 کنــد. 
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٣‑٢. روش های اقناع متناظر با ابعاد وجودی انسان: | د

انســان دارای ابعــاد وجــودی مختلفــ7 اســت. پیچیدگــ7 انســان نیــز بــه دلیــل همیــن 
ــه در  Wــد بل ــود ندارن ــروز و نم ــدازه ب ــ� ان ــه ی ــه ب ــه همیش ــت ک ــاوت اس ــاحت های متف س
موقعیت هــای مختلــف، برخــ7 از ایــن ســاحت ها، عرصــۀ وجــودی انســان را اشــغال کــرده 
و بقیــۀ دی8ــر را بــه حاشــیه رانده انــد. در حال7 کــه گفتمان هــا، از نمــود اندیشــۀ برتــر در 
حــوزۀ اجتماعــ7، حWایــت دارنــد، ابعــاد وجــودیِ نمودارشــدۀ انســان به نوعــ7، گفتمــان در 
حــوزۀ فــردی محســوب م7 شــوند. توجــه بــه ایــن دو نــوع گفتمــان بــرای اقنــاع مخاطــب از 
ضروریــات اســت. در ایــن پژوهــش، روش  هــای اقنــاع بــا توجــه بــه ســه بâعــد وجــودی انســان: 
ــداری  ــات پای ــون ادبی ــون اســالم7 و مت ــ7، از مت ــد اخالق ــ7 و بع ــد عاطف ــ7، بع ــد عقالن بع
ــاع مؤثــر هــر کــدام از ابعــاد وجــودی انســان کــه در صــدر  ــرای اقن اســتخراج گردیده انــد و ب

ــا همــان بâعــد، بهــره جســت:  ــد از روش هــای متناســب ب نشســت، بای
٣‑٢‑١. انسان موجودی عقالن/ است

ــب$  رک) ــهوة; و- َ ــال¢ بالشَ ــۀô عق الئک 7 الم$ ôــب$ ف ک) ــلç ر$ ــزç و- ج ــه$ ع نَّ ال� ــد: «ا= ــ7(ع) م7 فرمای ــام عل ام
ن$  ôیــر3 م ــو- خَ âه هâ فَ ــهوتَ ــهâ شَ ــب$ عقلُ لَ ــن غَ م$ مــا، فَ âلیه ôنــ7 آدم ک ــ7 ب$ ôــب$ ف رک) ــهوە? بالعقــل< و- َ هائــم6 شَ 7 الب$ ôف
» (علــل الشــرایع، ج١: ۴) «خداونــد  البهائــم6 ــن َ ôم Bــر ــو- شَ âه ــهâ فَ هâ عقلَ ــهوتُ ــت شَ ب$ لَ ــن غَ الئکــۀô و- م$ الم$
عــز وجــل در مالئکــه عقــل بــدون شــهوت را قــرار داد و در چهارپایــان شــهوت بــدون عقــل را 
قــرار داد و در انســان هــردو را قــرار داد، پــس کســ7 کــه عقلــش بــر شــهوتش غلبــه کنــد، او از 
مالئکــه بهتــر اســت و کســ7 کــه شــهوتش بــر عقلــش غلبــه کنــد، از چهارپایــان بدتراســت.» بــه 
دلیــل وجــود ایــن دو نیــروی متضــاد در جوهــرۀ انســان، نگرش هــا هــم، تحــت تأثیــر ایــن دو 
نیــروی عقالنــ7 و شــهوان7 هســتند؛ گاهــ7 اســتدالالت عقلــ7 جهــت دهنــدۀ نگرش ها هســتند؛ 
گاهــ7 هــم غرایــز نفســان7 و شــهوات، نگرش هــا را بــه ســمت خــود جــذب م7 نماینــد. بنابرایــن 
ــه تفکــر وادار نمــود. در  ــه شــیوه های گوناگــون ب ــوان او را ب ــاع مخاطــب خــود، م7 ت ــرای اقن ب

ذیــل برخــ7 از روش هــای فعال ســازی بعــد عقالنــ7 انســان ارائــه م7 گــردد:  
٣‑٢‑١‑١. روش استدالل/

چــون انســان موجــودی عقالنــ7 اســت، پــس م7 تــوان بــرای اقنــاع و ایجــاد تغییــر در نگــرش، 
ــر  ــه تفک ــب را ب ــه مخاط ــت ک ــی اس ــه روش های ــتدالل از جمل ــت؛ اس ــر واداش ــه تفک او را ب
ــۀô و-  م$ 0W ôح الْ ــكَ بِ ِçب ــبیلó ر$ لــ!  س$ عُ ا* پیرامــون مســائل وادار م7 کنــد. خداونــد م7 فرمایــد: اد&
ــا حWمــت و  ــردم را ب ــنâ ... (نحــل: ١٢۵) م س$ ح& ــ7- ا% ôــ7  ه ت الَّ ــم& بِ âه لْ ۀô و- جادِ ــنَ س$ ح$ ــۀô الْ ظَ ôع و+ م$ الْ
انــدرز نیWــو بــه راه پــروردگارت بخــوان و بــا بهتریــن شــیوه بــا آنــان مجادلــه كــن ... بنــا بــه 
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|د نظــر مفســرین، حWمــت در ایــن آیــه همــان برهــان منطقــ7 اســت؛ یعنــ7 اســتدالل بــا قضایــای 

یقینــ7. البتــه اســتفاده از ایــن روش مشــروط بــه ایــن اســت کــه گــوش شــنوایی بــرای اســتدالل 
ــد از روش هــای دی8ــر بهــره جســت.  ــر این صــورت بای وجــود داشــته باشــد، در غی

٣‑٢‑١‑٢. روش مقایسه ای
ــد.  ــ� م7 کن ــ7 انســان  را تحری  مقایســه، یWــ7 دی8ــر از شــیوه هایی اســت کــه  بâعــد عقالن
مقایســه در لغــت بــه معنــ7 «انــدازه گرفتــن یــ� چیــز بــا چیــز دی8ــر اســت» (ســیçاح، ١٣٧١: 
١٣٢۴). خیلــ7 از مفاهیــم در تقابــل بــا یWدی8ــر، درک م7 شــوند؛ اگــر شــب نباشــد چ8ونــه 
ــد. دو  ــدا م7 کن ــ7 پی ــت معن ــا ظلم ــه ب ــل و مقایس ــور در تقاب ــردد؟ ن ــوم روز درک م7 گ مفه
چیــز کــه بــا هــم مقایســه م7 شــوند، هــر کــدام بــه مثابــه چراغــ7 م7 ماننــد کــه بــر شــC مقابــل 
تابیــده و زوایایــی از آن را روشــن م7 ســازند کــه بــه تنهایــی قابــل رؤیــت نبوده اســت. مقایســه، 
ســب7W اســت کــه در جــای جــای  قــرآن کریــم، از آن اســتفاده شــده اســت؛ حتــ7 بعضــ7 از 
ســوره های قــرآن مثــل ســوره واقعــه، سراســر مقایســه اســت. در ایــن ســوره افــراد براســاس 
اعمالــ7 کــه در دنیــا انجــام داده انــد بــه ســه دســته تقســیم شــده اند و جایــ8اه ایــن ســه گــروه 
ــن اســتفاده شــده  ــن ف ــز از ای ــه اســت. در اشــعار نســیم شــمال نی ــرار گرفت ــورد مقایســه ق م
ــا اوضــاع افتخــار آفریــن  ــا و فقــرا، مقایســه بیــن وضــع موجــود ب ــن اغنی اســت: مقایســه بی

گذشــته، اربــاب و کارگــرو ...    
  ٣‑٢‑١‑٣. روش تمثیل/ و تشبیه/

ــی  ــم تفاوت های ــه، به رغ ــل و کنای ــتعاره، تمثی ــبیه، اس ــون تش ــی چ ــای ادب ــتفاده از آرایه ه اس
ــم او  ــل و فه ــ� عق ــب و تحری ــر مخاط ــتر ب ــذاری بیش ــور تأثیرگ ــ7 به منظ ــد، هم8 ــه دارن ک
ــان  ــه می ــه مثاب ــازند، ب ــا م7 س ــه کالم را زیب ــر اینک ــالوه ب ــا ع ــن آرایه ه ــه ای ــند. چراک م7 باش
برهایــی هســتند کــه خیلــ7 ســریع مخاطــب را بــه مقصــد م7 رســانند و در ذهــن او نقــش بــه 
ــل را تســهیل و تســریع  ــدۀ تمثی ــری محســوس ترین فای ــد. نصی ــ7 ایجــاد م7 نماین ــاد ماندن ی
در فهــم م7 دانــد. از دیــدگاه وی مفاهیــم معقــول گاه چنــان ظریــف و پیچیــده اســت کــه جــز 
از ره8ــذر تمثیــل، قابــل فهــم و تفهیــم نیســت. بــرای نمونــه «حرکــت جوهــری» در فلســفۀ 
مالصــدرا چنــدان ســاده نیســت، امــا وقتــ7 آن را در حرکــت دانــۀ ســیب تــا مرحلــۀ بــه ثمــر 
نشســتن ترســیم م7 کننــد، قابــل فهــم م7 شــود (نصیــری، ١٣٧٩: ٢٧). قــرآن کریــم و روایــات 
امامــان معصــوم (ع) مشــحون از امثلــه و تشــبیهات گوناگــون اســت: خداونــد متعــال در ســوره 
ابراهیــم، اعمــال کافــران را از ایــن جهــت کــه بــه نتیجــه نم7 رســند و ســعادت را بــرای آنهــا در 

پــی نــدارد بــه خاکســتری تشــبیه م7 نمایــد کــه در مقابــل طوفــان قــرار گیــرد.
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٣‑٢‑١‑۴. روش سؤال/| د

ســؤال یWــ7 از محرک هــای تفکــر و تعقــل اســت. بــا ســؤال کــردن مــا م7 توانیــم، در بــاور و 
یقیــن فــرد نســبت بــه موضــوع خــاص، تردیــد ایجــاد نماییــم و او را وادار ســازیم کــه پیرامــون 
ــه آن  ــد نظــر نســبت ب ــه در پــی تجدی ــردازد و بدیــن گون ــه تفکــر و تفحــص بپ آن موضــوع ب
برآیــد. بــا ســؤال اعمــال و افــکار انســان بــه چالــش کشــیده م7 شــوند و آنهــا پایــ8اه مســتحWم 
ــد  ــرون آی ــان بی ــرد را وادار م7 ســازد کــه از الک اطمین ــد. ســؤال ف خــود را از دســت م7 دهن
ــر  ــه، (تأثیرگــذاری ب ــا تدبیــری دوگان ــا ســؤال کــردن ب ــد. مربــی ب ــر را نظــاره کن و رنــگ تحی
گاه) متربــی خــود را وارد میــدان تفکــر م7 کنــد. لطفــ7 برایــن بــاور  گاه و ناخــودآ ضمیــر خــودآ
ــم  ــن راه از پرسشــ8ری م7 گــذرد. هایدگــر١ کــه عال اســت کــه: «تفکــر راه متفکــر اســت، ای
هرمنوتیــ� اســت ارزش هــر پاســخ7 را در مســیر راه هایــی م7 دانســت کــه بــرای پرسشــ8ری 
م7 گشــایند.» (لطفــ7، ١٣٨٧: ٣٢) «کانــت فیلســوف بــزرگ آلمانــ7 م7 گویــد عقــل انســان 
دارای طبیعــت خاصــ7 اســت و آن عبــارت از دل مشــغول شــدن بــه سؤال هاســت. عقــل بــه 
حWــم طبیعــت اش امــWان نــدارد از کنــار ســؤال ها بــا بی اعتنایــی ب8ــذرد (دوروتــ7 لیــدز بــه 

نقــل از شمشــادی، ١٣٨۵: ١۵)».
بســیاری از جمــالت قــرآن کریــم نیــز بــه صــورت ســؤال7 مطــرح شــده اند. بیــش از هفتصد 
آیــه از آیــات قــرآن کریــم در قالــب ســؤال بیــان گردیده انــد (در ایــن مــورد تنهــا ســؤاالت7 کــه 
ــه  از جانــب قــادر متعــال یــا رســوالن او مطــرح شــده اند مــورد شــمارش قــرار گرفته انــد) ؛ ب
عبارتــ7 چیــزی حــدود دوازده درصــد از آیــات ایــن مصحــف شــریف ســؤال7 اســت. ایــن امــر 
بیانگــر اهمیــت نقــش ســؤال در تفکــر و تغییــر نگــرش اســت. حقایقــ7 کــه در قــرآن بــه شــیوه 
ــل اینکــه  ــد. شــاید دلی ــان گردیده ان ــز بی ــری نی ــب جمــالت خب ســؤال7 مطــرح شــده، در قال
جمــالت قــرآن کریــم بــه دو شــیوه خبــری و ســؤال7 بیــان شــده اند، ایــن باشــد کــه جمــالت 
ــدف از  ــا ه ــده اند ام ــان ش ــد، بی ــان آورده ان ــه ایم ــان7 ک ــرش کس ــت نگ ــور تثبی ــری به منظ خب
جمــالت ســؤال7، آتــش افکنــدن بــه جــان کســان7 اســت کــه در مقابــل آیــات الهــ7 ســر تعظیــم 
ــا در مســیر  ــش کشــیده م7 شــود ت ــه چال ــان ب ــکار باطــل آن ــه اف ــد و بدین گون ــرود نیاورده ان ف

حــق و حقیقــت گام بردارنــد.  
٣‑٢‑٢. انسان موجودی عاطف/ است

احساســات و عواطــف بخشــ7 از دنیــای روانــ7 انســان هســتند کــه محــرک و انگیــزۀ رفتــار نیز 
م7 باشــند؛ انســان همیشــه براســاس عقــل و منطــق عمــل نم7 نمایــد، بلWــه گاهــ7 احساســات 

1. Heidegger
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|د و عواطــف او را بــه تــالش وادار م7 نمایــد؛ محبــت و دوســت7، خشــم، تــرس، غــم، شــادی، 

غــرور و ... از مهم تریــن عواطــف انســان7 هســتند کــه بــا تحریــ� آنهــا م7 تــوان مخاطــب را 
بــه تغییــر در نگــرش و رفتــار واداشــت. در آیــات ذیــل بــه دو نــوع از عواطــف وجــودی انســان 
هــا...؛ ... و هنگامــ! كــه مــا  ح$ بِ ــر6 ــةً فَ م$ ح& ــا ر$ نَّ ôســانَ م نْ */ ــا ا01 نَ قْ ذَ ذا ا% ــا ا* نَّ اشــاره شــده اســت: «... و- ا*
رحمتــ! از ســوى خــود بــه انســان بچشــانیم بــه آن دلخــوش م! شــود...». (شــوری: ۴٨) یــا 
؛ اى انســان! چــه چیــز تــو را در برابــر پــروردگار كریمــت  ریــم6 (W ــكَ الْ ِçب ر$ كَ بِ ــر( ســانُ مــا غَ نْ */ ــا ا01 ه$ ی7 ا%

مغــرور ســاخته اســت؟! (انفطــار:۶)
٣‑٢‑٢‑١. روش طنز

اســتفاده از زبــان طنــز و ســخن گفتــن از زبــان حیوانــات و اشــیا از جملــه روش های غیرمســتقیم 
تأثیر گــذاری هســتند. در جامعــه ای کــه ناهنجاری هــای اجتماعــ7، لبــاس هنجــار پوشــیده اند و 
بــه قــدری مــردم در فقــر فرهنگــ7 و جهالــت فــرو رفته انــد کــه زشــت7 و نازیبایــی آنهــا را حــس 
نم7 کننــد، چ8ونــه روش هــای مســتقیم7 چــون اســتدالل و خطابــه م7 توانــد تأثیرگــذار باشــد.؟! 
آیــا گــوش شــنوایی بــرای برهــان و اســتدالل م7 تــوان یافــت؟ در جامعــه ای کــه فقــر و بیســوادی 
و اختــالف شــدید طبقاتــ7 و خرافه پرســت7 و افــزون بــر همــه ایــن مــوارد، حاکمیــت اســتبدادی 
ــود؟ در  ــوان آشــWارا موعظــه نمــود و تأثیرگــذار ب ــه م7 ت ــه اســت، چ8ون ــر مــردم اســتیال یافت ب
ــز، از ابداعــات  چنیــن جامعــه ای بهره گرفتــن از شــیوه های غیرمســتقیم تأثیرگــذاری چــون طن
ــه نســیم شــمال در  ــد نســیم شــمال اســت (سیداشــرف  الدین گیالنــ7، معــروف ب افــرادی مانن
ســال ١٣١٢ شمســ7 در قزویــن بــه دنیــا آمــد و در گیــالن اقامــت گزیــد. وی تحــت تأثیر فرهنگ 
آزادیخواهانــۀ مــردم گیــالن و همچنیــن دسترســ7 بــه روزنامه هــای قفقازیــان، بــرای مبــارزه بــا 
ــا اعــالم  ــارن ب ــۀ نســیم شــمال را مق ــز روآورد و روزنام ــه شــیوۀ فکاهــ7 و طن ــم و ســتم، ب ظل

مشــروطیت در شــهر رشــت منتشــر کــرد کــه بــه شــدت مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت.) 
ــا از  ــز آن قــدر دســت انداخــت ت ــا ابــزاری چــون طن اذهانــ7 راکــه منجمــد شــده، بایــد ب
ــد اطالعــات را  ــرار داد. ذهــن منجم ــرض اطالعــات ق ــد و ســپس در مع ــرون آی ــاد بی انجم
ــد  ــد و بای ــد و بای ــه درون بای ــی ب ــرای راه یاب ــد؛ ب ــود راه نم7 ده ــه درون خ ــد و ب ــس م7 زن پ
انجمادزدایــی کــرد. طنــز بــا ظاهــر خوشــایند و دلپســند و همه پســند، بــه افــکار تثبیــت شــده 
برخــورد نمــوده و ذره ذره از انســجام آنهــا کــم م7 کنــد تــا جایی کــه راه نفــوذ بــه درون آنهــا 
ــود و  ــرات م7 ش ــرای تغیی ــدودی پذی ــا ح ــرد ت ــه ف ــت ک ــت اس ــن حال ــد؛ در ای ــاز م7 کن را ب

به یWبــاره آنهــا را پــس نم7 زنــد. 
ــز  ــور طن ــد؟ آرین پ ــرش باش ــر نگ ــرای تغیی ــزاری ب ــد اب ــه م7 توان ــت؟ و چ8ون ــز چیس طن
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ــخ اجتماعــ7 به صــورت | د ــق تل ــز از مفاســد و حقای ــری هجوآمی ــد کــه تصوی را روشــ7 م7 دان

اغراق آمیــز نمایــش م7 دهــد تــا تضــاد عمیــق بیــن وضــع موجــود بــا اندیشــه یــ� زندگــ7 عال7 
و مأمــول آشــWار گــردد. وی مبنــای طنــز را شــوخ7 و خنــده م7 دانــد امــا خنــده ای کــه خنــده 
شــادمان7 نیســت؛ خنــده ای کــه بــا ســرزنش و ســرکوفت همــراه اســت و بدین گونــه خطــاکاران 
ــمال  ــیم ش ــم، ١٣٨١: ۴٧). نس ــل از زعی ــور، نق ــازد (آرین پ ــود م7 س ــای خ ــه خط را متوج

ــز م7 کشــد:  ــه طن ــه ب وارونگــ7 در ارزش هــا را این گون
خواهــ7 که شود بخت تو فرخنــده و پیروز 

خواهـــ7 که شود عیــد سعیدت همه نوروز
خواهـــ7 که شود طالع تو شمـع شب افروز  

خواه7 که رسد خلعت و   انعام  به هر روز
رو مسخــــرگ7 پیشه کـن و مطربـــ7 آمـــوز

امـــروز به جـــــز  مسخـره  رندان  نپسندند  
علــــم و هنـر و فضــــل بــــزرگان نپسندند

ادراک و کمـــــاالت بــــه  تهــــران نپسندند
جـــــز مسخره در مجلــــس اعیـان نپسندند

رو مسخـــــرگ7 پیشه کـن و مطربی آموز ...
(رشت7، ١٣٧٠: ٩٨)

fوه î٣‑٢‑٢‑٢. روش ش
ــWوه و شــWایت کــردن از مــردم یــا اوضــاع اجتماعــ7، یWــ7 دی8ــر از راه هــای اقنــاع اســت. این  ôش
روش در ظاهــر مخاطــب خاصــ7 نــدارد و فــرد بــا خــودش درد دل م7 کنــد؛ انــگار کــه گــوش 
شــنوایی بــرای شــنیدن وجــود نــدارد امــا در واقــع مخاطبــش آحــاد جامعــه اســت کــه در فضایــی 
از بی مســئولیت7 و بی تفاوتــ7 بســر م7 برنــد؛ وقتــ7 گوینــده به دلیــل شــرایط حاکــم بــر جامعــه 
ــا شــود و در دل  ــد دری ــرد، م7 توان ــه پیــش بب ــرات را ب ــا قــدرت، تغیی ــد رود باشــد و ب نم7 توان
خــود مــوج ایجــاد نمایــد و توجــه مخاطــب را بــه عظمــت دغدغــۀ فکــری خــود جلــب نمایــد 
و بدین گونــه لجاجــت و سرســخت7 او را بــه نرمــ7 مبــدل کنــد. ایــن امــر در شــعر دفــاع مقــدس 
بــه وفــور دیــده م7 شــود. علیرضــا قــزوه این گونــه از ســWوت و بی تفاوتــ7 شــWایت م7 کنــد: 

مــــرا  کشت  خـــاموش نــاله ها
دریـــغ  از فــــراموشــــ7 الله هــا

کجــــا رفت تـــاثیر سوز و دعا؟
کجـــایند مــــردان بـــــ7 ادعــــا؟
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|د کجاینــد مســتان جــام الســت؟

دلیـــــران عاشق  شهیدان  مست
هال دیـــن فروشــان دنیا پرست

سWوت شما پشت ما را شWست
چـــرا ره نبستیــــــد بر دشنـه ها؟

ندادیــــد آبـــ7 به  لب تشنــــه ها
٣‑٢‑٣. انسان موجودی اخالق/ است

ــه  ــا دارد؛ چراک ــوی زیب ــق و خ ــ7 و خل ــل اخالق ــه فضای ــش ب ــری گرای ــور فط ــه ط ــان ب  انس
ــی  ــز زیبای ــی ج ــأ زیبای ــت و از منش ــض اس ــی مح ــن و زیبای ــه حس ــأت گرفته ک ــ7 نش از ذات
ــن امــر اشــاره نمــوده  ــه ای ــح ب ــد هــم به طــور صری ــه کــه خداون ــد؛ همانگون ــراوش نم7 نمای ت
؛كــه مــا انســان را در بهتریــن صــورت  Eویم قْ ــنó تَ س$ ح& ســانَ فــ7  ا% نْ */ ــا ا01 نَ قْ لَ ــدْ خَ قَ و م7 فرمایــد: «لَ
و نظــام آفریدیــم» (تیــن: ۴). جــوادی آملــ7 در تبییــن ایــن آیــه این گونــه اظهــار مــ7 دارد کــه: 
«چــون خــود ذات اقــدس الــه، هســت7 محــض، جمــال صــرف و جمیــل محــض اســت، بــا 
ــن،  ــ7، ١٣٩٠: ٧۵) بنابرای ــش انســان اســت...» (جــوادی آمل ــدأ پیدای ــش مب جــالل و جمال
انســان گرایــش بــه فضایــل اخالقــ7 دارد و بــرای آنهــا ارج و ارزش قائــل اســت و راغــب اســت 

کــه بــرای آنهــا هزینــه کنــد و وقــت ب8ــذارد.
٣‑٢‑٣‑١. روش تقدیس

تقدیــس و مقــدس شــمردن یWــ7 دی8ــر از روش هــای ارزش گــذاری  و در نتیجــه اقنــاع اســت. 
یــ� فکــر و ایــده، یــ� مــWان یــا زمــان خــاص در صورتــ7 شــأن قدســ7 پیــدا م7 کنــد کــه 
بــا یــ� چیــز مقــدس همــراه شــود. دلیــل تقدیــس بــارگاه پیامبــر(ص) و امامــان معصــوم(ع) ایــن 
اســت کــه ایــن مWان هــا در بردارنــده اجســاد مطهــر آنــان م7 باشــد. جوئــل پــی دلیــل تقدیــس 
یــ� مــWان را کارکردهــای دینــ7 مشــخص م7 دانــد، نــه دربرداشــتن کیفیــات فیزیWــ7 و زیبایی 
ــوط  ــه آن مرب ــ7 ب ــنت های گوناگون ــه س ــل اینک ــه دلی ــدس را ب ــژه. وی بیت المق ــناخت7 وی ش
م7 شــده و از همــه مهم تــر به دلیــل معــراج پیامبــر (ص) مWانــ7 مقــدس از نظــر مســلمانان 
م7 دانــد (جوئــل پــی، ترجمــۀ محمــدی،١٣٧٧: ١٢٩). همچنیــن ارشــادی قداســت انبیــاء را 
هــم ناشــ7 از پاکــ7 ذاتــ7 و شــخصیت7 آنــان و هــم بــه جهــت مأموریــت و مســئولیت خطیــری 
ــد در  ــد کــه م7 توان ــات الهــ7 م7 دان ــدوس را از صف ــد. وی ق ــد، م7 دان ــه دوش گرفته ان کــه ب
انســان ها، اعمــال، اماکــن، زمان هــا و اشــیاء ظهــور یابــد مشــروط بــه اینکــه آنهــا به گونــه ای 

بــه منبــع قدســ7 مرتبــط شــوند (ارشــادی، ١٣٨٩: ١٢٣). 
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بنابرایــن، همــراه کــردن ایــده و تفکــر بــه یــ� امــر مقــدس، م7 توانــد بــه آن ایــده و تفکــر | د

قداســت و ارزش بخشــیده و مخاطــب را بــه تغییــر در جهــت آن تفکــر وادار نمایــد. عکــس ایــن 
قضیــه نیــز صــادق اســت؛ بــرای زدودن ارزش از ایــده ای کــه بــه مقدســات پیونــد خــورده، نیــاز 
اســت کــه از آن بــاور تقدس زدایــی شــود «اینکــه در گذشــته اکثــر فاتحــان هــدم مظاهــر دینــ7 
فتح شــده را جــزو شــیوۀ جنگــ7 خــود قــرار داده  بودنــد، علــت اصلــ7 اش آن بــود کــه آن را بــا 
حWومــت محلــ7 جوش خــورده م7 دیدنــد و م7 دانســتند کــه تــا آن یــ� از بنیــاد نیفتــد، قــدرت 
شــن، ١٣۶٩: ٧٩). «در شــاهنامه نیــز  ایــن یــ� را از پادرآمــده، نم7 تــوان انگاشــت» (اسالم7 ندُ
هــر کــدام از پهلوانــان و جنــگ آوران، پرچمــ7 بــا نقــش و نــگار مخصــوص به خــود داشــته اند 
کــه در حWــم شناســنامه و نمــاد هریــ� از آنــان محســوب م7 گردیــده و بســیار مقــدس شــمرده 
م7 شــده اســت ... درفــش کاویــان عالوه بــر قداســت7 کــه بیــن ایرانیــان داشــته، موجبــات رعــب 

و وحشــت دشــمنان را فراهــم مــ7 آورده اســت» (رضایــی، ١٣٩٠: ١۵٣).
٣‑٢‑٣‑٢. روش استفاده از اسطوره ها

اســطوره درلغــت بــه معنــ7 افســانه و قصــه اســت و در اصطــالح بــه قصــه ای اطــالق م7 شــود 
ــا و  ــاس باوره ــاطیر اس ــه، اس ــوام اولی ــرای اق ــ7 دارد. ب ــ7 نامعلوم ــأ تاریخ ــرا منش ــه ظاه ک
اعتقــادات مذهبــی بــه شــمار م7 رفــت و انســان بــه وســیلۀ آن ، پدیده هــای هســت7 و طبیعــ7 
را تبییــن و تفســیر م7 کــرد» (عمرانــ7، ١٣٨٧: ۵٧). اســطوره ها در طــول تاریــخ شــWل 
گرفتــه و م7 گیرنــد و بشــر همیشــه تمایــل داشــته افــرادی را کــه کار هــای خارق العــاده انجــام 
ــاص  ــان های خ ــر انس ــه ب ــا تکی ــا ب ــازی تنه ــرد. اسطوره س ــطوره بنگ ــوان اس ــه عن ــد ب م7 دهن
ــد.  ــمار م7 رون ــه ش ــطوره ب ــاص از ارکان اس ــای خ ــع مWان ه ــ7 مواق ــود، بعض ــام نم7 ش انج
ــاع مخاطــب خــود بهــره جســته  ــرای اقن ــور از اســطوره ها ب ــه وف فردوســ7 در شــاهنامه ب
اســت. پرنیــان و بهمنــ7 علــت شــWل گیری اســطوره ها را جبــران عــدم توانایــی م7 داننــد کــه 
بشــر در عالــم هســت7 احســاس م7 کنــد و همچنیــن نیازهــای متعالــ7 کــه از برآوردنــش عاجــز 
ــد کــه  ــل و اندیشــه را عامــل خلــق کمــال مطلوب هــا و اســطوره ها م7 دانن اســت. آنهــا  تخی
بــرای رهایــی انســان از دغدغــه و اضطــراب ظهــور م7  یابنــد (پرنیــان و بهمنــ7، ١٣٩١: ٩٢) 
ــم  ــیار مه ــور بس ــ7 ام ــ7 و ارزش ده ــطوره ها در ارزش آفرین ــه اس ــت ک ــوان گف ــه م7 ت در نتیج
هســتند و رســانه ها م7 تواننــد بــرای ایجــاد تغییــر در نگــرش مخاطــب خــود و اقنــاع او، 
ایــدۀ خــود را بــه اســطوره ها پیونــد دهنــد و بدین گونــه ارزش آفرینــ7 کننــد و انگیــزه تغییــر در 

ــن ببخشــند.  çنگــرش و رفتــار و در نتیجــه اقنــاع  را در مخاطــب خــود، تعی
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|د ٣‑٣. روش های جلوگیری از اشاعه نگرش منف::

ــات متقاعدســازی همیشــه  ــاع، عملی ــا اســتفاده از روش هــای اقن ــد انتظــار داشــت کــه ب نبای
قریــن بــا موفقیــت باشــد؛ انســان های لجــوج و معانــد را هرگــز نم7 تــوان متقاعــد کــرد. امــا 
ــان  ــح آن ــرش ناصحی ــاعه نگ ــوان از اش ــا م7 ت ــتن از آنه ــا بهره جس ــه ب ــت ک ــی هس روش های
جلوگیــری بــه عمــل آورد. ایــن روش هــا بــه عنــوان متمــم روش هــای اقنــاع محســوب م7 شــوند 
و ماهیتــاً بــا روش هــای اقنــاع متفاوتنــد؛ زیــرا برخــالف روش هــای اقنــاع خاصیــت متحــول 
کنندگــ7  و ایجــاد تغییــر در نگــرش ندارنــد امــا در عیــن حــال در یــ� پروســۀ اقناعــ7 الزم انــد 
و مWمــل اقنــاع محســوب م7 شــوند و در مــواردی کــه اقناع گــر بــا شWســت مواجــه م7 شــود 
کارآیــی دارنــد و از انتشــار نگــرش ناصحیــح در جامعــه، ممانعــت بــه عمــل م7 آورنــد. در زیــر 

بــه دو نمونــه از آنهــا اشــاره م7 شــود:
٣‑٣‑١. روش تقبیح

زمانــ7 بــه تقبیــح  پرداختــه م7 شــود کــه امیــدی بــه اقنــاع نباشــد؛ به منظــور جلوگیــری از اشــاعۀ 
نگــرش منفــ7 و ناموجــه در یــ� جامعــه روش تقبیحــ7 پیشــنهاد م7 گــردد. تقبیــح بــرای ایــن 
اســت کــه بیمــاری فکــری در یــ� جامعــه فراگیــر نشــود؛ وقتــ7 نم7 تــوان نگــرش ناصحیحــ7 
را تغییــر داد، حداقــل بایــد از انتشــار آن نگــرش جلوگیــری بــه عمــل آورد تــا فراگیــر و عمومــ7 
ســانُ  نْ */ ــل$ ا01 ôت نشــود. خداونــد متعــال ایــن چنیــن بــه تقبیــح انســان های ناســپاس م7 پــردازد: «قُ
 âــم لَ ظْ ــن& ا% ؛ مــرگ بــر ایــن انســان، چقــدر كافــر و ناســپاس اســت! (عبــس: ٧)» «و- م$ âه ــر$ فَ ك0 مــا ا%
 « میــن$ ôال م$ الظَّ ــو+ قَ ی الْ ــدِ ه& ــهâ الی$ ــالم6 و- ال�( س& */ ــ! ا01 لَ عــ!  ا* ــو- یâدْ âب$ و- ه ــذِ (W ــهô الْ ــ! ال�( لَ ــرى  ع$ تَ ــنó افْ م( ôم
ــه  ــ! ك ــته در حال ــدا دروغ بس ــر خ ــه ب ــس ك ــت از آن ك ــر اس ــ! ظالم ت ــه كس ــف: ٧)؛ چ (ص
 âــم لَ ظْ ــن& ا% دعــوت بــه اســالم م! شــود؟! خداونــد گــروه ســتمWاران را هدایــت نم! كنــد!» «و- م$
»؛ چــه كســ! ســتمWارتر  ــونَ âم ôق تَ نْ âمیــن$ م رِ ج& âم ــن$ الْ ôــا م نَّ هــا ا* نْ ض$ ع$ ــر$ ع& ــم( ا% ــهô ثُ ِçب آیــاتِ ر$ ــر$ بِ ôFك ــن& ذُ م( ôم
اســت از آن كــس كــه آیــات پــروردگارش بــه او یــادآورى شــده و او از آن اعــراض كــرده اســت؟! 
ــه  ــه مالحظ ــه ک ــجده: ٢٢)  همان گون ــت! (س ــم گرف ــام خواهی ــان انتق ــا از مجرم ماً م ــلّ مس
ــف  ــورۀ ص ــۀ ٧ س ــه در آی ــه ک ــرا همان گون ــت؛ زی ــراد نیس ــت م ــح، هدای ــردد، در تقبی م7 گ
مالحظــه م7 شــود، خداونــد بــر هدایــت نکــردن ظالمــان تصریــح فرمــوده اســت. همچنیــن 
پایــان آیــۀ ٢٢ ســورۀ ســجده انتقــام از مجرمیــن اســت نــه هدایــت. قرشــ7 ایــن آیــه را تعلیــل و 
توجیــه وعــدۀ عــذاب کفــار در دنیــا و آخــرت م7 دانــد کــه آنهــا در اثــر اعــراض از آیــات خــدا، 

ــ7، ج١١: ٢٩۴). ــوند (قرش ــان ها م7 ش ــن انس ظالم تری
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ــه  ــا اینکــه ب ــه نحــوی ســر جــای خــود نشــاند ت انســان های ســتیزه جو و مجادله گــر را بایــد ب
اغــوای دی8ــران نپردازنــد و باطــل بــودن و نادرســت بــودن افــکار و نگرش هایشــان بــر دی8ــران 

برمــال گــردد.  
ــیوه ای  ــه ش ــورد س ــت، در م ــر آن گذش ــه ذک ــل ک ــورۀ نح ــه ١٢۵ س ــح آی ــر در توضی فخ
خداونــد متعــال بــرای دعــوت بــه حــق بــه آنهــا توصیــه نمــوده، این گونــه توضیــح م7 دهــد: 
ل گفتــه شــده اســت: بایــد دعــوت بــا حWمــت باشــد كــه دلیــل قطعــ! اســت و  «در ایــن آیــه او"
ــه فكــرى اســت، در مرتبــۀ ســوم  çــ! و توج نیــز دعــوت بــا موعظــۀ حســنه باشــد كــه اســتدالل ظنّ
دســتور بــه دعــوت داده نشــده اســت «و الجــدل االحســن» بلWــه دســتور داده شــده اســت بــه 
جــدال در راه نیWــو و حســن بــراى اینكــه جــدال دعــوت نیســت و فقــط الــزام و بیچــاره كــردن 

طــرف اســت در برابــر انــكار و مخالفتــش (فخــر بــه نقــل از عاملــ7، ج۵: ٣٩٠). 
خداونــد متعــال دعــوت بــه راه حــق از راه حWمــت را بــدون قیــد آورده اســت چــون کــه در 
ایــن روش همیشــه حقیقت خواهــ7 و حقیقت جویــی مطــرح اســت و ســبیل حWمــت همیشــه 
پذیرفتــه اســت امــا خداونــد متعــال دو روش دی8ــر را مقیــد ســاخته؛ موعظــه را با قید حســنه و 
مجادلــه را بــا قیــد احســن ذکــر نمــوده اســت. بــر ایــن اســاس بعضــ7 از مفســرین موعظــه را به 
دو قســم حســنه و غیرحســنه و مجادلــه را بــه ســه قســم بــد، خــوب و خوبترتقســیم نموده انــد. 
امــا بایــد توجــه داشــت کــه خــود موعظــه، نم7 توانــد غیرحســنه باشــد؛ زیــرا موعظــه غیرحســنه 
دی8ــر موعظــه نیســت؛ اغواگــری اســت و قیــد حســنه بــه روش موعظــه برم7 گــردد نــه خــود 
موعظــه. اگــر موعظــه بــا روش حســنه انجــام نشــود نــه تنهــا اثرپذیــر نیســت بلWــه چــه بســا 
تأثیــر معکــوس نیــز داشــته باشــد و لجاجــت متربــی را برانگیــزد. تقســیم مجادلــه به ســه قســم 
بــد و خــوب و خوبتــر نیــز جــای تأمــل دارد؛ مجادلــۀ خــوب معنــ7 نــدارد بلWــه مجادلــه اگــر 
اصــول اخالقــ7 در آن رعایــت نشــود، بــد اســت و در صــورت رعایــت موازیــن اخالقــ7 بهتــر 
از طــرف مقابــل خواهــد بــود. مجادلــه فــ7 نفســه، امــر مطلوبــی نیســت کــه حائــز صفتــ7 چون 
 çخوبــی گــردد. از دیــدگاه مصطفــوی «مجادلــه و اصــرار كــردن در اثبــات مطلــوب اگــر چه حق
باشــد، نامطلــوب اســت، و الزم اســت كــه موضــوع مقصــود بنحــو آزاد و از راه تفهیــم صحیح 
صــورت ب8یــرد و اگــر بــا اصــرار و جــدال واقــع بشــود هرگــز نتیجــه بخــش نشــده و مطلــوب 
و پســندیده نخواهــد بــود» (مصطفــوی، بی تــا، ج١٢: ١۵٢) در اســتفاده از ایــن فــن بایــد بــا 
اصــول مجادلــه آشــنا بــود تــا اینکــه بنــا بــه فرمــودۀ قــرآن، مجادلــه بــه نحــو احســن صــورت 

ــن … (نحــل: ١٢۵). س$ ح& ــ7- ا% ôتــ7  ه الَّ ــم& بِ âه لْ ب8یــرد: … و- جادِ
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|د ــ7  ــه عل ــدال، المفاوض ــد: «الج ــح م7 ده ــه توضی ــدال را این گون ــب ج ــردات، راغ در مف

ســبیل المنازعــه و المغالبــه و اصلــه مــن جدلــت الحبــل ای احWمــت فتلــه» (راغــب اصفهان7، 
١۴١٢: ١٨٩) جــدال بــه معنــ7 گفتگــو بــه طریــق منازعــه و برتری جویــی اســت و ریشــۀ آن از 
ریســمان را پیچانــدم بــه معنــ7 بافــت آن را محWــم کــردم، اســت. جدل یــا مجادلــه از صناعات 
خمس برشــمرده شــده و قیاســ7 اســت که در مقدمات آن از مشــهورات و مســلمات اســتفاده 
م7 شــود. مجادلــه کــه در بعضــ7 متــون از آن بــه مناظــره وحتــ7 محــاوره و مباحثــه نیــز یــاد 
شــده از صناعات خمس اســت و قیاســ7 اســت که در مقدمات آن از مشــهورات و مســلمات 

اســتفاده م7 شــود.
مشــهورات، قضایایــی هســتند کــه همــه عقــالء یــا اکثرشــان یــا عــده خاصــ7 از آنــان، آن 
قضایــا را تصدیــق م7 نماینــد کــه بــه دو دســته مشــهورات بــه معنــای عــام و مشــهورات خــاص 
ــ7  ــای یقین ــ7 بعضــ7 از قضای تقســیم م7 شــوند؛ مشــهورات عــام، مشــهورات خــاص و حت
ــا صــرف  ــت شــهرت مشــهورات خــاص ی ــات را شــامل م7 شــود. عل ــات و فطری ــل اولی مث
فقــط، شــهرت و اعتــراف عمومــ7 اســت. مســلمات، قضایایــی هســتند کــه دو طــرف مجادلــه 
بــر صــادق بــودن آنهــا توافــق دارنــد و فــرق نم7 کنــد کــه فــ7 الواقــع صــادق باشــند یــا اینکــه 

کاذب باشــند یــا اینکــه مشــWوک باشــند (المظفــر، ١۴٠٠ه: ٢٩٣).
وا  تُ Gا ــل& فَ ــراهâ قُ تَ ــونَ افْ ولُ قُ م& ی$     آیــۀ ذیــل نمونــه ای از گفتــار جدلــ7 در قــرآن کریــم م7 باشــد: «ا%
» (هــود:  قیــن$ ــم& صادِ تُ نْ نْ ك£ ــهô ا* ونِ ال�( âــن& د ôم& م تُ ع& طَ ــتَ ــنó اس& ــوا م$ âع یــاتٍ و- اد& ر$ تَ فْ âم ôــه ôل ثْ ôرٍ م ــو- âــرِ س شْ ع$ بِ
١٣) وقتــ7 کافــران نســبت دروغ و افتــراء بــه پیامبــر(ص) م7 دهنــد و م7 گوینــد ایــن قــرآن وحــ7 
ــد شــما هــم ده  ــد: ب8ــو اگــر راســت م7 گویی ــر(ص) م7 فرمای ــه پیامب ــد ب الهــ7 نیســت، خداون
ســوره بــه ماننــد ایــن دروغ هــا بیاوریــد و از هــر کســ7 غیــر از خــدا م7 توانیــد کمــ� ب8یریــد 

اگــر راســت م7 گوییــد.

۴. بحث و نتیجه گیری 
بــا امعــان نظــر بــه یافته هــای پژوهــش، برقــراری ارتبــاط اقناعــ7 مؤثــر بــا مخاطبــان، در گــرو 
توجــه بــه دو نــوع گفتمــان غالــب اســت؛ ١. گفتمانــ7 کــه در حــوزۀ اجتماعــ7، متجلــ7 گشــته 
اســت. ٢. گفتمانــ7 کــه در حــوزۀ فــردی، نمــود پیــدا کــرده اســت، گرچــه گفتمــان نــوع دوم 
ــاع  ــرای اقن ــن حســاب، رســانه ها ب ــا ای ــز هســت. ب ــوع اول نی ــان ن ــر از گفتم ــا حــدی متأث ت
مخاطبــان خــود بــا طیــف وســیع7 از روش هــا کــه در ایــن پژوهــش بــه برخــ7 از آنهــا اشــاره 
شــد، مواجــه خواهنــد بــود؛ بــرای مثــال در جامعــه ای کــه گفتمــان عقل گــرا غالــب اســت، اگــر 
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گفتمــان خصوصــ7 مخاطبــان بــا آن همســو باشــد، روش هــای اســتدالل7، ســؤال7، مقایســه ای | د

ــس،  ــای تقدی ــود. روش ه ــد ب ــودمند خواهن ــر، س ــاع مؤث ــرای اقن ــبیهات، ب ــتفاده از تش و اس
اســتفاده از اســطوره ها و حتــ7 اسطوره ســازی و بیــان حماســ7، متناســب بــا گفتمــان 
ــWوه را م7 طلبــد.  ôاخالق مــدار هســتند. همچنیــن گفتمــان عاطفــ7، روش هــای چــون طنــز و ش
ناگفتــه نمانــد، نــه گفتمان هــای یــ� جامعــه منحصــر در گفتمان هــای ذکــر شــده هســتند 
و نــه روش هــای یــاد شــده، تکافــوی ارتبــاط اقناعــ7 مؤثــر را م7 دهنــد. بنابرایــن، رســانه ها، 
ــه، روش هــای اقناعــ7  ــا گفتمان هــای موجــود در جامعــه، خالقان ــاز اســت کــه متناســب ب نی
ــا آنهــا را بیابنــد. بــاری همان گونــه کــه ذکرشــد هــدف از ارتبــاط اقناعــ7، ایجــاد  متناســب ب
ــا اصــالح آن اســت. در  ــان موجــود ی ــر در گفتم ــع آن، تغیی ــه تب ــراد و ب ــر در نگــرش اف تغیی
ــته  ــج را نداش ــان رای ــر در گفتم ــدرت تغیی ــدد، ق ــل متع ــه دالی ــا ب ــانه ها، بن ــه رس ــواردی ک م
باشــند، جلوگیــری از پیشــروی گفتمــان رقیــب، تنهــا راه حــل باق7 مانــده اســت؛ بــه ایــن 
منظــور، رســانه ها م7 تواننــد از دو شــیوۀ جدلــ7 و تقبیــح، اســتفاده نماینــد و جلــوی انتشــار 

ــد.  ــت را ب8یرن ــه های نادرس اندیش
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