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مقاله پژوهشی

دریافت: 1396/12/12  پذیرش: 1397/3/10
سید محمد رضا میرهادی تفرشی1، فاطمه معتمد لنگرودی 2 ، فرشته معتمد لنگرودی 3  

چکیده 

اقنــاع مخاطــب در ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی کارکردهــای مختلفــی دارد و در تحلیل متــون، موضوعی 
حائــز اهمیــت و بــه مثابــه وجهــی داللتمنــد مکّمــل کالم متکّلم اســت. کالم معصومــان ضمن اقنــاع مردم 
ــارات  ــان از کلمــات و جمــالت و عب ــرار می کنــد و در جهــت متقاعــد کــردن مخاطب ــا آن هــا ارتبــاط برق ب
ــف  ــای مختل ــان و نحله ه ــان ادی ــا صاحب ــش ب ــرات خوی ــاgدر مناظ ــام رض ــرد. ام ــره می گی ــّوع به متن
فکــری از ابــزار »اقنــاع« بهــره جســته اســت. ایــن پژوهــش مناظــرات رضــوی را در دو محــور ارتبــاط کالمی 
و ارتبــاط غیرکالمــی مــد نظــر قــرار می دهــد. نتیجــه پژوهــش نشــان می دهــد کــه حضــرت از طریــق اقناع 
کالمــی مثــل جــدال أحســن، اســتناد بــه منابــع معتبــر و مســتدل و همچنیــن از طریــق اقنــاع غیرکالمــی 
مثــل زبــان بــدن و خوش خلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود در گفت وگوهــا بهــره 
بــرده  اســت. همچنیــن توجــه بــه بــاور مخاطــب و رّد و اصالح یــا تأییــد آن هــا در قالب های مختلــف، گویای 
آن اســت کــه آن حضــرت بــه دنبــال اقنــاع مخاطبــان بــا توجــه به موقعّیــت زمانــی و مکانــی آن هاســت و به 

موقعّیــت روحــی و روانــی آن هــا نیــز توجــه دارد.
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بیان مسئله

مناظــرات یکــی از روش هــای تبلیغــی ائمــه b بــوده اســت. ایــن روش عــالوه بــر اینکــه بــرای 
تحکیــم عقایــد شــیعیان کاربــرد و کارایی داشــته، در مــوارد بســیاری موجب تغییر عقیده و تســلیم 
مناظــره شــونده در برابــر حــق و بــه نوعــی منجــر بــه اقنــاع مخاطــب می شــود. البتــه بایــد اذعــان 
کــرد در اکثــر مــوارد، مناظــره بــه تنهایــی موجــب تســلیم محکــوم در برابــر عقیــده امــام نمی شــد؛ 
بلکــه رفتارهــای اخالقــی و محبت آمیــز ائمــه و احتــرام بــه مخاطــب مناظــره موجــب اقنــاع فــرد 

مناظــره شــونده و پذیــرش حــق می شــده اســت)ر.ک: دیانــی و واســعی، 1386: 114(.

ــی در  ــای علم ــا و گفت وگوه ــق بحث ه ــان و رون ــاg در خراس ــام رض ــور ام ــه حض ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا بهره گیــری صحیــح و مدبران ــار مأمــون عباســی، امــام توانســت ب عرصه هــای مختلــف در درب
بحث هــا، در اکثــر مواقــع طــرف مقابــل خــود را قانــع کنــد و بــه نحــو شایســته ای بــه ترویــج آییــن 
اســالم بپــردازد. بــر ایــن اســاس، شــناخت راهکارهــای بــه کارگرفتــه شــده در اقنــاع مخاطــب از این 
منظــر قابــل اهمیــت اســت کــه بــا بــه کارگرفتــن آن هــا در گفت وگوهــای امــروزی، می تــوان مفاهیم 

را بــه درســتی انتقــال داد و مناظره هــا را بــه نحــو مطلوبــی مدیریــت کــرد تــا اثربخــش باشــد.

ایــن پژوهــش، از نــوع میــان رشــته ای اســت کــه بــا هــدف بررســی راهکارهــای اقنــاع مخاطــب بــا 
توجــه بــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا g در مناظــرات ایشــان انجــام شــده اســت. ســؤال اصلــی آن 
اســت کــه راهکارهــای اثربخــش کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــا g در قانــع ســاختن مخاطبــان 
 gخــود در مناظــرات چیســت؟ روش پژوهــش در رصــد ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــا
مــدل بینگلــر اســت. توضیــح آنکــه ایــن پژوهــش شــامل ســه مرحلــه اســت: 1- معرفــی گونه هــای 
ارتباطــات اقناعــی و گزینــش نظریه اقناعی مناســب و معرفی آن 2- اســتخراج داده هــا از مناظرات 
امــام رضــا g و دســته بندی آن هــا در تناســب بــا چارچــوب مفهومــی نظریــه گزینــش شــده 3- 
تحلیــل یافته هــا و اســتخراج مــدل اقناعــی مــورد توجــه مناظــرات رضــوی براســاس مــدل اقناعــی.

ــی،  ــات اقناع ــر ارتباطاع ــد ب ــا تأکی ــوی ب ــرات رض ــارۀ مناظ ــده درب ــته ش ــار نگاش ــی آث بررس
ــت. از  ــک اس ــل تفکی ــوع و روش قاب ــث موض ــئله از حی ــن مس ــینۀ ای ــه پیش ــد ک ــان می ده نش
جهــت موضــوع از جملــه مهم تریــن پژوهش هــا دربــاره مناظــرات رضــوی عبــارت اســت از: 
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کتــاب »مناظــرات تاریخــی امــام هشــتم بــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب دیگــر« )مــکارم شــیرازی، 
1388(، پایان نامــه »تبییــن شــیوه های مناظــرات امــام هشتم«)عباســی، 1388( و مقــاالت 
متعــددی همچــون »اصــول علمــی و اخالقــی مناظره هــای رضوی«)رضــازاده کهنگــی وفارســی 
نــژاد،1394(، »ســبک ارتباطــی اخــالق رضــوی در تعامــل بــا پیــروان ادیــان بــا تکیــه بــر مناظــرات 

ــی،1391( و ... . ــی اصفهان ــی و ربان ــام g«)ارزان ام

ــده  ــته ش ــب نگاش ــاع مخاط ــای اقن ــن روش و راهکاره ــارۀ ای ــاری درب ــون آث ــث روش تاکن از حی
اســت. مقاالتــی بــا عنــوان »فرآینــد اقنــاع در قــرآن کریم«)فتــح الهــی وکاملــی،1394( و »معیارها 
و ضوابــط اقنــاع اندیشــه مخاطــب از قــرآن کریم«)شــاکر و حاجی پــور،1391( که چگونگــی اقناع 
را در قــرآن بررســی کــرده اســت و »روش اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه«)امیــرکاوه و اســالمی، 
1395( و »اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه«)کــرم پــور وهمــکاران،1394( کــه بررســی شــیوه های 
اقنــاع در کالم امــام علــی g بــا توجــه بــه نهــج البالغــه  اســت و »اقنــاع و تغییــر نگــرش، جایــگاه 
ــر مناظــرات مکتــوب حضــرت امــام رضــا آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصــوم b؛ مــروری ب
ــل  ــداف و عل ــد اه ــات کارل هاولن ــاس نظری ــه براس ــت،1390( ک ــن دوس ــپنجی وموم g«)س
مناظــره را از نظــر منبــع، گیرنــده و متغیرهایــش بررســی کــرده و بــه راهکارهــای اقنــاع حضــرت 

نپرداختــه اســت. 

بنابرایــن، بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده، تاکنــون پژوهــش مســتقلی بــا رویکــرد ارتبــاط 
کالمــی و غیرکالمــی براســاس مــدل بینگلــر، دربــاره مناظــرات رضــوی صــورت نگرفتــه و از ایــن رو 
می تــوان پژوهــش حاضــر را دارای رویکــردی نوآورانــه دانســت کــه کاربســت آن در ســایر مناظــرات 

ائمــهb می توانــد گامــی نویــن در کشــف ارتباطــات اقناعــی معصومــان باشــد. 

1. ادبیات پژوهش

قبــل از تبییــن مســئله مــورد بحــث، ضــروری اســت مفهــوم اقنــاع و نظریه  اســتفاده شــده در این 
پژوهــش را تبییــن کنیم. 
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1-1. مفهوم شناسی اقناع مخاطب

ــل و  ــت، تذل ــور، 1414ق، ج8: 297(، درخواس ــاختن)ابن منظ ــی س ــای راض ــه معن ــاع1 ب اقن
رضایتــی تــوأم بــا قانــع شــدن اســت)فیروز آبــادی،2005م:  مــاده قـــ نـــ ع(. اقنــاع تالشــی آگاهانه 
بــرای تأثیرگــذاری در رفتــار مخاطــب اســت)Sheidel,1967:1( کــه بــر پایه تفکر، اندیشــه، منطق، 
دلیــل و نیــز شــناخت طــرف مقابــل بــه تأثیرگــذاری می پــردازد؛  بــه عبــارت دیگــر، اصطــالح اقناع 
ــا از راه داد و  ــد ت ــه عمــل می آی ــی اشــاره می کنــد کــه در آن وضعیت هــا تــالش ب ــه وضعیت های ب
ســتدهای نمادین)پیــام( تغییــری در نگرش هــا2 یــا رفتــار صــورت گیــرد)Lesser,2011:2(. بدیــن 
ترتیــب، در فراینــد اقنــاع یــک منبــع شــواهد و نتایجــی را بیــان می کنــد و هــدف آن غالــب آمــدن 

ــت)وردی نژاد، 1389: 1(. ــر در آن اس ــاد تغیی ــده و ایج ــر دریافت کنن ب

ــاط،  ــراری ارتب ــدون برق ــذاری ب ــی دارد. اثرگ ــی اقناع ــی، ماهیت ــر ارتباط ــت ه ــر اس ــایان ذک ش
ــر  ــتکاری و تغیی ــق دس ــف از طری ــای مختل ــه راه ه ــل ب ــا توس ــده ب ــت. پیام دهن ــر نیس امکان پذی
ــذاردن  ــش گ ــه نمای ــاس و ب ــک احس ــف تحری ــن عواط ــات و برانگیخت ــرح اطالع ــناخت ط در ش
ــرا  ــی ف ــام رفتارهای ــا انج ــری ی ــع فک ــه موض ــان را ب ــب، آن ــر مخاط ــذاری ب ــدف اثرگ ــا ه ــار، ب رفت

می خواند)حکیــم آرا،10:1384(.

1-2. مدل های ارتباطات اقناعی

نظریــات و مدل هــای ارتباطــات اقناعــی متنــوع اســت و هــر کــدام درصــدد اســت کنش هــای 
مخاطــب را بــرای پیــام مــد نظــر اقنــاع کنــد. در ایــن بخــش انــواع مدل هــای اقنــاع مخاطــب در 

ــل بیــان می شــود: ــب جــدول ذی قال

1. persuder
2. نگــرش نوعــی حالــت آمادگــی ذهنــی اســت کــه از طریــق تجریــه و ســازماندهی شــده اســت و تأثیــر پویــا و جهــت داری را بــر روی 
پاســخ های افــراد بــه تمامــی اشــیاء و موقعّیت هایــی کــه بــه آن مرتبــط می شــود، می گذارد.)ســورین، 1381: 237؛ و نیــز ر.ک: گیــل 

و ادفــر، 1384: 51؛ حســینی پاکدهــی، 1381: 6(.
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توضیحات  نام نظریه

در این مدل، اقناع گر که عامل اولیه نمادسازی است. پیام را رمزگذاری می کند و به 
مخاطبان نسبتًا منفعل انتقال می دهد. حتی هنگامی که فرصت پاسخگویی برای 

مخاطب وجود دارد)بوتان و هزلتون، 1378: 69(.
 الگوی میلر

در این مدل مطالعه متقاعدسازی تنها بر تعدادی ویژگی های پراکنده عناصر کلیدی 
ارتباط همچون دانش روان شناختی، تخصصی بودن منبع، اعتبار سنجی جایگاه 

منبع و عالقه مخاطب به منبع، بدون هر گونه مبانی نظری منسجم، تأکید می 
شود)ر.ک: راجرز، 1387: 638؛ مرادی، 1384: 68-63(.

 مدل هاولند، جنیس و
کلی

در این نظریه ها دو مفهوم پردازش از دو سطح از پردازش اطالعات و پاسخ های شناختی 
در محور نظریه قرار دارند و سخن از دو سطح از پردازش اطالعات به هنگام درگیری 

.)Petty Cacioppo & Schumann,1983:135 :مخاطب با پیام می شوند)ر.ک
نظریه های پردازش دوگانه

در این مدل به تغییر نگرش مخاطب در قالب مهارت های کالمی و غیرکالمی تأکید 
شده است.  مدل بینگلر

این مدل نخستین بار توسط پتی و کاچیوپو مطرح گردید. آنان معتقدند که مردم 
درباره پیام ها می اندیشند و در پی آن احتمااًل بحثی ایجاد می شود و استداللی به 

جای می ماند. لذا آنچه اهمّیت دارد فرایند فکر مخاطبان است که پیرامون پیام شکل 
می گیرد. بدین ترتیب، مفهوم پردازش اطالعات در این مدل مفهومی مهم تلقی می 

شود)حکیم آرا، 1384: 127(.

 مدل کوشش در خور
ELM

این مدل از جهات متعدد شبیه مدل کوشش درخور است. مهم ترین خدمت این 
مدل، طرح قوانین ساده تصمیم گیری به عنوان واسطه ای برای داوری نگرشی درباره 
موضوع و نیز طرح این مفروضه است که استشهادها سازه های شناختی حاوی دانش 

و اطالعات یادگیری شده است. در این مدل دو رویکرد شناختی به عنوان راه هایی 
برای تصمیم گیری و داوری پیشنهاد شده اند. پردازش نظامدار مستلزم اطالعات 

فراوان، امکان و فرصت موشکافی است که به منظور نتیجه گیری و اعتباریابی نتایج 
استفاده می شود. در شیوه استشهادی کوشش های شناختی ناچیز و منابع شناختی 

کمتری مورد توجه قرار می گیرد)همان: 165( 

 مدل استشهادی - نظام
HSM دار

در این مدل ارتباطی، در کنار چهار عنصر اصلی ارتباط)منبع، پیام، مجرا و گوینده(، 
رمزگذار و رمزخوان نیز بیان شده که بر تعاملی و دو سویه بودن ارتباط تأکید دارد. 

در این مدل چهار نوع مهارت ارتباط کالمی شامل رمزگذاری)نوشتن و گفتن(، 
رمزخوانی)خواندن و شنیدن(، عقل و تفکر معرفی شده است)ر.ک: محسنیان راد، 

 )10 :1369

مدل برلو
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1-3. مدل بینگلر؛  اقناع کالمی و غیرکالمی

توجــه بــه مخاطــب و تــالش بــرای تجزیــه و تحلیــل پیــام در شــکل گیری ارتباطــات اقناعــی تأثیــر 
ــرای  ــر را ب ــۀ بینگل ــوان نظری ــب، می ت ــاع مخاط ــای اقن ــات و مدل ه ــد نظری ــا رص ــی دارد. ب فراوان
مناظــرات رضــوی ســازگارتر دانســت؛ زیــرا ایــن مــدل اقناعــی بــا توســل بــه تعقــل و احســاس در 
قالــب مهارت هــای کالمــی و غیرکالمــی، ذهنیــت افــراد را جهــت تغییــر رفتــار و وادار کــردن آن هــا 
بــه عمــل معینــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد )ر.ک: بینگلــر، 1367: 10( در واقــع ایــن فراینــد هــر 
چنــد در بردارنــدة ویژگــی روان شــناختی آزادی اســت و ترغیــب شــونده احســاس می کنــد موافــق 
میــل خــود اهــداف و رهنمودهــای تعییــن شــده را انجــام می دهــد، امــا در واقــع متضمــن نوعی از 
فشــار روانــی اســت کــه در مســیر ترغیب، میــان منطق و اســتدالل منطقــی مــی رود. بنابراین توجه 
اصلــی ایــن مــدل، بــر فــرد بــه عنــوان منبــع یــا گیرنــده اســت و بــه ایجــاد ارتبــاط پویــا و دوســویه و 

تعاملــی تأکیــد دارد و از ایــن رو، می توانــد بــرای بررســی ارتباطــات میــان فــردی مناســب باشــد.

در اصطــالح علــم ارتباطــات، نحــوۀ برقــراری ارتبــاط بــه دو نــوع ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی 
تقســیم مــی شــود. در واقــع بایــد گفــت اقنــاع، فراینــدی اســت کــه بــا توســل بــه تعقــل و احســاس 
در قالــب مهــارت هــای کالمــی )شــفاهی(، غیرکالمــی )زبــان بــدن( و رســانه ای، ذهنیــت افــراد را 
غالبــا بــرای تغییــر رفتــار و وادار کــردن آن هــا بــه عمــل معینــی، تحــت تأثیر قــرار مــی دهد)بینگلر، 
ــاط  ــارۀ ارتب ــات درب ــم ارتباط ــزرگان عل ــون از ب ــدال هاریس ــرادی، 1384: 6(. ران 1367: 10 ؛ م
غیرکالمــی می نویســد: اصطــالح غیرکالمــی در طیــف وســیعی از رویدادهــا بــه کار بــرده می شــود 
کــه می توانــد از حالــت چهــره و انقبــاض ماهیچه هــا تــا احساســات درونــی بیــان نشــدنی را شــامل 
شــود)لیتل جــان، 1384: 185(. از طــرف دیگــر، بورگــون راه هــای برقــراری ایــن نــوع ارتبــاط را 
از طریــق فعالیــت هــای جســمی، فضاســازی، صــورت ظاهــر، حــس المســه، اســتفاده از صــدا، 

زمــان شناســی و مصنوعــات میســر می داند)همــان: 187(.

ــل کمــک شــایانی  ــع ســاختن طــرف مقاب ــه انســان در قان ــد ب ــن الگــو می توان ــه کارگیــری ای ب
نمایــد. از ایــن رو، در ادامــه بــا تطبیــق ایــن نظریــه، راهکارهــای موثــر اقنــاع کالمــی و غیرکالمی را 

ــم. ــی می کنی ــا g بررس ــام رض ــای ام در مناظره ه
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 g 2. راهکارهای موثر اقناع در مناظره های امام رضا

مناظره هــای رضــوی بــه عنــوان ســخنانی اثربخــش و خــاص در تبلیــغ آمــوزه هــای اســالمی ناب 
ــه عنــوان  ــد ب ــان و مذاهــب اســت کــه می توان ــزرگان یهــود و نصــارا و دیگــر پیــروان ادی ــر ب در براب
مرجعــی خــاص در انتقــال مفاهیــم دینــی بــه مخاطبــان خــود ارزش بســزایی داشــته باشــد. از 
طــرف دیگــر، باتوجــه بــه شــرایط و اوضــاع سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی آغــاز قرن ســوم هجری 
و قدرت گیــری گروه هــای کالمــی ماننــد معتزلــه در دربــار عباســیان، زمینــه بحث هــای کالمــی 
در بــاب توحیــد، نبــوت، امامــت، قضــا و قــدر، جبــر و اختیــار و ... ایجــاد شــد و حضــرت بــا توجــه 
بــه حضــور خــود در دربــار مأمــون عباســی توانســت از ایــن فرصــت بهــره ببــرد و در مقابــل بیشــتر 

مخاطبــان خویــش بــه شــیوه های مختلــف مخاطــب را اقنــاع کنــد.

2-1. اقسام اقناع

در ایــن بخــش بــه دو نــوع اقنــاع کالمــی و غیرکالمــی در مناظره هــای امــام رضــا g پرداختــه 
شــده اســت. در واقــع اقنــاع کالمــی بــه کلیــۀ راه هــای اثربخــش بــودن گفت وگــو بــه وســیلۀ کالم 
و اقنــاع غیرکالمــی بــه وســیلۀ عمــل فــرد و حــرکات بــدن چــون حرکــت دســت، ســر و ابــرو، لحــن 

بیــان، نــوع نــگاه و ... حاصــل می شــود.

)Verbal communication(2-1-1. ارتباط کالمی

قانــع ســاختن و تفهیــم مفاهیــم آمــوزه هــای دینــی و عقیدتــی از راه هــای رســیدن بــه حقیقــت 
ــا  ــن رو امــام رضــا g در مناظره هــای خــود ب و دوری از گمــان هــای باطــل و غلــط اســت. از ای

بــزرگان ادیــان و مذاهــب دســت بــه اقنــاع کالمــی زده انــد کــه بــه شــرح زیــر اســت:

)Wisdom(2-1-1-1. حکمت

بــه کارگیــری حکمــت در جهــت اقنــاع مخاطــب برای فهم مطلــب، یکــی از روش هــای مؤثــر در اقناع 
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اســت کــه امــام رضــا g از ایــن روش براســاس آیــۀ قــرآن)ر.ک: النحــل، 125( بهــره برده اســت.

حکمــت بــه معنــای اســتفاده از منطــق صحیــح و اســتدالالت حســاب شــده و دســت انداختــن 
در درون فکــر و اندیشــه مــردم و بــه حرکــت درآوردن آن و بیــدار ســاختن عقل هــای خفتــه اســت 
ــز  ــی نی ــه طباطبای ــت)بابایی، 1382، ج2: 612(. عالم ــرآن در گفت وگوهاس ــد ق ــورد تأکی ــه م ک
حکمــت را بــه معنای برهان، اســتدالل و ســخن اســتوار)طباطبایی، 1417ق، ج12: 536-534( 
ذکــر می کنــد. از ایــن رو کاربــرد برهــان و ســخنان محکــم در گفت وگوهــا می توانــد بــر اثربخشــی 
ــه کــه ایــن امــر در مناظره هــای امــام رضــا g دیــده می شــود و  گفت وگــو بیفزایــد؛ همــان گون

ایشــان توانســتند بــا کالمــی اســتوار و راســخ،  بــر غنــای بحث هــا بیفزاینــد. 

در یکــی از مناظره هــا، امــام در نهایــت حکمــت و اســتواری مــردی را کــه از وی در بــاب حــدوث 
عالــم دلیــل درخواســت نمــود، بــه روشــنی مجــاب کــرد؛ امــام g فرمــود: دلیــل حــدوث، وجــود 
توســت؛ چنانچــه پیشــتر نبــودی و الحــال ذی حیــات و موجــودی، پــس دانســتی کــه خــود ســبب 
ایجــاد نفــس خــود نشــدی و تکویــن و ایجــاد تــو از نفــس تــو نیســت و نیــز کینونــت تــو از کســی که 
مثــل تــو بــود نخواهــد بــود؛ زیــرا کــه تــو و مثــل تــو چــون در امکانّیــت مشــترك و محتاجیــد، عّلــت 
ایجــاد خــود و دیگری نتواننــد گردید)إبــن بابویــه، 1378ق، ج1: 134 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 
396؛ مجلســی، 1403ق، ج3: 36(. در واقــع امــام بــا توجــه دادن فــرد بــه خــودش، مخاطــب را 

در نهایــت اســتواری کالم و ادلــه نقلــی راهنمایــی می کنــد.

2-1-1-2. مجادله 

ــتواری،  ــای اس ــه معن ــه ب ــت. مجادل ــه اس ــام، مجادل ــی ام ــی و اقناع ــای تبلیغ ــر روش ه از دیگ
اســتحکام و شــدت اســت کــه در کالم و مخاصمــه میــان دو طــرف در جهــت ظهــور حــق و رد باطل 
ــه کار  ــه ب ــار در 16 ســوره و 27 آی ــن واژه، 29 ب ــه کار مــی رود)مصطفــوی، 1360، ج2: 63(. ای ب
رفتــه اســت1 و کثــرت واژه نشــان می دهــد کــه بــرای بیــان بحــث و گفت وگــو میــان دو طــرف بــه 

1. آیــات مشــتق شــده از ریشــۀ جــدل در قــرآن عبــارت اســت از : البقــره ، 197 ؛ النســاء، 107 و 109 ؛ األنعــام ، 25 و 121 ؛ األعــراف 
، 71 ؛ األنفــال ، 6 ؛ هــود ، 32 و 74 ؛ الرعــد ، 13 ؛ النحــل ، 111 و 125 ؛ الکهــف ، 54 و 56 ؛ الحــج ، 3 و 8 و 68 ؛ العنکبــوت ، 46 

؛ لقمــان ، 20 ؛ غافــر، 4 و 5 و 35 و 56 و 69 ؛ الشــوری ، 35 ؛ الزخــرف ، 58 ؛ المجادلــه ، 1
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کار مــی رود)ر.ک: العنکبــوت، 46؛ النحــل، 125(. 

جــدل از واژه هایــی اســت کــه همســویی معنایــی بــا اقنــاع دارد. شــهید مطهــری در یــک تعریــف 
کلــی در بخــش صناعــات خمــس، جــدل را قیاســی می دانــد کــه بــا مقبــوالت طــرف مقابــل، او را 
وادار بــه تســلیم کنــد؛ اعــم از آن کــه مقبــوالت طــرف مقابــل، یقینــی باشــد یــا نباشــد)مطهری، 
1381، ج1: 116(. گذشــته از روش اقنــاع در جــدال، از دیــدگاه قرآنــی، جــدال به دو نوع أحســن 
ــی پســندیده و دومــی  ــور، 1391: 44( تقســیم می شــود کــه اول و غیرأحسن)شــاکر و حاجــی پ

مذمــوم شــمرده شــده اســت. 

از آنجــا کــه شــیوۀ تبلیغی آن حضــرت، واقع انگاری و حقیقت گرایی اســت، از مجادلة غیرأحســن 
پرهیــز نمــوده و در مــوارد فراوانــی روش مجادلــة احســن را بــه کار بــرده و در مــواردی از احتجــاج و 
ســخن گفتــن بــا مخالفــان خــود، بــه مقبــوالت آنــان احتجاج می کــرده اســت. البتــه ایــن مقبوالت 
در بیشــتر مــوارد، مطالــب حــق و صحیحــی نیــز اســت و همیــن نکتــه بــر اعتبــار آن هــا می افزایــد. 
در یکــی از مناظره هــا، هنگامــی کــه مأمــون عــده ای از علمــای ادیــان و متکلمان منطقه خراســان 
چــون جاثلیــق ، رأس الجالــوت، رؤســای صابئیــن، هربــذ بزرگ)عالــم و پشــوای بــزرگ زردشــتیان(، 
نســطاس رومــی و علمــای علــم کالم را بــرای مناظــره بــا امــام فراخوانــد، حســن بــن محمــد نوفلی 
کــه در خدمــت امــام بــود، حضــرت را از مناظــره بــا ایــن افــراد کــه اهــل مغلطــه بودنــد، برحــذر 
داشــت، لیکــن امــام فرمــود: ای نوفلــی، می خواهــی بدانــی مأمــون چــه وقــت از این کار پشــیمان 
خواهــد شــد؟ گفتــم: آری، فرمــود: وقتــی کــه نظــاره کنــد کــه بــا أهــل تــورات بــا تورات شــان و بــا 
اهــل انجیــل بــا انجیل شــان و بــا أهــل زبــور بــا زبورشــان و بــا صابئیــن بــا عبــری و بــا زردشــتیان 
بــه فارســی و بــا رومیــان بــه رومــی و بــا هــر فرقــه ای از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث می کنــم و 
آنــگاه کــه همــه را مجــاب کــردم و در بحــث بــر همــه چیره شــدم و تمــام ایشــان ســخنم را پذیرفتند، 
مأمــون درخواهــد یافــت آنچــه بــه دنبــال آن می باشــد درخــور او نیســت، در ایــن زمــان اســت که او 

پشــیمان خواهــد شــد)إبن بابویــه، 1398ق: 418 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 416(. 

باتوجــه بــه متــن مناظــرۀ فــوق، امــام از اســتدالل محکمــی از جملــه کتــاب مــورد قبــول همــان 
گروه هــا، اینــان را اقنــاع کــرد و باعــث شــد تــا عمــران صابــی مســلمان شــود و اقنــاع شــود و ایــن، 
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همــان جــدال أحســن بــه دور از هرگونــه جــدال و بحــث غیرمنطقــی اســت.

)Experience(2-1-1-3. تجربه

یکــی دیگــر از روش هایــی کــه قــدرت قانع ســازی دارد و حضــرت بــرای اقنــاع مخاطــب بــه آن 
توصیــه و از آن اســتفاده کــرده، اســتفاده از تجربــه و علــوم تجربــی اســت. امــام رضــاg تجربــه و 
آزمــودن را یکــی دیگــر از منابــع کســب علــم و دانــش معرفــی کــرده اســت. آن حضــرت در مناظــرۀ 
ــه و آزمــودن را مســیری در جهــت شــناخت  ــا مأمــون حــول محــور خداشناســی، تجرب خویــش ب
ــا لفــظ خبیــر، کســی اســت کــه چیــزی  ــاری تعالــی ذکــر می کنــد و چنیــن می فرمایــد: »و اّم ب
از نظــر او پنهــان نیســت و هیــچ چیــز از دســترس او دور نمی مانــد، ولــی نــه بــا تجربــه  و آزمایــش 
بــه ایــن صــورت کــه ایــن آزمایــش بــه او چیــزی  بیامــوزد، آنچنــان کــه اگــر ایــن تجربــه و آزمایــش 
نبــود، هیــچ نمی دانســت، چــون کســی کــه چنیــن باشــد جاهــل اســت و خداونــد تبــارك و تعالــی 
از ازل بــه آنچــه می خواســته خلــق کنــد خبیــر و آگاه بــوده، اّمــا در میــان مــردم بــه کســی خبیــر 
گفتــه می شــود کــه جاهــل باشــد ولــی در صــدد یادگیــری و آگاهــی یافتــن برآیــد. در ایــن مــورد 
ــه، 1398ق: 189 ؛  ــن بابوی ــای آن متفاوت«)إب ــی معن ــت ول ــترك اس ــدا مش ــا و خ ــم م ــز اس نی
طبرســی، 1403ق، ج2: 397(. و در جایــی دیگــر امــام در حضــور یوحنــا بــن ماســویه و جبرائیــل 
بــن بختیشــوع دو پزشــک مســیحی تربیــت شــدۀ محافــل ســریانی و دیگر پزشــک هنــدی در دربار 
مأمــون، کامــاًل بــه دور از اســتنادات قرآنــی-  نبــوی و در عبارتــی کوتــاه، امــا بنیادیــن مبانــی خــود 
را براســاس تجربــه توضیــح داده کــه صــورت ایــن کالم در مقدمــه الرســالة الذهبیــه مکتــوب شــده 
اســت. آن جــا کــه می فرمایــد: »نــزد مــن در ایــن بــاره امــوری اســت کــه آن هــا را تجربــه کــرده ام 
و درســتی آن را بــه آزمایــش و در گذشــت زمــان دانســته ام، در کنــار آنچــه رجالــی از گذشــته مــرا 
ــا آگاه باشــد و در تــرك آن هــا  ــر آن آگاه ســاخته اند، شــامل امــوری کــه انســان نبایــد از آن هــا ن ب
عــذری نــدارد و مــن آن هــا را بــرای امیرالمؤمنیــن )اشــاره ای تقیه آمیــز بــه مأمــون( جمــع خواهــم 

کرد«)علــی بــن موسیg)منســوب(، 1402ق: 7 ؛ مجلســی، 1403ق، ج59: 307(.

بایــد گفــت در ایــن عبــارت از ســویی روش هــای اســتقرایی مورد اســتناد قــرار گرفته که برآمــده از 
تجربــه ای مســتمر اســت و از ســوی دیگــر حاصــل تجربیــات پزشــکان پیشــین مــورد اســتناد بــوده 
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کــه آنــان نیــز خــود دانــش بهداشــت و پزشــکی را از مســیر مشــابه  اســتقرا بــه دســت آورده انــد و 
بدیــن طریــق اســت کــه امــام تجربــه را یکــی از راهکارهــای اقنــاع کالمــی دانســته و بــه خوبــی 
پزشــکان مســیحی و هنــدی را قانــع می ســازد)برای نمونه هــای بیشــتر ر.ک: ابــن بابویــه، 1373: 

ج1: 346(.

2-1-1-4. استناد به منابع معتبر

یکــی دیگــر از اثرگذارتریــن راه هــای اقنــاع کالمــی کــه بــا بــه کارگیــری آن اقنــاع مخاطبــان بــه 
خوبــی انجــام مــی گیــرد، اســتناد بــه منابــع معتبــر بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، می تــوان گفــت 
منابــع اولیــه اطالعاتــی)Primary sources of Information( باالتــر از منابــع ثانویــه اطالعاتــی 
)Secondary sources of Information( از ارزش علمــی ببیشــتری برخــوردار اســت؛ چراکه یکی 
از ویژگــی هــای منابــع اولیــه اطالعاتــی مقبــول، اعتبــار آن اســت و  منظــور از اعتبــار، صالحیــت 
علمــی، منبــع و مکنــون بــودن قصــد و نیــت فــرد در مجــاب ســاختن دیگــران اســت)ام. برکــو و 

ــران،1386: 278(. دیگ

حضــرت رضــا g هــم یکــی از روش هایــی کــه بــرای اقنــاع بــه کار برده انــد، اســتناد و اســتفاده 
از منبــع معتبــر در نــزد مخاطبــان بــوده اســت.  اســتناد بــه متــون معتبــری ماننــد قــرآن و متــون 
دینــی یهودیــان و مســیحیان یــا اســتناد بــه ســخنان فــرد دارای اعتبــاری ماننــد حضــرت رســول 
اکــرم n کــه بــه عنــوان رهبــر و زعیــم دینــی و معنــوی تمــام مســلمانان بــه حســاب می آیــد، در 
جامعــة اســالمی از اســتناد و پذیــرش خاصــی برخــوردار اســت. در ایــن بخــش این نوع اســتنادات 

حضــرت در شــکل گیری ارتباطــات متقاعدگرایانــه تبییــن می شــود.

الــف. اســتناد بــه قــرآن و عهدیــن: بــی تردیــد نبایــد فرامــوش کــرد کــه قــرآن بــه مثابــه مهــم ترین 
منبــع وحــی، دســتمایه بســیاری از آمــوزه هــای امام رضــا g و دیگــر معصومان در طیف وســیعی 
از آموزه هایشــان بــوده اســت. بنابرایــن ســخن، بهره منــدی از آیــات قــرآن توســط فــرد مناظره گــر، 
نشــانۀ تســلط علمــی فــرد بــه متــون دینــی دیــن اســالم اســت و ایــن مهــم، در مناظره هــای امــام 
رضــا g بــا ســلیمان مــروزی بــه خوبــی نمایــان اســت. آن جــا کــه در ایــن مناظــره، ســلیمان از 
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بــداء پرســید و آن حضــرت فرمــود: پــروردگار بــر حــق اســت و از آیــات قــران شــاهد مثــال آورد کــه 
خداونــد مــی فرمایــد: »إنــه یبــدؤا الخلــق ثــم یعیده «الــروم،11( و »یزیــد فــی الخلــق مــا یشــاء« 
)فاطــر ،1( و »یمحــوا اللــه مــا یشــاء و یثبــت « )الرعــد ، 41( و »مــا یعمــر مــن معمــر و ال ینقــص 
مــن عمــره« )فاطــر، 11( و »آخــرون مرجــون ألمــر الله« )التوبــه ،107(. در ایــن هنــگام بــود کــه 
ســلیمان مجــاب شــده و قــول داد کــه دیگــر در ایــن بــاب شــک و تردیــدی بــه خــود راه ندهد)إبــن 
بابویه، 1398ق: 443 ؛ إبن بابویه، 1378ق، ج1: 180 و 181 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 401( 
همچنیــن امــام g در مناظــره بــا ابوقــره دربــارۀ ســخن گفتــن خداونــد به آیــات متعــددی از قرآن 
ــه، 1398،  ــن بابوی ــوری،11؛ النجم،13()اب ــه،110؛ الش ــت)األنعام،103؛ ط ــرده اس ــتناد ک اس

.)112-111

در جایــی دیگــر امــام در مناظــره خویش بــا بزرگ یهودیان و مســیحیان اســتناد بــه عهدین)متون 
ــد  ــه، 1398ق: 418 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 416( و بای ــن بابوی ــان کــرده)ر.ک: إب دینــی( آن
ــث  ــتناد در احادی ــه اس ــن گون ــود از ای ــای موج ــه در نمونه ه ــت ک ــه داش ــز توج ــر چی ــش از ه پی
حضــرت، ارجاعــات ایشــان از آن روی بــوده اســت کــه آنــان را بــر پایــه ارجــاع بــه کتــب آســمانی 
مــورد قبــول خــود، اقنــاع کنــد؛ همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن گونــه ارجاعــات منقــول 
از امــام رضــاg اگــر اصــل انتســاب آن هــا بــه حضــرت مفروغ عنــه تلقــی شــود، در فقراتــی کــه بــه 
آن هــا ارجــاع می شــود انتظــار اســت دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد؛ از یــک ســو اســتنادکننده، 
یعنــی امــام، زمانــی کــه بــه عنــوان بخشــی از یــک کتــاب مقــدس بــدان ارجــاع مــی دهــد، بــه 
اصیــل بــودن آن بــه عنــوان کتابــی آســمانی و منبعــی وحیانــی بــاور داشــته باشــد و از ســوی دیگــر 
ــران،  ــی و دیگ ــد)ر.ک: پاکتچ ــد باش ــودن آن معتق ــی ب ــمانی و وحیان ــه آس ــرت ب ــب حض مخاط

1392، ج2: 420(.

البتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــی تردیــد اســتناد بــه قــرآن و منابــع مــورد قبــول بــزرگان مذاهــب 
اســالمی و دیــن مســیحی و یهودیــت  توســط شــخص امــام باعــث قانــع ســاختن طــرف مقابــل 

شــده و جلــوی هرگونــه شــبهه پراکنــی را مــی گیــرد.

ــان  ــت) زم ــد امام ــی از عه ــه در دوره حساس ــا g ک ــام رض ــوی: ام ــیرۀ نب ــه س ــتناد ب ب. اس
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خلفــای عباســی یعنــی هــارون، امیــن و مأمــون ( زیســته اســت، در بیانــات خویــش از اســتناد بــه 
کالم پیشــینیان، مثــل رســول خــدا n و پدرانــش بهــره گرفتــه اســت. بی شــک اســتناد امــام رضا
g بــه کالم جــد بزرگوارشــان حضــرت محمــدn در جهــت آن بــود تــا مــورد قبــول مســلمانان 
قــرار گرفتــه و بــدون تردیــد آن را پذیــرا باشــند و از علــت بهــره بــردن امــام از ســخنان پیامبــر اکــرم
n مــی تــوان بــه مــواردی مثــل احیــای ســنت نبــوی و یادکــرد میــراث دینــی کــه در گــذر زمــان 
دچــار غبارگرفتگــی شــده بــود، بیــان موقعیــت خویــش و ارائــه اهــل بیــت واقعــی، تحکیم ســخن و 
ایجــاد پشــتوانه بــرای آن تــا مســلمانان بــه حکــم شــأن پیامبــر و توصیــه هــای قرآنــی بــه تبعیــت از 
آن حضــرت بپردازنــد)آل عمــران،31؛ األحــزاب،21؛ الحشــر،7 ( و امانتــداری در انتقــال ســخنان 
پیامبــرn بــه آینــدگان اشــاره کــرد کــه باعــث مــی شــد تــا کالم مســتند بــه ایشــان را بــه راحتــی 
 nپذیرفتــه و بــرای خــود حجــت بداننــد، در نتیجــه اســتناد بــه کالم آنــان، بــه ویــژه ســخن پیامبر

موجــب اعتبــار یافتــن مدعــا می شــد)ر.ک: واســعی، 1395: 258-254(. 

بــه عنــوان نمونــه در گفت وگــوی میــان عبدالّســالم بــن صالــح هــروی و امــام آمــده کــه می گوید: 
از حضــرت رضــا g پرســیدم: نظــر شــما دربــاره ایــن حدیــث کــه اهــل حدیــث نقــل می کننــد: 
ــام  ــت؟ ام ــد« چیس ــارت می کنن ــدا را زی ــت، خ ــود در بهش ــات خ ــازل و مقام ــان از من ــل ایم »أه
فرمــود: ای أبوالصلــت، خداونــد تبــارك و تعالــی حضــرت محمــد n را بــر تمــام مخلوقــات، حتی 
ــا خــود  ــت ب ــه بیع ــه منزل ــا او را ب ــت کــردن ب ــری داده اســت و بیع ــاء عظــام، برت فرشــتگان و انبی
ســاخته و زیــارت و دیــدار پیامبــر را در دنیــا و آخــرت بــه منزلــه زیــارت و دیــدار خــود شــمرده اســت 
و دلیــل بــر ایــن مدعــی، آن اســت کــه خداونــد می فرمایــد: »هــر کــس از پیامبــر پیــروی کنــد از 
خــدا پیــروی کــرده است.«)النســاء ، 80( و نیــز در جــای دیگــر فرمــود: »کســانی کــه بــا تــو بیعــت 
می کننــد، در واقــع بــا خــدا بیعــت می کننــد؛ دســت خداونــد ]بــرای بیعــت کــردن [ بــاالی دســت 
آن هاســت.«)الفتح، 10( و نیــز رســول خــدا n فرمودنــد: »هــر کــس در زمــان حیــات مــن یــا بعد 
از مرگــم بــه دیــدار و زیــارت مــن بیایــد خداونــد را زیــارت نمــوده اســت« و درجــه و مقــام پیامبــر
n در بهشــت از تمــام درجــات باالتــر اســت، پــس هــر کــس از درجــه و مقــام خــود در بهشــت، آن 
حضــرت را زیــارت کنــد، خداونــد تبــارك و تعالــی را زیــارت کــرده اســت....«)إبن بابویــه، 1398ق: 
117؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 408 و 409؛ بحرانــی، 1374، ج5: 538( حضــرت در ادامــه 
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همیــن مناظــره در پاســخ بــه عبدالســالم بــن صالــح هــروی در خصــوص اینکــه ثــواب گفتــن الإلــه 
إال اللــه نظــر کــردن بــه وجــه و صــورت خــدا اســت بــه حدیــث معــراج پیامبــرn تصریــح نمــوده 
ــدن  ــرود آم ــارۀ ف ــوی درب ــث نب ــه حدی ــری ب ــره دیگ ــرت در مناظ ــن حض ــت)همان(. همچنی اس
خداونــد متعــال بــه آســمان دنیــا اســتناد نمودنــد )ر.ک: همــان: 176(. بــه نظــر می رســد امــام بــا 
بهره منــدی از ســنت و کالم نبــوی عــالوه بــر ایجــاد گفتمانــی سیاســی- فرهنگــی موجــب اقنــاع 

کالمــی در مخاطــب نیــز شــده اند. 

2-1-1-5. قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر)استدالل همراه با پرسش(

ــتدالل های  ــث و اس ــای بح ــه ج ــان ب ــبهات مخالف ــر ش ــی در براب ــومb گاه ــان معص امام
پیچیــده، بــا طــرح پرســش هایی ســاده و بیدارکننــده، مخاطــب را اقنــاع می ســاختند. بدیــن 
ــد  ــد، وی را متقاع ــه از او می کردن ــی ک ــش های ــا پرس ــت، ب ــی داش ــه ادعای ــس ک ــر ک ــا ه معن
ــۀ  ــی از مرحل ــد؛ یعن ــق می کردن ــنیدن کالم ح ــادۀ ش ــان آگاه  و آم ــل خودش ــرده و از جه ک
ــه  ــده و ب ــق ش ــنیدن ح ــر ش ــان منتظ ــان آن ــن زم ــیدند و در ای ــک می رس ــۀ ش ــه مرحل ــکار ب ان
بهتریــن وجــه ممکــن اقنــاع ســازی مخاطــب توســط امــام انجــام می گرفت)حلیمــی جلــودار، 

ــار، 1393: 11(. پاتی

در مناظــرۀ امــام بــا ســلیمان مــروزی وقتــی ســلیمان از صفــات خداونــد چــون حــی، ســمیع، 
ــگاه  ــه در جای ــود ک ــام ب ــخص ام ــن ش ــس از آن ای ــخ داد، پ ــام پاس ــید و ام ــر پرس ــر و قدی بصی
ــت  ــود و توانس ــلیمان نم ــتدالل از س ــا اس ــراه ب ــش هم ــه پرس ــروع ب ــت و ش ــرار گرف ــگر ق پرسش
بــه طــرز شــگفت-آوری ســلیمان را مجــاب کنــد. آنجــا کــه امــام فرمــود: آیــا تــو و دوســتانت بــر 
ــه  ــاس آنچ ــر اس ــا ب ــد ی ــی می کنی ــث کالم ــردم بح ــا م ــد ب ــد و می فهمی ــه می دانی ــاس آنچ اس
نمی دانیــد و نمی فهمیــد؟ گفــت: البّتــه بــر اســاس آنچــه می دانیــم و می فهمیــم، امــام فرمــود: 
ــت و  ــود اراده اس ــر از خ ــده غی ــه اراده کنن ــت ک ــن اس ــد ای ــول دارن ــد و قب ــردم می دانن ــه م آنچ
نیــز اراده کننــده قبــل از اراده موجــود بــوده و فاعــل غیــر از مفعــول اســت و ایــن مطلــب گفتــۀ 
شــما را کــه می گوییــد: اراده و اراده کننــده یــك چیــز هســتند، باطــل می کنــد، ســلیمان گفــت: 
قربانــت گــردم، ایــن مطلــب بــر اســاس فهــم و دانســته های مــردم نیســت، امــام فرمــود: پــس 
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بــدون اینکــه معرفــت و اّطالعــی داشــته باشــید، اّدعــای علــم می کنیــد و می گوییــد: اراده نیــز 
ماننــد ســمع و بصــر اســت و لــذا اعتقــاد شــما بــر اســاس عقــل و علــم نیســت. ســلیمان جوابــی 
ــی، 1403ق، ج10: 333- ــی، 1403ق، ج2: 401-404 ؛ مجلس ــه بگوید)طبرس ــت ک نداش
335(. در ادامــه همیــن مناظــره امــامg دربــاره واقــف بــودن خداونــد از بهشــت و دوزخ ســؤال 
ــلیمان  ــم س ــگام ه ــن هن ــد. در ای ــر می کن ــلیمان ذک ــرای س ــی ب ــی و نقل ــتدالل های عقل و اس

جوابــی نداشــت کــه بدهد)همــان(.

هــر چنــد ســلیمان بــر حقانیــت امــام گــردن نمی نهــد و در پاســخ بــه حضــرت ســکوت 
می کنــد؛ امــا در همیــن مناظــرات امــام بــه وســیله اقنــاع کالمــی خــود را در جایــگاه پرسشــگر 
قــرار می دهــد و بــا ایــن کار بــه گونــه ای غیــر مســتقیم آنــان را اقنــاع و بــه همیــن دلیــل ســکوت 

می کنــد.

ــزرگان  ــون و ب ــور مأم ــا g در حض ــام رض ــارا و ام ــزرگان نص ــق از ب ــان جاثلی ــر می ــرۀ دیگ مناظ
حکومتــی اســت کــه حضــرت خــود را در جایــگاه پرسشــگر قــرار می دهــد تــا بــا گرفتــن جــواب 
ــان  ــق در پای ــه جاثلی ــه ای ک ــه گون ــردازد. ب ــان می پ ــازی ش ــاع س ــه اقن ــه گام ب ــب، گام ب از مخاط
مناظــره گفــت: بهتــر اســت دیگــری ســؤال کنــد، ســوگند بــه حــّق مســیح کــه مــن فکــر نمی کردم 
در علمــای مســلمین کســی مثــل شــما وجــود داشــته باشــد)ر.ک: إبــن بابویــه، 1398ق: 420-

423؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 420-416(.

2-1-1-6. مناظره به صورت منظم و منطقی

یکــی  از راهکارهــای اقنــاع کالمــی امــام رضــا g در مناظــره هــا،  مناظــره  بــه صــورت  تــک بــه  
تــک اســت)صادقیان، 1388: 66-76( . در ایــن ســبک از مناظــره کالمــی، فــرد مناظره گــر بــه 
صــورت منظــم و منطقــی و تــک بــه تــک بــه مناظــره پرداختــه کــه ایــن امــر در  ارائــه  پیــام،  تمرکــز 
ــرا  ــع  از  طــرح  مســائل  جانبــی  توســط   ناظــران   بحــث  می شــود؛  زی  فــرد  را  افزایش می دهــد و  مان
 در  غیــر  ایــن  صــورت،  پــس از  انــدک  زمانــی آن قــدر  مســائل  بــی پاســخ  باقــی   می مانــد  کــه  طرفیــن 
ــع  ــع  و  مرج ــه  منب ــن،  ارائ ــد.  همچنی ــرگردان   می کن ــخگویی،  س ــث  و  پاس ــه  بح ــره  را  در ادام  مناظ
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 معتبــر  در طــرح  ســؤال،  پاســخ  و  در کِل  بحــث،  نیــاز  اصلــی  یــک  مناظره  علمی،  مســتدل  و  منســجم 
 اســت.  امــام  رضــا g نیــز  در  مناظــرات  خویــش  همــواره  بر اســاس کتاب  و  شــریعت  مــورد  وثــوق  
طرفیــن،  اســتدالل  می کردنــد و  حتی طــرف  مناظــره  را  نیــز  در  بحــث  مســتقیم،  بــه  منبــع  رجــوع 
می دادنــد.  از  آن جملــه  در  مناظــرۀ امــام بــا رأس الجالــوت پیداســت کــه امــام بــه صــورت تــک نفــره 
یعنــی خــود و شــخص رأس الجالــوت مناظــره کــرده و یکــی یکــی و بــه ترتیــب بــه ســؤاالت پاســخ 
مــی دهــد کــه به اقنــاع کالمــی رأس الجالــوت نیز منجــر شــد )ابــن بابویــه، 1398ق: 417-430؛ 

ــی، 1403ق، ج2: 423-415(. طبرس

2-1-1-7. بهره گیری از تشبیه و تمثیل

در مــدل ارتبــاط کالمــی حضــرت هنگامــی کــه ایشــان بــه اقامــه حجــت و دلیــل می پرداختنــد، 
ــد  ــرای شــک و تردی ــا مجالــی ب ــد ت در مــواردی از مثال هــای ســاده و ملمــوس اســتفاده می کردن
مخاطــب باقــی نمانــد. از جملــه ایــن گونــه مــوارد، مســئله تدفیــن پــدر آن حضــرت، امــام موســی 
کاظــم g می باشــد. برخــی بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه امــام رضــا g در مراســم تدفیــن پــدر 
بزرگــوار خــود شــرکت نداشــتند؛ زیــرا در آن زمــان امــامg در مدینــه بودنــد و امــام کاظــمg در 
بغــداد بــه شــهادت رســیده بودنــد. امــام رضــا g در پاســخ بــه علــی بــن ابــی حمــزه از رهبــران 
ــین  ــن حس ــی ب ــت: عل ــیدند، وی گف ــال پرس ــین g در کرب ــام حس ــز ام ــه، از تجهی ــه واقفی فرق
ــرای اتمــام حّجــت و اقنــاع کالمــی در ایــن  g عهــده دار تجهیــز و تدفیــن پــدر شــدند، امــام ب
مناظــره از او پرســیدند: علــی بــن حســین g در کجــا بــود؟ او در پاســخ گفــت: در کوفــه زندانــی 
عبیداللــه. امــام فرمودنــد: اگــر علــی بــن حســین بــا ایــن کــه زندانــی بــود، از کوفه بــه کربــال رفت، 
مــن هــم کــه زندانــی نبــودم، آســان تر می توانســتم از مدینــه بــه بغــداد بیایــم، بــدون آنکــه کســی 
اطــالع پیــدا کند)عطــاردی، 1406ق: 553(. همچنیــن امــام g در مناظــره بــا عمــران صابــی، 
از تمثیــل آینــه و تصویــر انســان در آینــه و نــور، در موضــوع نســبت خداوند بــا مخلوقاتش اســتفاده 

ــه، 1373، ج1: 112(. ــن بابوی می کند)اب
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)Nonverbal communication(2-1-2. ارتباط غیرکالمی

امــام رضــا g در مناظره هــای خــود در قالــب جــدال أحســن، عــالوه بــر آنکــه از کالم در قانــع 
ســازی بهــره می بــرد، از اقنــاع غیرکالمــی نیــز بــرای اقنــاع مخاطــب اســتفاده می کنــد. از ایــن رو 
روش هــای اقنــاع غیرکالمــی کــه در ســیر مناظره هــای امــام، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه در ایــن 

بخــش بررســی می شــود:

)Body languege(2-1-2-1. زبان بدن

بــی تردیــد در دنیــای امروزی، بیش از نیمی از ارتباطات انســانی در ســطح غیرکالمــی و از طریق 
زبــان بدنــی رخ مــی دهــد و اســتفاده از حــرکات و حــاالت بــدن، در برقــراری ارتباطــات روزمــره، 
امــری بســیارعادی اســت و افــرادی کــه بــا ایــن موضــوع آشــنایی کامــل وکافــی دارنــد، می تواننــد  
بــه کمــک ایــن عالیــم و حــرکات، عــالوه بــر آگاهــی از اهــداف و مقاصــد واقعــی افــراد، مقصــود مد 
نظــر خــود را بــه طــرف مقابــل بقبوالننــد. در واقــع می تــوان گفــت تمــام کســانی کــه بــه نحــوی بــه 
ارتباطــات و بــه ویــژه ارتباطــات غیرکالمــی پرداخته انــد، بــه حــرکات چهــره بهــای ویــژه ای داده و از 
آن بــه عنــوان یکــی از ارکان عمــدة پیام هــای غیــر کالمــی نــام برده انــد. »مــارک نــاپ« می نویســد: 
»چهــره در فراگــرد ارتباطــی میــان اشــخاص بــه گونــه ای بالقــوه ازتــوان ارتباطــی باالیی برخــوردار 
اســت. چهــره اولیــن جایــگاه نشــا ن دهندۀ وضعیــت عاطفــی افــراد اســت کــه تأثیــر شــگرفی بــر 
ــه  ــه از آن ب ــت ک ــران اس ــی دیگ ــورد غیرکالم ــره بازخ ــذارد. چه ــردی می گ ــای میان ف نگرش ه

حرکــت شناســی تعبیــر می شــود«)فرهنگی، 1374: 290 و 291؛ لیتــل جــان، 1384: 187(.

از ایــن منظــر  یکــی از راهکارهــای مهــم در قانــع ســاختن فــرد در گفت وگوهــا، بهــره بــردن از 
زبــان بــدن اســت کــه از حــاالت و رفتــار فــرد می تــوان بــه هــدف اصلــی متکلــم پــی بــرد. یعنــی از 
طریــق رفتــار، رنــگ رخســار و انتــزاع ماهیچه هــای اعضــای بــدن بــرای انتقــال پیام هــا ،حرکاتــی 

شــکل می گیــرد کــه بــا شــناخت آن هــا حتــی می تــوان بــه صــدق و کــذب یــک پیــام پــی بــرد.

در یکــی از مناظــره هــا، حضــرت روی خــود را بــه ســوی مرد پرسشــگر نمــود و با نگاهی مســتقیم 
و جــدی و مصمــم،  ســوال وی را در بــاب صانــع شــنید و بــه خوبــی پاســخ گفــت تــا جایــی کــه وی 
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پــس از گفــت و گــو بــا امــام مســلمان شــد)کلینی، 1407ق، ج1: 78؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 
396-398(. در جایــی دیگــر وقتــی حســادت بنــی هاشــم نســبت بــه امــام رضــا g در مقابــل 
مأمــون بــروز کــرد، مأمــون بــرای نشــان دادن مقــام امــام بــه بنــی هاشــم، امــام را دعــوت کــرد و 
امــام بعــد از نشســتن بــر منبــر، مدتــی ســر بــه زمیــن داشــت و بــا أحــدی از مــردم تکّلــم ننمــود، 
ســپس برخاســت و تمــام قامــت رو بــه جمعیــت ایســتاد و در کمال فصاحــت و بالغت پــس از حمد 
و ثنــای الهــی و درود بــر حضــرت محمــد و آلــش لــب بــه ســخن گشــود)إبن بابویــه، 1398ق: 34؛ 
طبرســی، 1403ق، ج2: 398-400( و ایــن گونــه بــود کــه امــام بــا حــرکات بدنــی خــود، توانســت 

طــرف مقابــل خــود یعنــی مأمــون و بــزرگان عباســی را مجــاب کنــد.

بنابرایــن در ایــن دو مناظــره آنچــه مشــهود اســت، آن اســت کــه امــام بــا حــرکات خــاص بدنــی 
خــود بــه صــورت تمــام قامــت ایســتاده و توجــه کامــل به ســمت فــرد مقابــل تأثیرگــذار بــوده، بدین 
نحــو کــه حــاالت بــدن و نگاه هــای خــاص و معنــاداری کــه حضــرت بــه مخاطبیــن خــود داشــته، 
حامــل پیام هایــی بــرای ایجــاد نگرشــی نــو و اثربخــش درمخاطبــان بــوده اســت تــا بــا تمــام وجــود 
بــه حــرکات و ســخنان امــام توجــه داشــته باشــند و ایــن چنیــن امــام از زبــان بــدن در جهــت فهــم 

بهتــر و اقنــاع مخاطــب بهــره گرفتــه اســت. 

2-1-2-2. سیرۀ عملی

از دیگــر راه هایــی کــه امــام رضــا g بــه وســیلۀ آن اقــدام بــه تأثیرگــذاری مخاطــب مــی نمودنــد، 
اعمــال، رفتــار و کــردار ایشــان یــا همــان ســیرۀ عملــی اســت؛ بــه طــوری کــه در برخــی مــوارد افراد 
تنهــا بــا دیــدن اعمــال و رفتــار حضــرت، بــه طــرز باورنکردنــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و متحــول 
ــل از  ــه نق ــه ب ــرای نمون ــد.  ب ــود می آم ــه وج ــا ب ــدی در آن ه ــکار جدی ــرش و اف ــدند و نگ می ش
محمدبــن حســن نوفلــی، در ســیرۀ عملــی امــام رضــا g قبــل از رفتــن به مجالــس مناظــره آمده 
اســت کــه: امــام ابتــدا وضــو بــرای نمــاز می گرفــت و مقــداری شــربت ســویق)نوعی خوراکــی از 
قبیــل آش یــا حلیــم( میــل فرمــوده و قــدری نیــز بــه مــا مــی دادنــد، آنــگاه همــه خــارج شــده نــزد 
مأمــون رســیدیم)إبن بابویــه، 1378ق، ج1: 156؛ مجلســی، 1403ق، ج63: 279(. ایــن طــرز 
رفتــار امــام گویــای آن اســت کــه گرفتــن وضــو بــرای کســب آرامــش ظاهــری و باطنــی و خــوردن 
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مقــدار آب و غــذا بــرای کســب نیــروی فیزیکــی و داشــتن صــدای رســا و بــدون گرفتگــی و آمــدن 
امــام همــراه همراهــان خویــش، می توانــد در طــی مناظــره ســودبخش باشــد و موجــب انتقــال 
ــری و  ــش ظاه ــه آرام ــرا ک ــود؛ چ ــازی وی ش ــع س ــب و قان ــه مخاط ــت ب ــیوۀ درس ــه ش ــم ب مفاهی
داشــتن چهــرۀ بشــاش و دور از اخــم و عصبانیــت بــه وضــوح احساســات و عواطــف فــرد را نشــان 

ــد. ــر کن ــره را اثربخش ت ــد مناظ ــه می توان ــد ک می ده

2-1-2-3. خوش خلقی فرد اقناع کننده به طرف مقابل خود

ــرد  ــی ف ــا، خوش خلق ــب در مناظره ه ــاع مخاط ــر اقن ــر ب ــی مؤث ــای غیرکالم ــر روش ه از دیگ
اقناع کننــده بــه طــرف مقابــل خــود اســت. زیمبــاردو و لیــپ از روان شناســان بــزرگ اذعــان دارنــد 
کــه پیام هــای افــراد خنــده رو و مهربــان، اغلــب بیــش از پیام هــای ارائــه  شــده دیگــر افــراد مــورد 
اســتقبال و یــا حتــی مــورد پذیــرش مخاطبــان قــرار می گیــرد؛ چــرا کــه مهربانــی و داشــتن ظاهــر 
خوشــایند از منظــر روانــی فاصلــه بیــن دو طــرف مخاطبــان و پیام رســان را از بیــن می بــرد. از آن 
گذشــته، مهربانــی و محبــت موجــود در جــو حاکــم بــر فضــای مناظــره باعــث شــده تــا اضطــراب و 
تــرس ناشــی از مناظــره فروریختــه و افــراد مخاطــب را بــرای قبــول حــرف فــرد مناظــره گــر، فراهــم 

آورد و حــس خــوش بینــی را غالــب سازد)الیاســی، 54:1388(. 

بنابرایــن طبــع آدمــی برخــورد ناخوشــایند و خشــونت در حیــن ســخن گفتــن و دوری از آداب 
ــای  ــوم b گوی ــان معص ــخنان امام ــم و س ــرآن کری ــرده و ق ــی ک ــدت نه ــه ش ــن را ب ــدال أحس ج
ــا  ــی مناظــره را رعایــت کننــد و ب ــد اصــول ابتدای ــراد در حیــن ســخن گفتــن بای آن اســت کــه اف
خوش خلقــی و مهربانــی پاســخگوی طــرف مقابــل باشــند و از خشــونت و یکدندگــی دوری کننــد. 
از ایــن رو در مناظره هــای امــام رضــا g می بینیــم کــه آن حضــرت در کمــال خوش خلقــی و بــا 
ســعۀ صــدر بــه ســؤاالت مخاطبــان پاســخ می گویــد و مســیر مناظــره را پیــش می بــرد؛ تــا جایــی 
کــه مخاطــِب امــام بــه دلیــل روشــنگری وی بــا دالیــل روشــن قانــع می شــود و به علــم امــام اعتراف 

ــود. ــلمان می ش ــی مس ــد و حت می کن
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نتیجه گیری

ــر در  ــدل بینگل ــاس م ــی براس ــوی اقناع ــد گفت وگ ــت فراین ــه گذش ــی ک ــه مباحث ــه ب ــا توج ب
مناظــرات رضــوی را می تــوان در دو حیطــه ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی خالصــه کــرد. در مناظــره 
هــای امــام، اقنــاع ســازی مخاطــب بــه وســیلۀ اقنــاع کالمــی از طریــق روش هایی چــون حکمت، 
ــنت  ــن، کالم و س ــرآن و عهدی ــر ) ق ــع معتب ــه مناب ــتناد ب ــه، اس ــن(، تجرب ــدال أحس ــه )ج مجادل
نبــوی(، قــرار گرفتــن در جایــگاه پرسشــگر )اســتدالل همــراه با ســوال(، مناظــره به صــورت منظم 
و منطقــی و بهره گیــری از تشــبیه و تمثیــل و اقنــاع غیــر کالمــی از طریــق روش هایــی چــون زبــان 
بــدن، ســیرۀ عملــی و خــوش خلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود انجــام 

گرفــت کــه موفقیــت آمیــز و بــه نحــو شایســته ای تأثیــر گــذار بــوده اســت. 

قابــل ذکــر اســت کــه بحــث اقنــاع مخاطــب دارای جایــگاه مهمــی در حــوزۀ ارتباطــات بشــری 
اســت و توجــه بــه آن باعــث اثرگــذاری مناظــره و گفت وگوهــا خواهــد بــود. از ایــن رو الزم اســت بــا 
نگاهــی موشــکافانه و علمــی در قــرآن، نهــج البالغــه، مناظره هــا و نامه هــای امامــان روش هــای 
اقنــاع ســازی اســتخراج و طبقــه بنــدی شــود و بــا اســتفاده از الگوی جامــع و مانع اثربخشــی کالم 
بــر مخاطــب، در زندگــی روزمــره و در تعامــالت کشــورهای اســالمی بــا یکدیگر بــه کار گرفته شــود؛ 
 b و امامــان اهــل بیــت n چــرا کــه تنهــا الگــوی گفت وگــوی ثمربخــش کالم قــرآن، پیامبراکــرم

هســتند کــه بــه خوبــی از ایــن روش بهره بــرده و تأثیرگــذار بوده انــد. 
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