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چکیده
اقناع ،فرايندي است که در راستاي تغییر نگرش مخاطب انجام میگیرد و انديشهي او را در جهت اهداف
موردنظر به تکاپو و تفکر وامیدارد .در اين فرآيند از فنون و شیوههاي مختلف استفاده میشود .از آنجاکه در
عصر حاضر ،اقناعهاي مداوم در ساخت فکر و انديشه انسانی صورت میگیرد و تفکر مخاطبان پیوسته در حال
جهتدهی در چهارچوب اهداف اقناعکنندگان است ،بررسی اين مسأله براساس منابع اسالمی مخصوصاً طبق
ديدگاه امام علی(ع) ضروري است تا در صحنههاي جديد مواجهه که از آن به جنگ نرم ياد میشود ،الهام
گرفته شود .لذا مقالهي حاضر با رويکرد دينی و با روش تحلیلی با استفاده از منابعی در زمینه روانشناسی
اجتماعی و ارتباطات و منابع مرتبط با نهجالبالغه ،ضمن شناسايی اين مسأله ،به بررسی و تحلیل آن در
نهجالبالغه پرداخته است .طبق بررسیهاي انجام شده چنین بهدست میآيد که امام علی(ع) در سخنان خويش
از انواع فنون و شیوههاي اقناع مثل تبلیغ ،حکمت ،موعظه براي قانع ساختن مخاطب استفاده نموده و با توجه
به اينکه هر کدام از اين روشها در جاي خود و بهموقع مورداستفاده قرار گرفتهاند ،نهايت تأثیر خود را بر روي
مخاطب داشتهاند .همچنین امام علی(ع) در کالم خود در راستاي اقناع مخاطب بر معیارهايی همچون
آزادانديشی ،هدفداري و عدم دروغپردازي و فريبکاري و ...توجه داشتهاند.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،امام علی(ع) ،اقناع

 .1کارشناسیارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه سیستان و بلوچستان
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مقدمه
جامعه امروزين از نهادها ،گروهها ،سازمانها و تشکّلهاي رسمی و غیررسمی تشکیل شده که داراي
منافع متفاوتی میباشند .آنها در سطح جامعه براي تحقق اهداف و حفاظت و پیش بردن منافع خود در
تعاملی نمادين با يکديگر قرار دارند .هدف اين تعامل ،جلبتوجه هر چه بیشتر افکار عمومی در جهت
حداکثر نمودن منافع خود میباشد .هر سازمانی بايد براي پیش بردن منافع خود بهطور دائم برنامههاي
ارتباطی را تدوين و با بحثهاي منطقی و احساسی به صحنه افکار عمومی وارد شود و در جلب حمايت و
پشتیبانی آن بکوشد .بهکارگیري قدرت و اِعمال زور براي دستیابی به هدفها وسیله ابتدايی ،پرزحمت و
مشقّتبار و با عواقب بد براي اثرگذاري و کنترل رفتار و هدايت امور و در نهايت دسترسی به اهداف است
و امروزه فقط براي وضعیتهاي استثنايی مثل جنگ ،جنايت ،بینظمی و مقابله با خشونت ،مورد استفاده
قرار میگیرد .استفاده از زور ،بدترين ابزار اثرگذاري ،هدايت رفتار براي دسترسی به اهداف اجتماعی است.
بهرهگیري از زور داراي اثرات و تبعات منفی و ناخوشايند فراوانی است .در شرايط کنونی کنار گذاشتن زور
بسیار توصیه میشود .عقل سلیم راه تحقیق ،شناخت ،اطالعرسانی ،اقناع و ترغیب در افکار فردي را
توصیه میکند (میرسعیدقاضی.)121 :1332،
پیشواي سخنوران امام علی(ع) که برهان استوار و نیروي اقناع و نبوغ بیمانندش در بديههگويی ،او را
بر ديگران برتري داده و تجلی کامل اين امتیازات ،در نهجالبالغه ،بهروشنی قابلمشاهده است (جرداق/
انصاري ،)33 :1333 ،با اين هنر خود ذهن مخاطبین را به خود جذب کرده و زمینه را براي پذيرش و تغییر
نگرش و اقناع آنها فراهم کرده است .پژوههي حاضر با رويکردي تازه به بررسی اين فرآيند در کالم
حضرت پرداخته است و به دنبال پاسخ به اين سؤاالت است که امام علی(ع) در خطابههاي خويش از چه
روشهايی براي اقناع مخاطب بهره جستهاند؟ و ديگر اينکه امام علی(ع) در نهجالبالغه ،براي اقناع
مخاطب به چه معیارها و ضابطههايی توجه داشتهاند؟
با توجه به اينکه تدوين شیوههاي اقناع بر مبناي افکار غرب شکلگرفته ،کتابهايی که در اين زمینه
انتشاريافته ،در آنها همگی بهصورت عام ،موضوع اقناع طرح و موردبررسی جزئی قرارگرفته و کمتر به
بررسی مسأله بر اساس منابع اسالمی پرداختهشده است .بخشی از کتاب "پژوهشی در تبلیغ" نوشته
محمدتقی رهبر و قسمتی از "اقناع غايت ارتباطات" از باقر ساروخانی و قسمت اندکی از کتاب "تئوري و
عمل در روابط عمومی و ارتباطات" به قلم آقاي علی میرسعیدقاضی ،به بررسی اقناع مخاطب و فنون آن،
تخصیصيافته است .همچنین در برخی کتابهايی که در زمینه نهجالبالغه به رشته تحرير درآمدهاند به
بررسی برخی واژگان مرتبط با اقناع مانند حکمت ،موعظه و ...بهصورت مختصر اشاره شده است .پژوهش
حاضر به بررسی اين موضوع با رويکردي تازه پرداخته و فنون و شیوههاي مختلف اقناع را در کالم
حضرت موردبررسی قرار داده و مالکهاي امام علی(ع) در اين زمینه را موردبررسی قرار میدهد که از اين
منظر جلوههايی تازه از زيبايی کالم حضرت را ترسیم میکند.
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 .1مفهومشناسي واژه اقناع
لغتشناسان واژهي اقناع را در معانی مختلف بهکاربردهاند؛ خلیلبناحمد در العین آورده" :اإلقناع :مَدُّ البعير

رأسه إلي الماء لِشربَ" (فراهیدي 1111 ،ق ،ذيل لغت قَنِعَ) .همینطور در مفردات راغب آمده" :اقناع از
ريشهي قَنِعَ-يقنِعُ به راضی گشتن" آمده است (راغباصفهانی 1141 ،ق) .از سوي ديگر ابنمنظور در
لسانالغیب مینويسد" :اإلقناع :أن يقنَعَ البعير رأسه إلي الحوض لِلشرب و هو مَدُّه رأسه ،و از ريشهي
"قَنِعَ-يقنَعُ" اذا رضی" (ابنمنظور ،بیتا) .قرشی نیز گويد" :اقناع از ريشۀ قَنَعَ-يقنَعُ قُنُوعاً از باب مَنَعَ-

يمنَعُ به معناي سؤال ،و از باب عَلِمَ -يعلِمَ که مصدر آن قَناعة و قَنَعان است ،به معنی رضا و خشنودي
است"" .فکُلُوا مِنها و أطعِمُوا القانعَ و المُعترَ" (حج" .)33/از قربانی بخوريد و قانع و سائل را اطعام
کنید" .ظاهراً قانع کسی است که به آنچه میدهی ،راضی باشد ،خواه سؤال کند يا نه (قرشی،1332 ،
ذيل لغت قَنِعَ) .همچنین ديگران آوردهاند :اقناع در لغت ،در معانی خشنود گردانیدن ،راضی کردن ،قانع
ساختن آمده است (دهخدا243/1، 1331 ،؛ معین323 ،1331 ،؛ عمید.)131 ،1333 ،
در اصطالح نیز تعاريف گوناگونی براي اقناع بیان شده است که با هم متفاوت و گاهی با يکديگر
متضادند .اقناع ،فرايندي است که براي تغییر نگرش مخاطب انجام میگیرد و يا در حالتی خوشبینانه،
انديشه مخاطب را در جهت اهداف موردنظر به تکاپو و تفکر وامیدارد .با توجه به اينکه واژه تبلیغ،
بهگونهاي بار معنايی اقناع را به دوش میکشد و خطابه و سخنرانی از شیوههاي کهن تبلیغات بودهاند ،در
طول تاريخ بشر ،دانشمندان و نخبگان و حاکمان هر عصري با خطابههاي خود ،مردم را به اهداف
موردنظر خويش متمايل کردهاند (رهبر.)121-123 :1331 ،
در يک تعريف ديگر میتوان اقناع را به "کوشش آگاهانه يک فرد يا سازمان ،براي تغییر نگرش ،باور،
ارزشها يا ديدگاههاي فرد يا گروهی ديگر" تعريف کرد (گیل )11 :1331 ،درباره اقناع ،ديدگاه ديگري نیز
وجود دارد که معتقد است اقناع فرايندي است که با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارتهاي کالمی
و غیرکالمی و رسانهاي ،ذهنیت افراد را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کردن آنها به عمل معینی تحت
تأثیر قرار میدهد .اين فرايند هرچند دربردارنده ويژگی روانشناختی آزادي است و ترغیبشونده احساس
میکند موافق میل خود اهداف و رهنمودهاي تعیینشده را انجام میدهد؛ اما در واقع متضمن نوعی از
فشار روانی است که در مسیر ترغیب ،میان منطق و استدالل منطقی میرود (همان11 :؛ بینگر ،انولر،
.)14 :1333
در تعريفی ديگر ،میتوان اقناع را اينگونه تعريف کرد :اقناع عبارت است از يک فرايند ارتباطی که
براي تغییر نگرش و در نهايت ،رفتار مخاطب با عدم توسل به جبر ،زور ،تهديد و فريب صورت میگیرد.
دو هدف زير از اقناع متصور است -1 :متقاعدکردن و مجابکردن مخاطب به هر قیمتی؛  -2گفتگو با
مخاطب جهت رسیدن به شناختی عمیقتر و هم فهمی از طريق مشارکت در معنی.
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در شکل نخست اقناع در امتداد اعمال زور ،جبر ،تهديد و فريب است و در زيرمجموعه همان راهکارها
است ،زيرا کنترل ذهن و عمل ديگران ،دلیل اصلی بهکارگیري اين ديدگاه از اقناع است .اقناع و کسب
قدرت و اِعمال آن در اين ديدگاه دو مفهوم مرتبط و جداناپذيرند.
سوفسطايیان و ارسطو اقناع را براساس اين معنی مورد توجه قرار میدادند .ولی در مفهوم دوم ،نقش
مشارکت مخاطب در فرايند اقناع پیش میآيد و در برابر منیع ارتباط اقناعی وزن و ارج پیدا میکند .آنچه
اکنون از اقناع استنباط میشود به سبب رشد دموکراسی و ارتقاء سطح آگاهی افراد ديدگاه دوم ،يعنی
ديدگاه مشارکتی در ارتباطات اقناعی است .در حقیقت ارتباط اقناعی اکنون بهصورت ارتباط اقناعی
مشارکتی تغییر شکل داده و وااليش پیدا کرده است (میرسعیدقاضی .)133 :1332 ،به تعبیري ساده و
کوتاه میتوان گفت :اقناع يعنی تغییر نگرش مخاطب در قالب مهارتهاي کالمی و غیرکالمی .از آنچه
گفته شد ،بهخوبی روشن میشود که محور اقناع بر تغییر نگرش مخاطب میچرخد لذا الزم است به
بررسی مفهوم نگرش و جايگاه آن در تأثیرپذيري مخاطب بپردازيم.
 .1-1مفهوم نگرش

نگرش ،يکی از مهمترين موضوعات مطرح در روانشناسی اجتماعی است و علت اين اهمیت به خاطر
درک و فهم علت رفتار فردي و اجتماعی انسان میباشد .با شناخت نگرش انسان میتوان رفتار او را،
پیشبینی کرد و کنترل نمود.
براي مفهوم نگرش تعاريف متعددي ارائه شده -1 :نگرش نوعی حالت آمادگی ذهنی است که از
طريق تجربه سازماندهی شده است و تأثیر پويا و جهتداري را بر روي پاسخهاي افراد به تمامی اشیاء و
موقعیتهايی که به آن مربوط میشود ،میگذارد ( -2 ،)Allport, 1945: 45نگرش تمايلی اکتسابی و
پايدار است که به شکلی هماهنگ نسبت به يک طبقه معین از موضوعات عمل میکند ( & English
 -3 ،)English, 1985: 50نگرش نظامی پايدار از ارزيابیهاي مثبت يا منفی ،احساسات عاطفی و
تمايالت عملی موافق يا مخالف در خصوص يک موضوع اجتماعی است ( Krech. Crutchfield.
 .)Ballachey,1962:117پژوهشگران ديگري مثل "روزنبرگ" ( )Rosenbergو "هاولند" در سال
 1134پیشنهاد کردند که نگرش سه بخش دارد:
الف) جزء اصلی احساسی (ارزيابی چیزي و داشتن احساس نسبت به آن)
ب) جزء شناختی (واکنشهاي ادراکی يا اظهارات شفاهی يا عقیده)
ج) جزء رفتاري (اقدامات و اعمال آشکار)
اين رويکرد منطقی است؛ زيرا بیشتر ما قبول داريم که نگرش میتواند بهتنهايی به شیوههاي متفاوت
آشکار شود؛ اما اين رويکرد ممکن است بهطور غیرضروري پیچیده باشد و تمايز بین نگرش و رفتار را تیره
گرداند .محققان ديگر بر اين باورند که بهترين شیوه ،محدود کردن نگرش به جزء اصلی احساسی و باز
گذاشتن بررسی رابطه بین نگرش و رفتار در تحقیق است (میرسعیدقاضی.)233 :1332 ،
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هدف از اقناع مخاطب ،ايجاد و تشکیل نگرش و يا تغییر آن است .وقتیکه منبعی آگاهانه «ارتباط»
برقرار سازد و سعی کند نگرش مخاطب را تغییر دهد ،اقناع روي میدهد .اقناع به ارتباط نیازمند است و به
دنبال تغییر نگرش میباشد .بنابراين  ،نگرش و تغییر آن ،يک مرحله از فرايند اقناع است که هرگاه صورت
پذيرد ،اقناع روي داده است.
 .2اقناع مخاطب در نهجالبالغه
ما انسانها افرادي منزوي و خودکفا نیستیم و در خأل زندگی نمیکنیم ،بلکه افرادي هستیم که در میان
مردم زندگی میکنیم و از طريق ارتباط با ديگران و جلب و جذب و حمايت و همکاري با آنها به
اهدافمان میرسیم« .نوعی از تأثیرگذاري و تأثیرپذيري براي ادامه حیات افراد و سازمانها جزء اصلی
واقعیتهاي آنهاست .افراد بشر از همان ابتداي تاريخ سعی در شناخت افکار جمعی و فردي داشتهاند تا
يکديگر را تحت تأثیر قرار دهند و به خواستههاي خود دست يابند» (میرسعیدقاضی.)121 :1332 ،
مطابق اين سخن ،میتوان گفت که امام(ع) نیز در نهجالبالغه ،بهدنبال تأثیرگذاري و اقناع مخاطب
بودهاند .چرا که هر خطبه ،نامه و حکمتی تحت شرايطی خاص و بهعبارت ديگر در بافت موقعیتی خاصی
شکل گرفتهاند و مطابق با آن شرايط ،به اقناع مخاطب خويش پرداختهاند .لذا ما در اين فصل اقناع
مخاطب را در سه بخشِ فرايند اقناع ،شیوههاي اقناع و ضابطههاي اقناع ،بررسی میکنیم.
 .2-1فرايند اقناع در نهجالبالغه

هدف اقناع ،تأثیرگذاري و تغییر است .به نظر میرسد تغییر مورد بحث ،ابتدا در عرصه انديشه انسانی رُخ
میدهد و با تأثیرگذاري در حوزه انديشه ،نگرشها ،باورها و رفتار مخاطب نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .در
فرايند اقناع ،ابتدا "اعتمادسازي" ،سپس "ترغیب" و در پايان" ،متقاعدسازي" ،مخاطب صورت میگیرد.
لذا ما در اين بخش ،دربارهي شکلگیري اين فرايند در سخنان گهربار امام علی(ع) ،اعم از اعتمادسازي،
ترغیب و متقاعدسازي ،توضیحاتی را ارائه میدهیم.
 .2-1-1اعتمادسازي

صداقت و راستی در هر کاري باعث اعتماد میشود و اعتماد سنگبناي رفیع پذيرش پیام و اقناع میباشد.
در اين مرحله ،گوينده نسبت به صدق آنچه که بیان میکند ،تعهد نشان میدهد .در واقع گوينده تالش
میکند تا حالت روانی عقیده را به شنونده منتقل کند و کلماتی که گوينده بیان میکند با جهان بیرون
مطابقت دارد (.)Safont Jirda, 62
بهعبارتديگر میتوان گفت که گوينده معتقد به صحتِ عقیده و باور خــود ،دربارهي مسألهاي که
بیان میکند ،است و وقايع و امور جهان بیرون را براي شنوندگان توصیف میکند .به اين معنا که گوينده،
با تبیین دقیق موضوع موردنظر و معرفی کلیات و ابعاد آن به مخاطبان ،آگاهی الزم را به آنها میدهد،
بهنوعی در تالش است تا اعتماد الزم را در مخاطب ايجاد نمايد و آنها را براي مرحله بعدي نفوذ و
تأثیرپذيري ،يعنی؛ ترغیب و تحريک احساسات آماده کند .بهعبارتديگر پیشزمینه جلبتوجه و
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عالقهمندي مخاطبان ،اعتمادسازي آنهاست که امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه براي نفوذ و تأثیرگذاري
بر مخاطبان خويش ،نخست آگاهی الزم را دربارهي مطالب موردنظر خويش ،به آنها میدادند و به-
گونهاي در آنها اعتمادسازي میکردند و بهصورت غیرمستقیم با استفاده از صناعات ادبی ،همچون :کنايه،
استعاره ،تمثیل ،تشبیه ،نماد و  ...به آمادهسازي آنها براي پذيرش موضوع نظر خويش ،میپرداختند و
زمینه الزم را براي مرحله بعد اقناع مخاطب يعنی؛ ترغیب و تحريک مخاطب ،ايجاد میکردند.
بهعنوانمثال ،امام(ع) در نامه  13در جلب اعتماد مردم و حفظ آن ،خطاب به مالکاشتر میفرمايند :وَ
لْيَکُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ -وَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ -فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ
يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ -وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ -وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَثْقَلَ عَلَى الْوَالِي
مَئُونَةً فِي الرَّخَاءِ -وَ أَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ -وَ أَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ وَ أَسْأَلَ بِالْإِلْحَافِ -وَ أَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ
وَ أَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ -وَ أَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ -مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ -وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ

الْمُسْلِمِينَ -وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ -فَلْيَکُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ وَ مَيْلُكَ مَعَهُم -دوستداشتنىترين چیزها
در نزد تو ،در حق میانهترين و در عدل فراگیرترين و در جلب خشنودى مردم گستردهترين باشد ،که همانا
خشم عمومى مردم ،خشنودى خواص (نزديکان) را از بین مىبرد ،امّا خشم خواص را خشنودى همگان
بیاثر مىکند .خواصّ جامعه ،همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مىکنند زيرا در روزگار سختى
ياريشان کمتر و در اجراى عدالت از همه ناراضىتر و در خواستههايشان پافشارتر و در عطا و بخششها
کم سپاستر و به هنگام منع خواستهها دير عذرپذيرتر و در برابر مشکالت کم استقامتتر مىباشند.
درصورتیکه ستونهاى استوار دين و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهاى ذخیره دفاعى ،عموم مردم
مىباشند ،پس به آنها گرايش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد( .نامه  ،13ترجمه دشتی.)141 :
بنابراين ،در اين خطبه میبینیم که امام(ع) اينگونه خطاب به مالک میگويد که در جلب اعتماد مردم
بکوشد و آن را حفظ نمايد؛ چراکه بیترديد جلب رضايت و اعتماد افراد جامعه میتواند در ياريرساندن به
رهبر جامعه در اجراي امور حکومت و مردم مؤثر باشد .اگر مردم به رهبر اعتماد نداشته باشند ،رهبر
نمیتواند کشور را بهدرستی اداره کند و در اين راستا دچار مشکل میشود؛ بنابراين میتوان گفت که
يکطرف مهم حکومت را مردم تشکیل میدهند که رهبر جامعه بايد در جلب اعتماد و رضايت آنها
بکوشد.
همچنین ،امیرالمؤمنین(ع) در خطبه پنجاه و يکم ،براي انتقال مفهوم موردنظر خود به سپاهیانش-يعنی
جنگیدن با دشمن -از میان تمام مفاهیم ،مفهوم اطعام (طعام دادن) را مطرح کردند (قَدِ استَطعَمُوكُمُ القِتَالَ)
که اين مفهوم با کاربرد فعل "قد استطعموكم" نمود يافته است .اين فعل درجايی بهکار میرود که
شخصی از ديگري تقاضاي طعام میکند .حضرت علی(ع) با کاربرد اين جمله ،جنگ و پیکار را چون
طعــامی ترسیم میکنند که سپاه معاويه به عمل خود که همانا بستن شريعه فرات بر روي سپاهیان
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امام(ع) است ،آن را از ياران امام طلب کردهاند و در واقع بهدنبال جنگ هستند .لذا امام(ع) با انتخاب واژه
"استطعموا" مسأله نزديک به مشکل آب خوردن را مطرح نمودهاند .در اين خطبه اطعام دادن براي انتقال
مفهوم موردنظر امام(ع) به مخاطبان يعنی اعتمادسازي و سپس تحريک يارانشان به جنگیدن است
(فضائلی/نگارش.)13-1314:13 ،
 -عناصر اعتمادسازي

افراد برگزيده در جوامع انسانى اعم از دانشمندان ،رهبران سیاسى ،نويسندگان و هنرمندان ،غالباً در يک يا
دو جهت ،برجستگى خاصى دارند و نظر مردم را به خود جلب میکنند .از باب مثال ،دانشمندى در طرح
نظريات يا مسائل تازه ،ابتکار به خرج مىدهد و در میان ديگر دانشمندان ،برجستگى خاصى پیدا میکند.
رهبرى ،قدرت جلب مردم را دارد و ازلحاظ اخالقى در سطح عالى قرار مىگیرد و به همین سبب در میان
رهبران سیاسى وجههاى خاص کسب میکند.
على(ع) بعد از پیامبر گرامى ازلحاظ جامعیت در فضائل اخالقى و قدرت فکرى ،بىنظیر است .جهات
مختلف شخصیت على(ع) برجستگى خاصى دارند.
على(ع) صرفنظر از اينکه در مکتب اسالم پرورشيافته و بهطور مستقیم تحت تأثیر مکتب وحى قرار
داشته است ،شخصیتى جامعاالطراف است .او مانند يک حکیم بىنظیر الهى درباره الهیات به بحث
مىپردازد .خطبههاى معروف او ژرفانديشى و گستردگى انديشه او را دربارهي خدا و آفرينش جهان،
منعکس مىسازند .حضرت على(ع) وقتى درباره اخالق صحبت میکند ،مثل يک حکیم اخالقى به بحث
در مبانى اخالق و تحلیل رفتار اخالقى مىپردازد .على(ع) ،يک بنده صالح خداست و در موقع عبادت،
کاملترين شکل شناخت ،اخالص ،خشوع و خشیّت در پیشگاه حق را در رفتار خود نشان مىدهد .او در
هر زمینه ،نهتنها به طرح اصولى مىپردازد ،بلکه خود ،الگو و نمونهاى از آن اصول میباشد .مردم را به
عدالتخواهى دعوت میکند و خود ،مجسّمه عدل و داد است.
على(ع) مرد رزم است و در مبارزه علیه ظلم و فساد ،آنى آرام نمىگیرد .او نهتنها خود را طرفدار
مستضعفان معرفى میکند ،بلکه شبها نیز به مالقات ضعفا مىرود و از آنها سرپرستى میکند .او مردم
را به تقواپیشگی ترغیب مىنمايد و خود ،مظهر کامل تقوا و پرهیزگارى است .او طرفدار حق است و
پیوسته در رعايت حق ،گوى سبقت را از ديگران مىربايد .او مردى ايثارگر است و ديگران را هم به ايثار و
ازخودگذشتگی تشويق مىنمايد .بهطورکلى ،على(ع) ،فضائل اخالقى را به حد کمال در شخصیت خود،
منعکس مىسازد (حجازي/مشکینی .)112-111 :1333 ،همین شخصیت و سیره است که باعث الگو قرار
گرفتن و سرمشق بودن ديگران میشود.
 .2-1-2ترغیب

براساس تحقیقات پژوهشگران ،در فرايند اقناع متأثر کردن بعد عاطفی ترغیب شونده بیشتر از تأثیر در بعد
شناختی وي میباشد .راجرز و شومیکر در طی مطالعاتی که روي توزيع نوآوري انجام میدادند ،متوجه
شدند اقناع نسبت به يک نوآوري بیشتر محصول فرايندي عاطفی است تا شناختی و افراد بعد از گذر از
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سطح شناختی نسبت به چیز تازه گرايش نشان میدهند .در واقع وقتی دانستند موضوع چیست؟ بیشتر از
نظر روانی درگیر میشوند تا شناختی .در اين سطح ادراک کلی نسبت به چیز تازه رشد کرده و پیامهاي
اطرافیان در گرايش نهايی آنها نسبت به چیز تازه تعیینکننده میشود (الزار ،ژوديت.)112 :1331 ،
ترغیب نوعی تالش و کوشش ترغیبکننده براي به فعالیت کشاندن و به تکاپو انداختن فکر مخاطب
است .به همین جهت انديشمندان اين عرصه معتقدند با توجه به مرحله ترغیب و فعالیت ذهنی ،مخاطب
در حالتی انفعالی قرار ندارد و اقناع ،وضعیتی جبري و تحمیلی پیدا نمیکند (شاکر/حاجیپور ،1311 ،شماره
 .)133 :2به بیانی ديگر ترغیب نوعی جلبتوجه و عالقهمندي مخاطب به موضوع موردنظر گوينده است
که گوينده با طرح مباحث انگیزشی الزم ،اعتقاد قلبی و باور و رضايت قلبی را در مخاطب پیرامون مطلب
موردنظر ،ايجاد میکند.
استفاده از فنون بالغی و صناعات ادبی در کالم چنان تأثیري بر مخاطب میگذارد که يککالم عاري
از آن فنون چنین تأثیري را ندارد؛ و ما مشاهده میکنیم که امام علی(ع) در سراسر نهجالبالغه کوشیدهاند
با بهرهگیري از انواع فنون فصاحت و بالغت شنوندگان پیام را ،به پذيرش پیام خويش تشويق و ترغیب
نمايند؛ و چنانچه اين مطالب در جاي خود بهکار رفتهاند ،نهايت تأثیر خود را بر مخاطب گذاشتهاند.
همچنین از طرفی ديگر میتوان گفت که انسانها با لذتهاي مادي و حسی بیشتر بهسوي انجام
کاري تشويق و ترغیب میشوند؛ زيرا اين موضوع يکی از ويژگیهاي فطري و روحی انسانهاست؛ و ما
بهوضوح میبینیم که امام(ع) در نهجالبالغه براي اينکه مردم را به کاري ترغیب نمايند ،به ذکر لذتهاي
مادي و حسی آن کار بیشتر پرداختهاند.
خداوند در قرآن نیز در سورههاي آلعمران 113/؛ توبه22-24/؛ شوري22/؛ طور21-21/؛ بروج،11/
براي ترغیب انسانها به انجام کارهاي نیک ازجمله خداترسی و داشتن تقوي ،ايمان آوردن و انجام
صالحات و جهاد در راه خدا ،آنها را به بهشتهايی وعده میدهد که در زير درختانش نهرهايی جاري
است ،طعامها و نعمتهاي بهشتی و جاودانی دارد ،بهشتیان در آنجا در امنیت و آرامش به سر میبرند و
نزد خداوند باالترين جايگاه را دارند (فضائلی/نگارش.)13 :1314 ،
در تمام خطبهها و نامهها و حکمتهاي نهجالبالغه ،تشويق و ترغیب ،ارزش و ضرورت آن ،به چشم
میخورد؛ اعم از تشويق به امور مادي و امور معنوي .تشويق براي جهاد (خطبه  .)211تشويق به اعمال
نیکو (خطبه  .)133تشويق سربازان و خطشکنان (خطبه  .)143تشويق مردم کوفه براي جهاد (نامه .)1
ارزش تشويق نیکوکاران (خطبه  .)133ضرورت تشويق و تنبیه نظامیان (نامه  .)14ضرورت تشويق و تنبیه
فرمانداران (نامه .)31
براي نمونه( ،وَ إنَّ مُعَاوِيةَ قَادَ لُمَّةَ مِنَ الغُوَاةَ  ...خطبه  )11در اينجا میبینیم که امام(ع) با خلق
تصاويري نازيبا از ياران معاويه يعنی هم اندک بودن آنها به لحاظ عقلی و هم گمراه بودنشان قصد دارند،
روحیه سپاهیان خود را باال ببرند و به آنها اعتماد نفس بدهند تا سپاهیانشان لشگر دشمن را ناچیز و
کوچک قلمداد کنند و در جهت حمله به دشمن و جنگیدن با او گام بردارند و بر او غالب شوند؛ زيرا در
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جنگ براي غلبه بر دشمن ،افراد سپاه بايد اعتمادبهنفس داشته باشند و دشمنشان را کوچک محسوب کنند
تا علیه دشمن باهم بسیج شوند و جنگ را آغاز کنند تا بر او پیروز شوند (فضائلی/نگارش-141 :1314 ،
.)143
امام(ع) براي تشويق ياران خويش به جهاد در خطبه  211اينچنین میفرمايند :وَ اللَّهُ مُسْتَأْدِيکُمْ شُکْرَهُ
وَ مُوَرِّثُکُمْ أَمْرَهُ -وَ مُمْهِلُکُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ -فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ وَ اطْوُوا فُضُولَ

الْخَوَاصِرِ -لَا تَجْتَمِعُ عَزِيمَةٌ وَ وَلِيمَةٌ -مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ -وَ أَمْحَى الظُّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهِمَمِ .خدا گزاردن
سپاس خود را در گردن شما نهاده است و کار -حکومت -خويش را -در دستتان -گذارده و در مسابقت
جايى محدود فرصتتان داده تا براى پیش افتادن -برخیزيد -و با يکديگر بستیزيد .پس میان را استوار
ببنديد و زيادت دامن را براى کار در چینید ،که نتوان هم -نقش مهترى -بر صفحه انديشه بست و هم بر
خوان مهمانى -آسوده -نشست .چه بسیار خواب -شبانگاه -که تصمیمهاى روز را در هم شکست و-
گرد -تاريک -فراموشى -که بر آيینه همتّها نشست (خطبه  ،211ترجمه نهجالبالغه شهیدي.)234 :
 .2-1-3متقاعدسازي

بهطورکلی هر ارتباطی بهنوعی ماهیتی متقاعدگرانه دارد که در يک فعالیت ارتباطی گوينده میکوشد تا با
توسل به راهکارهاي مختلف به مخاطب اعتماد دهد و در ادامه عواطف او را برانگیزد و احساساتش را
تحريک نمايد و در انتها با نفوذ و تأثیرگذاري در مخاطب ،او را بر انجام رفتار يا عمل موردنظر خويش
وادار سازد .متقاعدسازي را میتوان دقیقترين واژه مرتبط با اقناع دانست .ارتباط متقاعدگرانه را میتوان
شامل طرح هر پیامی دانست که به قصد شکل دادن ،تقويت يا تغییر پاسخهاي شناختی ،عاطفی و رفتاري
ديگران طراحیشده باشد؛ و به بیانی ديگر ،شامل هرگونه ارتباطی است که بهمنظور تأثیرگذاري بر
ديگران تنظیمشده باشد .بدين ترتیب ،اصطالح متقاعدگرانه را صفت هر ارتباطی میتوان شمرد که به
هدف نفوذ و تأثیرگذاري طراحیشده باشد (حکیم آراء.)1 :1331 ،
متقاعدسازي بهعنوان يکی از اشکال نفوذ اجتماعی ،عبارت است از کوشش بهمنظور تغییر باورها،
نگرشها و رفتار آدمی .بهطور سادهتري میتوان گفت مطالعه متقاعدسازي به مطالعه متغیرها و
فرايندهايی اختصاص دارد که به تغییر نگرشها مربوط میشود (همان.)11 ،
در مرحله متقاعدسازي ،مخاطب پسازاين که نسبت به پیام آگاهی پیدا کرد و به آن مشتاق شود و
نسبت به آن انگیزه پیدا کرد ،تصمیم به انجام آن میگیرد و آن عمل يا رفتار را در خود تثبیت میکند .در
نهجالبالغه موارد گوناگونی وجود دارد که امام(ع) به متقاعدسازي مخاطب پرداخته و مخاطب نسبت به آن
موضوع واکنش نشان داده و بهگونهاي ،موضع جديدي که در مورد آن پیام اتخاذ کرده را در خود تثبیت و
تحکیم میکند.
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بهعنوانمثال در خطبه  11اينگونه آمده  :فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِکُمْ مَقْهُورِينَ -وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِکُمْ قَاهِرِينَ-

أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ -وَ عَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ -حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّة (به نقل از
نهجالبالغه (صبحیالصالح).)31 :
در اين خطبه امام(ع) میخواستند از طريق بیان اين خطبه ،آن واقعیتی که از معاويه و سپاهیانش در
جهان خارج وجود داشته مبنی بر جنگطلبی آنها ،رهبري معاويه بر گروه اندکی از گمراهان ،حاکم بودن
نیرنگ و فريب بر دستگاه معاويه و پوشاندن حق و حقیقت بر سپاهیانش ،نفوذ معاويه در افکار و عقايد
لشگريانش و در معرض مرگ قرار دادن آنها را براي يارانشان ترسیم نمايند و باور و عقیدهي خود را
دربارهي معاويه و سپاهیانش اظهار دارند تا بدين طريق يارانشان نسبت به جنگ ،مرگ ،زندگی ،معاويه و
لشگرش بصیرت پیدا کنند و بهسوي پیروزي بر سپاه دشمن گام بردارند؛ زيرا به گفته شايب خطابه بیانی
است که گوينده در آن عقیده خودش را اظهار میدارد و سعی میکند با برهان و دلیل آن را از طريق
توصیف و وصف اثبات کند و هدف اصلیاش اقناعِ مخاطب و تأثیرگذاري بر اوست (فضائلی/نگارش،
.)111 :1314
 .2-2فنون و شیوههاي اقناع در نهجالبالغه

نهجالبالغه از مضامین و تعالیم دينی ،تربیتی ،اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی ،تاريخی ،علمی و ادبی سرشار
است و چون امام علی(ع) به نیازها و ظرفیتها و ضرورتهاي زندگی مردم زمان خويش آگاهی داشته،
بنابراين ،با استفاده از شیوههاي گوناگون سعی نموده تا مخاطبان خويش را اقناع نمايند.
با بررسی خطبهها و نامهها و حکمتهاي نهجالبالغه ،میتوان شیوههاي گوناگون اقناع و تبلیغ را در
نهجالبالغه يافت .با توجه به اين مطلب میتوان گفت که امام علی(ع) با استفاده از روشهاي متفاوت
تبلیغی راه نفوذ در دلها را در قالب اصول عقلی و علمی به ما نشان دادند .واژهي «بالغ» به معناي
رساندن پیام است و وقتی در باب تفعیل بهکار میرود مفهوم تکرار در رساندن پیام را میرساند که معناي
لغوي به معناي اصطالحی آن نزديک میشود« .رسانیدن پیام و جز آن ،رسانیدن عقايد دينی يا غیر آن با
وسايل ممکنه» (دهخدا ،ج  )313 :13و بر اين اساس بايد گفت که «تبلیغ :رساندن هرگونه پیام بهمنظور
اقناع مخاطبان به هدفی خاص است ».و تبلیغ دينی عبارت است «از انتقال مکرر انديشههاي روشن دينی
جهت تأثیرگذاري بر افکار و اعمال انسانها با مؤثرترين شیوه و ابزارهاي مشروع» (عباسیمقدم:1333 ،
.)31
از نظر راجر براون ،اقناع و تبلیغات ،يکی هستند .تنها زمانی که شخص احساس کند منبع اقناع منتفع
نمیشود ،ولی گیرنده پیام سود میبرد ،میتوان عمل يا پیامی را تبلیغات نامید .بر اين اساس ،هم میتوان
تبلیغات را براي اقناع مخاطب هدفگذاري کرد و هم میتوان اقناع را روشی براي تبلیغ دانست.
هدفمداري و جهتدهی از سوي اقناعکننده ،عنصري جداناپذير در اقناع است؛ هدف اقناع ،تأثیرگذاري و
تغییر است (اسدي.)33 :1331 ،
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نظر اسالم درباره تبلیغات از اساس با نظر غرب فرق میکند .از ديدگاه غرب تبلیغات بايد در افکار
عمومی تغییرات مناسب را به نفع هدفهاي تعیینشدهي اقتصادي و سیاسی و نظامی به وجود آورد ،بدون
اينکه جامعه از صحت و ضرورت و اصالت اين تغییرات آگاهی يابد .يعنی در حقیقت نوعی غفلتآفرينی
در ذات تبلیغات امپريالیستی و غربی همواره وجود دارد ،درحالیکه از ديدگاه اسالم تعريف تبلیغات ،جز
ابالغ و رساندن پیام نیست ،آن هم بهمنظور بسط آگاهی و نه حذف آن .اگر تبلیغات اسالمی را در ادامه
حرکت تبلیغی انبیاء بدانیم ،با توجه به اينکه رسالت انبیاء ابالغ پیام خداوند متعال به بشريت است،
بیترديد تبلیغات اسالمی نیز عمدتاً در همین راستا قابل تفسیر و تبیین است .بنابراين ،تبلیغات اسالمی از
اساس با تبلیغات غربی متفاوت است اما در يک زمینه اسالم و غرب نقطهنظر مشترکی دارند و آن پذيرش
اهمیت تبلیغات است (زورق.)311 :1333 ،
با توجه به اينکه واژه تبلیغ ،بهگونهاي بار معنايی اقناع را به دوش میکشد و خطابه و سخنرانی از
شیوههاي ديرباز و کهن تبلیغات بودهاند ،در طول تاريخ بشر ،دانشمندان و نخبگان و حاکمان هر عصري
با خطابههاي خود ،مردم را به اهداف موردنظر خويش متمايل میکردهاند (رهبر.)121-123 :1331 ،
امام علی(ع) در خطبه  1نهجالبالغه درباره پیامبران فرمودند :و يحتجّوا عليهم بالتبليغ (سیدرضی،
 ،1111خ  .)1پیامبران آمدهاند که مذکّر مردم باشند و با تبلیغ دين رسالت خودشان را به مردم ابالغ کنند؛
به اين وسیله بر مردم احتجاج و اتمامحجت کنند.
امام علی(ع) در نامه شماره  31ضرورت تبلیغ و دعوت را بیان میفرمايند و مینويسند که... :فَأصحِر
لِعَدُوِّكَ ،وَ امضِ عَلي بَصِيرَتِكَ ،وَ شَمَّر لِحَربِ مَن حارَبَكَ ،وَ ادعُ إلي سَبِيلِ رَبَّكَ ،وَ أكثِرِ اإلستِعانَة باهلل

يکفِكَ ما أهَمَّكَ ...پس براي مقابله با دشمن سپاه را بیرون بیاور و با آگاهی الزم بهسوي دشمن حرکت
کن و باکسی که با تو در جنگ است آماده پیکار باش .مردم را به راه پروردگارت بخوان و از خداوند فرمان
ياريخواه که تو را در مشکالت کفايت میکند (سیدرضی ،1111 ،نامه 31؛ دشتی.)331 :1311 ،
بايد به اين نکته توجه کرد که ابالغ و انتقال پیام به مخاطبان اولین مرحله فعالیت ارتباطی است و به-
دنبال اين عمل ،پیامرسان بايستی با شیوههاي اقناعی ،به اقناع مخاطبان خويش بپردازد .با تبیین وجود
فعالیت ارتباطی در نهجالبالغه باهدف اقناع مخاطبان ،به شناسايی فنون و شیوه و روشهايی میپردازيم
که نهجالبالغه از آنها براي اقناع مخاطبان بهره برده است .نهجالبالغه سه شیوهي حکمت ،خطابه و
موعظه ،براي اقناع مخاطبان خود دارد که به بررسی هرکدام از آنها میپردازيم.
 .2-2-1حکمت

بارش فکري يا حکمت يکی از فنونی است که قرآن براي متقاعدکردن مخاطبان خود از آن فراوان بهره
برده است .ويژگی اصلی اين شیوه میزان تفکر و انديشهاي است که صرف پردازش اطالعات موجود در
پیام حکیمانه شده است .بر اين اساس میتوان شیوهي بارش فکري را ،شیوهي انديشه محور نامید
«انديشه بهعنوان عامل اصلی تعیین رفتار در وجود انسان نقش ايفا میکند .به اين دلیل است که هرگاه
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بتوانیم تغییر مطلوب خود را در انديشهي مخاطب ايجاد کنیم بهاحتمالزياد رفتار مطلوب خود را نیز کسب
خواهیم کرد (اثباتی .)33:1331 ،در نهجالبالغه نیز شاهد اين شیوهي اقناع هستیم ،امام(ع) همواره از اين
فن براي متقاعد کردن مخاطب استفاده کردهاند؛ چراکه از کلمات و سخنان حکمتآمیز بهره فراوان
بردهاند به همین دلیل يکی از بخشهاي نهجالبالغه به همین نام ،نامگذاري شده است .بهطورکلی
امام(ع) حکمت و آثار ،ارزش ،ضرورت و جايگاه آن را به گونه مفصل بیان نمودهاند .براي مثال ،آثار
حکمت (خطبه  .)133شناخت آثار علم و حکمت الهی (خطبه  .)11ارزش حکمت (خطبه  .)34ضرورت
حکمت (خطبه  .)133جايگاه حکمت (حکمت  .)31شناخت جايگاه حکمتها (حکمت .)31
 -اقسام حکمت

چون براى نفس آدمى دو نیروى نظرى و عملى وجود دارد ،الزم است که براى هر يک از آن دو نیرو،
کمالى مخصوص به خود باشد و کامل شدن نفس به آن کماالت در هر دو نیرو حکمت نامیده مىشود
(بحرانی/عبدالعلی صاحبی .)13 :1331 ،انديشمندان حکمت را به دو قسم حکمت نظري و حکمت عملی
تقسیم کردهاند و ما شاهد هر دو قسم حکمت در نهجالبالغه هستیم که در اينجا به توضیح هرکدام
بهصورت جداگانه میپردازيم.
حکمت نظرى آماده شدن نفس آدمى براى تصور شناختهاى حقیقى و تصديق کردن حقايق نظرى
بهاندازه توان بشرى مىباشد .بىترديد اين درجه از کمال به کاملترين وجه ممکن براى آن حضرت ثابت
است .زيرا على(ع) اين اشیا را برحسب نیروى حدسى قدسى خويش ادراک مىکند .درصورتیکه ادراک
بیشتر حکیمان از آن اشیا ادراک فکرى است و نیاز به مشقّت و زحمت دارد که الزمهاش اشتباهات بزرگى
است که جز معدودى از حکما ما از آن خالى نمىباشند (همان.)33 ،
اولین بخش حکمت نظري ،توحید حقتعالی است که به لسان حضرت امیر(ع) :شناخت خدا اول و آغاز
دين است .دين از شعبه حکمت نظري شروع میشود که انسان ابتدا مبدأش را بشناسد و به حکمت عملی
ختم میشود .أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ -وَ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ -وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ

الْإِخْلَاصُ لَهُ -وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ( .خطبه  ،1به نقل از نسخه صحیصالح) ابتدا بايد ديد
شناخت خدا ممکن است يا نه؟ اگر ممکن است راهش چیست؟ و اگر ممکن نیست چگونه شناخت وي
آغاز دين قرارگرفته است؟ اين معنا را حضرت علی(ع) در يکی از بیاناتش پاسخ داده میفرمايند :آن مقدار
از معرفت خدا که براي بشر الزم و ضروري است براي وي میسّر است و استعداد آن در نهاد او واقعشده و
با فطرتش عجین گشته است (جواديآملی.)13 :1333 ،
حکمت عملى ،کامل شدن قوّه عملى است با اين انديشه که چگونه ممکن و شايسته است که بهوسیله
ملکه کامل ،کسب کمال کند و بر کارهاى نیک دست يابد تا اينکه آدمى بر راه راست استوار بماند
(بحرانی؛ صاحبی.)13 :1331 ،
حکمت عملی را میتوان در دو مورد حکمت اخالقی و حکمت سیاسی بررسی کرد:
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 -1حکمت اخالقى است و آن قدرتی است که انسان را در عمل از افراط و تفريط نگه مىدارد و انسان از
بررسى افعال و اقوال و انديشههاى آن حضرت در امور جنگ و مملکتداري خصوصیّاتى را درمیيابد که
ناگزير حکم مىکند که آن حضرت داراى حکمت اخالقى بوده است (ابنمیثم بحرانی؛ محمديمقدم ،ج :1
.)111
 -2حکمت سیاسی :امام على(ع) داراي حکمت سیاسى و مديريّت منزل بوده است ،بايد به مطالعه نامهها
و عهدنامههاى آن حضرت به کارگزاران و فرمانداران و امرا و قضاتش بپردازى ،مخصوصاً عهدنامهاى که
براى مالک اشتر نخعى نوشته است ،زيرا در آن عهدنامه از ظرافتهاى امور شهرنشینى و نظام و اصول
اجتماعى و زيبايیها و لطايف بهاندازهاي است که در جاهاي ديگر نیست .اضافه بر اين به تواتر ثابتشده
است که بزرگان صحابه به حسن تدبیر و درايت آن حضرت اعتراف داشته و در امورشان با آن حضرت
مشورت مىکردهاند .در موارد زيادى که در نهجالبالغه و غیر آن يادشده به آن حضرت براى کیفیّت
سازماندهى لشکر و جنگها و مصالح کلى و جزئى جامعه مراجعه مىکردند (ابنمیثم بحرانی؛ محمدي
مقدم ،ج .)111 :1
بهعنوان مثال در نامهاي به مالک اشتر هنگامیکه او را به فرمانداري مصر برگزيد ،نوشتهاند :وَ الْصَقْ
بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَ الصِّدْقِ -ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَلَّا يُطْرُوكَ -وَ لَا يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ -فَإِنَّ كَثْرَةَ الْإِطْرَاءِ تُحْدِثُ
الزَّهْوَ وَ تُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ -وَ لَا يَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ -فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيداً لِأَهْلِ
الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ -وَ تَدْرِيباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ -وَ أَلْزِمْ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ
شَيْءٌ بِأَدْعَى -إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيَّتِهِ -مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَ تَخْفِيفِهِ الْمَئُونَاتِ عَلَيْهِمْ -وَ تَرْكِ اسْتِکْرَاهِهِ
إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ قِبَلَهُمْ -فَلْيَکُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ -يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ -فَإِنَّ حُسْنَ

الظَّنِّ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً طَوِيال ...تا مىتوانى با پرهیزکاران و راستگويان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده که
تو را فراوان نستايند و تو را براى اعمال زشتى که انجام ندادهاى تشويق نکنند ،که ستايش بىاندازه،
خودپسندى مىآورد و انسان را به سرکشى وا مىدارد .هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشند ،زيرا
نیکوکاران در نیکوکارى بىرغبت و بدکاران در بدکاري تشويق مىگردند ،پس هر کدام از آنان را براساس
کردارشان پاداش ده .بدان اى مالک هیچ وسیلهاى براى جلب اعتماد والى به رعیّت بهتر از نیکوکارى به
مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کارى که دوست ندارند ،نمىباشد ،پس در اين راه آنقدر
بکوش تا به وفادارى رعیّت ،خوشبین شوى ،که اين خوشبینی رنج طوالنى مشکالت را از تو برمیدارد
(نامه  ،13نهجالبالغه صبحی صالح.)131 :
واژهاي که در فهم معناي حکمت به ما کمک میکند ،واژهي «برهان» است .برهان در قرآن :به
معناي «دلیل روشن و حجت آمده است» (قريشی :1333 ،ج « )114 ،1معناي لغوي برهان سفیدي و
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روشنی است و چون روشن و واضح هستند و بر مقصود داللت میکنند آن را حجت مینامند» (ابنمنظور،
ج  1143 ،1ق.)311 :
 -برهان

برهان بهطور مکرر در نهجالبالغه استعمال شده است .تمام خطبههاى على(ع) بهوسیله برهانهاى ذاتى
آبیارى مىشود تا آنجا که گويا معانى و تعبیرات خطبهها ،پديدههاى زمان او و عین افکار و خیاالتش
میباشد( .جرداق؛ انصاري .)33 :1333،امام علی(ع) همواره مخاطبان خويش را با دلیل و برهان قانع
میکردند و در خطبه  31نهجالبالغه ارزش برهان و منطق را چنین بیان میفرمايند :فَقد أعذرَ اهلل ُ إليکم
بِحُججٍ مُسفرةٍ ظاهرةٍ و كُتُبٍ بارزةِ العُذرِ واضحةٍ .چه اينکه خداوند با داليل روشن و آشکار عذرها را قطع
و با کتابهاي آسمانی روشنگر ،بهانهها را از بین برده است (سیدرضی؛ دشتی.)11 :1331 ،
 -نفي پذيرش بدون دلیل و برهان

امام علی(ع) در خطبه  1نهجالبالغه تفکر دوگماتیسم ( )dogma tismپذيرش بدون دلیل و برهان را نفی
میکنند و در سراسر نهجالبالغه در واژههاي حجج ،دلیل ،برهان ،اين حقیقت را مطرح میفرمايند که
انسان با دلیل و برهان میبايد چیزي را پذيرفته يا انکار کند و میفرمايند :و أشهدُ انَّ محمداً عبدهُ و
رسولهُ ،أرسلَهُ بالدِّين المشهرِ ،و العَلَم المأثورِ ،و الکتابِ المسطورِ ،والنورِ السَّاطعِ ،و الضياءِ اللَّامعِ ،و االمرِ

الصادعِ ،إزاحةً للشُّبُهاتِ ،و احتجاجاً بالبيناتِ و شهادت میدهم که محمد (ص) بنده خدا و فرستاده اوست.
خداوند او را با دينی آشکار و نشانهاي پايدار و قرآنی نوشته شده و استوار و نوري درخشان و چراغی تابان
و فرمانی آشکارکننده فرستاد تا شک و ترديدها را نابود سازد و با داليل روشن استدالل کند (دشتی.)23 ،
 -حدود براهین

بهمقتضاي حکمت واجب است ،که کاوش و تحقیق بیش از آنکه شريعت مجاز دانسته است حرام باشد
تا دستورات دين و شريعت در قلب مردم ثابت و استوار گردد و بحث پیرامون آنچه در ديانت مجاز شمرده
نشده است ،انسانها را از اعتقاد خارج نسازد ،که شريعت را به کنارى افکنند و اعتقاد بسیارى از مردمان،
به خاطر ورود در موضوعات غیرمجاز (معرفت بر کنه ذات خداوند و امثال آن) فاسد گردد ،زيرا در میان
مردم افرادى هستند ،که آمادگى پذيرش غیر ظواهر شريعت را ندارند و آنها که مستّعد درک حقايق
باشند ،نادر و اندکاند (ابنمیثم بحرانی؛ محمديمقدم ،ج .)313 :2
امام علی(ع) در خطبه  11که معروف به خطبه اشباح میباشد ،در پاسخ به سؤالکنندهاي که از حضرت
خواسته بود تا خدا را برايش توصیف کند ،میفرمايند:
وَ أعلم أنَّ الراسخينَ في العلمِ همُ الذينَ أغناهم عنِ اقتحامِ السُّددِ المضروبةِ دونَ الغيوبِ ،االقرارُ بجُملةِ
ما جهلوا تَفسيرهُ من الغيبِ المحجوبِ ،فَمدحَ اهللُ اعترافهم بالعجزِ عن تناولِ ما لَم يحيطوا به علماً ،وَ سمَّي
تَركهم ُ التَّعمقَّ فيما لم يکلِّفهمُ البحثَ عن كُنههِ رُسوخاً .فاقتصِر علي ذلكَ ،و ال تُقدِّر عَظمةَ اهللِ قُدرتهِ ،و
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حاولَ الفکرُ فتکونَ منَ الهالکينَ .آنها که در علم دين استوارند ،خدا آنها را از فرورفتن در آنچه که بر
آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمیدانند و از فرورفتن در اسرار نهان بینیاز ساخته است و آنان را
ازاينرو که به عجز و ناتوانی خود در برابر غیب و آنچه تفسیر آن را نمیدانند ،اعتراف میکنند ،ستايش
فرمود و ترک ژرفنگري آنان در آنچه که خدا بر آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است.
پس به همین مقدار بسنده کن و خدا را با میزان عقل خودارزيابی مکن تا از تباهشدگان نباشی
(رضی ،1111،خطبه  .)11در اين خطبه به اثبات اين حقیقت که عقل يکی از ابزارهاي شناخت است و
نبايد به آن اصالت داد ،اشاره دارد( .سیدرضی؛ دشتی.)111 :1331 ،
 -2-2-2روش اقناعي احساس محور «موعظه»

دومین شیوهاي که به شکل تصريحی در نهجالبالغه براي اقناع مخاطبان آمده است ،شیوهي احساس
محور يا «موعظه» است .مبناي طراحی اين روش ،تحريک احساسات مخاطب است .انسان بهگونهاي
آفريدهشده که انديشهي او با احساسات و هیجانهايش بهسرعت میتوانند جابهجاشده و اين جابهجايی
بهسرعت انجام میشود .تحريک احساس انسان جهت پذيرش يک پیام يک روش مؤثر تبلیغی است.
در تعريف موعظه میتوان گفت مترداف با تذکر و نوعی خاص از سخن گفتن است ،در مقابل حکمت
و استدالل از جهتی و در مقابل خطابه از جهت ديگر؛ اما در مقابل حکمت است ازآنجهت که بر پايه
استدالل نیست و براي اقناع عقل و فکر نمیباشد .بلکه براي اقناع و ارضاء قلب است .موعظه تذکر است،
يعنی متوجه کردن و متنبه کردن و تجسّم دادن يک سلسله مسائل و مطالب است که انسان میداند ولی
از آنها غافل است و روي آنها را پردهاي از غفلت؛ يعنی انبوه انديشههاي دنیايی گرفته است (مطهري،
.)332 :1333
بزرگترين بخش نهجالبالغه ،بخش مواعظ است .تقريباً نیمی از نهجالبالغه را اين بخش تشکیل
میدهد و بیشترين شهرت نهجالبالغه مديون موعظهها و پندها و اندرزها و حکمتهاي عملی آن است.
وعظ همچنان که در قرآن کريم آمده است يکی از طريق سهگانه دعوت (حکمت ،موعظه و مجادله به
نحو احسن) است (مطهري ،بیتا .)133 :از مجموع  231خطبهاي که سیدرضی تحت عنوان خطب جمع
کرده است (هرچند همه آنها خطبه نیست)  33خطبه موعظه است و يا الاقل مشتمل بر يک سلسله
مواعظ است .از مجموع  31قطعهاي که تحت عنوان کتب (نامهها) گردآورده است (هرچند همه آنها نامه
نیست)  21نامه تماماً موعظه است و يا متضمن جملههايی در نصیحت و اندرز و موعظه است ،مانند نامه
 31که اندرزنامه آن حضرت است به فرزند عزيزش امام مجتبی(ع) (مطهري ،بیتا.)113 :
 -عناصر موعظهاي در نهجالبالغه

عناصر موعظهاي نهجالبالغه مختلف و متنوع است .تقوا ،توکل ،صبر ،زهد ،پرهیز از دنیاپرستی از تنعم و
تجمل ،پرهیز از هواي نفس ،پرهیز از طول امل ،پرهیز از ظلم و تبعیض ،ترغیب به احسان و محبت و
دستگیري از مظلومان و حمايت از ضعفاء ،ترغیب به استقامت و قوت و شجاعت ،ترغیب به وحدت و
اتفاق و ترک اختالف ،دعوت به عبرت از تاريخ ،دعوت به تفکر و تذکر و محاسبه و مراقبه و يادآوري
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گذشت سريع عمر ،يادآوري مرگ و شدايد سکرات و عوالم بعد از مرگ ،يادآوري اهوال قیامت ،ازجمله
عناصري است که در مواعظ نهجالبالغه بدانها توجه شده است (مطهري ،بیتا )111 :که بهطور نمونه
تقوا را میآوريم:
تقوا از رايجترين کلمات نهجالبالغه است .در کمتر کتابی مانند نهجالبالغه بر عنصر تقوا تکیه شده
است و در نهجالبالغه به کمتر معنی و مفهومی بهاندازه تقوا عنايت شده است .تقوا چیست؟
در خطبه  13تقوا بهعنوان يک حالت روحی و معنوي که اثرش ضبط و مالکیت نفس است ،ذکرشده
است ،اال و ان الخطاياخيل شمس حمل عليها راكبها و خلعت لجمها فتقحمت في النار .اال و ان التقوا ذلل

حمل عليها راكبها و اعملوا ازمتها فاوردتهم الجنة .همانا خطاها و گناهان و زمام را در اختیار هواي نفس
دادن ،مانند اسبهاي سرکش و چموشی است که لجام از سر آنها بیرون آورده شده و اختیار از کف سوار
بیرون رفته باشد و عاقبت اسبها سوارهاي خود را در آتش افکنند و مثَل تقوا ،مثَل مرکبهاي راهوار و
مطیع و رام است که مهارشان در دست سوار است و آن مرکبها با آرامش سوارههاي خود را بهسوي
بهشت میبرند (مطهري ،بیتا.)243 :
 -تفاوت موعظه با حکمت

تفاوت موعظه با حکمت در اين است که حکمت تعلیم است و موعظه تذکر .حکمت براي آگاهی است و
موعظه براي بیداري .حکمت مبارزه با جهل است و موعظه مبارزه با غفلت .سروکار حکمت باعقل و فکر
است و سروکار موعظه با دل و عاطفه .حکمت ياد میدهد و موعظه يادآوري میکند .ازاينرو ،شخصیت
گوينده در موعظه نقش اساسی دارد برخالف حکمت (مطهري.)113 ،
 -3-2-2خطابه

خطابه فنّی است که بهاندازه ممکن عهدهدار قانع کردن مردم است درباره موضوعی که در نظر باشد ،مردم
آن را تصديق کنند خطابه در اقناع از غیر خود موفقتر است و فايده آن بیان مصالح جزئی است و گاهی
بیانگر قوانین کلی براي مصالح جزئی است مانند عقايد الهی و قوانین عملی .عقايد الهی نسبت به قوانین
عملی کلی است (شرح ابنمیثم ،ج .)111 :1
منظور اصلی از خطابه ،اقناع مستمع و ايجاد ظنّی غالب در شنونده است در حالیکه خطیب وارد
استدالل عقلی و منطقی نمیشود به اين منظور سخن خطیب نیازمند آرايش است و براي اين منظور
بايستی دقت کامل نمود و شرايطی را مراعات کرد که هر چه بیشتر کالم مؤثرتر واقعشده و استدالل
تحتالشعاع قرار گیرد و اين شرايط را بنام توابع خطابه و از آن به (تزئینات) نیز تعبیر شده است .از قبیل
اينکه الفاظ خطابه روان و دلپذير و متین باشد و غريب و رکیک نباشد و رعايت ترتیب سخن شده باشد و
داراي حسن مطلع و مقطع باشد و خطیب فصیح و بلیغ باشد و به فنون معانی وبیان بديع آشنايی کامل
داشته باشد (سپهرخراسانی ،ج .)23 :1
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مفهوم لغوي خطابه ،ايراد سخن در برابر فرد يا جمع است .بنابراين ،حضور افرادي بهعنوان شنونده در
مجلس خطابه ضروري است (فرقانی .)143 :1332،در اصطالح بهطورکلی به سخنانی که داراي اصول و
قواعد ويژهاي بوده و در تنظیم آنها ،ذوق و سلیقه خاصی به کار میرفت و در مجالس عمومی براي
ايجاد انگیزه نسبت به يک عمل ايراد میشد ،خطابه اطالق میگردد (همان) .خطابه موضوع عینی ندارد
زيرا عامه مردم بعضی از موضوعات را از بعضی ديگر تشخیص نمیدهند ،چون اختصاص سخن به
موضوع معینی بر مقدماتی استوار است و مردم آن مقدمات را نمیدانند .خطابه ذاتاً به جزئیات نظر دارد
ولی نه جزئیات معینی ،بلکه هدف خطابه قانع کردن در هر موضوع جزئی میباشد (شرح ابنمیثم ،ج :1
.)113
زمینه موضوع بیان خطیبان هم جنبهي مذهبی و هم سیاسی دارد و بهتناسب مقتضیات و نیازهاي
زمانه ،رنگ سیاسی ،اجتماعی و مذهبی آن تغییر میکند .خطابه از معتبرترين و کارآمدترين شیوههاي
ارتباطی است که خطابه را صناعتی میدانند که بهوسیله آن بتوان در هر امري از امور جزئی ،ديگران را در
حد امکان اقناع کرد .بدين ترتیب ،اقناع که يکی از مفاهیم و هدفهاي مهم ارتباطات نوين است از آغاز
در خطابه جايگاهی ويژه داشته است (فرقانی.)143 :1332 ،
در خطبههاي امام علی(ع) ،انواع مباحث فکري ،عملی ،عقیدتی و ...بهچشم میخورد که با نظم و
ترتیب شگفتآوري ،سازمانيافته و جداً از عهده بشر عادي خارج است (دشتی.)111/1 :1333 ،
 -خطابه در نهجالبالغه

نهجالبالغه امیرالمؤمنین(ع) در خطابه اينچنین است .در سیاست ،اقتصاد ،در فرهنگ اسالمی ،در امور
اجتماعی و رسیدگی به حقوق مستضعفان ،در ضربه زدن به مستکبران و در بیدار کردن خفتهها و حرکت
دادن ارادهها و باور کردن انديشهها ،آنچنان سخن ادا میشود که مخاطب با تمام قوا به حرکت درمیآيد
(خزعلی.)34 :1331 ،
خطابه چنین بیانی است و نهجالبالغه سهمی بزرگ و خالق دراينباره دارد .بزرگان سخن و امراء بیان
از زمانیکه به اين مشرب وسیع و آبشخور بسیار زالل و شفابخش و آرامشبخش رسیدند به عجز خود
اعتراف کردند و گفتند اين کالم فروتر از کالم خالق و فراتر از کالم مخلوق است و چون کالم علی(ع)
نخواهیم يافت .خطبه ( 131خطبه همام) را بخوانید .همام يکی از دست پروردگان حضرت علی(ع) است.
اصرار میکند که اوصاف متقین را براي من بیان کن .آن حضرت با کالمی کوتاه "انّ اهلل مع الذين اتقوا و
الذين هم محسنون" (نحل )123/اجابت دعوت او را فرمود؛ اما همام آن حضرت را باب مدينه علم و ينبوع
فضايل و مفسر قرآن و حقايق را در سینه او مخزون میداند ،لذا اصرار میکند که حضرت بیشتر سخن
بگويد؛ لذا آن حضرت حدود صدوچند صفت از صفات پرهیزگاران را بیان میفرمايد .اين بیانات وقتی به
گوش همام میرسد از گوش به هوش و از هوش به بیهوشی و فراغ روح از بدن میرسد .حضرت
میفرمايد :مواعظ بالغه اينچنین با اهل آن میکند (خزعلی.)31 :1331 ،
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همچنین خطابههاي مهیج امیرالمؤمنین(ع) در موقعی ايرادشده که احساسات بايد برافروخته شود و
طوفانی به وجود آيد و بنیادي ظالمانه برکنده شود .آنچنانکه در صفین در آغاز برخورد معاويه خطابهاي
مهیج و آتشین ايراد کردند.
معاويه و سپاهیانش پیشدستی کرده بودند و شريعه را گرفته بودند و کار آب را بر امیرالمؤمنین(ع) و
يارانش دشوار ساخته بودند .امیرالمؤمنین(ع) کوشش داشت که حتیاالمکان از برخورد نظامی پرهیز کند و
میخواست از طريق مذاکره به حل مشکلی که معاويه براي مسلمین ايجاد کرده بود ،بپردازد؛ اما معاويه
که سودايی ديگر در سر داشت ،فرصت را غنیمت شمرد و تصاحب شريعه را موفقیتی براي خود تلقی کرد
و از هر مذاکرهاي خودداري نمود .کار بر ياران علی سخت شد ،اينجا بود که میبايست با يک خطابه
حماسی آتشین طوفانی ايجاد کرد و با يک يورش دشمن را به عقب راند .شام نشده شريعه در اختیار ياران
علی(ع) قرار گرفت و ياران معاويه به عقب رانده شدند (مطهري.)113 ،
قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ -فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ -أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ-
فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِکُمْ مَقْهُورِينَ -وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِکُمْ قَاهِرِينَ -أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ -وَ عَمَّسَ

عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ -حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ (شامیان با بستن آب شما را به پیکار دعوت کردند .اکنون
بر سر دو راهى قرار داريد :يا به ذلّت و خوارى بر جاى خود بنشینید و يا شمشیرها را از خون آنها سیراب
سازيد تا از آب سیراب شويد .پس بدانید که مرگ در زندگى توأم با شکست و زندگى جاويدان در مرگ
پیروزمندانه شماست .آگاه باشید معاويه گروهى از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان مىپوشاند تا
کورکورانه گلوهايشان را آماج تیر و شمشیر کنند) (خطبه  /11نهجالبالغه صبحیصالح.)31 :
 -تفاوت خطابه با موعظه

خطابه با موعظه تفاوت دارد .سروکار موعظه نیز با احساسات است اما خطابه براي تهییج و بیتاب کردن
احساسات است و موعظه براي رام ساختن و تحت تسلط درآوردن .خطابه آنجا بهکار آيد که احساسات
نمود و راکد است و موعظه آنجا ضرورت پیدا میکند که شهوات و احساسات خودسرانه عمل میکنند.
خطابه و موعظه هردو ضروري و الزم است در نهجالبالغه از هر دو استفاده شـده است .مسـأله عمـده
موقعشناسی است که هر کدام در جاي خود و به موقع مورد استفاده واقع شوند (مطهري.)111،
 -3-2ضابطههاي اقناع در نهجالبالغه

تفکر يک عمل خالق و سازنده انسانی است که میتواند به حل بسیاري از مشکالت ذهنی و عینی جامعه
کمک کند .قرآن کريم حتی هدف از بعثت پیامبران را اشاعه انديشه و تفکر میداند .البته مشخص است
که منظور از تفکري که نتیجه ابالغ رسالت پیامبر است ،تفکري که امروز در نظامات اجرائی و صنعتی
جهان در نظر گرفته میشود ،نیست .ولی اساساً ارزش تفکر و نقش تفکر در هر نوع تکامل و ترقی بايد
همواره موردتوجه باشد .پیامبر اکرم (ص) میفرمايد :يک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت کردن

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار 9314

33

برتر است؛ و قرآن کريم میفرمايد :و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفکرون

(نحل( )11/زورق.)323 :1333 ،
 -1-3-2آزاد انديشي و انتخاب قول احسن

اصل آزادانديشی و ضرورت تقابل انديشهها يک اصل مهم تبلیغاتی است .در تبلیغات اسالمی هدف وجود
آزادانديشی نیست بلکه خود آزادانديشی هدف است .قرآن کريم میفرمايد :فبشّر عباد الذين يستمعون
القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم اهلل و اولئك هم االلباب (زمر .)13/در اين آيه انتخاب قول احسن
و عمل به آن از صفات خردمندان شمرده شده است .بیترديد جريان تبلیغات بايد بهگونهاي باشد که به
طرح کلیه اقوال و انتخاب قول احسن کمک کند (زورق.)231-231 :1333 ،
با توجه به بررسی واژگان مرتبط با اقناع در نهجالبالغه و نیز با توجه به نگاه امام علی(ع) در مورد
آزادي انديشه و استقالل رأي ،جواز اقناع انديشه در نهجالبالغه استنباط میشود .بنابراين ،میتوان گفت
که نخستین ضابطه دربارهي اقناع مخاطب از ديدگاه امام علی(ع) در نهجالبالغه ،آزادي انديشی و
استقالل رأي است که حضرت در خطبه  134نهجالبالغه آمده است .در آستانه جنگ بصره در سال 33
هجري گروهی از اعراب کلیب جرمی را جهت آگاهی از حقیقت و دانستن علل مبارزه امام با ناکثین به
نمايندگی نزد حضرت علی(ع) فرستادند .امام بهگونهاي با آن شخص صحبت فرمود که حقیقت را دريافت.
آنگاه به او فرمود :بیعت کن ،وي گفت :من نماينده گروهی هستم و قبل از مراجعه به آنان به هیچ کاري
اقدام نمیکنم .امام فرمود :أ رايتَ لَو أنَّ الذينَ وَرائكَ بَعَثوكَ رائداً تَبتغي لَهم مَساقطَ الغيثِ ،فَرجعتَ إليهم
و أخبَرتَهم عَنِ الکالءِ و الماءِ ،فَخالفوا إلي المَعاطشِ و المَجادبِ ،ما كنتَ صانعاً؟ قال :كنتُ تارِكَهم و

مُخالفَهُم إلي الکالءِ و الماءِ .فقال(ع) :فامدُد إذاً يدَكَ .اگر آنها تو را میفرستادند که محل ريزش باران را
بیابی سپس بهسوي آنان باز میگشتی و از گیاه و آب خبر میدادي ،اگر مخالفت میکردند و به
سرزمینهاي خشک و بیآب روي میآوردند تو چه میکردي؟ گفت آنها را رها میکردم و بهسوي آب و
گیاه میرفتم .امام فرمود :پس دست را براي بیعت کردن بگشاي (دشتی.)232 ،
 -2-3-2هدفداري

دومین ضابطه اقناع را میتوان از اين نظريه بهدست آورد که نهجالبالغه اهداف سیاسی ،اجتماعی،
عقیدتی ،انسانی ،نظامی ،اقتصادي بشر را بهطور مشروح بیان میدارد؛ انسان مسلح را از تجاوز بر حذر
میدارد و در راه دفاع از استقالل و آزادي او را تشويق و ترغیب میکند و میفرمايد :انسان بايد با همه
امکانات و ابزار و آمادگی در خدمت محرومان و مظلومان باشد و در خط ايثار و فداکاري قرار بگیرد.
خطبههاي سخنوران عرب قبل از امام علی(ع) از يک هدفداري ارزندهاي برخوردار نبودند ،گاهی رنگ
ناسیونالیستی و زمانی بوي فساد زدگی میداد و در خط زن و شهوت ،می و میگساري و مدح خلفا و
فخرفروشیهاي جاهلی بود که به سمت ارزشهاي اخالقی و معنوي حرکت نمیکرد ،اما با ظهور و طلوع
گلواژههاي نهجالبالغه از لبان نورانی امام(ع) و جوشش دوبارهي وحی از چشمهسار زالل علوم علوي،
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سخنوران وابسته و بیهدف عرب به خود آمدند و راه و رسم سخنوري را از موال آموختند که تحولی نوين
در جامعه اسالمی پديد آمد؛ زيرا خطبههاي نهجالبالغه ،چون قرآن کريم ارزشمند و متکامل بود و براي
رشد و کمال انسان مطرح میگرديد و هرگونه علقه و عالقه و وابستگی را مردود میشمرد و جان و جهان
را رنگ الهی میزد و دردها و درمانها را يکجا میشناساند و علل بیماريهاي بشر را با نظر تیزبین
روانکاوانه میکاويد و رهنمودهاي اساسی را مطرح مینمود که خود فرمود :ينحدرُ عن السيلِ و ال يراقي
الي الطيرِ( .سیلهاي آب روان و چشمههاي علم و فضیلت از دامن کوهسار وجود من جاري است .مرغان
دور پرواز انديشهها به افکار بلند و ارزشهاي واالي من راه نخواهد يافت (خطبه ( ))3دشتی:1333 ،
.)112/1
امام علی(ع) در نهجالبالغه هدفداري کل نظام و هدفداري انسان را کامالً به بحث و بررسی
میگذارد و اهداف عالی ارزنده بشريت را از ديدگاه وحی بیان میدارد آنگونه که انسان پس از مطالعه
نهجالبالغه ،مثبت فکر میکند ،جهت حرکت خود را نورانی مینگرد و اهداف ارزنده آفرينش را بهدرستی
میشناسد ،امیدوار میشود و بیماري يأس و پوچی از جان او رخت برمیبندد (دشتی.)131 :1333 ،
امام علی(ع) در نهجالبالغه ابتداء مکتب صحیح الهی ،انسانی را معرفی میکند و فوائد و آثار آن را بیان
میدارد و با استدالل و برهان ،مکتب حق و درست را به اثبات میرساند و سپس انسان را با همه علوم و
فنون و امکانات مدرن در چهارچوب مکتب کامل انسان بهطرف خدا و ارزشهاي اخالقی و انسانی ،الهی
سوق میدهد (همان.)133 ،
امام علی(ع) چون پدري دلسوز و مهربان دست انسان را میگیرد و اهداف عالی الهی را در آفرينش
انسان بیان میدارد و عوامل رشد و کمال را يکيک با دلیل و برهان بازگو میکند و موانع رشد انسان را
با ذکر رهآورد تلخ و نکت بارشان بهروشنی توضیح میدهد تا انسان در تنهايی و نادانی طعمه هوسها و
طغیان غرايز نشود (همان.)133 ،
 -تأکید بر هدفداري نظام هستي

امام علی(ع) در نهجالبالغه بر تأکید بر هدفداري نظام هستی میفرمايند :پس اي بندگان خدا همسو با
حکمت آفرينش انسان تقواي الهی پیشه کنید و با درک ژرفاي اخطارهاي الهی– آنجا که از خويشتن
خويشش هشدارتان داشته است – بر خود ترسید و باايمان به صدق وعدههاي قاطع پروردگار و ترس از
معاد ،خود را سزاوار وعدههايی سازيد که برايتان تدارک ديده است.
أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً -بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا -وَ لَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ
نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا -أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ لَأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا -وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا -عَالِماً بِهَا
قَبْلَ ابْتِدَائِهَا -مُحِيطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا :ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاءِ -وَ شَقَّ
الْأَرْجَاءِ وَ سَکَائِكَ الْهَوَاءِ -فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِماً تَيَّارُهُ -مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَة

(خطبه .)1

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار 9314

33

تمامی آفريدگانش را بهگونهاي خللناپذير به رشته محکم تقدير کشید و با لطفی تمام به نظمشان در
آورد و بهسوي کمالی سزاوار سمتشان داد .چنانکه از محدودهاي معین فراتر نروند و تا رسیدن به
سرانجام دچار قصور نشوند و چون در جهت اراده و فرمان او بهپیش رانده شوند ،احساس دشواري نکنند.
جز اين چه انتظاري میتوان داشت؛ زيرا که جريانهاي هستی همه صادر از مشیت و حراست اويند که
اشیاي گوناگون را پديد آورده است بینیاز از کاوش انديشهاي که بدان رجوع کند يا جوشش غريزهاي که
در نهان داشته باشد يا تجربهاي که از رويدادهاي روزگاران رويیده باشد يا در نوآفرينی چیزهاي شگفت،
کسی ياريش کرده باشد .پس آفرينش تنها بافرمان او آغاز شد و انجام پذيرفت و طاعتش را گردن نهاد و
پذيراي دعوتش شد بیآنکه دستگاه پروردگارش به کاهلی ،کندروي يا درنگ و بهانهجويی دچار گردد.
بدينسان کژيهاي اشیاء را ،راست و مرزهايشان را روشن ساخت .میان پديدههاي متضاد سازش پديد
آورد .اسباب نزديکیشان را فراهم ساخت و جنسهاي گوناگون را در حدود ،اندازه ،غرايز ،شکلها ،متمايز
کرد .آفريدگانی نوبه نو که ساختارشان را استحکام بخشیده است و به اراده خويش آنان را سرشته است و
پديدشان آورده است (معاديخواه.)131 :1332 ،
 -هدفداري انسان و ضرورت تقوا

امام علی(ع) تقريباً در سراسر نهجالبالغه به تقوا و ضرورت آن اشاره کردهاند و بر هدفدار بودن انسان و
اين که انسان بیهوده خلق نشده ،تأکید داشتند.
امام علی(ع) فرمودند( :نقل کردهاند که امام(ع) کمتر بر منبري مینشست که پیش از سخن اين عبارت
را نگويد؟) :أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ -فَمَا خُلِقَ امْرُؤٌ عَبَثاً فَيَلْهُوَ -وَ لَا تُرِكَ سُدًى فَيَلْغُوَ -وَ مَا دُنْيَاهُ الَّتِي تَحَسَّنَتْ
لَهُ بِخَلَفٍ -مِنَ الْآخِرَةِ الَّتِي قَبَّحَهَا سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ -وَ مَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَعْلَى هِمَّتِهِ -كَالْآخَرِ

الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الْآخِرَةِ بِأَدْنَى سُهْمَتِهِ( .اي مردم از خدا بترسید ،هیچکس بیهوده آفريده نشده تا به بازي
پردازد و او را به حال خود وانگذاشتهاند تا خود را سرگرم کارهايی ارزش نمايد و دنیايی که در ديدهها
زيباست ،جايگزين آخرتی نشود که آن را زشت میانگارد و مغروري که در دنیا به باالترين مقام رسیده
است (رضی ،حکمت .)334
 -3-3-2صداقت و راستي

از ديگر ضابطههاي اقناع عدم توسل به دروغ و فريب براي اقناع اذهان عمومی است .امام علی(ع) همواره
بر اصل راستی و درستی تأکید داشتند و هرگونه دروغ و فريب را مورد مذمت قرار دادهاند .امام(ع) خود
جلوهگر تمام عیار راستی و درستی بود .آن حضرت در خطبهاي که پس از بیعت با مردم خود در مدينه
ايراد کرد ،فرمود :ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ -إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ-
حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ -أَلَا وَ إِنَّ بَلِيَّتَکُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ -ص وَ الَّذِي بَعَثَهُ
بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً -وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ -حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَکُمْ-
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وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا -وَ لَيُقَصِّرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا -وَ اللَّهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا كَذَبْتُ كِذْبَة

(خطبه )13؛ آنچه مىگويم به عهده مىگیرم و خود به آن پاى بندم ،کسى که عبرتها براى او آشکار
شود و از عذاب آن پند گیرد ،تقوا و خويشتندارى او را از سقوط در شبهات نگه مىدارد .آگاه باشید ،تیره-
روزىها و آزمايشها ،همانند زمان بعثت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بار ديگر به شما روى آورد.
سوگند به خدايى که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را به حق مبعوث کرد ،سخت آزمايش مىشويد،
چون دانهاى که در غربال ريزند ،يا غذايى که در ديگ گذارند به هم خواهید ريخت ،زيرورو خواهید شد تا
آنکه پايین به باال و باال به پايین رود ،آنان که سابقهاى در اسالم داشتند و تاکنون منزوى بودند ،بر
سرکار مىآيند و آنها که بهناحق ،پیشى گرفتند ،عقب زده خواهند شد .به خدا سوگند ،کلمهاى از حق را
نپوشاندم ،هیچگاه دروغى نگفتهام.
 -صداقت و راستي در سیاست

فريبکاري و دروغگويی کاالي رايج بازار سیاستهاي غیراخالقی است .حیلهگري دروغپردازي اساسی
سیاست شمرده میشود .در انديشه سیاسی امام علی(ع) سیاست مبتنی بر دروغ و فريب ،سیاستی جاهلی و
غیرانسانی است .امیر مؤمنان(ع) در توصیف منطق سیاسی عمروبنعاص و همه آنان که بر اين راه و
رسماند ،فرموده است :أَمَا وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَکْذِبُ وَ يَعِدُ فَيُخْلِفُ -وَ يُسْأَلُ فَيَبْخَلُ وَ يَسْأَلُ
فَيُلْحِف (خطبه )31؛ مردم آگاه باشید بدترين گفتار دروغ است .عمروعاص سخن مىگويد ،پس دروغ
مىبندد ،وعده مىدهد و خالف آن مرتکب مىشود.
و اما دربارهي سیاست معاويه :وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِنِّي وَ لَکِنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُر (خطبه  )244سوگند به
خدا ،معاويه از من سیاستمدارتر نیست ،امّا معاويه حیلهگر و جنايتکار است .در منطق سیاسی علی(ع)
هیچ چیز چون راستی و درستی ،وفاداري و پروا پیشگی ،استوارکننده و نجاتبخش نیست :أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ
الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ -وَ مَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ -وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ

اتَّخَذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً -وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَة (خطبه )11؛ اى مردم وفا همراه
راستى است ،که سپرى محکمتر و نگهدارندهتر از آن سراغ ندارم .آنکس که از بازگشت خود به قیامت
آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد؛ امّا امروز در محیط و زمانهاى زندگى مىکنیم که بیشتر مردم حیله و
نیرنگ را ،زيرکى مىپندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مىخوانند.
در انديشه سیاسی علی(ع) راستی و درستی از لوازم جدايیناپذير سیاست است .لْيَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ -وَ
لْيَجْمَعْ شَمْلَهُ -وَ لْيُحْضِرْ ذِهْنَه (خطبه )143؛ پیشواي قوم بايد با مردم خود بهراستی سخن گويد و پراکندگی
را به جمعیت کشاند و ذهن خود را آمده پذيرش گرداند (دلشاد تهرانی.)143-143 :1331 ،
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 .3تأثیر اقناع
عالمه شهید مطهري در کتاب ارزنده سیري در نهجالبالغه مینويسد :سخنان امیرالمؤمنین(ع) از ديرباز
همواره با دو امتیاز همراه بوده و با اين دو امتیاز شناخته میشده است ،يکی فصاحت و بالغت و ديگري
چندجانبه و چندبعدي بوده آنها .عالمه شهید در ادامه سخنان خود میافزايد :سخنان علی(ع) دو امتیاز
ديگر نیز دارد :يکی زيبايی و ديگري تأثیر و نفوذ در جانها .راجع به شیوايی و زيبايی سخن آن حضرت
همین بس که ياران سخنور او و سخن شناسان پیش از او تا عصر حاضر همه به عظمت و زيبايی آن
اعتراف میکنند .خطبههاي نهجالبالغه پس از نزديک به چهار قرن از زمان امام علی(ع) براي شنونده
همان لطف و حالوت و گیرايی را دارد که براي مردم روزگار خود آن بزرگوار داشته است (شفیعی:1331 ،
.)3
و اما درباره مزيت دوم ،يعنی تأثیر و نفوذ سخنان علی(ع) در دلها ،همین بس که مواعظ آن حضرت
دلها را میلرزانید و اشکها را از ديدهها سرازير میساخت و اکنون نیز با دلهاي مستعد چنین میکند.
سید رضی پس از نقل خطبه غراء میگويد :وقتی علی(ع) اين خطبه را ايراد فرمود ،بدنها لرزيد .اشکها
جاري گشت و دلها به تپش افتاد .نمونه ديگر تأثیر فوقالعاده سخنان علی(ع) در جانهاي مستعد ،خطبه
همام است که در پاسخ به همام بن شريح در شرح سیماي کاملی از پارسايان ايراد فرمود .اين خطبه چنان
همام را تحت تأثیر قرارداد که در پايان آن همام قالب تهی کرد و جان به جانان سپرد (همان.)3 ،
فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ -مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ -غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ
عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -وَ وَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ -نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ -كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي
الرَّخَاءِ -وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ
وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ -عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ -فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا
مُنَعَّمُونَ -وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ -قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ -وَ أَجْسَادُهُمْ
نَحِيفَةٌ وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ -صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً -تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ

رَبُّهُمْ -أَرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا -وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا -امّا پرهیزکاران در دنیا داراى
فضیلتهاى برترند ،سخنانشان راست ،پوشش آنان میانهروى و راه رفتنشان با تواضع و فروتنى است،
چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده مىپوشانند و گوشهاى خود را وقف دانش سودمند کردهاند و در
روزگار سختى و گشايش ،حالشان يکسان است و اگر نبود مرگى که خدا بر آنان مقدّر فرموده ،روح آنان
حتى به اندازه بر هم زدن چشم ،در بدنها قرار نمىگرفت ،از شوق ديدار بهشت و از ترس عذاب جهنّم.
خدا در جانشان بزرگ و ديگران کوچک مقدارند ،بهشت براى آنان چنان است که گويى آن را ديده و در
نعمتهاى آن به سر مىبرند و جهنّم را چنان باور دارند که گويى آن را ديده و در عذابش گرفتارند.
دلهاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان ،تنهايشان الغر و درخواستهايشان اندک و
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نفسشان عفیف و دامنشان پاک است .در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسايش جاودانه قیامت را بهدست
آورند :تجارتى پر سود که پروردگارشان فراهم فرموده ،دنیا مىخواست آنها را بفريبد امّا عزم دنیا نکردند،
مىخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان ،خود را آزاد ساختند (خطبه  ،113ترجمه
نهجالبالغه دشتی.)233 :
 .4نمونهاي از اقناع در کالم علي(ع)
مسافت میان مشرق و مغرب را از آن حضرت سؤال کردند ،فرمودند :چندانکه خورشید يک روز سیر و
گردش کند .يکی از شارحان نهجالبالغه در شرح اين سخن مینويسد :اين پاسخ را جواب اقناعی گويند.
يعنی پرسنده را خشنود میگرداند و اين براي اين آن است که فهم پرسنده به درک تحقیق آن نمیرسد
(رضی؛ اولیائی334 :1333 ،؛ رضی ،فیضاالسالم ،1331 ،ج .)1221 :1
و آن حضرت عدول فرمود از جواب برهانی به جواب اقناعی به جهت عدم رتبه سائل به تفهیم آن و
صاحب معارج آورده است که مساحت کردهاند هندسیین عرصه ارض را و تقدير نمودهاند آن را
بیستوچهار هزار میل و تقدير قطر آن کردهاند به هفت هزار و ششصد و سی میل( .رضی؛ کاشانی،
 ،1333ج  .)311 :2آن شخص پرسش خود را در حضور عامه مردم طرح کرده است و اگر حضرت
بهعنوانمثال میفرمود هزار فرسنگ ،پرسشکننده حق داشت از آن حضرت دلیلی بخواهد و اقامه دلیل در
اين مورد دشوار است .برفرض آوردن دلیل ،درک آن براي شنونده دشوار است و برفرض که پرسشکننده
بفهمد عامه مردم آن را درک نمیکنند و در آن باره بگوومگو صورت میگیرد و فتنه برمیخیزد .بدين
سبب پاسخ اجمالی و اقناعی فرمود و پرسشکننده را قانع و شنـوندگان را راضـی ساخته است و همگان
آن را پذيرفتهاند و اين از نتايج حکـمت آن حضـرت است (ابنابیالحديد؛ مهدوي دامغانی ،1331 ،ج :3
.)31
نتیجهگیري
اگرچه مسأله اقناع ،بهصورت مستقیم در منابع دينی وجود ندارد اما بهصورت گذرا و غیرمستقیم به آن
اشارهشده است .از مطالعه و بررسی مجموع خطبهها و حکمتها و نامههاي امام علی(ع) در نهجالبالغه
میتوان چنین نتیجه گرفت که ايشان از روشهاي مختلفی طی مراحل گوناگون ،براي قانع ساختن
مخاطب خويش استفاده کردهاند .تبلیغ که يکی از روشهاي مهم اقناع است ،در سخنان امیرالمؤمنین(ع)
بهطور گسترده به آن پرداختهشده است .حکمت نیز بهعنوان يکی از شیوههاي اقناع در نهجالبالغه
مطرحشده است .امام علی(ع) گاهی نیز از برهان براي پذيرش و اثبات يک مطلب در ذهن شنوندگان و
مخاطبان بهره بردهاند .موعظه و خطابه از شیوههاي کهن تبلیغات بودهاند که در نهجالبالغه بهطور فراوان
براي ترغیب و متقاعدسازي مخاطبان از آنها استفادهشده است .امام(ع) در ارائه سخنان خويش بر معیارها
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و ضابطههايی از جمله :اصل آزادي انديشه و استقالل رأي نهايت تأکید را داشتند و هیچگاه ،هیچ مطلبی
را با زور و جبر به مخاطب خويش تحمیل نمیکردند و در سراسر نهجالبالغه شاهد هستیم که بر
هدفداري نظام آفرينش و انسان کامالً توجه داشتند و همواره آن را به بحث و بررسی گذاشتهاند و اهداف
بشريت را از ديدگاه وحی بیان فرمودهاند .همچنین امام(ع) در فرايند اقناع بر اصل صدق و راستی تأکید
فراوان داشتند و همواره از دروغ و فريبکاري نهی میکردند.
خطابهها و موعظههاي امام(ع) در مواقعی ايراد شدهاند که باالترين تأثیر را بر مخاطب داشته و آنچنان
احساسات مخاطب تحريک میشد که فرياد میکشید و اشک میريخت .بنابراين ،همه بزرگان سخن
ازجمله :ابنابیالحديد معتزلی در شرح نهجالبالغه و جورج جرداق در کتاب «االمام علي صوت العداله

االنسانيه» گفتهاند که کالمی فروتر از کالم خالق و فراتر از کالم مخلوق است.
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