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مقاله پژوهشی

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع
مخاطب در مناظرات رضوی

دریافت 1396/12/12 :پذیرش1397/3/10 :

سید محمد رضا میرهادی تفرشی ،1فاطمه معتمد لنگرودی  ،فرشته معتمد لنگرودی
2

3

چکیده
اقنــاع مخاطــب در ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی کارکردهــای مختلفــی دارد و در تحلیل متــون ،موضوعی
ّ
حائــز اهمیــت و بــه مثابــه وجهــی داللتمنــد ّ
مکمــل کالم متکلم اســت .کالم معصومــان ضمن اقنــاع مردم
بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار میکنــد و در جهــت متقاعــد کــردن مخاطبــان از کلمــات و جمــات و عبــارات
ّ
متنــوع بهــره میگیــرد .امــام رضــاgدر مناظــرات خویــش بــا صاحبــان ادیــان و نحلههــای مختلــف
فکــری از ابــزار «اقنــاع» بهــره جســته اســت .ایــن پژوهــش مناظــرات رضــوی را در دو محــور ارتبــاط کالمی
و ارتبــاط غیرکالمــی مــد نظــر قــرار میدهــد .نتیجــه پژوهــش نشــان میدهــد 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 خوشخلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود در گفتوگوهــا بهــره
بــرد ه اســت .همچنیــن توجــه بــه بــاور مخاطــب و ّرد و اصالح یــا تأییــد آنهــا در قالبهای مختلــف ،گویای
ّ
موقعیــت زمانــی و مکانــی آنهاســت و به
آن اســت کــه آن حضــرت بــه دنبــال اقنــاع مخاطبــان بــا توجــه به
ّ
موقعیــت روحــی و روانــی آنهــا نیــز توجــه دارد.

کلیدواژهها :مناظرات رضوی ،اقناع ،ارتباط کالمی ،مخاطب ،تغییر نگرش.
 .1عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه الزهراء(س)m.mirhadi@alzahra.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه الزهراء(س)(نویسنده مسئول)flangarodi@yahoo.com :
 .3دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)F.motamad@alzahra.ac.ir :
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بیان مسئله
مناظــرات یکــی از روشهــای تبلیغــی ائمــه  bبــوده اســت .ایــن روش عــاوه 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 میشــود .البتــه بایــد اذعــان
کــرد در اکثــر مــوارد ،مناظــره بــه تنهایــی موجــب تســلیم محکــوم در برابــر عقیــده امــام نمیشــد؛
بلکــه رفتارهــای اخالقــی و محبتآمیــز ائمــه و احتــرام بــه مخاطــب مناظــره موجــب اقنــاع فــرد
مناظــره شــونده و پذیــرش حــق میشــده اســت(ر.ک :دیانــی و واســعی.)114 :1386 ،
بــا توجــه بــه حضــور امــام رضــا gدر خراســان و رونــق بحثهــا و گفتوگوهــای علمــی در
عرصههــای مختلــف در دربــار مأمــون عباســی ،امــام توانســت بــا بهرهگیــری صحیــح و مدبرانــه
بحثهــا ،در اکثــر مواقــع طــرف مقابــل خــود را قانــع کنــد و بــه نحــو شایســتهای بــه ترویــج آییــن
اســام بپــردازد .بــر ایــن اســاس ،شــناخت راهکارهــای بــه کارگرفتــه شــده در اقنــاع مخاطــب از این
منظــر قابــل اهمیــت اســت کــه بــا بــه کارگرفتــن آنهــا در گفتوگوهــای امــروزی ،میتــوان مفاهیم
را بــه درســتی انتقــال داد و مناظرههــا را بــه نحــو مطلوبــی مدیریــت کــرد تــا اثربخــش باشــد.
ایــن پژوهــش ،از نــوع میــان رشــتهای اســت کــه بــا هــدف بررســی راهکارهــای اقنــاع مخاطــب بــا
توجــه بــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا  gدر مناظــرات ایشــان انجــام شــده اســت .ســؤال اصلــی آن
اســت کــه راهکارهــای اثربخــش کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــا  gدر قانــع ســاختن مخاطبــان
خــود در مناظــرات چیســت؟ روش پژوهــش در رصــد ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــاg
مــدل بینگلــر اســت .توضیــح آنکــه ایــن پژوهــش شــامل ســه مرحلــه اســت -1 :معرفــی گونههــای
ارتباطــات اقناعــی و گزینــش نظریه اقناعی مناســب و معرفی آن  -2اســتخراج دادههــا از مناظرات
امــام رضــا  gو دســتهبندی آنهــا در تناســب بــا چارچــوب مفهومــی نظریــه گزینــش شــده -3

تحلیــل یافتههــا و اســتخراج مــدل اقناعــی مــورد توجــه مناظــرات رضــوی براســاس مــدل اقناعــی.
بررســی آثــار نگاشــته شــده دربــارۀ مناظــرات رضــوی بــا تأکیــد بــر ارتباطاعــات اقناعــی،
نشــان میدهــد کــه پیشــینۀ ایــن مســئله از حیــث موضــوع و روش قابــل تفکیــک اســت .از
جهــت موضــوع از جملــه مهمتریــن پژوهشهــا دربــاره مناظــرات رضــوی عبــارت اســت از:
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جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران)

کتــاب «مناظــرات تاریخــی امــام هشــتم بــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب دیگــر» (مــکارم شــیرازی،
 ،)1388پایاننامــه «تبییــن شــیوههای مناظــرات امــام هشتم»(عباســی )1388 ،و مقــاالت
متعــددی همچــون «اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضوی»(رضــازاده کهنگــی وفارســی
نــژاد« ،)1394،ســبک ارتباطــی اخــاق رضــوی در تعامــل بــا پیــروان ادیــان بــا تکیــه بــر مناظــرات
امــام (»gارزانــی و ربانــی اصفهانــی )1391،و . ...
از حیــث روش تاکنــون آثــاری دربــارۀ ایــن روش و راهکارهــای اقنــاع مخاطــب نگاشــته شــده
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 حاجیپــور )1391،که چگونگــی اقناع
را در قــرآن بررســی کــرده اســت و «روش اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه»(امیــرکاوه و اســامی،
 )1395و «اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه»(کــرم پــور وهمــکاران )1394،کــه بررســی شــیوههای
اقنــاع در کالم امــام علــی  gبــا توجــه بــه نهــج البالغــه اســت و «اقنــاع و تغییــر نگــرش ،جایــگاه
آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصــوم b؛ مــروری بــر مناظــرات مکتــوب حضــرت امــام رضــا
(»gســپنجی ومومــن دوســت )1390،کــه براســاس نظریــات کارل هاولنــد اهــداف و علــل
مناظــره را از نظــر منبــع ،گیرنــده و متغیرهایــش بررســی کــرده و بــه راهکارهــای اقنــاع حضــرت
نپرداختــه اســت.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــام شــده ،تاکنــون پژوهــش مســتقلی بــا رویکــرد ارتبــاط
کالمــی و غیرکالمــی براســاس مــدل بینگلــر ،دربــاره مناظــرات رضــوی صــورت نگرفتــه و از ایــن رو
میتــوان پژوهــش حاضــر را دارای رویکــردی نوآورانــه دانســت کــه کاربســت آن در ســایر مناظــرات
ائمــه bمیتوانــد گامــی نویــن در کشــف ارتباطــات اقناعــی معصومــان باشــد.

 .1ادبیات پژوهش
قبــل از تبییــن مســئله مــورد بحــث ،ضــروری اســت مفهــوم اقنــاع و نظری ه اســتفاده شــده در این
پژوهــش را تبییــن کنیم.
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .1-1مفهوم شناسی اقناع مخاطب
اقنــاع 1بــه معنــای راضــی ســاختن(ابن منظــور1414 ،ق ،ج ،)297 :8درخواســت ،تذلــل و
رضایتــی تــوأم بــا قانــع شــدن اســت(فیروز آبــادی2005،م :مــاده قـــ نـــ ع) .اقنــاع تالشــی آگاهانه
بــرای تأثیرگــذاری در رفتــار مخاطــب اســت( )Sheidel,1967:1کــه بــر پایه تفکر ،اندیشــه ،منطق،
دلیــل و نیــز شــناخت طــرف مقابــل بــه تأثیرگــذاری میپــردازد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اصطــاح اقناع
بــه وضعیتهایــی اشــاره میکنــد کــه در آن وضعیتهــا تــاش بــه عمــل میآیــد تــا از راه داد و
ســتدهای نمادین(پیــام) تغییــری در نگرشهــا 2یــا رفتــار صــورت گیــرد( .)Lesser,2011:2بدیــن
ترتیــب ،در فراینــد اقنــاع یــک منبــع شــواهد و نتایجــی را بیــان میکنــد و هــدف آن غالــب آمــدن
بــر دریافتکننــده و ایجــاد تغییــر در آن اســت(وردینژاد.)1 :1389 ،
شــایان ذکــر اســت هــر ارتباطــی ،ماهیتــی اقناعــی دارد .اثرگــذاری بــدون برقــراری ارتبــاط،
امکانپذیــر نیســت .پیامدهنــده بــا توســل بــه راههــای مختلــف از طریــق دســتکاری و تغییــر
در شــناخت طــرح اطالعــات و برانگیختــن عواطــف تحریــک احســاس و بــه نمایــش گــذاردن
رفتــار ،بــا هــدف اثرگــذاری بــر مخاطــب ،آنــان را بــه موضــع فکــری یــا انجــام رفتارهایــی فــرا
میخواند(حکیــمآرا.)10:1384،
 .2-1مدلهای ارتباطات اقناعی
نظریــات و مدلهــای ارتباطــات اقناعــی متنــوع اســت و هــر کــدام درصــدد اســت کنشهــای
مخاطــب را بــرای پیــام مــد نظــر اقنــاع کنــد .در ایــن بخــش انــواع مدلهــای اقنــاع مخاطــب در
قالــب جــدول ذیــل بیــان میشــود:

1. persuder

 .2نگــرش نوعــی حالــت آمادگــی ذهنــی اســت کــه از طریــق تجریــه و ســازماندهی شــده اســت و تأثیــر پویــا و جه ـتداری را بــر روی
ّ
موقعیتهایــی کــه بــه آن مرتبــط میشــود ،میگذارد(.ســورین237 :1381 ،؛ و نیــز ر.ک :گیــل
پاسـخهای افــراد بــه تمامــی اشــیاء و
و ادفــر51 :1384 ،؛ حســینی پاکدهــی.)6 :1381 ،
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نام نظریه

توضیحات

الگوی میلر

در این مدل ،اقناعگر که عامل اولیه نمادسازی است .پیام را رمزگذاری میکند و به
ً
مخاطبان نسبتا منفعل انتقال میدهد .حتی هنگامی که فرصت پاسخگویی برای
مخاطب وجود دارد(بوتان و هزلتون.)69 :1378 ،

مدل هاولند ،جنیس و
کلی

در این مدل مطالعه متقاعدسازی تنها بر تعدادی ویژگیهای 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 :راجرز638 :1387 ،؛ مرادی.)68-63 :1384 ،

نظریههای پردازش دوگانه

در این نظریه ها دو مفهوم پردازش از دو سطح از پردازش اطالعات و پاسخهای شناختی
در محور نظریه قرار دارند و سخن از دو سطح از پردازش اطالعات به هنگام درگیری
مخاطب با پیام می شوند(ر.ک.)Petty Cacioppo & Schumann,1983:135 :

مدل بینگلر

در این مدل به تغییر نگرش مخاطب در قالب مهارتهای کالمی و غیرکالمی تأکید
شده است.

مدل کوشش در خور
ELM

این مدل نخستین بار توسط پتی و کاچیوپو مطرح گردید .آنان معتقدند که مردم
ً
درباره پیامها میاندیشند و در پی آن احتماال بحثی ایجاد میشود و استداللی به
جای میماند .لذا آنچه ّ
اهمیت دارد فرایند فکر مخاطبان است که پیرامون پیام شکل
میگیرد .بدین ترتیب ،مفهوم پردازش اطالعات در این مدل مفهومی مهم تلقی می
شود(حکیم آرا.)127 :1384 ،

مدل استشهادی  -نظام
 HSMدار

این مدل از جهات متعدد شبیه مدل کوشش درخور است .مهمترین خدمت این
مدل ،طرح قوانین ساده تصمیمگیری به عنوان واسطهای برای داوری نگرشی درباره
موضوع و نیز طرح این مفروضه است که استشهادها سازههای شناختی حاوی دانش
و اطالعات یادگیری شده است .در این مدل دو رویکرد شناختی به عنوان راههایی
برای تصمیمگیری و داوری پیشنهاد شدهاند .پردازش نظامدار مستلزم اطالعات
فراوان ،امکان و فرصت موشکافی است که به منظور نتیجهگیری و اعتباریابی نتایج
استفاده میشود .در شیوه استشهادی کوششهای شناختی ناچیز و منابع شناختی
کمتری مورد توجه قرار میگیرد(همان)165 :

مدل برلو

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 :محسنیانراد،
)10 :1369
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 .3-1مدل بینگلر؛ اقناع کالمی و غیرکالمی
توجــه بــه مخاطــب و تــاش بــرای تجزیــه و تحلیــل پیــام در شــکلگیری ارتباطــات اقناعــی تأثیــر
فراوانــی دارد .بــا رصــد نظریــات و مدلهــای اقنــاع مخاطــب ،میتــوان نظریــۀ بینگلــر را بــرای
مناظــرات رضــوی ســازگارتر دانســت؛ زیــرا ایــن مــدل اقناعــی بــا توســل بــه تعقــل و احســاس در
قالــب مهارتهــای کالمــی و غیرکالمــی ،ذهنیــت افــراد را جهــت تغییــر رفتــار و وادار کــردن آنهــا
بــه عمــل معینــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (ر.ک :بینگلــر )10 :1367 ،در واقــع ایــن فراینــد هــر
چنــد در بردارنــدة ویژگــی روانشــناختی آزادی اســت و ترغیــب شــونده احســاس میکنــد موافــق
میــل خــود اهــداف و رهنمودهــای تعییــن شــده را انجــام میدهــد ،امــا در واقــع متضمــن نوعی از
فشــار روانــی اســت کــه در مســیر ترغیب ،میــان منطق و اســتدالل منطقــی مـیرود .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 ،میتوانــد بــرای بررســی ارتباطــات میــان فــردی مناســب باشــد.
در اصطــاح علــم ارتباطــات ،نحــوۀ برقــراری ارتبــاط بــه دو نــوع ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی
تقســیم مــی شــود .در واقــع بایــد گفــت اقنــاع ،فراینــدى اســت کــه بــا توســل بــه تعقــل و احســاس
در قالــب مهــارت هــاى کالمــى (شــفاهی) ،غیرکالمــى (زبــان بــدن) و رســانهاى ،ذهنیــت افــراد را
غالبــا بــرای تغییــر رفتــار و وادار کــردن آنهــا بــه عمــل معینــى ،تحــت تأثیر قــرار مــى دهد(بینگلر،
 10 :1367؛ مــرادی .)6 :1384 ،رانــدال هاریســون از بــزرگان علــم ارتباطــات دربــارۀ ارتبــاط
غیرکالمــی مینویســد :اصطــاح غیرکالمــی در طیــف وســیعی از رویدادهــا بــه کار بــرده میشــود
کــه میتوانــد از حالــت چهــره و انقبــاض ماهیچههــا تــا احساســات درونــی بیــان نشــدنی را شــامل
شــود(لیتل جــان .)185 :1384 ،از طــرف دیگــر ،بورگــون راههــای برقــراری ایــن نــوع ارتبــاط را
از طریــق فعالیــت هــای جســمی ،فضاســازی ،صــورت ظاهــر ،حــس المســه ،اســتفاده از صــدا،
زمــان شناســی و مصنوعــات میســر میداند(همــان.)187 :
بــه کارگیــری ایــن الگــو میتوانــد بــه انســان در قانــع ســاختن طــرف مقابــل کمــک شــایانی
نمایــد .از ایــن رو ،در ادامــه بــا تطبیــق ایــن نظریــه ،راهکارهــای موثــر اقنــاع کالمــی و غیرکالمی را
در مناظرههــای امــام رضــا  gبررســی میکنیــم.
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 .2راهکارهای موثر اقناع در مناظرههای امام رضا g
مناظرههــای رضــوی بــه عنــوان ســخنانی اثربخــش و خــاص در تبلیــغ آمــوزه هــای اســامی ناب
در برابــر بــزرگان یهــود و نصــارا و دیگــر پیــروان ادیــان و مذاهــب اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان
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 قدرتگیــری گروههــای کالمــی ماننــد معتزلــه در دربــار عباســیان ،زمینــه بحثهــای 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 شــیوههای مختلــف مخاطــب را اقنــاع کنــد.
 .1-2اقسام اقناع
در ایــن بخــش بــه دو نــوع اقنــاع کالمــی و غیرکالمــی در مناظرههــای امــام رضــا  gپرداختــه
شــده اســت .در واقــع اقنــاع کالمــی بــه کلیــۀ راههــای اثربخــش بــودن گفتوگــو 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 میشــود.
 .1-1-2ارتباط کالمی()Verbal communication
قانــع ســاختن و تفهیــم مفاهیــم آمــوزه هــای دینــی و عقیدتــی از راههــای رســیدن بــه حقیقــت
و دوری از گمــان هــای باطــل و غلــط اســت .از ایــن رو امــام رضــا  gدر مناظرههــای خــود بــا
بــزرگان ادیــان و مذاهــب دســت بــه اقنــاع کالمــی زدهانــد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
 .1-1-1-2حکمت()Wisdom

بــه کارگیــری حکمــت در جهــت اقنــاع مخاطــب برای فهم مطلــب ،یکــی از روشهــای مؤثــر در اقناع
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اســت کــه امــام رضــا gاز ایــن روش براســاس آیــۀ قـرآن(ر.ک :النحــل )125،بهــره برده اســت.
حكمــت بــه معنــای اســتفاده از منطــق صحیــح و اســتدالالت حســاب شــده و دســت انداختــن
در درون فكــر و اندیشــه مــردم و بــه حركــت درآوردن آن و بیــدار ســاختن عقلهــاى خفتــه اســت
کــه مــورد تأکیــد قــرآن در گفتوگوهاســت(بابایی ،1382 ،ج .)612 :2عالمــه طباطبایــی نیــز
حکمــت را بــه معنای برهان ،اســتدالل و ســخن اســتوار(طباطبایی1417 ،ق ،ج)536-534 :12
ذکــر میکنــد .از ایــن رو کاربــرد برهــان و ســخنان محکــم در گفتوگوهــا میتوانــد بــر اثربخشــی
گفتوگــو بیفزایــد؛ همــان گونــه کــه ایــن امــر در مناظرههــای امــام رضــا  gدیــده میشــود و
ایشــان توانســتند بــا کالمــی اســتوار و راســخ ،بــر غنــای بحثهــا بیفزاینــد.
در یکــی از مناظرههــا ،امــام در نهایــت حکمــت و اســتواری مــردی را کــه از وی در بــاب حــدوث
عالــم دلیــل درخواســت نمــود ،بــه روشــنی مجــاب کــرد؛ امــام  gفرمــود :دلیــل حــدوث ،وجــود
توســت؛ چنانچــه پیشــتر نبــودى و الحــال ذى حیــات و موجــودى ،پــس دانســتى كــه خــود ســبب
ایجــاد نفــس خــود نشــدى و تكویــن و ایجــاد تــو از نفــس تــو نیســت و نیــز كینونــت تــو از كســى كه
ّ
ّ
امكانیــت مشــترك و محتاجیــد ،علــت
مثــل تــو بــود نخواهــد بــود؛ زیــرا كــه تــو و مثــل تــو چــون در
ایجــاد خــود و دیگرى نتواننــد گردید(إبــن بابویــه1378 ،ق ،ج 134 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
396؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)36 :3در واقــع امــام بــا توجــه دادن فــرد بــه خــودش ،مخاطــب را
در نهایــت اســتواری کالم و ادلــه نقلــی راهنمایــی میکنــد.
 .2-1-1-2مجادله

از دیگــر روشهــای تبلیغــی و اقناعــی امــام ،مجادلــه اســت .مجادلــه بــه معنــای اســتواری،
اســتحکام و شــدت اســت کــه در کالم و مخاصمــه میــان دو طــرف در جهــت ظهــور حــق و رد باطل
بــه کار مــی رود(مصطفــوی ،1360 ،ج .)63 :2ایــن واژه 29 ،بــار در  16ســوره و  27آیــه بــه کار
رفتــه اســت 1و کثــرت واژه نشــان میدهــد کــه بــرای بیــان بحــث و گفتوگــو میــان دو طــرف بــه
 .1آیــات 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  8و  68؛ العنکبــوت 46 ،
؛ لقمــان  20 ،؛ غافــر 4 ،و  5و  35و  56و  69؛ الشــوری  35 ،؛ الزخــرف  58 ،؛ المجادلــه 1 ،
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کار م ـیرود(ر.ک :العنکبــوت46 ،؛ النحــل.)125 ،
جــدل از واژههایــی اســت کــه همســویی معنایــی بــا اقنــاع دارد .شــهید مطهــری در یــک تعریــف
کلــی در بخــش صناعــات خمــس ،جــدل را قیاســی میدانــد کــه بــا مقبــوالت طــرف مقابــل ،او را
وادار بــه تســلیم کنــد؛ اعــم از آن کــه مقبــوالت طــرف مقابــل ،یقینــی باشــد یــا نباشــد(مطهری،
 ،1381ج .)116 :1گذشــته از روش اقنــاع در جــدال ،از دیــدگاه قرآنــی ،جــدال به دو نوع أحســن
و غیرأحسن(شــاکر و حاجــی پــور )44 :1391 ،تقســیم میشــود کــه اولــی پســندیده و دومــی
مذمــوم شــمرده شــده اســت.
از آنجــا کــه شــیوۀ تبلیغی آن حضــرت ،واقعانگاری و حقیقتگرایی 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 میکــرده اســت .البتــه ایــن مقبوالت
در بیشــتر مــوارد ،مطالــب حــق و صحیحــی نیــز اســت و همیــن نکتــه بــر اعتبــار آنهــا میافزایــد.
در یکــی از مناظرههــا ،هنگامــی کــه مأمــون عــدهای از علمــای ادیــان و متکلمان منطقه خراســان
چــون جاثلیـق ،رأس الجالــوت ،رؤســاى صابئیــن ،هربــذ بزرگ(عالــم و پشــوای بــزرگ زردشــتیان)،
نســطاس رومــی و علمــاى علــم كالم 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 :اى نوفلــى ،مىخواهــى بدانــى مأمــون چــه وقــت از این كار پشــیمان
خواهــد شــد؟ گفتــم :آرى ،فرمــود :وقتــى كــه نظــاره كنــد كــه بــا أهــل تــورات بــا توراتشــان و بــا
اهــل انجیــل بــا انجیلشــان و بــا أهــل زبــور بــا زبورشــان و بــا صابئیــن بــا عبــرى و بــا زردشــتیان
بــه فارســى و بــا رومیــان بــه رومــى و بــا هــر فرقـهاى از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث مىكنــم و
آنــگاه كــه همــه را مجــاب كــردم و در بحــث بــر همــه چیره شــدم و تمــام ایشــان ســخنم را پذیرفتند،
مأمــون درخواهــد یافــت آنچــه بــه دنبــال آن مىباشــد درخــور او نیســت ،در ایــن زمــان اســت كه او
پشــیمان خواهــد شــد(إبن بابویــه1398 ،ق 418 :؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)416 :2
باتوجــه بــه متــن مناظــرۀ فــوق ،امــام از اســتدالل محکمــی از جملــه کتــاب مــورد قبــول همــان
گروههــا ،اینــان را اقنــاع کــرد و باعــث شــد تــا عمــران صابــی مســلمان شــود و اقنــاع شــود و ایــن،
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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همــان جــدال أحســن بــه دور از هرگونــه جــدال و بحــث غیرمنطقــی اســت.
 .3-1-1-2تجربه()Experience

یکــی دیگــر از روشهایــی کــه قــدرت قانعســازی دارد و حضــرت بــرای اقنــاع مخاطــب بــه آن
توصیــه و از آن اســتفاده کــرده ،اســتفاده از تجربــه و علــوم تجربــی اســت .امــام رضــا gتجربــه و
آزمــودن را یکــی دیگــر از منابــع کســب علــم و دانــش معرفــی کــرده اســت .آن حضــرت در مناظــرۀ
خویــش بــا مأمــون حــول محــور خداشناســی ،تجربــه و آزمــودن را مســیری در جهــت شــناخت
بــاری تعالــی ذکــر میکنــد و چنیــن میفرمایــد« :و ّامــا لفــظ خبیــر ،كســى اســت كــه چیــزى
از نظــر او پنهــان نیســت و هیــچ چیــز از دســترس او دور نمىمانــد ،ولــى نــه بــا تجربـ ه و آزمایــش
بــه ایــن صــورت كــه ایــن آزمایــش بــه او چیــزى بیامــوزد ،آنچنــان كــه اگــر ایــن تجربــه و آزمایــش
نبــود ،هیــچ نمىدانســت ،چــون كســى كــه چنیــن باشــد جاهــل اســت و خداونــد تبــارك و تعالــى
از ازل بــه آنچــه مىخواســته خلــق كنــد خبیــر و آگاه بــودهّ ،امــا در میــان مــردم بــه كســى خبیــر
گفتــه مىشــود كــه جاهــل باشــد ولــى در صــدد یادگیــرى و آگاهــى یافتــن برآیــد .در ایــن مــورد
نیــز اســم مــا و خــدا مشــترك اســت ولــى معنــاى آن متفاوت»(إبــن بابویــه1398 ،ق 189 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج .)397 :2و 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 ،کامــا 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 میفرمایــد« :نــزد مــن در ایــن بــاره امــوری اســت کــه آنهــا را تجربــه کــردهام
و درســتی آن را بــه آزمایــش و در گذشــت زمــان دانســتهام ،در کنــار آنچــه رجالــی از گذشــته مــرا
بــر آن آگاه ســاختهاند ،شــامل امــوری کــه انســان نبایــد از آنهــا نــا آگاه باشــد و در تــرك آنهــا
عــذری نــدارد و مــن آنهــا را بــرای امیرالمؤمنیــن (اشــارهای تقیهآمیــز بــه مأمــون) جمــع خواهــم
کرد»(علــی بــن موسی(gمنســوب)1402 ،ق 7 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج.)307 :59

بایــد گفــت در ایــن عبــارت از ســویی روشهــای اســتقرایی مورد اســتناد قــرار گرفته که برآمــده از
تجربـهای 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 آوردهانــد و
بدیــن طریــق اســت کــه امــام تجربــه را یکــی از راهکارهــای اقنــاع کالمــی دانســته و بــه خوبــی
پزشــکان مســیحی و هنــدی را قانــع میســازد(برای نمونههــای بیشــتر ر.ک :ابــن بابویــه:1373 ،
ج.)346 :1
 .4-1-1-2استناد به منابع معتبر

یکــی دیگــر از اثرگذارتریــن راههــای اقنــاع کالمــی کــه بــا بــه کارگیــری آن اقنــاع مخاطبــان بــه
خوبــی انجــام مــی گیــرد ،اســتناد بــه منابــع معتبــر بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر ،میتــوان گفــت
منابــع اولیــه اطالعاتــی( )Primary sources of Informationباالتــر از منابــع ثانویــه اطالعاتــی
( )Secondary sources of Informationاز 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
دیگــران.)278 :1386،
حضــرت رضــا  gهــم یکــی از روشهایــی کــه بــرای اقنــاع بــه کار بردهانــد ،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  nکــه بــه عنــوان رهبــر و زعیــم دینــی و معنــوی تمــام مســلمانان بــه حســاب میآیــد ،در
جامعــة اســامی از اســتناد و پذیــرش خاصــی برخــوردار اســت .در ایــن بخــش این نوع اســتنادات
حضــرت در شــکلگیری ارتباطــات متقاعدگرایانــه تبییــن میشــود.
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  gو دیگــر معصومان در طیف وســیعی
از آموزههایشــان بــوده اســت .بنابرایــن ســخن ،بهرهمنــدی از آیــات قــرآن توســط فــرد مناظرهگــر،
نشــانۀ تســلط علمــی فــرد بــه متــون دینــی دیــن اســام اســت و ایــن مهــم ،در مناظرههــای امــام
رضــا  gبــا ســلیمان مــروزی بــه خوبــی نمایــان اســت .آن جــا کــه در ایــن مناظــره ،ســلیمان از
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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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 یثب ـت» (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
بابویه1398 ،ق 443 :؛ إبن بابویه1378 ،ق ،ج 180 :1و  181؛ طبرســی1403 ،ق ،ج)401 :2
همچنیــن امــام  gدر مناظــره بــا ابوقــره دربــارۀ ســخن گفتــن خداونــد به آیــات متعــددی از قرآن
اســتناد کــرده اســت(األنعام103،؛ طــه110،؛ الشــوری11،؛ النجم()13،ابــن بابویــه،1398 ،
.)112-111
در جایــی دیگــر امــام در مناظــره خویش بــا بزرگ یهودیان و مســیحیان اســتناد بــه عهدین(متون
دینــی) آنــان کــرده(ر.ک :إبــن بابویــه1398 ،ق 418 :؛ طبرســی1403 ،ق ،ج )416 :2و بایــد
پیــش از هــر چیــز توجــه داشــت کــه در نمونههــای موجــود از ایــن گونــه اســتناد در احادیــث
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 رضــا gاگــر اصــل انتســاب آنهــا بــه حضــرت مفروغعنــه تلقــی شــود ،در فقراتــی کــه بــه
آنهــا ارجــاع میشــود 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
مخاطــب حضــرت بــه آســمانی و وحیانــی بــودن آن معتقــد باشــد(ر.ک :پاکتچــی و دیگــران،
 ،1392ج.)420 :2
البتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــی تردیــد اســتناد بــه قــرآن و منابــع مــورد قبــول بــزرگان مذاهــب
اســامی و دیــن مســیحی و یهودیــت توســط شــخص امــام باعــث قانــع ســاختن طــرف مقابــل
شــده و جلــوی هرگونــه شــبهه پراکنــی را مــی گیــرد.
ب .اســتناد بــه ســیرۀ نبــوی :امــام رضــا  gکــه در دوره حساســی از عهــد امامــت( زمــان
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خلفــای عباســی یعنــی هــارون ،امیــن و مأمــون ) زیســته اســت ،در بیانــات خویــش از اســتناد بــه
کالم پیشــینیان ،مثــل رســول خــدا  nو پدرانــش بهــره گرفتــه اســت .بی شــک اســتناد امــام رضا
 gبــه کالم جــد بزرگوارشــان حضــرت محمــد nدر 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
 nمــی 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 عمــران31،؛ األحــزاب21،؛ الحشــر ) 7،و امانتــداری در انتقــال ســخنان
پیامبــر nبــه آینــدگان اشــاره کــرد کــه باعــث مــی شــد تــا کالم مســتند بــه ایشــان را بــه راحتــی
پذیرفتــه و بــرای خــود حجــت بداننــد ،در نتیجــه اســتناد بــه کالم آنــان ،بــه ویــژه ســخن پیامبرn
موجــب اعتبــار یافتــن مدعــا میشــد(ر.ک :واســعی.)258-254 :1395 ،
ّ
عبدالســام بــن صالــح هــروی و امــام آمــده کــه میگوید:
بــه عنــوان نمونــه در گفتوگــوی میــان
از حضــرت رضــا  gپرســیدم :نظــر شــما دربــاره ایــن حدیــث كــه اهــل حدیــث نقــل مىكننــد:
«أهــل ایمــان از منــازل و مقامــات خــود در بهشــت ،خــدا را زیــارت مىكننــد» چیســت؟ امــام
فرمــود :اى أبوالصلــت ،خداونــد تبــارك و تعالــى حضــرت محمــد  nرا بــر تمــام مخلوقــات ،حتى
فرشــتگان و انبیــاء عظــام ،برتــرى داده اســت و بیعــت كــردن بــا او را بــه منزلــه بیعــت بــا خــود
ســاخته و زیــارت و دیــدار پیامبــر را در دنیــا و آخــرت بــه منزلــه زیــارت و دیــدار خــود شــمرده اســت
و دلیــل بــر ایــن مدعــى ،آن اســت کــه خداونــد مىفرمایــد« :هــر كــس از پیامبــر پیــروى كنــد از
خــدا پیــروى كــرده است(».النســاء  )80 ،و نیــز در جــای دیگــر فرمــود« :كســانى كــه بــا تــو بیعــت
مىكننــد ،در واقــع بــا خــدا بیعــت مىكننــد؛ دســت خداونــد [بــراى بیعــت كــردن] بــاالى دســت
آنهاســت(».الفتح )10 ،و نیــز رســول خــدا  nفرمودنــد« :هــر كــس در زمــان حیــات مــن یــا بعد
از مرگــم بــه دیــدار و زیــارت مــن بیایــد خداونــد را زیــارت نمــوده اســت» و درجــه و مقــام پیامبــر
 nدر بهشــت از تمــام درجــات باالتــر اســت ،پــس هــر كــس از درجــه و مقــام خــود در بهشــت ،آن
حضــرت را زیــارت كنــد ،خداونــد تبــارك و تعالــى را زیــارت كــرده اســت(»....إبن بابویــه1398 ،ق:
117؛ طبرســی1403 ،ق ،ج 408 :2و 409؛ بحرانــی ،1374 ،ج )538 :5حضــرت در ادامــه
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همیــن مناظــره در پاســخ بــه عبدالســام بــن صالــح هــروی در خصــوص اینکــه ثــواب گفتــن الإلــه
إال اللــه نظــر كــردن بــه وجــه و صــورت خــدا اســت بــه حدیــث معــراج پیامبــر nتصریــح نمــوده
اســت(همان) .همچنیــن حضــرت در مناظــره دیگــری بــه حدیــث نبــوی دربــارۀ فــرود آمــدن
خداونــد متعــال بــه آســمان دنیــا اســتناد نمودنــد (ر.ک :همــان .)176 :بــه نظــر میرســد امــام بــا
بهرهمنــدی از ســنت و کالم نبــوی عــاوه بــر ایجــاد گفتمانــی سیاســی -فرهنگــی موجــب اقنــاع
کالمــی در مخاطــب نیــز شــدهاند.
 .5-1-1-2قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر(استدالل همراه با پرسش)

امامــان معصــوم bگاهــی در برابــر شــبهات مخالفــان بــه جــای بحــث و اســتداللهای
پیچیــده ،بــا طــرح پرسـشهایی ســاده و بیدارکننــده ،مخاطــب را اقنــاع میســاختند .بدیــن
معنــا هــر کــس کــه ادعایــی داشــت ،بــا پرســش هایــی کــه از او میکردنــد ،وی را متقاعــد
کــرده و از جهــل خودشــان آگاه و آمــادۀ شــنیدن کالم حــق میکردنــد؛ یعنــی از مرحلــۀ
انــکار بــه مرحلــۀ شــک میرســیدند و در ایــن زمــان آنــان منتظــر شــنیدن حــق شــده و بــه
بهتریــن وجــه ممکــن اقنــاع ســازی مخاطــب توســط امــام انجــام میگرفت(حلیمــی جلــودار،
پاتیــار.)11 :1393 ،
در مناظــرۀ امــام بــا ســلیمان مــروزی وقتــی ســلیمان از صفــات خداونــد چــون حــی ،ســمیع،
بصیــر و قدیــر پرســید و امــام پاســخ داد ،پــس از آن ایــن شــخص امــام بــود کــه در جایــگاه
پرسشــگر قــرار گرفــت و شــروع بــه پرســش همــراه بــا اســتدالل از ســلیمان نمــود و توانســت
بــه طــرز شــگفت-آوری ســلیمان را مجــاب کنــد .آنجــا کــه امــام فرمــود :آیــا تــو و دوســتانت بــر
اســاس آنچــه مىدانیــد و مىفهمیــد بــا مــردم بحــث كالمــى مىكنیــد یــا بــر اســاس آنچــه
نمىدانیــد و نمىفهمیــد؟ گفــتّ :
البتــه بــر اســاس آنچــه مىدانیــم و مىفهمیــم ،امــام فرمــود:
آنچــه مــردم مىداننــد و قبــول دارنــد ایــن اســت كــه ارادهكننــده غیــر از خــود اراده اســت و
نیــز ارادهكننــده قبــل از اراده موجــود بــوده و فاعــل غیــر از مفعــول اســت و ایــن مطلــب گفتــۀ
شــما را كــه مىگوییــد :اراده و ارادهكننــده یــك چیــز هســتند ،باطــل مىكنــد ،ســلیمان گفــت:
قربانــت گــردم ،ایــن مطلــب بــر اســاس فهــم و دانســتههاى مــردم نیســت ،امــام فرمــود :پــس
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ّ
بــدون اینكــه معرفــت و اطالعــى داشــته باشــیدّ ،ادعــاى علــم مىكنیــد و مىگوییــد :اراده نیــز
ماننــد ســمع و بصــر اســت و لــذا اعتقــاد شــما بــر اســاس عقــل و علــم نیســت .ســلیمان جوابــى
نداشــت كــه بگوید(طبرســی1403 ،ق ،ج 404-401 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج-333 :10
 .)335در ادامــه همیــن مناظــره امــام gدربــاره واقــف بــودن خداونــد از بهشــت و دوزخ ســؤال
و اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــرای ســلیمان ذکــر میکنــد .در ایــن هنــگام هــم ســلیمان
جوابــى نداشــت کــه بدهد(همــان).
هــر چنــد ســلیمان بــر حقانیــت امــام گــردن نمینهــد و در پاســخ بــه حضــرت ســکوت
میکنــد؛ امــا در همیــن مناظــرات امــام بــه وســیله اقنــاع کالمــی خــود را در جایــگاه پرسشــگر
قــرار میدهــد و بــا ایــن کار بــه گونـهای غیــر مســتقیم آنــان را اقنــاع و بــه همیــن دلیــل ســکوت
میکنــد.
مناظــرۀ دیگــر میــان جاثلیــق از بــزرگان نصــارا و امــام رضــا  gدر حضــور مأمــون و بــزرگان
حکومتــی اســت کــه حضــرت خــود را در جایــگاه پرسشــگر قــرار میدهــد تــا بــا گرفتــن جــواب
از مخاطــب ،گام بــه گام بــه اقنــاع ســازی شــان میپــردازد .بــه گون ـهای کــه جاثلیــق در پایــان
مناظــره گفــت :بهتــر اســت دیگــرى ســؤال كنــد ،ســوگند بــه حـ ّـق مســیح كــه مــن فكــر نمىكردم
در علمــاى مســلمین كســى مثــل شــما وجــود داشــته باشــد(ر.ک :إبــن بابویــه1398 ،ق-420 :
423؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)420-416 :2
 .6-1-1-2مناظره به صورت منظم و منطقی

یکــیاز راهکارهــای اقنــاع کالمــی امــام رضــا  gدر مناظــره هــا،مناظــرهبــه صــورتتــک بـه
تــک اســت(صادقیان .)76-66 :1388 ،در ایــن ســبک از مناظــره کالمــی ،فــرد مناظرهگــر بــه
صــورت منظــم و منطقــی و تــک بــه تــک بــه مناظــره پرداختــه کــه ایــن امــر د ر ارائــهپیــام،تمرکــز
ث میشــود ؛ زیــرا
ی توســط ناظــران بح ـ 
ل جانب ـ 
ح مســائ 
فــردرا افزایشمیدهــد ومانــعازطــر 
یمیمانــدکــهطرفیــن
ل بــی پاســخباقـ 
د ر غیــرایــنصــورت  ،پـسا ز انــدکزمانـیآن قــد ر مســائ 
ع ومرجــع
نمیکنــد.همچنیــن،ارائ ـ ه منب ـ 
مناظــر ه را درادام ـ ه بحــث و پاســخگویی،ســرگردا 
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کل بحــث،نیــازاصلــییــکمناظرهعلمی،مســتدلومنســجم
معتبـ ر درطــرحســؤال  ،پاســخ و در ِ 
ش همــوارهبراســاسکتابوشــریعتمــور د وثــوق
اســت.امــامرضــا  gنیــزد ر مناظــراتخوی ـ 
ف مناظــرهرا نیــزدربحــثمســتقیم  ،بــهمنبــعرجــوع
ل میکردنــد و حتیطــر 
طرفیــن،اســتدال 
میدادنــد.ازآنجملـ ه د ر 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 بابویــه1398 ،ق430-417 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج.)423-415 :2
 .7-1-1-2بهرهگیری از تشبیه و تمثیل

در مــدل ارتبــاط کالمــی حضــرت هنگامــی کــه ایشــان بــه اقامــه حجــت و دلیــل میپرداختنــد،
در مــواردی از مثالهــای ســاده و ملمــوس اســتفاده میکردنــد تــا مجالــی بــرای شــک و تردیــد
مخاطــب باقــی نمانــد .از جملــه ایــن گونــه مــوارد ،مســئله تدفیــن پــدر آن حضــرت ،امــام موســی
کاظــم  gمیباشــد .برخــی بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه امــام رضــا  gدر مراســم تدفیــن پــدر
بزرگــوار خــود شــرکت نداشــتند؛ زیــرا در آن زمــان امــام gدر مدینــه بودنــد و امــام کاظــم gدر
بغــداد بــه شــهادت رســیده بودنــد .امــام رضــا  gدر پاســخ بــه علــی بــن ابــی حمــزه از رهبــران
فرقــه واقفیــه ،از تجهیــز امــام حســین  gدر کربــا پرســیدند ،وی گفــت :علــی بــن حســین
 gعهــدهدار تجهیــز و تدفیــن پــدر شــدند ،امــام بــرای اتمــام ّ
حجــت و اقنــاع کالمــی در ایــن
مناظــره از او پرســیدند :علــی بــن حســین  gدر کجــا بــود؟ او در پاســخ گفــت :در کوفــه زندانــی
عبیداللــه .امــام فرمودنــد :اگــر علــی بــن حســین بــا ایــن کــه زندانــی بــود ،از کوفه بــه کربــا رفت،
مــن هــم کــه زندانــی نبــودم ،آســانتر میتوانســتم از مدینــه بــه بغــداد بیایــم ،بــدون آنکــه کســی
اطــاع پیــدا کند(عطــاردی1406 ،ق .)553 :همچنیــن امــام  gدر مناظــره بــا عمــران صابــی،
از تمثیــل آینــه و تصویــر انســان در آینــه و نــور ،در موضــوع نســبت خداوند بــا مخلوقاتش اســتفاده
میکند(ابــن بابویــه ،1373 ،ج.)112 :1

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران)

 .2-1-2ارتباط غیرکالمی()Nonverbal communication

امــام رضــا  gدر مناظرههــای خــود در قالــب جــدال أحســن ،عــاوه بــر آنکــه از کالم در قانــع
ســازی بهــره میبــرد ،از اقنــاع غیرکالمــی نیــز بــرای اقنــاع مخاطــب اســتفاده میکنــد .از ایــن رو
روشهــای اقنــاع غیرکالمــی کــه در ســیر مناظرههــای امــام ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه در ایــن
بخــش بررســی میشــود:
 .1-2-1-2زبان بدن()Body languege

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 ،میتواننــد
بــه کمــک ایــن عالیــم و حــرکات ،عــاوه بــر آگاهــی از اهــداف و مقاصــد واقعــی افــراد ،مقصــود مد
نظــر خــود را بــه طــرف مقابــل بقبوالننــد .در واقــع میتــوان گفــت تمــام کســانی کــه بــه نحــوی بــه
ارتباطــات و بــه ویــژه ارتباطــات غیرکالمــی پرداختهانــد ،بــه حــرکات چهــره بهــای ویــژهای داده و از
آن بــه عنــوان یکــی از ارکان عمــدة پیامهــای غیــر کالمــی نــام بردهانــد« .مــارک نــاپ» مینویســد:
«چهــره در فراگــرد ارتباطــی میــان اشــخاص بــه گونــه ای بالقــوه ازتــوان ارتباطــی باالیی برخــوردار
اســت .چهــره اولیــن جایــگاه نشـ اندهندۀ وضعیــت عاطفــی افــراد اســت کــه تأثیــر شــگرفی بــر
نگرشهــای میانفــردی میگــذارد .چهــره بازخــورد غیرکالمــی دیگــران اســت کــه از آن بــه
حرکــت شناســی تعبیــر میشــود»(فرهنگی 290 :1374 ،و 291؛ لیتــل جــان.)187 :1384 ،
از ایــن منظــر یکــی از راهکارهــای مهــم در قانــع ســاختن فــرد در گفتوگوهــا ،بهــره بــردن از
زبــان بــدن اســت کــه از حــاالت و رفتــار فــرد میتــوان بــه هــدف اصلــی متکلــم پــی بــرد .یعنــی از
طریــق رفتــار ،رنــگ رخســار و انتــزاع ماهیچههــای اعضــای بــدن بــرای انتقــال پیامهــا ،حرکاتــی
شــکل میگیــرد کــه بــا شــناخت آنهــا حتــی میتــوان 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(کلینی1407 ،ق ،ج78 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
 .)398-396در جایــی دیگــر وقتــی حســادت بنــی هاشــم نســبت بــه امــام رضــا  gدر مقابــل
مأمــون بــروز کــرد ،مأمــون بــرای نشــان دادن مقــام امــام بــه بنــی هاشــم ،امــام را دعــوت کــرد و
ّ
امــام بعــد از نشســتن بــر منبــر ،مدتــى ســر بــه زمیــن داشــت و بــا أحــدى از مــردم تكلــم 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 بابویــه1398 ،ق34 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج )400-398 :2و 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 نگاههــای خــاص و معنــاداری کــه حضــرت بــه مخاطبیــن خــود داشــته،
حامــل پیامهایــی 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.
 .2-2-1-2سیرۀ عملی

از دیگــر راههایــی کــه امــام رضــا  gبــه 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
میشــدند و نگــرش و افــکار جدیــدی در آن هــا بــه وجــود میآمــد .بــرای نمونــه بــه نقــل از
محمدبــن حســن نوفلــی ،در ســیرۀ عملــی امــام رضــا  gقبــل از رفتــن به مجالــس مناظــره آمده
اســت کــه :امــام ابتــدا وضــو بــرای نمــاز میگرفــت و مقــداری شــربت ســویق(نوعى خوراكــى از
قبیــل آش یــا حلیــم) میــل فرمــوده و قــدرى نیــز بــه مــا مــی دادنــد ،آنــگاه همــه خــارج شــده نــزد
مأمــون رســیدیم(إبن بابویــه1378 ،ق ،ج156 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)279 :63ایــن 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 ،میتوانــد در طــی مناظــره ســودبخش باشــد و موجــب انتقــال
مفاهیــم بــه شــیوۀ درســت بــه مخاطــب و قانــع ســازی وی شــود؛ چــرا کــه آرامــش ظاهــری و
داشــتن چهــرۀ بشــاش و دور از اخــم و عصبانیــت بــه وضــوح احساســات و عواطــف فــرد را نشــان
میدهــد کــه میتوانــد مناظــره را اثربخشتــر کنــد.
 .3-2-1-2خوشخلقی فرد اقناعکننده به طرف مقابل خود

از دیگــر روشهــای غیرکالمــی مؤثــر بــر اقنــاع مخاطــب در مناظرههــا ،خوشخلقــی فــرد
اقناعکننــده بــه طــرف مقابــل خــود اســت .زیمبــاردو و لیــپ از روانشناســان بــزرگ اذعــان دارنــد
کــه پیامهــای افــراد خنــدهرو و مهربــان ،اغلــب بیــش از پیامهــای ارائ ـ ه شــده دیگــر افــراد مــورد
اســتقبال و یــا حتــی مــورد پذیــرش مخاطبــان قــرار میگیــرد؛ چــرا کــه مهربانــی و داشــتن ظاهــر
خوشــایند از منظــر روانــی فاصلــه بیــن دو طــرف مخاطبــان و پیامرســان را از بیــن میبــرد .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
جــدال أحســن را بــه شــدت نهــی کــرده و قــرآن کریــم و ســخنان امامــان معصــوم  bگویــای
آن اســت کــه افــراد در حیــن ســخن گفتــن بایــد اصــول ابتدایــی مناظــره را رعایــت کننــد و بــا
خوشخلقــی و مهربانــی پاســخگوی طــرف مقابــل باشــند و از خشــونت و یکدندگــی دوری کننــد.
از ایــن رو در مناظرههــای امــام رضــا  gمیبینیــم کــه آن حضــرت در کمــال خوشخلقــی و بــا
ســعۀ صــدر بــه ســؤاالت مخاطبــان پاســخ میگویــد و مســیر مناظــره را پیــش میبــرد؛ تــا جایــی
ـب امــام بــه دلیــل روشــنگری وی بــا دالیــل روشــن قانــع میشــود و به علــم امــام اعتراف
کــه مخاطـ ِ
میکنــد و حتــی مســلمان میشــود.
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه مباحثــی کــه گذشــت فراینــد گفتوگــوی اقناعــی براســاس مــدل بینگلــر در
مناظــرات رضــوی را میتــوان 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،
مجادلــه (جــدال أحســن) ،تجربــه ،اســتناد بــه منابــع معتبــر ( قــرآن و عهدیــن ،کالم و ســنت
نبــوی) ،قــرار گرفتــن در جایــگاه پرسشــگر (اســتدالل همــراه با ســوال) ،مناظــره به صــورت منظم
و منطقــی و بهرهگیــری از تشــبیه و تمثیــل و اقنــاع غیــر کالمــی از طریــق روشهایــی چــون زبــان
بــدن ،ســیرۀ عملــی و خــوش خلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود انجــام
گرفــت کــه موفقیــت آمیــز و بــه نحــو شایســتهای 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 گفتوگوهــا خواهــد بــود .از ایــن رو الزم اســت بــا
نگاهــی موشــکافانه و علمــی در قــرآن ،نهــج البالغــه ،مناظرههــا و نامههــای امامــان روشهــای
اقنــاع ســازی اســتخراج و طبقــه بنــدی شــود و بــا اســتفاده از الگوی جامــع و مانع اثربخشــی کالم
بــر مخاطــب ،در زندگــی روزمــره و در تعامــات کشــورهای اســامی بــا یکدیگر بــه کار گرفته شــود؛
چــرا کــه تنهــا الگــوی گفتوگــوی ثمربخــش کالم قــرآن ،پیامبراکــرم  nو امامــان اهــل بیــت b
هســتند کــه بــه خوبــی از ایــن روش بهرهبــرده و تأثیرگــذار بودهانــد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران)

منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ إبن بابویه ،محمد بن علی1378(.ق) .عیون االخبارالرضا  .gتحقیق مهدی الجوردی .تهران :نشر جهان.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ .)1373( .ترجمه عیون االخبارالرضا  .gترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری .تهران :صدوق.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1398( .ق) .التوحید .تحقیق هاشم حسینی .قم :نشر جامعۀ مدرسین.
ـ ابن منظور ،محمدبن مکرم1414(.ق) .لسان العرب .بیروت :،دارالفکر .چاپ سوم.
ـ ارزانی ،حبیب رضا؛ ربانی اصفهانی ،حوریه«.)1391( .سبک ارتباطی اخالق رضوی در تعامل با پیروان ادیان با تکیه بر مناظرات
امام .»gفصلنامه علمی -ترویجی اخالق .سال .2ش .6.صص.66-39:
ـ الیاسی ،محمدحسین« .)1388 ( .مبانی نظری و عملی اقناع و مجاب سازی» .فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج .سال دوازدهم.
ش  .45صص.72-41:
ـ ام برکو ،ری؛ ولوین ،اندر و آر؛ ولوین ،دارلین .)1386(.مدیریت ارتباطات :فردی و عمومی .ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داود
ایزدی .تهران :نشر پژوهش های فرهنگی .چاپ پنجم.
ـ امیر کاوه ،سعید؛ اسالمی ،شعیب« .)1395( .روش اقناع مخاطب در نهج البالغه» .فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسالمی.
سال بیست و دوم .ش .3صص.214-175:
ـ بابایی ،احمدعلی .)1382 (.گزیدۀ تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب اإلسالمیه .چاپ سیزدهم.
ـ بحرانی ،سید هاشم .)1374( .البرهان فی تفسیرالقرآن .قم :،نشر مؤسسۀ بعثت.
ـ بینگلر ،اتولر .)1367( .ارتباطات اقناعی .ترجمة علی رستمی .تهران :نشر مرکز تحقیقات ،مطالعات و سنجش برنامههای صدا و
سیما.
ـ بوتان ،کارل ،هزلتون ،وینسنت .)1378( .نظریههای روابط عمومی .ترجمه علیرضا دهقان .تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات
رسانهها.
ـ پاکتچی ،احمد و دیگران .)1392 ( .ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا  .gتهران :نشر دانشگاه امام صادق  gبا
همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا  gو پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ـ حسینی پاکدهی ،علی .)1381( .مبانی اقناع و تبلیغ .تهران :نشر آن.
ـ حکیمآرا ،محمدعلی .)1384( .ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ .تهران :سمت.
ـ حلیمی جلودار ،حبیب اله ؛ پاتیار ،عزت اله « .)1393 ( .هدف شناسی اقناع در تربیت با تأکید بر داستان حضرت ابراهیم  gدر
قرآن» .پژوهشنامه معارف قرآنی .سال پنجم .ش  .19صص.30-7 :
ـ دیانی ،محمد شمس الدین؛ واسعی ،علیرضا .)1386( .درآمدی بر روشهای تبلیغی ائمه  .bقم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی.
ـ راجرز ،اورت .)1387( .تاریخ تحلیلی علم ارتباطات :رویکردی شرح حال نگارانه .ترجمه غالمرضا آذری .تهران :دانژه.
ـ رضازاده کهنگی ،فریبا؛ فارسینژاد ،علیرضا« .)1394( .اصول علمی و اخالقی مناظرههای رضوی» .فصلنامه علمی پژوهشی
فرهنگ رضوی .سال .3ش .9صص.58-37:
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

53

54
ـ سپنجی ،امیر عبدالرضا؛ مؤمن دوست ،نفیسه « .)1390( .اقناع و تغییر نگرش ،جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم g؛
مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا  .»gدوفصلنامه دین و ارتباطات .سال هجدهم .ش  .2صص.144-117:
ـ سورین ،ورنر جوزف .)1381 ( .نظریههای ارتباطات .ترجمه علی رضا دهقان .تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ـ شاکر ،محمد کاظم ؛ حاجی پور ،حسین «. ) 1391 ( .معیارها و ضوابط اقناع اندیشه مخاطب از قرآن کریم» .ماهنامه علمی-
ترویجی معرفت .سال بیست ویکم .ش . 181صص.54-39:
ـ صادقیان ،محمد « .)1388 ( .نگاهی به شیوه مناظره امام رضا .»gفصلنامه علمی -ترویجی مشکوه .ش  .102صص-60:
.76
ـ طباطبایی ،محمدحسین1417 (.ق) .المیزان فی تفسیرالقرآن .قم :دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.
چاپ پنجم.
ـ طبرسی ،احمد بن علی1403 ( .ق) .اإلحتجاج علی أهل اللجاج .تحقیق محمدباقر خرسان .مشهد :نشر مرتضی.
ـ عباسی ،سکینه« .)1388( .تبیین شیوههای مناظرات امام هشتم» .پایاننامه کارشناسی .دانشکده علوم قرآنی خوی.
ـ عطاردی ،عزیز الله1406( .ق) .مسند اإلمام الرضا .gمشهد :آستان قدس رضوی.
ـ علی بن موسی(gمنسوب)1402 ( .ق) .طب اإلمام الرضا .gتحقیق محمدمهدی نجف .قم :دارالخیام.
ـ فتح الهی ،ابراهیم و کاملی ،ابراهیم« .)1394( .فرآیند اقناع در قرآن کریم» .فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث .دانشگاه الزهرا
 .hسال دوازدهم .ش  .1صص.99-75:
ـ فرهنگی ،علی اکبر .)1374 ( .ارتباط انسانی .تهران :نشر رسا .چاپ هفدهم.
ـ فیروزآبادی ،مجد الدین محمد بن یعقوب2005( .م) .قاموس المحیط .بیروت :مکتب تحقیق التراث فی مؤسسة الرسالة .چاپ
هشتم.
ـ کرم پور ،زهرا؛ حسومی ،ولی الله؛ خاکپور ،حسین« .)1394( .اقناع مخاطب در نهج البالغه» .فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه.
سال سوم .ش  .9صص.53-27:
ـ کلینی ،محمدبن یعقوب1407 ( .ق) .کافی .تهران :دارالکتب اإلسالمیه .چاپ چهارم.
ـ گیل ،دیوید ،بریجت ،ادفر .)1384 ( .الفبای ارتباطات .ترجمه رامین کریمیان و همکاران .تهران :مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه
ها.
ـ لیتل جان ،استیفن .)1384 ( .نظریههای ارتباطات .ترجمۀ مرتضی نوربخش و اکبر میرحسنی .تهران :نشر جنگل.
ـ مرادی ،حجت الله .)1384 ( .اقناع سازی و ارتباطات اجتماعی .تهران :نشر ساقی .چاپ دوم.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403 ( .ق) .بحاراألنوار .بیروت :داراحیاء التراث العربی .چاپ دوم.
ـ محسنیا نراد ،مهدی .)1369( .ارتباطشناسی .تهران :سروش.
ـ مصطفوی ،حسن .)1360( .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ مطهری ،مرتضی .)1381( .آشنایی با کلیات علوم اسالمی .تهران :نشر صدرا .چاپ سی و یکم.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرات تاریخی امام هشتم با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر .مشهد :نشر بنیاد پژوهش های
اسالمی آستان قدس رضوی .چاپ دوم.
ـ واسعی ،علیرضا« .)1395( .تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)» .فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ رضوی.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

55

)جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران

.276-251: صص.16  ش.سال چهارم
. دانشکده مدیریت: تهران. تئوریهای ارتباطات.)1389( . فریدون،ـ وردینژاد
 ـLesser, laurie ( 2011), Persuading Your Audience , USA: Brandeis University.
 ـSheidel ,Thomas .(1967). Ersuasive speaking, scott, foresman and co,Glen biew.
 ـPetty, Richard.E, Cacioppo, John, schumann, David,(1983), "Central and peripheral
routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement", Journal of
Consumer Research, volom 10.

 فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی1399  تابستان،30  شماره،سال هشتم

