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چکیده
در طرح تبلیغ ِی موفق « ،گیرایی سخن و اثرگذاری روانی با هدف تغییر رفتار مخاطبان» که در علم

روانشناسی اجتماعی از آن به «نفوذ اجتماعی» تعبیر میشود؛ از اهمیت زیادی برخوردار است .از روش
های نفوذ اجتماعی انبیا میتوان به کاربست توأمان نصیحت و قدرت ،اقناع مخاطب ،تفاهم فرهنگی،
اعتمادسازی (از طریق ارائه علم راستین ،خیرخواهی و استفاده از نیروهای فراطبیعی) ،مهندسی ذهن
تجربی مخاطب (از طریق جدل ،تأدیب غیرمستقیم ،صحنهسازی و همراهی ارشادی با مردم) ،ارتباط
مستمر اشاره کرد .نوشتار پیشرو بر آن است با روش توصیفی تحلیلی ،با نگاه مقایسهای موارد مذکور در
عصر ظهور را بررسی کند .بر این اساس استفاده همزمان از روشنگری علمی و قیام به سیم ،ارائه تمام
معجزات انبیا ،مهندسی ذهن تجربی مردم با نشان دادن الگوی اکمل از اسالم در وجود مبارک امام
زمان؟جع؟ ،باورپذیر کردن کارآمدی بانوان شایسته در تحقق تمدن جدید اسالمی و دولت کریمه
حضرت حجت؟جع؟ و  ...از روشهای نفوذ اجتماعی در عصر ظهور به شمار میآیند.
کهای اثرگذاری ،تمدن جدید اسالمی ،عصر
واژگان کلیدی :طرح کلی انبیا ،روانشناسی جذب ،تاکتی 
ظهور.
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مقدمه

هر انسانی که از عقل و حکمت برخودار باشد – ولو نه از عصمت  -در حرکتی بلندمدت،
تاکتیکها و اختیارهای موضعی خواهد داشت (مقام معظم رهبری :1390 ،ص .)16انبیا و
امامان؟مهع؟ که خود برای استکمال و برانگیختن عقل مردم مبعوث شدند 1،و ازآنجا که معطی

نمیتواند فاقد باشد؛ خود ،اعقل عقال هستند .با این رویکرد ،حرکت انبیا و امامان؟مهع؟ نیز ،از یک
طرح و نقشه عقالیی و منطقی برخوردار است و لذا حرکت انبیا و امامان؟مهع؟ نیز ،حرکتی فرا نسلی

و مانند حلقههای زنجیر بههم پیوسته است .همچنین برای فهم مسیر مهدویت ،باید نگاه
جامعتری نسبت به طرح کلی حرکت انبیا و امامان؟مهع؟ داشت تا برای تحقق ظهور در تمام ابعاد
ظرفیتی زمینهسازی شود؛ چه این که حضرت حجت؟جع؟ ادامه سلسله داعیان االهی است.

2

همچنین طبق آموزههای اسالمی ،تعالی انسان تحت برنامهای کالن در حیات مادی و معنوی

در جریان است که این ،با پرورش استعداد بشر در جنبههای مختلم همراه است .ارائه این طرح
کلی موجب از بین بردن قرائتهای ناهمگون ،صیانت از معارف دینی و ارائه چارچوب و ترسیم
راه آینده میشود؛ چه این که در مسئله انتظار فعال ،عمل بر اساس چارچوبی برآمده از طرح کلی
انبیا و امامان؟مهع؟ ضرورت دارد .از آنجا که هر طرح کلی ،دارای ویژگیهای ثابت و متغیر نیز

ساختارهای ایجابی و سلبی است؛ در مقاله حاضر فقط به یک بعد آن ،یعنی مؤلفههای نفوذ
اجتماعی پیامبران در این طرح پرداخته میشود .با این توضیح که برخی از ویژگیها بین تمام

انبیا مشترک بوده و آن از آیاتی که تمام انبیا را مورد خطاب قرار داده؛ قابل اصطیاد است؛ مانند
ارائه بینات ،3عصمت در تلقی ،نگهداری و ابالغ وحی 4و دعوت به توحید( 5جوادی آملی:1394 ،
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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ول» (نهج
« .1وال بعث اهلل رسوال و ال نبیا حّت يستمكل العقل» ( کلینی :1430 ،ج ،1ص ،12ح )11؛ « َو ُّی ِثی ُّجُروا ُل ْم ع ِائ َن العق ِ
البالغه ،خ.)1

َ « .2
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اب َو ْال ِم َيز َان ِل َي ُق َ
الن ُاس ِبال ِق ْس ِط>(حدید.)25 :
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ون> (انبیا.)25 :
َ < .5وما أر َسلنا ِمن ق ْب ِلك ِمن ر ُسول ِإلا ن ِوحي ِإل ْيهِ أنه لا ِإله ِإلا أنا فاع ُبد ِ

ج ،6ص .)56-41با این حال ،تمام انبیا در کنار بینش توحیدی و اصول ثابت ،به فراخور
نیازهای جامعه خویش ،الگوی تبلیغی خاصی داشتند .بنابراین ،با وجود تفاوتهای ایشان در
انتخاب نوع شیوه بیان ،برخی از اصول حاکم در ارائه مفاهیم دینی مشابهتهایی نیز وجود

دارد .بر این اساس ،اصل نفوذ اجتماعی ،از ویژگیهای ثابت ولی مؤلفههای آن از ویژگیهای
متغیر این طرح کلی است .با این توضیح که اصل «وجود نفوذ اجتماعی» پیامبران ،به منظور
عملی کردن محتوای تبلیغی شان امری ثابت و غیرقابل جایگزین است و حال آن که نوع اجرای
راهبردهای نفوذ اجتماعی قابل تغییر است .این تغییرات بر اساس زمان و مکان و به طور کل

شرایط خاص هر ملت انجام میپذیرد.
انبیای االهی گرچه از نظر زمان ،مکان و سایر لوازم مادی از یکدیگر جدا بودند؛ در حقیقت به

هم پیوستهاند؛ چرا که حق در مظاهر گوناگون ظهور می کند؛ اما واحدی متصل است و باطلها،

حتی اگر کنار هم باشند؛ همواره از هم گسستهاند .سیره مشترك پیامبران ،جامعه انسانی را به
گذشته و آینده مستمر پیوند میدهد؛ زیرا بین سلسله موجودها ،پیوند ِعلی و معلولی برقرار است

و آنها بههم مرتبطند؛ ولی سلسله نقص ،به تبع بههم مرتبطند (همان ،ص .)22در این مقاله
با بررسی آیاتی که انبیا را به صورت عام مورد خطاب قرار میدهد ،یا آیاتی که به قصص انبیا
مربوط است ،نیز فهم رابطه و نسبت این گونه آیات با هم ،به مؤلفههایی که از نظر روانشناختی

و اجتماعی قابل تحلیلاند؛ پرداخته میشود تا از این رهگذر مفاهیم اصلی نفوذ اجتماعی در
حرکت انبیا در قرآن کریم استخراج شود .سپس چگونگی تحقق این مؤلفهها به منظور استقرار
حکومت مهدوی بررسی میشود.

«روانشناسی اجتماعی» مطالعه علمی روشهایی است که طبق آنها افکار ،احساسات و

رفتارهای مردم تحت تاثیر حضور واقعی یا خیالی دیگران قرار می گیرند (ارونسون:1386 ،
ص .)5یکی از حوزههای مورد بحث در این علم ،نظریه «نفوذ اجتماعی» 1است .واژه «نفوذ» در
__________________________________
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لغت به معنای فرو رفتن یا جاری بودن امر و حکم است (عمید :1362 ،ص)1194؛ و در اصطالح
روانشناسی اجتماعی ،به فرآیندی اشاره دارد که به موجب آن ،افراد از ارتباط سطحی به رابطه
صمیمیتری پیش میروند .در واقع ،نظریه نفوذ اجتماعی توضیح میدهد که چگونه تبادل

اطالعات بر توسعه یا کاهش روابط بین فردی مؤثر است ( کارپنتر و گرین :2016 ،1ص.)1
بنابراین ،فرآیند نفوذ اجتماعی ،رفتارهای کالمی  ،کلمات مورد استفاده ،رفتارهای غیرکالمی،

زبان بدن و رفتارهای جهت یافته محیطی  -فضایی میان ارتباط گران یا اشیای فیزیکی موجود

در محیط را شامل میشود (مهدوی :1397 ،ص .)131برخی از شیوههای نفوذ اجتماعی عبارتند
از  :ایجاد اعتماد ،تمایل و عالقه ،تحریک احساسات و عواطم و تدریجی و مستمر بودن ارتباط.
با بهره گیری از انواع این شگردها ،میتوان با تأثیرات رفتاری ،نگرشی ،شناختی ،عاطفی و

فیزولوژیکی ،زمینه رضایت ،جذب و نفوذ بیشتر مخاطبان را فراهم کرد (فوالدی:1396 ،

ص« .)55نفوذ» و «اقناع» ،از مفاهیمی هستند که بسیار به هم نزدیکند .هر زمان که منبعی به
عمد می کوشد تا افکار ،احساسات و رفتار گیرنده را تغییر دهد؛ «نفوذ» روی میدهد و «اقناع» را

میتوان حالت خاصی از نفوذ دانست (رئیسی وانانی :1397 ،ص .)163بنابراین ،اقناع از شیوه
های نفوذ اجتماعی محسوب میشود .مباحث مربوط به نفوذ اجتماعی ،میتواند در فهم قرآن و
میزان تأثیرگذاری آن بر مخاطبان نقش ابزاری داشته باشد؛ چراکه به نگرش و نحوه تغییر آن در
مخاطبان توجه دارد (میردامادی :1391 ،ص.)24
شیوههای نفوذ اجتماعی انبیا در قرآن
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

قرآن کریم به صورت تلویحی به برخی از روشهای نفوذ اجتماعی اشاره کرده است و انبیا برای
ایجاد آن ،شخصا نقشی نداشتند و یا صرفا به دستور خداوند مأمور اجرای آن شدند؛ مانند
همزبانی و تفاهم فرهنگی ،جنسیت انبیا و دستور به مشارکت اقوام در صدور معجزه .در مقابل،

مواردی نیز وجود دارند که در ظاهر ابتکار عمل به دست خود فرد است و بنا به مصلحت و
تشخیص خود ،برنامهای را ترتیب میدهد .از این موارد میتوان به کاربست توأمان زبان نرم و

__________________________________
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قدرت ،اقناع مخاطب ،تفاهم فرهنگی ،اعتمادسازی (از طریق ارائه علم راستین ،خیرخواهی،
استفاده از نیروهای فراطبیعی) ،مهندسی ذهن تجربی مخاطب (از طریق استدالل جدلی ،تأدیب
غیرمستقیم ،صحنهسازی و همراهی ارشادی با مردم) ،ارتباط دائمی و مستمر و توجه به
جنسیت اشاره کرد .قابل ذکر است موارد دسته دوم ،از دسته اول مستقل نیست؛ لکن رابطه بین

این دو گروه ،طولی است .برای مثال ،کاربست زبان نرم ،از دستورهای صریح خداست1؛ چه این
که استفاده از نیروهای فراطبیعی ،مانند نشان دادن معجزهای خاص ،از سنخ دستوری است2؛

اما این که زبان نرم در کنار قدرت استفاده شود ،یا معجزه برای اعتمادسازی و جذب مخاطب
اجرا گردد یا افراد را در معجزه دخالت دهد و مواردی از این قبیل؛ به شیوه تبلیغی شخص پیامبر
مربوط است.
 .1نرمش و اقتدار

گاه در رفتار پیامبران در قرآن کریم ،دو نوع رفتار به ظاهر متضاد دیده میشد که در طول

همدیگر وقوع یافته است  ،مانند دعوت به توحید و پرستش اجرام آسمانی در رفتار حضرت

ابراهیم؟ع؟ در آیات  76تا  78سوره انعام3؛ یا عملکرد حضرت موسی؟ع؟ هنگام تقاضای
جاهالنه بنیاسرائیل؛ بهطوری که آن حضرت میدانست خداوند با چشم فیزیکی دیده نمیشود؛

اما همان درخواست جاهالنه بنیاسرئیل را با خدا مطرح کرد .در سوره مبارکه اعراف آیات  143و
 155این ماجرا بیان شده است 4.نرمش و قدرت نیز در ظاهر با هم سازگار نیستند؛ اما این روش
در نوع بیان انبیا اخذ شده است.

َُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ
< .1فقولا ل ُه ق ْولا ل ِي ًنا ل َعل ُه َي َتذك ُر أ ْو َيخشی> (طه.)44 :
َ
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اح َك تخ ُر ْج َب ْيض َاء ِم ْن غ ْي ِر ُسوء َآية أخ َرى> (طه.)22 :
َ < .2واض ُم ْم َيدك ِإلى َجن ِ
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< .3فلما جن عليهِ اليل رءا كوكبا قال ه ا
ذ ربى فلما أفل قال لا أ ِحب الا ِف ِلين ،فلما رءا القمر ب ِازغا قال هاذا ربى فلما أفل قال ل ِ
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َ َ ََ
َ ً َ َ َ
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ين ،فل َما َر َءا الش ْم َس َب ِازغة قال َهاذا َربى َهاذا أك َبر فل َما أفلت قال َيق ْو ِم ِإنى َب ِرى ٌء ِم َما
ل ْم َيه ِد ِنى َربى لأكون َن ِم َن الق ْو ِم الض ِال
شر ُك َ
ُت ْ
ون> (انعام.)78- 76 :
َ
َ َْ ُ َ
ُ َ
َ َ َ
َ < .4و َل َما َ
قاتنا َو كل َم ُه َرب ُه قال َر ِب أ ِرنى أنظ ْر ِإليک قال ل ْن ترانى> (اعراف.)143 :
جاء ُموسی ِلمي ِ
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تجهیزات سه گانه انبیا (دالیل روشن ،کتابهای آسمانی ،و معیار سنجش حق از باطل) براى
اجراى عدالت وقتی میتواند به هدف نهایی برسد که از قدرت و ضمانت اجرایی 1برخوردار باشد
(مکارم شیرازی :1371 ،ج ،23ص .)373بر این اساس ،نفوذ انبیا در سطح اجتماع ،از دو مؤلفه
همزمان و به هم پیوسته «لحن و محتوای زبان» و «قدرت» تأثیر پذیرفته است؛ زیرا نصیحت،
به تنهایی موجب استقرار عدالت در جامعه نمیشود .خویشتنداری از تندی در زبان ،جزء آداب
دعوت است (طباطبایی :1390 ،ج ،14ص )154و استفاده از زبان نصیحت باید با موقعیت
متناسب باشد؛ چنان که زبان تبلیغ حضرت موسی؟ع؟ در عین نرم بودن ،2قاطعانه بود( 3مکارم

شیرازی :1371 ،ج ،13ص .)232تمام انبیا در ابتدای امر ،با زبان نصیحت اقدام کردند و به
تدریج با جذب نیرو ،تربیت افراد مؤمن و تجهیز قوا قدرت خود را افزایش دادند و سپس در این

مرحله ،با زبان قدرت با دشمنان توحید و بشریت سخن گفتند؛ همانند حضرت پیامبر ؟لص؟ که
بعد از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه ،به قرائت آیات قرآن کریم برای مردم و حتی دشمنان

بسنده نکردند ،بلکه با زورگویان و قدرتطلبان فاسد ،معارضه و مبارزه کردند (مقام معظم

رهبری.)http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?npt=7&p=72#5851 :1381 ،
همین الگو در عدالت جهانشمول موعود در دولت مهدوی نیز وجود خواهد داشت؛ زیرا عدالت
با موعظه صرف به دست نمیآید؛ چنان که آیتاهلل خامنهای در این زمینه میفرماید:
با زبان نصیحت ،عدالت در هیچ نقطه عالم مستقر نمیشود .استقرار عدالت ،چه در

سطح جهان – آنطور که آن وارث انبیا انجام خواهد داد – و چه در همه بخشهای

دنیا ،احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسانهای صالح و عدالت طلب ،قدرت را
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف بزنند .با کسانی که سرمست

قدرت ظالمانه هستند ،نمیشود با زبان نصیحت حرف زد؛ با آنها باید با زبان اقتدار

صحبت کرد (همان) .
__________________________________

َْ ْ َ ْ
َ
ْ َ ٌ
َ
ناف ُع ِللن ِاس> (حدید.)25 :
َ < .1و أن َزلنا ال َح ِديد ِفيهِ َبأ ٌس ش ِديد َو َم ِ
َُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ
< .2فقولا ل ُه ق ْولا ل ِي ًنا ل َعل ُه َي َتذك ُر أ ْو َيخشی> (طه.)44 :
َ َ ُ
َ
َ ََ ْ َ
َ ُ َ ََْ
َ
َ
ك َذ َب َو َت َولى> (طه)48 :؛ < َق َال َل ُه ْم ُم َ
وسی َو ْيلك ْم لا تفت ُر وا َعلى ا َلل ِه ك ِذ ًبا
ِ< .3إنا ق ْد أ ِوح َى ِإل ْي َنا أن ال َعذ َاب َع َلى َمن
َْ
َف ُي ْس ِح َت ُك ْم ب َع َذاب َو َق ْد َخ َ
اب َم ِن افت َرى> (همان.)61 :
ِ

وظیفه حضرت مهدی؟جع؟ تنها روشنگری و ارائه راه نیست ،بلکه وظیفه مهمتر  ،اجرای
قوانین االهی و به ثمر رساندن انقالب تکاملی اسالم ،و رساندن به مقصد و ایصال به مطلوب
است .بر این اساس ،منظور از قیام مهدی؟جع؟ به سیم ،همان اتکا بر قدرت است تا گمان
نشود این مصلح بزرگ آسمانی به شکل معلم ،واعظ یا راهنمای مسائل اجتماعی ظاهر میشود و
رسالت او تنها اندرز دادن مردم است؛ بلکه او رهبر دوراندیشی است که نخست از منطق بهره می
برد و آنجا که گفتار حق سود نبخشد  -در مورد بسیاری از زورگویان چنین خواهد شد  -به قدرت

متوسل میشود (مکارم شیرازی :1388 ،ص.)209-208

بنابراین ،نفوذ اجتماعی انبیا در مقایسه با نفوذ اجتماعی دولت مهدوی ،در دو عنصر زبان
نصیحت و قدرت مشترکاند .این ،نشان میدهد ،از وظایم منتظران ،پیگیری و تحقق این دو
مؤلفه در مقابل زورگویان و زیاده طلبان و متجاوزان به حقوق انسانها در جامعه است .

 .2اقناع مخاطب

در علوم ارتباطات« ،اقناع» عبارت است از «نفوذ یافتن در مخاطبان ،به منظور نیل به مقاصد
خاصی با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات آنها ،نیز تقویت یا تغییر دادن کنش دیگران»
(مؤذنی :1393 ،ص .)94اقناع ،فرآیندی ارتباطی است که هدف آن ،نفوذ در گیرنده پیام است،
برای قانع کردن افراد ،به منظور گرایش به موضوعی خاص (مطرقی :1393 ،ص .)111بنابراین،
تاکید بر «نفوذ یافتن در دیگران» نیز «تغییر رفتار دیگران» است .این فرآیند از منظر ارسطو
متشکل از سه جذبه منطقی ،1احساسی 2و شخصیتی 3است؛ عواملی که ردپای آن امروزه در

__________________________________
)1. Logos (Appealing to Logic
)2. Pathos (Appealing to Emotions
)3. Ethos (Appealing to Ethics, Morals and Character
4. Charismatic leadership
5. Neo-charismatic leadership

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

رهبری کاریزماتیک- 4با تأ کید بر ایجاد بینشها و نگرشهای جدید -و نئوکاریزماتیک 5یافت
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میشود و آن بیشتر بر جنبههای ارتباطی ،تأثیرگذاری مثبت ،الگو بودن و توانایی نفوذ در
دیگران ،نوع دوستی و جذب دیگران تأ کید میشود .همچنین ،ویژگیهایی مانند حساسیت
نسبت به نیازهای افراد ،ارزیابی محیط و توجه به محدودیتها و فرصتها ،ایجاد انگیزه،

ترسیم آینده روشن و ایجاد خوش بینی را شامل میشود (مظفری پور :1395 ،ص.)140

در بخش منطقی ،فرد اقناع گر از دانش و تخصص خود استفاده و همزمان با بر انگیختن
احساسات مخاطب در جلب نظر وی سعی می کند .عنصر دیگر ،شخصیت و جایگاه فرد بر
کیفیت دریافت پیامهای اقناعی مؤثر است (هیگینز و والکر  :2012 ،1ص.)194

از آنجا که برهان عقلی حجت بالغه عمومی نیست ،تنها برای فرزانگان سودمند است و توده
مردم توان درك براهین عقلی را ندارند .خداوند معجزه را در دستان انبیا قرار داد تا به عنوان آیه
بینه برای همگان مفید باشد (جوادی آملی :1394 ،ج ،6ص .)57بنابراین ،انبیا ،پیامهای

االهی را بهره گیری از زبان و فهم مشترک ،در قالبهای متفاوت و با هدف معرفتافزایی ،برهان
سازی و خرافهزدایی ،همراه با تحریک احساسات به مخاطبان منتقل می کردند .تا از یک سو،
خردمندان را بهره الزم برسانند و هم زمینه پذیرش را در توده مردم به وجود آورند.

«تحریک عواطم» ،از جمله شیوههای مؤثر غیر مستقیم است که قرآن کریم برای ابالغ پیام
خود از آن بهره میبرد (صادقی نیری :1390،ص)177؛ مانند هشدار دادن مردم از تقسیم
ناعادالنه ارث و تحریک عواطم پدری و تجسم فرزندان یتیم خود ،2یا ایجاد احساس کراهت

شدید از خوردن گوشت برادر برای گناه غیبت .3همچنین ،قرآن کریم از طریق انگیزش عواطم،
هنجارهای اخالقی را بیان کرده است (حسینی :1396 ،ص)19-18؛ مانند تحریک احساسات
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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__________________________________
1. Higgins, Walker
ْ ُ ُ َ ً
ً َ ُ َ
َْ
ْ ْ َ َ َ َ ُ
ُ ً
َْ ُ
يد> (نساء.)9 :
َ < .2و ل َيخش ال ِذ َين ل ْو ت َركوا ِم ْن خل ِف ِه ْم ذ ِر َية ِض َعافا خافوا َعل ْي ِه ْم فل َي َتقوا ا َلل َه َو ل َيقولوا ق ْولا َس ِد ً ا
َ ُ َ ْ ُ َ َ
ً َ
َ َ
ُ ُ
َ َ
َ ْ
َ < .3يا أ ُي َها ال ِذ َين َآم ُنوا َ ...ولا َيغ َت ْب َب ْعضك ْم َب ْعضا أ ُي ِح ُب أ َح ُدك ْم أ ْن َيأك َل ل ْح َم أ ِخيهِ َم ْي ًتا فك ِر ْه ُت ُم ُوه> (حجرات.)12 :

علیه شیطان برای مقابله با اغوای او.1
از عوامل مؤثر دیگر بر اقناع مخاطب ،وضعیت خاص اخالق ،سیرت و شخصیت فرد است.
اشخاصی که دارای پایگاه اجتماعی متمایز و برتری باشند و از سوی دیگر ،زمینه اجتماعی نیز

آمادگی برای تغییر را داشته باشد ،بیتردید فرد میتواند بر تغییرات اجتماعی تاثیر بسزایی داشته
جذبه منطقی و احساسی در

باشد (آبروشن :1394 ،کد خبر  .)18899بر این اساس ،وجود سه
یتوان نفوذ
محتوای پیام قرآن کریم ،نیز ایجاد پایگاه اجتماعی برتر با تشکیل حکومت ،م 

اجتماعی حضرت پیامبر ؟لص؟ در مدینه را توجیه کرد .همچنین ،نفوذ اجتماعی حضرت
مهدی؟جع؟ با ارائه اسالم حقیقی با همان سیره رسول اهلل؟لص؟( 2اربلی :1379 ،ج ،2ص472
 ،)965تحریک عواطم با شعار «یا لَثاراتِ الحسین» (ابن بابویه :1378 ،ج ،1ص)299؛ نیز
تشکیل حکومت عدل جهانی( 3همان) را تحلیل کرد.
 .3تفاهم فرهنگی

«فرهنگ» دارای مؤلفههای متعددی است :جهانبینی ،ارزشها ،الگوهای رفتاری و نمادها.
این مؤلفهها در فرهنگ جهانی ،در قالب سه استراتژ ی تنوع یا پلورالیسم فرهنگی ،یکسان سازی
یا امپریالیسم فرهنگی و وحدت در عین کثرت نمود مییابد (ربانی :1387 ،ص .)233-231از

سوی دیگر ،فرهنگ در عصر جهانی شدن مهدوی ،هم به اشتراکات توجه دارد ،هم به
تفاوتهای فرهنگی و این ،در حالی است که هیچ کدام را برای رسیدن به دیگری از سر راه بر
نمیدارد؛ زیرا تنوع فرهنگی موجب نشاط جامعه است .همچنین وجود عناصر وحدت بخش
تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

__________________________________

ََ َ َ َ َ َ
َ
َ
ََ َ ْ
ُ
ْ ْ
َ
َ ْ َُْ ََْ َ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ
َََ ُ َ ُ َ ُ ََُ ْ َ َ
ونى َو
< .1و ِإذ قلنا ِللملئكةِ اسجدوا ِلآدم فسجدوا ِإلا ِإب ِليس كان ِمن ال ِج ِن ففسق عن أم ِر ر ِّبهِ أ فتت ِخذونه و ذ ِريته أو ِلياء ِمن د ِ
ُ َ َ ُ َ
ْ
ُ ْ َ ْ ْ َ
َ
ْ َ
ُه ْم َل ُك ْم َع ُد ُو ب ْئ َس ِل َلظ ِل ِم َ
ان أ ْن ُي ِوق َع َب ْي َنك ُم ال َع َد َاوة َو ال َبغض َاء فِي الخ ْم ِر َوال َميْ ِس ِر َو
ين َب َدلا> (کهف)50 :؛ ِ<إن َما ُي ِريد الش ْيط
ِ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َي ُص َد ُك ْم َع ْن ِذ ْكر الل ِه َوعن َ
الصلاةِ ف َه ْل أنت ْم ُمنت ُهون> (مائده.)91 :
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُّ
ٌ
ُّ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
ْ
ُّ َ ُّ
َْ َ َْ َ
َ ُّ َ َ
ُّ
وج َ ...و أ ْن َی ِس َیر ِ ِهي ْم
 .2قال َر ُّسول ا ِ
هلل؟لص؟« :ی ُّجُرج رجل ِم ْن أه ِل بي ِّت و یعمل ِبسن ِّت؛ ِإذا أ ِذن اهلل تعاىل ِللقا ِ ِِئ ِيف اخل ُّجُر ِ
َ
ُّ َ َ ُّ َ
هلل ؟لص؟َ ،و َی ْع َمل ِ ِهي ْم ِب َع َم ِل ِه».
ول ا ِ
ِبسن ِة رس ِ
َْ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ ا َ َ ُّ َ ْ ُّ ْ ا َ َ ْ ا
ٌ
َ
ُّ
َ َ
َْ
هلل؟لص؟« :ی ُّجُر ُّج َر ُّجل ِم ْن أه ِل َب ْي ِّت َ ...تَل ِب ِه األرض عدال كما م ِلئت ظلما و جورا».
 .3قال َر ُّسول ا ِ
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فرهنگی در جامعه سبب میشود همه افراد در یک مسیر دارای انسجام و همبستگی اجتماعی
گام بردارند (ملکی :1392 ،ص .)40بنابراین ،مراد از تفاهم فرهنگی ،ایجاد تعامل و فهم مشترک
بر اساس باورها ،ارزشها در بستر جامعه و الگویهای رفتاری و نماد در الیه بیرونی است.

یکی از مالکهای مقبولیت و نفوذ اجتماعی اولیه انبیا ،همزبانی و تفاهم فرهنگی با مردم

است( 1جوادی آملی :1394 ،ج ،6ص)41؛ یعنی پیامبران به عنوان سامان دهنده امور دینی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مؤمنان در میان قوم خود زندگی می کردند ،و تافته جدا بافتهای

نبودند؛ چنان که در قرآن کریم تعبیر «برادر » در مورد ایشان نسبت به قوم خود وجود دارد و

همین نکته نشان دهنده ارتباط نزدیک رهبران االهی با مردم خویش است .این ارتباط به قدری
نزدیک بوده که گاهی برای برخی افراد تشخیص را مشکل می کرد .از منظر روانشناسی ،انسان
همواره کسانی را که میشناسد و با آنها انس و الفت دارد ،به صورت معمول به آنها مینگرد و

اگر یکی از آنها یك دفعه به مقام مهمی رسید و برجستگی خاصی پیدا کرد ،پذیرش آن براى او
دشوار است؛ به خصوص اگر دوران کودکی و ناتوانی آن شخص را هم دیده باشد .این همان

است که از آن به «حجاب معاصرت» یاد میشود (جعفری :1376 ،ج ،4ص.)117

پیامبران با امتهای خود در فرهنگ و زبان مشابهت داشتند .لذا دارای درجاتی از مقبولیت و
در نتیجه نفوذ اجتماعی بودند .چه کار کنیم تا عصر ظهور ،مردم جهان از طریق مفاهمه مشترک

جهانی ،با امام همراه شوند؟ این فرهنگ مشترک از طریق فرهنگ عاشورا قابل اجرا است .تجمع

اربعین و جهانیسازی مفهوم عاشورا و شناساندن امام حسین؟ع؟ موجب مفاهمه مشترک
جهانی میشود .بنابراین ،در زمان پیامبران ،هم در عصر ظهور ،مردم باید با رهبران االهی فهم
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

مشترک داشته باشند .در این مقایسه ،مولفه فهم مشترک به عنوان یکی از مولفههای نفوذ

اجتماعی در طرح انبیا و هم در طرح عصر ظهور یافت میشود.
در فرهنگ تشیع ،این ارتباط دائمی و مستمر نیز در مورد حضور حضرت حجت؟جع؟ وجود

دارد؛ به گونهای که از حضور ایشان به «خورشید پشت ابر » تعبیر شده است (مجلسی:1403 ،
__________________________________
َ
َ َ
َ َْ ْ َ ْ َ
ان ق ْو ِمهِ > (ابراهیم.)4 :
َ < .1وما أر َسلنا ِمن ر ُسول ِإلا ِب ِلس ِ
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ج ،52ص1)92؛ چنان که نور ،حرارت و تمام فواید خورشید ،حتی اگر پشت ابر باشد ،مستمر
است.
بر اساس روایات ،راهکاری برای ایجاد فرهنگ متفاهم مشترک جهانی ،برای درک دولت
َ َ ْ ُّ َ ُّ ْ َ ُّ ُّ ْ َ ْ
اْلشر ِ َق َو
جهانی حضرت حجت؟جع؟ بیان شده است؛ چرا که دولت جهانی «و یبلغ سلطانه
َْ
اْل ْغر ِ َ » (ابن بابویه :1395 ،ج ،1ص)280؛ باید مفاهمه جهانی نیز ایجاد کند .یکی از این
مفاهیم مشترک ،پر رنگ کردن حق طلبی و صلح طلبی از مجرای پیام عاشورا و تبلیغ امام
حسین؟ع؟ است؛ چرا که این مفهوم به قدری فراگیر خواهد شد که امام زمان؟جع؟ با جد
بزرگوارشان خود را به مردم خواهند شناساند (یزدی حائری :1422 ،ج ،2ص )233و شعارشان «یا
لثارات الحسین» است (ابن بابویه :1376 ،ص .)130موج پیام عاشورا در قالب اربعین ،در

سالهای اخیر به صورت چشمگیری افزایش داشته است؛ به گونهای که از بزرگترین،
گستردهترین و عظیمترین تجمع بشری در تاریخ جهان و از جمله در مراسم پیادهروی اربعین
سال  1398رقم خورد .بر اساس آمار غیررسمی 21 ،میلیون نفر طی پنجم تا بیستم ماه صفر

(چهارم تا نوزدهم اکتبر  )2019شرکت کردند که  17میلیون نفر آنها شهروندان عراقی از داخل و

خارج این کشور یعنی حدود  40درصد ساکنان عراق یا حدود  75درصد جمعیت شیعیان این
کشور بودند .هزاران مسلمان اهلسنت ،همچنین مسیحی و صابئان در اربعین  1398حضور

داشتند (خبرگزاری تسنیم.)https://tn.ai/2124033 :1398 ،

بر این اساس ،یکی از راههای مهیا کردن نفوذ اجتماعی امام زمان؟جع؟ و زمینهسازی برای
ایجاد دولت مهدوی ،از طریق معرفتبخشی و انتشار پیام عاشوراست ،تا از این رهگذر تفاهم
بگیرد.
 .4اعتمادسازی

یکی از روشهای نفود اجتماعی« ،ایجاد اعتماد» بین شخص و مخاطبان است .اعتماد ،یکی
__________________________________

َ
َ َ
َ
الشمس إذا َغ َي ََبا َعن األبصار َ
َ ُّ
السحا ُّ ».
فاع ِب
نتفاع ِِب يف غ َیبيت ك ِ
ِ
ِ
ِ
اال ِنت ِ
 .1امام مهدى؟جع؟« :أما وجه ا ِال ِ

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

فرهنگی بین تمام آزادیخواهان جهان حول محور مشترک و الگوی اکمل امام حسین؟ع؟ شکل
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از عناصر کلیدی در توسعه مناسبات اجتماعی است (مجدی :1385 ،ص .)303انبیا؟مهع؟ نیز در
این زمینه از راههای مختلفی در ایجاد اعتماد سعی داشتند :علم راستین ،خیرخواهی و استفاده
از نیروهای فرا طبیعی.
 .1-4علم راستین

صدق حدیث ،1پیش بینی حوادث آینده 2و اخبار از غیب3؛ همواره نشانه علم االهی انبیا و

امامان؟مهع؟ بوده و خبر از جایگاه والیتی ایشان میداد؛ چه این که امام صادق؟ع؟ نیز

میفرمایند« :خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد ،جز با راستی و امانتداری نسبت به نیکوکار و
بدکار »( 4مجلسی :1403 ،ج ،71ص .)2همچنین در طول تاریخ شیعه ،بسیاری از شیعیان به

واسطه علم امام ،به حقانیت جانشینی و خالفت امام پی میبردند؛ به طوری که دستهای از

روایات ،پرسش از امام درباره احکام االهی را طریق معرفت او میدانند (کلینی :1407 ،ج،1
ص .)285بنابراین ،پرسش و پاسخ از حالل و حرام االهی و معارف قرآن ،سخن گفتن به
زبانهای مختلم ،خبر از باطن افراد یا زمان مرگ ایشان از راههای مهم برای تشخیص امام

زمان؟جع؟ بوده است (صادقی کاشانی :1394 ،ص .)57بر این اساس ،امامان؟مهع؟ از علم خود
برای اعتماد سازی در مخاطب استفاده می کردند .در عصر ظهور نیز علم به حد اعالی خود
خواهد رسید که میتوان گفت این نشانه موجب باورمندی مردم به حقانیت دولت مهدوی
خواهد بود؛ چنان که طبق روایت امام صادق؟ع؟ علم  27حرف است .همه معارفی که پیامبران

آوردهاند ،دو حرف است .مردم تا امروز بیش از این دو حرف را نشناختهاند .پس ،زمانی که قائم
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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__________________________________

ً َ
َ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ
ك َ
َ ْ ُ ْ ْ َ
ان َر ُسولا ن ِب ًيا> (مر یم.)54 :
اب ِإ ْس َماعِ يل ِإنه كان ص ِادق الوع ِد و
< .1واذكر فِي ال ِكت ِ
َْ
َ
ْ
وم ،في َأ ْدنَى ْال َأرض َو ُه ْم م ْن َب ْعد َغ َلبه ْم َس َي ْغل ُب َ
ُ < .2غل َبت ُ
ون ،في ب ْض ِع ِس ِن َ
الر ُ
هلل الأ ْم ُر ِم ْن ق ْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد َو َي ْو َم ِئذ َيف َر ُح
ِ
ين ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ْال ُم ْؤم ُن َ
ون> (روم.)4- 2 :
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ < .3و أ َن ِب ُئ ْ
وحيهِ ِإل ْي َك> (یوسف.)102 :
كم ِبما تأكلون َو ما تد ِخ ُر ون ف ِى ُب ُي ِوتكم> (آل عمران)49 :؛ <ذ ِلك ِم ْن أن َب ِاء الغ ْي ِب ن ِ
َ َ َْ َ ْ َ ْ ا
َْ
َ َ َ َ َ
َ
الفاجر ِ ».
ِ « .4ان اهلل َل یبعث نبيا ِا ال ِب ِ
صدق اْلدي ِث و اعاء االمان ِة ِاىل الب ِر و ِ

ما قیام کند 25 ،حرف دیگر را ظاهر و با آن دو حرف قبلی ضمیمه و در بین مردم منتشر می کند

1

(حلی :1421 ،ص.)320
 .2-4خیرخواهی عالمانه

طبق آیه شریفه  62اعراف« ،تبلیغ» در کنار دو عنصر «خیرخواهی» و «علم» متصور است 2و
تعبیر «إنصاح» در مورد سخنانی به کار میرود که از روى نهایت خلوص نیت ،خیرخواهی و بدون
تقلب ،فریب و تزویر گفته میشود (مکارم شیرازی :1371 ،ج ،6ص.)221

قرآن کریم تعدادی از پیامبران :حضرت پیامبر ؟لص؟ ،3حضرت نوح ،4حضرت هود ،5حضرت

صالح (شعراء ،)145-143 :حضرت لوط(همان ،164-162 :حضرت شعیب (همان )180-178 :و
دو پیامبر فرستاده حضرت مسیح؟ع؟( 6طبرسی :1372 ،ج ،8ص)654؛ را یاد کرده که از مردم
اجرتی درخواست نکردند و گفتند :که اجر و مزدشان همان پاداش خداوندی است .بر اساس این

آیات ،مطالبه مزد رسالت از جانب ایشان نفی و آن ویژه خداوند شمرده شده است .با این حال در
برخی از آیات ،7برای رسالت حضرت پیامبر ؟لص؟ ،از مردم درخواست اجر شده است .پژوهشگران
__________________________________

.)109-107
َ
َ
ََ ُ ُ ََ َ ً َ
َ
َ َ ََ َ
عقلون> (هود )51 :و (شعراء.)127- 125 :
جر َی ِالا َعلى الذی فط َرنى افلات ِ
< .5يق ِ
وم لا اسلكم عليهِ اجرا ِان ا ِ
جرا ُ
وهم ُم َ
ِ< .6ا َتبعوا َمن لا َی َس ُل ُكم َا ً
هتدون> (یس.)21- 14 :
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ ََ
ُ < .7قل لا ا َسلكم َعليهِ ا ً
الم َودة ف ِى القربى> (شور ی)23 :؛ <قل ماا َسلكم َعليهِ ِمن اجر ِالا َمن ش َاء ان َيت ِخذ ِالى َر ِّبهِ َسبيلا>
جرا الا
َ
َ َ
َ َ َ ُ
َْ ُ
ُ
(فرقان)57 :؛ <ق ْل َما َسأل ُتك ْم ِم ْن أ ْجر ف ُه َو لك ْم ِإ ْن أ ْج ِر َي ِإلا َعلى ا َلل ِه>(سبأ.)47 :

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

َ ْ
َ ََ
َ ْ َ َ َ َ َ
ً َ
َ
ْ « .1الع ْلم َس ْب َع ٌة َو ع ْشر َ
ون َح ْرفا ف َج ِمیع َما َج َاء ْت ِب ِه الرسل َح ْرف ِان فل ْم َی ْعرِ ِف الناس َحتی ال َی ْو ِم غ ْی َر ال َح ْرف ْی ِن ف ِإذا ق َام قا ِئم َنا
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ً َ َ ََ
َ َ َ ََْ ْ َ َْْ َ َ َ ََ َ َْ ً َ ْ َ َ ْ ً
َ
اس و ضم ِإلیها الحرفی ِن حتی یبثها سبعة و ِعشرِ ین حرفا».
أخرج الخمسة و ال ِعشر ِین حرفا فبثها ِفی الن ِ
َ
َ
ُ < .2أ َبل ُغ ُك ْم ر َس َالات َربي َو َأ ْن َص ُح َل ُك ْم َو َأ ْع َل ُم م َن ا َلله َما لا َت ْعل ُم َ
ون> (اعراف.)62 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِّ
َ
َ
َ
ََ ُ ُ ََ
ُ
ُ
ََ َ ُ َ
َ < .3أ ْم َت ْسأل ُه ْم أ ْج ًرا َف ُه ْم م ْن َم ْغ َرم ُم ْث َقل َ
ون> (طور  40 :و قلم)46 :؛ <ما اسلكم عليهِ ِمن اجر و ما انا ِمن المتك ِلفين> (ص)86 :؛
ِ
َ
< ُقل لا َا َس ُل ُكم َع َليهِ َا ً
جرا ِان ُه َو ِالا ِذكری ِللعلمين> (انعام.)90 :
َ
َ َ
ً
َ
َ َ َ َُ ُ
َ
َ
َ
َ َََ ُ َ َ َ ُ ُ
جر َی ِالا َعلى الل ِه>(یونس)72 ،؛ < َو َيا ق ْو ِم لا أ ْسألك ْم َعل ْيهِ َمالا ِإ ْن أ ْج ِر َي ِإلا َعلى
< .4ف ِان توليتم فما سالتكم ِمن اجر ِان ا ِ
َ
َ
َ
ََ ُ ُ ََ
َ َ
َ ُ َ ٌ َ
َُ
َ
جر َی ِالا َعلى َر ِب العلمين> (شعراء:
الل ِه>(هود)29 :؛ <ِانى لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون و مااسلكم عليهِ ِمن اجر ِان ا ِ
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براین باورند که پاداش رسالت پیامبر ؟لص؟ ،همان اظهار مودت به اهل بیت؟مهع؟ است (حاجی
اسماعیلی :1392 ،ص .)75برخی از مفسران عدم مطالبه پاداش رسالت از سوی انبیا را نشانه
صدق دعوت انبیا میدانند (مکارم شیرازی :1371 ،ج ،18ص 350و صادقی تهرانی :1406 ،ج،25
ص .)37برخی نیز معتقدند آنچه شاهد صدق دعوت انبیاست ،صرفا محتوای دعوت است

(مدرسی :1419 ،ج ،11ص .)115فارغ از این مسئله ،قرآن کریم با بیان این مطلب ،در ترغیب
جامعه برای پذیرش سخن انبیا سعی دارد؛ تا مردم به خاطر قبول دعوت حق ،احساس خسارت

مادی نکنند .لذا پیامبران از ناحیه نصح وارد میشدند (زمخشری :1407 ،ج ،4ص)10؛ چه
این که گفته شده بنیادیترین و مهمترین شیوه احیای اطمینان نسبت به سازمانها ،آن است
که تمهیداتی فراهم شود تا هزینه کمتری بر جامعه تحمیل گردد (دانایی فرد :1389 ،ص.)289

بنابراین ،صرف هزینه و بار مالی مانعی برای جذب مخاطب خواهد بود .بر این اساس ،انبیا با
حذف مسائل مادی ،این اطمینان را به مخاطب خود میدهند که به دنبال منفعتهای
شخصی خود نیستند ،بلکه صرفا از روی اخالص و خیرخواهی مردم را ارشاد می کنند و در این راه

مارى
شکنجههای بسیاری را نیز متحمل شدند؛ چنان که حضرت عیسی؟ع؟ فرمودند« :دینار ،بی ِ
دین است و عالم ،طبیب دین .پس اگر طبیبی را دیدید که بیمارى را به سوى خود می کشد ،به
او بدگمان باشید و بدانید که او خیرخواه دیگرى نیست( »1مجلسی :1403 ،ج ،2ص .)107لذا
یکی از شیوههای اعتمادسازی برای مبلغان مذهبی ،به منظور زمینهسازی برای عصر ظهور از

این مسیر می گذرد که این مهم ،وظیفه افراد و سازمانهای دینی را سنگینتر می کند .همانطور
که در طرح تبلیغی انبیا؟مهع؟ ،این خیرخواهی عالمانه  -برای تحقق نفوذ اجتماعی – وجود

سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

داشته است؛ این عنصر برای زمینه سازی حکومت مهدوی الزم است .نهادهای حوزوی با انجام

دادن اعمال خیرخواهانه موجب تغییر نگاه جامعه و در نتیجه آمادگی مردم برای پذیرش

__________________________________

َ
َ ََ َ
َ
َ
َ
َ
الط َ
ناصح ِلغیرِ ِه».
ین؛ ف ِإذا َرأیتم
فس ِه فات ِهموه ،واعلموا أنه غیر ِ
بیب َیجر الد َاء إلی ن ِ
الدینَ ،و العا ِلم َطبیب ِ
الدینار داء ِ
ِ « .1
الد ِ
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حکومت مهدوی میشوند تا خود آنها نیز به عنوان عضو فعال برای زمینهسازی ظهور شوند.

1

 .3-4استفاده از نیروهای فراطبیعی

برخی انسانها با بررسی دعوت پیامبر به صحت آن پی میبرند و به آن ایمان میآوردند؛ یا با

تأمل در حال مدعی نبوت ،به درستی دعوی وی مطلع شده ،او را به عنوان پیامبر میشناختند و

به او ایمان میآوردند؛ بدون این که معجزه طلب کنند؛ اما توده مردم ابتدا با اعجاز صدق دعوی
را ثابت می کردند و سپس دعوت را میپذیرفتند (جوادی آملی :1394 ،ج ،6ص)58؛ چه این که
معجزه یک ضرورت دفاعی است و نه تبلیغی؛ زیرا طبق آیات قرآن کریم ،هیچ یک از انبیا دعوت
خود را از روز نخست با معجزه آغاز نکرد؛ ولی هنگامی که با منکران روبهرو میشد ،معجزه
میآورد (معرفت :1390 ،ص .)290بنابراین ،استفاده از معجزه برای هدایت مردم ،امری تبعی

است ،نه ذاتی؛ چرا که انسانی که فطرتش را غبار نگرفته باشد ،روح حق طلب وی ،با شنیدن
دعوت انبیا آن را میپذیرد .از اینرو ،پیامبران به اذن االهی با خرق عادت ،اعتماد مردم مردد یا
مخالفان را جلب می کردند؛ مانند ایمان آوردن ساحران در ماجرای موسی؟ع؟ و فرعون ،با این که

با آمادگی کامل و گرفتن وعدههای حکومتی ،در میدان رقابت حاضر شده بودند ،به حدی که به

شهادت ایشان به شکل مثله شدن منجر میشد (اعراف.)126-107 :
در عصر ظهور نیز ،طبق طرح کلی هدایتی انبیا و امامان؟مهع؟ ،معجزه و کرامت کاربرد خواهد

داشت؛ حتی در مرتبه باالتر از قبل؛ چه این که امام صادق؟ع؟ در این مورد میفرماید« :هیچ
__________________________________
بیمار ی کوو ید 19انجام گرفته و گزارشهای متعددی از سوی مراکز حوزی ارائه شده است :ر .ک :طالب جهادی با بیش از
 800خبردرخبرگزار ی حوزه نیوز ،
https://www.hawzahnews.com/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D9%87%
 ،https://www.iribnews.ir/fa/news/2913622/ ،طالب جهادیD8%A7%D8%AF%DB%8C ،

تشر یح فعالیتهای فرهنگی جامعه الزهرا؟اهع؟ در مقابله با شیوع کرونا  ،http://jz.ac.ir/post/5809مشارکت طالب در
تغسیل اموات مبتال به کرونا . https://www.mashreghnews.ir/photo/1060138
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معجزهای از معجزات پیامبران اوصیا نمیماند؛ مگر آن که خداوند عزوجل آن را به دست قائم ما
تکرار می کند تا حجت بر دشمنان تمام گردد»( 1حر عاملی :1425 ،ج ،5ص .)328همچنین،
حضرت مهدی؟جع؟ در کنار استفاده از معجزه ،از ابزارهای دیگری چون تکنولوژ ی نیز بهره

میبرند (مکارم شیرازی :1388 ،ص .)209-208بنابراین ،حضرت مهدی ؟جع؟ مانند سیره انبیا
و امامان؟مهع؟ ،از معجزه و کرامت برای جلب قلوب استفاده می کنند ،با این تفاوت که معجزات
به حد اعال به همگان نشان داده میشود ،عالوه بر این ،از تمدن و پیشرفتهای روز بهره برداری

می کنند.

 .5مهندسی ذهن تجربی مخاطب

کارآمدترین روش در تعلیم و تربیت انسانها ،عامل بودن مربی به گفتههای خود است .رمز
توفیق انبیا و امامان معصوم؟مهع؟ در امر تبلیغ دین ،شیوه رفتاری آن بزرگواران است (پا کنیا،
 :1387ص .)68اساس این کار ،در علم روانشناسی اجتماعی به تاثیر ذهن مخاطب در اتخاذ

تصمیم و نحوهی یادگیری مرتبط است .ذهن مخاطب بر اساس تعامل دو بخش تصمیم گیری
می کند« :ذهن منطقی »2و «ذهن تجربی .»3ذهن منطقی به واقعیت ،برنامهریزی و دانش
گرایش دارد؛ اما ذهن تجربی واکنش پذیر است و حقایق را اغراق شده یا غیرطبیعی میبیند

(لینهان :1993 ،4ص .)65-63همچنین ذهن منطقی با قدرت نفس ،اعتقادات اساسی و نوعی
محافظه کاری رابطه مستقیمی دارد؛ اما ذهن تجربی برونگرا بر اساس روابط عاطفی است و با
پستین :1999 ،5ص .)972از تعامل صحیح این دو
تفکر قاطع رابطه معکوس دارد (پاسینی و ِا ِ
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

__________________________________
 .1و قال« :حدثنا أُحد بن ُممد بن أِب نصر عن ُحاع بن عیسى عن عبد اهلل بن أِب يعفور قال :قال أبو عبد اهلل جعفر بن
ُممد؟ع؟ :ما من معجزة من معجزات األنبیاء و األوصیاء إال و يظیر اهلل تبارك و تعاىل مثلیا يف يد قامئنا ْلمتام اْلجة عىل األعداء».
2. Rational mind
3. Experimental mind
4. Linehan
5. Pacini, R, & Epstein
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حالت ذهن ،ذهن خرد ورز  1که حالت ایدهآل است ،شکل می گیرد و در آن تصمیمات منطقی
است؛ در عین حال احساسات و نیازهای عاطفی نیز پاسخ داده میشود و شخص در نهایت
تمرکز و رضایت است (پرهآ و دیگران :2015 ،2ص .)3بنابراین ،ذهن منطقی برهان ارائه شده از

سوی فرد را میبیند؛ اما ذهن تجربی ،به عمل فرد توجه دارد .یکی از روشهای نفوذ در
مخاطب ،کنترل و مدیریت ذهن تجربی مخاطب است .لذا زمانی که مخاطب با برهان قانع
نمیشود ،یا اصال به آن توجهی ندارد ،یا سطح درک او با برهان تناسب ندارد ،بلکه صرفا بر اساس

ذهن تجربی ،فقط به آنچه میبیند ،توجه دارد؛ باید طریقهای در پیش گرفت تا انتقال پیام و

فهم از طریق همان ذهن تجربی حاصل شود .برای مثال در یک نمایش ظاهری ،یا ارائه مطلب
در شرایط محیطی جدید همراه با تغییر روابط عاطفی و شکستن فضای موجود .پیامبران نیز در

روشهای تبلیغی خود ،غیر از به کارگیری روشهای مستقیم ،از شیوههای غیرزبانی و
غیرمستقیم نیز افراد را توجیه می کردند .از این باب در تفاسیر  ،در مورد رفتارهای انبیا به عناوین
مختلفی یاد شده است؛ مانند استدالل به طریق  .1جدل یا محاجه به زبان خصم :پرستش

ستاره ،ماه و خورشید توسط حضرت ابراهیم؟ع؟ 3برای مخاطبی که با تجربه ذهنیاش دریافته
اجرام آسمانی فانیاند (طباطبایی :1390 ،ج ،7ص)175؛  .2تنبه به طریق نوعی تظاهر  :4تظاهر
خشونتآمیز حضرت موسی؟ع؟ با برادرش ،هارون ،برای متنبه کردن قوم با بیانی غیرمستقیم

وسیلهای برای بیدار کردن بنیاسرائیل بود (طیب :1369 ،ج ،9ص88؛ مکارم :1371 ،ج،13
ص 284و نادری :1391 ،ج ،12ص)48-47؛  .3صحنهسازی :توصیم صوری بنیامین با

1. Wise mind
2. Perera U.S.M. et al.
َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
ئن
< .3فلما جن عليهِ الي ُل رءا كوكبا قال هاذا ربى فلما أف َل قال لا أ ِحب الا ِف ِلين ،فلما رءا القمر ب ِازغا قال هاذا ربى فلما أف َل قال ل ِ
َ
َ
َ َ ََ
َ ً َ َ َ
َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ
َْ
ََ ُ َ
ين ،فل َما َر َءا الش ْم َس َب ِازغة قال َهاذا َربى َهاذا أك َبر فل َما أفلت قال َيق ْو ِم ِإنى َب ِرى ٌء ِم َما
ل ْم َيه ِد ِنى َربى لأكون َن ِم َن الق ْو ِم الض ِال
شر ُك َ
ُت ْ
ون> (انعام.)78-76 :

َ .4و ُّر و َي َع ْن ُّه ؟لص؟ َأ َن ُّه َق َالْ َ « :ال ُّق ْر َآن َن َز َل ََج ُّیع ُّه َع َىل َم ْع َن َ اك َأ ْعن َو ْ َ
امس ِعي َیا َج َارة» (ابن ابیجمهور  :1405 ،ج،4
ِإن
ِ
ِ
ِإی ِ ِ
ص.)115
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خطاب سارق برای مصالح باالتر توسط حضرت یوسم؟ع؟ (طباطبایی :1390 ،ج ،11ص)222؛
 .4همراهی با مردم برای ارشاد ایشان :دعای حضرت موسی؟ع؟ برای رؤیت خدا 1به خاطر
درخواست مردم .بر اساس روایت امام رضا؟ع؟ (حویزی :1415 ،ج ،2ص 64و  )65دلیلی که
موجب شد موسی؟ع؟ برخالف عقیده باطنی با قوم خود همراهی کند ،ارشاد ایشان بود تا پاسخ

وحی را از موضع ایشان بگیرد .این موارد نشان دهنده وجود سیرهای خاص در زمینه شیوه
تربیت مردم است؛ بهطوری که مردم سخن پیامبر االهی را میپذیرند .از این بین ،نمونههای

مشابهت بسیاری بین بعثت احمدی و ظهور مهدوی وجود دارد و روایات متعددی بر سیره
َ َ
َ
َ
َ
َ
یکسان در هر دو دوره داللت می کندُّ « :سن ُّت ُّه ُّسن ِّت ُّی ِق ُّی الن َاس َعىل ِمل ِّت َو شر ِ ي َع ِّت» (ابن بابویه،
 :1395ج ،2ص .)411رفتار و حرکات حضرت حجت؟جع؟ نیز در عصر ظهور در معرض دید
عموم قرار خواهد داشت و بهترین شیوه تعلیم عملی معارف قرآن خواهد بود .امام رضا؟ع؟ در

مورد ویژگیهای امام میفرماید« :امام آنچه به مردم فرمان میدهد ،خود بیش از دیگران به آن
عمل می کند ،و از آنچه مردم را از آن نهی کند ،خود بیش از همگان از آن میپرهیزد»( 2طبرسی،
 :1403ج ،2ص .)437علت اثرمندی این شیوه ،همان است که در روایات نیز به آن اشاره شده

است .امام صادق؟ع؟ فرمودند« :مردم را به غیر از زبانتان به دین دعوت کنید ،تا کوشش و
درستی و خویشتندارى را از شما مشاهده کنند»( 3مجلسی :1403 ،ج ،67ص .)309تغییر ذهن
تجربی مخاطب ،همان طور که در ابتدای تعریم آن آمده است ،فقط با حضور در بین مردم قابل
اعمال است و این امر قبل از استقرار حکومت مهدوی قابل تحقق نیست؛ اما از آنجا که
مهندسی ذهن مخاطب اصلی قابل اجرا در همه ادوار است و تفاوتهایی که به اقتضای خاص

سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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پدید میآید ،امری طبیعی و قابل پذیرش است .از سوی دیگر ،با رشد عقلی مردم در حکومت
ائ َنا َو َض َع ي َد ُّه َع َىل ُّر ُّءوس ْالع َباع َ َج َم َع َهبا ُّع ُّق َ ُّ
مهدوی« :إ َذا َق َام َق ِ ُّ
وُل ْم» (راوندی :1409 ،ج،2
ِ ِ ِ
ِ
ِ
__________________________________

َ َْ ُ َ
َ ُ َ
َ َ َ
<و َل َما َ
َ .1
ميقاتنا َو كل َم ُه َرب ُه قال َر ِب أ ِرنى أنظ ْر ِإليک قال ل ْن ترانى> (اعراف.)143 :
جاء ُموسی ِل ِ
َ
َ
َ َ َ
َْ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ
َ ُّ ُّ َ َ
َ
َ ُّ َ َ
َل َم ٌ
ْ َ َ َ ْ ُّ َ
َ ْ
ات  ...یك
ون آخذ
الرضا؟ع؟ أن ُّه قالِ « :ل ِْلمام ع
 .2و ر ِوي ع ِن اْلس ِن ب ِن عِ ِيل ب ِن ض ٍّال عن أ ِِب اْلس ِن عِ ِيل ب ِن موَس ِ
َ َ ْ ُّ ُّ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
اس َعما َی ْ َْنى َع ْن ُّه».
اس ِِبا یأمرهم ِب ِه و أ كف الن ِ
الن ِ
ْ
َ َ
ْ ُّ
َ َ ْ َ ُّ
ُّ ُّ ُّ َ َ َ
َ
َ َ
الص ْد َق َو ال َو َرع».
اس ِبغ ْير ِ أل ِسن ِتك ْم ِل َي َجُر ْوا ِمنك ُّم ِاال ْج ِ َُتاع َو ِ
 .3قال ِلي أ ُّبو ع ْب ِد ِ
اهلل؟ع؟ « :كونوا ععاة الن ِ

ص )840و در نتیجه افزایش تعامل ذهن منطقی با ذهن تجربی ،ایجاد ذهن خرد ورز قابل
توجیه است.
 .6مشارکت مردم

دخالت دادن مردم در امور دینی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی از سوی رهبران دینی ،موجب
نفوذ اجتماعی و در نتیجه تغییر نگرش و عملکرد از سوی مردم ،نیز پایبندی بیشتر ایشان به

تصمیمات و نتایج آن خواهد شد؛ مانند مشورت حضرت پیامبر ؟لص؟ در جنگ خندق (واقدی،
بیتا :ج ،2ص .)445پیامبران تدبیری میاندیشند تا خود مردم ،عدل را برپا کنند؛ چون طبق
فرمایش قرآن کریم ،انبیا برای هدایت مردم مبعوث شدند تا به دست خویش اقامه قسط کنند؛

1

یعنی اقامه ،استمرار ،پذیرش و تعهد به نتایج عدل بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.

یکی از این موارد در قصص انبیا ،دخالت دادن قوم برای مشاهده ،وقوع معجزه یا حفظ آثار
آن ،موجب همکاری بیشتر جامعه با پیامبر و در نتیجه پذیرش بهتر معجزه و رسیدن به هدف

هدایتی را شامل میشود .برای مثال ،مشارکت بنیاسرائیل در رخداد معجزه بقره زرد رنگ ،گرچه
غالب کتابهای تفسیری در این مورد به بهانه گیری و لجاجت در آیات مورد بحث اشاره
می کنند؛ حضور مردم در ایجاد این معجزه موجب شد تا دیگر بحث و جدلی بعد از آن صورت
نگیرد و همه حقیقت را بپذیرند؛ درحالی که از قوم بهانه گیری مانند بنیاسرائیل انتظار دیگری

میرفت؛ چه این که افراط در توجیه گری ،بهانهجویی و دلیلتراشی در ضمن رفتارهای قوم
یاسرائیل در قرآن کریم بیان شده است .خداوند در آیات متعددی گزارش می کند که
بن 
وضعیت خود در سرزمین مصر  ،او را سرزنش می کردند که چرا آنان را به سوی فلسطین آورده است
و گاه دیگر ،به خاطر وحشت از مبارزه با کنعانیان که حاصل عادت سالها به خوی بردگی بود

(مکارم شیرازی :1371 ،ج ،4ص)341؛ می گفتند ما اهل جنگ نیستیم و خودت با خدایت و با

__________________________________

َ
َْ ْ ْ
ْ
ْ َ
وم َ
َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ات َو أ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ْال ِك َت َ
اب َو ْال ِم َيز َان ِل َي ُق َ
الن ُاس ِبال ِق ْس ِط َو أن َزل َنا ال َح ِد َيد ِفيهِ َبأ ٌس ش ِد ٌيد َو َم َن ِاف ُع
< .1لقد أر َسلنا ر ُسلنا ِبال َب ِين ِ
َ
َ
َ َْ
ِل َلن ِاس َو ِل َي ْعل َم ا َلل ُه َم ْن َي ْن ُص ُر ُه َو ُر ُسل ُه ِبالغ ْي ِب ِإ َن ا َلل َه ق ِو ٌي َع ِز ٌيز>(حدید.)25 :
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بنیاسرائیل برای فرار از همراهی با حضرت موسی؟ع؟ مدام بهانهتراشی می کردند .گاه با اشاره به
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کنعانیان ساکن فلسطین بجنگ و آنان را از سرزمین قدس بیرون کن 1.بنیاسرائیل بهانهجویی را
سازکاری برای فرار از مسئولیت قرارمیدادند؛ مانند پیمان شکنی و نقض عهد ،2عدم شرکت در
جهاد برای فتح سرزمین مقدس ،3عدم رعایت حرمت روز شنبه ،4عدم اطاعت از رهبر با نوشیدن

بیش از حد آب ،5بهانهتراشی در بیان اوصاف گاو در ماجرای گاو بنیاسرائیل6؛ البته گفته شده
است که این بهانهها از سوی قاتل مطرح میشد (فخر رازی :1420 ،ج ،3ص .)544در مجموع،
بهانهجویی ،یکی از موانع تأثیرگذار بر تصحیح افکار و رفتار فرد و جامعه است .جامعهای که
بهانهجویی از واکنشهای اولیه آنها باشد ،به سختی میتوان امیدوار بود که از رفتارهای
نادرست خود دست بشوید؛ چرا که همیشه علتی برای رفتارهای سوء خود میتراشند .ازاینرو،
یکی از روشهایی که موسی؟ع؟ به کار برد تا این بهانهجویی را خاموش کند تا در آخر کار –
مانند بسیاری از معجزات دیگر  -این معجزه را زیر سئوال نبرند؛ این بود که خود افراد را در وقوع
معجزه دخالت داد تا گاوی که قرار است آیه باشد ،از طرف خود مردم یافت شود؛ وگرنه این بهانه
جوییها بعد از معجزه هم به وقوع میپیوست؛ زیرا خود حضرت میتوانست حیوانی را به آنها

نشان دهد تا آن را ذبح کنند .بنابراین ،یکی از معدود رخدادهایی که بنیاسرائیل در نتیجه آن

بهانهجویی نکرد و مورد پذیرش قرار گرفت؛ در این واقعه بود .سیر داستان در ماجرای بقره،
برای نقل بهانهجوییهای مداوم بنیاسرائیل است .سیاق داستان و عدم ذکر بهانههای دیگر
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َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ََ ً َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ُ
د ما داموا ِفيها فاذهب أنت و ربك فق ِتلا ِإنا هاهنا ق ِعدون>(مائده.)24 :
< .1قالوا يموسی ِإنا لن ندخلها أب ا
ََ ْ َ ََ َ
َ
َ ََ َََ ََْ َ َ
السبيلَ ،فب َما َن ْقضهم م َيث َاق ُه ْم َل َع َن ُ
َ
ُ ََ ْ َ َ َ
اه ْم َو
رائ
َ < .2و لقد أخذ الل ُه ِميثاق َب ِني ِإ ْس ِ
ِ ِ ِ
يل  ...فمن كفر بعد ذا ِلك ِمنك ْم فقد ضل س َو َاء ِ ِ ِ
َ َ ً
ْ
َ ََْ ُُ َُ ْ َ ً
َ ْ ً َ ُ
َ ُ ََ
ُ َ ْ َ َ
خائ َنة ِم ْن ُهم ِإلا ق ِليلا>(مائده:
ك ُر وا ِبهِ َو لا تزال تط ِل ُع َعلى ِ
واض ِعه َو ن ُسوا َحظا ِمما ذ ِ
جعلنا قلوبهم ق ِ
اس َية ُي َح ِرفون الك ِل َم ع ْن َم ِ
.)13-12
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
َ ُ َ
َ ُ ََ
ُ
َ < .3ق ُالوا َي ُم َ
اه َنا ق ِع ُدون> (مائده.)24 :
د َما َد ُاموا ِف َيها فاذ َه ْب أنت َو َرب َك فق ِتلا ِإنا ه
وسی ِإنا لن ن ْدخل َها أ َب ً ا
ُ َ
ََْ ْ ُ
ً
َُْ َ ُ ُ
َ
ََ ْ
خاس ِئين> (بقره.)65 :
َ < .4و لقد َع ِل ْمت ُم ال ِذ َين اعتد ْوا ِمنك ْم فِي السبْت فقلنا ل ُه ْم كونوا ِق َر َدة ِ
َ
َ
ََ
ُ
َ َ
َْ َ
َ َ َ
َ
َََ َ
َ
ُ ُ ْ ُ
ود قال ِإن الل َه ُم ْب َت ِليك ْم ِب َن َهر ف َم ْن ش ِر َب ِم ْن ُه فل ْي َس ِم ِني َو َم ْن ل ْم َي ْط َع ْم ُه ف ِإن ُه ِم ِني ِإلا َم ِن اغت َرف
< .5فلما ف َص َل طالوت ِبال ُجن ِ
َ َ ً
َ َ ْ
ُ ًَ
غ ْرفة ِب َي ِدهِ فش ِر ُبوا ِم ْن ُه ِإلا ق ِليلا ِم ْن ُه ْم> (بقره.)242 :
ْ َ
َ َ ْ ُ َ َْ
َ
َ
َ < .6و ِإذ قال ُموسی ِلق ْو ِمهِ ِإن الل َه َيأ ُم ُرك ْم أ ْن تذ َب ُحوا َبق َرة ( >...بقره.)71- 67 :

برای اصل نتیجه ،این مطلب را تقویت می کند که در نهایت مسئله ختم به نتیجه مطلوب شده
است؛ زیرا بهانهجویی دیگری نسبت به نتیجه نهایی نقل نشده است .این گونه معجزات ،در
ادبیات علوم قرآنی ذیل «معجزات اقتراحی» بحث میشود و تکذیب این نوع معجزات به عذاب
االهی نیز منجر میشود (خویی :1382 ،ص)201؛ اما برای آنها در این ماجرا عذابی بیان نشده
است؛ برخالف درخواست رؤیت خدا.
در دولت امام زمان؟جع؟ نیز بخشی از این مشارکت دیده میشود .توصیه به دعا برای فرج و

انتظار فعاالنه از مصادیق این جریانسازی است .بخش اعظم مشارکت مردم ،به استقرار عدالت
جهانی مربوط است؛ چه این که حضرت؟جع؟ بهتنهایی دنیا را پر از عدل و داد نخواهد کرد.
بنابراین ،حکومت مهدوی با اتکا به نیروی مؤمن ،مستقر میشود.

حکومت آینده حضرت مهدی موعود؟جع؟ ،حکومت مردم ِی به تمام معناست؛ یعنی با
عدالت موعود ،با تکیه به ایمان ،اراده و بازوان مردم عالم گیر خواهد شد و این ،همان معنای
مردم ساالری دینی است که با مفهوم امروزی دموکراسی کامال متفاوت است؛ زیرا مردم ساالری به

شیوه کنونی در دنیا ،رقابت بین احزاب در سایه قدرت سیاسی ،در پنجه اقتدار پول و بر پایه

تبلیغات فریبنده است و همان شکل دیکتاتوری قدیم در لباس جدید است (مقام معظم رهبری،
 .)/https://www.mizanonline.com/fa/news/371376 :1381

 .7توجه به فضای جنسیتی مخاطب

قرآن کریم ،فضیلت و انسانیت را در گرو جنسیت خاصی نمیداند و مالک برتری را پرهیزکاری

جاهلیت با آیات قرآن سازگار است (نحل58 :و )59و نه افراط فمنیستی که سنگ بنای غرب
برای سوء استفاده از جنس مؤنث است؛ با تعالیم اسالمی سازگاری دارد .اما از آنجا که در

گروههای اجتماعی ،افراد به علت جنسیت ،نژاد ،قومیت و عواملی از این دست ،نادیده گرفته

میشوند یا به سختی مورد توجه قرار می گیرند (گروسی :1396 ،ص ،)65نیز به دلیل غرض
__________________________________
َ
َ
ْ ُ
َْ ُ
ِ< .1إ َن أك َر َمك ْم عِ ْن َد ا َلل ِه أتقاك ْم> (حجرات.)13 :

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

معرفی می کند .1اسالم ناب محمدی ،به زنان نگاه اعتدالی دارد .از اینرو ،نه تفریط دوران
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هدایتی و جذب حداکثری و حضور دائمی سیاسی -اجتماعی و کار اجرایی دشوار 1،پیامبران و
رسل از میان افرادی مبعوث میشوند که ظرفیت پذیرش از سوی مردم را داشته باشند .به طور
کلی میتوان گفت پتانسیل نفوذ اجتماعی ،برای مردان فراهمتر بوده است؛ چنان که در سیر

تاریخ ،همواره از نظر قدرت ،منزلت و هویت اجتماعی نیز مشروعیت کسب مناصب اجتماعی،
مرد بودن یک مزیت شمرده میشد 2.لذا بالقوه برای مردان ،بستر مناسبتری جهت تحصیل
شرایط حضور اجتماعی وجود داشت.

بر پایه آموزههای اسالمی ،داشتن مسؤولیت در جامعه ،نشانه برتری جنسیتی نیست .از اینرو،

عدم انتخاب پیامبران از میان زنان ،نه به دلیل نگاه تفریطی به مقام زن ،بلکه از محیط و
جامعه مخاطب متأثر است و مانند بسیاری از پدیدههای اجتماعی ،قرآن کریم نیز نسبت به آن

موضع گیری اعتدالی دارد 3.عدم پذیرش اولیه رسول زن برای مخاطبان عام و عدم نفوذ
اجتماعی زنان در میان جوامع غالبی بشر ،از عواملی است که موجب شده است قرآن کریم نیز
راهبردهای اجتماعی خاصی را در این مسئله به هنگام بعثت انبیا مورد توجه قرار دهد.

زنان الگو برای زمینهسازی نفوذ اجتماعی انبیا
از دیگر سو ،قرآن کریم به طور بدیعی از نقش ِ

نیز بهره میبرد؛ مانند آسیه در نجات جان موسی؟ع؟ و مریم به عنوان مادری قدیسه و پاکدامن
برای حضرت عیسی؟ع؟ .از این رو ،در هندسه آیات قرآن کریم ،نفوذ اجتماعی پیامبران االهی
بدون در نظر گرفتن نقش زنان با ایمان و فداکار ناممکن مینماید.

وقتی از عصر ظهور بحث میشود ،بحث از مقدمات آن است؛ چون هنوز ظهور محقق نشده و
__________________________________
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 . 1پاسخ آیت اهلل جوادی آملی به پرسشی در مورد فلسفه عدم وجود زنان در میان پیامبران االهی
(.)http://hawzahnews.com/news/318397
 .2این مسئله به قدری مسلم انگاشته میشد که حتی تا قبل از  1920میالدی حق رأی به عنوان یکی از اساسیتر ین حقوق
انسانی ،بر اساس جنسیت محدود شده بود و زنان از حق رأی محروم بودند(تیکانن ( ،)Tikkanenدایرة المعارف
بر یتانیکا ،مدخل حق رأی زنان در ایاالت متحده).
 . 3ر  .ک :زن در آیینه جالل و جمال ،آیت اهلل جوادی آملی ،بحث فرعیت ذکورت و انوثت ،ص 78و عدم تأثیر ذکورت و
انوثت در فعلیت انسان ،ص.202
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تعیین مصادیق قابل تطبیق نیست؛ اما به طور کلی میتوان اذعان داشت رشد جامعه ایران پس
از انقالب اسالمی به سطحی از تحول سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی رسید که مثال زنان نه تنها در
پیروزی انقالب اسالمی سهم بزرگی دارند ،بلکه در تثبیت و تداوم آن نیز نقش خود را ایفا کنند و

این ،از تأثیرات آموزههای وحیانی است ،تا آنجا که این نکته از سوی خبرگزاریها و تحلیل
گران ،انقالب اسالمی به «انقالب چادرها» نام گرفته است (آونج :1395 ،ش ،96ص .)61امام
خمینی و مقام معظم رهبری بارها به نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی و دفاع از آرمانهای

آن تصریح داشتهاند (امام خمینی :1389 ،ج ،7ص 6و مقام معظم رهبری،1392/02/21 ،
بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی).
بر اساس روایات در دولت کریمه حضرت حجت؟جع؟ ،بانوان در تحقق تمدن جدید اسالمی

تأثیر بسزایی دارند و در سطح باالیی از یاوری حضرت حضور و توفیق خدمت خواهند داشت؛

چنان که در برخی روایات آمده است  50نفر از  313یار حضرت؟جع؟ از بانوان هستند(1مجلسی،
 :1403ج ،52ص.)223-222

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

__________________________________
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اهلل ثَلث ِمائ ٍّة و ِبضعة عشر رجَل ِ ِهيم َخسون امرأة َيت ِمعون ِِبكة عىل غير ِ
ِ ٍّ
َ ََ ا َََ ْ
َ
ُّ
ُّ
ْ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
َ
يف یتبع بعضه ْم بعضا».
ِمیع ٍّاع قزعا كقز ِع اخلر ِ ِ
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نتیجه گیری

در یک نگاه ،طرح کلی انبیا برای هدایت انسانها ،به مثابه زنجیرهای بههم پیوسته است که
هر یک با روشی خاص به فراخور نیازهای جامعه شکل گرفته است .این مجموعه متصل در
اتخاذ شیوههای تبلیغی متفاوت مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی و تربیتی خاصی را در نظر

داشتهاند که در سیر تاریخی از انبیا آغاز شده و در طول زندگی ائمه؟مهع؟ ادامه یافته است و در
عصر حضور نیز مالحظه خواهد شد .برخی از این شیوهها که از میان آیات و روایات قابل برداشت
است ،با مفاهیم روانشناختی اجتماعی قابل تبیین است .یکی از این تحلیلها «نظریه نفوذ

اجتماعی» است ،به عنوان یکی از مباحث روانشناسی اجتماعی که گویای راهبردهای متفاوت

در ارتقای سطح ارتباطات ،درونی کردن صمیمت اجتماعی و تصحیح رفتارهای مخاطبان است.
در این دیدگاه ،نفوذگر  -در نگارش حاضر معصومان؟مهع؟  -با کاربست شیوههای غیرمستقیم،
استدالل جدلی و صحنهسازی ،در مهندسی ذهن تجربی مخاطب سعی دارند .از سوی دیگر ،با
تاکید بر روشهای اختیار مدارانه و دور از تحمیل به نصیحت قوم پرداخته و برای مترددان و
کفار از نیروهای فراطبیعی نیز بهره میبرند .نمایش قدرت توأم با زبان نرم ،نیز علم صادقانه از

مراتب نفوذ در مخاطب است .عالوه بر این ،پیامبران از طریق اشاره به شباهتهای اشتراکی
بین خود و قوم ،ارتباط دائمی و مستمر با ایشان و تفاهم فرهنگی سعی در انگیزش و ارتقای
سطح صمیمت اجتماعی در جهت تحقق جامعه ایمانی را داشتند .در نگاهی مقایسهای ،موارد

مذکور در دولت مهدوی نیز وجود دارند ،مانند استفاده همزمان از روشنگری و قدرت ،کاربست
تکنولوژ ی و ارائه تمام معجزات انبیا ،ارائه علم در حد نهایت ،حضور دائمی به واسطه تشبیه به

سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400
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خورشید پشت ابر ،ایجاد تفاهم فرهنگی با مفهوم عاشورا ،جلب مشارکت مردم در مفهوم انتظار،

مهندسی ذهن تجربی مردم با نشان دادن الگوی اکمل ا ز اسالم در وجود مبارک امام

زمان؟جع؟ ،باورپذیر کردن کارآمدی زنان باایمان در تحقق تمدن جدید اسالمی و دولت کریمه
حضرت حجت؟جع؟.
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رشد.
 .8آمار و ارقام حیرتانگیز از مراسم پیادهرو ی اربعین امام حسین؟ع؟ ( .)1398صفحه اخبار بین الملل،
بخش آسیای غربی ،خبرگزار ی تسنیم https://tn.ai/2124033 ،و خبرگزار ی ایسنا ،صفحه گردشگری و
میراث 18 ،مهر  ،1399کد خبر . 99071813271



 .9آونج ،مینا (بهار « .)1395جایگاه زنان در منظر امام خمینی؟حر؟» ،نشریه حضور  ،شماره  ،96ص .76-54
 ،74ص .71-65
 .11جوادی آملی ،عبداهلل ( .)1392زن در آ یینه جمال و جال ل ،قم ،إسرا.
 .)1394( __________________ .12تفسیر موضوعی (سیره پیامبران در قرآن) ،قم ،إسرا.

 .13جعفرى ،یعقوب .)1376( ،تفسیر کوثر  ،قم ،انتشارات هجرت.

 .14حاجی اسماعیلی ،محمدرضا؛ اسماعیلی ،داود (تابستان « .)1392تحلیل تفسیری آیات پاداش

رسالت» ،فصلنامه مطالعات تفسیری ،شماره  ،14ص .78- 51
 .15حر عاملی ،محمد بن حسن (1425ق) .إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیروت ،موسسه االعلمی.

تبیین «نفوذ اجتماعی» در طرح کلی انبیا و مقایسه آن...

 .10پاک نیا ،عبدالکر یم (تابستان « .)1387برکات علمی و فرهنگی عصر ظهور » ،نشریه فرهنگ کوثر  ،شماره
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 .16حسینی خامنهای ،سیدعلی ( .)1392انسان 250ساله ،قم ،مرکز صهبا.
 .)1381( ___________________________ .17بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان ،در
مصال ی تهران ( 30مهر ).
 .)1392/02 /28( ___________________________ .18بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزو ی و
دانشگاهی ،تهران.
 .19حسینی ،علیاکبر (تابستان« .)1396اسلوبهای قرآن در بیان هنجارهای اخالقی» ،پژوهشهای قرآنی،
شماره  ،2پیاپی  ،83ص .29-4
 .20حلی ،حسن بن سلیمان (1421ق) .مختصر البصائر  ،مصحح :مظفر مشتاق ،قم ،مؤسسة النشر
اإلسالمی .

 .21خمینی ،روح اهلل ( .)1389صحیفه امام :مجموعه آثار امام خمینی؟حر؟ ،دوره 22جلدی ،تهران ،مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟حر؟.
 .22خو یی ،ابوالقاسم ( .)1385بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،مترجم :محمدصادق نجمی ،هاشم هاشم
زاده هر یسی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .23دانایی فرد ،حسن (شهریور « .)1389ارتقای اعتماد عمومی به سازمان های دولتی :تبیین نقش متغیر
مداخله گر رضایتمندی شهروندان» ،دوماهنامه دانشور (رفتار ) مدیر یت و پیشرفت ،شماره ،41ص -263
.292

 .24ربانی ،محمد باقر (پاییز « .)1387تنوع یا وحدت فرهنگی در جامعه جهانی مهدو ی» ،انتظار موعود،
شماره  25و ،26ص.276 – 231

 .25رئیسی وانانی ،حسین ( .)1397بررسی نقش رسانه ملی در پیشگیری از بروز و مقابله با ترو یج شایعه در
سال بیستویکم /شماره  /72بهار 1400

جامعه ،تهران ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما.

 .26زمخشرى ،محمود بن عمر (1407ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنز یل و عیون األ قاو یل فی وجوه
التأو یل ،بیروت ،دارالکتاب العربی.

 .27صادقی نیری ،رقیه و حاجی زاده ،مهین (بهار و تابستان« .)1390روشهای دعوت و تبلیغ از دیدگاه
عالمه طباطبا یی» ،پژوهش دینی ،شماره  ،22ص .192-165
 .28طباطبایی ،محمدحسین (1390ق) .المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
 .29طبرسی ،احمد بن علی (1403ق) .اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مصحح :محمدباقر خرسان ،مشهد،
نشر مرتضی.
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