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ح کلی انب« نفوذ اجتماعی»تبیین   ا و مقایسه آن با عصر ظهور یدر طر
 1محمدهادی منصوری

 2زهرا علیمرادی 

 ده  یچک
ح در   علم در  که «مخاطبان رفتار  ر ییتغ هدف با یروان یاثرگذار و سخن ییرایگ» موفق، ِی غیتبل طر
روش از . است برخوردار  یادیز تیاهم از  ؛شود  یم ر یتعب «یاجتماع نفوذ» به آن از  یاجتماع یشناس  روان

 ،یاقناع مخاطب، تفاهم فرهنگ ،و قدرت حتیبه کاربست توأمان نص توانیم انبیا ینفوذ اجتماع یها
ذهن  ی(، مهندسیعیفراطب یروهایاستفاده از ن و یرخواهیخ ن،یراست علم ارائه قیطر)از  یاعتمادساز

ارتباط  ،(مردم با یارشاد یهمراه و یسازصحنه م،یرمستقیغ بیجدل، تأد قیمخاطب )از طر یتجرب
مذکور در  موارد یا  سهیمقا نگاه با ،یلیتحل یفیتوص شآن است با رو بر  رو  شیپ نوشتار . کرد اشارهمستمر 

 تمام ارائه م،یس به امیق و یعلم یاز روشنگرهمزمان  استفاده اساس نیا بر . دی کنبررس را ظهور  عصر 
کمل از اسالم در وجود مبارک امام  یمردم با نشان دادن الگو یذهن تجرب یمهندس ا،یانب معجزات ا

 مهیکر دولت و یاسالمجدید در تحقق تمدن  ستهیشا بانوان یکارآمدکردن  ر یباورپذ ،؟جع؟زمان
 . آیند می شمار  به ظهور  عصر  در  یاجتماع نفوذ یها  روش از  ... و ؟جع؟حضرت حجت

ح: یدیواژگان کل کت شناسی جذب، روان انبیا، یکل طر عصر  ،یاسالمجدید  تمدن ،یاثرگذار یهاکیتا
.  ظهور
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 مقدمه
 بلندمدت،حرکتی  در  - عصمت از  نه ولو–که از عقل و حکمت برخودار باشد  یانسان هر 
کت  و ایانب(. 16ص: 1390 ،مقام معظم رهبری) داشت خواهد یموضع یارهایاخت و هاکیتا

جا که معطی  و ازآن 1خود برای استکمال و برانگیختن عقل مردم مبعوث شدند، که؟مهع؟ امامان
از یک  ز،ین ؟مهع؟امامان و ایانب حرکت کرد،یرو نیا بااعقل عقال هستند.  ،خود؛ تواند فاقد باشد  نمی

ح و نق  ینسل فرا یحرکت ز،ین امامان؟مهع؟ و ایانب حرکتشه عقالیی و منطقی برخوردار است و لذا طر
نگاه  دیبا ت،یمهدو ر یمس فهم یبرا نیهمچناست.  وستهیپ همبه ر یزنج یهاحلقه مانند و

ح به نسبت یترجامع در تمام ابعاد  ظهور  تحقق یبرا تا داشت امامان؟مهع؟ و ایانب حرکت یکل طر
 2هی است.داعیان اال  ادامه سلسله ؟جع؟حجت حضرت که نیا چه سازی شود؛ زمینه یتیظرف

 یو معنو یماد اتیکالن در ح یابرنامه تحت انسان یتعال ،یاسالم یهاآموزه طبق نیهمچن
ح نیا ارائه. است همراه مختلم یهاجنبه در  بشر  استعداد پرورش بااین،  کهاست  انیدر جر  طر

 میترس و چارچوب ارائه و ینید معارف از  انتیص ناهمگون، یهاقرائت بردن نیب از  موجب یکل
ح از  برآمده یچارچوببر اساس  عملانتظار فعال،    مسئله در  که نیا چه ؛شودیم ندهیآ راه  یکل طر
ح هر  که جا آن از ضرورت دارد.  امامان؟مهع؟ و ایانب  ز ین ر یثابت و متغ یهایژگیو یدارا ،یکل طر

 نفوذ یهامؤلفه یعنی ،بعد آن کیبه  فقطدر مقاله حاضر  ؛است یو سلب یجابیا یساختارها
ح  نیدر ا امبرانیپ یاجتماع تمام  نیب هایژگیواز  یبرخکه  حیتوض نی. با اشودیم پرداختهطر

 مانند ؛است ادیاصط لقاب؛ را مورد خطاب قرار داده ایکه تمام انب یاتیمشترک بوده و آن از آ ایانب
: 1394 ،یآمل یجواد) 5دیدعوت به توح و 4یوح ابالغ و ینگهدار ،یتلق در  عصمت ،3ناتیب ارائه

__________________________________   

وایثِ یُّ َو »(؛ 11ح  ،12ص ،1ج :1430، نییکل« )العقل ستمكليحّت  اا یال نب وال بعث اهلَل  رسوالا و . »1 وِل  جُرُّ قُّ ْم َعَ اِئَن اْلعُّ )نهج « َُلُّ
 (.1البالغه، خ

َلمُّ . »2 اِن َ آَیاِتهِ الس َ ب َ  .(نیاسیآل  ارتی)ز  «َعَلْيَك َیا َعاِعَي اهلِل َو َر

اُس ِباْلِقْسِط >. 3 ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم الَن 
َ
ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِي َناِت َوأ

َ
 .(25 :دی)حد<َلَقْد أ

ولَ > .4
ُ
ِذيَن  ِئَك أ

 
َة  َواْلُحْكَم  اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  اَل ُبَو  ْلَنا َفَقْد  َهُؤَلاِء  ِبَها َيْكُفْر  َفِإْن  َوالُن 

 
 .(89 :)انعام <اِفِريَن ِبكَ  ِبَها َلْيُسوا َقْوًما ِبَها َوَك

ُه َلا ِإلَ >. 5 َن 
َ
ا ُنوِحي ِإَلْيِه أ

 
ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسول  ِإَل

َ
ا َه َوَما أ

 
َنا ِإَل

َ
 .(25 :)انبیا <وِن َفاْعُبُد  أ
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به فراخور  ثابت، اصول و یدیتوح نشیبکنار  در  انبیا تمام حال، نیا با(. 56-41ص ،6ج
 در  شانیا یهاوتتفا وجود با ن،یبنابرا. داشتند یخاص یغیتبل یالگو ش،یخو جامعه یازهاین

کم اصول از  یبرخ ان،یب وهیش نوع انتخاب  وجود ز ین ییهامشابهت ینید میمفاه ارائه در  حا
های   های آن از ویژگی  های ثابت ولی مؤلفه  ، از ویژگییبر این اساس، اصل نفوذ اجتماعدارد. 

ح کلی است. با این توضیح که اصل  به منظور  ،پیامبران« وجود نفوذ اجتماعی»متغیر این طر
که نوع اجرای  حال آن و عملی کردن محتوای تبلیغی شان امری ثابت و غیرقابل جایگزین است

راهبردهای نفوذ اجتماعی قابل تغییر است. این تغییرات بر اساس زمان و مکان و به طور کل 
 پذیرد.  شرایط خاص هر ملت انجام می

قت به یدر حق ؛بودندگر جدا یکدیاز  یم مادر لوازیمکان و سا ،گرچه از نظر زمان یهاال یانبیا
گون ظهور م که چرا ؛اند وستهیهم پ ها، متصل است و باطل یواحد اما ؛کند یحق در مظاهر گونا

گر کنار هم باشند؛ همواره از هم گسسته یحت را به  یامبران، جامعه انسانیره مشترك پیس  اند. ا
برقرار است  یو معلول یلوند ِع یسلسله موجودها، پن یب ؛ زیرادهد یوند مینده مستمر پیو آگذشته 

مقاله  نیا در (. 22همان، صهم مرتبطند ) سلسله نقص، به تبع به یول ؛هم مرتبطند ها به  و آن
 انبیاکه به قصص  یاتیآ ای دهد،یمورد خطاب قرار م عام صورت به را انبیاکه  یاتیآ یبا بررس
 یشناختروان نظر  از  که ییهامؤلفه بهبا هم،  اتیگونه آ نیفهم رابطه و نسبت ا ز یناست، مربوط 

در  یاجتماع نفوذ یاصل میرهگذر مفاه نیتا از ا شودیم پرداخته ؛اندلیقابل تحل یو اجتماع
 استقرار به منظور  هامؤلفهچگونگی تحقق این  سپساستخراج شود.  میدر قرآن کر انبیاحرکت 

 .شودیم یبررس یحکومت مهدو

   یاجتماع نفوذ
 و احساسات افکار، ها  آن طبق که است ییهاروش یعلم مطالعه «یاجتماع یشناسروان»

: 1386 ارونسون،) دنریگیم قرار  گرانید یالیخ ای یواقع حضور  ر یتاث تحت مردم یرفتارها
در  «نفوذ»است. واژه  1«یاجتماع نفوذ» هینظر علم، نیا در  بحث مورد یهاحوزه از  یکی(. 5ص

__________________________________   

1. Social Influence (Social Pentration) 
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و در اصطالح  ؛(1194ص: 1362لغت به معنای فرو رفتن یا جاری بودن امر و حکم است )عمید، 
 رابطه به یسطح ارتباط از  افراد ،آن موجب به که دارد اشاره یندیفرآ به ،یاجتماع یشناسروان
 تبادل چگونه که دهدیم حیتوض یاجتماع نفوذ هینظر واقع، در . روند یم شیپ یتر یمیصم

. (1ص: 2016، 1نیگر و کارپنتر مؤثر است )  یفرد نیکاهش روابط ب ایتوسعه بر اطالعات 
ی،رکالمیغ یرفتارها ه،استفاد مورد کلماتی،کالم یرفتارها، یاجتماع نفوذ ندیفرآ ن،یبنابرا
 موجود یکیزیف یایاش ای گرانارتباط انیم ییفضا - یطیمح افتهی جهت یرفتارها ون بد زبان

 عبارتند یاجتماع نفوذ یهاوهیش از  یبرخ(. 131ص: 1397 ،یمهدو)شود  شامل می را طیمح در 
. ارتباط بودن مستمر  و یجیتدر  و عواطم و احساسات کیتحر عالقه، و لیتما اعتماد، جادیا: از 
 و یعاطف ،یشناخت ،ینگرش ،یرفتار راتیتأث با توانیم شگردها، نیا انواع از  یریگبهره با
: 1396 ،یفوالد)کرد  همافر را مخاطبان تر  شیب نفوذ و جذب ت،یرضا نهیزم ،یکیزولوژ یف

به  یکند. هر زمان که منبعیار به هم نزدیهستند که بس یمی، از مفاه«اقناع»و « ذنفو»(. 55ص
را  «اقناع»دهد و  یم یرو« نفوذ» ؛ر دهدییرنده را تغیکوشد تا افکار، احساسات و رفتار گ یعمد م

وهیش از  اقناع ن،یبنابرا(. 163ص: 1397 ،یوانان یسیاز نفوذ دانست )رئ یتوان حالت خاص یم
 و قرآن فهم در  تواند مباحث مربوط به نفوذ اجتماعی، می .شود  یم محسوب یاجتماع نفوذ یها
که ؛باشد داشته یابزار نقش مخاطبان بر  آن یرگذاریتأث زانیم  در  آن ر ییتغ نحوه و نگرش به چرا

 (.24ص: 1391 ،یردامادیم) دارد توجه مخاطبان

 قرآن در  انبیا اجتماعی نفوذ هایشیوه
 یبرا انبیااست و کرده اشاره  ینفوذ اجتماع یهاروش از  یبرخبه  یحیبه صورت تلو میقرآن کر

مانند  ؛آن شدنداجرای  مأمور  خداوند دستور  به صرفا ای و نداشتند ینقش شخصا ،آن جادیا
 مقابل، در . معجزه صدور  در  اقوام مشارکت به دستور  و انبیا تیجنس ،یفرهنگ تفاهم و یزبانهم

 و مصلحت به بنا و است فرد خود دست به عمل ابتکار  ظاهر  در  که دندار وجود ز ین یموارد
 و نرم زبانبه کاربست توأمان  توان  یموارد م نی. از ادهدیم بیترت را یاخود، برنامه صیتشخ

__________________________________   

1. Carpenter and Greene 
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 ،یرخواهیخ ن،یراست علم ارائه قیطر از ) یاعتمادساز ،یفرهنگ تفاهم مخاطب، اقناع قدرت،
ل قیطر از مخاطب ) یذهن تجرب یمهندس ،(یعیفراطب یروهاین از  استفاده  بیتأد ،یجدل استدال

مستمر و توجه به  و یدائم ارتباط ،با مردم( یارشاد یو همراه یسازصحنه م،یرمستقیغ
لکن رابطه بین  ؛نیستمستقل ذکر است موارد دسته دوم، از دسته اول قابل  .کرد اشاره تیجنس

 چه این ؛1صریح خداست ثال، کاربست زبان نرم، از دستورهایاین دو گروه، طولی است. برای م
 ؛2ای خاص، از سنخ دستوری است  مانند نشان دادن معجزه ،که استفاده از نیروهای فراطبیعی

قدرت استفاده شود، یا معجزه برای اعتمادسازی و جذب مخاطب  که زبان نرم در کنار   اما این
به شیوه تبلیغی شخص پیامبر  ؛یا افراد را در معجزه دخالت دهد و مواردی از این قبیلاجرا گردد 

 است.مربوط 

 نرمش و اقتدار . 1
ل شد که در طو  گاه در رفتار پیامبران در قرآن کریم، دو نوع رفتار به ظاهر متضاد دیده می

ر رفتار حضرت ، مانند دعوت به توحید و پرستش اجرام آسمانی داست  دیگر وقوع یافتههم
 یهنگام تقاضا ؟ع؟یعملکرد حضرت موسیا  ؛3سوره انعام 78تا  76آیات در  ابراهیم؟ع؟

 ؛شود ینم دهید یکیزیخداوند با چشم ف دانست یمآن حضرت که  یطور به ؛لیاسرائ  یجاهالنه بن
ح کردخدا با را  لیاسرئ یبن  درخواست جاهالنههمان  اما و  143 اتیدر سوره مبارکه اعراف آ .مطر

اما این روش  ؛نرمش و قدرت نیز در ظاهر با هم سازگار نیستند 4.این ماجرا بیان شده است 155
 اخذ شده است. انبیادر نوع بیان 

__________________________________   

ْو َيْخَش >. 1
َ
ُر أ ُه َيَتَذَك 

 
ًنا َلَعَل  .(44 :)طه ی<َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َلِي 

ْخَرى< آَيًة  ُسوء   َغْيرِ  ِمْن  َبْيَضاَء  َتْخُرْج  َجَناِحَك َواْضُمْم َيَدَك ِإلَى >. 2
ُ
 .(22 :)طه أ

ْيُل َرَءا َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربى  >. 3
ا َجن َ َعَلْيِه ال َ ا َرَءا اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهاَذا َربى    َفَلم َ ِحب ُ الَاِفِليَن، َفَلم َ

ُ
َفَل َقاَل َلا أ

َ
ا أ َفَل َقاَل َلئِن   َفَلم َ

َ
ا أ َفَلم َ

ْم يَهِدنِى َربى  
ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهاَذا َربى   َلَأُكوَنن َ ِمَن اْلَقْوِم   ل َ ا َرَءا الش َ يَن، َفَلم َ ال ِ َفَلْت َقاَل َيَقْوِم ِإنى    الض َ

َ
ا أ ْكبَر َفَلم َ

َ
ا  َبِرى  َهاَذا أ م َ ٌء م ِ

 .(78-76 :)انعام <ُتشْرُكوَن 
ا جاَء ُموس>.  4 َمُه  َو  قاِتنايِلم یَو َلم َ

ُه  كل َ ِرن َرب ِ  قاَل  َرب ُ
َ
ْنُظْر  ىأ

َ
 .(143 :)اعراف ى<َتران َلْن  قاَل  کيِإلَ  أ
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 براى (باطل از  حق سنجش ار یمع و آسمانی،های  کتاب روشن، لیدال) ایانب گانه سه زاتیتجه
 باشد برخوردار  1ییاجرا ضمانت و قدرت از  که برسد یینها هدف به تواند می وقتی عدالت اجراى

 مؤلفه دو از  اجتماع، سطح در  انبیا نفوذ اساس، نیا بر (. 373ص ،23ج: 1371 ،یرازیش مکارم)
 ،حتینص؛ زیرا است رفتهیپذ ر یتأث «قدرت» و «زبان یمحتوا و لحن» وستهیپ همه ب و همزمان

 آداب جزء زبان، در  یتند از  یدارشتنیخو. شودینم جامعه در  عدالت استقرار  موجب ییتنها به
 تیموقع با دیبا حتینص زبان از  استفاده و( 154ص ،14ج: 1390 ،ییطباطبا) است دعوت

 مکارم) 3بود قاطعانه، 2بودن نرم نیع در  ؟ع؟یموس حضرت غیتبل زبانکه  چنان ؛باشد متناسب
 به وکردند  اقدام حتینص زبان با امر، یابتدا در  انبیا تمام(. 232ص ،13ج: 1371 ،یرازیش

 نیسپس در ا و دادند شیافزا را خود قدرت قوا ز یتجه و مؤمن افراد تیترب رو،ین جذب با جیتدر 
که  ؟لص؟حضرت پیامبر همانند  گفتند؛سخن  تیو بشر دیمرحله، با زبان قدرت با دشمنان توح

 دشمنانبعد از تشکیل حکومت اسالمی در مدینه، به قرائت آیات قرآن کریم برای مردم و حتی 
مقام معظم )کردند معارضه و مبارزه  ،طلبان فاسد و قدرت انیزورگو با بلکهبسنده نکردند، 

 (.http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?npt=7&p=72#5851 :1381 ،رهبری
 عدالت رایز  ؛داشت خواهد وجود ز ین یمهدو دولت در  موعود شمول  جهان عدالت در  الگو نیهم

 :دیفرمایماین زمینه در  یاخامنهاهلل  که آیت چنان ؛دیآ یبه دست نم صرف موعظه با
. استقرار عدالت، چه در شود یعالم مستقر نم  نقطه چیعدالت در ه حت،یبا زبان نص

 یها بخش  همه در  چه و –انجام خواهد داد  انبیا وارث آن که طور آن –سطح جهان 
صالح و عدالت طلب، قدرت را  یها دارد که مردمان عادل و انسان نیبه ا اجیاحت ا،یدن

که سرمست  یحرف بزنند. با کسان انیدر دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگو
با زبان اقتدار  دیها با حرف زد؛ با آن حتیبا زبان نص شود یقدرت ظالمانه هستند، نم

(.همانصحبت کرد )

__________________________________   

اِس >. 1 ٌس َشِديٌد َو َمناِفُع ِللن َ
ْ
ْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبأ

َ
 .(25 :دی)حد <َو أ

ْو َيْخَش >. 2
َ
ُر أ ُه َيَتَذَك 

 
ًنا َلَعَل  .(44 :)طه ی<َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َلِي 

ن َ اْلَعَذاَب >. 3
َ
وِحَى ِإَلْيَنا أ

ُ
ا َقْد أ َب َو َتَولى  َعلَى  ِإن َ ِه َكِذًبا > (؛48 :)طه <َمن َكذ َ وا َعَلى الَل  َقاَل َلُهْم ُموَسی َوْيَلُكْم َلا َتْفَتُر

 .(61 همان:) <َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاب  َو َقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى
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 یاجرا ،تر مهم فهیبلکه وظ ست،یو ارائه راه ن یتنها روشنگر ؟جع؟یمهد حضرتوظیفه 
به مطلوب  صالیاسالم، و رساندن به مقصد و ا یو به ثمر رساندن انقالب تکامل یهاال نیقوان

گمان  تاهمان اتکا بر قدرت است  م،یبه س ؟جع؟یمهد امیمنظور از ق اساس، نیا بر است. 
شود و یظاهر م یمسائل اجتماع یراهنما ایبه شکل معلم، واعظ  یمصلح بزرگ آسمان نینشود ا

یماست که نخست از منطق بهره  یشیبلکه او رهبر دوراند ؛رسالت او تنها اندرز دادن مردم است
به قدرت  - شد خواهد نیچن انیاز زورگو یاریدر مورد بس -جا که گفتار حق سود نبخشد   و آن برد

 (.209-208ص: 1388 ،یرازیششود )مکارم یمتوسل م
 زبان عنصر  دودر  ،یمهدو دولت یاجتماع نفوذبا  سهیدر مقا انبیا ینفوذ اجتماع ن،یبنابرا

دو  نیاتحقق  و یریگیپ ،منتظران میوظا از  دهد،یم نشان ،نیا. اندمشترک قدرت و حتینص
.است جامعه در ها و متجاوزان به حقوق انسان طلبان  ادهیو ز  انیمؤلفه در مقابل زورگو

 اقناع مخاطب. 2
 مقاصد به لین منظور  به مخاطبان، در  افتنی نفوذ» از  است عبارت «اقناع» ارتباطات، علوم در 
 «گرانید کنش دادن ر ییتغ ای تیتقو ز ین ها،  آن احساسات و افکار  یابیارز  و یبررس با یخاص

 ،است امیپ رندهیگ در  نفوذ آن، هدف که است یارتباط یندیفرآ اقناع،(. 94ص: 1393 ،یمؤذن)
 ن،یبنابرا(. 111ص: 1393 ،یمطرق) خاص یموضوع به شیگرابه منظور  ،افراد کردن قانع یبرا

ک  ارسطومنظر  از  ندیفرآ نیا. است «گرانید رفتار  ر ییتغ» ز ین «گرانید در  افتنی نفوذ» بر  دیتا
 در است؛ عواملی که ردپای آن امروزه  3و شخصیتی 2، احساسی1یمنطق جذبه سه از  متشکل

کید بر ایجاد بینش- 4کیزماتیکار  یرهبر یافت  5کیزماتینئوکار  و -دیجد یها ها و نگرش با تأ

__________________________________   

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 
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 در  نفوذ ییتوانا و بودن الگو مثبت، یرگذاریتأث ،یارتباط یهاجنبه تر بر   شود و آن بیش می
ک گرانید جذب و یدوست نوع گران،ید  تیحساس مانند ییهایژگیو ن،یهمچن. شودیم دیتأ

 زه،یانگ جادیا ها،فرصت و هاتیمحدود به توجه و طیمح یابیارز  افراد، یازهاین به نسبت
 (.140ص: 1395 پور، یمظفر) شودیم شامل را ینیب خوش جادیا و روشن ندهیآ میترس

 ختنیانگ بر  باو همزمان  استفاده خود تخصص و دانش از  گر اقناع فرد ،یمنطق بخش در 
 بر  فرد گاهیجا و تیشخص گر،ید عنصر . کندیمسعی  یو نظر  جلب در  مخاطب احساسات

 (. 194ص :2012، 1والکر  و نز یگیه) است مؤثر  یاقناع یهاامیپ افتیدر  تیفیک
 توده و است سودمند فرزانگان یبرا تنها ست،ین یعموم بالغه حجت یعقل برهان که جا آن از 

هیآ عنوان به تا داد قرار  انبیا دستان در  را معجزه خداوند .ندارند را یعقل نیبراه درك توان مردم
 یهاامیپ ،انبیا ن،یبنابرا(. 57ص ،6ج: 1394 ،یآمل یجواد) باشد دیمف همگان یبرا نهیب

برهان ،ییافزا  معرفت هدف با و متفاوت یها  قالب در  مشترک، فهم و زبان از  یریگبهره را یهاال
 سو، کی از  تا. کردندیم منتقل مخاطبان به احساسات کیتحر با همراه ،ییزداخرافه و یساز

 .آورند وجود به مردم توده در  را رشیپذ   نهیزم هم و سانندبر الزم بهره را خردمندان
 امیپ ابالغ یبرا میکر قرآن که است میمستق ر یغ مؤثر  یهاوهیش جمله از  ،«عواطم کیتحر»

 میتقس از  مردمهشدار دادن  مانند ؛(177ص: 1390،یرین یصادق) بردیم بهره آن از  خود
، یا ایجاد احساس کراهت 2خود میتی فرزندان تجسم و یپدر عواطم کیتحر و ارث ناعادالنه

 عواطم، زشیانگ قیطر از . همچنین، قرآن کریم 3شدید از خوردن گوشت برادر برای گناه غیبت
 احساسات کیتحر مانند ؛(19-18ص: 1396 ،ینیحس) استکرده  انیب را یاخالق یهنجارها

__________________________________   

1. Higgins, Walker 

َه َو ْلَيُقولُ >. 2 ُقوا الَل  ًة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيَت  َي  ِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذِر 
 
 .(9 :)نساء <يًداوا َقْوًلا َسِد َو ْلَيْخَش اَل

ِخيِه َمْيتً >. 3
َ
ُكَل َلْحَم أ

ْ
ْن َيأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِحُب  أ

َ
ِذيَن آَمُنوا ... َوَلا َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أ

 
َها اَل ُي 

َ
 .(12 :حجرات) <ا َفَكِرْهُتُموُه َيا أ
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 . 1او یاغوا با مقابله یبرا طانیش هیعل
 .است فرد اخالق، سیرت و شخصیتوضعیت خاص از عوامل مؤثر دیگر بر اقناع مخاطب، 

 ز ین یاجتماع نهیزم گر،ید یباشند و از سو یو برتر ز یمتما یاجتماع گاهیپا یکه دارا یاشخاص
داشته  ییبسزا ر یتاث یاجتماع راتییتغبر  تواند یفرد م دیترد یب ،را داشته باشد ر ییتغ یبرا یآمادگ

 در  یاحساس و یمنطق جذبه سه وجودبر این اساس،  (.18899بر : کد خ1394 روشن،باشد )آب
 نفوذ توانیم حکومت، لیتشک با برتر  یاجتماع گاهیپا جادیا ز ین م،یکر قرآن امیپ یمحتوا

 حضرت یاجتماع نفوذ ن،یهمچن. کرد هیتوج را نهیمد در  ؟لص؟امبر یپ حضرت یاجتماع
 472ص ،2: ج1379اربلی، ) 2؟لص؟با ارائه اسالم حقیقی با همان سیره رسول اهلل ؟جع؟یمهد

 ز ین ؛(299ص ،1ج: 1378 ه،یبابو ابن) «نیالحس لَثاراتِ ای» شعار (، تحریک عواطم با 965
 .کرد )همان( را تحلیل 3یجهان عدل حکومت لیتشک

 یفرهنگ تفاهم. 3
و نمادها.  یرفتار یها، الگوها  ارزش ،ینیب  است: جهان یمتعدد یها  مؤلفه یدارا« فرهنگ»

 یساز کسانی ،یفرهنگ سمیپلورال ایتنوع  یدر قالب سه استراتژ  ،یها در فرهنگ جهان  مؤلفه نیا
(. از 233-231: ص1387 ،ی)ربان ابدی یکثرت نمود م نیو وحدت در ع یفرهنگ سمیالیامپر ای

کات توجه دارد، هم به  ،یشدن مهدو یفرهنگ در عصر جهان گر،ید یسو هم به اشترا
از سر راه بر  یگریبه د دنیرس یکدام را برا چیاست که ه یدر حال ن،یو ا یفرهنگ یها  تفاوت

وجود عناصر وحدت بخش  نیموجب نشاط جامعه است. همچن یتنوع فرهنگ رایز  دارد؛  ینم

__________________________________   

ا ِإْبِل >. 1
ْوِلَياَء ِمن ُدونِى َو  ن ِ يَس كَاَن ِمَن اْلِج َو ِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَلئَكِة اْسُجُدوْا لِآَدَم َفَسَجُدوْا ِإل َ

َ
َتُه أ ي َ ِ ِخُذوَنُه َو ُذر   َفَتت َ

َ
ِه أ ْمِر َرب ِّ

َ
َفَفَسَق َعْن أ

ِلِميَن َبَدلا ْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َو اْلَبْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَميِْسِر َو >إِ ؛ (50 :)کهف <ُهْم َلُكْم َعُدو ُ ِبْئَس ِللظ َ
َ
ْيَطاُن أ َما ُيِريُد الَش  َن 

َلاِة  ِه َوَعِن الَص  ُكْم َعْن ِذْكِر الَل  ْنُتْم  َفَهْل َيُصَد 
َ
 .(91 :مائده) <ُمْنَتُهوَن  أ

ولُّ َاهللِ . 2 ٌل ِمْن  جُرُّجُّ َیْ »: ؟لص؟َقاَل َرسُّ ْهِل بَ  َرجُّ
َ
ِّت  ْعَملُّ یَ َو  ِّت يْ أ ن َ ْن َیِسیَر ِ هِيْم  ؛ ِبسُّ

َ
وِج ... َو أ جُرُّ ِ يِف َاخْلُّ ِئِ ِذَن َاهللُّ َتَعاىَل ِلْلَقا

َ
ِإَذا أ

وِل َاهلِل  ِة َرسُّ ن َ  .«، َو َیْعَمَل ِ هِيْم ِبَعَمِلهِ ؟لص؟ِبسُّ

ولُّ َاهللِ . 3 جُّ َیْ »: ؟لص؟َقاَل َرسُّ ْهِل بَ  جُرُّ
َ
ٌل ِمْن أ ْلماا َو َجْوراا  ِّت يْ َرجُّ ِلَئْت ظُّ ْرضُّ َعْدالا َكَما مُّ

َ
 ِبِه َاأْل

ُّ
ََل  «.... ََتْ
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 یاجتماع یانسجام و همبستگ یادار ر یمس کیافراد در  همه شود یدر جامعه سبب م یفرهنگ
تعامل و فهم مشترک  جادیا ،یمراد از تفاهم فرهنگ ن،ی(. بنابرا40: ص1392 ،یگام بردارند )ملک

  است. یرونیب هیو نماد در ال یرفتار یها  یها در بستر جامعه و الگو  بر اساس باورها، ارزش
ک یکی با مردم  یو تفاهم فرهنگ یهمزبان ا،یانب هیاول یو نفوذ اجتماع تیمقبول یها از مال

 ،ینیبه عنوان سامان دهنده امور د امبرانیپ یعنی(؛ 41، ص6: ج1394 ،یآمل ی)جواد  1است
 یها و تافته جدا بافت کردند، یم یقوم خود زندگ انیمؤمنان در م یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع

نسبت به قوم خود وجود دارد  و  شانیدر مورد ا« برادر » ر یتعب میدر قرآن کر که نبودند؛ چنان
 یارتباط به قدر نیاست. ا شیبا مردم خو یرهبران االه کینکته نشان دهنده ارتباط نزد نیهم
. از منظر روانشناسی، انسان کرد یرا مشکل م صیافراد تشخ یبرخ یبرا یبوده که گاه کینزد

نگرد و  ها می صورت معمول به آنها انس و الفت دارد، به   شناسد و با آن می ههمواره کسانی را ک
گر  آن براى او  رشیکرد، پذ دایو برجستگی خاصی پ دیدفعه به مقام مهمی رس كیها   از آن کییا

گر دوران کودکی و ناتوانی آن شخص را هم د همان  نیباشد. ا دهیدشوار است؛ به خصوص ا
 (. 117، ص4: ج1376 ،ی)جعفر شود یم ادی« معاصرت ابحج»است که از آن به 

و  تیمقبولدرجاتی از  یلذا دارا .خود در فرهنگ و زبان مشابهت داشتند یها  با امت امبرانیپ
 مشترک مفاهمه قیتا عصر ظهور، مردم جهان از طر میچه کار کن. بودند ینفوذ اجتماع جهینت در 

است. تجمع اجرا بل فرهنگ عاشورا قا قیفرهنگ مشترک از طر نی، با امام همراه شوند؟ اجهانی
موجب مفاهمه مشترک  ؟ع؟نیمفهوم عاشورا و شناساندن امام حس یساز  یو جهان نیاربع

فهم  یهبا رهبران اال دیهم در عصر ظهور، مردم با امبران،یدر زمان پ . بنابراین،شود  یم یجهان
نفوذ  یها  از مولفه یکیمولفه فهم مشترک به عنوان  سه،یمقا نیمشترک داشته باشند. در ا

ح انب یاجتماع ح عصر ظهور  ایدر طر  .شود  یم افتیو هم در طر
وجود  ؟جع؟در مورد حضور حضرت حجت ز یو مستمر ن یارتباط دائم نیا ع،یفرهنگ تش در 
: 1403 ،ی)مجلس است شده تعبیر « ابر  پشت دیخورش» به شانیا حضور  از  که یابه گونه ؛دارد

__________________________________   

ا ِبِلَساِن َقْوِمِه >. 1
 
ْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإَل

َ
 .(4 :می)ابراه <َوَما أ
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گر پشت ابر باشد، مستمر  ،د خورشیدتمام فوایکه نور، حرارت و  چنان ؛1(92ص ،52ج حتی ا
 است.

دولت  درک یبرا ،یجهانمشترک  متفاهم فرهنگ جادیا یبرا یراهکار ات،یروا اساس بر 
ْشرَِق َو » یچرا که دولت جهان ؛است شده انیب ؟جع؟حضرت حجت یجهان هُّ اْْلَ ْلَطانُّ َغ سُّ َو َیْبلُّ

ْغرَِ    نیاز ا یکی. کند جادیا ز ین یجهان   مفاهمه دیبا ؛(280ص ،1ج: 1395 ه،ی)ابن بابو «اْْلَ
 امام غیتبل و عاشورا امیپ یمجرا از  یطلب صلح و یطلب حقکردن  رنگ پر مشترک،  میمفاه
گ یمفهوم به قدر نیاچرا که  ؛است ؟ع؟نیحس  جد با ؟جع؟خواهد شد که امام زمان ر یفرا

 ای»( و شعارشان 233ص ،2ج :1422 ،یحائر یزدی) شناساند دنخواه مردم به را خود بزرگوارشان
 در  ن،یعاشورا در قالب اربع امیپ موج(. 130ص: 1376 ه،ی)ابن بابو است «نیلثارات الحس

 ن،یتر بزرگ از  که یاگونه به ؛است داشته شیافزا یریچشمگ صورت به ر یاخ یها سال
 نیاربع یرو ادهیمراسم پدر از جمله جهان و  خیدر تار  یتجمع بشر نیتر میو عظ نیتر گسترده

ماه صفر  ستمیپنجم تا ب ینفر ط ونیلیم 21، یررسمیرقم خورد. بر اساس آمار غ 1398 سال
کتبر  از داخل و  یها شهروندان عراق نفر آن ونیلیم 17( شرکت کردند که 2019)چهارم تا نوزدهم ا

ج ا کنان عراق  40حدود  یعنیکشور  نیخار  نیا انیعیش تیدرصد جمع 75حدود  ایدرصد سا
حضور  1398 نیدر اربعصابئان و  یحیمس نیهمچن  سنت، کشور بودند. هزاران مسلمان اهل

  (.https://tn.ai/2124033 :1398 م،یتسن یداشتند )خبرگزار
 یبرا یسازنهیزمو  ؟جع؟امام زمان ینفوذ اجتماعکردن  ایمه یهاراهاز  یکیاساس،  نیا بر 

 تفاهم رهگذر  نیا از  تا عاشوراست، امیپ انتشار  و یبخشمعرفت قیطر از  ،یمهدو دولت جادیا
کمل یالگو و مشترک محور  حول جهان خواهانیآزاد تمام نیب یفرهنگ شکل  ؟ع؟نیحس امام ا

 .ردیبگ

 اعتمادسازی. 4
 یکیشخص و مخاطبان است. اعتماد،  نیب «اعتماد جادیا» ،ینفود اجتماع یهاروش از  یکی

__________________________________   

ا َوجهُّ ااِلنتفاِع ِِب يف َغیَبيت َ َكااِلنِتفاِع ِبالش َ »: ؟جع؟. امام مهدى1 حا ُّ أم  ََبا َعِن األبصارِ الس َ  «.مِس إذا َغي َ
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در  ز ین ؟مهع؟انبیا(. 303ص: 1385 ،یاست )مجد یمناسبات اجتماع  در توسعه یدیاز عناصر کل
 استفادهو  یرخواهیخ علم راستین، داشتند:سعی اعتماد  جادیدر ا یمختلفهای  راهاز زمینه  نیا

 .یعیطب فرا یروهاین از 

 نیراست علم. 4-1
و  انبیا یههمواره نشانه علم اال ؛3بیغ از  اخبار  و 2ندهیحوادث آ ینیب شیپ ،1ثیحد صدق

 ز ین ؟ع؟صادق امام که نیچه ا ؛دادیم شانیا یتیوال گاهیجا از  خبر  وبوده  امامان؟مهع؟
و  کوکار ینسبت به ن یدار و امانت یجز با راست ،نکرد مبعوث را یامبریپ چیخداوند ه: »دنیفرما یم

 به انیعیش از  یاریبس عه،یش خیتار  طول در  نیهمچن(. 2ص ،71ج: 1403 ،ی)مجلس 4«بدکار 
از  یا که دسته یطور به ؛بردندیم یپ امام خالفت و ینیجانش تیحقان به امام، علم واسطه

، 1ج: 1407 ،ینی)کل دندان یمعرفت او م قیرا طر یپرسش از امام درباره احکام االه ات،یروا
 به گفتن سخنو معارف قرآن،  یهو حرام اال حاللپرسش و پاسخ از  ن،یبنابرا(. 285ص

امام  صیتشخ یمهم برا یها از راه شانیا مرگ زمان ای افراد باطن از  خبر  مختلم، یها زبان
 خوداز علم  امامان؟مهع؟ ،اساساین (. بر 57ص: 1394 ،یکاشان یبوده است )صادق ؟جع؟زمان

 خود یاعال حد بهعلم  ز ینعصر ظهور  در . کردند می استفادهمخاطب  در  یساز اعتماد یبرا
 یدولت مهدو تیمردم به حقان ینشانه موجب باورمند نیا گفت توانیم که دیرس خواهد

 امبرانیکه پ یهمه معارف .حرف است 27علم  ؟ع؟امام صادق تیروا طبقکه  ؛ چنانخواهد بود
که قائم  یزمان ،اند. پس  دو حرف را نشناخته نیااز  شیاند، دو حرف است. مردم تا امروز ب  آورده

__________________________________   

ا>. 1 ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َو َكاَن َرُسوًلا َنِبًي   .(54 :می)مر  <َواْذُكْر فِي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإَن 

وُم >. 2 ْدنَى اْلَأرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن  ،ُغِلَبِت الر ُ
َ
فِي ِبْضِع ِسِنيَن هلِل اْلَأْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئذ  َيْفَرُح  ،فِي أ

 .(4-2 :)روم <اْلُمْؤِمُنوَن 

3 .< ِ وَن ف ِخُر كُلوَن َو ما َتد َ
ْ
ُئكْم ِبما َتأ َنب ِ

ُ
ْنَباِء  ِمْن  ِلَك َذ > ؛(49 :عمران آل)  <وِتكميُ بُ  ىَو أ

َ
 .(102 :وسفی) <ِإَلْيَك  ُنوِحيِه  اْلَغْيِب  أ

د اي ا نب ْبَعْث یَ ِان َ اهلَل ََلْ . »4 ِ وَ  َو اعاء ااَلماَنِة ِاىَل  ِث يِاال  ِبصدِق اْْلَ  «.الفاِجرِ  الَبر 
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 1کند میمردم منتشر  نیو در ب مهیضم یبا آن دو حرف قبل ورا ظاهر  گر یحرف د 25 ،کند امیما ق

 .(320ص: 1421 ،)حلی

 . خیرخواهی عالمانه4-2
و  2است متصور  «علم»و  «یرخواهیخ»در کنار دو عنصر  «غیتبل»اعراف،  62 فهیشر هیآ طبق

رخواهی و بدون یخ ،تیت خلوص نیکه از روى نها رودیمدر مورد سخنانی به کار  «إنصاح»ر یتعب
  .(221ص ،6ج :1371 ،یرازیش مکارم) شود  ر گفته مییب و تزویفر ،تقلب

 حضرت ،5حضرت هود ،4حضرت نوح ،3؟لص؟امبر یپ حضرتن:امبرایاز پ یتعداد میقرآن کر
 ( و180-178)همان:  بیحضرت شع ،164-162)همان: حضرت لوط ،(145-143)شعراء:  صالح

که از مردم  کرده  ادیرا  ؛(654ص ،8ج: 1372 ،ی)طبرس 6؟ع؟حیمس حضرت فرستاده امبر یدو پ
 نیاساس ا بر است.  یاجر و مزدشان همان پاداش خداوندکه درخواست نکردند و گفتند:  یاجرت

در  حال نیا با .است شده شمردهژه خداوند یو آن و یشان نفیمطالبه مزد رسالت از جانب ا ات،یآ
شده است. پژوهشگران  اجر ، از مردم درخواست ؟لص؟امبر یرسالت حضرت پ ی، برا7اتیاز آ یبرخ

__________________________________   

َن    اْلِعْلم  . »1 و ل  َحْرَفاِن َفَلْم  ع  یَحْرفًا َفَجِم   َسْبَعٌة َو ِعْشر  س  ی الْ  ْعرِِف یَ َما َجاَءْت ِبِه الر   اس  َحت َ َنا  ِن ْی اْلَحْرفَ  َر ْی َغ  ْوِم َی الن َ َفِإَذا َقاَم َقاِئم 
 ِ ْخَرَج اْلَخْمَسَة َو اْلِعْشر

َ
َها فِ  َن یأ اِس َو َضم َ إِ  یَحْرفًا َفَبث َ ی  ِن ْی اْلَحْرفَ  َهاْی لَ الن َ َهایَ َحت َ ث َ  «.َحْرفاً  َن یَسْبَعًة َو ِعْشرِ  ب 

ْنَصُح َلُكْم َو >. 2
َ
 ي َو أ

ِّ ُغُكْم ِرَساَلاِت َرب َبِل 
ُ
ِه َما َلا َتْعَلُموَن أ ْعَلُم ِمَن الَل 

َ
 .(62 :)اعراف <أ

ْجًرا َفُهْم ِمْن َمْغَرم  ُمْثَقُلوَن >. 3
َ
ُلُهْم أ

َ
ْم َتْسأ

َ
ف ِه يما َاَسُلُكم َعلَ >(؛ 46 :و قلم 40 :)طور  <أ (؛ 86 :)ص <نيِمن َاجر و ما َاَنا ِمَن الُمتَكل ِ

 .(90 :)انعام <نيِللعَلم یلا  ِذكرَاجًرا ِان ُهَو اِ  ِه يُقل لا َاَسُلُكم َعلَ >

4 .< 
ِه  ىِالا  َعلَ  َی َسَالُتُكم ِمن َاجر ِان َاجرِ  َفما  ُتميَفِان َتَول َ ُلُكْم َعَلْيِه َماًلا > ؛(72، ونسی)< الل 

َ
ْسأ

َ
ْجِرَي  ِإْن َوَيا َقْوِم َلا أ

َ
ا أ

 
 َعَلى ِإَل

ِه  َه وَاط نيَلُكم َرسوٌل َام ىِان  > ؛(29 :)هود<الَل  ُقوا الل   :)شعراء <نيَرِب  العَلم ىِالا  َعل َی ِمن َاجر ِان َاجرِ  ِه يَاَسُلُكم َعلَ  و ما عونيفات َ
107-109). 

ذ ىِالا  َعلَ  َی َاجًرا ِان َاجرِ  ِه يلا َاَسُلُكم َعلَ  َقوِم >ي. 5
 .(127-125 :)شعراء و  (51 :)هود <َتعِقلون َاَفلا ىَفَطَرن یال َ

ِبعوا َمن لا >. 6  .(21-14 :سی) <َاجًرا وُهم ُمهَتدون َسُلُكمیَ  ِات َ

ِ   َاجًرا ِه يُقل لا َاَسُلُكم َعلَ >. 7 َة ف
ِخَذ يَ ِمن َاجر ِالا  َمن َشاَء َان  ِه يَاَسُلُكم َعلَ  ُقل ما>(؛ 23 ی:)شور  ى<الُقرب ىالا الَمَود َ ِه َسب ىِال ت َ  <لايَرب ِّ

لْ > ؛(57 :فرقان)
َ
ْجر  َفُهَو َلُكْم ُقْل َما َسأ

َ
ْجِرَي  ِإْن ُتُكْم ِمْن أ

َ
ا أ

 
ِه  َعَلى ِإَل  .(47 :)سبأ<الَل 
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 یاست )حاج ؟مهع؟تی، همان اظهار مودت به اهل ب؟لص؟امبر یکه پاداش رسالت پبراین باورند 
 نشانه را انبیا یسو از  رسالت پاداش مطالبه عدم مفسران از  یبرخ(. 75ص: 1392 ،یلیاسماع
 ،25ج: 1406 ،یتهران یصادق و 350ص ،18ج: 1371 ،یرازیش مکارم) دانند یم انبیا دعوت صدق

 است دعوت یمحتوا صرفا است،یانب دعوت صدق شاهد آنچه معتقدند ز ین یبرخ .(37ص
 بیترغ در  مطلب، نیا انیب با میکر قرآن مسئله، نیا از  فارغ(. 115ص ،11ج: 1419 ،یمدرس)

 خسارت احساس حق، دعوت قبول خاطر  به مردم تا ؛داردسعی  انبیا سخن رشیپذ یبرا جامعه
 چه ؛(10ص ،4ج :1407 ،یزمخشر) شدند یم وارد نصح هیناح از  امبرانیپ لذا .نکنند یماد

 است آن ها،سازمان به نسبت نانیاطم یایاح وهیش نیترمهم و نیتریادیبن شده گفته که  نیا
(. 289ص: 1389فرد،  یی)داناگردد  لیتحم جامعه بر  یتر کم نهیهز تا شود فراهم یداتیتمه که

 با انبیا اساس، نیا بر  .بود خواهد مخاطب جذب یبرا یمانع یمال بار  و نهیهز صرف ن،یبنابرا
 یها منفعت دنبال به که دهند یم خود مخاطب به را نانیاطم نیا ،یماد مسائل حذف
 راه نیا در  و کنند یم ارشاد را مردم یرخواهیخ و اخالص یرو از  صرفا بلکه ،ستندین خود یشخص

مارِى ینار، بید»: ندفرمود ؟ع؟سییع حضرتکه  چنان ؛شدند متحمل ز ین رابسیاری  یها شکنجه
گر طبیب دین است و عالم، طبید کشد، به مارى را به سوى خود میید که بیدیبی را دین. پس ا

 لذا(. 107ص ،2ج: 1403 ،ی)مجلس «1ستیگرى نیرخواه دید که او خید و بدانیبدگمان باشاو 
 از  ظهور  عصر  یبرا یسازنهیزم منظور  به ،یمذهبمبلغان  یبرا یاعتمادساز هایوهیشاز  یکی
طور   . همانکندیم تر نیسنگ را ینید یهاسازمان و افراد فهیوظ مهم، نیا که گذردیم ر یمس نیا

ح تبلکه   وجود – یتحقق نفوذ اجتماع یبرا -عالمانه  یرخواهیخ نی، ا؟مهع؟انبیا یغیدر طر
با انجام  یحوزو یهانهادالزم است.  یحکومت مهدو یساز نهیزم یعنصر برا نیااست؛  داشته
 رشیپذ یمردم برا یآمادگ جهینگاه جامعه و در نت ر ییتغموجب  رخواهانهیاعمال خدادن 

__________________________________   

، واعلَ . »1 ِهموه  اَء إلی َنفِسِه فات َ ر   الد  بیَب َیج  م  الط َ یِن؛ َفِإذا َرأیت  ِ ین، َو العاِلم  َطبیب  الد  ِ ینار  داء  الد  ِ ه َغیر  ناِصح  ِلَغیرِهِ الد  ن َ
َ
 «.موا أ
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 1ظهور شوند. یساز  نهیزم یبه عنوان عضو فعال برا ز یها ن  تا خود آن شوند  یم یحکومت مهدو

 . استفاده از نیروهای فراطبیعی4-3
با  ای ؛آوردند یم مانیا برند و به آن می یبه صحت آن پ امبر یدعوت پ یها با بررس  انسان یرخب

شناختند و یم امبر یپ او را به عنوان ،مطلع شده یو یدعو یبه درست ،نبوت یتأمل در حال مدع
 یمردم ابتدا با اعجاز صدق دعو دهتو اما ؛که معجزه طلب کنند نیبدون ا ؛آوردند مان مییبه او ا

 که  نیا چه ؛(58ص ،6ج: 1394 ،یآمل ی)جواد رفتندیپذ یسپس دعوت را م و کردندیم ابترا ث
 دعوت انبیا از  کی چیه م،یکر قرآن اتیآ طبق رایز  ؛یغیتبل نه و است یدفاع ضرورت کی معجزه

 معجزه شد،یمرو  منکران روبه با که یهنگام یول ؛نکرد آغاز  معجزه با نخست روز  از  را خود
 یتبع یامر مردم، تیهدا یبرا معجزه از  استفاده ن،یبنابرا(. 290ص: 1390)معرفت،  آورد یم

 دنیشن با ،یو طلب حق روح باشد، نگرفته غبار  را فطرتش که یانسان که چرا؛ یذات نه ،است
 ای مردد مردم اعتمادبا خرق عادت،  یهبه اذن اال امبرانیرو، پ  نیا از . ردیپذیم را آن انبیا دعوت

 که  نیا باو فرعون،  ؟ع؟یموس یدر ماجرا ساحران آوردن مانیا مانند کردند؛ می جلب رامخالفان 
که به  یحد به بودند، شده حاضر  رقابت دانیمدر  ،یحکومت یهاوعده گرفتن و کامل یآمادگ با

 (.126-107 :)اعرافشد  منجر می شدن مثله شکل به شانیاشهادت 
ح طبق ز،ین ظهور  عصر  در   خواهد کاربرد کرامت و معجزه ،امامان؟مهع؟ و انبیا یتیهدا یکل طر

 چیه»: دیفرمایمورد م نیدر ا ؟ع؟صادق امام که  نیا چه ؛قبل از  باالتر  مرتبه در  یحت ؛داشت

__________________________________   

مانند  ،ها  یرسان  کمک و  مترقبه حوادث در  طالب یجهاد یها  تیفعال قالب در  رخواهانهیخ اعمال نیا از  ییها  نمونه. 1
ک:  گزارش و انجام گرفته  19دیکوو  یمار یب .  از  شیب با یطالب جهادهای متعددی از سوی مراکز حوزی ارائه شده است: ر

،یحوزه ن یخبردرخبرگزار  800   وز
https://www.hawzahnews.com/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D9%87%

D8%A7%D8%AF%DB%8C  ، /https://www.iribnews.ir/fa/news/2913622 ،یجهاد طالب، 

مشارکت طالب در ، http://jz.ac.ir/post/5809کرونا  وعیدر مقابله با ش ؟اهع؟جامعه الزهرا یفرهنگ یها  تیفعال حیتشر 
 . https://www.mashreghnews.ir/photo/1060138اموات مبتال به کرونا  لیتغس
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مگر آن که خداوند عزوجل آن را به دست قائم ما  ؛ماند ینم ایاوص امبرانیاز معجزات پ یامعجزه
 ن،ی(. همچن328ص ،5ج: 1425 ،ی)حر عامل 1«تا حجت بر دشمنان تمام گرددکند  میتکرار 

 بهره ز ین یچون تکنولوژ  یگرید یاز ابزارها ،کنار استفاده از معجزه در  ؟جع؟یمهد حضرت
 انبیا رهیمانند س ؟جع؟ یحضرت مهد ن،ی(. بنابرا209-208ص: 1388 ،یرازیشکارم )م دنبر یم
 معجزات که تفاوت نیا با کنند،یجلب قلوب استفاده م یکرامت برا و معجزه از  ،؟مهع؟امامان و

 یبردار بهره روز  یهاشرفتیپ و تمدن از  ن،یا بر  عالوه شود،یم داده نشان همگان به اعال حد به
 .کنند می

 مخاطب یتجربذهن  یمهندس. 5
خود است. رمز  یهابه گفته یها، عامل بودن مرب انسان تیو ترب میروش در تعل نیکارآمدتر

کآن بزرگواران است ) یرفتار وهیش ن،ید غیدر امر تبل ؟مهع؟و امامان معصوم ایانب قیتوف  ا،ینپا
اتخاذ  در  مخاطبذهن  ر یتاثبه  یاجتماع یشناسروان علم در  کار، نیا اساس(. 68ص: 1387

 یریگمیتصم بخش دو تعاملاساس  بر مخاطب  ذهنمرتبط است.  یریادگی ینحوهو  میتصم
 دانش و یزیر  برنامه ، تیواقع به ی. ذهن منطق«3یتجرب ذهن»و  «2یمنطق ذهن» :کندیم

کنش یتجرب ذهن اما ؛داردگرایش   ندیبیم یعیرطبیغ ای شده اغراق را قیحقا و است ر یپذ وا
 ینوع و یاساس اعتقادات نفس، قدرت با یمنطق ذهن نیهمچن(. 65-63ص: 1993 ،4نهانیل)

است و با  یبر اساس روابط عاطف برونگرا یاما ذهن تجرب ؛داردرابطه مستقیمی  یکار  محافظه
دو  نیا حی(. از تعامل صح972ص: 1999 ،5نیِاپستِ و  ینیتفکر قاطع رابطه معکوس دارد )پاس

__________________________________   

د بن أِب نصر عن ُحاع بن عیسى عن عبد اهلل بن أِب يعفور قال: قال أبو عبد اهلل جعفر بن »و قال: . 1 حدثنا أُحد بن ُمم 
د  «.و األوصیاء إال و يظیر اهلل تبارك و تعاىل مثلیا يف يد قامئنا ْلمتام اْلجة عىل األعداء: ما من معجزة من معجزات األنبیاء ؟ع؟ُمم 

2. Rational mind  

3. Experimental mind  

4. Linehan 

5. Pacini, R, & Epstein 
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 یمنطق ماتیدر آن تصم و ردیگیم شکل ،است آلدهیکه حالت ا 1ورز  ذهن خردحالت ذهن، 
 تینها در  شخص و شودیم داده پاسخ ز ین یعاطف یازهایحال احساسات و ن نیع در  ؛است
 از  شده ارائه برهان یمنطق ذهن ن،یبنابرا(. 3ص: 2015 ،2گرانید و آ پره) است تیرضا و تمرکز 

در  نفوذ یهاروش از  یکیبه عمل فرد توجه دارد.  ،یاما ذهن تجرب ؛ندیبیم را فرد یسو
 قانع برهان با مخاطب که یزمان امخاطب است. لذ یذهن تجرب تیریمد و کنترلمخاطب، 

با برهان تناسب ندارد، بلکه صرفا بر اساس  او درک سطح ای ندارد، یتوجه آن هاصال ب ای شود، ینم
و  امیگرفت تا انتقال پ شیدر پ یاقهیطر دیبا ؛دارد توجه ،دنیبیفقط به آنچه م ،یذهن تجرب
ارائه مطلب  ای ،یظاهر شینما کیمثال در  یبرا .حاصل شود یهمان ذهن تجرب قیفهم از طر

در  ز ین امبرانیپموجود.  یو شکستن فضا یعاطف روابط ر ییتغ با همراه دیجد یطیمح طیدر شرا
 و یرزبانیغ یهاوهیش از  م،یمستق یها  روش یریکارگ به از  ر یغخود،  یغیتبل یها  روش

 نیعناو به انبیا یدر مورد رفتارها ،ر یدر تفاس باب نیا از . کردندیم هیافراد را توج ز ین میرمستقیغ
ل به طر مانند ؛شده است ادی یمختلف  پرستشم: خص زبان به محاجه ای. جدل 1 قیاستدال
 افتهیدر  اش  یذهن   تجربه باکه  یمخاطب یبرا 3؟ع؟میتوسط حضرت ابراه دیخورش و ماه ستاره،
 تظاهر   :4نوعی تظاهر  قیطر به تنبه. 2 ؛(175، ص7ج : 1390 ،ییطباطبا) اند  یفان یآسمان اجرام

 میرمستقیغ یانیمتنبه کردن قوم با ب یبرا ش، هارون،با برادر ؟ع؟یموس حضرت ز یآم خشونت
 ،13ج : 1371 مکارم، ؛88ص ،9ج: 1369 ب،ی)ط بود لیاسرائ  یبن کردن دار یب یبرا یالهیوس

با  نیامیبن یصور میتوص ی:سازصحنه. 3 ؛(48-47، ص12ج: 1391 ،ینادر و 284ص

__________________________________   

1. Wise mind  

2. Perera U.S.M. et al. 

ْيُل َرَءا َكْوَكًبا  . 3
ا َجن َ َعَلْيِه ال َ ا َرَءا اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهاَذا َربى     َقاَل َهاَذا َربى  >َفَلم َ ِحب ُ الَاِفِليَن، َفَلم َ

ُ
َفَل َقاَل َلا أ

َ
ا أ َفَل َقاَل َلئِن    َفَلم َ

َ
ا أ َفَلم َ

ْم يَهِدنِى َربى  
ْمَس َباِزَغًة َقاَل   ل َ ا َرَءا الش َ يَن، َفَلم َ ال ِ َفَلْت َقاَل َيَقْوِم ِإنى    َهاَذا َربى  َلَأُكوَنن َ ِمَن اْلَقْوِم الض َ

َ
ا أ ْكبَر  َفَلم َ

َ
ا  َبِرى  َهاَذا أ م َ ٌء م ِ

 .(78-76 انعام:) ُتشْرُكوَن<

ِوَي  َو . 4 هُّ  ؟لص؟ َعْنهُّ  رُّ ن َ
َ
ْرآَن  ِإن َ »: َقاَل  أ هُّ  َنَزَل  اْلقُّ یعُّ اِك  َمْعَن  َعىَل  ََجِ ْعِن  ِإی َ

َ
ِعي َو  أ ، ی)ابن اب «َجاَرة   َیا امْسَ ، 4ج: 1405 جمهور

 .(115ص
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 ؛(222ص ،11ج: 1390 ،یی)طباطبا ؟ع؟وسمی حضرت توسط باالتر  مصالح یخطاب سارق برا
 خاطر  به 1خدا تیرؤ یبرا ؟ع؟یموس حضرت یدعا ن:شایا ارشاد یبرا مردم با یهمراه. 4

دلیلی که ( 65 و 64ص ،2ج : 1415 ،یزیحو) ؟ع؟رضا امام تیروا اساس بر . مردم درخواست
 پاسخ تا بود شانیا ارشاد ند،ک یهمراه خود قوم با یباطن   دهیعق برخالف ؟ع؟یموس شد موجب

   وهیش در زمینهخاص  یا  رهیوجود س   موارد نشان دهنده نی. اردیبگ شانیا موضع از  را یوح
 یها  نمونه ن،یب نیا از . رندیپذ  یم را یهاال امبر یپ سخن مردم کهیطوربه ؛است مردم تیترب

   رهیس بر  یمتعدد اتیروا و دارد وجود یو ظهور مهدو یاحمد تبعث نیب یاریبس مشابهت
ِّت »: کند  یم داللت دوره دودر هر  کسانی ن َ هُّ سُّ تُّ ن َ اَس َعىَل  یُّ قِ یُّ  سُّ ِّت  الن َ

 ه،یبابو)ابن  «َعِّت يَو َشرِ  ِمل َ
 دیدر عصر ظهور در معرض د ز ین ؟جع؟رفتار و حرکات حضرت حجت(. 411، ص2ج: 1395

در  ؟ع؟. امام رضابود خواهدمعارف قرآن  یعمل میتعل وهیش نیبهترعموم قرار خواهد داشت و 
به آن  گرانیاز د شیدهد، خود ب یامام آنچه به مردم فرمان م: »دیفرما یامام م یها یژگیمورد و

 ،ی)طبرس 2«زدیپره یاز همگان از آن م شیکند، خود ب یآنچه مردم را از آن نهاز و  کند، یعمل م
به آن اشاره شده  ز ین اتیهمان است که در روا وه،یش نیا ی(. علت اثرمند437ص ،2ج: 1403
د، تا کوشش و یکندعوت ن یر از زبانتان به دیمردم را به غ»: ندفرمود ؟ع؟امام صادق .است

ذهن  ر یی(. تغ309ص ،67ج: 1403 ،ی)مجلس 3«دارى را از شما مشاهده کنندشتنیدرستی و خو
مردم قابل  نیفقط با حضور در ب ،آن آمده است میتعر یکه در ابتدا طور    همان ،مخاطب یتجرب

 که جا از آناما  ؛ستیقابل تحقق ن یحکومت مهدوقبل از استقرار امر  نیا واعمال است 
خاص  یکه به اقتضا ییها  قابل اجرا در همه ادوار است و تفاوتاصلی ذهن مخاطب  یمهندس

مردم در حکومت  از سوی دیگر، با رشد عقلی است. رشیو قابل پذ یعیطب یامر ،دیآ  یم دیپد
َنا َوَضَع » :یمهدو وَُلُّ يِإَذا َقاَم َقاِئُّ قُّ ا عُّ وِس اْلِعَباِع َ َجَمَع هِبَ ءُّ  ،2ج: 1409 ،یراوند) «ْم َدهُّ َعىَل رُّ

__________________________________   

ْنُظْر ِإَليک قاَل َلْن َترانى<. 1
َ
ِرنى أ

َ
ُه قاَل َرب ِ أ َمُه َرب ُ

ا جاَء ُموسی ِلميقاِتنا َو كل َ  .(143 :)اعراف >َو َلم َ
َِضا. 2 وََس الر  َسِن َعيِل ِ ْبِن مُّ

ِِب اْْلَ
َ
الٍّ َعْن أ

َسِن ْبِن َعيِل ِ ْبِن َ ض َ
ِوَي َعِن اْْلَ هُّ َقاَل:  ؟ع؟َو رُّ ن َ

َ
َمام»أ ونُّ آَخَذ   ِلْْلِ َعََلَماٌت ... َیكُّ

ى َعْنهُّ  ا َیْْنَ اِس َعم َ َكف َ َالن َ
َ
ْم ِبِه َو أ هُّ رُّ مُّ

ْ
ا َیأ اِس ِِبَ  «.َالن َ

و َعْبِد اهللِ . 3 بُّ
َ
اِس »؟ع؟: َقاَل ِلي أ َعاَة الن َ وا عُّ ونُّ ا  كُّ مُّ ااِلْجُِتَ ْم ِلَيجَُرْوا ِمْنكُّ ْلِسَنِتكُّ

َ
ِ أ ْدَق َو اْلَوَرعِبَغْير  .«َع َو الص ِ
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 قابلورز  ذهن خرد جادیا ،یذهن تجرب با یمنطق ذهنتعامل  شیافزا جهیدر نت و (840ص
 .است هیتوج

 مشارکت مردم. 6
 موجب ،ینید رهبران یسو از  یاجتماع و یاسیس ،یفرهنگ ،ینید امور  در  مردم دادن دخالت

 به شانیا تر   شیب یبندیپا ز ین مردم، یسو از  عملکرد و نگرش ر ییتغ جهینت در  و یاجتماع نفوذ
 ،یدر جنگ خندق )واقد ؟لص؟امبر یپ حضرت مشورت مانند ؛شد خواهد آن جینتا و ماتیتصم

چون طبق  ؛تا خود مردم، عدل را برپا کنند شندیاندیم یریتدب امبرانیپ. (445ص ،2ج: تایب
 1کنند؛برای هدایت مردم مبعوث شدند تا به دست خویش اقامه قسط  انبیا ،میقرآن کر شیفرما

 .ستین ر یپذ  بدون مشارکت مردم امکان عدل جینتا به تعهد و رشیپذ استمرار، اقامه، یعنی
حفظ آثار  ایمشاهده، وقوع معجزه  یدادن قوم برا دخالت ،انبیاموارد در قصص  نیاز ا یکی

به هدف رسیدن بهتر معجزه و  رشیپذ جهیو در نت امبر یبا پ جامعه تر   شیب یهمکار موجبآن، 
 گرچه رنگ، زرد بقره معجزه رخداد در  لیاسرائیبن مشارکت مثال، یبرا. شودیمرا شامل  یتیهدا

 اشاره بحث مورد اتیآ در  لجاجت و یریگبهانه به مورد نیا در  یریتفسهای  کتاب غالب
 صورت آن از  بعد یجدل و بحث گر ید تا شد موجب معجزه نیا جادیا در  مردم حضور ؛ کنند یم

 یگریانتظار د لیاسرائیبن مانند یریگبهانه قوم از  کهیدرحال ؛رندیبپذ را قتیحق همه و ردینگ
 قوم یرفتارها ضمن در  یتراشلیدل و ییجوبهانه ،یگرهیافراط در توج که نیا چه ؛رفتیم

که  کند یگزارش م یمتعدد اتیشده است. خداوند در آ انیب میدر قرآن کر لیاسرائیبن
. گاه با اشاره به کردند یم یتراشمدام بهانه ؟ع؟یبا حضرت موس یفرار از همراه یبرا لیاسرائ یبن

آورده است  نیفلسط یکه چرا آنان را به سو کردند یاو را سرزنش م ،مصر  نیخود در سرزم تیوضع
 بود یبردگ یخوبه  هاکه حاصل عادت سال انیزه با کنعانبه خاطر وحشت از مبار گر،یو گاه د

و با  تیو خودت با خدا میستیما اهل جنگ ن گفتندیم ؛(341ص ،4ج: 1371 ،یرازی)مکارم ش
__________________________________   

ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِي َناِت َو >. 1
َ
ْنَزْلَناَلَقْد أ

َ
اُس  ِلَيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  أ ْنَزْلَنا َو  ِباْلِقْسِط  الَن 

َ
ٌس  ِفيِه  اْلَحِديَد  أ

ْ
 َوَمَناِفُع  َشِديٌد  َبأ

اِس  ُه  ِلَيْعَلَم  َو  ِللَن  َه  ِإَن   ِباْلَغْيِب  َوُرُسَلُه  َيْنُصُرُه  َمْن  الَل   .(25 :دیحد)<َعِزيٌز  َقِوٌي   الَل 
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کن فلسط انیکنعان را  ییجوبهانه لیاسرائیبن 1کن. رونیقدس ب نیبجنگ و آنان را از سرزم نیسا
 در  کتعدم شر ،2عهد نقض و یشکن مانیپ مانند ؛ندادد یقرارم تیفرار از مسئول یبرا یکارساز

 دنیعدم اطاعت از رهبر با نوش ،4شنبه روز  حرمت تیرعا عدم ،3مقدس نیسرزم فتح یبرا جهاد
 شده گفته ؛ البته6لیاسرائیبن گاو یماجرا در  گاو اوصاف انیب در  یتراش  بهانه ،5از حد آب شیب

ح قاتل یسو از  ها بهانه نیااست که  (. در مجموع، 544ص ،3ج: 1420 ،ی)فخر راز شدیم مطر
که  یاافکار و رفتار فرد و جامعه است. جامعه حیتصحبر  رگذار یتأثانع واز م یکی،  ییجو  بهانه
کنش از  ییجو  بهانه  یهااز رفتار که بود دوار یام توان  یم یسخت بهباشد،  هاآن هیاولهای  وا

 رو،  ازاین .تراشند  یم خود سوء یرفتارها یبرا یعلت شهیهم که چرا ؛دیشوبنادرست خود دست 
–را خاموش کند تا در آخر کار  ییجو  به کار برد تا این بهانه ؟ع؟یکه موس ییهاروش از  یکی

بود که خود افراد را در وقوع  نیا ؛سئوال نبرند ر یمعجزه را ز  نیا -گر ید معجزات از  یاریبس مانند
بهانه نیوگرنه ا ؛شود افتیباشد، از طرف خود مردم  هیآکه قرار است  یمعجزه دخالت داد تا گاو

 ها  آن به را یوانیح توانستیم حضرت خود ؛ زیراوستیپیم وقوع به هم معجزه از  بعد هاییجو
آن  جهینت در  لیاسرائ  یبن که ییرخدادها معدود از  یکی ن،ی. بنابراکنند ذبح را آن تا دهد نشان
 ،بقره یماجرادر داستان  ر یواقعه بود. س نیدر ا ؛قرار گرفت رشیو مورد پذ نکرد ییجو  بهانه
 گر ید یها  داستان و عدم ذکر بهانه اقیس .است لیاسرائ  ینمداوم ب یها  ییجو  نقل بهانهبرای 

__________________________________   

ا َهاُهَنا >. 1 َك َفَقِتَلا ِإن َ نَت َو َرب ُ
َ
ا َداُموْا ِفيَها  َفاْذَهْب أ َبًدا م َ

َ
ْدُخَلَها أ ا َلن ن َ  .(24 :)مائده <َقِعُدونَقاُلوْا َيُموسَی ِإن َ

ُه ِميثاَق َبِني >. 2 َخَذ الل َ
َ
ِبيِل، َسَواَء  َضل َ  َفَقْد  ِمنُكْم  َذالَِك  َبْعَد  َكَفَر  َفَمن...  ِإْسراِئيلَ َو َلَقْد أ يَثاَقُهْم  َنْقِضِهم َفِبَما الس َ اُهْم  م ِ  َو  َلَعن َ

ُفوَن  َقاِسَيًة  ُقُلوَبُهْم  َجَعْلَنا ِ ا َنُسواْ  َو   َمواِضِعه َعْن  اْلَكِلَم  ُيَحر  ا َحظ ً م َ واْ  م ِ ُر ِلُع  َتزاُل  لا َو  ِبِه  ُذك ِ ا   ِمْنُهم خاِئَنة    َعلى َتط َ
 :)مائده< َقِليًلا ِإل َ

12-13). 

ا َهاُهَنا >. 3 َك َفَقِتَلا ِإن َ نَت َو َرب ُ
َ
ا َداُموْا ِفيَها  َفاْذَهْب أ َبًدا م َ

َ
ْدُخَلَها أ ا َلن ن َ  .(24 :ده)مائ  <َقِعُدونَقاُلوْا َيُموسَی ِإن َ

ِذيَن  َعِلْمُتُم  َلَقْد  َو >. 4
بْت فِي ِمْنُكْم  اْعَتَدْوا ال َ  .(65 :بقره)  <خاِسِئين ِقَرَدًة  ُكوُنوا َلُهْم  َفُقْلنا  الس َ

ا>. 5 َه  ِإن َ  قاَل  ِباْلُجُنوِد  طاُلوُت  َفَصَل  َفَلم َ ي َفَلْيَس  ِمْنُه  َشِرَب  َفَمْن  ِبَنَهر   ُمْبَتِليُكْم  الل َ ُه  َيْطَعْمُه  َلْم  َمْن  َو  ِمن ِ ي َفِإن َ ا ِمن ِ
 اْغَتَرَف  َمِن  ِإل َ

ا ِمْنُه  َفَشِرُبواْ   ِبَيِدِه   ُغْرَفًة 
ْنُهْم  َقِليًلا ِإل َ  .(242 :بقره) <م ِ

َه  ِإن َ  ِلَقْوِمِه   ُموسی قاَل  ِإْذ  َو >. 6 ُمُرُكْم  الل َ
ْ
ْن  َيأ

َ
 .(71-67 :بقره) <... َبَقَرة َتْذَبُحوا أ
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شده  مطلوب جهیمسئله ختم به نت تیدر نها که کند  یم تیمطلب را تقو نیا جه،یاصل نت یبرا
 در  معجزات، گونه  نیا شده است.ننقل  یینها جهینت یی دیگری نسبت بهجو  بهانهزیرا  ؛است

 عذاب به معجزات نوع نیا بیتکذ و شودیم بحث «یاقتراح معجزات» لیذ یقرآن علوم اتیادب
بیان نشده عذابی ها در این ماجرا   اما برای آن ؛(201ص: 1382 ،یی)خو شودیممنجر  ز ین یهاال

 یت خدا. ؤبرخالف درخواست ر ؛است
ج و  یبه دعا برا هیتوص .شودیم دهید مشارکت نیا از  یبخش ز ین ؟جع؟دولت امام زمان در  فر

استقرار عدالت  به مردم، مشارکت اعظم بخش سازی است.  مصادیق این جریانانتظار فعاالنه از 
 عدل و داد نخواهد کرد.تنهایی دنیا را پر از   به ؟جع؟حضرت که  نیچه ا ؛استمربوط  یجهان
 . شودیم مستقر  مؤمن، یروین به اتکا با یمهدو حکومت ن،یبنابرا

 با یعنی ؛به تمام معناست ِی حکومت مردم ؟جع؟،موعود یحضرت مهد  ندهیحکومت آ
 یمعنا همان ،نیا و شد خواهد ر یگعالم مردم بازوان و اراده مان،یا به هیتک با موعود، عدالت

 به یساالر مردم ؛ زیرااست متفاوت کامال یدموکراس یامروز مفهوم با که است ینید یساالر مردم
 هیپا بر  و پول اقتدار  پنجه در  ،یاسیس قدرت هیسا در  احزاب نیب رقابت ا،یدن در  یکنون وهیش

 ،مقام معظم رهبری) است دیجد لباس در  میقد یکتاتورید شکل همان و است بندهیفر غاتیتبل
1381 :371376https://www.mizanonline.com/fa/news//).

  مخاطب یتیجنس یبه فضا  توجه. 7
ک و داندینم یخاص تیجنس گرو در  را تیانسان و لتیفض ،میکر قرآن پرهیزکاری  را یبرتر مال

دوران  طیتفرنه  ،رو  نی. از ابه زنان نگاه اعتدالی دارد ،. اسالم ناب محمدی1کند می یمعرف
غرب  یبنا سنگ که یستینه افراط فمن و( 59و58)نحل:  است سازگار  قرآن اتیآ با تیجاهل

از آنجا که در  امادارد.  یسازگار یاسالم میبا تعال؛ سوء استفاده از جنس مؤنث است یبرا
گرفته  دهیدست، ناد نیاز ا یو عوامل تینژاد، قوم ت،یافراد به علت جنس ،یاجتماع یها گروه

غرض  لیبه دل ز ی(، ن65ص: 1396 ،ی)گروس رندیگ یمورد توجه قرار م یبه سخت ای شوند یم

__________________________________   

ْتَقاُكْم ِإَن  >. 1
َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد الَل 

َ
 .(13 :)حجرات <أ
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کثر یتیهدا ، اجراییو کار  یاجتماع- یاسیس یدائم حضور و  یو جذب حدا پیامبران و  1دشوار
 طور  بهمردم را داشته باشند.  یاز سو رشیپذ تیظرف که شوندیممبعوث  یافراد انیم از رسل 

 ر یس در که  ؛ چناناست بوده تر مردان فراهم یبرا ،ینفوذ اجتماع لیپتانس گفت توان  یم یکل
 ،یاجتماع مناصب کسب تیمشروع ز ین یاجتماع تیهو و منزلت قدرت، نظر  از  همواره خ،یتار 

 لیتحص جهت یترمناسب بستر  مردان، یبرا بالقوه لذا 2.شدیم شمرده تیمز کی بودن مرد
 داشت.  وجود یاجتماع حضور  طیشرا

 ،رو  نیا از . ستین یتیجنس یدر جامعه، نشانه برتر تیمسؤول داشتن ،یاسالم یها  آموزه هیپا بر 
از محیط و بلکه  ،به مقام زن یطیتفرنگاه  لیبه دل نه زنان، انیم از  امبرانیپ انتخاب عدم

 آن به نسبت ز ین میکر قرآن ،یاجتماع یهادهیاز پد یاریو مانند بس استمتأثر مخاطب  جامعه
 نفوذ عدم و عام مخاطبان یبرا زن رسول هیاول رشیپذ عدم 3.دارد یاعتدال یریگموضع

 ز ین میکر قرآناست  شده موجب که است یعوامل از  بشر، یغالب جوامع انیم در  زنان یاجتماع
 .دهد قرار  توجه مورد انبیا بعثت هنگام به مسئله نیا در  را یخاص یاجتماع یراهبردها

 انبیا یاجتماع نفوذ یسازنهیزم یالگو برا زناِن  نقش از  یعیبد طور  به میکر قرآن ،سو گر ید از 
کدامن  سهیقد یبه عنوان مادر میو مر ؟ع؟یدر نجات جان موس هیآس مانند ؛بردیم بهره ز ین و پا

 یهاال امبرانیپ ینفوذ اجتماع م،یقرآن کر اتیدر هندسه آ ،رو نیا از . ؟ع؟یسیحضرت ع یبرا
کار  و مانیا با نانبدون در نظر گرفتن نقش ز  . دینما  یم ناممکن فدا

چون هنوز ظهور محقق نشده و  ؛استآن شود، بحث از مقدمات   وقتی از عصر ظهور بحث می
__________________________________   

 ی هاال امبرانیپ انیم در  زنان وجود عدم فلسفه مورد در  یپرسش به یآمل یجواد اهلل تیآ پاسخ.  1
(http://hawzahnews.com/news/318397).  

 حقوق نیتر یاساس از  یکی عنوان به یرأ حق یالدیم 1920 از  قبل تا یحت که شد مسلم انگاشته میاین مسئله به قدری . 2
 المعارف ةریدا ،(Tikkanen) کاننیتمحروم بودند) یو زنان از حق رأ بود شده محدود تیجنس اساس بر  ،یانسان

 (.متحده االتیا در  زنان یرأ حق مدخل کا،یتانیبر 

ن :ک.ر .  3  و  ذکورت ر یتأث عدمو  78ص انوثت، و  ذکورت تیفرع بحث ،یآمل یجواد اهلل تیآ جمال، و  جالل نهییآ در  ز
 .202ص انسان، تیفعل در  انوثت
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 پس رانیاجامعه  داشت رشدتوان اذعان   ی میکل طور  به اما ؛تعیین مصادیق قابل تطبیق نیست
زنان نه تنها در رسید که مثال   یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاز تحول س یبه سطح یاسالم انقالب از 
کنند و  فاینقش خود را ا ز یو تداوم آن ن تیبلکه در تثب دارند، یسهم بزرگ یانقالب اسالم یروزیپ

لیتحل و هایخبرگزار یسو از این نکته  که جا آن تا ،است یانیوح یهاآموزه راتیتأث از  ،این
 امام(. 61ص ،96ش: 1395)آونج،  است گرفته نام «چادرها انقالب» به یاسالم انقالب گران،

 یها  آرمان از  دفاعو  یانقالب اسالم یروزیبارها به نقش زنان در پ یو مقام معظم رهبر ینیخم
، 21/02/1392 ،مقام معظم رهبریو  6ص ،7ج: 1389، ینیخم امام) اند  داشته حیتصر آن

 .(یو دانشگاه یحوزو  ختهیاز بانوان فره یجمع دار یدر د اناتیب
 یاسالمجدید در تحقق تمدن  بانوان ،؟جع؟حضرت حجت مهیدولت کر در  اتیروا اساس بر 

 ؛داشت خواهندخدمت  قیتوف و حضرت حضور  یاوریاز  ییو در سطح باال دارند ییبسزا ر یتأث
 ،ی)مجلس1از بانوان هستند ؟جع؟حضرت ار ی 313نفر از  50است  آمده اتیروا یبرخکه در  چنان
 (.223-222ص ،52ج: 1403

  

__________________________________   

1 . ٍّ ِِب َجْعَفر
َ
ْعِف ِ َعْن أ

ٍّ اْْلُّ ول ؟ع؟َجاِبر ةا »:  َیقُّ
َ
وَن اْمَرأ َلا ِ هِيْم ََخْسُّ ِ َو اهلِل َثََلثُّ ِماَئةٍّ َو ِبْضَعَة َعَشَر َرجُّ َة َعىَل َغْير

ك َ وَن ِِبَ َتِمعُّ ََيْ
ْم َبْعضا هُّ يِف َیْتَبعُّ َبْعضُّ ِ ر  َكَقَزِع اخْلَ

 .«ِمیَعاعٍّ َقَزعاا
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 گیرینتیجه
حنگاه،  کی در   که است وستهیپ هم  هب یارهیزنج مثابه به ،ها انسان تیهدا یبرا انبیا یکل طر

متصل در  مجموعه نیا. است گرفته شکل جامعه یازهاین فراخور  به خاص یروش با کی هر 
نظر  در  را یخاص یتیترب و یفرهنگ ،یاجتماع یها  مؤلفهمتفاوت  یغیتبل یهاوهیاتخاذ ش

و در است  افتهیادامه  ؟مهع؟ائمه یزندگ طول در  وشده  آغاز  انبیا از  یخیتار  ر یس در  که اند داشته
قابل برداشت  اتیروا و اتیآ انیاز م که هاوهیش نیا از  یبرخ. شدخواهد مالحظه  ز یعصر حضور ن

نفوذ  هینظر» هالیتحل نیااز  یکیاست.  نییتبقابل  یاجتماع یروانشناخت میمفاه با ،است
متفاوت  یراهبردهاگویای که  یاجتماع یشناسروان مباحثاز  یکی عنوان بهاست،  «یاجتماع
. استمخاطبان  یرفتارها حیتصح و یاجتماع متیکردن صم یسطح ارتباطات، درون یدر ارتقا

کاربست ش - معصومان؟مهع؟نگارش حاضر  در  -نفوذگر  دگاه،ید نیدر ا  م،یرمستقیغ یهاوهیبا 
ل  اب گر،ید یدارند. از سوسعی  مخاطب یتجرب ذهن یمهندسدر  ،یساز صحنهو  یجدل استدال

ک مترددان و  یقوم پرداخته و برا حتیبه نص لیو دور از تحم مدارانه ار یاخت یهاروش بر  دیتا
 از  صادقانهعلم  ز ینبا زبان نرم،  توأمقدرت  شی. نمابرندیبهره م ز ین یعیفراطب یروهایاز ن کفار 

ک یهاشباهت به اشاره قیطر از  امبرانیپ ن،یا بر  عالوه. است مخاطب در  نفوذ مراتب  یاشترا
 یو ارتقا زشیدر انگ یسع یو تفاهم فرهنگ شانیو مستمر با ا یخود و قوم، ارتباط دائم نیب

 موارد ،یاسهیمقا ینگاه در را داشتند.  یمانیتحقق جامعه اجهت در  یاجتماع متیسطح صم
و قدرت، کاربست  یهمزمان از روشنگر استفادهمانند  ند،وجود دار ز ین یدر دولت مهدو مذکور 

به  هیتشب واسطه ه ب یدائم حضور  ت،ینها حد در  علم ارائه ،انبیاو ارائه تمام معجزات  یتکنولوژ 
با مفهوم عاشورا، جلب مشارکت مردم در مفهوم انتظار،  یتفاهم فرهنگ جادیاپشت ابر،  دیخورش

کمل ا یمردم با نشان دادن الگو یذهن تجرب یمهندس ز اسالم در وجود مبارک امام ا
  مهیو دولت کر یاسالمجدید  تمدن تحقق در  مانیباا زنان یکارآمدکردن  ر یباورپذ ،؟جع؟زمان

 . ؟جع؟حجت حضرت
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