
 11 -93ص / 5931بهار و تابستان / شماره يک/ سال ششم/  هاي اجتماعي متفكران مسلمان پژوهشي نظريه –فصلنامه علمي 
 

  های دین الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه

 42/9/69: تاریخ پذیرش                      69/ /42: تاریخ دریافت
 4محمدباقر آخوندی

 چکیده

مسئله آن است که خروج از انفعال در برابر فرهنگ مبتذل در حال اشاعه و تحقق  دکتقر     

پذ ر نیست و  معیارها و سال   شخصی مبلغان امکان جهانی شدن فرهنگ اسالمی، با تکیه بر

لذا هدف ا   مقاله استخراج و . نیازی جدی به الگو ی استاندارد شده از منابع د نی وجود دارد

گیری از روش های قرآن است که با بهرهتدو   الگوی کارگزاری نفوذاجتماعی د   از آموزه

دست  دهد الگوی بهها نشان می  افته.  ده استتحلیل محتوای کیفی و گرانددتئوری میسر گرد

تخصص، شناخت از : اند از های بعد نظری عبارت آمده دو بُعد عملی و نظری دارد که شاخص

، شناخت از مخاطب و شناخت از (المللی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بی )شرا ط 

داری، اطمینان در ارائه،  ان، امانتا م: اند از های بُعد عملی نیز عبارتشاخص. های خودنقش

نتیجه آنکه میزان نفوذاجتمقاعی د ق  از طر ق     . استقامت و پا داری و هماهنگی با مخاطب

هرکدام از کارگزاران با میزان نزد کی و شباهت آنها با الگوی گارگزاری نفوذاجتماعی د   در 

بیشتر، نفوذاجتماعی د   بیشتر هرچه نزد کی و شباهت . های قرآنی، ارتباط مستقیم داردآموزه

 .اجتماعی د   کمتر خواهد بود و هرچه نزد کی و شباهت کمتر، نفوذ

 .نفوذاجتماعی د  ، الگوی کارگزاری، بُعد عملی، بُعد نظری :واژگان کلیدی 
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ا   مقاله نتا ج حاصل از  طرحی پژوهشی است که با حما ت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان .  

 . انجام شده است

 akhondi@birjand.ac.ir( نو سنده مسئول)استاد ار دانشگاه بیرجند .  
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 مقدمه و بیان مسئله

پول و  نما د که با مد ر ت صاحبانامری طبیعی می« شدن فرهنگجهانی»با گسترش ارتباطات، 
شک، ادامۀ  بدون. ای سرعتی مضاعف نیز  افته استاجتماعی و رسانههای قدرت از طر   شبکه
چندان دور، حاکمیت فرهنگ ناهمسو با د   را در پقی خواهقد داشقت     ای نها   فرا ند در آ نده

بخشقی از  . شقوند روز افقراد بیشقتری مقهقور آن مقی    پسقندش، روزبقه   که، به دلیل جذابیت عامه
گردد های گذشته و حال تبلیغ د   برمیهای رو به تزا د جر ان مزبور به ناکارا ی روشوفقیتم

های گذشته، ناکارآمدی در شیوه. که اصالح و نوسازی آنها راهبرد خروج از انفعال موجود است
-های مختلف، مربوط مقی ها و مکانگاه به در نظر نگرفت  شرا ط اجتماعی و فرهنگی در زمان

و قژه   داران، بقه  های مخاطبی  و گاه محصول عملکرد د ق  و گاه به ند دن شرا ط و و ژگی شود
ای نیست تا فرا ند نفقوذ از نقو    گفتار و عمل آنها گونه. د  ، است  «نفوذاجتماعی»کارگزاران  

بقوده، نفقار را     «متابعت»شکل گیرد؛ بلکه در خیلی از موارد، نتیجۀ نفوذ از نو    «درونی شدن»
از سوی د گقر، گفتقار و عمقل مسقئوان نااهقل      . وجود آورده است همراه با معضالتی جد د به

شود و آنچه را  حساب د   گذاشته می اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی و انتظامی نیز به
بر آن، گز نش و چینش کارگزاران نفوذاجتماعی د  ،  عالوه. تسر ع کرده است تر گفتیم که پیش
های اجرا ی آنها جهت تحق  نفوذاجتماعی د    ابد، و روشمواً در روحانیون تجلی میکه مع

تک مبلغان د   استوار مبتنی بر الگو ی استاندار نیست و عمدتاً بر استعداد و سال   شخصی تک
تقر از آن،   سازی فرهنگ و، مهمبد هی است برتری در مقابل جر ان شتابان جهانی. گرد ده است

حالی است  ا   در. کتر   جهانی شدن فرهنگ اسالم با معیارهای شخصی سازگار نیستتحق  د
گونه که اکنون در اختیار ماست، تنهقا   رغم نداشت  پول و قدرت، آن که پیامبران و اولیا الهی علی
انقد و  ای مجقذوب د ق  کقرده   گونه های ز ادی را در طول تار خ بهبا سیرۀ قرآنی خو ش، انسان

حتی عش  امروز   خیلی از مقا بقه   . انداز جان و هرآنچه در اختیار داشتند در غ نکرده باافتخار
ای از برای روش  شدن ا   سیره تنها به ذکقر نمونقه  . اسالم نیز محصول همان سیرۀ قرآنی است

سورۀ اعراف، زمقانی کقه حضقرت    1  تا  01 براساس آ ات شر فه . شودخود قرآن بسنده می
، دربار ان بقه او  1ا دعوت به  کتاپرستی نمود و معجزات خو ش را ارائه کردفرعون ر(  )موسی

پس از .  و از فرعون خواستند با فراخوانی سحره، معجزات موسی را باطل کند  اتهام سحر زدند

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Influence Social  
2 Internalization 
3 Compliance 

 (.01 )وَنَزَ َ  َدَه ُفَإِذَا هِىَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِ  َ ( 01 )عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِی ٌ  َأَلْقَى 1

 (.0  )تَأْمُرُونَ  ُرِ دُ أَن  خُرِجَکمُ مِّ ْ أَرْضِکُمْ فَمَاذَا ( 01 )َالَ الْمَلَأُ مِ  قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ   
 (.   )سَاحِرٍ عَلِیمٍ    َأْتُوكَ بِکلُ(    )َالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فىِ الْمَدَائ ِ حَاشِرِ  َ   
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،  اجتما  سحره و مردم، در میدان اصلی شهر، سحره با گرفت  ققول پاداشقی خقوب از فرعقون    
را نیز به وحشقت  (  )طوری که حتی حضرت موسی  ظیم آوردندکار شده و سحری ع دست به
ققدر عمیق  و پا قدار     عصای خو ش را بر زمقی  انقداخت، آن  (  )اما زمانی که موسی.  انداخت

بعد از . اختیار به سجده افتاده و ا مان به قلبشان وارد و مستقر گرد د ساحران را متأثر کرد که بی
وقتقی فرعقون   . 1آورده را از تصقمیم خقو ش بقازدارد    ه ا مانآن، هیچ اقدامی نتوانست سحرۀ تاز

« خقالف »پای آنها را به صورت  و استحکام ا مانشان به خدا را مشاهده کرد، تصمیم گرفت دست
؛ اما ساحران که از درون دچار انقالبی عظیم شده بودند، ا   اقدام نیز نتوانست آنها را  قطع کند

، پاسخ ساحران به نفوذاجتماعی کارگزار نفوذ، از نو  درونی شدن در ا   مورد.  از ا مان بازدارد
شقود  مالحظه مقی . شدن بود؛ به همی  دلیل هیچ تنبیهی نتوانست آنها را از راهشان منصرف کند
هقای مخاطبقان و نیقز    در ا   نمونه، نفوذاجتماعی فرا ندی چندجانبه است که شرا ط و و ژگی

ا  ، راهبرد اتخقاذ   بر عالوه. مورد توجه قرار گرفته است شرا ط اجتماعی و فرهنگی جامعه کامالً
بنابرا   مسئله . شده کامالً روزآمد و منطب  با شرا ط اجتماعی و علمی جامعه گز نش شده است

ا   است که بخش قابل توجهی از فرا ند نفوذاجتمقاعی د ق  بقه عملکقرد فقردی و اجتمقاعی       
رآنی پیامبران و اولیا الهی الگو ی قرآنی، در شرا ط کارگزاران نفوذ وابسته است و کشف سیرۀ ق

 .دهد سازی فرهنگ، در اختیار آنها قرار می جهانی

 هاهدف و پرسش
توان معضقالت و مسقائل اجتمقاعی و    مجید، منبع اصلی فرهنگ مسلمانان، میبا رجو  به قرآن 

و  11  شقیرازی،   ارم؛ مکق 1  طباطبقائی،  ) کار مناسب ارائه نمقود  فرهنگی جامعه را حل و راه

های به همی  دلیل، هدف ا   مقاله کشف الگوی کارگزاری نفوذاجتماعی د   از آموزه(. د گران

 .ا   هدف با پاسخ به دو سؤال ز ر ممک  شده است. قرآن است

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 (.1  )لَمِ َ الْمُقَرَّبِی َ  قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّکُمْ(    )َجَاءَ السَّحَرَۀُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن کُنَّا نحَ ُ الْغَلِبِی َ   

 (.   )النَّاسِ وَاسْترَهَبُوهُمْ وَ جَاءُو بِسِحْرٍ عَظِیمٍ  قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا اَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْی ُ   

 (.1 : طه)  قُلْنَا لَاتخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلىَ( 1 ) فَأَوْجَسَ فىِ نَفْسِهِ خِیفَۀً مُّوسىَ   

فَغُلِبُواْ ( 1  )فَوَقَعَ الحْ ُّ وَ بَطَلَ مَاکاَنُواْ  َعْمَلُونَ ( 1  )مُوسىَ أَنْ اَلْ ِ عَصَاكَ فَإِذَا هِى َتَلْقَفُ مَا  َأْفِکُونَ وْحَیْنَا إِلىَ وَ أَ 1

 (.   )وَ هَرُونَ  مُوسىَ  رَبّ (    )الْعَلَمِی َ  بِرَبّ  قَالُواْءَ امَنَّا( 0  )وَأُلْقِىَ السَّحَرَۀُ سَاجِدِ  َ ( 1  )هُنَالِکَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِ  َ 

إِنَّ هَاذَا لَمَکْرٌ مَّکَرْتُمُوه ُفىِ الْمَدِ نَۀِ لِتُخْرِجُواْ مِنهْا أَهْلَهَا فَسَوْف َتَعْلَمُونَ   قَال َفِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَکمُ  

 (.1  )کُمْ وَ أَرْجُلَکُم مِّ ْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِی َ لَأُقَطِّعَ َّ أَ ْدِ َ(.    )

 (.   )نَا مُسْلِمِی َ وَ مَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِا َاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبرْا وَ تَوَفَّ(    )رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ  قَالُواْ إِنَّا إِلىَ   
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ها و شرا طی را داشته باشند، فرا ند نفوذاجتماعی چه و ژگیاگر مبلغان د   در بُعد نظری،  - 

 میز خواهد بود؟آ د   موفقیت

ها و شرا طی را داشته باشند، فرا ند نفوذاجتماعی چه و ژگیاگر مبلغان د   در بُعد عملی،  - 

 آمیز خواهد بود؟ د   موفقیت

 چارچوب مفهومی

 ارتباط 
از ا ق  جهقت،   . باشددر معرض عموم قراردادن معنا ی است که از درون فرد برخاسته  

به ا   (. 1- : 11  فرهنگی، )تعر ف شده است   تسهیم معنی ارتباط به فراگرد تفهیم، تفاهم و

 ابد که رمزگذاری و رمزخقوانی، بقی  فرسقتنده و گیرنقدۀ پیقام،      معنی، ارتباط حالتی تعاملی می

چنانچه در ا   فراگرد، معنی مدّنظر فرستندۀ پیام (. 1 : همان) گرددزمان و پیوسته، جاری می هم

گذارد،  کی باشد، ارتباط مؤثر، کارآمد و موفق  خواهقد   نما ش می با آنچه گیرنده در افت و به

 :های ز ر را داردچنی  ارتباطی و ژگی(. 1 : همان)بود 

چنانچه . عبارت است از فهم صحیح مخاطب از آنچه در ذه  فرستندۀ پیام است:  درك - 

العمل  مخاطب درك درستی از پیام نداشته باشد و نداند از او چه انتظاری است، عکس

 (.1 -10: همان)مناسب و درستی نخواهد داشت 

. آفر   باشد ارتباطی کارآمد است که برای مخاطب لذتبخش و مسرت: لذت  ا مسرت - 

دار و باشیم، ارتباط برای ما معنی چنانچه در ارتباط، فرد مقابل خو ش را دوست داشته

اگر فرد مقابل ناخوشا ند اما . شو مبخش خواهد بود و از طوانی شدن آن خسته نمی لذت

همدلی در محتواهای  1نظر ثو تس به(.  1: همان)دهیم سرعت به ارتباط پا ان می باشد، به

نیز   به نظر هاموند. کندبخش می احساسی، تقو ت ارتباط را در پی دارد و آن را لذت

با گسترش ارتباط براساس پیوندهای احساسی با  ک فرد و گروه، از پیوندهای افراد 

 .(1  -   : 11  پور، رفیع)کاهد های د گر می اشخاص و گروه

افراد  ا  شود که به موجب آندر اصطالح به فرا ندی گفته می« نفوذ»: هانفوذ در نگرش - 

نظر فرنچ  به(. 11 -11 :  1  فرانزوی، )دهند ها و رفتار د گران را تغییر می ها، نگرش گروه

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Communication 
2 Sharing of meaning 
3 Understanding 

4 Thoit  
5 Hammond 
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استرا کر، شلدون و د گران، )است   «قدرت اجتماعی»ال و ر ون نفوذاجتماعی مستلزم اعم

اجتماعی نیرو ی است که شخص نفوذکننده جهت ا جاد تغییر  منظور از قدرت(.  1 :  1  

ها، تنبیهات و  و محصول دسترسی به برخی منابع و امکانات مثل پاداش در اختیار دارد

به توانا ی اجرای تعهدات  اپارسونز نیز قدرت ر(.  0 : 11  کر می، )اطالعات است 

 ارونسون پاسخ به نفوذ(.  0 و  01 :  1  گیدنز، ) کندآور در خرده نظام، تعر ف می الزام

متابعت رفتار فردی را توصیف . داندشدن میاجتماعی را متابعت، همانندسازی و درونی

معمواً ا   رفتار تا . کند که به منظور کسب پاداش  ا اجتناب از تنبیه برانگیخته شده باشد می

همانندسازی مبتنی بر . هنگامی دوام دارد که وعدۀ پاداش و تنبیه  ا تهد د وجود داشته باشد

در همانندسازی، نیز مانند . آرزوی شخص برای همانند شدن با شخصیت صاحب نفوذ است

ی متابعت، رفتار فرد ناشی از رضا ت درونی نیست، بلکه به ا   منظور است که برای و

. کندبخش با شخص  ا اشخاصی که ما ل است با آنها همانند شود ا جاد می ای رضا ترابطه

انگیزۀ درونی کردن . تر   پاسخ به نفوذ اجتماعی استدرونی کردن پا دارتر   و عمی 

خواهیم رفتار و افکارمان درست و صحیح اعتقاد خاصی مبتنی بر ا   تما ل است که می

به اعتقاد ارونسون، (. 1 :  1  ارونسون، )ل آن اعتقاد پاداشی درونی دارد بنابرا   قبو. باشد

کردن  درونی. اجتماعی است کردن پا دارتر   سطح نفوذ متابعت ناپا دارتر   و درونی

سازی، منوط به همانند متابعت بستگی به نظارت مداوم عامالن پاداش و تنبیه  ا مثل همانند

به همی  جهت جزءِ مهم متابعت قدرت، جزءِ مهم . احترام مدام برای شخص نیست

 (. همان)کردن قابلیتِ قبول است  همانندسازی جاذبه و کشش و جزءِ مهم درونی

های  ها و نگرش، معتقداست هر انسانی نیازمند تعادل در باورها، ارزش در نظر ۀ تعادل  ها در

ت خو ش از کسانی که آنها را دوست شود در ارتباطاآرزوی تعادل باعث می. خود با د گران است

های خود را داشته باشیم و برعکس کسانی را که ها، باورها و نگرشدار م انتظار انطبار با ارزش

به . های آنها با ما متفاوت باشدها، باورها و نگرشدار م برا مان بهتر است که ارزشدوست نمی

 ابد د، تأثیرگذاری و تأثیرپذ ری افزا ش میهمی  دلیل در ارتباط، اگر تعادل وجود داشته باش

به عبارتی، گاه (.  1 : 11  فرهنگی، ) شودکه در وضعیت عدم تعادل، از نفوذ کاسته می درحالی

ارائۀ پیام مثبت و ارزشمند از سوی فردی که در نظر د گران محبوبیت ندارد،  ا تأثیرگذار نیست  ا 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Social Authority 

2 Heider 

3 Balanc Theory 

https://moz.com/followerwonk/social-authority
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صیۀ چیزی نه چندان مناسب و خوب از سوی فردی که تو درحالی. تأثیر اندك و کندی دارد

 ( . 0 : 11  رفیع پور، )گیردسرعت مورد پذ رش قرار می محبوبیت به

عدم اعتماد . اثربخشی ارتباط نیازمند فضائی مثبت، مشرو  و مورد اعتماد است: گسترش روابط -1

وه انتخاب و ارائه شده تر   شیکند، هرچند بهتر   پیام با ماهرانهارتباط را مخدوش و منحل می

نظر برگر نیز به هر میزان که شخص در حل مسائل جد د موف   به(. 11: 11  فرهنگی، )باشد 

اما اگر در حل مسائل جد د ناموف  باشد  ا اشتباه کند، . کندباشد، مشروعیت بیشتری پیدا می

یز مستلزم تداوم تداوم مشروعیت ن.  ابدمشروعیت خو ش را از دست داده، ارتباط خاتمه می

: 11  پور، رفیع)ها و نیازهای مردم است قدرت و توانا ی حل مسائل مبتنی بر روزآمدی ارزش

1 0 .) 

 کی از عوامل اساسی و مهم ارتباط مؤثر ترغیب مخاطب به انجام عمل است : کنش  ا عمل - 

نحوۀ لباس )تبلیغ  های ظاهری کارگزار،بر و ژگی نظر ارونسون عالوه به(  1: 11  فرهنگی، )

، تخصص، قابل اعتماد بودن و محبوبیت او مخاطب را به کنش ترغیب ...(پوشیدن، آرا ش و

 (. 1:  1  ارونسون، )کند  می

خوبی درك شده، فضا ی  بنابرا   ارتباط مؤثر ارتباطی است که منظور فرستندۀ پیام به 

ها ا جاد گر، زمینۀ تغییر در نگرشاز سوی د . بخش و خوشا ند را برای مخاطب ا جاد کند لذت

شدن باشد که نتیجۀ آن گسترش روابط و ترغیب مخاطب به انجام  و نفوذ اجتماعی از نو  درونی

اساس فرا ند نفوذ اجتماعی د   نیز نوعی ارتباط مؤثر و  برا  . عمل مورد نظر فرستندۀ پیام است

 ط آنها دارد که نبود  ا نقص در آنها ها و شرا کارآمد است که بستگی به مبلغان د   و و ژگی

های  پرسش اصلی ا   مقاله جستجوی شرا ط و و ژگی. ارتباط تبلیغی را ناکارآمد خواهد کرد

 .های قرآنی استمورد نیاز برای مبلغان د   در آموزه

 پیشینه

نهقا  رغم نیاز در ا   حوزه، کارهای روشمند و علمی کمتر انجام شده  ا حقداقل اطقال  از آ  علی

 .شودنتیجۀ جستجوها تنها چهار مورد ذ ل است که به هرکدام جداگانه اشاره می. میسر نشد

مبانی،  نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،در کتابی ارزشمند و قابل تقد ر (  1  )باقری  - 

ا   . های قرآن استخراج و در دو جلد ارائه کرده استهای تربیتی را ازآموزهاصول و روش
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های مبلغ ساکت مانده و های تربیتی پرداخته و نسبت به و ژگی دتاً به روشپژوهش عم

 .اصواً در پی کشف الگوی قرآنی نبوده است

به « اشاعۀ نوآوری از د دگاه قرآن کر م»نیز در مقالۀ (  1  )الد   و صابرکیوج شرف  - 

ی، توانا ی های مطلوب عامل تغییر در قرآن، از جمله خیرخواهی، دلسوزبخشی از و ژگی

 .تخصصی، اعتبار و مقبولیت پرداخته است راهنما ی

های قرآنی های تبلیغی چهرهنیز در مقالۀ خو ش، به بررسی شیوه( 10  )عباسی مقدم  - 

های تبلیغ قرآنی در مقام  تر   و ژگی دهد مهمهای ا   مقاله نشان می افته. پرداخته است

 .ها در عمل توجه به همۀ ابعاد انسان و پیشتازی اسوه ها،پا بندی به ارزش: اند از اجرا عبارت

های تبلیغ قرآنی را از د دگاه عالمه ای روشنیز در مقاله( 10  )زاده صادقی نیری و حاجی -1

دست  تر   اصول تبلیغ د   که آنها از قرآن به مهم. اندطباطبا ی مورد بررسی قرار داده

ها، مطابقت کردار و گفتار، آهنگی اسوهرزشی، پیشاند از تعهد اخالقی و ا اند عبارتآورده

 . های مخاطبگو ی و شناخت استعداد و قابلیتهای عملی، سادهگیری از شیوه بهره

 روش تحقیق

  «بنیاد نظر ۀ داده»و   «تحلیل محتوای کیفی» ، «تحلیل گفتمان انتقادی»در ا   مقاله از سه روش 

نیک تلخیص در تحلیل محتوا، ابتدا آ ات مرتبط بقا موضقو    با استفاده از تک. استفاده شده است

جهت  افت  معنی و تفسیر . شناسا ی و در هر آ ه، مفاهیم اصلی و فرعی تعیی  و استخراج گرد د

شناختی، به تفاسیر نیز مراجعه و تفسیر مشقترك از هقر   بر توجه به ساختار زبان هر مفهوم، عالوه

دلیل رابطۀ ارگانیک مفاهیم با همد گر،  به. بت گرد ده استمفهوم مشخص، تفکیک، کدگذاری و ث

بنابرا   جهت  افت ، . ارتباطات مفاهیم با همد گر و با مفاهیم سا ر آ ات مورد توجه قرار گرفت

ها، تأثیر و تأثرات، پیامدها و علل مربوط به مفاهیم در هر آ ه، مجدداً ارتباطات، شرا ط، موقعیت

بقرای  . تفکیک و کدگذاری شقد  فسیر مشترك مربوط به هرکدام، مشخص،به تفاسیر مراجعه و ت

چیقز،   چقه )« طرح سؤاات اساسقی »وضوح بهتر مفاهیم در مت  هر آ ه، و تفسیر آن از دو روش 

، «مقا سۀ دو قطب مخالف»در مقابل مت  و ...( مدت، کجا، چقدر، چرا و کسی، چگونه، کی، چه چه

در همۀ آ ات مرتبط با موضو ، مفاهیم و تفسیر مربوط به . شد طور مرتب و به دفعات استفاده به

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 Discourse Analysis 

2 Qualitative content analysis 

3 Grounded Theory 
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موجقود در  ... ها، تأثیر و تأثرات، پیامدها، علل ومشخص و همراه ارتباطات، شرا ط، موقعیت آن

دست آمده  بندی بهدر مرحلۀ بعد، دسته. بندی گرد دآنها، ذ ل همان آ ه با مستندات تفسیری دسته

مبتنی بقر الگقوی پقارادا می    . بندی شدندمجدداً براساس موضو  طبقه همراه مستندات تفسیری،

ها با مراجعقۀ مکقرر بقه    و داده ، ارتباط بی  مقوات فرعی و اصلی مشخص اشتروس و کوربی 

ها، تالش فراوانی صقورت  با تکرار مراجعات به تفاسیر و از تفاسیر به داده. تفاسیر، تفسیر شدند

های آن،  رعا ت ا   نکته، با همۀ دشواری. ز مت  تفسیر قرآن، اخذ گرددها اگرفت تا تفسیر داده

 .باعث شد نظرات محق  در نتا ج کمتر   تأثیر را بگذارد

 های تحقیقیافته
های تحقی  بر دو پرسقش اصقلی مقالقه  عنقی ابعقاد نظقری و عملقی الگقوی کقارگزارای           افته

جمشقید ها  ) داری وی مزبور همانند الگوی د  دهند الگنفوذاجتماعی د   تأکید دارد و نشان می

هقای  به عبارت د گر، از نظقر آمقوزه  . دو جنبۀ نظری و عملی دارد( 11_  :  1  و آخوندی، 

قرآن، کارگزاران نفوذاجتماعی د   کسانی هستند که هم به شناخت و آگقاهی از د ق ، شقرا ط    

. م در رفتقار، سقرآمدند  فرهنگی جامعقۀ هقدف و مخقاطبی  خقو ش مجهزنقد و هق        – اجتماعی

کارگزاران مورد تأ ید آ ات قرآن کسانی هستند که قبل از مخاطب در عمل به آنچه به تبلیقغ آن  

اند؛ به همی  دلیل مقورد اعتمقاد مخقاطبی  خقو ش     دار و مطمئ  پردازند، پا بند، متعهد، امانتمی

ها، ذکر ا   نکته ازم است کقه  تهقبل از تشر ح  اف. گیرند و از اقتدار باا ی برخوردارندقرار می

. نظر شود های محوری و گز نشی پرداخته و از ذکر جداول صرفتنها به تشر ح نتا ج کدگذاری

 . ، ابتدا به بُعد نظری و سپس به بُعد عملی پرداخته شده است همچنی  براساس منط  قرآنی

 بُعد نظری الگو( الف

 تخصص
نتقا ج تحلیقل محتقوای    . گاه و در کار خو ش متخصص باشدقبل از هرچیز، کارگزار نفوذ با د آ

دهد که کارگزار نفوداجتماعی د ق  در تخصقص و علقم از مخقاطبی       الهی نشان می کیفی آ ات 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
ها و راهبردهای دخیل ها، به شرا ط، استرتژیبر علل پد ده در مدل پارادا می مورد نظر اشتروس و کوربی ، عالوه  

اشتروس و )گیرد ها توجه و پیامدهای آنها  در مدلی مشخص مورد بررسی قرار میگیری پد ده در ا جاد و شکل
 (.1   - 1: 11  کوربی ، 

 (. : والعصر)« بِالصَّبر تَوَاصَوْاْ وَ   بِالْحَ ّ تَوَاصَوْاْ وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ ذِ  َالَّ إِلَّا»  



 
 

 

 

 
 03هاي قرآن     ذ اجتماعي دين در آموزهالگوي کارگزاري نفو

  

 

شناسی و تأ یقد بعضقی از آ قات     های جامعها   بدان دلیل است که طب   افته. ترندخو ش آگاه

گیرند کقه  تأثیر کسانی قرار می انبیاء، افراد تحتسورۀ  1 تا    مائده و   1قرآن از جمله آ ات 

که اگر مخاطب خود را به لحاظ علمقی و   درحالی. قابل اعتماد و متخصص در آن موضو  باشند

اجتماعی د   در جا گاه بااتری احساس کند  ا پیام ابالغی را غیرعلمی  از کارگزار نفوذ  آگاهی،

داشت  تخصص و آگاهی . شدکارگزار کاسته خواهد و غیرتخصصی ارز ابی نما د، از نفوذ سخ 

، اعقالم    سقورۀ مقر م    1تنها برای کارگزاران نفوذاجتماعی د   کافی نیست و به تصقر ح آ قۀ   

 .کندرسمی  و عمومی آن به مخاطب نفوذ را با موفقیت همراه می

 شناخت مخاطب

ای جنگ روانقی بخشقی از   ههای هر کارگزار نفوذاجتماعی د  ، شناخت شیوهاز جمله آمادگی
آ قد در  دسقت مقی   الهی بقه   طب  آنچه از آ ات. های نفوذ استاثر کردن تالشمخاطبی  برای کم

تأثیر پیام د   قرار گرفته با کارگزاران نفوذ  ابتدای فرا ند نفوذ، تنها عدۀ اندکی از مخاطبی  تحت
مانند و گروه سقومی  باقی می طرفها بیشوند؛ بخشی د گری از آنها تا مدتهمراه و همسو می

معمواً آغاز و ادامۀ جنقگ  . کنندشود، احساس تضاد و حتی تعارض میهمواره با آنچه ارائه می

دار شقدن منقافع   روانی از سوی کسانی است که با پیام د   احساس تضاد کقرده تصقور خدشقه    
ان نفوذاجتمقاعی  در شرا ط تضاد، ترور شخصقیت کقارگزار  . خو ش را پس از اشاعۀ د   دارند

 روانی  های جنگ تر   شیوه کی از اساسی 1اتهام به جنون،  کردن،متهم  د  ، از طر   تکذ ب،
گرفت  د   و کارگزاران آن نیز شا ع  همچنی  در شرو  فرا ند نفوذاجتماعی د  ، به سخره. است

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 « َأَبَتِ إِنىِّ قَدْ جَاءَنىِ مِ َ الْعِلْمِ مَا لَمْ  َأْتِکَ فَاتَّبِعْنىِ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِ ًّا»   

؛ وَ إِنْ  ُکَذِّبُوكَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِ ْ قَبْلِکَ وَ ( 1: حج)تْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ وَ إِنْ  ُکَذِّبُوكَ فَقَدْ کَذَّبَ  
ناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ ؛  وَ إِنْ  ُکَذِّبُوكَ فَقَدْ کَذَّبَ الَّذ  َ مِ ْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ(1: فاطر)إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 

 (.  : فاطر)بِالْکِتابِ الْمُنیرِ 

؛  ( : ونس)قالَ الْکافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبی ٌ ... ؛ (01 : اعراف)قالَ الْمَلَأُ مِ ْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلیمٌ    
؛ قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ  ُر دانِ أَنْ  ُخْرِجاکُمْ مِ ْ أَرْضِکُمْ بِسِحْرِهِما (1 : شعراء)قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلیمٌ 

  ؛ إِلى(1: ص)؛ وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ (  : طه)  وَ  َذْهَبا بِطَر قَتِکُمُ الْمُثْلى
؛ کَذلِکَ (1 : ذار ات)؛ فَتَوَلَّى بِرُکْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (1 : غافر)انَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ کَذَّابٌ فِرْعَوْنَ وَ هام

 (.  : ذار ات)ما أَتَى الَّذ  َ مِ ْ قَبْلِهِمْ مِ ْ رَسُولٍ إِاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 

: طور)فَذَکِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِکاهِ ٍ وَ ا مَجْنُونٍ ؛ (  : صافات) وا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍوَ  َقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِکُ 1
ذلِکَ ما أَتَى کَ؛ (1 : ذار ات)فَتَوَلَّى بِرُکْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ؛ (1 : دخان)ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ؛ (1 

کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَکَذَّبُوا عَبْدَنا وَ قالُوا ؛ (  : ذار ات)الَّذ  َ مِ ْ قَبْلِهِمْ مِ ْ رَسُولٍ إِاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 
 (.1: قمر)مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ 
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تشقد د و کقارگزاران   ها چنانچه از ا   دو شیوه فرا ند نفوذ کنترل نشود، تضاد و تعارض  .است

اجتماعی د    از آن جهت که بخش عمدۀ نفوذ. شونداز جامعه می  و اخراج  نفوذ، تهد د به قتل

داری، گردد، تخر ب و ترد قد در امانقت  پذ ر می از طر   کارگزارانی امی ، مؤم  و معتهد امکان
فرعون نیقز در مواجهقه بقا     طب  همی  قاعده،. کاهدا مان و اعتماد به آنها، از نفوذ سخ  آنها می

و نفوذ کالمش، او را متهم به فساد کرد و مطمئ  بود با ا   شیوه از گقرا ش  (  )حضرت موسی
داری  قا نقاتوان   دار کقردن اعتمقاد، امانقت   ترور شخصیت از طر   خدشقه  1.کاهد مردم به او می

امعی بوده که پیقامبران  دادن کارگزاران نفوذ، شیوۀ معمول همۀ اشراف و مترفان اقوام و جو جلوه
لذا از ا   طر  ، بخش ز ادی از تقالش آنهقا خنثقی و فرا نقد     . انددر آن به رسالت مبعوث شده

روانقی بقه     بخش د گری از جنگ. نفوذ ناموف   ا حداقل با تأخیر در موفقیت، مواجه شده است

اثقر شقدن   گوی بی معمواً زمانی که ترور شخصیت کارگزاران جواب  .گرددخود پیام د   برمی
در چنی  مواقعی، بسته به شرا ط اجتماعی . شودفرا ند نفوذ نباشد، اتهامات به خود پیام وارد می

شده کقه بقرای    ای کوچک شمردهگونه  ا به/و فرهنگی جامعه، پیام د   متهم به سحر، اساطیر و

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
وَ إِذا رَآكَ ؛  ( 0 : کهف)هُزُواً   وَ رُسُلی  وَ اتَّخَذُوا آ اتی …(  : هفک)وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً   وَ اتَّخَذُوا آ اتی ..…  

وَ إِذا رَأَوْكَ إِنْ  َتَّخِذُونَکَ إِاَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذی بَعَثَ اللَّهُ ؛   (  : انبیاء) ……الَّذ  َ کَفَرُوا إِنْ  َتَّخِذُونَکَ إِاَّ هُزُواً أ
مْ  َ النَّاسِ مَ ْ  َشْتَری لَهْوَ الْحَد ثِ لِیُضِلَّ عَ ْ سَبیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ  َتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمِ ؛ ( 1: فرقان)رَسُواً 

مْ بِأَنَّکُمُ ذلِکُ؛ (1: جاثیه)وَ إِذا عَلِمَ مِ ْ آ اتِنا شَیْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهی ٌ ؛  ( : لقمان)عَذابٌ مُهی ٌ 
 (.  : جاثیه)بُونَ اتَّخَذْتُمْ آ اتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْکُمُ الْحَیاۀُ الدُّنْیا فَالْیَوْمَ ا  ُخْرَجُونَ مِنْها وَ ا هُمْ  ُسْتَعْتَ

وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِ ْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذ  َ اخْتَلَفُوا فیهِ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْ َ مَرْ َمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ   
ما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ وَ کُفْرِهِمْ بِآ اتِ اللَّهِ وَ ؛ (1  : نساء)شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِ ْ عِلْمٍ إِاَّ اتِّبا َ الظَّ ِّ وَ ما قَتَلُوهُ  َقیناً   لَفی

لَقَدْ سَمِعَ ؛ (   : نساء)الً نْبِیاءَ بِغَیْرِ حَ ٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَیْها بِکُفْرِهِمْ فاَل  ُؤْمِنُونَ إِاَّ قَلیقَتْلِهِمُ الْأَ
تْلَهُمُ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَ ٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَر  ِ اللَّهُ قَوْلَ الَّذ  َ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقیرٌ وَ نَحْ ُ أَغْنِیاءُ سَنَکْتُبُ ما قالُوا وَ قَ

 ؛( 1 : آل عمران)

وَ لَوْ مِلَّتِنا قالَ أَ   وْ لَتَعُودُنَّ فیقالَ الْمَلَأُ الَّذ  َ اسْتَکْبَرُوا مِ ْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّکَ  ا شُعَیْبُ وَ الَّذ  َ آمَنُوا مَعَکَ مِ ْ قَرْ َتِنا أَ  
إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ   مِلَّتِنا فَأَوْحى  ؛ وَ قالَ الَّذ  َ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِ ْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فی(11: اعراف)کُنَّا کارِهی َ 

 .(  : ابراهیم)لَنُهْلِکَ َّ الظَّالِمی َ 

 .  : سورۀ غافر 1

: انعام)آ َۀٍ ا  ُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ  ُجادِلُونَکَ  َقُولُ الَّذ  َ کَفَرُوا إِنْ هذا إِاَّ أَساطیرُ الْأَوَّلی َ وَ إِنْ  َرَوْا کُلَّ ... 
وَ إِذا قیلَ ؛ (  : انفال)لی َ عَلَیْهِمْ آ اتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِاَّ أَساطیرُ الْأَوَّ  وَ إِذا تُتْلى؛  (  

لَقَدْ وُعِدْنا نَحْ ُ وَ آباؤُنا هذا مِ ْ قَبْلُ إِنْ هذا إِاَّ أَساطیرُ الْأَوَّلی َ ؛ (1 : نحل) لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا أَساطیرُ الْأَوَّلی َ
لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْ ُ وَ آباؤُنا ؛   ( : فرقان)عَلَیْهِ بُکْرَۀً وَ أَصیالً   تُمْلى وَ قالُوا أَساطیرُ الْأَوَّلی َ اکْتَتَبَها فَهِیَ؛ ( 1: مؤمنون)

أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ   وَ الَّذی قالَ لِوالِدَ ْهِ أُفٍّ لَکُما أَ تَعِدانِنی؛ (1 : نمل)مِ ْ قَبْلُ إِنْ هذا إِاَّ أَساطیرُ الْأَوَّلی َ 
  إِذا تُتْلى؛ (1 : احقاف)وَ هُما  َسْتَغیثانِ اللَّهَ وَ ْلَکَ آمِ ْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ فَیَقُولُ ما هذا إِاَّ أَساطیرُ الْأَوَّلی َ   لیمِ ْ قَبْ

 (.  : مطففی ) َ عَلَیْهِ آ اتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلی  إِذا تُتْلى؛ (  : قلم)عَلَیْهِ آ اتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلی َ 
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تناسقب بقا شقرا ط    روانی، م های جنگ با د توجه داشت شیوه. سا ر مخاطبی  جلب توجه نکند

گردد، لذا شناخت آن بقرای کقارگزاران   اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه، تنظیم می 
 . نفوذاجتماعی د   ضروری است

 (سطح کالن)المللی شناخت شرایط فرهنگی و بین
دهد که کارگزاران موف  کسقانی  الهی نشان می تحلیل کیفی و نیز تحلیل گفتمان بخشی از آ ات 

ستند که نسبت به فرهنگ مخاطب، گرا شات و تما الت آنها شناخت کافی داشته، نگقاه و قژۀ   ه

. باشقند  هر قوم، جامعه و طبقه را نسبت به موضوعات مختلف بدانند و برای آن ارز قابی داشقته  

ذکقر  . بدون فراهم بودن شناختی جامع از مخاطب و جامعۀ او، امکان نفوذ فقراهم نخواهقد بقود   

 کی از ز باتر   . کندتر میقرآنی در آ ات سورۀ نمل ا   ضرورت و نتا ج آن را روش ای نمونه

-نظر را به ز بائی توضیح می های قرآن قصۀ حضرت سلیمان و ملکه سباست که نکتۀ موردقصه

اعالم کرد، هدهد با د برای   وقتی حضرت سلیمان در قصر خو ش، هدهد را غا ب  افت،. دهد

:  ج 11  شقیرازی،   ؛ مکارم 0 :  ج 11  طباطبائی، )کننده و روش  قانع غیبت خو ش دلیلی

هدهد که غیبتش چندان به درازا نکشقید، بقا خبقری مهقم     .  شودارائه کند وگرنه کیفر می(  11

ذکر کرد که « اطال  به اخباری»سوی سلیمان بازگشت و سربسته علت عدم حضور خو ش را  به

او در تشر ح غیبت خود از وجود کشوری خبر داد که هنوز د ق  در  .  خبر بود سلیمان از آن بی

آنجا نفوذ نکرده است؛ هدهد در گزارش خو ش، وضعیت جغرافیا ی، نو  حکومقت، حاکمقان،   

گرا ش و عالقۀ عمدۀ حاکمان و آئی  آنها را برای سلیمان بازگو کرد و گوشقزد نمقود در آنجقا    

گرچه چنی  خبری بقرای سقلیمان گقران     1.پرستند یمردم و حاکمان به جای خدا، خورشید را م

در ا ق  مرحلقه،   . ر قزی را آغقاز کقرد   آمد، اما از همان لحظه  جهت نفوذ در آن کشقور، برنامقه  

حضرت سلیمان تشخیص داد ازم است قبل از هر چیز، شرا ط اجتماعی، سیاسقی و فرهنگقی   

به همی  دلیل تصقمیم  . وری شودآدرستی بررسی و اطالعات ازم و دقی  جمع جامعۀ جد د، به

اجتماعی، سیاسی حاکمان  ای کوتاه که حاوی پیام د   بود، به ارز ابی شرا طگرفت با ارسال نامه

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 (.0 :نمل)لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِ َ الْغَائبِی َ   وَ تَفَقَّدَ الطَّیرْ فَقَالَ مَا لىِ  

 (.  : نمل)بِسُلْطَانٍ مُّبِی ٍ   أُعذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِ دًا أَوْ لَأَاْذْبحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنىّ  

 (.  : نمل)الَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تحُطْ بِهِ وَ جِئْتُکَ مِ  سَبَإِ  بِنَبَإٍ  َقِی ٍ فَمَکَثَ غَیرْ بَعِیدٍ فَقَ  

وَجَدتُّهَا وَ قَوْمَهَا  َسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِ  (   )ءٍ وَ لهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ  شىَ  وَجَدتُّ امْرَأَۀً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِ  کُلّ  انىّ 1
 (.1 ) َ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَ ِ السَّبِیلِ فَهُمْ لَا  َهْتَدُونَ دُونِ اللَّهِ وَ زَ َّ
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سلیمان از هدهد خواست نامقۀ او را بقه آن کشقور    . گیری کندآن جامعه بپردازد و سپس تصمیم

، بقه آنهقا ارائقه دهقد، سقپس در      اند برده، زمانی که ملکه با  اران و دربار ان خو ش  کجا جمع

طب  گزارش هدهد، ملکه سبا   .العمل آنها را نسبت به نامه گزارش کندای توقف و عکسگوشه

داری فردی مستبد و خودرای نبود و با دربار ان خو ش مشورت گیری و حکومتکه در تصمیم

و برای دربار قان خقو ش قرائقت     «کِتَابٌ کَرِ مٌ... »ای کر مانه  افت کرد، نامۀ سلیمان را نامهمی

امقا    .هقای نفقوذ داشقت   آمیز به نامۀ سقلیمان نشقان از موفقیقت اولقی  تقالش      کرد؛ نگاه محبت

حال ملکه براساس نگاه شخصی خو ش تصمیم نگرفت و از دربار ان خواسقت او را در   درعی 

که نگاهی متفاوت دربار ان،   .اتخاذ تصمیم و چگونگی برخورد با ا   نامه، کمک و  اری دهند

بودند، قدرت و توان نظامی خو ش را به رخ کشیدند؛ اما وجقود   تأثیر قرار نگرفته داشتند، تحت

العمقل  عکقس  1.کقرد  رابطۀ اعتماد بی  حاکم و دربار ان، در نها ت، آنها را تسلیم فرمان ملکه می

در درون، نسقبت بقه نامقۀ    ِنظر اطرافیان سنجیده و اساسی بود، نه آنچقه   ملکه نیز نسبت به اظهار

العمل سقر ع نشقان   نمائی دربار ان عکسکرد بروز داد و نه نسبت به قدرتسلیمان احساس می

وی براساس سابقۀ ذهنی کقه از حاکمقان آن روز کشقورها داشقت، بقا وصقف حاکمقان و        . داد

بقرای  نمقا ی اطرافیقان خقو ش را    پادشاهان به فساد، و رانگری و به ذلت کشاندن مردم، قدرت

ولی از طرفی د گر، متذکر شد براساس نامۀ در افتی ما مطمئ  نیستیم سلیمان   مبارزه تأ ید کرد؛

به همی  دلیل پیشنهاد کرد از آنجا ی که پادشاهان عالقۀ . نیز از آنها باشد؛ لذا با د او را بیازما یم

العمل او را ارز ابی و عکس بها برای سلیمان ارسال و شد دی به هدا ا دارند، ما نیز هدا ائی گران

از نظر ملکۀ سبا، اگر سلیمان ا   هدا ا را قبقول کنقد، پادشقاهی اسقت       .گیری کنیمبعد تصمیم

ای که ارسال داشته فساد و و رانگری است، اما اگقر بقر   همانند سا ر پادشاهان و قصد او از نامه

توان پیام او را گوش کرد و  د، میای که نگاشته پای فشارد و هدا ا را نپذ رسخ  خو ش در نامه

 (.  1:   ، ج 11  شیرازی،  مکارم) فرمان برد

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 (.1 )اذْهَب بِّکِتَبىِ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیهْمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنهْمْ فَانظُرْ مَا ذَا  َرْجِعُونَ   

  أَلَّا تَعْلُواْ عَلىَ( 0 )إِنَّهُ مِ  سُلَیْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ ِ الرَّحِیمِ ( 1 )تَابٌ کَرِ مٌ کِ  أُلْقِىَ إِلىَ  قَالَتْ  َأَ هُّا الْمَلَؤُاْ إِنىّ  
 (.  )وَ أْتُونىِ مُسْلِمِی َ 

 (.  )تَشهْدُونِ   قَالَتْ  َأَ هُّا الْمَلَؤُاْ أَفْتُونىِ فىِ أَمْرِى مَا کُنتُ قَاطِعَۀً أَمْرًا حَتىَ  

 (.  )قَالُواْ نحَ ُ أُوْلُواْ قُوَّۀٍ وَ أُوْلُواْ بَأْسٍ شَدِ دٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْکِ فَانظُرِى مَا ذَا تَأْمُرِ  َ  1

 (.1 ) لُونَقَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْ َۀً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُواْ أَعِزَّۀَ أَهْلِهَا أَذِلَّۀً  وَ کَذَالِکَ  َفْعَ  

 (.  )مُرْسِلَۀٌ إِلَیهْم بِهَدِ َّۀٍ فَنَاظِرَۀُ  بِمَ  َرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ   وَ إِنىّ  
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بدل شده کامالً  و اکنون سلیمان به هرآنچه دربارۀ ملکه سبا اتفار افتاده و گفتگوهای رد 

العمل نشان داد آگاهی پیدا کرده و شناخت کامل دارد؛ او با تکیه بر ا   شناخت به هد ه عکس

شدت هد ۀ ملکه سبا را رد و  سلیمان به. ظر ملکه سبا و دربار ان بود خنثی کردو آنچه مدّن

ای  نما یارزش دانست و نسبت به محتوای نامه و پیام خو ش اصرار ورز د و نسبت به قدرت بی

نما ی بزرگتری کرد و قاطعیت نشان داد و از فرستادۀ  بودند، قدرت که دربار ان ملکه سبا کرده

-ملکه سبا پس از در افت پاسخ سلیمان، به ا   جمع  .ا   جواب را به او برساندملکه خواست 

بندی رسید که سلیمان پادشاه نیست و قصد و رانگری و فساد ندارد؛ لذا خود و دربار انش 

پس از ا نکه ملکه سبا و دربار ان مسلمان   .مصمم شدند اسالم آورده، تسلیم خواست او شوند

رار گرفتند، تصمیم گرفتند پیش سلیمان رفته و شخصاً آئی  او را بررسی شده تحت نفوذ د   ق

تر، اتخاذ بود، راهبردی د گر جهت نفوذ بیشتر و عمی  سلیمان که از قصدشان مطلع شده. کنند

ای داشت، قبل از العادهو از اطرافیان خو ش خواست تا تخت ملکه سبا که برای او ارزش فور

سلیمان پس از حاضر شدن تخت، دستور ا جاد تغییراتی را در آن داد تا   .رسیدن او، حاضر کنند

پس از ورود ملکه سبا و  1.عقل و درا ت ملکه سبا را جهت اتخاذ راهبردهای آتی ارز ابی کند

: همراهانش به کاخ سلیمان، کسی از  اران سلیمان با اشاره به تخت، خطاب به ملکه سبا گفت

ملکه سبا در پاسخ هوشمندانه و ز رکانۀ خو ش، نشان داد که با  آ ا تخت تو ا نگونه است؟

وجود تغییرات صورت گرفته در تخت، توانسته آن را بشناسد؛ به همی  دلیل در ادامۀ سخ ، به 

دهد د گر، جملۀ آخر سخ  ملکه سبا نشان می عبارت به  .نوعی نسبت به ا   اقدام اعتراض کرد

چینی برای تسلیم انتقال تخت از طر   غیر عادی و اعجاز، مقدمه که او معتقد بود اگر منظور از

 .اندشدن آنهاست، آنها از قبل مسلمان شده

بندی رساند که هنوز ا مان در ملکه سبا العمل ملکه سبا، سلیمان را به ا   جمعا   عکس

که  از آنجا ی. عمی  نیست و ازم است برای تعمی  نفوذ د   راهبردی د گر اتخاذ شود

ای دارد، ای و ژهداد شوکت و عظمت اقتصادی در نظر ملکه سبا جلوه های سلیمان نشان می  ابیارز

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
عْ إِلَیهْمْ ارْجِ(   )تَفْرَحُونَ   اللَّهُ خَیرْ مِّمَّا ءَاتَئکُم بَلْ أَنتُم بهِدِ َّتِکمُ  فَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أَ تُمِدُّونَ ِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَئ ِ   

 (.1 )فَلَنَأْتِیَنَّهُم بجِنُودٍ لَّا قِبَلَ لهَم بهِا وَ لَنُخْرِجَنهَّم مِّنهْا أَذِلَّۀً وَ هُمْ صَاغِرُونَ 

 (. 1)وَ أُوتِینَا الْعِلْمَ مِ  قَبْلِهَا وَ کُنَّا مُسْلِمِی َ ...   
 (.1 )هِا قَبْلَ أَن  َأْتُونىِ مُسْلِمِی َ قَالَ  َأَ هُّا الْمَلَؤُاْ أَ ُّکُمْ  َأْتِینىِ بِعَرْش   
 (. 1)قَالَ نَکِّرُواْ لهَا عَرْشهَا نَنظُرْ أَ تهَتَدِى أَمْ تَکُونُ مِ َ الَّذِ  َ لَا  هَتَدُونَ   1
 (. 1)وَ کُنَّا مُسْلِمِی َ فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَ هَاکَذَا عَرْشُکِ  قَالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ  وَ أُوتِینَا الْعِلْمَ مِ  قَبْلِهَا    
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سلیمان . شناسی اجتماعی است شناسی و روان راهبرد بعدی او راهبردی اقتصادی مبتنی بر روان

ر بود و دشده ر سلیمان که از بلور ساخته قص. ملکه سبا را به قصر مخصوص خود دعوت کرد

. کردای را جذب میو هر بیننده کف آن نهرهای آب جاری بود، صحنۀ بسیار ز با ی را ا جاد کرده

زمانی که ملکه سبا وارد صح  قصر شد، تصور کرد استخری از آب پیش روی او است، لذا جامۀ 

 خو ش را از سار پا، باا زد تا دامنش خیس نشود، سلیمان با مشاهدۀ ا   صحنه، خطاب به او

. شودات را باا بزنی، بلکه بلور صاف است که ا نگونه نشان داده میگفت ا   آب نیست که جامه

ا نجا بود که ملکه سبا آنچنان مقهور و مجذوب گرد د که سخنی غیر از اقرار به عظمت سلیمان 

اقرار به ظلم ای که گونه راهبرد، ملکه سبا را کامالً تسلیم کرد به ا  . نتوانست بر زبان جاری کند

  .«الْعَلَمِی َ  وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبّ» : و گفت« إِنىِّ ظَلَمْتُ نَفْسى  قَالَتْ رَبّ» خو ش نمود 

 .بود، دربار ان و مردم کشور او نیز تسلیم و مسلمان شدنداکنون که ملکه سبا تسلیم شده 

ذاجتماعی د   است، هر تصمیم و انتخاب راهبرد شود که، سلیمان که کارگزار نفومالحظه می 

کند های متعدد از شرا ط اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی استوار میرا بر شناخت قبلی و ارز ابی

تدر ج با شناخت محیط و  قدم و به به صورت قدم او توانست به. گیردو متناسب با آن تصمیم می

 .در کشور سبا گسترش داده و نهاد نه کند شرا ط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی د   را

های قرآن مجید است، فرا ند نفوذاجتماعی د   را در ا   داستان، که از ز باتر   داستان

کند که نه تنها اتخاذ راهبردهای دهد و مشخص میالمللی نشان میسطح کالن و بی 

است، بلکه در سطح نفوذاجتماعی در سطح خرد، مبتنی بر شناخت و آگاهی محیط و فرهنگ 

توان در همۀ با ا   تفاوت که در سطح کالن با نفوذ در حاکمان می. کالن نیز ا نگونه با د باشد

ها مشخص گردد حاکمان جامعه مورد اعتمادند و مردم اگر در ارز ابی. افراد جامعه نفوذ کرد

و فرهنگی در اجتماعی، سیاسی  پذ رند، کافی است با شناخت شرا ط نسبت به آنها تسلیم

 .تأثیر قرار گیرند حاکمان، نفوذ صورت پذ رد و در گام بعدی، مردم از طر   آنها تحت

 (سطح خرد) شناخت شرایط اجتماعی و فرهنگی
(  )کیفی وتحلیل گفتمان بخشی از آ ات قرآن، از جمله داستان حضرت موسقی براساس تحلیل 

تر   گام موفقیقت فرا نقد نفقوذ،    و ضروریتر   ، ابتدائی«مؤم  آل فرعون»و فرعون و عملکرد 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
  إِنىّ  دٌ مِّ  قَوَارِ رَ  قَالَتْ رَبّقِیلَ لهَا ادْخُلىِ الصَّرْحَ  فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّۀً وَ کَشَفَتْ عَ  سَاقَیْهَا  قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّ  

 (.11)الْعَلَمِی َ   ظَلَمْتُ نَفْسىِ وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبّ
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. اجتماعی فرهنگی جامعۀ هدف و پیگیری فرا ند نفوذ براسقاس آن اسقت   شناخت دقی  شرا ط 

دست آورد؛  توان با صراحت پیام را ارائه و نتیجۀ مطلوب را بهاست که می ایگاهی شرا ط گونه

. قیم پیگیر نفوذاجتماعی د   بقود توان صر ح و مستاما گاهی به دلیل وجود شرا ط خاص، نمی

-ای نفوذ، مشکل را به حداقل کاهش مقی های چند مرحلهگیری از شیوهدر چنی  شرا طی، بهره

. ،اساسقی و گو اسقت  «فرعقون مؤم  آل»سورۀ غافر و جر ان  1تا  1 در ا   رابطه، آ ات . دهد

-نمقی « فرعقون مقؤم  آل »ای بود کقه  براساس آ ات مزبور، از آنجا ی که شرا ط اجتماعی گونه

-چند مرحله»توانست صر حاً نظرات خو ش را اعالم و د گران را با خود همسو کند، از راهبرد 

او با توجه به شناختی که از وضعیت اجتماعی و فرهنگقی جامعقه پیقدا      .، بهره گرفت«ای نفوذ

د، پرسشی خنثی بودن(  )کرده بود، خطاب به مخاطبینی که در حال آماده شدن برای قتل موسی 

از نظر بروز حساسیت، اما نافذ و غیر صر ح از نظر محتقوا، مطقرح کقرد کقه ناخودآگقاه ذهق ِ       

سؤال غیرصر ح او طوری ذه  مخاطبی  را مشغول کقرد    .داشتمخاطب را به خود مشغول می

که احتمال صحت و درستی نظر او برای آنها بیشتر از احتمال نادرستی آن جلوه کرد؛ بقا طقرح   

تقر  مال م(  )چنی  پرسشی، بدون بروز حساسیت در مخاطبی ، ذه  آنها اندکی نسبت به موسی

او سقعی کقرد از کلمقات و اصقطالحات     . گرد ده و زمینه را برای ادامۀ فرا ند نفوذ فراهم کقرد 

دوسقت و خیرخقواه    گرفته، خقود را بقرای مخاطقب    برانگیزانندۀ عواطف جمعی و گروهی بهره

او، که عمدتاً احساسات و عواطف عامه مردم بود، توانسقت بقا بیقان سرنوشقت     القاکند؛ خطاب 

کارگیری ا   شیوه بی  او و مردم ا جاد اعتمقاد   تدر ج القاکند؛ به اقوام و جوامع گذشته پیام را به

؛ ( 1: 0 ج11  شیرازی،  مکارم)ای عاطفی و دوستانه با آنها بود کرد که نتیجۀ آن برقراری رابطه

ای عاطفی با آنها به او اجازه داد تالش نوعی اعتماد مخاطب نسبت به او و برقراری رابطها جاد 

او بقا بیقان سرنوشقت اققوام پیشقینی کقه         .های هشداردهنده ادامه دهدخو ش را با طرح سؤال

. 1داد مخاطبی  نیز از آن مطلع بودند، به آنها هشدار داد و حساسیت آنها را به پیام خود افقزا ش  

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .«...وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِ ٌ مِّ ْ ءَالِ فِرْعَوْنَ  َکْتُمُ إِ مَانَه»  
دِقًا اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَکُم بِالْبَیِّنَتِ مِ  رَّبِّکُمْ  وَ إِن  َکُ کَذِبًا فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِن  َکُ صَا  أَ تَقْتُلُونَ رَجاُلً أَن  َقُولَ رَبىّ...»  

 (.1 : غافر)«  ُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِى  َعِدُکُمْ

وَ   نُ مَا أُرِ کُمْ إِلَّا مَا أَرَى َاقَوْمِ لَکُمُ الْمُلْکُ الْیَوْمَ ظَاهِرِ  َ فىِ الْأَرْضِ فَمَ   َنصُرُنَا مِ  بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا  قَالَ فِرْعَوْ»   
 .«رَّشَادِإِلَّا سَبِیلَ ال  مَا أَهْدِ کمُ

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِ  َ مِ  (  0 )أَخَافُ عَلَیْکُم مِّثْلَ  َوْمِ الْأَحْزَابِ  وَ قَالَ الَّذِى ءَامَ َ  َاقَوْمِ إِنىّ» 1
 َوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِ  َ مَا لَکُم مِّ َ اللَّهِ (   ) َوْمَ التَّنَادِ  فُ عَلَیْکمُأَخَا  وَ  َاقَوْمِ إِنىّ(   )بَعْدِهِمْ  وَ مَا اللَّهُ  ُرِ دُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

مِّمَّا جَاءَکُم   وَ لَقَدْ جَاءَکُمْ  ُوسُفُ مِ  قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فىِ شَکٍ(   )مِ ْ عَاصِمٍ  وَ مَ   ُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِ ْ هَادٍ
 .«(1 )ابٌحَتىَّ إِذَا هَلَکَ قُلْتُمْ لَ   َبْعَثَ اللَّهُ مِ  بَعْدِهِ رَسُولًا  کَذَالِکَ  ُضِلُّ اللَّهُ مَ ْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَ بِهِ 
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کند که تضاد گونه القا می صراحت بیشتری  افته، به مخاطبی  ا  « فرعون مؤم  آل»ر ادامه لح  د

با د   و پیامبران الهی عامل نابودی و اضمحالل همان جوامعی است که شما از سرنوشت آنهقا  

گیری خصمانه و همراه بقا تعصقب و    خواست به مخاطبی  تفهیم کند، موضع او می. اطال  دار د

دهد که امکان  ای شکل می جو ی در برابر اد ان الهی، ساختار شخصیت و ذهنیت را به گونه نهبها

درك و فهم معانی و عناصر مختلف د   از انسان گرفته شده، افزا ش ترد د و عدم اطمینقان را  

تدر ج ابهام در سخنان مؤم  آل فرعون کاسته شده و صقراحت   شود بهمالحضه می. در پی دارد

اجتماعی و  با تالش ز رکانه و مبتنی بر شناخت عمی  او از فرهنگ، شرا ط   . افته است بیشتری

های اولیقه،   چینی های شخصیتی مخاطبی ، پس از طرح سؤاات در لفافه و با مقدمهحتی و ژگی

گردد؛ زمانی که اذهان مخاطبی  را آماده د د، صورت صر ح و آشکار فراهم می زمینۀ ارائه پیام به

وجقود آورده بقود،    ها ی کقه خقود بقه   با زمینه  .ام را با صراحت و روشنی برای آنان بیان نمودپی

مخاطبی  برجسته شده به خود  ضعف تر   نقطه تشخیصش ا   بود که اکنون زمانی است که مهم

فرعقون در اولقی  اققدام  نفقوذی خقو ش پقس از       به همی  دلیقل مقؤم  آل  . آنها  ادآوری گردد

کنقد و ماهیقت واقعقی آن دو را بقرای        سخ ، بر موضو  دنیا و آخرت تأکید میصراحت  افت

توان اسقتنباط کقرد کقه مشقکل اصقلی فرهنگقی و        از ا   نکته می  .نما د مخاطبی  مشخص می

بر آن انگشت گذاشته، آن  فرعون نیز با درا ت اجتماعی مردم آن دوره، دنیاگرا ی بوده و مؤم  آل

اققدامات  (.  11: 1 ج 11  ؛ طباطبقائی،     : 1 ج  11  شقیرازی،   ارممک)را هدف قرار داد 

نفع حضرت موسی  فرعون باعث شد شرا ط اجتماعی کامالً تغییر و بهشدۀ مؤم  آل بسیار حساب

زمانی که فرعون شرا ط را نامناسب برای اجرای تصمیم خقو ش دائقر بقر قتقل     . رقم خورد(  )

خیر انققداخت و سققرانجام نیققز خطققر از موسققى برطققرف د ققد، قتققل او را بققه تققأ(  )« موسققى»

شقود  کقی از راهبردهقای    طور که مالحظقه مقی   همان(.  0 : 0  ، ج 11  شیرازی،  مکارم)شد

ای اسقت کقه ققرار    اجتماعی و فرهنگی جامعقه  اساسی در فرا ند نفوذ، شناخت تفصیلی شرا ط 

های مقردم و نیقز   ت و نگرششناخت گرا شات، تما ال. گیرداجتماعی در آن صورت است نفوذ

ضعف و سست عقا د و باورهای اجتمقاعی   ساختارهای اجتماعی و فرهنگی زمینۀ شناخت نقاط

ضعف و سست عقا د و باورهای جامعه را شناسائی  اگر بتوان نقاط. کندو فردی را مشخص می

ناخت امکقان نفقوذ   طور طبیعی، بدون ا   شق  به. جا فرا ند نفوذ را آغاز کرد توان از همانکرد می
ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ

 .سوره غافر 1 آ ه   

 .«وَ قَالَ الَّذِى ءَامَ َ  َاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ»  

 .سورۀ غافر 1 آ ۀ   
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ج   11  شقیرازی،   ؛ مکارم0 1: 1 ؛ همان، ج   :   ، ج 11  طباطبائی، )فراهم نخواهد شد 

-،     ؛ کاشانى،    : 1؛  همان، ج   1: 0 ، ج  1  ؛ طبرسى،    : 1 ج ؛ همان،   11:   

ای یقاً بر نکتهسوره بقره، قرآن دق  1و  11سوره جمعه و  1و   برای نمونه در آ ات (. 1 :  1ج 

تر   ادعای  هود ا   بود  در حقیقت، مهم. رودشمار می ضعف قوم  هود به کند که نقطهتأکید می

آنها معتقد بودند قومشان برگز قده اسقت، هقم    . دانستندکه آنها خود را قومی برتر از د گران می

انگشقت گذاشقت  بقر    ققرآن بقا   . آنها خدا را بسیار دوست دارند و هم خدا آنها را دوسقت دارد 

چراکه اگر انسان دوست خدا . «فَتَمَنَّوُاْ المْوْتَ إِن کُنتُمْ صادِقِی َ»فرما د ضعف اصلی آنها، می نقطه

-کند که هرچه زودتر به لققاءا  نا قل   باشد و خدا هم دوست او، برای وصال لحظه شماری می

وَ »هیچگاه چنی  آرزوئی نخواهند کقرد  اما قوم  هود به دلیل دنیاگرائی افراطی که داشتند، . گردد

،  1  ؛ قرائتقی،   1 :  ، ج11  ؛ طباطبائی،    :  ، ج 11  شیرازی،  مکارم) « لَا  َتَمَنَّوْنَهُ أَبَدَا

ای که نفقوذ در آن ققرار اسقت    ضعف جامعه دهد شناخت نقاطا   موضو  نشان می(.    :  ج

تقر   دلیقل در   تقر   و ققاطع  کند که محکمدا ت میای هانجام گیرد، استدال علیه آنها را گونه

 (. 11: 1 ، ج 11  ؛ طباطبائی،    : 1 ، ج 11  شیرازی،  مکارم)مقابل آنها ارائه خواهد شد 

 های خودشناخت نقش

های کارگزاران نفوذاجتمقاعی د ق  را بقه هفقت مقورد      تحلیل کیفی بخشی از آ ات شر فه نقش

  بشقارت و هشقدار،    توضقیح و تبیقی  د ق ،     و آشکار د  ،ابالغ صر ح : منحصر نموده است

هقای علقم   و تعلیم ناشناخته  تعلیم و تربیت مخاطب  رشد معنوی مخاطب، 1الهی، تالوت آ ات

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
ما عَلَى »؛ ( 1: مائده)« رَسُولِنَا الْباَلغُ الْمُبی ُ  أَنَّما عَلى...»؛ (0 : آل عمران)« فَإِنَّما عَلَیْکَ الْباَلغُ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِالْعِبادِ...»   

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِاَّ الْباَلغُ ...»؛ (10: رعد)« ابُفَإِنَّما عَلَیْکَ الْباَلغُ وَ عَلَیْنَا الْحِس...»؛ (11: مائده) « ...الرَّسُولِ إِاَّ الْباَلغُ
: نور)« وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِاَّ الْباَلغُ الْمُبی ُ...»؛ ( 1: نحل)« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْباَلغُ الْمُبی ُ»؛ (  : نحل)« الْمُبی ُ
إِنْ عَلَیْکَ إِاَّ ...»؛ (1 :  س)« وَ ما عَلَیْنا إِاَّ الْباَلغُ الْمُبی ُ»؛ (1 : عنکبوت)« غُ الْمُبی ُما عَلَى الرَّسُولِ إِاَّ الْباَل..».؛ (1 

 (.  : ج )« ...إِلَّا بَلَاغًا مِّ َ اللَّهِ وَ رِسَالَاتِه...»؛ (  : تغاب )« رَسُولِنَا الْباَلغُ الْمُبی ُ  فَإِنَّما عَلى...»؛ (11: شوری)« ...الْباَلغُ

 (.1: ابراهیم)« ...لهَمْ   وَ مَا أَرْسَلْنَا مِ  رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَی ِ»   

  1احقاف؛ آ ه     س؛ آ ه   1 و   ، 0 زمر؛ آ ه  1 بقره؛ آ ه      و  1  ،   ،  غافر؛ آ ه  11و   1 ،   آ ه   
نمل؛    1اعرا؛ آ ه  11فصلت؛ آ ه    و  1انعام؛ آ ه  11و  1  مائده؛ آ ه 11و  1 نساء؛ آ ه     شوری؛ آ ه    و 
فتح؛   1زخرف؛ آ ه     ذار ات؛ آ ه   0 نجم؛ آ ه     عنکبوت؛ آ ه     طه؛ آ ه   1و  11هود؛ آ ه    و    آ ه 
، 0 ،  ب؛ آ ه احزا  1اسراء؛ آ ه   0 و  1 حج؛ آ ه  11انبیاء؛ آ ه  01 و    1هود؛ آ ه    1شعراء؛ آ ه   11 آ ه 
 .سبا   فصلت؛ آ ه   1فرقان؛ آ ه    نحل؛ آ ه  0 حجر؛  آ ه  11و   0 ،   کهف؛ آ ه  01 و    

مُ الْکِتَابَ وَ زَکِّیهِمْ وَ  ُعَلِّمُهُلَقَدْ مَ َّ اللَّهُ عَلىَ الْمُؤْمِنِی َ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّ ْ أَنفُسِهِمْ  َتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَا َاتِهِ وَ  ُ»  1
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ »؛ (1  : بقره)« ...رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنهْمْ  َتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَا َاتِکَ»؛ (1  : آل عمران)« ...الْحِکْمَۀَ

عَثَ فىِ الْأُمِّیِّ َ رَسُولًا مِّنهْمْ  َتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَا َاتِهِ وَ  ُزَکِّیهِمْ وَ هُوَ الَّذِى بَ»؛ (   : بقره)« ...رَسُولًا مِّنکُمْ  َتْلُواْ عَلَیْکُمْ ءَا َاتِنَا



 
 

 

 

 
 5031سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   33 

  

 

را به رفتاری که د گران از دارندۀ پا گاه اجتماعی در موقعیقت اجتمقاعی   اگر نقش   .به مخاطب

-، از کارگزاران نفوذاجتماعی د   انتظار می(  :  1  کوئ ، )خاص، انتظار دارند تعر ف کنیم 

دار رود نقش خو ش را در چارچوب تعر ف شده در آ ات قرآن بدانند و انحصار آن را خدشقه 

تقدرج   به... های سیاسی، اقتصادی، نظامی وگرفت  نقش شکست  انحصار مزبور و بر عهده. نکنند

 . کندو نفوذاجتماعی د   را با مشکل مواجه میدار تضاد و تعارض نقش بروز و اعتماد را خدشه

 عملی الگو بعد( ب

 انطباق گفتار و عمل 

گیری نفوذی موفق  بقرای د ق  در جامعقه     تر   عوامل ضروری شکل تطاب  گفتاروعمل از مهم

ها قرآن کر م انسان. آ دشمار می بندی انسان در قرآن به است؛ چراکه اصواً ا   عامل مالك سنخ

ای که با ها به رابطهدر آ ات ابتدا ی سورۀ بقره، انسان 1.کندبندی می عتبارات مختلف دستهرا به ا

هستند « مؤمنی »اولی  سنخ مورد نظر قرآن کر م .  اندکنند به سه سنخ تقسیم شدهد   برقرار می

: ا مقان بقه غیقب    - . که در ا   آ ات شر فه، شش و ژگی ز ر به آنها نسقبت داده شقده اسقت   

. «وَ ممِّا رَزَقْنَقاهُمْ  ُنفِقُقونَ  »: انفار - . «وَ  ُقِیمُونَ الصَّلَوۀَ»ِ: اقامۀ نماز - . «الَّذِ  َ  ُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب»

ا مان به آنچه پیامبران  - « وَ الَّذِ  َ  ُؤْمِنُونَ بمِا أُنزِلَ إِلَیْکَ»: ا مان به آنچه پیامبر اسالم آورده -1

وَ بِقااَخِرَۀِ هُقمْ   »:  قی  بقه آخقرت   - . «وَ مَا أُنزِلَ مِ  قَبْلِکَ...وَ الَّذِ  َ  ُؤْمِنُونَ »: اندگذشته آورده

در برابقر ا مقان بقه خقدا،      - : انقد کقه چنقد و ژگقی اساسقی دارنقد       سنخ دوم کافران. « ُوقِنُونَ

سَوَاءٌ عَلَقیْهِمْ ءَ أَنقذَرْتَهُمْ    إِنَّ الَّذِ  َ کَفَرُواْ»: اند و بشارت و انذار در آنها تأثیرگذار نیست سرسخت

                                                                                                                         
  حَتىَ  وَمَا کاَنَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَى»؛ (  : طالر)« ...ءَا َاتِ اللَّهِ مُبَیِّنَاتٍ  رَّسُولًا  َتْلُواْ عَلَیْکمُ»؛ ( : جمعه)« ... ُعَلِّمُهُمُ
 .«(1 : قصص)« ...أُمِّهَا رَسُولًا  َتْلُواْ عَلَیْهِمْ ءَا َتِنَا   َبْعَثَ فىِ

إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُواً مِ ْ أَنْفُسِهِمْ ...»؛ (   : بقره)« ...کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِّنکُمْ  َتْلُواْ عَلَیْکُمْ ءَا َاتِنَا وَ  ُزَکِّیکُمْ»  
« ...هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّی َ رَسُواً مِنْهُمْ  َتْلُوا عَلَیْهِمْ آ اتِهِ وَ  ُزَکِّیهِمْ»؛ (1  : آل عمران)« ..هِ وَ  ُزَکِّیهِمْ َتْلُوا عَلَیْهِمْ آ اتِ

 (. : جمعه)

ضاَللٍ   الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِ ْ قَبْلُ لَفی وَ  ُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ...»؛ (   : بقره)« ...وَ  ُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَ الحْکْمَۀَ ...»   
 (. : جمعه)« ضاَللٍ مُبی ٍ  وَ  ُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِ ْ قَبْلُ لَفی...»؛ (1  : آل عمران)« مُبی ٍ

 «(     : بقره)وَ  ُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُواْ تَعْلَمُونَ.... »   

 /مستکبر: خائ ؛ براساس عامل اجتماعی به/ مفسد، امی / طالح، مصلح/ صالح: براساس عامل اخالقی به 1
... مردم و/ حاکمان: غنی؛ براساس عامل سیاسی به/ فقیر: فرودست؛ براساس عامل اقتصادی به/ مستضعف، فرادست

 (.   -    :  1  آملی،  جوادی)

 .سورۀ بقره 0 الی   آ ات شر فه   
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در برابر د    - . «قُلُوبِهِم  خَتَمَ اللَّهُ عَلىَ»: انددارای قلبی مهرخورده - . «أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا  ُؤْمِنُونَ

نی  و مقؤم . «سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أَبْصَرِهِمْ غِشَقاوَۀٌ   وَ عَلىَ»: ها شان ناشنوا و نابیناستها و چشمگوش

کافر   دو سنخی هستند که در مقابقل هقم و در تضقادی آشقکار بقا همقد گر قراردارنقد؛ امقا         

حال وجه مشترکشان ا   است که گفتار و عملشان بر هقم منطبق  اسقت؛ لقذا تشقخیص       درعی 

که ظقاهر آنهقا    طوری ظاهر و باط  هر دو سنخ  کی است به. هرکدام برای د گری مشکل نیست

 .الوصول است کند؛ بنابرا   شناخت آنها کاری ساده و سهلمی حکا ت از درونشان

دارند؛  اند که، برخالف دو سنخ قبل، دو چهرهسومی  سنخ مورد نظر قرآن کر م منافقی  
ظاهر و . راحتی میسر نیست شان بر هم انطبار ندارد؛ لذا امکان شناخت آنها به عنی گفتار و عمل

در آ ات مزبور . گو د شان چیزی د گری میی و باط باط  آنها دوتاست، ظاهرشان چیز
 َقُولُ »اند ولی درواقع ا مان ندارند  مدعی ا مان - : و ژگی برای ا   سنخ  ذکر فرموده است  

اهل خدعه و نیرنگ با خدا و مؤمنی  هستند  - . «ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیَوْمِ ااَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِی 
 -1.  «فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ»دارند  شخصیتی مر ض و معیوب - . «اللَّهَ وَ الَّذِ  َ ءَامَنُواْ  خُدِعُونَ»

وَ إِذَا ...»دهندۀ آن هستند  هم منحرف هم اشاعه - . «کاَنُواْ  َکْذِبُونَ... »گو ند مستمراً دروغ می
قَالُواْ إِنَّمَا ...»ِکنندو اهل صالح معرفی می خود را مصلح - . «...قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْض

وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ کَمَا ءَامَ َ النَّاسُ قَالُواْ أَ »اند انحصارگرا و خودبرتربی  -1. «نحَ ُ مُصْلِحُونَ
قُواْ الَّذِ  َ ءَامَنُواْ وَ إِذَا لَ»ظاهر و باطنشان در تضاد با همد گر است  -1. «نُؤْمِ ُ کَمَا ءَامَ َ السُّفَهَاءُ

... »کردن مؤمنی  هستند اهل مسخره -1. «...شَیَاطِینِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَکُمْ   قَالُواْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَوْاْ إِلىَ
مْ وَ  َمُدُّهُمْ فىِ طُغْیَانِهِ... »قادر به فهم و درك حقا   نیستند  -0 . «إِنَّمَا نحَ ُ مُسْتهَزِءُونَ

  أُوْلَئکَ الَّذِ  َ اشْترَوُاْ الضَّلَالَۀَ بِالْهُدَى» زندگی آنها سراسر گمراهی و تار کی است  -  . « َعْمَهُونَ
صُمُّ  بُکْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا »آ ند گاه به راه نمیهیچ -  . «فَمَا رَبحِت تجِّرَتُهُمْ وَ مَا کاَنُواْ مُهْتَدِ  َ

ها، گفتار، کند؛ کنشمناف  در همۀ ابعاد، دوگانه عمل می (. 1 _  :  1  آخوندی، )«  َرْجِعُونَ
ها، تما الت، آرا ش و حتی حاات چهرۀ او دوگانه و مبتنی بر منافع تغییرکرده، از ثبات گرا ش

به عبارتی، او در آمدوشد بی  دروغ و راستی است به همی  جهت دروغ و . برخوردار نیست
وعمل، اصل و اساس  پذ ری، دوگانگی گفتاردر جر ان جامعه  .یستراستی او قابل تشخیص ن
بنابرا   .  گیردتدر ج همۀ رو کردهای عینی و ذهنی او را در برمی شخصیت او گرد ده، به

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 (.11: توبه)«  َوْمِ  َلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا کَانُواْ  َکْذِبُونَ  فَأَعْقَبهَمْ نِفَاقًا فىِ قُلُوبهِمْ إِلىَ»  
« لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ  َشهْدُ إِنَّ الْمُنَافِقِی َ لَکَاذِبُونَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشهْدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ  وَ اللَّهُ  َعْلَمُ إِنَّکَ ».   

 (. : منافقون)
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توسل به سوگند شیوۀ   .ناپذ ر شخصیت نفار و همواره مورد انتظار است دوگانگی اصل جدائی
،  به دلیل شخصیت مر ض و معیوب  .و ش استمعمول او برای جلب نظر طرف مقابل خ
جنبۀ د گری   ؛ غرور، خودخواهی و خودبرتر بینی1هیچگاه از تعادل شخصیتی برخوردار نیست

آخوندی، ) از شخصیت آنهاست که باعث شده در برابر د گران، احساس استقالل داشته باشند
ای که وجود آن در کارگزار هتر   صالحیت براساس آنچه گفتیم  کی از مهم(. 11-  :  1  

آنچه تر، هربه عبارت روش . نفوذاجتماعی د   ضروری است تطاب  گفتار و عمل او است
در ا   صورت است که . باشدکند خود با د عامل بدان نیز کارگزار نفوذ د   بر زبان جاری می

سخ  او در  با نگاه قرآن صالحیت کارگزاری نفوذاجتماعی د   را خواهد داشت و کالم و
ای با د توجه داشت تطاب  گفتار و عمل، در پیوستاری چند درجه. مخاطب تأثیرگذار خواهد شد

گفتار و عمل او فاصله افتد  اند؛ بنابرا   کسی که به اندازۀ  ک دروغ بی کنندۀ سنخ انسان تعیی 
پیامبران الهی به . بودبه همان اندازه نفار در او رسوخ و به همان اندازه سخ  او غیرنافذ خواهد 

ای هم بی  گفتار به اندازۀ ذره« قَالَ لَا  َنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِی َ... »سوره بقره 1  تصر ح آ ه شر فه 
نمودند؛ لذا خود تبد ل به معیار افتد وگرنه ا   منصب را احراز نمیو عملشان فاصله نمی
کارگزاران نفوذاجتماعی د    ا با د خود  به همی  دلیل با نگاه قرآن. اندسنجش د گران شده

معیار باشند  ا به معیار ارائه شده برای کارگزارانِ نفوذ بسیار نزد ک شده باشند؛ به هر میزان 
 .ا جاد فاصله بی  آنها و معیار سنجش از نفوذ کالمشان کاسته خواهد شد

 داری و مورد اعتماد بودنامانت

تر   کارگزاران نفوذاجتماعی د   هسقتند، حقداقل   ، که اصلیبراساس آ ات قرآن، پیامبران الهی

اند؛ به همی  جهت مخاطبینشقان  در ابتدا، مأمور ت خو ش را از جامعه و قوم خو ش آغاز کرده
با ا   وجقود،  . اندبه تمام جوانب زندگی شخصی و اجتماعی آنها شناخت کامل و جامعی داشته

در ا ق   .  انقد داری معرفقی کقرده  خاطب، خود را به امانقت در اولی  گام و در اولی  مواجهه با م

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 (. 11: توبه)«  َوْمِ  َلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا کَانُواْ  َکْذِبُونَ  فَأَعْقَبهَمْ نِفَاقًا فىِ قُلُوبهِمْ إِلىَ»  
 ( 1: توبه)« عَ ِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِی َ   ترَضَوْاْ عَنهْمْ  فَإِن تَرْضَوْاْ عَنهْمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا  َرْضىَ حَلِفُونَ لَکُمْ لِ»  
 (.0 : سوره البقره)« فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمُ بِمَا کاَنُواْ  َکْذِبُونَ»   
عَلَیْهِ مِ َ الْمَوْتِ  فَإِذَا ذَهَبَ   عَلَیْکُمْ  فَإِذَا جَاءَ الخْوْفُ رَأَ ْتَهُمْ  َنظُرُونَ إِلَیْکَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کاَلَّذِى  ُغْشىَ أَشِحَّۀً»  1

«  هُ أَعْمَالَهُمْ  وَ کاَنَ ذَالِکَ عَلىَ اللَّهِ  َسِیرًاالخْوْفُ سَلَقُوکُم بِأَلْسِنَۀٍ حِدَادٍ أَشِحَّۀً عَلىَ الخْیرْ أُوْلَئکَ لَمْ  ُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّ
 (.1 : احزاب)
 (. : منافقون)« مُّسْتَکْبرِونَ وَ إِذَا قِیلَ لهَمْ تَعَالَوْاْ  َسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَ رَأَ ْتَهُمْ  َصُدُّونَ وَ هُم »   
فَلَمَّا کَلَّمَهُ   بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسی  وَ قالَ الْمَلِکُ ائْتُونی»؛ (1 : اعراف)« سااتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمی ٌأُبَلِّغُکُمْ رِ ».  

: شعراء)« رَسُولٌ أَمی ٌإِنِّی لَکُمْ »؛ (01 : شعراء)« إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمی ٌ»؛ (1 :  وسف)« قالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَ ْنا مَکی ٌ أَمی ٌ
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داری پیقامبران   های بعضی مخاطبی ، در مقابل ادعقای امانقت  شرا ط و با تشد د تضاد و مخالفت

داری اعتراضی صورت نپذ رفته  ا مصداقی خالف آن ارائه نگرد ده است؛ گو ا ا   سیرۀ امانقت 
لی است که در چنی  مواقعی، معمواً طبقات مرفقه تقالش   ا   در حا. کردآنها را عمالً تأ ید می

داری آنها گرفتند، ولی هیچگاه نتوانستند امانتکار می مضاعفی را برای ترور شخصیت پیامبران به
داری و صقداقت  تر   و ژگی برای کارگزار نفوذ امانقت بر ا   مبنا ضروری. دار نما ندرا خدشه

-البته تنها وجود امانت. کندمی« خاطرجمع»ب کارگزار نفوذ است؛ ا   و ژگی مخاطب را از جان

-خواهد داشت که کارگزار نفوذ امانقت  تریداری تأثیر و ژهداری کافی نیست بلکه زمانی امانت

تر   داری و صداقت به عنوان ابتدائیدلیل اهمیت امانت. داری خود را نیز به مخاطب اعالم کند

داری و صقداقت اعتمقاد   است که در روابط بقی  فقردی، امانقت    اصل دخیل در فرا ند نفوذ، ا  
گقرم و  گیری روابط اجتمقاعی اعتماد نیز زمینۀ شکل. کند اجتماعی را ا جاد، تقو ت و تشد د می

 .دهدکند و نفوذ اجتماعی را قر   با موفقیت قرار میعاطفی را فراهم می

 ندیدن منافع خود و دیدن منافع دیگران

تر   راهبردها ی که همقواره و  دهد  کی از اساسیالهی نشان می خیلی از آ ات تحلیل محتوای 

نیقازی از پقاداش و   گقذارد، احسقاس بقی   جا می  به در طول فرا ند نفوذ، تأثیرات عمیقی از خود 

نیازی زمینۀ ا جاد محبوبیت و سپس اعتماد اجتمقاعی را  ا   احساس بی. تشو   مخاطبی  است

که درخواست پول در قبال ابالغ پیقام، باعقث عقدم تأثیرپقذ ری و حتقی       حالی کند؛ درفراهم می

تر آنکه در مواقع ترد د در تشخیص کقارگزار خقوب از    مهم. گرددکاهش محبوبیت و اعتماد می

عبقارت د گقر، براسقاس     بقه . تر   مالك تشخیص سره از ناسره، شاخص مزبور است بد، عمده

داشقت مقادی    بی  از کارگزارنی که در برابر ارائۀ پیقام چشقم  الهی، در شرا ط مذکور مخاط  آ ات

اساس  برا  . کنندداشته و در پیِ کسب منافع شخصی خود باشند دوری کرده به آنها اعتماد نمی

دادنقد بقوده    راهبرد پیامبران الهی همواره نفی هرگونه مزد و پاداش جهت کقاری کقه انجقام مقی    

ت پیامبران الهی از مخاطبی ِ خو ش دوستی نزد کانشان شوری تنها درخواس   طب  آ ۀ   .است

                                                                                                                         
: شعراء)« إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمی ٌ»؛ (   : شعراء)« إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمی ٌ»؛ ( 1 : شعراء)« إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمی ٌ»؛ (   
 .(1 : دخان)« أَنْ أَدُّوا إِلَیَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمی ٌ»؛ (11 
وَ ما »؛ ( 1:  وسف)« وَلَّیْتُمْ فَما سَأَلْتُکُمْ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِ َ الْمُسْلِمی َفَإِنْ تَ»  

  مِ ْ أَجْرٍ إِاَّ مَ ْ شاءَ أَنْ  َتَّخِذَ إِلى قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ»؛ (01 :  وسف)« تَسْئَلُهُمْ عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمی َ
وَ ما أَسْئَلُکُمْ »؛ (01 : شعراء)« رَبِّ الْعالَمی َ  وَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلى»؛ (1 : فرقان)« رَبِّهِ سَبیالً

رَبِّ   وَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلى»؛ (1  : شعراء)« الْعالَمی َرَبِّ   عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلى
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عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَقوَدَّۀَ    قُل لَّا أَسْلُکمُ» شد بوده که سود آن هم فقط به حساب خود مردم وار ز می

 ا   همه تأکید بر نفی اجر و مزد در قبال رسالت نشان از تأثیر فراوان آن بر ا جقاد، . « فىِ الْقُرْبىَ

البته با د توجه داشقت کقه تنهقا نداشقت  انتظقار      . حفظ، تقو ت  ا تضعیفِ اعتماد اجتماعی دارد

پاداش کافی نیست و ا   راهبرد با د به صراحت تمام به مخاطبی  اعالم گردد تا تأثیر خو ش را 

بر جای گذارد وگرنه چنانچه مردم تصور خقالف واققع بقه کقارگزاران نفقوذ داشقته باشقند، از        

حتی در مواردی که امکان چنی  چیزی کمتقر فقراهم اسقت،    . یرپذ ری آنها کاسته خواهد شدتأث

کننقد انتظقار   ای وانمود شود که مردم احساس کنند کارگزاران نسبت به آنچه ارائه مقی نبا د گونه

هنگقامی در مخاطقب نفقوذ کنقد،     ( و از جمله پیقام د ق   )طورکلی، پیام  به. پاداش و هد ه دارند

ار خواهد بود که کارگزاران نفوذ برای اعالم آن به مخاطب هیچ هقدف و غقرض پیقدا و    تأثیرگذ

ای القا کنند که تنها هدفشقان از ارائقۀ پیقام    پنهان شخصی، گروهی و حزبی نداشته باشد  ا گونه

براساس آنچه گذشت، ند قدن خقود در فرا نقد نفقوذ، زمینقۀ ظهقور       . تأمی  منافع مخاطب است

رو  اجتماعی را فراهم و به تبعِ آن دو، نفوذاجتمقاعی د ق  بقا موفقیقت روبقه      محبوبیت و اعتماد

استحکام روابط اعتماد ا جاد شده و ادامقۀ توفیق  نفوذاجتمقاعی، منقوط بقه د قدن       . خواهد شد

کارگزار نفوذاجتماعی د   برای ا نکقه تأثیرگقذار باشقد، با قد منقافع      . مخاطب و منافع او است

ر داده، از منافع شخصی خقود چشقم پوشقی کنقد؛ لقذا هرچقه منقافع        عمومی را مورد توجه قرا

مخاطب بیشتر و منافع شخصی کمتر در نظر گرفته شود، تأثیرگذاری بر مخاطبان بیشتر خواهقد  

هقای کقارگزاران    اساس ترجیح منافع عمقومی و خیرخقواهی تعمقیم  افتقه از و ژگقی      برا  . بود

 .  شودنفوذاجتماعی د   محسوب می

 در ارائه   اطمینان

نفس،  به که اطمینان و اعتماد اند، درحالیاصواً شک، ترد د و ترس از عوامل کاهندۀ نفوذاجتماعی
آنچقه در ا ق  خصقوص       سوره طقه  11تا   1براساس آ ات شر فه . افزا ندشدت برنفوذ می به

ای ققوی و  انهاند است از در اختیقار داشقت  پشقتو    شود عبارتنفس می به باعث اطمینان و اعتماد
                                                                                                                         

وَ ما أَسْئَلُکُمْ »؛ (1  : شعراء)« رَبِّ الْعالَمی َ  وَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلى»؛ ( 1 : شعراء)« الْعالَمی َ
قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِ ْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلَى اللَّهِ »؛ (10 : شعراء)« رَبِّ الْعالَمی َ  مِ ْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِاَّ عَلى عَلَیْهِ

 (. 1: ص)« نَا مِ َ الْمُتَکَلِّفی َقُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِ ْ أَجْرٍ وَ ما أَ»؛ (11: سباء)« ءٍ شَهیدٌ کُلِّ شَیْ  وَ هُوَ عَلى

قَالَ لَا تخَافَا  »(.  1) « قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نخَافُ أَن  َفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن  َطْغَى»(. 11)«  فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ  َتَذَکَّرُ أَوْ  خَشىَ»  
 فَأْتِیَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنىِ إِسْرَ ءِ لَ وَ لَا تُعَذِّبهْمْ  قَدْ جِئْنَاكَ بِا َۀٍ»(.  1) « إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى
 (.11) « کَذَّبَ وَ تَوَلىَمَ    إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلىَ»(. 11)« مَ ِ اتَّبَعَ الهْدَى  مِّ  رَّبِّکَ  وَ السَّلَامُ عَلىَ
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محکم، روش  بودن ماهیت و نو  مأمور ت، روش  بودن جا گاه و نقش در مأمور قت، روشق    
بقا ا ق    . ها از مخاطب و توانائی در ارائۀ تشو   و تنبیقه بقه مخاطقب   بودن نو  و میزان خواسته

ی شرا ط، کارگزار منتظر آثار زودرس اقدامات خو ش نیست بلکه او بدون توجه به ا ق  حواشق  
تر، وضقعیت و  عبارت روش  به. ابالغ و به تأثیر  ا عدم تأثیر آن کاری ندارد مأمور ت خو ش را

نظر مخاطبی  در مورد د   تأثیری در ارائه و عدم ارائۀ آن ندارد بلکه در هر حقال فرا نقد نفقوذ    
 . شودپیگیری می

 استقامت و پایداری 

  .صقدر دارد  جی است، نیاز به استقامت و سعهکه نفوذاجتماعی فر ندی طوانی و تدر از آنجا ی

توجهی، سکوت و گردد؛ در ا   صورت، بیو ژه در شر ط تضاد ارزشی، مضاعف می ا   نیاز به

پا قداری و صقبر در ابقالغ د ق ،     . آ قد شقمار مقی   عدم تشد د تضادها از راهبردهای اساسی بقه 

هش استقامت و پا داری در ابقالغ  تأثیرگذاری آن را افزا ش و شک، ترد د و اضطراب باعث کا

به همی  دلیل صبر و تحمل شرا ط سخت و دشوار از راهبردهای اساسی در نفقوذ  . شودد   می

مضاف بر ا نکه استقامت و پا داری مهلت تفکر و بازگشت را برای کسانی . رود شمار می د   به

ر، تحمل و استقامت در برابقر  صب. کنداند فراهم میکه در اولی  مرحلۀ نفوذ، دچار مقاومت شده

دهد و هم باعقث اسقتواری و اسقتحکام شخصقیت     شرا ط مختلف هم زمینۀ نفوذ را افزا ش می

 .ای که هیچگاه دچار تزلزل شخصیتی نخواهندشدخود کارگزاران نفوذ خواهد شد گونه

 هماهنگی با مخاطب

و اساسقی موفقیقت   دهقد کقه از شقرا ط مهقم     نشقان مقی    الهقی  تحلیل محتوای برخی از آ قات 

نحقوی کقه    نفوذاجتماعی د   اشتراك فرهنگی کارگزاران نفوذ با مخقاطبی  خقو ش اسقت؛ بقه    

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
؛ 1: ؛ مدثر   : ؛ سوره هود1 : ؛ زخرف  و  0 : ؛ سوره مزمل  : ؛ سوره  س11: ؛ طور  : ؛ شعراء  : هود  

 .1تا   ؛ نوح 1: ؛ سوره مائده   : ؛ سوره نساء   : هود

فِرْقَۀٍ مِّنهْمْ طَائفَۀٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فىِ الدِّ  ِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ   وَ مَا کاَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَافَّۀً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِ  کلُ»  
ا وَ مَا أَرْسَلْنَا مِ  قَبْلِکَ إِلَّ»؛ (  : هود)« ...ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا  قَالَ  َاقَوْمِ  وَ إِلىَ»؛ (   : توبه)« إِلَیهْمْ لَعَلَّهُمْ  حَذَرُونَ

وَ لَقَدْ »؛ ( 1: اعراف)« ...مَدْ َ َ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا  قَالَ  َاقَوْمِ  وَ إِلىَ»؛ (01 :  وسف)« ...رِجَالًا نُّوحِى إِلَیهْم مِّ ْ أَهْلِ الْقُرَى
فَأَرْسَلْنَا فِیهِمْ رَسُولًا »؛ (  : مؤمنون)« ...وْمِقَوْمِهِ فَقَالَ  َاقَ  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلىَ»؛ (   : نحل)« ...جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنهْمْ

وَ ... مَدْ َ َ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا  قَالَ  َاقَوْمِ   وَ إِلىَ»؛ (0 : هود)« ...عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا  قَالَ  َقَوْمِ  وَ إِلىَ»؛ (  : مؤمنون)« ...مِّنهْمْ 
لَّذِى بَعَثَ فىِ الْأُمِّیِّ َ رَسُولًا مِّنهْمْ  َتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَا َاتِهِ وَ  ُزَکِّیهِمْ وَ  ُعَلِّمُهُمُ وَ ا» ُ؛ ( 1و  11: سوره هود)« ...  َاقَوْمِ 
 (.  : جمعه)« ...الْکِتَابَ
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تقر   دلیقل ضقرورت چنقی       شقا د مهقم  . اامکان از همان جامعه و فرهنگ انتخاب شقود  حتی

ای بی  مخاطب و کارگزارِ نفوذ، مربوط به ا   باشد که اتخاذ هر راهبقرد بقرای نفقوذ،     هماهنگی

ازمند شناخت عمی  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و شخصیتی مخاطب اسقت؛ و ا ق  شقناخت    نی

از سوی د گقر،  . گردد که کارگزارِ نفوذ در آن جامعه زندگی و رشد کرده باشدزمانی حاصل می

کارگزارانی که با مخاطب خو ش در  ک طبقۀ اجتماعی قرار گیرند، تأثیرگذاری بیشتری خواهند 

نشقان    سوره هقود  1 آ ه . کاهددوگانگی در طبقۀ اجتماعی، از نفوذ د   میکه  داشت؛ درحالی

اجتماعی د   در طبقۀ اشراف به تضقاد طبققاتی بقی      دهد بخشی از عدم موفقیت فرا ند نفوذمی

گشت که آنها خود و طبقۀ خو ش را در هر جهت برتر اجتماعی د   برمی آنها و کارگزاران نفوذ

همچنی  نو  د گری از هماهنگی مخاطب و کقارگزارِ  . کردندی تصور میاز سا ر طبقات اجتماع

در   سقباء    و   انعقام   1ا   نقو  همقاهنگی براسقاس آ قات     . هاستنفوذ هماهنگی در کنش

مراحل اولیه و به منظور جلب اعتماد مخاطب و جلقوگیری از ا جقاد حساسقیت در او صقورت     

اولیه و دفع خطر ا جاد حساسقیت  قا در موضقع ققرار      تدر ج با عبور از مراحل اما به. پذ ردمی

 . ابدگرفت  مخاطب کاهش می

 گیرینتیجه

هقای  مسئله ا   بود که در شرا ط کنونی با گسترش ارتباطات از طر   ا نترنت، ماهواره، شقبکه 

اند که عمدتاً از خارج مرزهقای   داران در معرض شد د و پرجاذبۀ فرهنگ ابتذال د  ... مجازی و

برای جلوگیری از زانقوزدن در برابقر آن و اشقاعۀ د ق ،     . شودرافیا ی و عقیدتی مد ر ت میجغ

. پیشنهاد ا   مقاله بازگشت به سیرۀ قرآنی و تجهیز مبلغان د   به ا   سالح مؤثر و کارآمد بقود 

بر همی  اساس هدف کشف الگویِ کارگزاری نفوذ در قرآن بود که از طر   پاسخ به دو پرسش 

دهد، کارگزار نفوذاجتمقاعی  نتا ج نشان می. ابعاد نظری و عملی الگوی مزبور میسر شد چیستی

. های قرآن کسی است که شناختی دقی ، روزآمد و متناسب با شقرا ط جامعقه دارد  د   در آموزه

او که در کار خو ش تخصص ازم را کسب کقرده از نققش خقو ش شقناخت کقاملی داشقته و       

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
  الَّذ  َ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَرى فَقالَ الْمَلَأُ الَّذ  َ کَفَرُوا مِ ْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ اتَّبَعَکَ إِاَّ»  

 .«لَکُمْ عَلَیْنا مِ ْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کاذِبی َ

اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِی ُ فىِ لَّهُ کاَلَّذِى قُلْ أَ نَدْعُواْ مِ  دُونِ اللَّهِ مَا لَا  َنفَعُنَا وَ لَا  َضرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلىَ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَئنَا ال»  
 .«وَ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِی َ   الْأَرْضِ حَیرْانَ لَهُ أَصْحَابٌ  َدْعُونَهُ إِلىَ الْهُدَى ائْتِنَا  قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

 .«مَلُونَقُل لَّا تُسْلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْلُ عَمَّا تَعْ»  
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شناخت او از شرا ط اجتماعی و فرهنگی جامعۀ هقدف در  . کندر نمیداانحصار نقشی را خدشه

مخاطقب خقود   ... وققوت و  ضعف ها، باورها، نقاط  ها، تما الت، ارزشحدی است که از نگرش

پیگیقری  . کنقد اطال  تفصیلی داشته مراحقل مختلقف نفقوذ را بقر همقی  شقناخت اسقتوار مقی        

ی  و تفصیلی استوار گرد ده، برای اققدامات  نفوذاجتمای در سطح کالن نیز بر همی  شناخت دق

 .کندها ی متناسب اتخاذ میای بعضی مخاطبی  تصمیم مقابله

های قرآنی، مؤمنی است که ا مان و از جهت عملی نیز کارگزار نفوذاجتماعی د   در آموزه

صالح تمام حقیقت و شخصیت او را شکل داده و به دلیل عینیت د   در او همۀ حرکاتش  عمل

لَّقَدْ کاَنَ لَکُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ »شود تجلی د   است؛ به همی  دلیل او الگو و اسوه می

توانند طب  رفتار و و د گران می ؛ بدان معنی که همۀ حرکات و سکنات او منطب  بر د  «حَسَنَۀٌ

گزار نفوذاجتماعی کار .اندگفتار او عمل کنند و مطمئ  باشند که طب  دستور د   عمل کرده

فرهنگ است، فردی صادر و قبیله و هموط ، همد  ، که معمواً با مخاطب خو ش هم

کند، ولی های خو ش از مخاطب مزد و پاداش مطالبه نمیدار است که در قبال تالش امانت

شک و ترد دی  کند هیچاو به آنچه ارائه می. تحق  منافع عمومی سرلوحۀ همۀ کارها ش است

ها ناشی از پیگیری فرا ند نفوذ نیز از شرا ط دشوار و سختی. شته و اطمینان کامل داردندا

 .گرددکاهد؛ حتی در آن استوارتر و پابرجاتر نیز میاسقامت و صبوری او نمی

های قرآنی، عمدتاً در پیامبران و اولیا مصاد   الگوی کارگزاری نفوذاجتماعی د   در آموزه

صالحیت سا ر کارگزاران نفوذ اجتماعی د   در سطوح . اندمعیار و شاخصالهی تجلی  افته که 

کارگزارنی که بیشتر   شباهت و . شده بستگی دارد د گر، به میزان نزد کی و دوری از معیارِ ارائه

اما به هر . نزد کی را با معیار داشته باشند، صالحیت بیشتری داشته سخنشان نافذ خواهد بود

 .یار، از کارگزاران نفوذ صلب صالحیت شده، کالمشان غیر نافذ خواهد شدمیزان دوری از مع

 منابع 

 قرآن مجید 

  انتشارات رشد، : ، ترجمۀ حسی  شکرک ، تهرانشناسی اجتماعی روان، ( 1  )ارونسون، الیوت

 .چاپ هشتم

  ان، ، ترجمۀ جواد طهور  شناسی اجتماعی جلد  مبانی روان، ( 1  )استرا کر، شلدون و د گران

 .رضویمعاونت فرهنگی آستان قدس
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  تهرانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی روان، ( 1  )آذربا جانی، مسعود و د گران ، :

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت

  دو ، «گیری آرمان شهر قرآنیتأثیر فرهنگ و شرا ط اجتماعی درشکل»، (11  )آخوندی، محمدباقر
 .11-1 : 1، شماره پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی – فصلنامه علمی

  (شناختی پد ده نفار بررسی جامعه) شناسی نفار در قران مجیدسنخ»، ( 1  ) آخوندی،محمدباقر»، 
 .11-  : 0 ، شمارههای قرآنیپژوهشی آموزه –دو فصلنامه علمی 

  چاپ خجسته: تهران وپنجم،، چاپ سینگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ( 1  )باقری،خسرو. 

 انتشارات اسراء: ، قمجامعه در قرآن، ( 1  )آملی، عبدا جوادی. 

  دو فصلنامۀ ، «داری مردم ا ران الگوئی قرانی برای سنجش د  »، ( 1  )جمشید ها و آخوندی
 .11-  :   ، شمارۀ های قرآنیپژوهشی آموزه –علمی 

  انتسارات قیام: ، قمانسان و قرآن،  ( 1  )زاده آملی، حس   حس. 

 دو فصلنامۀ د   و ، «اشاعۀ نوآوری از د دگاه قرآن کر م»، ( 1  )الد   و صابرکیوج شرف
 :  1، شماره 1  ، بهار و تابستانارتباطات

  دارالعلم الدار : ، ناشرالمفردات فی غر ب القرآن، (ر  1 )راغب اصفهانى، حسی  ب  محمد

 .الشامیۀ، دمش  بیروت

 شرکت سهامی انتشار: ، تهرانآناتومی جامعه، (11  )رز پور، فرامرفیع. 

  ،دوفصلنامه  ، «های قرآنیهای ارتباطی و تبلیغی چهرهبررسی تطبیقی شیوه»، (10  )مقدم عباسی
 1شماره 10  ، پا یز و زمستان مطالعات قرآن و حد ث

 ه عالمه طباطبا یهای دعوت و تبلیغ قرآنی از د دگا روش»، (10  )زاده نیری و حاجیصادقی» ،

 :   شماره 10  ، بهار و تابستاندوفصلنامۀ پژوهش د نی

  شرکت سهامى انتشار، تهران: ، تهرانپرتو ى از قرآن، (    )طالقانى، سید محمود . 

   دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ مدرسی  : قم تفسیر المیزان،، (11  )طباطبا ی، سیدمحمدحسی

 .حوزۀ علمیه

 انتشارات ناصر خسرو: تهرانالبیان فى تفسیرالقرآن، مجمع، ( 1  )حس  ب طبرسى، فضل. 

   گران، .، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و د ا بازبینی کنیدشناسی اجتماعی روان، ( 1  )فرانزوی، استف

 .مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

  مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا: تهران ارتباطات انسانی،، (11  )فرهنگی، علی اکبر. 

 المالك للطباعۀ و النشر دار: بیروت تفسیر م  وحى القرآن،، (ر1 1 )ا ، سیدمحمدحسی  لفض . 

   انتشارات ال: ، تفسیر فیض کاشانی، تهران(ر  1 )فیض کاشانی، مالمحس 



 
 

 

 

 
 11هاي قرآن     ذ اجتماعي دين در آموزهالگوي کارگزاري نفو

  

 

   مرکز فرهنگى درسها ى از قرآن: ، تهرانتفسیر نور، ( 1  )قرائتى محس. 

  نشر دار الکتب اإلسالمیه: تهران ،قاموس قرآن، ( 1  )قرشى، سید على اکبر. 

 فروشى محمد حس   ، کتابفى الزام المخالفی تفسیرمنهج الصادقی ، (    )ا  مال فتحکاشانى

 .علمى

  ارسبارانشناسی اجتماعی روان، (11  )کر می،  وسف ،. 

  یاانتشارات توت: ترجمۀ محس  ثالثی، تهران شناسی، درآمدی به جامعه، ( 1  )کوئ ، بروس. 

  نشر نی: ، ترجمۀ حس  چاوشیان، تهرانشناسی جامعه، (11  )گیدنز، آنتونی. 

  نشر نی: ، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهرانشناسی جامعه، ( 1  )گیدنز، آنتونی. 

 دار الکتب اإلسالمیۀ: تهرانتفسیر نمونه، ، (11  )شیرازى، ناصر  مکارم.  


