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چکیده
ترین مسائلی است که حکومت نبوي با آن دست و پنجه نرم ق یکی از مهمپدیده نفا

بودن منافقین در جامعه مدینه و همراهی ظاهري آنان با دیگر مسلمانان خطر پراکنده. کردمی
پیامبر خدا به . دادهاي نبوي در مقابل منافقین را افزایش میعدم همراهی مسلمانان با سیاست

رفتارهاي متعدد اقناعی داشت که مطالعه ،یگر مسلمانان به منافقانمنظور کاهش خطر جذب د
هاي اعتقادي و یافتن به الگوي مطلوب اقناع افکار عمومی در عرصهتواند دستآنها می

هاي اقناعی رسول خدا در مواجهه با منافقین پرسش این است که شیوه. فرهنگی را میسر گرداند
با ) ص(این پرسش خطابات قرآنی پیرامون رفتار پیامبر اکرم منظور پاسخ به چه بوده است؟ به

ELMعنوان داده معین شد و در نهایت با اتخاذ روش تبیینی و با قراردادن مدل منافقان به

هاي آن در آیات منتخب، مدل اعتقادمحور و جستجوي مولفهمفهومیچارچوبعنوان به
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مقدمه
ها از دیرباز دغدغه اندیشمندان علم سیاست و مردان عمل تبعیت و همراهی مردم با دولت

اعمال دادندنبال مشروع جلوهها بهاي که حتی دیکتاتورترین حکومتگونهبه. سیاست بوده است
. خود هستند تا به این طریق با اقناع افکار عمومی مردمان خود توان اعمال قدرت را داشته باشند

توان مهمترین و یا یکی از اهمیت اقناع و متقاعدسازي افکار عمومی به میزانی است که می
رو از این. مهمترین هدفی دانست که مشروعیت، این واژه پر مفهوم سیاسی به دنبال آن است

ارتش براي شهر، نگهبان و بیگنج، بیاند که بیبسیاري افکار عمومی را قدرت ناپیدایی دانسته
هرچند اهمیت توجه به افکار عمومی و . کندقانون و رفتار وضع می،دربار و حتی قصر پادشاهان

عمومی و به تالش براي اقناع آن عمري به دارازاي عمر حکمرانی دارد؛ با این حال تلقی از افکار 
هاي اقناعی دستخوش تغییرات گزافی شده است، امروزه افکار عمومی، همه تبع آن درك شیوه

هاي شود بلکه منظور آن دسته از افکاري است که با منافع و یا ارزشنظرات عامه مردم تلقی نمی
ب رقیبی ها و ابرازنظرهاي متفاوت و اغلگیريهاي اجتماعی مختلف پیوند خورده و موضعگروه

ها به این مقوله نیز عامل انگیزش عامل اصلی توجه دولت). 166:1390حسینی، (انگیزاند را بر می
هاست که تغییر در آن تاثیر عبارت دیگر آن دسته از افکاري مورد توجه دولتبه. مذکور است

ي افکار عمومی اهمیت این مقوله درکنار ناپایدار. گذاردها میمستقیم بر توان اعمال قدرت دولت
کردن شود که توجه نهادهاي سیاسی به همراهباشد سبب میکه مهمترین ویژگی این مفهوم نیز می

. افکار عمومی با خود یا همان اقناع افکار عمومی همیشگی باشد
شدن نقش افکار عمومی دلیل پررنگهاي مدرن بهاهتمام به افکار عمومی و اقناع آن در دولت

حاکمیت در آن بیش از گذشته شده است، البته باید اذعان کرد اهمیت اقناع و و تزلزل مفهوم
. هاستمحور آن بیش از سایر دولتهاي دینی به دلیل غایت سعادتارتباطات اقناعی در دولت

دادن جامعه به هاي دینی هدف اصلی خود را سوقهاي برخاسته از نگرشتوضیح آنکه دولت
شود که اقناع و همراهی مردم با ایشان بسیار مهم تلقی ن امر سبب میدانند، همیسوي سعادت می

شود زیرا در غیر این صورت تحقق سعادت براي آن جامعه ممکن نخواهد بود، این مساله بیش از 
عنوان به) ص(دولت نبی مکرم اسالم . هر چیزي برآمده از ماهیت پذیرشی و رغبتی ایمان است

در زمان . کردن افکار عمومی با خود بوده استت اسالمی متهم به همراهترین فرد از انواع دولقوي
حکومت نبوي یکی از مهمترین مسائل سیاسی که نیاز به همراهی افکار عمومی مردم داشته است، 

هاي بررسی سیاست. مساله منافقین و اقدامات آنان به منظور همراه کردن مردم با خود بوده است
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اثرکردن اقدامات تبلیغی این گروه و همچنین همراه کردن مردم منظور بین بهنبوي در مقابل منافقا
تواند تبیین و بیانی از گرفت میهاي صادره از خود که مورد مخالفت منافقین قرار میدر سیاست

تاکید فراوان منابع دینی به شناخت منافقان و . هاي اقدامات اقناعی در دولت اسالمی باشدویژگی
هاي این اهتمام به نگارش. اق سبب توجه پژوهشگران عرصه دینی به این مفهوم شده استپدیده نف

توان هاي پیرامون نفاق را نمیبا این حال نوشته. متعدد و متکثر در حوزه نفاق منجر شده است
هایی که واکاوي مقوله و مفهوم نفاق را بر اساس نخست آن نوشته: خارج از دو دسته دانست

اند که بحث از نفاق ذیل آیات مربوط با آن در تفاسیر متعدد یم دینی مدنظر قرار دادهدیگر مفاه
... اهللا جعفر سبحانی و نما نوشته آیتري، دشمنان دوستهکتبی چون مساله نفاق نوشته شهید مط

با گذاري رفتار پیامبر اکرم دسته دوم این نوشتارها در تالش براي نشانه. در این حوزه قرار دارند
اما آنچه در این . دانندمنافقان در عرصه سیاست هستند و هدف را مهار سیاسی قدرت منافقان می

با منافقان است که منجر ) ص(گیرد، یافت رفتار اقناعی پیامبر اکرم نوشتار مورد پژوهش قرار می
ی در سپهر علم هاي اقناعتوجهی به شیوهکم. شودبه اقناع افکار عمومی و همدلی آنان با ایشان می

سیاست و محصوربودن آن در امور تبلیغی و بازاریابی از عللی است که منجر به مهجور ماندن 
.پژوهش در حوزه رفتار اقناعی در تاریخ اسالم شده است

در حوزه نظریات ) ELM(؛ کوشش درخور مفهومیچارچوبدر پژوهش حاضر ضمن اتخاذ 
در خصوص مواجهه با منافقین ) ص(به رسول اکرم اقناعی به بررسی آیات قرآنی که در آن 

شود و بر اساس روشی تبیینی به شرح آیات مذکور و دستوراتی داده شده است، پرداخته می
پژوهشآنکهتوضیح. شودهاي اقناعی در سیره نبوي بر اساس قرآن پرداخته میاستخراج ویژگی

: شودمیمرحلهسهشاملحاضر
؛آنبررسیوتحلیلومناسبقناعیانظریهانتخاب: نخست

؛مفهومیچارچوبباتناسبدرآناناولیهچینشوپاالیشوقرآنازهادادهاستخراج: دوم
مدلباهاییتفاوتکهکریمقرآنتوجهمورداقناعیمدلاستخراجوهایافتهتحلیل: سوم

ابتداییمفهومیچارچوبعنوانبهوردرخکوششنظریهابتدابنابراین. دارداولیهانتخابیاقناعی
عنوانبهدرخورکوششنظریهانتخاب.شدانتخاباولیهدادهتحلیلوتجمیعامکانمنظوربه

تغییروپیامدریافتدرخطابموردافرادنقشبهآنخاصتوجهدلیلبهمفهومیچارچوب
پیامخطابموردافرادنقشبهکهدینیاصالحاتنوعبهنگاهنوعاینبودننزدیکونگرش
استخراجکنند میصحبتمنافقینپیرامونکهآیاتیسپس. گرفتصورت، دهدمیویژهاهمیت
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حوزهازبقیهوانتخاب؛ بوددادهقرارخطابموردرا) ص(اکرمپیامبرکهآیاتیهاآنمیانازو
نظرموردپژوهشازمرحلهایندرآنچهکهاست آناقداماینعلت. شدندگذاشتهکنارپژوهش

آیاتیدرتنهانیازاین. استنفاقپدیدهبامواجههدر) ص(خدارسولاقناعیرفتاراستخراجاست
دهدمیمنافقینبامواجههنحوهبرايدستوريودادهقرارخطابموردراپیامبرشخداوندکه

منافقان،رفتاربیانبهداردوجودنفاقپیرامونکهآیاتیازبسیاريزیرا. استاستخراجقابل
فهمودركدرهرچندشودنمیاستخراجاقناعیرفتارآنانازو استپرداخته... ومنافقانصفات

اماگیرندقرارتوجهموردبایدوهستندمهمبسیارمنافقانبامواجههدرخداپیامبراقناعیاقدامات
موردقرآنازاستخراجمرحلهدربودندپژوهشموردآیاتفهمبهکنندهکمکتنهاکهروآناز

باپیشگفتهآیاتبعديگامدر. گرفتندقراراستفادهموردتحلیلمرحلهدرونگرفتهقرارتوجه
چارچوبباتناسبدراقناعیاقداماتاینسپسوبررسی شدنداقناعیاقداماتاستخراجنگرش

داده، انتهادر. گرفتندقراردرخورکوششنظریههايهمولفذیلوشدهفهمشدهانتخابمفهومی
درخورکوششمدلاقناعیمحورهايذیلاقناعیاقداماتوبنديدستهآمدهدستبههاي
. شودمشخصاقناعیاقداماتازکدامهراهمیتدرجهتاشدسبببنديدستهاین. شدبنديدسته

کریمقرآنآیاتاقناعیمطلوبمدلآمدهتدسبهمرحلهاینتاآنچهتحلیلضمنانتهادر
. شداستخراج

مفاهیمتعریف
مفاهیمی چون افکار عمومی، اقناع افکار عمومی و نظریات ارتباطی در نگاه اول به دلیل کثرت 

شوند اما دقت ابتدائی در این مفاهیم لزوم تدقیق و استعمال مستغنی از تعریف و تبیین شناحته می
بر همین اساس در این بخش از پژوهش به صورت خالصه به تعریف . کندوشزد میتبیین آنان را گ

. شودسه مفهوم مهم نوشتار حاضر یعنی افکار عمومی، اقناع افکار عمومی و نفاق پرداخته می

عمومیافکار) الف
با این حال . اي به نام افکار عمومی عمري به درازاي عمر جامعه بشري داردشک پدیدهبی

هاي دموکراتیک پارلمانی هاي مخصوص پس از استقرار دولتایش این مفهوم با مرزبنديپید
با این حال آنچه میان . هاي عمومی کشانده شدزمانی که سخن از سیاست به قضاوت. خلق شد

باشد آن است که مفهوم افکار عمومی در اواخر قرن هجدهم اندیشمندان این حوزه مشهور می
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این نیروي سیاسی وزنی ). 38:1380الزار، (سیاسی مورد توجه قرار گرفت عنوان یک نیرويبه
: گویددر این زمینه میسیدمنآن دارد، تک اعضاي تشکیل دهندهتر از تکبسیار بیش

ها و ها و احساسافکار عمومی براي ما نیروي نهان و آشکار است که از ترکیب اندیشه«
رکیبی است که وزن آن با میزان تاثیرات و قدرت تهاجم هاي فردي به وجود آمده و تبرداشت

).20:1383کیا و سعیدي، (» آن متفاوت استعقاید تشکیل دهنده
هاي فردي در متن فوق سبب انتخاب آن ها و برداشتها، احساستوجه به ترکیب اندیشه

به مفاهیمی دینی عنوان تعریف مختار براي تحقیق حاضر شد زیرا آنگاه که اقناع افکار عمومیبه
در انتهاي سخن از تعریف افکار . شودخورد نقش اندیشه و احساسات بسیار پررنگ میگره می

هاي متضاد و عمومی ذکر این نکته ضروري است که براي پیدایش افکار عمومی وجود گروه
ها ضروري است و در غیر این صورت امکان سخن از افکار عمومی ممکناختالف نظر میان آن

تري همین امر سبب شده است که نظریات ارتباطی جوامعی را که از اختالفات بیش. باشدنمی
رو در مکتب شیکاگو افکار عمومی را از این. تر مورد توجه قرار دهندبرخوردار هستند، بیش

. کنندتک افراد جامعه خودداري میدانند و از تقسیم آن به تکحاصل تضارب و تقابل آرا می
این برساختگی سبب شد تا نظریات . پنداشتن افکار عمومی استکته به معناي برساختهاین ن

.ارتباطات اقناعی به سوي چند وجهی حرکت کنند

عمومیافکاراقناع)ب
یک پیام ترغیبی . اقناع یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفوذکردن در گیرنده پیام است

رود که این پیام در کند و انتظار میبانه به گیرنده ارائه مییک نظر یا رفتار را، به شکلی داوطل
ترغیب؛ یک فرایند پیچیده مداوم و داراي کنش متقابل . مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع شود

یابند هم پیوند میاست که در آن یک فرستنده و یک گیرنده با نمادهاي شفاهی و یا غیرشفاهی به
بنابراین اقناع یک عملیات دو . شونده نفوذ کندکوشد در ترغیبنده میکنکه از طریق آنها ترغیب

هاي اجبار و پاداش بیشتر بر اقناع بر خالف روش). 52:1383کیا و سعیدي، (سویه است 
دنبال آن است که مخاطب پیام، خود به تغییر نگرش اقدام هاي درونی تمرکز دارد و بهمحرك

داند که در آن یک منبع شواهد و نتایجی را بیان کرده و باطاتی میاقناع را فرایند ارتماسون. کند
گونه که از این تعاریف آن. کننده و ایجاد تغییري در وي استهدف وي غالب آمدن بر دریافت

نیز واضح است هدف از اقناع، متقاعدکردن افراد براي نگرش متفاوت و البته عمیق در مفاهیم و 
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نظریات . استها و تغییر رفتار، ادراك، قضاوتمواردي چوناعهدف از اقن. ها استپدیده
ها و سواالت کنند تا جریان کلی فکري را بسازند و از آن طریق دانستهارتباطات اقناعی سعی می
: توضیح این فرایند در عبارت زیر آشکار است. مردم را در آن قرار دهند

سازد که افراد افکار خود را می یقی میگروه افکار خود را از بسیاري جهات به همان طر«
طلبد، فرد باید در وجدان خود به گیرد و توجه و دقت او را میاین کار از شخص وقت می. سازند

دنبال افکار و احساسات مناسب بگردد و آنها را قبل از شناختن تفکر واقعی خود نسبت به مسئله به 
هر شخص تفکري و ... به همین قرار است در مورد یک ملت نیز وضع . پاسخ آن تبدیل کند

کند آنها را با دیگران در میان کند ناشناخته و کم شناخته است سعی میاحساسی دارد که فکر می
گردند بگذارد به این ترتیب نه فقط یک ذهن بلکه همه اذهان در جست و جوي مواد مناسبی می

).74:1383الزار، (» که در یک جریان فکري کلی بریزند
شود که نقشی شدن افکار عمومی سبب میتاکید نظریات اقناع به اهمیت نقش مردم در برساخته

ها و نظریات سنتی اقناع از درك چنین جایگاهی براي نگرش. فعال و نه انفعالی به مخاطبین پیام دهند
ظریات شود که ضمن انتخاب نرو در پژوهش حاضر سعی بر آن میاز این. مخاطب پیام غافل بودند

.هاي دینی ارائه دهدمناسب با بررسیارتباط اقناعی جدیدتر و چند سویه نظریه

نفاق) پ
و مشتقات آن در ادبیات » نفق«توضیح آنکه کلمه . توان وضع تعیینی شارع دانستنفاق را می

رند افرادي که در دل ایمان ندا«معناي عرب پیش از بعثت نیز وجود داشته است اما این عبارت به
سوراخ و تونل «، »مردن و نابود شدن«: نبود بلکه به معنایی چون» کننداما در ظاهر ابراز ایمان می

-445: 1414اسماعیل بن عباد، (» زرد شدن صورت از روي ترس«، »از بین رفتن مال«، »در زمین
در نظورمابن. پس از بعثت این کلمه در وحی معناي اصطالحی جدید یافت. بوده است) ... 444

: نویسداین خصوص می
کردن کفر و اظهار ایمان نفاق اسمی اسالمی است که عرب معنی مخصوص آن را که پنهان«

).1414:359ابن منظور، (» دانست هر چند که اصل این لغت معروف بودبوده است نمی
ت زیرا در این صور. کنددقت به این وضع شرعی نفاق تفاوت نگرش به آن را ایجاد می

زدن آن با مفاهیم اجتماعی و سنتی باید دینی است و براي گرهشود که نفاق یک پدیدهدرك می
این پژوهش این ادعا در قسمتی از ادامه. صورت گیرد) ص(اقدامات اقناعی از سوي رسول اکرم 
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. شوداثبات می

مفهومیچارچوب
نظریات سنتی نقش . شوندتقسیم میسنتی و جدیدعمدهنظریات ارتباطات اقناعی به دو دسته

کنندهنظریات جدید اما نقشی فعال براي دریافت. کنندپیام را منفعالنه ترسیم میدریافت کننده
بندي چهارگانه منبع پیام، پیام،تنها به دستههاولندرو نظریات افرادي چون از این. پیام قائل هستند

اي را مستخرج از تحقیقات خود براي این موارد بیان هگیرنده پیام اکتفا کرده و صفات پراکند
ها و حتی اما نظریات جدیدتري چون کوشش درخور امکان توجه به واکنش. کردندمی

صورت مختصر و در جدول در ابتدا به. هاي مخاطب پیام را براي اقناع کننده فراهم آوردندکنش
و در ادامه پس از انتخاب یکی از آنان و ایجاد شودترین نظریات ارتباطات اقناعی بیان میزیر مهم

.شودهاي دینی چارچوب مفهومی مختار بیان میتغییراتی در آن به منظور هماهنگ شدن با نگرش

ترین نظریات ارتباط اقناعیمهم- 1جدول شماره 

توضیح مختصرنام نظریه
هاولند، جنیس و 

کلی
هاي پراکنده عناصر تعدادي ویژگیدر این نظریه مطالعه متقاعدسازي تنها بر

.شودکلیدي ارتباط، بدون هرگونه مبانی نظري منسجم، تاکید می

هاي نظریه
پردازش دوگانه

هاي شناختی در محور نظریه در این نظریات دو مفهوم پردازش اطالعات و پاسخ
قرار دارند و سخن از دو سطح از پردازش اطالعات به هنگام درگیري مخاطب با 

هاي اقناعی هاي اولیه براي دو سویه دیدن حرکتاین نظریات گام. شوندیام میپ
. چنان، چون انواع سنتی خود نتوانستند فرایند اقناع را کامل توجیه کننداست اما هم

مولفه و عوامل موثر بر پردازش ترین عامل در ناکامی این نظریه عدم ارائهاصلی
.هاي شناختی استاطالعات و پاسخ

مدل کوشش 
)ELM(درخور 

. پردازندسازي هرکدام از یک منظري به سازوکار اجماع میهاي متعدد اقناعمدل
در این . در این نظریه سعی شده است که جمعی میان نظریات متعدد صورت گیرد

گیرد به این معنا نظریه اصل فرایند اقناع توسط کوشش درخور مردم صورت می
درگیري، سخن و بحث بر سر آن در میان مردم آغاز که پس از دریافت پیام، 

در این نظریه انگیزه، توانایی، ربط شخص و . شود و این آغاز فرایند اقناع استمی
نقش آن در افزایش انگیزه و پیوستار کوشش درخور، در مواجهه با پیام مورد 

.گیردتوجه قرار می
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تحلیل پیام گونه که از جدول فوق نیز پیداست توجه به مخاطب و تالش وي براي تجزیه و آن
رو مدل مذکور براي پژوهش حاضر هاي دیگر است، از ایندر مدل کوشش درخور بیش از مدل

چه از اهمیت هاي دینی آنزیرا در نگرش. که پیرامون یک مفهوم دینی است سازگارتر است
ا ی) کسانی که ثواب می برند(عنوان آنانی که مثیب برخوردار است، عملکرد مردم بهيبسیار زیاد

مطرح شد کاچیوپوو پتیکه توسط ) ELM(مدل کوشش در خور . باشند، استمورد عقاب می
شود و استداللی اندیشند و در پی آن احتماال بحثی ایجاد میها میبر آن است که مردم درباره پیام

. گیردبنابراین آنچه اهمیت دارد فرایند فکر مخاطبان است که پیرامون پیام شکل می. ماندبه جا می
منظور از پردازش . شودرو مفهوم پردازش اطالعات در این مدل مفهومی مهم تلقی میاز این

گیرد؛ بنابراین اطالعات فرایند فکر است که با استفاده از اطالعات، موضوع حول آن شکل می
تر هاي شناختی است؛ هرچه کوشش شناختی بیشتر و عمیقپردازش اطالعات بیانگر کوشش

هاي شناختی مفهوم دیگري مفهوم پاسخ. شودتر میرد، پردازش اطالعات گستردهصورت گی
هنگام دریافت دهد که مخاطبان بهتحقیقات نشان می. است که مدل مورد بحث به آن تاکید دارد

کنند، پس از مدتی آنچه به یاد هایی را براي آن بیان میپیام به پردازش آن پرداخته و پاسخ
معناي آن است که هاي شناختی بهپاسخ. اندهایی است که بیان کردهت پاسخاشخاص مانده اس

گیري درباره پیام و هاي شناختی به آن ممکن است به تصمیمورزي اطالعات و پاسختنها ذهن
صورت مختصر به). 129-127: 1384حکیم آرا،(تغییر نگرش نسبت آن بیانجامند و نه خود پیام 

ین مدل هرگونه متقاعدشدن و کیفیت آن متکی به شیوه پردازش اطالعات باید بیان کرد که در ا
. گذاردگونه شیوه پردازش به موضوع برچگونگی متقاعدشدن تاثیر میبدین. درباره موضوع است

ELMهاي شناختی دنبال آن است که کوشش مخاطبین پیام را براي پردازش و ارائه پاسخبه
ر این حوزه بیشتر شده و اطالعات بیشتري در آن پردازش وقتی میزان کوشش د. افزایش دهد

-مدل استشهادي
)HSM(دار نظام

آغاز دارد اما تفاوت این دو در نقطهELMیادي با مدلاین مدل اشتراکات ز
کند و سپس وارد حوزهگیري آغاز مینظامدار از تصمیم-مدل استشهادي. است

در این مدل استشهاد به معناي تمسک مردم به . شودها و متقاعدسازي مینگرش
عات رو اطالدست به هنگام فقدان اطالعات نظامند است، از ایناطالعات دم

با این حال نقش . تري از استشهادهاي مردمی دارندمند اهمیت بسیار بیشنظام
مندبودن ها تحت تاثیر نظامکوشش مردم براي درك، تجزیه و تحلیل پیام

. اطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است
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دهد و در صورتی که این کوشش پایین باشد مدل پردازش شود مدل پردازش مرکزي رخ می
هاي پیرامونی بستگی دارد از اقناع در روش پیرامونی به حضور مولفه. افتدپیرامونی اتفاق می

اطبان به پردازش مرکزي است و براي آن دنبال نیل دادن مخرو مدل کوشش درخور بهاین
. دهدهایی را ارائه میمولفه

و » انگیزه«دادن به پردازش مرکزي مهمترین عوامل از منظر نظریه کوشش درخور براي سوق
شود، انگیزه وقتی موضوع یا همان پیام به هر نحوي مهم یا جالب تشخیص داده می. است» توانایی«

. دهندم باال رفته و افراد آن را با دقت بیشتري مورد توجه قرار میبراي پردازش اطالعات پیا
هاي شود کوششهمچنین توانایی افراد براي پردازش اطالعات مربوط به موضوع سبب می

و از این راه پافشاري بر پردازش موشکافانه و ) درباره موضوع فکر کنند(شناختی اعمال کنند 
تواندوجود عواملی چون جذابیت نمی). 134-135: 1384آرا،کمحی(رود نقادانه اطالعات باال می

ن بدون توان براي پردازش پیام اقدام به پردازش اطالعات نکرده و اتنها راه اقناع باشد زیرا مخاطب
باید دقت کرد که آنچه در زندگی مورد اهمیت . شوددر نتیجه به شیوه پردازش مرکزي اقناع نمی

و آنچه ) یعنی ورود به شیوه مرکزي(تی در خور باالیی است است نیازمند کوشش شناخ
رو در ایجاد انگیزه نقش از این. گیرداهمیت است از شیوه پیرامونی مورد تحلیل قرار میکم

مورد توجه » توانایی«و » انگیزه«خالصه آنکه اگر دو مولفه . توان نادیده انگاشتاهمیت پیام را نمی
کند و ثالثا کوشش درخور باالیی دارد؛ ثانیا پیام را موشکافی میقرار گیرد؛ اوال فرد بذل 

ذکر این نکته ضروري است که در . روداي هوشمندانه در مورد موضوع به فکر فرو میگونهبه
زا به هاي درونزا مورد توجه است و انگیزهزا و برونمدل مذکور، انگیزه به دو صورت درون

. زا به دنبال پاسخ گفتن به نیازهاي بیرونی هستندو اقناع درونی و برونها گفتن به ارزشدنبال پاسخ
هاي بیرونی و درونی مهم نقش عالیق و رویکردهاي شخصی و همچنین موقعیتی در تعیین انگیزه

. شوداست از همین جا هر دو عامل انگیزه و توانایی به دو بخش فردي و موقعیتی تقسیم می
ربط «زایش انگیزه فردي به منظور موشکافی و تفکر در مورد پیام مهمترین راهکار براي اف

کم فهمی است که از ربط شخصی بیانگر میزان اهمیت پیام نزد افراد و یا دست. است» شخصی
گیرد ارتقاي ربط شخصی از طرق متعددي صورت می. شود، استاهیمت موضوع استنباط می

همی که مردم از خویش دارند، به کار بردن ضمیر اول دادن موضوع با هویت و فعنوان مثال ربطبه
. تنهایی مسئول ارزیابی و داوري درباره موضوع استشخص، القاي این باور که مخاطب به

مخاطب احساس کند روي او حساب شده است، فرد بداند براي موضوع باید با دیگران به بحث و 
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دینی میسر تفاده از این روش در یک مطالعهرو اساز این). 1384:140حکیم آرا،(گفتگو بنشیند 
نقش اساسی در این نظریه ندارند و همین مساله ضعف » اعتقادات و باورها«با این حال . شودمی

شود تا اعتقادات و باورها در به منظور رفع این ضعف تالش بر آن می. مدل مورد بحث است
توان ادعا کرد که مدل مذکور را ن شکل میقرار گیرد، به ایELMهاي موثر در مدل مرکز مولفه

. ایمتغییر داده» اعتقادمحور«به مدل مطلوب براي تحقیق حاضر به نام مدل 
صورت استقرائی استخراج عوامل فردي و موقعیتی موثر بر توانایی بسیارند و در هر تحقیق به

ایجاد توانایی تفکر نام از ضعف بیلبوردهاي خیابانی برايElmعنوان مثال در مدل به. شودمی
گیرد و یا میزان سواد و سن افراد برند و یا عوامل محیطی چون سرو صدا مورد توجه قرار میمی
با این حال آنچه از این . گیردعنوان عوامل موثر در توانایی مواجهه با پیام مورد توجه قرار میبه

تواند موثر بر توانایی افراد باشد میباشد آن است که هر عامل موقعیتی و فردي کهمدل عیان می
هاخوردن پیام به اعتقادها و باورها و سنتاز جمله این عوامل گره. باید مورد توجه قرار گیرد

.شوداین عوامل از آیات استخراج میاین مقالهبنابراین در . ستا

محورينظام اقناعی آیات؛ عقیده
بررسی تمامی آنها در . نفاق و منافقین وجود دارددر قرآن کریم آیات متعددي پیرامون مساله

امر و یا نهی به پیامبر «رو تنها آیاتی انتخاب شدند که در آن این نوشتار مختصر میسر نبود، از این
ردیف 19این هدف در . »در خصوص مواجهه با گفتار و رفتار منافقان شده است) ص(خدا 
هرچند نهی مستقیمی ندارد اما منافقان از آن امر یا نهی برخی از آیات انتخاب شده . بندي شددسته

توضیح آنکه . علت انتخاب این آیات تناسب آن با موضوع پژوهش است. اندبرداشت کرده
عنوان تواند بهبسیاري از آیات در خصوص منافقان به توصیف صفات آنان پرداخته است که می

هر کدام از خطابات قرآنی،  به بروز یک رفتار هاي مقدماتی مورد استفاده قرار گیرد اماداده
سخن دستور به بروز یک رفتار ؛در خصوص نفاق هرکدام. کنداقناعی در برخورد با نفاق امر می

ELMویژه مدل اقناعی هاي اقناعی بهفحص اولیه در نسبت سنجی تناسب میان مدل. اقناعی است

علت این نامگذاري در . انتخاب شد» محورقناعی عقیدهنظام ا«نظام اقناعی را نتیجه داد که نام آن 
صورت مختصر آنکه، در آیات انتخاب شده محور شود اما بهانتهاي بررسی این آیات مشخص می

اي که امکان استفاده از آن گونهبهElmتنظیم و تنقیح مدل . باشدمی» اعتقادات دینی«قناع، اصلی ا
هاي افزایش مولفه: شیوه زیر شدبکارگیري این روش بهبراي فهم آیات ممکن باشد، منجر به



19مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم؛ مطالعه موردي مواجهه با منافقین

کوشش درخور در آیات مورد کنکاش قرار گرفت و در مرحله بعد دو هدف پردازش اطالعات 
منظور درك و به. ها برگزیده شد و در آیات جستجو شدهاي درخور براي این مولفهو پاسخ

است که با یاز بسته معنایی، مجوعه معنایر منظو. تحلیل آیات، بسته معنایی آنها استخراج شد
پس از استخراج بسته معنایی، اقدام . شوداستفاده از آن درك اقدام اقناعی مورد آیه ممکن می

مختصر حاضر به . با آیات تطبیق داده شدElmهاي سپس مولفه. اقناعی برآمده از آن بیان شد
: منظور آمادگی براي درك اجمالی از جدول زیر است
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Elmتحلیل آیات با مدل -2جدول شماره

.1372:72فضل بن حسن طبرسی، . 1
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یحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ 
علَیهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما فی
 زِؤُا إِنَّ اللَّهتَهقُلِ اس قُلُوبِهِم

توبه) 64(مخْرِج ما تَحذَرونَ 

اى بر منافقان از آن بیم دارند که سوره
ضد آنان نازل گردد، و به آنها از اسرار 

استهزا «: بگو. درون قلبشان خبر دهد
خداوند، آنچه را از آن بیم ! کنید

)64(» !سازددارید، آشکار مى

پوشاندن غرایض ستر و
رین صفت منافقین است تاساسی

آن توسط خدا و که از ازاله
. رسولش بیم دارند

افشا کردن 
حقیقت رفتاري 

خصم
A****

2

و لَئنْ سأَلْتَهم لَیقُولُنَّ إِنَّما کُنَّا 
 و قُلْ أَ بِاللَّه بنَلْع و نَخُوض

هزِؤُنَ آیاته و رسوله کُنْتُم تَستَ
توبه) 65(

چرا این اعمال «و اگر از آنها بپرسى
: گویند، مى)»!خالف را انجام دادید؟

: بگو» !کردیمما بازى و شوخى مى«
آیا خدا و آیات او و پیامبرش را «

)65(» !کردید؟مسخره مى

فقان در جواب عتاب پیامبر منا
آورند که ما قصد جدي عذر می

) رترور پیامب(براي این کار 
فرماید این وند مینداشتیم، خدا

کردن پیامبر است کار شما مسخره
و شما قصد جدي داشتید و عالوه 
بر آن در حال مسخره کردن 

1.پیامبر خدا هستید

افشا کردن 
حقیقت رفتاري 

خصم
A****
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3
 دعب کَفَرْتُم وا قَدرتَذال تَع
إیمانکُم إِنْ نَعف عنْ طائفَۀٍ 

کُم نُعذِّب طائفَۀً بِأَنَّهم کانُوا منْ
توبه) 66(مجرِمینَ 

که بیهوده (خواهى نکنید عذر:) بگو(
شما پس از ایمان ) است؛ چرا که

اگر گروهى از ! آوردن، کافر شدید
مورد عفو قرار ) خاطر توبهبه(شما را 

دهیم، گروه دیگرى را عذاب خواهیم 
)66! (کرد؛ زیرا مجرم بودند

دهد این بعد از ایمان نشان میکفر
دسته از منافقین ابتدا ایمان 

اند، اند و بعد منافق شدهداشته
کند خداوند این افراد را تهدید می

هر چند که در ابتدا ایمان 
این تهدید بازدارنده 1. اندداشته

.براي پیوستن به ایشان است

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم

B****

4

 مضُهعب قاتنافالْم قُونَ ونافالْم
 نْکَرِ ورُونَ بِالْمأْمضٍ یعنْ بم
 و رُوفعنِ الْمنَ عونْهی
 وا اللَّهنَس مهیدقْبِضُونَ أَیی
 مقینَ هنافإِنَّ الْم مهیفَنَس

توبه)67(الْفاسقُونَ 
نافالْم قینَ ونافالْم اللَّه دعو قات

و الْکُفَّار نار جهنَّم خالدینَ فیها 
 ملَه و اللَّه منَهلَع و مهبسح یه

 قیمم ذابتوبه)68(ع

مردان منافق و زنان منافق، همه از یک 
آنها امر به منکر، و نهى از ! گروهند

از (هایشان را کنند؛ و دستمعروف مى
ا بندند؛ خدا رمى) انفاق و بخشش

آنها را ) نیز(فراموش کردند، و خدا 
و رحمتش را از آنها (فراموش کرد 

؛ به یقین، منافقان همان )قطع نمود
)67! (فاسقانند

خداوند به مردان و زنان منافق و کفّار، 
وعده آتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن 

همان براى آنها کافى - خواهند ماند
و خدا آنها را از رحمت خود - !است
ساخته؛ و عذاب همیشگى براى دور 

)68! (آنهاست

آیه تعلیلی است بر وعده عذاب 
براي همه منافقان یعنی در آیه قبل 
تاکید شد بر اینکه برخی از 
منافقان حتما عذاب می شوند اما 
در این آیه تاکید بر عذاب همه 
آنان است، شاید تفاوت در عذاب 

.دنیا و آخرت باشد

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
***Bجذب به خصم
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 کانُوا أَشَد کُملنْ قَبکَالَّذینَ م
 واالً وأَکْثَرَ أَم ةً وقُو نْکُمم
 هِموا بِخَالقتَعتَمالداً فَاسأَو
فَاستَمتَعتُم بِخَالقکُم کَما 
 کُملنْ قَبالَّذینَ م تَعتَماس

ي بِخَالقهِم و خُضْتُم کَالَّذ
 بِطَتح کخاضُوا أُولئ
 رَةِ والْآخ نْیا وی الدف ممالُهأَع
أُولئک هم الْخاسرُونَ 

توبه)69(

همانند کسانى هستید ) شما منافقان،(
و راه نفاق (که قبل از شما بودند 

آنها از شما نیرومندتر و ) پیمودند؛ بلکه
آنها از ! اموال و فرزندانشان بیشتر بود

از مواهب الهى در راه گناه (ود بهره خ
استفاده کردند؛ شما نیز از ) و هوس

استفاده کردید، ) در این راه(بهره خود، 
گونه که آنها استفاده کردند؛ شما همان

فرو ) استهزاى مؤمناندر کفر و نفاق و (
گونه که آنها فرو رفتند؛ رفتید، همان

شان در دنیا و اعمال) ولى سرانجام(
؛ و آنها همان آخرت نابود شد

)69! (زیانکارانند

ر هرچند که منافقان ممکن است د
ها از دنیا ثمري داشته باشند اما این

رود و مومنان نباید جذب بین می
. چنین زخارفی شوند

ثمر بودن بی
همراه شدن با 
منافقان،  ایجاد 

احساس خطر در 
صورت جذب به 

خصم

C,B****

6

اللَّه کعجفَإِن رطَائفَۀٍ إِلى
منهم فَاستَئذَنُوك للْخُرُوجِ 
 ا ودأَب ىعواْ مفَقُل لَّن تخَرُج
ا إِنَّکمودع ىعلُواْ ملَن تُقَات
رضیتُم بِالْقُعود أَولَ مرَّةٍ 

) 83(فَاقْعدواْ مع الخْالفینَ 
توبه

هر گاه خداوند تو را بسوى گروهى از 
ازگرداند، و از تو اجازه خروج آنان ب

: بخواهند، بگو) بسوى میدان جهاد(
و ! هیچ گاه با من خارج نخواهید شد«

هرگز همراه من، با دشمنى نخواهید 
گیرى شما نخستین بار به کناره! جنگید

راضى شدید، اکنون نیز با متخلّفان 
)83(» !بمانید

منافقان براي عدم همراهی با 
هایی را هاعذرمومنین در جنگ

آوردند، اعالم نارضایتی پیامبر می
ها خدا از این عذر تراشی

. دستورخداوند است

افشا کردن 
حقیقت رفتاري 

خصم
A**
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على أَحد منهم و لَا تُصلّ
لىع لَا تَقُم ا ودأَب اتم قَبرْه

 و هولسر و کَفَرُواْ بِاللَّه مإِنه
)84(و هم فَاسقُونَماتُواْ
توبه

هرگز بر مرده هیچ یک از آنان، نماز 
براى دعا و (و بر کنار قبرش، ! نخوان

چرا که آنها به ! نایست) طلب آمرزش،
خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالى 

)84! (که فاسق بودند از دنیا رفتند

عمل و رفتار پیامبر اکرم مورد 
توجهی توجه مسلمانان است بی

اي تواند لطمهیامبر به منافقین میپ
تا پیش از . به ایشان وارد کند

نزول این آیه پیامبر خدا بر سر قبر 
منافقان براي کفن و دفن حاضر 

شدند اما پس از نزول این آیه می
1.قطع شد

قطع ارتباط ولی 
و بزرگان جامعه 
با منافقین،   ایجاد 
احساس خطر در 
صورت جذب به 

خصم

D،
B****

8

 مرْ لهتَغْفلَا تَس أَو مرْ لهتَغْفاس
إِن تَستَغْفرْ لهم سبعینَ مرَّةً فَلَن 
 مبِأَنه کذَال مله رَ اللَّهغْفی
کَفَرُواْ بِاللَّه و رسوله و اللَّه لَا 

) 80(یهدى الْقَوم الْفَاسقینَ
توبه

ه نکنى، و چچه براى آنها استغفار کنى
اگر هفتاد بار براى آنها استغفار ) حتّى(

! آمرزدکنى، هرگز خدا آنها را نمى
چرا که خدا و پیامبرش را انکار 
کردند؛ و خداوند جمعیت فاسقان را 

)80! (کندهدایت نمى

با اینکه شفاعت رسول اکرم
هاست اما باالترین شفاعت

خداوند با بیان مساوي بودن دعا 
یامبرش، رسولش یا عدم دعاي پ

را از شفاعت منافقان مبرا می 
داند و استغفار و غفران الهی را 
براي این افراد حرام اعالم 

زیرا امیدي به ایمان این . کندمی
2.افراد نیست

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم

B***
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و الَّذینَ اتخَّذُواْ مسجِدا ضرَارا 
الْمؤْمنینَ و کُفْرًا و تَفْرِیقَا بینْ

 و اللَّه بارنْ حا لِّمادصإِر و
رسولَه من قَبلُ و لَیحلفُنَّ إِنْ 

نىسنَا إِلَّا الْحدأَر دشهی اللَّه و
توبه )107(إِنهم لَکَاذبونَ

کسانى هستند ) گروهى دیگر از آنها(
به (که مسجدى ساختند براى زیان 

افکنى کفر، تفرقه) تقویت(، )مسلمانان
میان مؤمنان، کمینگاه براى کسى که از 
پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده 

جز «: کنند کهبود؛ آنها سوگند یاد مى
» !ایم، نظرى نداشته)و خدمت(نیکى 

دهد که آنها اما خداوند گواهى مى
)107! (دروغگو هستند

شهادت خدواند بر دروغ گویی 
گروهی به معناي نزول عذاب 

منافقین . استالهی و طرد منافقین
هاي خود از برمال شدن دروغ

.وحشت دارند

بی اعتماد نشان 
**Eدادن منافقین
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 سأُس جِدسا لَّمدأَب یهف لَا تَقُم
التَّقْو لىقُّ ىعمٍ أَحولِ ینْ أَوم

أَن تَقُوم فیه فیه رِجالٌ یحبونَ 
 بیح اللَّه رُواْ وتَطَهأَن ی

توبه ) 108(الْمطَّهرِینَ 

) مسجد به عبادت(هرگز در آن 
آن مسجدى که از روز نخست ! نایست

تر است که بر پایه تقوا بنا شده، شایسته
ستى؛ در آن، بای) به عبادت(در آن 

دارند مردانى هستند که دوست مى
پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را 

)108! (دوست دارد

تاکید بر مقام در مسجدي که بر 
اساس تقوي ساخته شده است و 
نمازگذاران آن به دنبال پاکی 
هستند به معناي آن است که 

. منافقین چنین رویکردي ندارند

قطع ارتباط ولی 
امعه و بزرگان ج

با منافقین،  
مقایسه عاقبت دو 
گروه مومنین و 

منافقین

D,F*****
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لىع انَهنْیب سنْ أَسىأَ فَمتَقْو
منَ اللَّه و رِضْوانٍ خَیرْ أَم منْ 

لىع نَهنْیب سأَس رُفشَفَا ج
 و نَّمهفىِ نَارِ ج بِه ارارٍ فَانهه

ا یهْدى الْقَوم اللَّه لَ
توبه )109(الظَّلمینَ

آیا کسى که شالوده آن را بر تقواى 
الهى و خشنودى او بنا کرده بهتر است، 
یا کسى که اساس آن را بر کنار پرتگاه 
سستى بنا نموده که ناگهان در آتش 

ریزد؟ و خداوند گروه دوزخ فرومى
)109! (کندستمگران را هدایت نمى

ن با مومنان از میان مقایسه منافقی
برداشتن ابهت و اقدامات منافقان 

مقایسه عاقبت دو 
گروه مومنین و 

منافقین
F****
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إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُواْ 
 اللَّه و ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دنَشه
 دشهی اللَّه و ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی

نَافونَإِنَّ الْمبینَ لَکَاذ1(ق (
نمنافقو

هنگامى که منافقان نزد تو آیند 
دهیم که یقیناً ما شهادت مى«: گویندمى

داند که خداوند مى» !تو رسول خدایى
تو رسول او هستى، ولى خداوند 

دهد که منافقان دروغگو شهادت مى
). و به گفته خود ایمان ندارند(هستند 

)1(

یز منافقان حتی اگر بر خیر ن
شهادت و گواه دهد خداوند آن 

.نمایدرا نیز قبول نمی
بی اعتماد نشان 

***Eدادن منافقین

13

 کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر و
 عمقُولُواْ تَسإِن ی و مهامسأَج
لقَولهِم کَأَنهم خُشُب مسنَّدةٌ 

صیحۀٍ علَیهِم یحسبونَ کلُ
عدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه هم الْ
ؤْفَکُونَأَنىمنافقون) 4(ی

بینى، جسم و هنگامى که آنها را مى
برد قیافه آنان تو را در شگفتى فرو مى

و اگر سخن بگویند به سخنانشان 
هاى دهى اما گویى چوبگوش فرا مى

خشکى هستند که به دیوار تکیه داده 
از هر جا بلند شود هر فریادى ! اندشده

پندارند؛ آنها دشمنان بر ضد خود مى
واقعى تو هستند، پس از آنان بر حذر 

خداوند آنها را بکشد، چگونه از ! باش
)4! (شوند؟حق منحرف مى

جلب توجه مومنین به اینکه 
منافقان دشمنان اصلی ایشان 
هستند از طریق معرفی آنان به 
عنوان دشمن اصلی صورت 

.گیردمی

اد احساس ایج
خطر در صورت 
جذب به خصم

B****
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و یقُولُونَ طَاعۀٌ فَإِذَا برَزواْ منْ 
عندك بیت طَائفَۀٌ منهم غَیرْ 
الَّذى تَقُولُ و اللَّه یکْتُب ما 
یبیتُونَ فَأَعرِض عنهم و تَوکل 

بِاللَّه على اللَّه و کَفَى
نساء)81(وکیالً

و لَا تُطعِ الْکَفرِینَ و الْمنَفقینَ 
 اللَّه لىکَّلْ عتَو و مأَذَئه عد و

) 48(بِاللَّه وکیلًاو کَفَى
احزاب

: گویندآنها در حضور تو مى
؛ اما هنگامى که از نزد »فرمانبرداریم«

روند، جمعى از آنان بر تو بیرون مى
جلسات سرّى هاى تو،خالف گفته

دهند؛ آنچه را در این شبانه تشکیل مى
. نویسدگویند، خداوند مىجلسات مى

و بر خدا توکّل ! اعتنایى به آنها نکن
کافى است که او یار و مدافع تو ! کن

)81(باشد 
و از کافران و منافقان اطاعت مکن، و 
به آزارهاى آنها اعتنا منما و بر خدا 

حامى و توکّل کن، همین بس که خدا
)48! (است) تو(مدافع 

هاي بسیاري براي منافقان نقشه
کشند اما جامعه اسالمی می

خداوند مومنین را از این گزندها 
اعتنایی عبارت دیگر بیرهاند بهمی

ثمربودن به منافقان به دلیل بی
اعمال ایشان 

بی ثمر بودن 
همراه شدن با 

منافقان
C****

15

تَه الْمنَفقُونَ و الَّذینَ فىِ لَّئنِ لَّم ین
قُلُوبِهِم مرَض و الْمرْجِفُونَ فىِ 
الْمدینَۀِ لَنُغْرِینَّک بِهِم ثُم لَا 

) 60(یجاوِرونَک فیها إِلَّا قَلیلًا
احزاب

ملْعونینَ أَینَما ثُقفُواْ أُخذُواْ و قُتِّلُواْ 
االحزاب) 61(تَقْتیلًا

منافقان و بیماردالن و آنها که اگر 
اساس در شایعات بىاخبار دروغ و

کنند دست از کار مدینه پخش مى
، تو را بر ضد آنان خود بر ندارند

سپس جز مدت کوتاهى شورانیم،مى
توانند در کنار تو در این شهر نمى

)60! (بمانند
شوند و هر جا و از همه جا طرد مى

شد و به یافته شوند گرفته خواهند 
)61! (سختى به قتل خواهند رسید

تهدید منافقان به جنگ و نابودي 
اي است که به عامل بازدارنده

پشتوانه حمایت مومنین صورت 
. گیردمی

دادن ضعیف نشان
منافقین در مقابل 
اراده خدا و عزم 

مومنین
G*****
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 أَم ملَه تَغْفَرْتأَس هِملَیع اءوس
ستَغْفرْ لهم لَن یغْفرَ اللَّه لَم تَ

 مى الْقَودلَا یه إِنَّ اللَّه مله
منافقون)6(الْفَاسقینَ

کند، خواه براى آنها تفاوت نمى
استغفار برایشان کنى یا نکنى، هرگز 

بخشد؛ زیرا خداوند آنان را نمى
! کندخداوند قوم فاسق را هدایت نمى

)6(

اکرم با اینکه شفاعت رسول 
هاست اما عدم باالترین شفاعت

گذشت خداوند از منافقان حتی 
با دعاي پیامبر اکرم خود عاملی 

.بازدارنده در مقابل منافقین است

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم

B***

17

بشرِّ الْمنَافقینَ بِأَنَّ لهم عذَابا 
)138(أَلیما

لْکَافرِینَ الَّذینَ یتَّخذُونَ ا
أَولیاء من دونِ الْمؤْمنینَ أَ 
یبتَغُونَ عندهم الْعزَّةَ فَإِنَّ الْعزَّةَ 

نساء) 139(للَّه جمیعا

به منافقان بشارت ده که مجازات 
)138! (دردناکى در انتظار آنهاست

همانها که کافران را به جاى مؤمنان، 
ا عزّت آی. کننددوست خود انتخاب مى

جویند؟ با اینکه همه و آبرو نزد آنان مى
)139! (عزّتها از آن خداست؟

علت اصلی آنکه منافقان به نفاق 
می پردازند براي آن است که 
عزت را در نزد غیر خدا می 
جویند در حالی که عزت نزد 

است و خداوند منافقین را خد
.کندعذاب می

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم،  

ثمر بودن همراه یب
شدن با منافقان

B,C***

18

 مهدقْعخَلَّفُونَ بِمالْم فَرِح
خلَاف رسولِ اللَّه و کَرِهواْ أَن 
 هِمأَنفُس و الهِموواْ بِأَمداهیج
فىِ سبِیلِ اللَّه و قَالُواْ لَا تَنفرُواْ 

أَشَد نَّمهج رِّ قُلْ نَارا فىِ الحرح
)81(لَّو کاَنُواْ یفْقَهونَ

فَلْیضْحکُواْ قَلیلًا و لْیبکُواْ کَثیرًا 
) 82(جزَاء بِما کاَنُواْ یکْسبونَ

توبه

در «: گفتند) به یکدیگر و به مؤمنان(و 
حرکت ) بسوى میدان(این گرما، 

آتش دوزخ از «: بگو) به آنان(» !نکنید
! دانستندمىاگر» !این هم گرمتر است

)81(
از این رو آنها باید کمتر بخندند و 

چرا که آتش جهنم در ! (بسیار بگریند
این، جزاى کارهایى ) انتظارشان است

)82! (دادنداست که انجام مى

هاي منافقین براي مخالفت از انگیزه
توجه به دنیا و ) ص(با پیامبر اکرم 

خداوند این. هاي آن استنعمت
برد و اجر را میان مینعمت ها را از

منافقان . دهدنزد خود قرار می
کردند که با مخالفت با تصور می

پیامبر در دنیا متمتع خواهند شد اما 
خداوند چنین خیالی را باطل 

1.کندمعرفی می

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم،

B**
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1 .1363:310قمی، . 
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سماعونَ للْکَذبِ أَکَّلُونَ 
ن جاءوك فَاحکُم للسحت فَإِ

بینهم أَو أَعرِض عنهم و إِن 
 ضرُّوكفَلَن ی منْهع رِضتُع
شَیا و إِنْ حکَمت فَاحکُم 
 بیح إِنَّ اللَّه طسم بِالْقنهیب

مائده) 42(الْمقْسطینَ

دهند آنها بسیار به سخنان تو گوش مى
م کنند؛ مال حراتا آن را تکذیب 

خورند؛ پس اگر نزد تو فراوان مى
آمدند، در میان آنان داورى کن، یا 

ل آنها را به حا) اگر صالح دانستى(
نظر و اگر از آنان صرف! خود واگذار

رسانند؛ و کنى، به تو هیچ زیانى نمى
اگر میان آنها داورى کنى، با عدالت 
داورى کن، که خدا عادالن را دوست 

)42! (دارد

ن زیان رساندن به پیامبر منافقان توا
را ندارند این به معناي ) ص(اکرم 

. از میان بردن ابهت ایشان است

ضعیف نشان 
دادن منافقین،  
قطع ارتباط ولی 
و بزرگان جامعه 

با منافقین

Gو
D***

20
یاأَیهاالنَّبِیجاهدالْکُفَّاروالْمنافق

هجمأْواهموهِملَیاغْلُظْعینَوونَّم
توبه) 73(بِئْسالْمصیرُ 

منافقان به جهاد باکافران و! اى پیامبر
یرى کن گبرخیز ونسبت به آنان سخت

شان ؛ وجایگاه]خو باشودرشت[
دوزخ است؛ و دوزخ بد 

)73. (گاهى استبازگشت

به صورت نظامی ) ص(پیامبر خدا 
این آیه . با منافقان مبارزه نمی کرد

ه نظامی نیز دستور بود که مبارز
تا خطر منافقان در . آغاز شود

1.جامعه کاهش یابد

ایجاد احساس 
خطر در صورت 
جذب به خصم،

B****
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هاي معنایی براي آنان جمع میان اقدامات اقناعی مورد تاکید آیات با توصیفی که از بسته
و » توانایی«ر دو بعد وجود آمدن راهکارهاي اقناعی شد، این راهکارها دبرگزیده شد سبب به

به این شکل راهکارهاي اقناعی آیات خود به اقدامات اقناعی متعدد . آوري شدجمع» ايانگیزه«
اقناعی کُدي در نظر گرفته شد و در ) اقدام(این منظور براي هر یک از رفتار به. شودتقسیم می

:جدول زیر به صورت تجمیع شده قرار گرفت و راهکار آن استخراج شد

استخراج راهکارهاي مدل مطلوب اقناعی- 3جدول شماره 

به این معنا که مسلمین در . گیردهاي درخور مورد سوال قرار میدر بخش هدف، پاسخ
تواند به بندي آیات میرو دستهسواالتی را باید پاسخ دهند، از اینمواجهه با ماجراي کفار چه

عنوان سواالتی سوال به4این کار صورت گرفت و در نهایت . استخراج این سواالت کمک کند
غیر از بخش پردازش اطالعات به. که در پاسخ درخور باید براي مخاطب ایجاد کرد استخراج شد

یگر ندارد، زیرا پردازش اطالعات مفهومی مبهم نیست ضمن آنکه تحلیل آماري نیاز به سخنی د
:بندي شداقدامات براي ایجاد انگزیه به منظور پردازش اطالعات در بخش انگیزه دسته

راهکارهاي استخراج شده 
میزان دفعات اقدامات اقناعیردیف آیاتاز آیات

تکرار

انگیزه

و15و17و1,14آمیختن با شان اجتماعی
3A,B,D,E,C,G9و6و7و12و13

آمیختن با اعتقادات
18و17و10و19

2و11و13و16و
4و3و8و

A,B,F,D11

نقض آنچه (فلگیري غا
.)بدیهی پنداشته میشود

و15و19و20و5
10B,D,G5

توانایی
کردن نتیجه ملموس و عینی

B4و7C,Dو20و5,10عمل

19E,D,G3و15و9ترغیب اعتقادي جامعه
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تحلیل اهداف اقناعی در مدل مطلوب- 3جدول شماره 

ها قرار گرفته و اقدامات اقناعی کارهاي اقناعی سر فصل تبیینبه منظور تبیین مدل مطلوب راه
. شودذیل آن بیان می

راهکارهاي انگیزشی) الف
اجتماعیشأنباآمیختن

پوپولیست، : توان با عباراتی چونعنوان پدیده نفاق در ادبیات دینی وجود دارد را میآنچه به
هاي نفاق علت این قرابت انگیزه. زدیک دانستدر اندیشه غرب ن... عوام فریبی، پروپاگاندا و 

آنانکه . هاي متعددي ذکر شده استبراي منافقین انگیزه. شوداست که در این مفاهیم نیز یاد می
را انگیزه » ترس«دانند کنند و دوران مکه را عاري از نفاق مینفاق را تنها در مدینه خالصه می

ردند گرفتن مسلمانان به ظاهر ایمان آوافقان از ترس قدرتاصلی این پدیده دانسته و بر آنند که من
تواند تحلیلی بر تمام هاي منافقین در ترس نمیبا این حال حصر انگیزه). 1، ج 1412:91طبري، (

هاي دیگر براي نفاق به عدم وجود رو علماي شیعه با ذکر انگیزهوقایع عصر نبوي باشد، از این
: کنندمدینه خدشه وارد میدلیل بر محصور بودن نفاق در

همانطور که در سوره منافقون در بحثى که پیرامون نفاق داشتیم به ناتمامى آن اشاره نمودیم و «
انگیزه و علت نفاق منحصر در ترس و پروا داشتن، و یا به دست آوردن : حاصلش این است که

زمدت نفاق بورزد و خیر عاجل نیست، چون ممکن است کسى به امید نفع و خیر مؤجل و درا
اش این باشد که نسبت به کفر ممکن است کسى به انگیزه تعصب و حمیت نفاق بورزد و یا انگیزه

سواالتی که مسلمین باید به 
.آن پاسخ دهند

ردیف 
آیات

کد اقدام 
اقناعی

فعات میزان د
تکرار

هاي پاسخ
درخور

1A1صفت منافقان چیست؟
درك درست از ماهیت عمل منافقان 

)چیستی ماهیت رفتاري منافقان(
و14و2,10
11و13

A,D,F,
B,C

5

و15و20و5شود؟از نفاق چه چیزي حاصل می
14C,G,B4

پردازش 
19آیه19همه ------ اطالعات
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برداشتن از عادت برایش مشکل باشد، و همچنین ممکن است قبلى خود عادت داشته، دست
).20، ج1374:141طباطبایی، (» هایى دیگر باعث نفاق شودانگیزه

هاي مهم منافقان در ایمان اي متعدد را براي نفاق بپذیریم از جمله انگیزههاگر وجود انگیزه
طمع در منافقان حتی پیش از هجرت به مدینه نیز . است» طمع«شان ظاهري و پوشاندن کفر باطنی

شوید و این پیروزي فرمود که شما بر سالطین پیروز میزیرا پیامبر خدا بارها می. وجود داشت
هاي ایی عرب حجاز بسیار شیرین بود، موید این کالم رسول خدا پیشگوییبراي زندگی ابتد

: کرداین احتمال پیروزي طمع را در دل منافقان گسترده می. کاهنان یهودي بود
هم از همان اوائل دعوت فرموده بود که اگر به خدا و دعوت اسالم ایمان ) ص(و رسول خدا «

با مسلم بودن این دو مطلب چرا عقالً جائز نباشد که . دبیاورید، ملوك و سالطین زمین خواهید ش
بعضى از مسلمانان قبل از هجرت به همین منظور مسلمان شده باشند؟ یعنى به ظاهر : احتمال دهیم

اظهار اسالم کرده باشند تا روزى به آرزوى خود که همان ریاست و استعالء است برسند و معلوم 
ن کردن امور، انتظار بال براى مسلمانان و اسالم و افساد مجتمع است که اثر نفاق در همه جا واژگو

دینى نیست، این آثار، آثار نفاقى است که از ترس و طمع منشا گرفته باشد و اما نفاقى که ما 
احتمالش را دادیم اثرش این است که تا بتوانند اسالم را تقویت نموده، به تنور داغى که اسالم 

تر کردن آن، مال و جاه خود را فداى چسبانند، به همین منظور و براى داغبرایشان داغ کرده نان ب
بله . آن کنند تا به این وسیله امور نظم یافته و آسیاى مسلمین به نفع شخصى آنان بچرخش در آید

زنند که ببینند دین جلو رسیدن گونه منافقین وقتى دست به کارشکنى و نیرنگ و مخالفت مىاین
گیرد که در چنین موقعى دین خدا که همان پیشرفت و تسلط بیشتر بر مردم است مىبه آرزوها را 

).19، ج 1374:478طباطبایی، (» کنندرا به نفع اغراض فاسد خود تفسیر مى
در شرح مساله عاشورابن. است» در معرض فوائد و منافع قرارگرفتن«تر از طمع عبارت دقیق

:گویدنفاق می
منافقان را در ایمان آوردنشان روشن ساخته است، اینکه آنان اظهار اسالم خداوند متعال نیت«

پس خودشان را . اي براي رسیدن به آنچه که از پیروزي مسلمانان انتظار داشتند قرار دادندرا وسیله
).1421:141ابن عاشور، (» دیدنددر معرض فوائد و منافع چنین پیروزي می

ریاست و اموال ملوك فارس و رم زمانی میسر بود که ایشان از شدن به طمع منافقین در نایل
این نکته میان همه مورخان و مفسران فریقین . مهمترین و بزرگترین یاران رسول خدا شناخته شوند

زندگی ) ص(اجماعی است که منافقین از سران و بزرگانی بودند که در کنار پیامبر خدا 
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گفته شد اگر اسم آنان علنی شود همه ) ص(رور رسول خدا بر همین اساس در داستان ت. کردندمی
شدن بردن از منافع دین اسالم در گرو شناختهخالصه آنکه بهره. شناسندمسلمانان این افراد را می

. یافتن به شئون اجتماعی باالعنوان بزرگترین افراد جامعه اسالمی بود و این یعنی دستمنافقان به
. داندآن نزدیک شدن به منافقین را موجب از میان رفتن شأن اجتماعی میدر مقابل، خداوند در قر

هاي نزدیکی به شود تا یکی از مهمترین انگیزهشدن به منافقین سبب میاین تلقی از نزدیک
. منافقین از میان برود

اعتقاداتبا ختنیآم
ن دینی و گره گونه که در بخش تعریف مفاهیم نیز بیان شد اصطالح نفاق و پدیده آآن

زدن نفاق و رفتار منافقانه با اعتقاداتی غیر از اعتقادات با این حال گره. خورده با اعتقادات است
تر کرده و از یک عمل مذموم دینی به عمل مذموم اجتماعی تواند این مفهوم را گستردهدینی می

زدن به اعتقادات گرهزدن به آداب و رسوم اجتماعی، تواند گرهاین اعتقادات می. تسري دهد
کردن رو که بر حذر داشتن از نفاق از اساس یک امر دینی است، پررنگالبته از آن. تاریخی باشد

اي براي جامعه دینی تواند عامل بازدارندهکردن اعتقادات دینی میعواقب این عمل با پررنگ
پیام مومنین هستند چه به عبارت دیگر آنگاه که مخاطبین. منظور عدم جذب به منافقان شودبه

پردازش اطالعات در . تواند بازدارنده باشدتر از تاکید بر عواقب دینی یک امر میعاملی موثر
1384حکیم آرا، (دارد » دامنه بستگی«و » وزن ارزشی«روند اقناع افکار عمومی به دو عامل 

تواند وزن ارزشی ینی میزدن مساله منافقین به اعتقادات دینی و غیردشک تاکید گرهبی). 127:
در آیات مورد بررسی، تاکید زیاد بر وعده عذاب الهی براي منافقان . ها را افزایش دهداین پیام
شوند در اعتنایی پیامبر خدا به کسانی که جذب منافقین میخورد، همچنین بیچشم میبسیار به

مقایسه میان عاقبت . شودتحلیل میکنار مقایسه عاقبت اخروي میان مومنان و منافقان در این راستا
. مومنان و منافقان از مهمترین عوامل انگیزشی است که در آیات متعدد به آن تاکید شده است

نفاق مفهومی است که با ایمان و یا عدم ایمان گره خورده است و ایمان نیز یکی از افعال 
ارجی آن اعمالی است که ایمان و عقیده با قلب گره خورده و بروز خ. جوارحی انسان است

رو جلوگیري از زوال ایمان در قلوب و همچنین تقویت آن باید با عواملی از این. یابدعینیت می
در این راستا معرفی عاقبت شر منافقان از یک سو و . باشد که اراده باطنی انسان را تقویت کند

وند به دروغگویی منافقان معرفی عاقبت مومنان از سوي دیگر در کنار مواردي چون شهادت خدا
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عوامل مهمی در تقویت اعتقادات درونی است که در آیات راهکار مورد بررسی مورد تاکید قرار 
.گرفته است

)شودیمپنداشتهیهیبدآنچهنقض (يریگلغاف
علت آن است که انتقال پیام . باشدها در انتقال پیام میغافلگیري یکی از مهمترین روش

این . رودهاي عمومی در میان مخاطبان شده و پیرامون آن سخن بسیار میبب نقلغافلگیرکننده س
تواند صفت این اثر از غافلگیري می. کندهاي درخور کمک بسیار زیادي میامر به دریافت پاسخ

توضیح آنکه مردم عادي انگیزه زیادي براي پیگیري طوالنی . ناپایداري را از افکار عمومی بِزُداید
: 1387پل کوبلی،(دنبال زندگی عادي خود هستند موج از افکار عمومی را ندارند و بهمدت یک 

اي در افکار عمومی کرده که سبب توجه این افکار تواند ایجاد تکانهغافلگیري می). 1، ج 166
زدن آنچه بدیهی پنداشته شده، آغاز غافلگیري در پیام با برهم. تري به پیام شودبراي مدت طوالنی

تطبیق این ویژگی با . برخی از مسائل در میان افکار عمومی نتایج معلوم و واضحی دارند. شودمی
: دهدبحث حاضر و آیات مورد بررسی، موارد غافلگیري را بدین شرح بسط می

جامعهافرادازیبرخبهنسبتامبریپرفتاررییتغ
ان ارزش قائل بود، مسلمانان با تک مسلمانان بها داده و براي ایشبه تک) ص(پیامبر اکرم 

در شرایطی که رسول خدا خود را یکی از افراد جامعه معرفی . اي نزدیک داشتندحضرت رابطه
بودن با افراد دیگر در برخی زوایاي زندگی داشتند، قهر یک مرتبه سطحکردند و اصرار بر هممی

توانست جامعه را غافلگیر ی، میاي از جامعه آن هم با عدم انجام مناسک دینرسول خدا با عده
این امر سبب . کرده و سخن در مورد این پدیده براي مدتی در افکار عمومی زنده نگه داشته شود

7سوره توبه که در جدول در ردیف 7مثال آیه . شد تا مردم خطر منافقین را بیشتر درك کنندمی
نماز نخواندن پیامبر بر مردگان . ماز نخوانکند که بر مردگان منافقان نقرار دارد به پیامبر امر می

. کندبخشی از مسلمانان نقض قاعده عمومی و بدیهی است و جامعه را غافلگیر می

نهیمدجامعهازیبخشباخدارسولجنگاعالم
اعالم جنگ با بخشی از جامعه مدینه توجه . بود) ص(مدینه مرکز حکومت رسول اکرم 

به پیامبرش امر ) 15آیه ردیف(سوره احزاب 60خداوند در آیه . دکرهمگان را به خود جلب می
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.کندکند که به منافقان بگو اگر دست از کردار خویش برندارند علیه ایشان اعالم جنگ میمی

منافقانيبراامبریپيدعااستجابتعدم
تصور این. شدترین خلق خدا دانسته مینزد افکار عمومی مسلمانان پیامبر اکرم محبوب

درست در مواجه با این کالم خداوند که حتی اگر براي منافقان طلب مغفرت نیز بکنی خدا این 
). توبه80منافقون و 6آیات (افراد را نخواهد بخشید، سبب غافلگیري در اذهان مسلمانان شد 

ضعفاعالمبانیمنافقتیذهنرییتغ
به اخراج رسول خدا یعبداهللا بن ابتهدید .کردندبخشی از منافقین خود را قدرتمند تصور می

همچنین زیرکی منافقین این مساله را ). 1413:264ذهبی، (از مدینه نشان از این ادعا دارد ) ص(
شوند اما در آیات متعدد خداوند این گروه را کند که این گروه در نهایت پیروز میالقا می

ار نفرین الهی براي آنها در آیه چهارم سوره تشبیه منافقان به چوب خشک در کن. کندتضعیف می
. منافقون گواهی بر این راهکار است

توانایی)ب
هاي در راه اقناع، توانایی مخاطبین باید معطوف به پردازش موضوع شده تا بتوان با کوشش

به معناي ELMتوانایی در نظریه . شناختی یعنی تفکر در موضوع پیام، اقناع بیشتري صورت داد
. فزایش امکان تفکر به موضوع پیام استا

عملجهینتکردنینیعوملموس
شود که در بسیاري از نصوص دینی ایمان و آسان شدن درك ایمان و عمل به آن موجب می

به عنوان . این آثار البته آثار حقیقی هستند. نتیجه آن در تطبیق با آثار دنیوي ملموس و عینی شود
ه رحم از جمله افزایش طول عمر، ملموس کردن آثار احترام به پدر و مادر مثال تاکید بر آثار صل

. همه گواهی بر این ادعا هستند... از جمله افزایش رزق، تاکید بر آثار تبعیت از ولی جامعه و
بودن این عمل سبب ملموس و عینی کردن نتیجه همکاري با منافقین باوجود ذهنی و انتزاعی

امر به پیامبر خدا بر دوري جستن از منافقین حتی . تر صورت گیردقین آسانشود تا حذر از منافمی
ملموس و . سازي استدر مواقع عدم حضور در مساجد و طرد آنها یکی از موارد ملموس
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کردن نتایج یک پیام راهی مناسب براي ارتقاي توانایی پردازش اطالعات است، زیرا دیگر عینی
. یردگسخن از امور ذهنی صورت نمی

جامعهياعتقادبیترغ
منظور از ترغیب اعتقادي جامعه آن عمل اقناعی است که طی آن یک پدیده؛ گره محکمی با 

در . پردازداعتقادات جامعه خورده و در نهایت جامعه پیرامون آن موضوع به صحبت زیاد می
قامه نماز بر میت آیات مورد بررسی مواردي مبنی بر عدم اقامه نماز در مسجد منافقان، عدم ا

در همه این موارد آنچه . وجود دارد... منافقان، اعراض پیامبر از منافقان، عاقبت به شري منافقان و 
باشد آن است که نحوه مواجهه با منافقان به یک عمل دینی و اعتقادي گره بخورد مورد تاکید می

و پردازش اطالعات بیشتر و تر شده و بیشتر پیرامون آن سخن گفته تا در نهایت جامعه حساس
.تر صورت گیردسهل

درخوريهاپاسخ
ها با هدف اگر این پاسخ. محتواي پاسخ درخور میزان مناسبی براي سنجش روند اقناع است

هاي مهمترین مساله در پاسخ. صادرکننده پیام همسانی داشته باشد نشان از پیروزي در اقناع است
، بر اساس اطالعات 3در جدول شماره . ید پاسخ داده شونددرخور چیستی سواالتی است که با

-2صفت منافقان چیست؟ -1: ، سه سوال در مورد این عناوین استخراج شد1جدول شماره 
از نفاق چه چیزي -3و ) چیستی ماهیت رفتاري منافقان(درك درست از ماهیت عمل منافقان 

انان باید به آن پاسخ دهند تا فرایند هایی است که مسلمشود؟ این سه سوال، پرسشحاصل می
براي ایجاد چنین سواالتی در ذهن مسلمانان و یافتن پاسخ براي آن رفتارهاي . اقناع کامل شود

هاي ذکر این نکته ضروي است که در جدول شماره یک ستون پاسخ. گیرداقناعی صورت می
ن آیات صرفا به مقوله علت آن است که ای. هاي آیات خالی استدرخور در برخی از ردیف

دنبال ایجاد سوال در میان مسلمانان نیست، این برانگیختی به ایجاد برانگیختن توجه کرده است و به
.کندسوال در ذیل رفتارهاي اقناعی دیگر کمک می

هدف از این سه . سوال اول پرسش از شخص منافق است و دو سوال دیگر پرسش از فعل نفاق
مهمترین ابزار دست منافقان جهالت مردم . سبت به مقوله نفاق و منافق استسوال نیز رفع جهالت ن

پاسخ به این ). 1380:134مطهري، (هاي دینی و رفتار منافقانه منافقان است نسبت به آموزه
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پرسش اول از آیه ردیف اول . ها گامی است در جهت زدودن جهالت مردم نسبت به نفاقپرسش
یه که افشاکردن رفتار خصم مورد تاکید است؛ منافقین ترسو معرفی برداشت شده است، در این آ

پرسش . بودن منافقان سوالی است که در این آیه مدنظر استتفکر در چرایی اهل ترس. اندشده
در این آیات منافقان با رفتاري معرفی شده و مخاطب . دوم نیز در آیات بسیاري مورد توجه است

پاسخ به سوال سوم نیز در معرفی منافقان . دهدرایی این رفتار سوق میپیام را به پاسخی پیرامون چ
شود در کنار امر به جنگ با منافقان پیدا عنوان افرادي که اعمالشان حتی در دنیا نیز تباه میبه

نظر شود و این سوالی است که مدچنین اوامري سبب سوال از چیستی رفتار منافقان می. شودمی
. استبراي پاسخ گفتن 

گیرينتیجه
آیات متعددي در قرآن . مساله نفاق و منافقین یکی از مهمترین مشکالت در جامعه نبوي بود

خطر این پدیده در جامعه، همراهی افکار عمومی براي . کریم به مساله منافقین پرداخته است
هاي دن نقشهپیامبر خدا از یک سو به دنبال خنثی کر. نمودمحدودکردن این افراد را الزم می

. منافقین بود و از سوي دیگر اقناع مردم در مواجهه با این پدیده در دستور کار ایشان قرار داشت
کردند و ثانیا نسبت به آمادگی این اقناع اوال نسبت به شبهاتی است که منافقین به جامعه القا می

گفتن به سوال این با پاسخدر تناسب . جامعه در رفتارهاي واکنشی پیامبر خدا به این افراد بود
آیه از آیات مربوط به 24پژوهش یعنی الگوي مطلوب اقناع افکار عمومی در مواجه با منافقین؛ 

بردن از تفاسیر و با بهرهElmهاي نظریه منافقین انتخاب شد و در نهایت بر اساس استفاده از مولفه
هاي این راهکارها در تناسب با مولفه. شدراهکارهاي اقناعی استخراج ییبسته معنامتعدد با عنوان 

راهکارهاي اقناعی . بندي و در نهایت راهکارهاي اقناعی استخراج شدچارچوب مفهومی دسته
قرار داده شد که در یمفهومچارچوبدر تناسب با زهیانگو ییتوانااستخراج شده در دو دسته 

نقض آنچه بدیهی پنداشته (غافلگیري زدن با شأن اجتماعی، آمیختن با اعتقادات وگره: نهایت
کردن نتیجه عمل و ترغیب اعتقادي جامعه در حوزه در حوزه انگیزه؛ ملموس و عینی). شودمی

هایی که در پاسخ عنوان سوالتوانایی استخراج شد و در بخش اهداف پیام نیز سه سوال زیر به
درك درست از ماهیت -2منافقان؛ استخراج صفت -1: درخور باید به دنبال آن بود استخراج شد

هاي استخراج شده، ترتیب در هر حوزه توجه به پراکندگی مولفه. چیستی عاقبت نفاق- 3نفاق و 
در » کردن نتیجه عململموس و عینی«در حوزه انگیزه، » آمیختن با اعتقادات«: دهدزیر را نتیجه می
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تاکید ELMدر نظریه . هاي درخورخدر حوزه پاس» درك ماهیت عمل منافقان«حوزه توانایی و 
هاي نهایی اقناع منوط شود، زیرا اقناع از این نقطه آغاز شده و موفقیتزیادي بر حوزه انگیزه می

این تاکید سبب شد تا نام نظام اقناعی مطلوب استخراج شده از . به موفقیت در این حوزه است
الگوي «اخذ شود و به نام » اعتقاداتآمیختن با«پرتکرارترین راهکار در حوزه انگیزه یعنی 

هاي تر آنکه مهمترین انگیزه براي پردازش اطالعات ترغیبعبارت دقیق. معرفی شود» اعتقادمحور
گیرد با ملموس ها که در حوزه توانایی مورد توجه قرار میفراگیرکردن این ترغیب. اعتقادي است

ر حوزه سواالت، یافتن تناسب میان رفتار کردن آثار اعتقادات است و در نهایت نیز دو عینی
. منافقانه و مبانی ایمانی و اعتقادي مورد توجه آیات است
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