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ه بر جنبه وحیانی خود، احکام و دستورات خود را بر اسالم دینی است که عالو هدف: و زمینه 

ها تأکید داشته و آن را محترم گرایی بنا کرده است و همواره بر قدرت تعقل انسانمبنای عقل

شمرده است. هدف ما در پژوهش حاضر این است که اصل اقناع افکار عمومی را در نظام قضایی 

 قرار دهیم. اسالم از منظر مبانی فقهی مورد اعتبارسنجی

باشد و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت آوری اطالعات بصورت کتابخانهروش جمع

 گرفته است.

اجرا بر پایه حفظ مصالح به طور کلی، قوانین اسالم چه در مرحله وضع و چه در مرحله  ها:یافته

است و در این رهگذر باید افکار عمومی از بابت هر دو مرحله قانع ریزی شده و دفع مفاسد پایه

 کند.صورت، اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی اسالمی کاهش پیدا می شود، در غیر این

تون، صداقت و در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت م مالحظات اخالقی:

 امانتداری رعایت شده است.

کننده بودن احکام قضایی و رویه دادرسی مطالبه افکار عمومی درخصوص اقناع گیری:نتیجه

امری مستحدث نبوده و مختص زمانه ما نیست بلکه از دیرباز مورد توجه مردم بوده است و جامعه 

)ع(  ند. به همین دلیل سیره معصومینکردمعموالً در مقابل پذیرش آرای ناعادالنه مقاومت می

نیز در روند اجرای احکام الهی چه در مقام حاکم و چه در مقام مشاوره به حکام و قضات، همواره 

 بر اساس اقناع نمودن افکار عمومی بوده است.
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 مقدمه. 1

 اسالم دینی است که عالوه بر جنبه وحیانی خود، احکام و

ه گرایی بنا کرده است و همواردستورات خود را بر مبنای عقل

ها تأکید داشته و آن را محترم شمرده بر قدرت تعقل انسان

 گرایی هم در آیات تکوینی و هم دراست. توجه اسالم به عقل

شود. اما باید اذعان آیات تشریعی قرآن کریم مشاهده می

ه تعقل، ناخواستداشت که یافتن مفهوم قرآنی همچون عقل و 

کشاند که با ذهن انسان را به مفاهیم معرفتی دیگری نیز می

« یکنندگاقناع»هم ارتباط معنایی دارند و یکی از این مفاهیم، 

 که قوه تمییز و تشخیص انسان، عقل است و آدمی است؛ چرا

یا  ناعبا کمک این قوه، مسائل را تجزیه و تحلیل کرده و به اق

  رسد.عدم اقناع می

ها بر اساس چنین واقعیاتی شاهد هستیم که مردم و حکام آن

ن در مقابل احکام منطقی و عقالیی قضایی نظام اسالمی گرد

کنندگی افکار عمومی شوند. بنابراین اقناعنهند و قانع میمی

در همه ابعاد برای مکتب اسالم اهمیت دارد. رهبر معظم 

مسئوالن قوه انقالب در بیانات خویش در دیدار رئیس و 

 افکار عمومی خیلی مهم»فرمودند:  6/4/1397قضائیه مورخ 

گو و گر و دروغاست. ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه

ار زن باید با صالبت و قاطعیّت عمل کنیم؛ در مقابل افکتهمت

 با وعمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبّت وارد شد 

ن خیلی چیز مهمّی است، تا افکار عمومی تفاهم کرد؛ ای

 «.بتوانیم اعتماد افکار عمومی را جلب کنیم

ر شود این است که دمسئله مهمی که در این زمینه مطرح می

ال نظام قضایی اسالم اصل بر این است که قضات باید به اعم

سد ریعدالت بپردازند. به تعبیری در نگاه اول چنین به نظر م

به عنوان رسالت اصلی قضات که صرفاً اعمال قانون باید 

محسوب شود؛ در نتیجه پرسش مهمی که در اینجا مطرح 

 سالمشود این است که اقناع افکار عمومی در نظام قضایی امی

 بر کدام مبانی فقهی استوار است؟

با این مقدمه بنا داریم، اصل اقناع افکار عمومی را در نظام 

داده  ارسنجی قرارقضایی اسالم از منظر مبانی فقهی مورد اعتب

و به همین منظور در این پژوهش، معیارهای فقهی اقناع افکار 

عمومی نظیر آیات قرآن کریم، تمسک به سیره معصومین )ع(، 

توجه به آزادی اندیشه انسانی، استخدام ابزارهای مشروع، جواز 

گرایی و تساوی در برابر قانون را تبیین تکرار فرایند اقناع، دلیل

اما پیش از ورود به بحث اصلی، ابتدا مفاهیم پژوهش  ایم.کرده

کنندگی از منظر های اقناعرا بیان کرده و سپس انواع روش

 ایم.مکتب اسالم را مورد ارزیابی قرار داده

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 هامواد و روش. 3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

 ریفباشد. تعادر نظام قضایی اسالم، اصل بر اجرای عدالت می

مفهوم عدالت ارائه شده است. به صورت کلی  مختلفی از

 باشد که ماحصل اجرای قانونمقصود از عدالت، وضعیتی می

های قضایی است. از طرفی نیز مفهوم انصاف در فضای نظام

ارسا ی نوجود دارد. در برخی موارد، قوانین بنا به دالیل مختلف

ن و دارای خالءهایی هستند. نتیجه این است که اجرای قانو

شود که در ادبیات ناقص، منتهی به ایجاد وضعیتی می

ی نویسندگان تحت عنوان عدالت نامطلوب )یا به تعبیر علما

ال اعم شود. در مواردی که در نتیجةاسالم، ظلم( از آن یاد می

 زبورمشود، باید قانون قانون ناقض، عدالت نامطلوب ایجاد می

یل مورد جرح تعدرا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، 

عیت وض قرار داد تا از ایجاد عدالت نامطلوب اجتناب کنیم؛ این

ن باشد، هماکه در واقع ماحصل عدول از چهارچوب قانونی می

 وضعیت منصفانه است.

وقتی سخن از رعایت مقتضیات زمان و مکان و ایجاد وضعیت 

آید، یکی از متغیرهای مهم، اقناع افکار منصفانه به میان می

باشد. با در نظر گرفتن این نکته که در نظام مومی جامعه میع



 1400نامه نوآوری حقوقی،  ویژه پزشکی، حقوقمجله  انو همکار مختاری

 

 127 

 

باشد، در نگاه اول چنین به قضایی اسالم اصل بر عدالت می

رسد که اقناع افکار عمومی در نظام مزبور جایگاه نظر می

پردازند. مشخصی ندارد و قضات صرفاً به اجرای مُر قانون می

کنندگی که، اقناعدهد های پژوهش حاضر نشان میاما یافته

افکار و اندیشه عامه مردم در نظام قضایی اسالم از جایگاه 

واالیی برخوردار بوده است؛ به ویژه در بیان احکام عملی 

اسالم، همواره اصل بر این بوده که مکلفین، احکام را از طریق 

حالت اقناعی به آن عمل کنند.  قوه تعقل خود درک کرده و در

اسالم چه در مرحله وضع و چه در مرحله  به طور کلی، قوانین

است و ریزی شده اجرا بر پایه حفظ مصالح و دفع مفاسد پایه

در این رهگذر باید افکار عمومی از بابت هر دو مرحله قانع 

صورت، اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی  شود، در غیر این

 کند.اسالمی کاهش پیدا می

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

غیر اصلی پژوهش حاضر یعنی افکار عمومی، از زوایای مت

های مختلفی مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران حوزه

ا د رترین موارمختلف قرار گرفته است. در ادامه برخی از مهم

 مورد اشاره قرار خواهیم داد.

مدل اقناع افکار عمومی در قرآن کریم، مطالعه موردی »مقالة 

نوشتة اصغر افتخاری و سیدمحمدصادیق « مواجهه با منافقین

های راهبردی سیاست به چاپ کاظمی که در فصلنامه پژوهش

ترین رسیده است. از نظر نویسندگان، پدیده نفاق یکی از مهم

رم ـبوی با آن دست و پنجه نـمت نه حکوـمسائلی است ک

پراکنده بودن منافقین در جامعه مدینه و همراهی  کرد.می

دیگر مسلمانان خطر عدم همراهی مسلمانان با  ظاهری آنان با

داد. پیامبر های نبوی در مقابل منافقین را افزایش میسیاست

خدا به منظور کاهش خطر جذب دیگر مسلمانان به منافقان 

تواند دست رفتارهای متعدد اقناعی داشت که مطالعه آنها می

های یافتن به الگوی مطلوب اقناع افکار عمومی در عرصه

فرهنگی را میسر گرداند. پرسش این است که  اعتقادی و

های اقناعی رسول خدا در مواجهه با منافقین چه بوده شیوه

است؟ به منظور پاسخ به این پرسش خطابات قرآنی پیرامون 

رفتار پیامبر اکرم )ص( با منافقان به عنوان داده معین شد و 

 بهELM ل مددادن  در نهایت با اتخاذ روش تبیینی و با قرار

 آیات در آن هایمولفه جستجوی و مفهومی چارچوب عنوان

افکار  اقناع مطلوب مدل عنوان به اعتقادمحور مدل منتخب،

در  -1 باشد:ها میعمومی استخراج شد که شامل این مولفه

ن اجتماعی، آمیختن با اعتقادات و أحوزه انگیزه: آمیختن با ش

یت بخشی به نتیجه عمل و در حوزه توانایی عین -2غافلگیری، 

های درخور: در حوزه پاسخ -3تحریک اعتقادی جامعه و 

چیستی صفت منافقان، چیستی ماهیت رفتاری منافقان و 

 .(1) چیستی نتیجه نفاق

نوشتة یحیی « گذاری عمومیافکار عمومی و سیاست»مقالة 

در فصلنامة  1389کمالی و محمود غفوری که در سال 

ی عموم رسیاست به چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان، افکا

ت. گذاری عمومی اسگذار بر سیاستثیرأیکی از عوامل اصلی ت

 وست جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت ا

ثیر أظام سیاسی تـذاری نیز از ماهیت نـگرایند سیاستـف

می گذاری عموگذاری افکار عمومی بر سیاستثیرأپذیرد. تیـم

 ی متفاوت خواهد بود.با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاس

رایند ـگذاری را در فاین مقاله در صدد است این تأثیر

 .(2) گذاری عمومی مورد بررسی قرار دهدسیاست

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

همانطور که در قسمت پیشینه پژوهش مشاهده شد، موضوع 

اقناع افکار عمومی به صورت بسیار محدود مورد توجه 

ظر ر ننویسندگان قرار گرفته است. از طرفی، به واسطه اینکه د

قضات  نویسندگان و پژوهشگران حقوق اسالم، وظیفة اصلی

ر ام باشد که ایناعمال عدالت )در معنای اعمال نص قانون( می

 به نوبة خود ظاهراً موجب تضعیف جایگاه افکار عمومی در

ار افک شود، جایگاه و اعتبار اقناعفرآیند دادرسی و قضاوت می

ای در ونه سابقهـعمومی در نظام قضایی اسالم هیچگ

 های موجود ندارد.ژوهشـپ
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 ت و ضرورت پژوهشاهمی. 5-3

در ارتباط با اهمیت پژوهش حاضر باید به این نکته دقت 

یش فزاداشت که در حال حاضر با توجه به ظهور ابزار رسانه و ا

 سطح دسترسی به جریان آزاد اطالعات، افکار عمومی شدیداً 

یم بر نظم عمومی و تمام جوانب روابط در جامعه تأثیر مستق

 ترین رکن در هر نظامی حساسدارد. از طرفی دستگاه قضای

باشد که به صورت مستقیم به احقاق حقوق مردم حقوقی می

 مومیپردازد؛ از همین منظر، اهمیت جایگاه اقناع افکار عمی

راء آتوجه به قدرت افکار عمومی، چنانچه  شود. بانمایان می

ری قضایی بدون توجه به این متغیر مهم صادر شوند، در بسیا

ا از رود لیت اجرایی یا حداقل قابلیت تأثیرگذاری خاز موارد قاب

 دهند.دست می

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

در پژوهش حاضر هدف اصلی سنجش اعتبار و جایگاه اقناع 

 ه طوربرو، بررسی مبانی فقهی و  باشد؛ از اینافکار عمومی می

خاص آیات قرآن کریم، روایات و سیرة عملی معصومین )ع( 

 بررسی قرار خواهد گرفت. به همین جهت احکاممورد بحث و 

رار ـژوهش حاضر قـرة موضوعات پـواعد جزئی در دایـو ق

 .گیردنمی

 

 شناسیمفهوم. 5-5

 اقناع. 5-5-1

سی اقناع برگرفته از واژه قَنع و به معنای وقتی است که ک

اع از نظر صاحب لسان العرب نیز اقن (3) راضی و خشنود شود

صورت به چیزی معنا شده است به کشیدن دست به اقبال با 

تی است که دست به سوی آن ههنگام دعا؛ زیرا اقبال بر ج

 .(4)کشیده شده است 

اقناع یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفوذ کردن در 

به  گیرنده پیام است. یک پیام ترغیبی یک نظر یا رفتار را،

رود که این کند و انتظار میشکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می

 .(5) ودپیام در مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع ش

، برخی دیگر اقناع را به کوشش آگاهانه یک فرد یا سازمان

های فرد یا گروهی ها یا دیدگاهبرای تغییر نگرش، باور، ارزش

 .(6) کننددیگر تعریف می

 

 افکار عمومی .5-5-2

ها و باورهای افکار عمومی به معادل جمعی نظرها، نگرش

شود. فردی بخش قابل توجهی از اعضای جامعه گفته می

شناسی و علوم سیاسی از دو عبارت افکار عمومی در جامعه

 دیدگاه متفاوت مطرح است:

نویسان بر این است رایش دانشمندان سیاست و برخی تاریخگ

 که نقش افکار عمومی را در دولت و سیاست و به طور مشخص

های دولتی بررسی کنند. برخی آن را با تأثیر آن بر سیاست

هر  اند. با چنین نگاهی، این مفهوم دراراده ملی یکسان گرفته

یک چیز  زمان معین و در مورد یک موضوع خاص تنها بر

ی محصول شناسان به افکار عمومی به دیدهداللت دارد. جامعه

تر برای آن نگرند و مفهومی جامعتعامل اجتماعی و ارتباط می

ک شناسانه تا زمانی که اعضای یمتصور هستند. با نگاه جامعه

ی مومعجامعه با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار نسازند، افکار 

 حتی اگر نظرهای افراد جامعه بهموجودیتی نخواهد داشت. 

ار ها در کنار هم افکهم نزدیک باشد، اما باز هم باورهای آن

یق عمومی را شکل نخواهد داد تا زمانی که نظرهایشان از طر

های نوشتاری، دیداری، شنیداری یا اعم از رسانه-ها رسانه

ی تلفنی یا رودررو به هم منتقل شود. یا مکالمه -مجازی

شناسان برای افکار عمومی در یک زمان خاص جامعه بنابراین

و در مورد موضوعی خاص، احتمال وجود افکار عمومی 

 .(7) کنندمختلفی را مطرح می

 

 مرتبط با بحث اقناع هایمفاهیم و شیوه. 5-5-3

از یربداقناع از جمله مباحث حوزه ارتباطات انسانی است که از 

است که با توسعه  با مفاهیم متعدد و متنوعی مطرح بوده

ده وسایل ارتباط جمعی، از حالت یک ارتباط صِرف خارج گردی

کنندگی اعاقناست. بنابراین مقوله  تر شدهو مفهومی پیچیده

های مختلفی را تجریه در طول اعصار و قرون مختلف شیوه

 کرده است. 
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ال گیرد و انتقفرایند اقناع در قالب انتقال یک پیام صورت می

م، : محتوای پیاسه محور اصلی دارد که عبارتند ازهر پیامی 

ه بام. دهنده( و شیوه و روش انتقال پیظرف پیام )یعنی انتقال

کنندگی را های اقناعدر این مبحث انواع روش همین منظور

تقال ان که در زمینه ارتباطات انسانی کاربرد دارند و به عنوان

ایم و هدف از شوند مورد بررسی قرار دادهپیام استفاده می

های مشروع و معتبر را طرح چنین مطلبی این است که روش

ه یم کاز منظر فقه انور اسالم شناسایی نموده و مشخص نمای

ار حدود و ثغور استفاده نظام قضایی اسالم برای اقناع افک

ر عمومی در مقابل آراء قضایی تا کجاست؟ به همین منظور د

ترین ترین و معروفاین بخش مفاهیم مرتبط با اقناع و عمده

کنندگی نظیر مجادله، مفاقهه، مغالطه، مناظره، های اقناعروش

 ت.نگرش تبیین گردیده اس مباهته، مقایسه، تبلیغ، ترغیب و

 

 مجادله. 5-5-3-1

ی و وارمجادله برگرفته از واژه جدَل و به معنای استحکام، است

 و (8, 2) مقابله با خصم است برای منصرف نمودن از رأی او

در معانی قرآنی بیشتر به معنای منازعه و مخاصمه ناحق 

 .(9) است مطرح شده

مجادله در اصطالح به معنای مذاکره و صحبت کردن است و 

در اصطالح علم منطق عبارت است از آن که انسان از مسلّمات 

بردارى کند؛ در مقام استدالل از طرف مقابل، علیه او بهره

مقدماتى که طرف قبول دارد استفاده کند که این روش براى 

وش کردن طرف مقابل بسیار مؤثر است و قانع کردن یا خام

گونه استدالل، متین و خوب چنانچه کیفیت برخورد در این

باشد همان جدال احسن است که قرآن آن را تحسین کرده 

مفهوم مجادله در آیات قرآن کریم، در سه معنای . (10) است

مجادله حق، مجادله باطل و دفاع به کار رفته است که البته 

ها در مصادیق است. با همه معانی مترادف است و تفاوت آن

)ص( نیز معانی دقیقی از  مطالعه سنت پیامبر گرامی اسالم

ست ا آید؛ چنانکه در روایت آمدهمفهوم مجادله به دست می

)ص( بر گروهی که مشغول مجادله بودند وارد  روزى پیامبر

پیشینیان شما را جدال و »شدند و بعد از عتابشان فرمودند: 

مراء هالک کرد، مجادله را ترک گویید چرا که مؤمن هرگز در 

گر، پردازد، مجادله را ترک گویید که مجادلهبحث به ستیز نمى

ز آنکه مناقشه کند، دیده است و من در روز قیامت ازیان

 .(11) «کنمشفاعت نمی

وان از منظر معارف اسالمی زمانی به عن بنابراین شیوه مجادله

شود که کنندگی افکار مردم پذیرفته میهای اقناعیکی از روش

« مراء»به جدال احسن برسد و هنگامی که مجادله با عنوان 

 قتیانجام گیرد، از نظر مکتب اسالم پذیرفته نیست و مراء و

رد وا گمراه نمودن مخاطب است که در آن، فرد از ابتدا با قصد

 شود. بحث می

 

 مغالطـه. 5-5-3-2

ر ا دمغالطه برگرفته از واژه غلط است و به معنای هر نوع خط

 یا حوزه تصورات یا تصدیقات است؛ اعم از این که عمدی باشد

ری گر خود به خطا بیفتد یا دیگسهوی و اعم از این که مغالطه

یف یا گر در صدد تعرمغالطه را به خطا بیندازد و اعم از این که

 .(12) استدالل باشد یا نباشد

ست در مغالطه الزم نیست که نتیجه دروغ باشد؛ زیرا ممکن ا

از مقدمات راست و ترکیب  یا ای درست از مقدمات دروغقضیه

 صحیح نتیجه گرفته شود و یا مقدمات راست و با ترکیبغیر

ا رصحیح باشد لیکن مطلوب دیگری را ادا کند و قضیه دیگری 

ه زبور مغالطبه جای نتیجه حقیقی بیاورند، در همه موارد م

 شده است. بنابراین هرگاه قضیه صادق از دلیل کاذب ثابت

 .(13) گردد آن هم نوعی از مغالطه است

 رد.به عقیده برخی محققین، مغالطه دو کاربرد عام و خاص دا

در کاربرد خاص، مترادف سفسطه است و در کاربرد عام، 

 رود و مشروط به آن است کهمغالطه در خطابه نیز به کار می

 .(12) مفید اقناع باشد

 

 مناظره. 5-5-3-3

مناظره از واژه َنظر و به معنای دیدن با چشم و نگاه کردن 

 است و با هم نظر کردن درباره حقیقت و ماهیت یک امر است

و در اصطالح دانشمندان اسالمی، مراد از مناظره آن است  (4)

که ای به قصد آندو خصم نظر کنند در حکم و مسأله»که 

صواب پیدا شود و هدف اصلی از مناظره آن است که دو طرف 
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وگو، به یاری یکدیگر، به کشف حقیقت نایل آیند و گفت

 .(14) بگشایند مشکلی را

 مناظره یکی از فنون کالمی است که طرفین با استفاده از

کنند دالیل خود را اثبات مقدمات مسلّم در آن تالش می

له کنند. مفهوم مناظره اعم از مجادله است و در واقع مجاد

رود. بنابراین هایی است که در مناظره به کار مییکی از روش

ه بباشد که ر میمناظره نیز هنگامی از نظر تعالیم اسالم معتب

 جدال احسن منتهی شود.

های موفق مناظره کردن، استدالل همراه با یکی از شیوه

ده در جایگاه پرسشگر کننپرسش است به نحوی که مناظره

لفان به جای )ع( گاهی در برابر شبهات مخا انبیاء د.گیرقرار می

هایی ساده و های پیچیده، با طرح پرسشبحث و استدالل

کس ادّعایی کشاندند. هرمخاطب را به عجز می ده،بیدارکنن

پرسیدند، آنها را متقاعد هایی که از او میداشت، با پرسش

نمودند و آماده شنیدن کرده، نسبت به جهل خودشان آگاه می

کردند؛ یعنی از مرحله انکار به مرحله شک حقیقت می

رسیدند و در این زمان، آنها آماده شنیدن حقایق و در می

 .(15) شدندتیجه، پذیرفتن آن مین

 

 مُباهتـه. 5-5-3-4

 در روایت« باهِتوهُم»ای است مأخوذ از عبارت مباهته واژه

 یِب وتُم أهلَ الرَّإذا رأَی»فرماید: )ص( که می منقول از پیامبر

هِم و ن سبِّا مالبِدعِ من بعدی، فَأَظهِرُوا البراءَة منهم و أَکثرو

فی  فَسادال القَولِ فیهِم و الوقیعةِ و باهتوهم کَی ال یطمعوا فی

 بِ اللّه، یکتُهِماإلِسالمِ و یحذَرهم النّاس و ال یتَعلَّمونَ من بِدع

س از ؛ پةخرَع لَُکم بِه الدرجات فی اآللَکُم بِذلک الحسنات و یرفَ

ی یزارگذاران را دیدید، از آنان بمن، هرگاه شکّاکان و بدعت

یی و شان بدگوبارهبسیار به آنان ناسزا گویید و در نشان دهید و

 باهتی کنید و آنان را مبهوت ]و محکوم[ سازید تا به افشاگر

ز ها بر حذر باشند و اکردن اسالم، طمع نکنند و مردم از آن

ن هایشان چیزی نیاموزند. برای این کار، خداوند برایتابدعت

 .(11) «افزایدنویسد و در آخرت بر درجات شما میها میثواب

اند برخی، از بُعد فقهی مباهته را به معنای تهمت زدن دانسته

و با استناد به آن، حکم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل 

اند ولی بعضی دیگر آن را به معنای استدالل بدعت را داده

کننده دانسته و در نتیجه حکم به عدم جواز محکم و مبهوت

 .(16) اندبهتان به اهل بدعت داده

 از نظر لغوی مباهته از ریشه بُهت است که اصل آن مبهوت

شود طرف مقابل شدن است یعنی با دالیلی که ارائه می

 توان جواز بهتان زدن بهمبهوت و متحیّر شود بنابراین نمی

ر ددیگران حتی اهل بدعت را از آن برداشت نمود. از طرفی، 

 اعم ازقوانین موضوعه ایران، نسبت دروغ دادن به دیگران 

انگاری شده است و مجازات جرایمی گذار یا غیر آن جرمبدعت

ن باشد که اینظیر قذف، افترا و نشر اکاذیب در انتظار او می

 انگاری مبنای فقهی مستحکمی نیز دارد. بنابراین صرفاًجرم

 مباهته به معنای متحیر و مبهوت کردن طرف مقابل در بحث

کنندگی مجوز ای از اقناعتواند به عنوان شیوهو گفتگو می

 فقهی داشته باشد.

 

 مقایسه. 5-5-3-5

کنندگی اندیشه، مقایسه یا قیاس است های اقناعاز جمله روش

)ع( معمول  که این شیوه نیز در گفتگوهای حضرت ابراهیم

ره به بوده و ایشان برای اقناع مخاطبان از روش مقایسه بسیار

فهام و مقایسه بین است. به این صورت که با است گرفته

جوی مخاطبان را به تعقل و خدایان متعدد، وجدان حقیقت

های خدایان کرد. او در این روش با بیان ویژگیتفکر دعوت می

 .(15) گذاردها، قضاوت را بر عهده مخاطبان میو مقایسه آن

فرماید: چنانکه حضرت ابراهیم )ع( خطاب به مشرکین می

الْأَقْدَمُونَ *  بَاؤُکُمُ  وَآتُمْ قَالَ أَفَرَأَیْتُم مَّا کُنتُْم تَعْبُدُونَ * أَن»

 * ی فَهُوَ یَهْدِینِی خَلَقَنِلَّذِا*  هُمْ عَدُوٌّ لِّی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ فَإِنَّ

گفت: فِینِ؛ هُوَ یَشْفَ تُرِضْوَالَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ * وَإَِذا مَ

 کردید؟ شما و پدرانآیا دیدید چیزی را که شما عبادت می

پروردگار پیشین شما، همه آنها دشمن من هستند مگر 

 کند و کسی کهعالمیان! آن کسی که مرا آفرید و هدایت می

ا مر نماید و هنگامی که بیمار شومدهد و سیراب میمرا غذا می

 (. 80-75، دهد )شعراءشفا می

مستند به آیات فوق و آیات دیگری که با همین روش به 

شود که شیوه اند مشخص میگفتگو با مخاطب پرداخته
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کنندگی اندیشه مخاطب دارای اعتبار فقهی اقناعمقایسه برای 

 تواند مالک مناسبی برای بحث ما قرار بگیرد.بوده و می

 

 مُفاقهـه. 5-5-3-6

ا ، بواژه مفاقهه برگرفته از کلمه فقه و به معنای فهم عمیق

ا ، بیکدیگر واپژوهیدن علم، مباحثه کردن و بر او غلبه کردن

و در اصطالح  (17) تیکدیگر بحث کردن در علم فقه اس

 که عبارت است از فهم عمیق.« فقه»مترادف است با معنای 

ز اواژه مفاقهه به معنی درک کردن و فهمیدن عمیق است اما 

لوم تر از سایر عآنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریف

اند و به همین دلیل، اند، فقط فهم دین را فقه نامیدهدانستهمی

 نامندای فهم عمیق دینی را مفاقهه میبحث و گفتگوی بر مبن

(4 ,18).  

یا، ی الدنالفقیه حق الفقیه الزاهد ف انّ»فرماید: امام باقر )ع( می

ه اهلل علیه وآلالراغب فی االخرة المتمسک بسنة النبی )صلى

 عالقه و نسبتوسلم(؛ فقیه آن کسى است که نسبت به دنیا بى

. (11) «مند و به سنت پیامبر رفتار کندبه آخرت عالقه

فرماید: همچنین در روایت پیامبر )ص( آمده است که می

 دین را بشناسد، بلکه دین را فقیه آن کسى است که نه فقط»

 «. باور کند

دی ونیپبا توجه به روایات مذکور، باید اذعان داشت که مفاقهه 

ی تواند براتنگاتنگ با باور و اعتقاد دارد و روش مفاقهه می

ای بسیار مفید باشد و ها شیوهکنندگی افکار و اندیشهاقناع

 باشد.کننده، قوه تعقل انسان میمخاطب اصلی بحث

 

 تبلیـغ. 5-5-3-7

رخی ب. (4) تبلیغ از واژه بَلَغَ به معنای رساندن مکرر است

بلیغ اند که در تمحققین تفاوت تبلیغ با ابالغ را در آن دانسته

 ى آناین صورت، معناى لغو تکرار و تأکید نیز وجود دارد، در

شود. تبلیغ، نوعی ارتباط به مفهوم اصطالحى نزدیک مى

های فشار، ها، احزاب سیاسی و گروهناعی است که دولتاق

های مردم به کار ها و نگرشبرای تغییر یا تقویت دیدگاه

 .(19) گیرندمی

 رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه

لی ر عمدو کار اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کا»فرمودند: 

ی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است. تبلیغ بایستی به معنا

رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ 

 نّیباید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد. خب این یک کار ف

 است، یک کار هنری است؛ این امروز در دنیا دارد در سطح

« دهندن میگیرد که سیاه را سفید نشامیبسیار وسیعی انجام 

له در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه )بیانات معظم

6/4/1397.) 

بر خالف جامعه اسالمی، در جوامع غربی تبلیغ بار منفی 

 کننده دروغ است و به تعبیر محققینداشته و معمواًل تداعی

ار غربی، تبلیغ عبارت است از ایجاد تغییرات مطلوب در افک

 اىاهداف مشخص به هر وسیله عمومى به منظور رسیدن به

کند و در اما در مکتب اسالم، هدف وسیله را توجیه نمی (20)

ه زمینه تبلیغ نیز باید دقت شود که برای حاصل کردن نتیج

ای تمسک نشود و باید از ابزار مشروع مطلوب، به هر وسیله

 استفاده نمود تا اثرگذاری مثبت داشته باشد.

 

 ترغیب . 5-5-3-8

ه بفکار، ترغیب است کنندگی اهای اقناعیکی از ابزارها و روش

 وسات کننده در کنار ابزار عقل از ابزار احسانحوی که ترغیب

های کالمی و گیرد؛ به عبارتی، مهارتفشار روانی نیز بهره می

ناپذیر را ایجاد برد تا فرآیندی مقاومتغیرکالمی را به کار می

شه اند و منظور، حرکت اندیکند. الزمه اقناع را تحرک دانسته

 گر یا متأثر ازی از آنچه هست، به سمت خواست ارتباطانسان

 .(19) وی

ترغیب یک فرایند پیچیده مداوم و دارای کنش متقابل است 

که در آن یک فرستنده و یک گیرنده با نمادهای شفاهی و یا 

ها ریق آنـه از طـیابند کیـمغیرشفاهی به هم پیوند 

شونده نفوذ کند. بنابراین کوشد در ترغیبمیکننده رغیبـت

چنانچه ترغیب مخاطب . (5) اقناع یک عملیات دو سویه است

ای باشد که فشار روانی بر وی تحمیل برای اقناع شدن به گونه

نشود و آن شخص به صورت آزادانه مطالب ما را بپذیرد 

توان گفت چنین ترغیبی مشروع است اما اگر ترغیب با می
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هایی باشد که فرد را مستأصل نماید و آزادی را از شیوه

 های اسالم پذیرفته نیست.مخاطب سلب کند از منظر آموزه

های بندی این بخش باید گفت چنانکه بیان شد، شیوهدر جمع

مختلفی برای اقناع نمودن مخاطب وجود دارد که در عرصه 

 ا درکنندگی نسبت به آرای کیفری نیز کاربرد دارند اماقناع

ها مشخص شد که روش مغالطه اعتبارسنجی فقهی این روش

ی مانزفقهی نبوده و روش مباهته نیز  به کلی مورد قبول منابع

 حیردارای مشروعیت و اعتبار است که صرفاً برای مبهوت و مت

ت کردن طرف مقابل به کار رود وگرنه چنانچه مباهته به سم

 وبهتان زدن تمایل پیدا کند، چنین روشی نه از سوی شارع 

فقه اسالمی و نه از نظر قواعد عمومی حقوق موضوعه 

اع تواند برای اقن. بنابراین، سیستم قضایی میپذیرفتنی نیست

های افکار عمومی در رابطه با احکام و آرای صادره از روش

ای که در این بخش بیان شده به خوبی معتبر و پذیرفته شده

 بهره ببرد.

 

 کنندگی افکار عمومیمعیارهای فقهی اقناع. 5-6

 ب اسالمها از جمله ضروریات مکتاقناع کردن افکار و اندیشه

رای قانع نمودن که خداوند متعال ب آید تا جاییبه شمار می

یکی  جزهمردم، به پیامبران خود اذن معجزه را داده بود زیرا مع

ر های پذیرش ادعای پیامبران بوده و موجب اقناع افکااز روش

توان گفت که قانع شدن گردید. به همین دلیل میمردم می

 ای دارد. همیت ویژهعقول مردم برای دین اسالم ا

کنندگی افکار عمومی در نظام قضایی اسالم نیز توجه به اقناع

گذاری و اجرای قوانین در اسالم بر اهمیت داشته و بنیان قانون

است و در این  پایه حفظ مصالح و دفع مفاسد گذارده شده

رهگذر باید افکار عامه مردم از تقنین و اجرای قوانین قانع شود 

 است در غیر این لب به عنوان یک اصل پذیرفته شدهو این مط

گردد. صورت سیستم قضایی اسالم به هدف خود نائل نمی

هنگامی که نظام عدالت کیفری در منظر عامه مردم معتبر 

باشد، ناخواسته افراد را به احترام گذاشتن به این نهادها و 

از کند و همین امر باعث تبعیت مردم ها ملزم میقوانین آن

شود. در مقابل چنانچه مردم از نظام عدالت کیفری قوانین می

گذارند و به رضایت نداشته باشند، به قوانین نیز احترام نمی

 یابد.ها افزایش میهمین نسبت تمرد از قوانین و نقض آن

ها از شدن مردم و حتی حکومت های متعددی از اقناعنمونه

 انکهکنون وجود دارد؛ چننظام قضایی اسالم از صدر اسالم تا 

نشین وقتی شهر مسیحی»نویسد: صاحب کامل فی التاریخ، می

 المسمرقند در زمان عمربن عبدالعزیز توسط فرمانده قوای اس

مقررات اسالم تسخیر شد، مردم این  فبا شبیخون و برخال

ه نان را بآهت به خلیفه شکایت بردند. خلیفه شهر از این ج

بن حاضر پس از قت ارجاع داد. احاضر بلخی قاضی وابن

 رسیدگی و احراز حقانیت مردم شهر اقدامات جنگی یاد شده

 آن را محکوم کرد و حکم به لزوم تخلیه شهر داد. خلیفه نیز

گونه عدالت و حکم را پذیرفت و اجرا کرد. مردم که این

م دادگستری را در اسالم دیدند از مسیحیت بازگشته و اسال

 .(21) «آوردند

هرچند که موضوع اقناع مخاطب به صورت مستقل در مباحث 

ز فقهی تصریح نشده است، لکن این بحث به عنوان یک جنبه ا

توان شود و میعلم فقه در عرصه فقه اجتماعی مطرح می

کنندگی افکار ها و معیارهای متنوعی را برای جواز اقناعمالک

ترین ها در ذیل این بحث بیان کرد. در ادامه مهمو اندیشه

از  ها توجه نمودمعیارهایی را که باید در فرایند اقناع بدان

 فقهی م. معیارهایایمنظر مبانی فقهی مورد بررسی قرار داده

جه )ع(، تو ن کریم، سیره معصومین: آیات قرآبحث عبارتند از

ون، گرایی، تساوی در برابر قانبه آزادی اندیشه انسانی، دلیل

 به استخدام ابزارهای مشروع و جواز تکرار فرایند اقناع که

 است.  تفصیل بیان گردیده

 

 آیات قرآن کریم .5-6-1

ای قرآن کریم به عنوان کالم خداوند متعال، اگرچه معجزه

یرقابل تحدی است لکن فهم آن مبتنی بر بدیل و غبی

تواند با گیری از قوه تعقل انسان است و هر انسانی میبهره

ای متفاوت از آن ببرد. اما توجه به ظرفیت وجودی خود، بهره

فارغ از این جامعیت، آیات قرآن دارای استدالالت متقن و 

کنندگی باالیی برخوردار مستدل منطقی بوده و از اقناع

د؛ چنانکه با تأمل در این آیات شریفه و جستجو در هستن
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ها خوریم که افراد، شخصیتقصص قرآنی به موارد زیادی برمی

و حتی موجوداتی مانند اجنه و فرشتگان با استدالالت منطقی 

اند. بنابراین در بحث اعتبارسنجی مبانی فقهی اقناع اقناع شده

هی یعنی آیات ترین دلیل فقتوان به محکمافکار عمومی می

قرآن کریم استناد نمود که در ادامه برخی از معارف قرآنی 

 ایم.مرتبط با بحث را بیان کرده

ی های قرآنی در باب اقناع افکار عمومی، ماجرایکی از نمونه

 )ع( و همسر عزیز مصر است که بعد از شهادت یوسف پیامبر

اهی گندادن شاهدى از خاندان آن زن، عزیز مصر در مورد بی

که  گونه استدالل کرد)ع( قانع شد؛ زیرا آن شاهد این یوسف

کاذِبِینَ َو  مِنَ الْ هُوَوَتْ إِنْ کانَ قَِمیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَ.... »

« دِقِینَنَ الصَّاوَ مِهُ إِنْ کانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ َفکَذَبَتْ وَ

 (.27، )یوسف

قرآن کریم مستفاد است که از )ع( در  از قصه حضرت یوسف

گناهی یک سو، شاهدی که توانست عزیز مصر را در مورد بی

 )ع( قانع کند، از مقدمات عقالنی و مستدل استفاده یوسف

 کرد و از سوی دیگر، عزیز مصر نیز انسان متعصب و لجوجی

 گرنهچنین استدالل محکمی قانع نشود و نبود که بخواهد با

یرا پذیر نیست؛ زبل به این سادگی امکاناقناع اندیشه طرف مقا

ممکن است مخاطب نسبت به اقناع لجاجت داشته باشد و بر 

 تفکر اشتباه خود متعصبانه اصرار ورزد.

سوره  کنندگی،یکی دیگر از اشارات قرآن کریم به بحث اقناع

 ، داستان حضرت موسی و خضر69-67مبارکه کهف، آیات 

 ( برای اقناع نمودن موسیلسالم( است که خضر )عا )علیهم

های )ع( مبنی بر عدم تحمل و شکیبایی او در همراهی با روش

 یاش سه کار عجیب انجام داد که از قدرت تحمل موستعلیمی

یان ای که پیرامون این داستان ب)ع( خارج بود. از آیات شریفه

یل و حقایق )ع( با بیان دال شود که خضرشده استنباط می

 ی )ع( را اقناع کرد.افعال خود موس

نمونه دیگر از این بحث، عذاب خداوند نسبت به قارون بود که 

اقناع توده مردم را به همراه داشت؛ مردمی که فقط ظاهر 

)ع( مبنی بر فساد  دیدند و با سخنان موسیثروت قارون را می

: فرمایدمی 80که در سورة قصص آیه و طغیان قارون و این

اند و عمل صالح انجام ى که ایمان آوردهثواب الهى براى کسان»

شدند. لذا خداوند اراده نمود تا قانع نمی« دهند بهتر استمى

ها راه از طریق به تفکر انداختن و بیداری ساختن ذهن آن

هد؛ چنانکه بعد از دیدن عذاب هدایت را به این افراد نشان د

ون، همان مردمی که پیش از آن آرزو داشتند به جای قار

گاه که صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر ارون باشند، آنق

کس ى بر ما! گویى خدا روزى را بر هروا»زمین دیدند، گفتند: 

گیرد! اگر خدا دهد یا تنگ مىاز بندگانش بخواهد گسترش مى

برد! اى بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو مى

 (.81، )قصص« شوندمىواى گویى کافران هرگز رستگار ن

 هدف از چنین عذابی، اقناع آن دسته از مردمی بود که در

سوختند تا به این نتیجه برسند که آرزوی ثروت قارون می

 از ؛ زیرا آنها با دالیل مؤمنانز در مشیت الهی استهمه نی

ه سخنان باطل و آرزوهای اشتباه خویش دست برنداشتند، بلک

 ها را به اندیشیدن و دررون، آنمشاهده عذاب الهی برای قا

 .(22) نتیجه اقناع فکری راهبر شد

ن خصوص اقناع افکار عمومی، جریااز جمله مصادیق قرآنی در

)س( است که بدون  تهمت مردم نسبت به حضرت مریم

قوم  رایداشتن همسر، فرزندی را به دنیا آورده بود و این امر ب

الل ستدااو بسیار عجیب و غیرقابل باور بود. در این لحظه باید 

ع مردم را قان)س( بتواند  محکمی وجود داشته باشد تا مریم

)ع(  یسیکرده و از خود رفع تهمت نماید. اما از آنجا که تولد ع

بدون داشتن پدر معجزه الهی است بنابراین چنین پدیده 

ا عجیبی به هیچ وجه برای عقول مردم قابل پذیرش نیست. لذ

ع( )خداوند متعال برای اقناع اندیشه مردم معترض، به عیسی 

گهوار سخن گفت. هرچند که  که نوزاد بود امر کرد تا در

ای یک معجزه الهی بود و مداومت ندارد اما چنین واقعه

 مومسخنرانی نوزادی در گهواره به قدری تأثیرگذار بود که ع

  رد.کمردم را در بهت و حیرت فرو برد و افکار آنان را قانع 

جریان پرسش و پاسخ فرشتگان از خداوند در جریان خلقت 

کنندگی است که های اقناعز نمونهیکی دیگر ا )ع( آدم

وَ إِْذ قَالَ رَبَُّک لِلْمَلَئکَةِ إِنىِّ جَاعِلٌ فِى اْلأَرْضِ خَلِیفًَة  »فرماید: می

قَالُواْ أَ تجَعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ نحْنُ نُسَبُِّح 

اوند در پاسخ به خد (.30، )بقره« بحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ....

، )بقره« إِنىِّ أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُونَ»... پرسش فرشتگان فرمود: 
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)ع( و  ( و سپس به جای تعریف و تمجید بیهوده از آدم30

همچنین به جای تأکید بر مبرّی بودن آدم از فساد، مقام 

)ع(  علمی وی را برای فرشتگان آشکار نمود و اسماء را به آدم

اگر »ها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: آنآموخت و بعد 

(. 31، )بقره« گویید، اسامى اینها را به من خبر دهیدراست مى

به عقیده برخی پژوهشگران قرآنی واقع این که خداوند، دانش 

آدم )ع( را به رخ فرشتگان کشیده برای آن است که دلیل 

 شوند تصمیم و انتخاب الهی و خالفت آدم را بفهمند و قانع

(23). 

نی نساهرچند که در این واقعه قرآنی، اقناع در حوزه اندیشه ا

توان آن را یکی از و مربوط به فرشتگان است اما می رخ نداده

ز ابارزترین مصادیق اقناع عمومی توسط قرآن دانست که هدف 

توان بیان آن به تکاپو انداختن اندیشه انسانی است؛ زیرا می

ود منطقی متقاعد نم این دالیلها را نیز با اندیشه همه انسان

ز اخی که ذات انسان مبتنی بر فساد و خونریزی نبوده و اگر بر

هاست و شوند به خواست خود آنها مرتکب فساد میانسان

 ارتباطی به آفرینش او ندارد.

ها کنندگی افکار و اندیشهخصوص آیات مربوط به اقناعدر

ا در این مجال همصادیق متعددی وجود دارد که بیان همه آن

یر گنجد و محققان را به مطالعه برخی از این آیات و تفاسنمی

 دهیم.ها ارجاع میپیرامون آن

 

 سیره معصومین )ع( .5-6-2

کنندگی افکار توان برای اعتبارسنجی اقناعمعیار دیگری که می

عمومی در عرصه فقه اسالمی مطرح نمود، استناد به سیره 

لهی ه ایشان در روند اجرای احکام اک )ع( است؛ چرا معصومین

 چه در مقام حاکم و چه در مقام مشاوره به حکام و قضات،

اند که در همواره به اقناع نمودن افکار عمومی توجه داشته

 ایم.هایی از این موضوع پرداختهادامه به بیان نمونه

واژه سیره به طریقه و روش است و در اصطالح نیز عبارت 

یا  ها در طول تاریخ بر انجام کاری ولی انساناست از بنای عم

وش ربر ترک آن به عبارت دیگر، سیره عبارت است از استمرار 

رک و شیوه مستمر عملی در میان مردم بر انجام کاری و یا ت

 .(25, 24) عملی

سیره عبارت است از تداوم و استمرار سیرت و روش عملى 

در  یرهسمردم یا جمعى از آنان بر انجام دادن یا ترک کارى. از 

هاى دستیابى به احکام شرع از راهاصول فقه به عنوان یکى 

اند، چنانکه در فقه نیز بر احکام گوناگون در سخن گفته

 .(26) اندهایى بدان استناد و استدالل کردهباب

رفاً ، صسیره، خواه مفاد آن انجام دادن فعلى و یا ترک آن باشد

بر مشروعیت اصل فعل یا ترک داللت دارد، نه وجوب، 

وع بودن استحباب، حرمت و یا کراهت آن. البته الزمه مشر

ها، از ها است، مانند برخى امارهبعضى امور، وجوب عمل به آن

ع قبیل خبر واحد و ظواهر کلمات؛ زیرا عمل به اماره مشرو

نخواهد بود مگر آنکه شارع براى رساندن احکام خود به 

 مکلفان، آن را حجت قرار داده باشد و تمسک به حجت شرعی

 رفتنبه احکام و فرا گو عمل به آن واجب است؛ زیرا دستیابى 

  .(28, 27) باشدآن بر مکلفان واجب مى

ز سیره به لحاظ بناى عملى بودن آن براى همه و یا جمعى ا

 شود:مردم، به دو نوع تقسیم می

 شود وىمسیره عقال که از آن به بناى عقال نیز تعبیر  -الف

 منظور از آن، روش عملى عقالى هر ملیّت و مذهبى است که

البته به تنهایى حجّت و دلیل حکم شرعی نیست، مگر در 

 وید افقت شارع مقدس با مفاد آن. احراز تأیصورت تأیید و مو

به  قالموافقت شارع بستگى به نوع بناى عقال دارد. گاه بناى ع

ز رود؛ زیرا ااى است که انتظار همسویى شارع با آنان مىگونه

 ورتناحیه شرع مانعى بر سر راه سیره وجود ندارد. در این ص

ى رده، بدیهاگر ثابت شود شارع از عمل به سیره عقال منع ک

است که سیره حجیت نخواهد داشت. در مقابل، عدم ثبوت 

 به چنین منعى از ناحیه شارع، بیانگر این است که شارع نیز

 فادمعنوان یکى از عقال، بلکه رئیس و رهبر آنان، موافق با 

 سیره است، مانند بناى عقال بر عمل به خبر ثقه و ظواهر

 .(26) کلمات

د مانع، اى است که به دلیل وجواما اگر بناى عقال به گونه

رود شارع با روش آنان موافق باشد. در این صورت، انتظار نمى

برگیرد، مانند و بناى عقال امور شرعى را نیز دراگر قلمر

استصحاب عدم ثبوت منع از ناحیه شارع در کشف از امضا و 

کند؛ لیکن اگر جریان تأیید وى نسبت به مفاد سیره کفایت مى
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باشد، صرف عدم ورود منع از بناى عقال در حوزه شرع قطعى ن

بلکه  ناحیه شارع، دلیل موافقت وى با بناى عقال نخواهد بود؛

نیازمند دلیلى خاص و قطعى بر موافقت شارع با بناى عقال 

 .(26) است

د تواند مدرک و مستنسیره عقال، تنها زمانی حجیت دارد و می

یک حکم شرعی قرار بگیرد که دو شرط داشته باشد: نخست 

 دوم ادامه داشته است و شرطاینکه بدانیم که تا زمان معصوم 

اینکه دلیل دیگری داشته باشیم که نشان دهد، شارع این 

 اشدسیره را یا قبول کرده باشد یا حداقل آن را رد نکرده ب

(28). 

سیره متشرعان که مراد از آن، روش عملى گروهى از  -ب

اند، مردم از آن جهت که مسلمان و یا شیعه دوازده امامی

باشد. این نوع سیره در حقیقت نوعى اجماع، بلکه مى

معتبرترین نوع آن است؛ چه اینکه اجماع عملىِ همه 

اع حالى که اجم مسلمانان، اعم از علما و غیر آنان است؛ در

 باشد. در کلمات فقها از این نوعقولى تنها اجماع علما مى

  .(26) سیره به اجماع فعلى نیز تعبیر شده است

 سیره مشترعه، از نظر حجیت به سه صورت است:

ها، علم داریم که در زمان حضور یرهسدر برخی از  -الف

ن آمعصومین نیز جریان داشته است؛ خواه خود معصوم نیز به 

کرده است. در این  که آن را تقریرکرده است یا اینعمل می

مورد، بدون شک، این سیره حجت قطعی است و به تنهایی 

 تواند دلیل و مدرک برای حکم شرعی قرار بگیرد.می

دانیم که این سیره بعد از عصر رد، میدر برخی موا -ب

ی معصومین ایجاد شده است. در این صورت، قطعا دلیل مستقل

م ع استنباط حکبر حکم شرعی نیست؛ زیرا تنها مستند و منب

شرعی، قرآن کریم و سنت معصومین است. عمل مشترعه، 

جدای از سیره معصومین نیز حجیتی ندارد؛ زیرا گاه عمل 

 دینداران، بر اساس هوای نفس و سهل انگاری در عمل کردن

که در  مطابق با احکام شرعی است نه بر اساس دلیلی شرعی

 دسترس آنان بوده ولی به ما نرسیده است.

در برخی موارد نیز، شک داریم که در عصر معصومین بوده  -ج

یا بعد از ایشان ایجاد شده است. در چنین مواردی نیز 

توان به این سیره اعتماد کرد و به اعتماد آن، موافقت نمی

 معصوم را به صورت قطعی و یقینی به دست آورد.

توان گفت که استمرار شیوه و بنابراین به طور خالصه می

 یره، اگر در میان همه عقال منظور باشد، این سیره را سروش

اص عقال و اگر همه مسلمانان یا پیروان مذهب و یا گروهی خ

 نامنداز مسلمانان مورد نظر باشد آن را سیره متشرعه می

(28). 

 از با عنایت به مطالبی که بیان شد و مصادیقی که در ادامه

کنندگی احکام و آرای سیره معصومین )ع( در مورد اقناع

عه قضایی ذکر شده است، منظور ما از سیره، همان سیره متشر

 است. 

 

حضور دانشمندان و افراد عادل در جلسه . 5-6-2-1

 مشارکتی(رسیدگی )دادرسی 

حضور دانشمندان و افراد عادل در جلسه رسیدگی نوعی 

شود که منجر به صدور حکم دادرسی مشارکتی محسوب می

شود و در نتیجه چنین تری میتر و کم اشتباهتر، منصفانهجامع

 صدور حکمی، اقناع عمومی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا

م به ومی باشند. الزتوانند نماینده افکار عمجمع دانشمندان می

 ای در جرایم مطبوعاتی تقنین شدهذکر است که چنین مقوله

ر قانون مطبوعات، حضو 34گذار به موجب ماده است و قانون

 43ماده هیئت منصفه را الزامی دانسته است و مستند به 

 وردمقانون مزبور، هیئت منصفه قبل از صدور رأی دادگاه، در 

تهم و استحقاق یا عدم استحقاق بزهکار بودن یا نبودن م

 تخفیف مجازات )در صورت بزهکار بودن( نظر خود را اعالم

اعالم همین ماده، پس از  1نماید. سپس به موجب تبصره می

خصوص مجرمیت یا برائت متهم نظر هیئت منصفه، دادگاه در

اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی 

 نماید.می

قانونی نشان از این دارد که عقل و خرد جمعی  چنین مقرره

تواند در صدور آرای قضایی مؤثر باشد چرا که ماهیت می

دهد که این جمع متشکل از اعضای هیئت منصفه نشان می

دانشمندان و افراد عادلی است که سعی در دادرسی منصفانه و 

 37و  36گرایی دارند. زیرا از جمع مواد به دور از هرگونه جانب
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آید که اعضای هیئت منصفه از میان میقانون مطبوعات بر

دانشگاه،  روحانیون، اساتیدهای مختلف اجتماعی نظیر گروه

نگاران، وکالی پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه

دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، 

ردد با شرط گبسیجیانی تشکیل میکشاورزان، هنرمندان و 

سن و تأهل، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر  30داشتن حداقل 

کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صالحیت 

علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. بنابراین چنین 

شوند و رأیی افرادی به نوعی نماینده عامه مردم محسوب می

 تواندر شود میها صادت و نظر آنکه بر مبنای مشور

 کننده باشد.اقناع

 گیری از حضور عالمان و افراد عادل در سیره معصومینبهره

ود ای مستلزم وج)ع( نیز کامالً مشهود است. البته چنین رویه

یک دادرسی علنی است که در شیوه محاکمات امیرالمؤمنین 

ر )ع( د است که علی )ع( وجود داشت. در تاریخ ذکر شده علی

وفه سکویی را اختیار کرده بودند مخصوص قضاوت مسجد ک

شد و زمانی که به حضرت خبر نامیده می« القضاءدکّة»که 

کند به وی فرمود: رسید که شریح قاضی در منزل قضاوت می

تر شریح در مسجد بنشین و قضاوت کن زیرا که این عادالنه»

اش بنشیند و قضاوت است و این ضعف قاضی است که در خانه

 .(29) «دکن

 ادلعهنگامی که دادرسی علنی باشد، مجال ورود افراد عالم و 

م صادره نیز شود و مطمئناً حکبه فرایند دادرسی فراهم می

ن کنندگی بیشتری دارد و از طرف دیگر قاضی نیز اطمینااقناع

دارد. صاحب کند که بر مسیر حق قدم برمیپیدا می

بر قاضی مستحب است قبل از »فرماید: األفهام میمسالک

ای که صدور رأی با مجتهدان و عالمان در مورد مسأله

که  خواهد رأی دهد بحث کند مخصوصاً در مسائلیمی

 .(30) «مدرکش معلوم نیست

مستحب است »فرماید: الفائدة و البرهان نیز میصاحب مجمع

 علما را در مجلس حکم حاضر کنند تا اگر در حکم اشتباهی

تذکر دهند و مستحب است برای قاضی اگر حکم مسئله شد، 

را ندانست سؤال کند و یا اگر دلیل حکمی برای وی مشکل 

 .(31) «بود با آنان مشورت کند

مستحب است قاضی در »فرماید: صاحب جواهر نیز میمرحوم 

مجلس قضاوت خود افرادی را حاضر کند که عالم به احکام 

ند و توانند او را متوجه اشتباهش کنهستند؛ زیرا این افراد می

نان ز آاالزم نیست این افراد مجتهد باشند؛ زیرا منظور، تقلید 

ا بن افراد و نیست بلکه منظور این است که قاضی با وجود ای

ن ای توجه به آگاهی آنان با طمأنینه بیشتری حکم صادر کند و

 «پذیر استتر از حد اجتهاد نیز امکانکار با وجود افراد پایین

(27). 

قاضی باید افرادی »فرماید: المتقین میجهمچنین صاحب مناه

و م ااز اهل علم را در محضرش حاضر نماید تا شاهد و ناظر حک

 گر درباشند تا اگر خطایی رخ داد وی را آگاه سازند یا ا

 .(32) «ها استفاده کنداز نظر آن ای ایجاد شدای شبههمسئله

القضاء حضور عالمان و بهایی )ره( نیز در بیان آدابمرحوم شیخ

اهل  یبرخی از علما. (33) داندجمعی از عدول را مستحب می

اند که مستحب است در مجلس قضا، فقیهان از تسنن نیز گفته

 ها راجع بههر مذهبی حاضر باشند و چنانچه ممکن باشد با آن

 .(34) موارد مشکل مشورت شود

ه توان گفت کو امامیه، میبا عنایت به آراء فقهای عظام عامه 

نی حضور افراد عالم و عادل در فرایند دادرسی و همچنین عل

بودن آن امری ضروری است که در حقوق موضوعه کمتر بدان 

است و عرصه فقه توجه بیشتری به این موضوع  توجه شده

حال، حضور متخصصان و عدول  مهم داشته است. به هر

عمومی نسبت به صدور آرای  کنندگی افکارتواند در اقناعمی

د أییتکیفری تأثیر مثبتی داشته باشد خصوصاً در این مورد که 

هت جتوان از چنین ظرفیتی در فقها را نیز به همراه دارد و می

 ارتقای کار قضا استفاده نمود.

 

 گیری از دالیل علمی هرهب .5-6-2-2

مه عا کردن افکار و اندیشه یکی از ابزارهای مفید برای اقناع

 تبرمردم، استفاده از دلیل است و این دلیل باید متقن و مع

ره باشد تا مورد پذیرش مخاطب قرار گیرد. چنین امری در سی

 ها نیز فراوان مشهود است. در ادامه)ع( در دادرسی معصومین

ای بسنده شده است که با بحث حاضر مرتبط به ذکر نمونه

 باشد.می
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ست که در )ع( نقل شده ا های حضرت علیدر باب قضاوت

)ع( دو زن در یک وقت وضع حمل کردند و  عهد حکومت علی

یکی صاحب پسر و دیگری صاحب دختر شده بود. روزی زنی 

 د وورآ، پسر دیگری را از گهواره بیرون که دختر زاییده بود

 دختر را به جای آن گذاشت و مدعی شده بود که پسر از آن

 )ع( مراجعه ع مرافعه به علیاوست. به همین دلیل برای رف

ن کردند. حضرت برای حل این دعوی، دستور داد شیر هر دو ز

تر بود پسر متعلق به صاحب آن را بسنجند و هرکدام سنگین

 .(37-35) «شیر است

نکته جالب در این واقعه تاریخی این است که هم اکنون 

 اند که شیر نوزاددانشمندان و محققین به این نتیجه رسیده

ژوهشی که در تر است و در پپسر از شیر نوزاد دختر سنگین

در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است  1390سال 

 ادراین امر از نظر علمی اثبات گردیده که سطح لپتین شیر م

ح سط ودر دو گروه فرزندان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت دارد 

 کند اما مکانیسملپتین شیر مادر با جنسیت فرزند تغییر می

 .(38) این پدیده ناشناخته است

 )ع( بدین جهت استناد ما به این روایت در بیان سیره علی

 ه برای اقناع کردن افکار مردم، دادگاهاست که بگوییم ک

تواند در راستای تشخیص ارزش و اعتبار دلیل، هرگونه می

 ها و ابزارهاییتحقیق و تفحص علمی را انجام دهد و از روش

 بهره گیرد. ،که در کشف حق از باطل مؤثر است

 

 گیری از آیات قرآن برای اثبات ادعابهره. 5-6-2-3

ها سخن ث است و استناد به بهترینِالحدیقرآن کریم، احسن

ز اتواند کمک شایانی به استدالالت ما کند و این برگرفته می

)ع( در خطبة  خصوصیات قرآن کریم است که حضرت علی

قرآن »فرماید: های قرآن میالبالغه درباره ویژگی نهج 183

جت حاى است بازدارنده، ساکتى است گویا و دهندهفرمان

 شانآفریدگانش، که بر آن ]یعنی قرآن[ از ای خداوند است بر

مام ا تپیمان گرفته، و همه را در گرو آن قرار داده، نور آن ر

 «.گردانید، و دینش را با آن کامل ساخت

های خود )ع( به ویژه امیرالمومنین )ع( در قضاوت معصومین

کردند. در ها استناد میبسیار از آیات قرآن بهره برده و به آن

های علی )ع( نقل شده است که یکی دیگر از قضاوتمورد 

مردی نزد خلیفه دوم آمد و شکایت کرد که همسرش سر 

شش ماه وضع حمل نموده در حالیکه وی در جنگ به سر 

برده است بنابراین اقدام به نفی ولد کرد. خلیفه از حضرت می

در داوری شتاب مکن »)ع( مشاوره گرفت و ایشان فرمود:  علی

و حضرت برای اقناع کردن افکار « گویدن راست میزیرا ز

عمومی در مورد صدور این رأی به آیات قرآن استناد کردند که 

( 15، )احقاف« وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»فرماید: می

( فلذا 233، )بقره« ادَهُنَّ حَوْلَیِْن کَامِلَیْنِوَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَ»

دو آیه را جمع کردند و فرمودند اقل حمل برای یک زن این 

 .(37) شش ماه است

ع( بر ) یبا عنایت به واقعه مزبور، باید اذعان داشت که سیره عل

ه بها با استناد محاکمات و دادرسی این مبنا بود که در برخی

نمود چرا که حجیت آیات آیات قرآن حکم مقتضی را صادر می

 د.کنندگی زیادی دارنوحی بر مردم پوشیده نیست و توان اقناع

 

 توجه به ظرفیت مخاطب. 5-6-2-4

یکی از نکات مهمی که در قرآن کریم، احادیث و سیره 

رار سی مورد توجه قشنا)ع( در ارتباط با مخاطب معصومین

ها و استعدادهای طبیعی و دارد، تفاوت مردم از نظر ظرفیت

 دهازناکتسابی و میزان تأثیرپذیری آنان از تبلیغات مفید و س

ها، هر سخنی برای هرکسی است. با در نظر گرفتن این تفاوت

ا ی یمفید و سازنده نیست. چه بسا نوعی از تبلیغات برای فرد

ما برای فرد یا جمع دیگری غیرمفید و جمعی مفید باشد ا

اند که در بار باشد. از این رو انبیای الهی موظف بودهحتی زیان

 تبلیغات خود، ظرفیت فکری و روحی مردم را در نظر داشته

  .(39) باشند

)ع( به  توجه به ظرفیت وجودی مخاطب در سیره معصومین

)ع(  )ص( و علی وضوح قابل مشاهده است چنانکه رسول اکرم

فرمایند که باید با مردم به اندازه عقلشان در تعابیری مشابه می

کنندگی هر چه همچنین برای اقناع. (40, 11) سخن گفت

بهتر مخاطب، پیام ما باید متناسب با شخصیت، فرهنگ، شغل، 

... مخاطب باشد. مثاًل عواطف و حاالت روحی، جنسیت، سن و

ای که برای سران ممالک دیگر نامهپیامبر )ص( هنگامی 
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نوشتند، متناسب با جایگاه و شخصیت آنها از الفاظ می

کردند و یا در مواقعی که سروکارشان با محترمانه استفاده می

گشودند و یا چنانچه در افتاد، زبان کودکی میکودکان می

آمدند، به عواطف و حاالت صدد تبلیغ یا موعظه مردم برمی

 توجه داشتند.ها روحی آن

 

 کنندگی غیرمستقیمقناعا .5-6-2-5

تردیدی نیست که فرایند اقناع باید به صورتی انجام شود که 

بیشترین تأثیر را در مخاطب ایجاد کند اما باید اذعان داشت 

و گاهی  که همیشه این تأثیرگذاری به صورت مستقیم نبوده

ع کنیم مستقیم طرف مقابل را اقناالزم است که به صورت غیر

ای نخورد. چنین تا به شأن و شخصیت و جایگاه وی لطمه

 .1)ع( نیز وجود داشته است سیره معصومین ای درشیوه

 بندی این مبحث باید اذعان داشت سیره معصومیندر جمع

رغم دارا بودن )ع( همواره بر این سیاق بوده است که علی

یام پانتقال  العاده برایکرامات و توانایی در انجام امور خارق

اع خود، اما مخاطبان خود را با دالیل منطقی و عقالیی اقن

 کنند و در این رهگذر از آیات قرآن، قواعد عقلی، شواهد

 اند.فاده کردههای مؤثر استتاریخی و روش

 

 دیشه انسانیتوجه به آزادی ان. 5-6-3

کردن اندیشه مخاطب، توجه به  یکی دیگر از مالکات اقناع

که  دیشه اوست که باید مورد عنایت قرار گیرد؛ چراآزادی ان

انسان حیاتی الهی داشته و فطرتاً به سوی خداوند گرایش دارد 

اما موجودی آزاد آفریده شده است و سلب آزادی را چه از نظر 

تابد. به همین دلیل جسمی و چه از نظر فکری و روانی برنمی

                                                        
که طفل بودند  لسالم( در حالیا زی امام حسن و امام حسین )علیهمنقل است رو 1

ا ربه پیرمردی برخورد کردند که در حال وضو گرفتن بود اما طرز صحیح آن 
جاهل  ت دین اسالم، تعلیم مسائل و ارشادسلّمامدانست. از آنجایی که بر طبق نمی

مرد واجب است، این دو بزرگوار تصمیم گرفتند که طرز وضوی صحیح را به پیر
شدند شدند موجب رنجش خاطر او میتعلیم دهند اما اگر مستقیماً به او متذکر می

 یر بارزد و و ممکن بود که او این تذکر را برای خود تحقیر تلقی کرده و لجاجت کن
ا بد و نرود. لذا ایشان تصمیم گرفتند که به طور غیرمستقیم او را متذکر کنن

تر است و یکدیگر به مباحثه پرداختند؛ یکی گفت وضوی من از وضوی تو کامل

شنید، ن مباحثه را میکه پیرمرد ای تر است در حالیدیگری گفت وضوی من کامل
د و ت کنیرند و پیرمرد حکمیتوافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو نفر وضو بگ

 راستهر دو نفر وضوی صحیح و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند و پیرمرد به ف
 ست.مقصود اصلی دو طفل را دریافت و تازه متوجه شد که وضوی صحیح چگونه ا

نیز باید در پرواضح است که اقناع اندیشه و افکار انسان 

چهارچوب ساختار علمی انسانی باشد. متفکر شهید، استاد 

تفکر از »دارد که مطهری در این مورد تعبیر جالبی بیان می

توان جلوگیری کرد و هر جهت آزاد است بنابراین از آن نمی

 .(41) «اسالم کسی را از تفکر منع نکرده است

انسان همانطور که آزاد آفریده شده، اشرف مخلوقات نیز 

نیز  باشد و آفرینش او احسن تقویم است، لذا باید اندیشه اومی

های هها شکل گیرد. بنابراین اقناع افکار و اندیشبا احسن شیوه

 نیکو و احسن باشد و هم انسان باید به نحوی باشد که هم

 سالب آزادی وی نباشد. 

ود وج اعتقاد به آزادی انسان در مکاتب دیگر به جز اسالم نیز

م دارد اما در بسیاری از مبانی و اهداف با دین مبین اسال

ش تفاوت دارند و آنچه که از آزادی انسان مدنظر این پژوه

ایر است مبانی اسالمی در بحث آزادی انسان است که با س

 هایی را دارد.مکاتب تفاوت

مکتب اسالم بر خالف مکاتب آزادمنش همچون لیبرالیسم، 

 داند که بهمجاز میز قدرت تعقل انسان را تا جایی استفاده ا

ا رقل احکام قطعی و مسلّم الهی آسیب نرساند اما لیبرالیسم ع

ر دانند هرچند که کلیه فرامین الهی را انکاجایگزین دین می

 ستی بهند اما معتقدند که سکان اداره کشتی زندگی بایکننمی

دست بشر سپرده شود تا به کمک عقل، تدبر و اندیشه خود 

 .(42) بتواند به سرمنزل مقصود گام بردارد

ان مندنچه مشهود است اینکه در افکار و آرای فالسفه و اندیشآ

توان تعریف واحدی از آزادی وجود ندارد و بر این اساس می

ه تفسیر و ـرمناقشه است کـگفت که آزادی مفهومی پ

ان ورت گرفته است اما اندیشمندهای مختلفی از آن صعریفـت

زادی خصوص قلمرو آزادی اتفاق نظر داشته و معتقدند آدر

لی های معقوقلمرویی نامحدود ندارد و همواره باید محدودیت

رج مرا بر گستره آزادی وارد نمود تا به آنارشیسم و هرج و 

انه زادمنتهی نشود. بر این اساس، آزادی عبارت است از انجام آ

 اعمال و رفتاری که توسط قانون تجویز شده است و این که

 معندارد و هر دو قابل جبین آزادی و قانون منافاتی وجود 

 باشند.می
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هایى هستند که سعی دارند از ساختار وجودى همواره انسان

شوند و در اقناع دیگران نیز خود فراتر روند و طغیانگر می

اى قصد متقاعدسازى دیگران کنند و به هر شیوهطغیانگری می

. 2جویى نیز مصداق همان طغیانگرى استرا دارند. ستیزه

گری را سرلوحه اعمال و رفتار ها توجیهرخی انسانهمچنین ب

گرى، حق را کنار زده و خود را محور کنند و با توجیهخود می

گر افعال خویش است، ممکن دهند. انسانی که توجیهقرار می

هم سعى در  خصوص مطلبی نیز اقناع شود اما بازاست در

 توجیه آن دارد. 

کر ا ایجاد کنند تا تفهرچند که ممکن است افراد مقدماتى ر

سو کنند اما از آنجا که اندیشه های خود همانسان را با اندیشه

و  بوده زادآانسان، ماهیتاً قابلیت جبر و تحمیل را ندارد و ذاتاً 

توان آزادی را از کند، نمیمسائل را ادراک، تجزیه و تحلیل مى

ناع، قا اندیشیدن انسانى سلب نمود؛ بنابراین، آزادى اندیشه در

شود؛ لذا در ای است که از تعامل قدرت و علم حاصل میقاعده

 وود فرایند اقناع اندیشه، باید آزادى اندیشه مخاطب، حفظ ش

کنندگی بر مقدمات صحیح به فکر مخاطب القا گردد تا اقناع

 قناع با فریبنه اآزادى فکرى مخاطب انجام شود وگر مبنای

ق کننده نیز بر طریناعچند که هدف اقهمراه خواهد بود هر

 ستمصواب بوده و با اهداف انسانی و دینى عجین باشد. در سی

م، حک قضایی اسالم نیز همواره باید در فرایند دادرسی و صدور

با  ننداصل آزادی انسان مدنظر قرار گیرد تا افکار عمومی بتوا

پذیرش این اصل، آرای صادر شده را بپذیرند و آن را در 

 سانی ندانند.های مشروع انیتعارض با آزاد

 

 گرایی  دلیل. 5-6-4

گرایان واژه دلیل به معنای راهنما، ارشاد و برهان است و دلیل

کسانی هستند که برای پذیرش ادعاهای طرف مقابلشان 

گرایی به نوعی باعث اطمینان کنند. دلیلتقاضای دلیل می

فکر انسان تواند تشود و در بسیاری از موارد میقلبی انسان می

های احتمالی در امان بدارد. مخاطبان را از خطاها و لغزش

شوند چرا که گرا در مقابل ادعاهای مطابق واقع قانع میدلیل

                                                        
، )نحل خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ»فرماید: چنانکه قرآن کریم می 2

4) 

ها بر اساس ساختارهای منطقی انجام پذیرفته است. اقناع آن

گرایی کنندگی افراد، دلیلبنابراین یکی دیگر از مالکات اقناع

صورت اجمالی به بیان آن پرداخته و است که در این بخش به 

 ایم.مشروعیت ان را از جنبه فقهی مورد ارزیابی قرار داده

گذاری و گرایی در نظام اسالمی، بحث قانونبستر اصلی دلیل

 رایاجرای قوانین است؛ به تعبیر دیگر، تقنین و تشریع و اج

 قوانین و احکام خارج از چهارچوب دالیل منطقی و عقالنی

 إنما»فرماید: ه نیست. چنانکه پیامبر اسالم )ص( میپذیرفت

ضاوت قاین امر بدان معناست که . (36) «أقضی بینکم بالبّینات

ه ر دلیل است. قاضی حق ندارد بدون استناد بامری مبتنی ب

 بتهدالیل تعیین شده در شرع و قانون حکمی را صادر کند. ال

گرایی تا جایی معتبر و مشروع است که در مسیر این دلیل

اب فریب دیگران نیفتد به نحوی که فرد با اقامه دلیل ناصو

 سعی در اقناع اندیشه مخاطب داشته باشد. در ادامه حدیث

 و بعضکم ألحن ِبحُجته من بعضٍ ».... فرماید: یف نبوی میشر

ه ه بلفإنّما قطعت فأیما رجلٌ به قطعت له فی مال أخیه شیئاً 

لیل زبانی برای اقامه د؛ و بعضی از شما در چربقطعة من النار

ز بر دیگران استادتر هستید. پس هرکس به این روش قسمتی ا

را  ای از آتش جهنمطعهمال برادرش را به دست آورد همانا ق

 .(36) «تصاحب نموده است

)ع(  گرایی برای اقناع افکار عمومی سیره همه معصومیندلیل

نامه خود به مالک اشتر ( نیز در فرمان)ع بوده است و علی

کم لحآخِذهم بِالحجج ..... و أصرمهم عند اتّضاح ا»فرماید: می

 ]و ؛ و حجت را بیش از همه به کار بردممن ال یزدهیه إطراء

 گرا باشد[ ...... و چون حکم روشن شد در داوری )صدوردلیل

 (.53البالغه، نامه )نهج« تر باشدرأی( قاطع

 

 تساوی در برابر قانون .5-6-5

بدیهی است که تساوی در برابر قانون از موجبات اقناع افکار 

مردم در فرایند دادرسی و اجرای حکم است. چه بسا احکامی 

علیه و نفوذ اجتماعی وی اجرا که به خاطر شخصیت محکوم

نشده و همه زحمات شاکی و دستگاه قضایی را بر باد داده 

اعتمادی مردم به سیستم جب بیتر مواست و از همه مهم
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قضایی شده و نتوانسته افکار عمومی را در مورد آن پرونده 

 قضایی اقناع کند. 

سیار ن بدر فقه و سیره قضایی اسالم تساوی افراد در برابر قانو

! ای مردم»)ص( فرمودند:  که رسول اکرمنتأکید شده است چنا

ه شخص های قبل از شما به هالکت رسیدند چون هرگاامت

گرفتند و رهایش میکرد آن را نادیده بزرگی سرقت می

د حد را شگاه شخص ضعیفی مرتکب سرقت میکردند و هرمی

 .(43) «کردندبر او اقامه می

دم شود که اوالً عاز این بیان رسول گرامی اسالم استفاده می

ها و نابودی رعایت عدالت در اجرای احکام موجب هالکت امت

نون ها گردیده و این یک سنت الهی است. ثانیاً از نظر قاتمدن

 گریالهی همگی در برابر حکم دادگاه برابرند و هیچکس بر دی

ا یتواند مالک اجرا اد نمیبرتری ندارد و شخصیت اجتماعی افر

 .(44) تعظیلی احکام قرار گیرد

م حک بنابراین، چنانچه در فرایند رسیدگی به اتهامات و صدور

نفوذ و صاحب منصب، تساوی در برابر قانون ص ذیبرای اشخا

 خصوصعایت نشود، اقناع افکار عمومی دربه عنوان یک اصل ر

 که مردم خود پذیرش حکم آن پرونده بسیار دشوار است. چرا

اگر  گیرند کهرا در مقام قیاس با آن فرد قرار داده و نتیجه می

کمه نفوذی مورد محاها به جای چنین شخص ذییکی از آن

ها صادر رای آنهم چنین حکمی ب گرفتند آیا بازقرار می

 شد؟می

 

 وعاستخدام ابزارهای مشر .5-6-6

کنندگی همواره باید متعالی باشد و هدف هدف از اقناع

مر نامشروع از منظر فقهی پذیرفته نیست و تردیدی در این ا

شود این است که برای وجود ندارد اما سؤالی که مطرح می

 کردن افکار عمومی در آراء قضایی که هدفی متعالیاقناع 

ای مجاز است؟ به طور کلی است، آیا استخدام هرگونه وسیله

کند؟ کنندگی، هدف وسیله را توجیه میآیا در فرایند اقناع

ها به آیات و روایات استناد برای یافتن پاسخ این پرسش

 ایم.کرده

دام ابزارهاى برخى از آیات قرآن کریم به عدم جواز استخ

نامشروع براى رسیدن به هدف تصریح دارند که بر اساس 

هدف »دارد که همین آیات شریفه، استاد مطهرى بیان می

گر ابزار نامقدس باشد؛ مثالً با هدف تواند توجیهمقدس هم نمى

توان براى ساخت یک مسجد، از تبلیغ و گسترش دین، نمى

براى هدایت مردم، به منابع و امکانات حرام استفاده کرد و 

)ره(  همچنین عالمه طباطبائى. (17) «جعل حدیث روى آورد

دعوت اسالمى بر مبناى حق صریح است و »فرماید: نیز مى

 «.یل باطل به هدف برسدتواند با مقدمات و وسانمى

کند، اهداف بنابراین، از آنجا که هدف وسیله را توجیه نمى

گر استفاده از ابزار نامشروع باشند. توانند توجیهمقدس هم نمى

 چه بسا برخى از سخنان حاوى مطالبى باشد که بیشتر شبیه

شاره ااند تا استدالل منطقى. برخى از این آیات به فریب اقناعى

ى گاه هاى مأثور به صراحت بیانگر این معنایند کهزولو شأن ن

ه نزدیک بود پیامبر نیز قانع شود و به امرى تن در دهد ک

حاصل یک فریب اقناعى بوده است که پیامبر با راهنمایى 

 کرد و ثابت و استواروحى، توطئه دشمنان اسالم را خنثى مى

 .(45) ایستاددر راه حق مى

شود این است که برای نکته دیگری که در این بحث مطرح می

 روغاقناع کردن افکار مردم نسبت به آرای قضایی نباید به د

آمیز متوسل شد زیرا این عمل نیز مصداق استفاده از مصلحت

اب بابزار نامشروع است. بنابراین، سخن مشهور فقها در این 

دروغ »و یا این کالم که « ه فاسدرجحان دفع افسد ب»مبنی بر 

هرچند در مسئله اقناع « انگیزآمیز، به از راست فتنهمصلحت

 ویت افکار عمومی کارایی داشته باشد اما از نظر فقهی مشروع

ه و ا کردتثناعتبار ندارد. البته فقها دو مورد را از دروغ حرام اس

ه اند؛ نخست در جایى کحتى گاهى آن را واجب نیز دانسته

ى ضرورت اقتضا کند براى دفع ضرر مالى و جانى و دیگر برا

دم کنندگی افکار مرید دید که اقناعالبین. حال بااصالح ذات

ن گیرد تا بتوابندی قرار مینسبت به آرای قضایی در این دسته

 مبنای فقهی برای جواز آن پیدا کرد یا خیر؟ 

هدف مشروع،  توان براىگاه نمىبه طور کلی باید گفت که هیچ

 اقناع توان به منظوراز ابزار نامشروع بهره گرفت. بنابراین نمی

اندیشه طرف مقابل برای پذیرش یک حکم قضایی به فریب 

متوسل شد و مقدمات نادرست را عمداً براى رسیدن به 

 اى مطلوب استفاده نمود.نتیجه
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 ناعجواز تکرار فرایند اق .5-6-7

نی پیام است. محقّقا اقناع، تکرارهای مؤثّر بر یکی از شاخصه

 اند، نشانکه به مطالعه حافظه خبرپردازی در افراد پرداخته

ها و مفاهیم زودگذر، فرصتی برای پردازش اند که محرّکداده

یاد  یابند. به همین دلیل، یا اصالًدر نظام شناختی انسان نمی

شوند. به همین شوند و یا خیلی زود فراموش میگرفته نمی

ر دلیل، متقاعدسازان اغلب پیام خویش را تا بدان حد تکرا

اند و کنند که مطمئن شوند همه مخاطبان آن را شنیدهمی

م هدانند که تکرار بیش از اندازه، اند. امّا آنان میپردازش کرده

دارد؛ به شود و هم مخاطب را به انکار آن وامیآور میکسالت

شود ازة پیام موجب اشباع میتر، تکرار بیش از اندعبارت ساده

 .(46) انگیزدو اشباع نیز انزجار و تنفّر مخاطب را برمی

 ینداندیشه مؤثر واقع شود، باید فرا به منظور اینکه اقناع

کنندگی مستمر باشد و تکرار داشته باشد. به عبارت اقناع

کنندگی احکام قضایی برای مردم باید استمرار دیگر، اقناع

یستم ها پذیرفته شود. بنابراین چنانچه سداشته باشد تا نزد آن

ر دها افکار عامه را اقناع کند اما قضایی در یک سری پرونده

، های مشابه یا سایر احکام چنین کاری را انجام ندهدپرونده

 گردد.شکل میکنندگی دچار مفرایند اقناع

 

 گیرینتیجه. 6

ر کنندگی افکار و اندیشه عامه مردم دچنانکه بیان شد اقناع

ه ؛ بنظام قضایی اسالم از جایگاه واالیی برخوردار بوده است

ه کده مواره اصل بر این بوویژه در بیان احکام عملی اسالم، ه

 مکلفین، احکام را از طریق قوه تعقل خود درک کرده و در

ه م چحالت اقناعی به آن عمل کنند. به طور کلی، قوانین اسال

 در مرحله وضع و چه در مرحله اجرا بر پایه حفظ مصالح و

است و در این رهگذر باید افکار ریزی شده دفع مفاسد پایه

صورت،  دو مرحله قانع شود، در غیر این عمومی از بابت هر

اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی اسالمی کاهش پیدا 

 کند. می

کننده بودن احکام مطالبه افکار عمومی در خصوص اقناع

قضایی و رویه دادرسی امری مستحدث نبوده و مختص زمانه 

ما نیست بلکه از دیرباز مورد توجه مردم بوده است و جامعه 

کردند. به الً در مقابل پذیرش آرای ناعادالنه مقاومت میمعمو

)ع( نیز در روند اجرای احکام  همین دلیل سیره معصومین

الهی چه در مقام حاکم و چه در مقام مشاوره به حکام و 

قضات، همواره بر اساس اقناع نمودن افکار عمومی بوده است و 

اعتبارسنجی ترین دلیل ما در بحث ترین و محکماین امر مهم

باشد. مبانی فقهی اقناع افکار عمومی در نظام قضایی اسالم می

)ع( همواره سعی کردند مخاطبان خود  معصومین بنابراین ائمه

را با دالیل منطقی و عقالیی اقناع کنند و در این رهگذر از 

های مؤثر آیات قرآن، قواعد عقلی، شواهد تاریخی و سایر روش

)ع( به  فزون بر تمسک به سیره معصومیناند. ااستفاده کرده

توان استناد نمود که آیات متعددی از قرآن کریم نیز می

اند. کنندگی مخاطب متمرکز نمودههدفشان را بر اقناع

های صحیح توان روشهمچنین از تعالیم قرآنی می

های  این شیوهکنندگی اندیشه را استنباط نمود که اهمّاقناع

جدال احسن، مفاقهه، مناظره، مقایسه،  :معتبر عبارتند از

مباهته )به شرطی که به بهتان زدن منجر نشود(، تبلیغ و 

 ترغیب. 

ه ـمود کـفارغ از این بحث باید این ضرورت را یادآوری ن

ه ند کگذاران و مجریان قانون باید همواره طوری عمل کننقانو

ه کقوانین و احکامشان افکار عمومی را اقناع کند، هر چند 

ها جلب رضایت همه مردم به دلیل اختالف عالیق و سالیق آن

شود تا حدودی اندیشه اکثریت پذیر نیست اما میعمالً امکان

جامعه را در صورت عدم لجاجت و تعصب اقناع نمود. نکته 

های شتوانند با استفاده از رودیگر اینکه متولیان امر قضا، می

خصوص آرای صادره در ر در این بحث، افکار عمومی رامذکو

 قضایی اقناع کنند.

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته
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 تضاد منافع. 9

 مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این 
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Background and Aim: Islam is a religion that, in addition to its 

revelatory aspect, has based its rules and regulations on rationalism 

and has always emphasized and respected the power of human 

reason. Our aim in the present study is to validate the principle of 

persuasion of public opinion in the Islamic judicial system from the 

perspective of jurisprudential principles. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 
 

Results: In general, Islamic law, both at the stage of enactment and 

at the stage of implementation, is based on the protection of interests 

and the repulsion of corruption, and in this way, public opinion must 

be satisfied with both stages; Otherwise, public confidence in the 

Islamic judiciary will decline. 
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Conclusion: Demanding public opinion regarding the 

persuasiveness of judicial rulings and the procedure is not new and is 

not specific to our time, but has long been the focus of public 

attention, and society has usually resisted the acceptance of unjust 

votes. For this reason, the conduct of the Infallibles (AS) in the 

process of implementing the divine commands, both as a ruler and as 

an advisor to the rulers and judges, has always been based on 

convincing public opinion. 
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