خاکپور ،حسین؛ نوری ،ابراهیم؛ اکبری ،ملیحه ( .)1397تحلیل رویکرد
ارتباطات امامرضا(علیه السالم) با فرقه زیدیه (با بهرهگیری از روش تحلیل
گفتمان روایی پدام(.))PDAM
فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ رضوی.85-104 ،)4( 6 ،

تحلیلرویکردارتباطاتامامرضا(علی هالسالم) بافرقهزیدیه
(با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام())PDAM
دریافت 1396/7/29 :پذیرش1396/10/12 :

حسین خاکپور ،1ابراهیم نوری ،2ملیحه اکبری

3

چکیده
اسالمیســازی روشهــا و نظریههــای علــوم انســانی و تجربــی ،از نقطهنظــرات بیــش از دو دهــۀ مقــام
معظــم رهبــری (مدظلهالعالــی) بــوده اســت.
از آنجاکــه عصــر امامرضــا (علیهالســام) بــا جــوالن جریانهــای انحرافــی مشــهور اســت ،شــیوۀ
ارتباطــی حضــرت (علیهالســام) آموزههــای نــادری را در علــم ارتباطــات عرضــه میکنــد کــه
ضابطهمنــد اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا جســتاری در ارتباطــات ایشــان در مواجهــه بــا فرقههــای
انحرافــی ،بــا بیــان مــدل پیشــنهادی ،گامــی بهســوی نظریــۀ ارتباطات اســامی برداشــته شــده اســت.
ایــن تحقیــق بــا هــدف رویکردشناســی ارتباطــات امامرضــا (علیهالســام) در مواجهــه بــا جریــان
یـتوصیفــی بــا رویکــرد میانرشــتهای ،بــه ارائــۀ روش ارتبــاط صحیــح بــا ایــن
زیدیــه و بــه روش تحلیل 
فرقــه پرداختــه اســت .نتیجــه تحقیــق نشــان میدهــد رویکــرد جذبــی بیشــترین درصــد را بهخــود
اختصــاص میدهــد و ســایر رویکردهــا از جملــه :تهاجمــی ،دفعــی ،اســتحفاظی ،تدافعــی و انفعالــی،
جایــگاه بعــدی را در مــدل پیشــنهادی دارا هســتند.

کلیدواژهها :امامرضا (علیهالسالم) ،ارتباطات ،مدل ،زیدیه ،نظریهپردازی.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسنده مسئول)dr.khakpour@theo.usb.ac.ir :
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستانenoori@theo.usb.ac.ir :
 .3کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه سیستان وبلوچستانsalma.akbari800 @gmail.com :
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مقدمه
«ارتباطــات» طبــق مکاتــب مختلــف تعریــف میشــود .مکتــب کالســیک (بــا رویکــرد

ســنتی و عناویــن ســاختارگرایان ،اصولگرایــان ،وظیفهگرایــان) کــه فقــط بــه جنبههــای ف ّنــی

ســازمان توجــه دارد و انســان بهعنــوان عضــوی از ســازمان ،در ایــن تعریــف جایگاهــی نــدارد.

مکتــب نئوکالســیک (بــا رویکــرد روابــط انســانی ،بــا عناویــن :رفتارگرایــان ،انســان گرایــان) که

مدنظــر قــرار داده اســت .مکتــب منابــع انســانی کــه
نیازهــای انســان و نقــش اجتماعــی او را ّ

انســان را بهعنــوان عضــوی از ســازمان پذیرفتــه و بــه احساســات و نیازهــای او توجــه نشــان

داده اســت .مکتــب سیســتمی(کلگرایان ،نظامگرایان)کــه رابطــۀ تعاملــی را جایگزیــن رابطــۀ
ـی ارتباطــات بــا شــبکه را نشــان میدهــد (مهــدوی-68 :1395 ،
علّیمعلولــی کــرده و چگونگـ ِ
70؛ ر.ک :بابایــی.)45 :1389،

هریــک از ایــن مکاتــب اهــداف متفاوتــی را در «ارتباطــات» دربرمیگیرنــد .نظریهپــردازی در

ایــن موضــوع نیــز بــا توجــه بــه مکاتــب مختلــف ،دســتاوردهای متفاوتی داشــته اســت.

امــروزه ،نظریههای«ارتباطــات» اســاس تمــام تجربیــات انســانی اســت کــه اهــداف آنهــا از

پیــش تعییــن شــده و تنهــا بــا شــناختی از تاریــخ و تجــارب گذشــتگان بهدســت آمدهانــد و

در برخــی مــوارد ،بــه نــکات قابــل قبولــی رســیدهاند (امــا نــه اصــل حقیقــت) کــه گاهــی از

نظــر فرهنگــی و ارزشــی ،مــورد تأییــد تمــام اقــوام و ملیتهــا نیســتند (لیتــل جــان:1384،

 .)806لــذا شــاهد آن هســتیم کــه در دســتهبندی انــواع ارتباطــات اجتماعــی ،عناصــر ارتباطی،

ـی ارســال پیــام و ...تعریفهایــی بیــان کردهانــد
ابــزارآالت ارتباطــی و وظایــف آنهــا یــا چگونگـ ِ

کــه تاکنــون ،ضعفهــا و نقصهایــی را بههمــراه داشــته اســت و بــا تعریــف اصــول و مبانــی
ِ
نادرســت برخــی نظریههــا ،آســیبهای جبرانناپذیــری بــرای جامعــۀ بشــری بــه همــراه
داشــتهاند(همان).

از آنجاکــه امــروزه ارتباطــات ،نقشــی بیبدیــل در عرصههــای مختلــف فــردی ،میانگروهــی و

بینالمللــی را بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی ایفــا میکنــد و از طرفــی ،دوران لشکرکشـیهای
ســختافزارانه و اســتعمار مســتقیم بــه پایــان رســیده اســت .ایــن قــدرت «ارتباطــات» اســت
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کــه میتوانــد نقــش عظیمــی در تعاملهــای هوشــمندانۀ سیاســی داشــته باشــد (بشــیر،

 .)203 :1395از ایــنرو ،اصــل فــوق بهدنبــال مــدل و فراینــدی اســت کــه یــک گفتمــان
درســت و ســالم را بــه کنشــی در ارتباطــات تبدیــل کنــد.

ـناختی ارتباطــات امامرضــا (علیهالســام) بــا فــرق منحــرف میتوانــد گامــی
لــذا ،رویکــرد شـ
ِ

در پیشــبرد ایــن مهــم باشــد .آسیبشناس ـیهای رفتــاری امــام (علیهالســام) چــه در ب ِعــد
فــردی و چــه اجتماعــی ،ادامــۀ راه پــدران معصــوم ایشــان (علیهمالســام) اســت کــه در تکــرار

صحــت و ســقم خــود را بــه اثبــات رســاندهاند.
امتحانــات تاریــخّ ،

بــر ایــن اســاس ،با بررســی و دقــت در روایات رســیده (بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل گفتمان

روایــی (پــدام) اثــر دکتــر حســن بشــیر (ر.ک :بشــیر )1391،و تکیــه بــر رویکردشناســی رفتــار

امامرضــا (علیهالســام) در گونههــای برخــورد بــا فرقــه زیدیــه ،بــه مالحظاتــی میرســیم

کــه قابــل ضابطهمندشــدن هســتند و بهســوی «نظریــۀ ارتباطــات» امامرضــا (علیهالســام)

پیــش خواهنــد رفت.

مــدل پیشــنهادی ایــن پــروژه ،بــا کمــک دســتاوردهای برآمــده از تحلیــل گفتمــان ،با شــش

عنــوان :رویکــرد جذبــی ،دفعــی ،انفعالــی ،تدافعــی ،تهاجمــی و اســتحفاظی ،تــوان پاســخگویی

بــه تمــام عرصههــای گفتمــان اجتماعــی را دارد.

دربــارۀ پیشــینۀ بحــث ،بــا توجــه بــه تازگــی آن ،فعالیتهــای مبتنــی بــر مدلســازی

ارتباطــات در نــگاه اســام ،تعــداد کمــی صــورت پذیرفتــه اســت .مدلهــای دکتــر حســن

بشــیر ،در حــوزه علــوم ارتباطــات ،در تألیفــی بــا عنــوان دیپلماســی گفتمانــی بــه بیــان
مــدل ارتباطــی در روابــط بینالملــل اشــاره شــده و ســایر تألیفــات وی بیشــتر بــه ترجمــه

و تبییــن نظریههــای ارتباطــی غــرب پرداختهانــد ،ماننــد «نظریهپــردازی دربــاره ارتباطــات
میانفرهنگــی».

تألیفــات دیگــری نیــز در اینبــاره ،بــا ورود بــه مدلهــای ارتباطــی غــرب یــا شــیوه و

ســبکگیری از آنهــا ،بــه تبییــن و مقایســه نظــرگاه اســام پرداختهانــد ،همچــون شــیوه
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ارتباطــات موثــر در ســیره امامرضــا (علیهالســام) نوشــتۀ علــی خیــاط کــه بــه ویژگیهــای

یــک ارتبــاط مؤثــر اشــاره کــرده و «ســیره ارتباطــی امــام رضا(علیهالســام) از مدینــه تــا

مــرو» کــه براســاس مــدل برلــو و بــا بهرهگیــری از آن ،بــه تحلیــل رفتــار امــام (علیهالســام)

پرداختــه اســت و نمونههــای مشــابه دیگــر .امــا بــا ایــن ســبک «تحلیــل رویکــرد ارتباطــات
امامرضــا» (علیهالســام) فعالیتــی صــورت نگرفتــه اســت.

از آنجاکــه ایــن آموزههــا قابــل ضابطهمندشــدن بــود ،مــدل پیشــنهادی آن ارائــه شــده اســت.

دیــن اســام ظرفیــت و توانمنــدیِ پاســخگویی بــه نیازهــای زمانــه را دارد و بایــد پژوهنــدگان
دینــی در حـ ّ
ـل مســائل جهانــی ،از آن بهرههــا بگیرنــد.
در ادامه ،به تعریف رویکردهای این مدل پیشنهادی میپردازیم.

 .1رویکرد جذبی
در رویکــرد جذبــی ،هــدف فقــط «هدایــت طــرف مقابــل» اســت .اینکــه جــذب از چــه

روشهایــی صــورت میگیــرد ،بــه شــخصیت ،شــرایط مــکان و زمــان بســتگی دارد .گاهــی

امــام (علیهالســام) بــا طردکــردن ،بــه فکــر جــذب طــرف مقابــل اســت ،یــا بــا بیاعتنایــی

نســبت بــه او ،نیــت تقریــب او یــا دیگــران را بــه خــود دارد .ایــن رویکــرد بیشــترین امتیــاز را
در شــیوۀ رفتــار امامــان معصــوم (علیهمالســام) حایــز اســت زیــرا ایشــان بــرای دعــوت بــه

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،فراخوانــده شــدهاند .از بارزتریــن روشهــای ایــن رویکــرد،
نصیحــت و ارشــاد ،صلــۀ رحــم ،مناظــره ،دعــوت بــه تحــدی و ...اســت.

 .2رویکرد دفعی
هــدف در ایــن رویکــرد «دفــع خطــر و آســیب» اســت .ایــن روش بــا توجــه بــه نیــت و قصــد

عملکننــده میتوانــد در خفــا یــا آشــکار صــورت گیــرد .از انــواع آن میتــوان بــه :طردکــردن،
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بیتوجهــی ،انتقــاد شــدید ،ابــراز تنفــر ،نکوهــش و ...اشــاره کــرد.
شــناخت چگونگــی آســیبزدایی امامرضــا (علیهالســام) و اصــول و حــدود آن ،چیــزی اســت

کــه در مقابــل زیدیــان ،بســیار قابــل توجــه اســت .بهعبــارت دیگــر ،شــرایط دفــع یــک دوســت
مشــترک و چگونگــی تصحیــح او بــا دفعکــردن ،بســیار مهــم اســت کــه در چــه شــرایطی امید

هدایتشــدن را از یــک دوســت میتــوان برداشــت و او را دشــمن محســوب کــرد.

 .3رویکرد انفعالی
ایــن رویکــرد بــا «منفعــل نشــاندادن خــود» بــه چنــد بُعــد میتوانــد توجــه داشــته باشــد:

تقیــه ،فهــم عمیــق مطلــب بــرای طــرف مقابــل ،حفــظ جــان و مــال ،پایی ـنآوردن ارزش و
ّ
اهمیــت موضــوع و. ...

 .4رویکرد تدافعی
«دفــاع از حــق و حقیقــت» تنهــا دلیــل ایــن رویکــرد اســت کــه بهطــور قطــع شــرط آن،

داشــتن شــناخت صحیــح از واقعیــت و حقیقــت اســت .مبــارزه ،تبلیــغ ،ســکوت ،ســخنرانی،

گرفتــن شــاهد ،ایثــار جــان ،گریســتن و ...روشهایــی هســتند کــه مــورد اســتفاده قــرار

میگیرنــد .بصیــرت در انتخــاب روش ،مــازم معرفــت بــه ســطح مخاطــب و زمــان و مــکان

عمــل اســت.

 .5رویکرد تهاجمی
«غافلگیــری و حملــه بــا برنامهریــزی دقیــق» از اصــول ایــن رویکــرد اســت .تهاجــم بهســرعت

و بجــا صــورت میگیــرد تــا اثــر مطلــوب و دلخــواه را بهجــای بگــذارد .ایــن رویکــرد نیــز ماننــد
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تمــام رویکردهــا نیازمنــد بصیــرت کامــل و شــناخت موقعیــت اســت .از روشهــای اجرایــی آن:

زد و خــورد ،جبههگیــری کالمــی و فیزیکــی ،ابــراز خشــم و نفــرت ،ســاحگیری ،مرزبنــدی و...

میتوانــد باشــد.

 .6رویکرد استحفاظی
ایــن رویکــرد بــه «حفــظ دیــن ،جــان ،مــال ،فرهنــگ و »...مینگــرد .پنهانشــدن (کــردن)،

همرنگــی بــا محیــط ،ســکوت ،اظهــار عــدم فعالیــت ،تغافــل و ...بــه ایــن امــر کمــک میکنــد.
در رویکــرد اســتحفاظی ،راهبردهــای ائمــه معصــوم (علیهمالســام) بــا اولویتبندیهــای
تقیــه و رازداری اســت.
خــاص جلــو رفتــه اســت .بارزتریــن تاکتیــک ایــن رویکــرد نــزد ایشــان ّ

ایــن رویکردهــا ،ســلوکهای رفتــاری امــام (علیهالســام) را قابــل تقلیــد میکنــد .از طرفــی،

ملموسشــدن چگونگــی رفتــار بــا افــراد ،جریانهــای فکــری ـ اعتقــادی ،سیاســی ،حکومتــی

و ...مختلــف ،بــه عملگرایــی صحیــح انســان در آموزههــای دینــی میانجامــد کــه همیــن امــر،
مدنظــر رهبــران دینــی در تربیــت انســانها بــوده اســت.
ّ

روش ادغــام رویکردهــا بــا اهــداف متفــاوت نیــز میتوانــد جایگزیــن یــک رویکــرد شــود.

بهطــور مثــال ،امــام (علیهالســام) بــا رویکــرد دفعــی ـ تهاجمــی کــه بــا برادرشــان داشــتند،

تنهــا بــه فکــر «جــذب و هدایــت» او بودنــد کــه ممکــن نشــد و مجبــور بــه «طــرد» او شــدند
(در مثالهــا بــه آن بیشــتر پرداختــه خواهــد شــد).

طبــق تحلیــل بهدســتآمده از رویکردشناســی جامعهشــناختی امامرضــا (علیهالســام)

دربــارۀ فرقــۀ زیدیــه (جــدول )1میتــوان از موضــوع رویکردشناســی ارتباطــات امــام
(علیهالســام) بهرهگیــری الزم را داشــت.

در جامعهشناســی فرقــۀ زیدیــه ،بــا تمرکــز بــر شــخصیتهای زیــدی (رهبــران قیامهــا ،علمــا

و عامــه) کــه در پژوهشــی مســتقل بررســی شــده اســت ،بــه نتایــج قابــل توجهــی رســیدهایم.
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ن را کــه مــورد نیــاز ایــن نوشــته (ارتباطشناســی) اســت ،بیــان میکنیــم:
بهــرهای از آ 
جدول .1دال مرکزی رویکردهای جامعهشناختی امامرضا (علیهالسالم) در مواجهه با زیدیه.
امام شناسی -1تصحیح مشترکات اعتقادی(توحید -قرآن  -اهل بیت (علیهم السالم).) 2

رویکرد اعتقادی

4
گرایی.
خودباوری -حقیقت طلبی -آزاد اندیشی - 3مهدویت

رویکرد فرهنگی

دین گرایی -دینی سازی. 5

رویکرد اجتماعی

اصالتمداری امامت اهل بیت (علیهم السالم.) 6

رویکرد تاریخی

حق امامت اهل بیت (علیهم السالم) تا قیامت -مبارزات منفی و آشکار با غاصبان و
مدعیان امامت .حفظ امت واحده.7

رویکرد سیاسی

جذب حداکثری  -دفع حداقلی.8

رویکرد اخالقی

دینگرایی اقتصاد -اولویتبندی نیازمندیها -عملگرایی مسئوالن.9

رویکرد اقتصادی

فرهنگی سازی علوم -توسعه طلبی علمی -ظرفیت سازی تکثیر علوم -برتری طلبی
علمی -تولید علم -مدیریت اخالق مناظرات -تحدیگرایی.10

رویکرد علمی

والیتمحوری سلوک

11
توحیدی .

رویکرد عرفانی

امام محوری کائنات -لدنی بودن علم امام -نص گرایی امامت -امامت محوری اصول
12
دین -واجب االطاعه بودن امام .

رویکرد معرفتی

 .1امامرضا (علیهالسالم) چنانکه یاد شد ،از گونههای متفاوتی برای تعامل با زیدیه استفاده کردند؛ مانند تقیهنکردن در بیان حق و دعوت
ایشان برای امامت خود که بارزترین رفتار متفاوت ایشان با پدرانشان بود بهطوری که برخی شبهات را موجب شد (ن.ک:جدول.)3
 .2ر.ک :کلینی ،1389 ،ج380 :1؛ ابنبابویه ،بیتا -الف ،ج 289 :2و . ...
 .3خاکپور.33 :1393،
 .4از جمله تعالیم امامرضا (علیهالسالم) برای کنترل قیام زیدیان ،دعوت آنان به «تقیه» بود .برهه زمانیاش را پرسیدند ،امام (علیهالسالم)
فرمودند :تا زمان قیام مهدی قائم (عجلاهلل تعالیفرجهالشریف) ،چهارمین فرزندم .بهعبارت دیگر دعوت به صبر و عدم برپایی قیام و از
طرف دیگر امیدداشتن به الطاف پروردگار در انتقامگیری از ظالمان و رسیدن زمان آزادی (بشیر.)71: 1391 ،
 .5تربیت فردی و اجتماعی اسالمی در این موضوع بسیار مهم است (مؤسسه قدر والیت )182-181 :1393،امامرضا (علیهالسالم) در
ترویج فرهنگ اسالمی ناب محمدی ،روایات بسیاری در حوزۀ تربیت فردی و اجتماعی بیان فرمودهاند (ن.ک :محمدی ری شهری،
 )496-451 :1394و واگذاری آن را منجر به نزول بال دانستهاند (ن.ک :طوسی ،1390 ،ج.)177 :6
 .6ر.ک :کتب احادیث امامرضا (علیهالسالم) که ایشان بیشتر روایاتشان را از زبان اجداد گرامیشان (علیهمالسالم) نقل کردهاند :محمدی
ری شهری1394 ،؛ مروج طبسی1393 ،؛ و نیز ر.ک :شهرستانی1395 ،؛ ابن بابویه1385 ،؛ طبرسی1413،ق؛ طوسی 1390 ،و 1351؛
ابن شهرآشوب1379 ،؛ اللیثی1385 ،؛ عطاردی1397 ،ق و 1406ق؛ کلینی1365 ،؛ مسعودی1347 ،ق؛ جعفری1359 ،؛ جعفریان،
 1368و 1386؛ مشکور.1367 ،
 .7ر.ک :فضل اهلل1384 ،؛ پاکتچی1392،؛ حسینی عاملی1365 ،؛ درخشه1391 ،؛ کارخانه 1392 ،؛ میر حسینی1392،و . ...
 .8امامرضا (علیهالسالم) در مواجهه با عامه با رفق و مدارا ،نصیحت و ارشاد و با تمرکز بر وجه مثبت (داشتن مشترکات اعتقادی :حب
اهل بیت (علیهمالسالم)) برخورد داشتند .در برخورد با علما نیز با نقد منصفانه ،احترام به شخصیت آنها ،عدم کینهتوزی با مخالفان،
عیبپوشی ،اتمام حجت و ...به رویکرد جذبی و دفعی خود اشاره کردهاند (ن.ک :مصالیی پور ،1392 ،ش.)112-47 :3
 .9ر.ک :حکیمی.45 :1388،
 .10ر.ک :میر حسینی1392،؛ طبرسی1413 ،ق؛ الهی زاده1385 ،؛ محبی پور1384 ،؛ شریعتنژاد.1387 ،
 .11ر.ک :شجاعی.74 :1391،
 .12ر.ک :صفری فروشانی.54 :1387،
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بــا توجــه بــه ایــن جــدول ،محورهــای اساســی خلــق گفتمــان امامرضــا (علیهالســام) بــا

فرقــه زیدیــه ،بهعنــوان دوســت منحــرف ،در مقابــل دشــمن مشــترک (مأمــون) کــه مؤثــر در

گفتمانهــای انجامشــده بــا ایــن فرقــه بــوده ،اســت.

ایــن دالهــای مرکــزی در رویکردهــای جامعهشــناختی امــام (علیهالســام) مــا را در تحلیــل

رفتــار امامرضــا (علیهالســام) بــا زیدیــه (دوســت منحــرف) بــه مؤلفههــای زیــر میرســاند:

نمودار  .1مؤلفههای جامعهشناختی رفتار رضوی ،با تمرکز بر تحلیل گفتمان رضوی با زیدیه ـ مأمون.

از ایــنرو ،بــا توجــه بــه دســتهبندی شــشگانۀ پیشــنهادی ،رویکردهــای ارتباطشناســی

حاصــل از رفتارشناســی امامرضــا (علیهالســام) در مواجهــه بــا فرقــۀ زیدیــه بررســی میشــود.
رویکردشناسی ارتباطات امامرضا (علیهالسالم) در گفتمان با زیدیه

طبــق بررســیهای انجامشــده بــر روی شــخصیتهای زیــدی بــرای رســیدن بــه
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رویکردشناســی ارتباطــات امامرضــا (علیهالســام) بــا ایــن فرقــه ،نخســت بــه شــناخت

شــخصیتهای زیــدی کــه شــامل مــوارد پیــش رو هســتند ،میپردازیــم :رهبــران قیامهــا

(ابنطباطبــا ،زیدالنــار ،محمــد دیبــاج ،زیدبنعلــی) ،عامــه (حســینبنخالد و ،)...علمــا
(ســلیمان مــروزی) ،خویشــاوندان (محمــد دیبــاج ،زیدالنــار) ،بــا توجــه بــه روایــات ،1بــه جدول

زیــر میرســیم:

جدول .2رویکردشناسی ارتباطات امامرضا (علیهالسالم) با شخصیتهای متفاوت زیدیه

شــایان ذکــر اســت ،امــام (علیهالســام) در تمــام مســیر هدایتگونــۀ افــراد ،در صــورت عــدم

تأثیــر و پذیــرش حــق و حقیقــت ،گامهــای بعــدی را برمیداشــتند .در مثــال بــاال ،رویکــرد

امامرضــا (علیهالســام) بــا ســران فرقههــای زیدیــه مشــخص اســت .بهعنــوان نمونــه ،در

برخــورد بــا برادرشــان زیدالنــار ،پــس از نصایــح و ارشــادات و عــدم پذیــرش از جانــب او و
 .1الف) روایات مربوط به ابنطباطبا:
 اگر از امامرضا (علیهالسالم) نیز بیعت گرفته شود ...امر ما یکی میشود (ما نیز میآییم!)  ...امام (علیهالسالم)  ...پس از بیست روزنزد شما خواهم آمد18( ...روز بعد در حال فرار زیدیان) ...:بیست روز گذشت یا نه! و( ...ر.ک :ابنبابویه ،بی تا-الف،ج.)225-224 :1
ب)روایات مربوط به دیباج:
ـ ای عمو! پدر و برادر خود را تکذیب مکن که این امر تمام نمی شود ...
ـ من با خود عهد کردم که با او (عمویشان) زیر یک سقف نباشم ...اگر رفتوآمد نداشته باشیم و او دربارۀ من چیزی بگوید،
گفتهاش مورد قبول مردم نمیشود( ...اربلی1405 ،ق ،ج94-93 :3؛ ابنبابویه ،بی تا-ب.)221:
ج) روایات مربوط به زیدالنار:
ـ شرط رسیدن به پاداش ...اطاعت از خداست .ـ  ...تو وقتی برادر منی که خدار ااطاعت کنی ...ـ خدا تنها آتش جهنم را بر فرزندان
فاطمه ،حسن و حسین (علیهمالسالم) حرام نموده و شامل حال تو نیست و ( ...ر.ک :ـ ابن شهرآشوب1379 ،ق 361 :ـ ابنبابویه،
 ،1385ج.)234 :2
ـ روایات مربوط به سلیمان مروزی؛ (ر.ک :ابن بابویه،بی تا-الف،ج.)225 :1
ـ روایت مربوط به حسینبنخالد و عامه(ر.ک :همان).
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اتمــام حجــت ،آخریــن مرحلــه را طردکــردن و قطــع ارتبــاط بــا او دانســتند و یــا دربــارۀ

شــخصیت عمویشــان «محمــد دیبــاج» کــه رهبــر یکــی از قیامهــا بــود ،ایشــان (علیهالســام)

بــا نصیحــت و ارشــاد ،بــه بیــان حقایــق و نشــاندادن راه صحیــح پرداختنــد و پــس از عــدم
پذیــرش دیبــاج ،بــا تکذیــب اعمــال و رفتــار عمویشــان ،بــه طــرد او اقــدام کردنــد.

ـم ایجــاد ارتبــاط مؤثــر امامرضــا (علیهالســام) بــا افــراد متفــاوت ،بــه مــوارد
از شــرایط مهـ ّ

مدنظــر نیســت .بــه پوینــدگان علــم و
بســیاری میتــوان اشــاره کــرد کــه در پژوهــش حاضــر ّ
دانــش توصیــه میشــود بــه بررســیهای انجامشــده در اینبــاره مراجعــه کننــد.1

بــا توجــه بــه تعــدد برخوردهــای امــام (علیهالســام) بــا فرقــۀ زیدیــه و نیــز نــوع فــرد ـ طبــق

دســتهبندی در جــدول ـ میتــوان گفــت امامرضــا (علیهالســام) در برخــورد بــا زیدیــه ،بــا

تعییــن حــدودیِ بســامد ،بــه بیشــترین و کمتریــن رفتــار امــام رضــا (علیهالســام) بــا فرقــه
زیدیــه میرســیم کــه بارزتریــن وجهــۀ رفتــاری را «حفــظ ارتبــاط دوســتانه» میبینیــم  .در
ســایۀ حفــظ ارتبــاط دوســتانه  ،تعامــات ایشــان (علیهالســام) صــورت گرفتــه اســت.
جدول  .3میزان بهرهمندی امامرضا (علیهالسالم) از رویکردها در برخورد با زیدیه.

 .1به عنوان نمونه ،ر.ک :علی خیاط و علی جانفزا ( .)1395مهارتهای ارتباط مؤثر در سیرۀ رضوی ،انتشارات آستان قدس رضوی؛
و نیز سارا هیبلز ( .)1392ارتباط مؤثر ،مشهد :انتشارات فرا اندیش.
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مدنظــر
در توضیــح درصدهــا ،ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه میــزان نفــرات دســتهبندی ّ

بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،اگــر بگوییــم در محــدودۀ جمعیتــی زیدیــان ،نمــودار زیــر را

داریــم:

لذا در درصدگیری حدودی تعامالت رضوی با زیدیه خواهیم داشت:

از ایــنرو ،میــزان رویکردهــا در یــک نــگاه قابــل بررســی میشــود .بــا توجــه بــه روایــات

رســیده و تحلیــل گفتمــان روایــی ،بــه عناصــر رفتارشــناختی امامرضــا (علیهالســام) در

مواجهــه بــا زیدیــه رســیدیم کــه طبــق مؤلفههــای رفتارشناســی اســامی در بُعــد جــذب
و دفــع ،رویکردهــای اســامی (جذبــی ،دفعــی ،دفاعــی ،منفعــل ،اســتحفاظی ،تهاجمــی) را

مدنظــر قــرار داده اســت .ایــن مؤلفههــا اهدافــی هســتند کــه بــه شــیوههای متفــاوت قابــل
ّ

اجراینــد و تنهــا بــا شــناخت و بصیــرت کافــی اجــرا میشــوند و واجبتریــن قانــون اجرایــی
آن «قوانیــن دیــن اســام» اســت.

ـی تشــخیص و توضیــح رویکردشناســی ارتبــاط امــام (علیهالســام)
بــرای نمونــه ،بــه چگونگـ ِ

توجــه میکنیم:
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 .1در روایاتی امام (علیهالسالم) دربارۀ عموی شان دیباج بیان کردهاند:
الف) «  ...ای عمو! پدر و برادر خود را تکذیب مکن که این امر تمام نمیشود.» 1...
تشــخیص رویکــرد ارتباطــی :رویکــرد جذبــی :بــا نصیحــت و ارشــاد (یــا توبیــخ  :بهخاطــر

عــدم تشــخیص لحــن ،بهطــور دقیــق نمیشــود اظهارنظــر کــرد).

توضیــح ارتبــاط :امــام (علیهالســام) در برابــر ادعــای دروغیــن عمویشــان بــرای امامــت ،بــه

قصــد هدایــت و اتمــام حجــت بــرای او ،ایــن گفتمــان را داشــتهاند .لــذا روش رفتــاری ایشــان

بــا توجــه بــه هــدف ،اعمــال شــده اســت.

ب) مــن بــا خــود عهــد کــردم کــه بــا او در زیــر یــک ســقف نباشــم ...زیــرا هــرگاه عمویــم

نــزد مــن آیــد هــر چــه بــه مــردم بگویــد ،او را تصدیــق میکننــد ،امــا اگــر رفتوآمــد نداشــته
باشــیم و او دربــارۀ مــن چیــزی بگویــد ،گفتـهاش مــورد قبــول مــردم نمیشــود.2

تشــخیص رویکــرد ارتباطــی :رویکــرد دفعــی :تــرک صلــه رحــم ،اظهــار خطاهــای منحــرف،

توصیــه غیرمســتقیم بــه تــرک ارتبــاط بــا او (و همنوعانــش).

توضیــح اینکــه ،موقعیتشناســی امــام (علیهالســام) و هــدف ایشــان از ایــن گفتمــان ،روش

تــرک صلــه را بــا ابرازکــردن آن بــرای دوســتان ،پســندیده اســت .ایــن آشــکاریِ تــرک ارتبــاط

بــا چنیــن فــردی ،ســبب شناســاندن بهتــر اهــداف خــود اســت و نوعــی افشــاگری شــمرده

میشــود.

ج) «برو و به محمد بگو فردا قیام نکند ،زیرا شکست میخورد و یارانش کشته میشوند!»3
تشخیص رویکرد ارتباطی :رویکرد جذبی :نصیحت ،اتمام حجت ،ابراز کرامت (پیشگویی).
و توضیح اینکه :اتمام حجت برای این شخص ،آخرین راه نجات او بوده است .امام (علیهالسالم)
 .1اربلی1405 ،ق ،ج.94-93 :3
 .2ابن بابویه.221 :1385 ،
 .3اربلی ،1385 ،ج.300 :2
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بهخاطر دلسوزی دوستانه و پدرانهشان ،تا آخرین لحظه به او امیدوار بودند.
 .2در روایتــی دیگــر از پرس ـشهای عمــرو بــن هــذاب زیــدی ،در جلســۀ مناظــره بــا امــام

(علیهالســام) بهــره میگیریــم: 1

محمدبنفضــل هاشــمى كلماتــى دربــارۀ شــما مىگويــد و مقاماتــى
الــف) (...وی) گفــتّ :

بــراى شــما قایــل اســت كــه قلبهــا آن را قبــول نمىكننــد ...مىگويــد :شــما هرآنچــه را

خداونــد نــازل فرمــوده ،مىدانيــد و مىتوانيــد بــه هــر زبــان و لغتــى صحبــت كنيــد ...مــا در
ايــن شــهر افــراد مختلــف اعــم از رومــى ،هنــدى ،فارســى و تركــى زبــان داريــم .همــه آنهــا را
حاضــر مىكنيــم و . ...

تشــخیص :رویکــرد جذبــی :صبــر و ســعه صــدر ،گــوشدادن بــا توجــه ،ســپردن شــروع

مناظــره بــه دســت طــرف مقابــل.

در توضیــح مطلــب بایــد افــزود :یکــی از اعتقادات زیدیــه در قبول امــام ،عدم توجــه به معصوم

بــودن و ادعــای اعجــاز اوســت ،لــذا علــم لدنــی امــام (علیهالســام) را باورپذیــر نمیدانســتند.
قبــول روش محاجــه بــا آنــان ،بــا تمرکــز بــر صبر و ســعۀ صــدر ،لذتبخشتریــن و آشــکارترین

شــیوۀ جــذب مخاطب اســت.

ب) « ...پــس هــر كــدام از آنهــا بــا زبــان و لغــت خودشــان مســئلهاى را پرســيدند و امــام هــم

تعجــب كردنــد و حيــران ماندنــد و
بــا لغــت خودشــان بــه آنــان پاســخ گفــت .مــردم بســيار ّ
تصديــق كردنــد. ...

تشخیص :رویکرد جذبی :بیان مقام یک امام با عمل (ابراز کرامت).
توضیــح :تصحیــح عقایــد را امــام (علیهالســام) بــه روشهــای متفــاوت اجــرا کردهانــد .در

ـق پنهانشــده پرداختهانــد.
ایــن مثــال ،بــا ابــراز کرامــت ،بــه بیــان حقایـ ِ

ج) امــام (علیهالســام) فرمــود :اگــر بــه تــو خبــر دهــم كــه در هميــن ايّــام بــه خــون يكــى از
 .1وی از زیدیان بود (عطاردی1406،ق،ج.)97 :2
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اقوامــت مبتــا مىشــوى (يعنــى او را مىكشــى) مــرا تصديــق مىكنــى؟
او جواب داد :خير! چون غيب را فقط خدا مىداند.
ـم ال ْ َغ ْيـ ِ
ـر َعلــى غ َْيبِـ ِه
حضــرت فرمــود :آرى ،امــا آيــا خداونــد نمىفرمايــد« :عالِـ ُ
ـب فَــا يُ ْظ ِهـ ُ
ـن َر ُسـ ٍ
أَ َحــدا ً إِ ّ
ـول1»  .پــس رســول خــدا نــزد خداونــد مرتضــى اســت و مــا
ال َمــنِ ْارتَضــى  ِمـ ْ

ورثــۀ همــان رســولى هســتيم كــه خداونــد او را مطلــع و آگاه ســاخته از غيــب خــود از هر آنچه
خواســته اســت .پــس مــا بــه آنچــه در گذشــته رخ داده اســت و آنچــه در آينــده تــا روز قيامــت

رخ خواهــد داد ،آگاه هســتيم.

اى پســر هـ ّ
ـذاب! آنچــه بــه تــو خبــر دادم در ظــرف پنــج روز واقــع خواهــد شــد .پــس اگــر

آنچــه را كــه بــه تــو گفتــم در ايــن مــدت صــورت نگرفــت ،پــس مــن دروغگــو و افتــرا زننــده

هســتم .ولــى اگــر صحيــح شــد ،پــس بــدان كــه تــو ردكننــدۀ خــدا و رســول او هســتى.
تشخیص :رویکرد جذبی ـ تدافعی :اتمام حجت (پیشگویی و اظهار علم غیب امام).

توضیــح :اســتفاده از روش اســتدالل و برهــان ،شــیوۀ امــام (علیهالســام) در مقابــل لجوجــان

بــوده اســت.

د) امــام (علیهالســام) :آگاه بــاش كــه بـهزودى نابينــا خواهــى شــد و چيــزى را نمىبينــى...

محمدبنفضــل مىگويــد :بــه
بعــد از چنــد روز ،همانطــور شــد كــه امــام فرمــوده بــودّ ...
الســام) فرمــوده بــود ،بــه ســر عمروبــن هـ ّ
ـذاب آمد.2
خــدا قســم! هــر چــه حضــرت رضــا (عليه ّ
تشــخیص :رویکــرد جذبــی ـ اســتحفاظی ـ دفعــی :اتمــام حجــت ،ابــراز کرامــت بــرای اثبــات

امامــت خویــش ـ ثبــوت عقیــدۀ ایمانآورنــدگان بــه امــام (علیهالســام) ـ دفــع کافــر و لجــوج.

توضیــح ارتبــاط فــوق :امــام (علیهالســام) بــا قبــول انجــام ایــن گفتمــان ،بــه چنــد جهــت

هــدف خــود را توســعه دادنــد .بهعبــارت دیگــر ،بــا فرصتشناســی صحیــح ،بــا یــک تیــر چنــد
 .1يعنى« :خداوند ،عالم به غيب است و كسى را از غيب خويش آگاه نمىسازد مگر آنكس كه از رسوالن خود برگزيده است( ».جن.)7 /
 .2ابن بابویه ،بی تا -الف ،ج.276-274 :1
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نشــان زدنــد کــه همگــی بــه هــدف خــورد.
ایــن رویکردهــا بــا بصیــرت و آگاهــی کافــی صــورت گرفتــه اســت لــذا در انجــام آن بایــد از

شــناخت کافــی برخوردار باشــیم.
لذا در این مدل خواهیم داشت:

نمودار .4مدل پیشنهادی ،برای شناخت ارتباطات امامرضا (علیهالسالم) با منحرفان (زیدیه)

ـاص
در توضیــح ایــن مــدل ،رویکردهــای جامعهشــناختی نقــش زمینــۀ تحلیــل گفتمــان خـ ّ
هــر فرقــه را ایفــا میکننــد ،بهگون ـهای کــه بــرای هــر فرقــۀ منحــرف ،یــک جامعهشناســی

خــاص بــا توجــه بــه گفتمانهــای صورتگرفتــه (روایتهــای رســیده از تعامــات امامرضــا
(علیهالســام) بــا فرقــۀ مــورد نظــر) را داریــم .لــذا ،بــا تمرکــز بــر شــخصیتهای مــورد گفتمان

امــام (علیهالســام) در هــر فرقــه ـ بــا دســتهبندی آنهــا ـ بــه دســتهبندی شــیوههای رفتــاری
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امــام (علیهالســام) میپردازیــم.
تفاوتهــای رفتــاری را بــا اطالعــات بهدسـتآمده از شــخصیت عنصــر مــورد گفتمــان ،گــرد

ـی امــام (علیهالســام) بیــان
هــم آورده و رویکردشناســی ارتباطــی را بــا توجــه بــه شــیوۀ عملـ ِ

میکنیــم (در توضیحــات بعــد ،نمــودار 3آورده شــد).

تعــدد روایــات بــرای یــک شــخصیت بایــد دســتهبندی شــود تــا روال زمانــی آن را بهدســت

رویکردشناســی ارتباطــی بپردازیــم .بهطــور مثــال ،چنــد روایــت بــرای
آوریــم .ســپس بــه
ِ

محمــد دیبــاج بــود کــه تعــدادی بــرای قبــل رهبــری قیامــش بــود و تعــدادی بعــد آن ،کــه در

هــر یــک رویکردهــای امــام (علیهالســام) متفــاوت بــود.

چندگانــه بــودن رویکردهــا در برخــی رفتارشناسـیهای امــام (علیهالســام) نشــان از همیــن

امــر دارد .از طرفــی ،میتــوان بــا بهرهگیــری از ایــن چندگانههــا انحــراف فــرد را ســطحبندی

کر د .

از فواید این مدل ،موارد زیر را میتوان برشمرد:
 .1شناسایی موقعیتهای هر فرقۀ انحرافی در عصر خود و اثرهای آن فرقه.

 .2تحلیل انحرافها و محدودهگیری برای اثر مخرب انحراف فرقه.

احتمالی فرقههای منحرفِ مشاب ِه امروز با عصرهای گذشته.
 .3شناسایی و پیشگویی رفتارهای
ِ
ِ
چگونگی عملکرد رویکردهای ارتباطی در تاریخ و اهداف آنها.
شناخت
.4
ِ
فقهی شیوههای عملی در جذب ،دفع ،منفعل بودن و . ...
 .5تبیین
ِ

.6تبیین گفتمانهای مؤثر در ارتباطات با منحرفان ،مخالفان و . ...
چگونگی ارتباط با منحرفان و . ...
.7
ِ

ـی ارتباطــات بــا تمرکــز بــر هــدف ،پــس از شــناخت و معرفــت نســبت بــه
ایــن رویکردشناسـ ِ

ـی رفتــار بــا
شــخصیت منحــرف و در نــگاه کلیتــر بــه فرقــۀ منحــرف اســت .از ایـنرو ،چگونگـ ِ

یــک منحــرف (مخالــف ،دشــمن یــا منافــق و  )...درونگروهــی (بینفــردی) را در نظــر دارد کــه
البتــه قابــل تعمیــم بــه جامعــۀ بزرگتــر نیز هســت.
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نتیجهگیری
امــام (علیهالســام) در مواجهــه بــا زیدیــه ،رویکــرد جذبــی را بــه شــیوههای متفــاوت

اجــرا کردهانــد .حتــی در یــک گفتمــان نیــز بــا نــوع انتخــاب کلمــات ،فضــای گفتــاری امــام
(علیهالســام) قابــل تحلیــل و برداشــت اســت.

سایر رویکردها با توجه به رویکرد جذبی مورد بهرهگیری قرار گرفته بود.
تفکیــک مخاطــب در نــوع رویکــرد تأثیر داشــت .زمــان و مــکان اجــرای گفتمــان ،ارتباطهای

کالمــی و غیرکالمــی امــام (علیهالســام) ،در تشــخیص نــوع رویکــرد کمککننــده بود.

شــیوههای اجــرای رویکردهــا ،همــواره متناســب بــا شــرایط و موقعیــت اســت .گاهــی یــک

رویکــرد بــا صدهــا شــیوه قابــل انجــام اســت.

مبین مراتب اجرایی یا چند هدف داشتن مجری از آن رویکرد است.
ادغام رویکردهاّ ،
ـی ارتباطــی ،نقــش تعیینکننده و شــاخصی را ایفــا میکند.
تحلیــل گفتمــان در رویکردشناسـ ِ

صحــت رویکردشناســی خواهــد
مؤلفهگیــری از شــخصیتها و عناصــر گفتمــان ،تأییــدی بــر ّ

بو د .

الگوبــرداری از ارتباطــات امامرضــا (علیهالســام) در ایــن مــدل ،بــا تمرکــز بــر رویکردشناســی

ایشــان ،فهــم چرایــی و چگونگــی عمــل بــه رفتــار ایشــان (علیهالســام) را فراهم میســازد.
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ـ محبیپور ،صغری .)1384( .نقش امامرضا (ع) در حدیث شیعه .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ محسنیانراد ،مهدی .)1374( .ارتباطشناسی .چاپ دوم .تهران :سروش.
ـ محمدی ریشهری ،محمد .)1394( .گزیده حکمتنامه رضوی .مترجم :حمیدرضا شیخی .قم :دارالحدیث.
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ـ مروج طبسی ،محمدجواد .)1393( .حکمتهای رضوی .مترجم :عباس پورعبادی .قم :معروف.
ـ مسعودی ،ابوالحسن علیبنحسین .)1347( .مروج الذهب و معادن الجوهر .مترجم :ابوالقاسم پاینده .تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب.
ـ مشکور ،محمدجواد .)1367( .ترجمهالفرق الشیعه نوبختی .تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
ـ مصالیی پور،عباس؛ سلیمی،مریم«.)1392(.اصول مناظره و آزاد اندیشی با تکیه بر مناظرات امام رضا علیه السالم».
فصلنامه فرهنگ رضوی.شماره.3صص.87-114:
ـ مؤسسه قدر والیت .)1393( .چگونه رفتار کنیم .تهران :مؤسسه قدر والیت.
ـ مهدوی ،هادی .)1395( .روانشناسی ارتباط در جمعآوری اطالعات انسانی .تهران :دانشگاه اطالعات و امنیت ملی.
ـ میرحسینی ،یحیی .)1392( .مناسبات دوسویه امامرضا (ع) و زیدیه .تهران :دانشگاه امام صادق ،پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات.
ـ هیبلز ،سارا و ال.ویور ،ریچارد .)1392( .ارتباط مؤثر .مترجم :عباس بهزادیمقدم و همکاران .مشهد :فرا اندیش.
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