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چکیده 

اسامی ســازی روش هــا و نظریه هــای علــوم انســانی و تجربــی، از نقطه نظــرات بیــش از دو دهــۀ مقــام 
معظــم رهبــری )مد ظله العالــی( بــوده اســت.

ــیوۀ  ــی مشــهور اســت، ش ــای انحراف ــا جــوالن جریان ه ــا )علیه الســام( ب ــه عصــر امام رض از آنجاک
ــه  ــد ک ــه می کن ــات عرض ــم ارتباط ــادری را در عل ــای ن ــام( آموزه ه ــرت )علیه الس ــی حض ارتباط
ــای  ــا فرقه ه ــه ب ــان در مواجه ــات ایش ــتاری در ارتباط ــا جس ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــد اس ضابطه من
انحرافــی، بــا بیــان مــدل پیشــنهادی، گامــی به ســوی نظریــۀ ارتباطات اســامی برداشــته شــده اســت.

ــان  ــا جری ــا هــدف رویکردشناســی ارتباطــات امام رضــا )علیه الســام( در مواجهــه ب ــن تحقیــق ب ای
زیدیــه و بــه روش تحلیلی ـ توصیفــی بــا رویکــرد میان رشــته ای، بــه ارائــۀ روش ارتبــاط صحیــح بــا ایــن 
فرقــه پرداختــه اســت. نتیجــه تحقیــق نشــان می دهــد رویکــرد جذبــی بیشــترین درصــد را به خــود 
اختصــاص می دهــد و ســایر رویکردهــا از جملــه: تهاجمــی، دفعــی، اســتحفاظی، تدافعــی و انفعالــی، 

جایــگاه بعــدی را در مــدل پیشــنهادی دارا هســتند.
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 مقدمه

ــرد  ــا رویک ــیك )ب ــب کاس ــود. مکت ــف می ش ــف تعری ــب مختل ــق مکات ــات« طب »ارتباط
ســنتی و عناویــن ســاختارگرایان، اصولگرایــان، وظیفه گرایــان( کــه فقــط بــه جنبه هــای فّنــی 
ســازمان توجــه دارد و انســان به عنــوان عضــوی از ســازمان، در ایــن تعریــف جایگاهــی نــدارد. 
مکتــب نئوکاســیك )بــا رویکــرد روابــط انســانی، بــا عناویــن: رفتارگرایــان، انســان گرایــان( که 
نیازهــای انســان و نقــش اجتماعــی او را مّدنظــر قــرار داده اســت. مکتــب منابــع انســانی کــه 
انســان را به عنــوان عضــوی از ســازمان پذیرفتــه و بــه احساســات و نیازهــای او توجــه نشــان 
داده اســت. مکتــب سیســتمی)کل گرایان، نظام گرایان(کــه رابطــۀ تعاملــی را جایگزیــن رابطــۀ 
علّی معلولــی کــرده و چگونگــِی ارتباطــات بــا شــبکه را نشــان می دهــد )مهــدوی، 1395: 68-

ــی،1389: 45(. 70؛ ر.ک: بابای

هریــك از ایــن مکاتــب اهــداف متفاوتــی را در »ارتباطــات« دربرمی گیرنــد. نظریه پــردازی در 
ایــن موضــوع نیــز بــا توجــه بــه مکاتــب مختلــف، دســتاوردهای متفاوتی داشــته اســت. 

امــروزه، نظریه های»ارتباطــات« اســاس تمــام تجربیــات انســانی اســت کــه اهــداف آنهــا از 
پیــش تعییــن شــده و تنهــا بــا شــناختی از تاریــخ و تجــارب گذشــتگان به دســت آمده انــد و 
در برخــی مــوارد، بــه نــکات قابــل قبولــی رســیده اند )امــا نــه اصــل حقیقــت( کــه گاهــی از 
نظــر فرهنگــی و ارزشــی، مــورد تأییــد تمــام اقــوام و ملیت هــا نیســتند )لیتــل جــان،1384: 
806(. لــذا شــاهد آن هســتیم کــه در دســته بندی انــواع ارتباطــات اجتماعــی، عناصــر ارتباطی، 
ابــزارآالت ارتباطــی و وظایــف آنهــا یــا چگونگــِی ارســال پیــام و... تعریف هایــی بیــان کرده انــد 
کــه تاکنــون، ضعف هــا و نقص هایــی را به همــراه داشــته اســت و بــا تعریــف اصــول و مبانــی 
ــراه  ــه هم ــری ب ــۀ بش ــرای جامع ــری ب ــیب های جبران ناپذی ــا، آس ــی نظریه ه ــِت برخ نادرس

داشــته اند)همان(.

از آنجاکــه امــروزه ارتباطــات، نقشــی بی بدیــل در عرصه هــای مختلــف فــردی، میان گروهــی و 
بین المللــی را بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی ایفــا می کنــد و از طرفــی، دوران لشکرکشــی های 
ســخت افزارانه و اســتعمار مســتقیم بــه پایــان رســیده اســت. ایــن قــدرت »ارتباطــات« اســت 
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ــیر،  ــد )بش ــته باش ــی داش ــمندانۀ سیاس ــای هوش ــی در تعامل ه ــش عظیم ــد نق ــه می توان ک
ــان  ــك گفتم ــه ی ــت ک ــدی اس ــدل و فراین ــال م ــوق به دنب ــل ف ــن رو، اص 1395: 203(. از ای

درســت و ســالم را بــه کنشــی در ارتباطــات تبدیــل کنــد.

لــذا، رویکــرد شــناختِی ارتباطــات امام رضــا )علیه الســام( بــا فــرق منحــرف می توانــد گامــی 
ــد  ــام )علیه الســام( چــه در بِع ــاری ام ــن مهــم باشــد. آسیب شناســی های رفت در پیشــبرد ای
فــردی و چــه اجتماعــی، ادامــۀ راه پــدران معصــوم ایشــان )علیهم الســام( اســت کــه در تکــرار 

امتحانــات تاریــخ، صّحــت و ســقم خــود را بــه اثبــات رســانده اند.

بــر ایــن اســاس، با بررســی و دقــت در روایات رســیده )بــا بهره گیــری از روش تحلیــل گفتمان 
روایــی )پــدام( اثــر دکتــر حســن بشــیر )ر.ک: بشــیر،1391( و تکیــه بــر رویکردشناســی رفتــار 
ــیم  ــی می رس ــه ماحظات ــه، ب ــه زیدی ــا فرق ــورد ب ــای برخ ــام( در گونه ه ــا )علیه الس امام رض
ــۀ ارتباطــات« امام رضــا )علیه الســام(  ــل ضابطه مندشــدن هســتند و به ســوی »نظری کــه قاب

ــد رفت. پیــش خواهن

مــدل پیشــنهادی ایــن پــروژه، بــا کمــك دســتاوردهای برآمــده از تحلیــل گفتمــان، با  شــش 
عنــوان: رویکــرد جذبــی، دفعــی، انفعالــی، تدافعــی، تهاجمــی و اســتحفاظی، تــوان پاســخگویی 

بــه تمــام عرصه هــای گفتمــان اجتماعــی را دارد.

ــازی  ــر مدل س ــی ب ــای مبتن ــی آن، فعالیت ه ــه تازگ ــه ب ــا توج ــث، ب ــینۀ بح ــارۀ پیش درب
ــر حســن  ــای دکت ــه اســت. مدل ه ــداد کمــی صــورت پذیرفت ــگاه اســام، تع ارتباطــات در ن
ــان  ــه بی ــی ب ــی گفتمان ــوان دیپلماس ــا عن ــی ب ــات، در تألیف ــوم ارتباط ــوزه عل ــیر، در ح بش
ــه ترجمــه  ــل اشــاره شــده و ســایر تألیفــات وی بیشــتر ب ــط بین المل مــدل ارتباطــی در رواب
ــاره ارتباطــات  ــردازی درب ــد »نظریه پ ــد، مانن ــرب پرداخته ان ــای ارتباطــی غ ــن نظریه ه و تبیی

میان فرهنگــی«. 

ــیوه و  ــا ش ــرب ی ــی غ ــای ارتباط ــه مدل ه ــا ورود ب ــاره، ب ــز در این ب ــری نی ــات دیگ تألیف
ــیوه  ــون ش ــد، همچ ــام پرداخته ان ــرگاه اس ــه نظ ــن و مقایس ــه تبیی ــا، ب ــبك گیری از آنه س
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ارتباطــات موثــر در ســیره امام رضــا )علیه الســام( نوشــتۀ علــی خیــاط کــه بــه ویژگی هــای 
ــا  ــه ت ــام( از مدین ــام رضا)علیه الس ــی ام ــیره ارتباط ــرده و »س ــاره ک ــر اش ــاط مؤث ــك ارتب ی
مــرو« کــه براســاس مــدل برلــو و بــا بهره گیــری از آن، بــه تحلیــل رفتــار امــام )علیه الســام( 
پرداختــه اســت و نمونه هــای مشــابه دیگــر. امــا بــا ایــن ســبك »تحلیــل رویکــرد ارتباطــات 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــام( فعالیت ــا« )علیه الس امام رض

از آنجاکــه ایــن آموزه هــا قابــل ضابطه مندشــدن بــود، مــدل پیشــنهادی آن ارائــه شــده اســت. 
دیــن اســام ظرفیــت و توانمنــدِی پاســخگویی بــه نیازهــای زمانــه را دارد و بایــد پژوهنــدگان 

دینــی در حــّل مســائل جهانــی، از آن بهره هــا بگیرنــد.

در ادامه، به تعریف رویکردهای این مدل پیشنهادی می پردازیم.

  

1. رويکرد جذبی

ــه  ــذب از چ ــه ج ــت. اینک ــل« اس ــرف مقاب ــت ط ــط »هدای ــدف فق ــی، ه ــرد جذب در رویک
ــان بســتگی دارد. گاهــی  ــه شــخصیت، شــرایط مــکان و زم ــرد، ب ــی صــورت می گی روش های
ــا بی اعتنایــی  ــا ب ــه فکــر جــذب طــرف مقابــل اســت، ی ــا طردکــردن، ب امــام )علیه الســام( ب
نســبت بــه او، نیــت تقریــب او یــا دیگــران را بــه خــود دارد. ایــن رویکــرد بیشــترین امتیــاز را 
در شــیوۀ رفتــار امامــان معصــوم )علیهم الســام( حایــز اســت زیــرا ایشــان بــرای دعــوت بــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، فراخوانــده شــده اند. از بارزتریــن روش هــای ایــن رویکــرد، 

نصیحــت و ارشــاد، صلــۀ رحــم، مناظــره، دعــوت بــه تحــدی و... اســت.  

 2. رويکرد دفعی

هــدف در ایــن رویکــرد »دفــع خطــر و آســیب« اســت. ایــن روش بــا توجــه بــه نیــت و قصــد 
عمل کننــده می توانــد در خفــا یــا آشــکار صــورت گیــرد. از انــواع آن می تــوان بــه: طردکــردن، 
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بی توجهــی، انتقــاد شــدید، ابــراز تنفــر، نکوهــش و... اشــاره کــرد.   

شــناخت چگونگــی آســیب زدایی امام رضــا )علیه الســام( و اصــول و حــدود آن، چیــزی اســت 
کــه در مقابــل زیدیــان، بســیار قابــل توجــه اســت. به عبــارت دیگــر، شــرایط دفــع یــك دوســت 
مشــترک و چگونگــی تصحیــح او بــا دفع کــردن، بســیار مهــم اســت کــه در چــه شــرایطی امید 

هدایت شــدن را از یــك دوســت می تــوان برداشــت و او را دشــمن محســوب کــرد.

3. رويکرد انفعالی

ایــن رویکــرد بــا »منفعــل نشــان دادن خــود« بــه چنــد بُعــد می توانــد توجــه داشــته باشــد: 
ــرای طــرف مقابــل، حفــظ جــان و مــال، پاییــن آوردن ارزش و  ــه، فهــم عمیــق مطلــب ب تقّی

اهمیــت موضــوع و... .

4. رويکرد تدافعی

 »دفــاع از حــق و حقیقــت« تنهــا دلیــل ایــن رویکــرد اســت کــه به طــور قطــع شــرط آن، 
داشــتن شــناخت صحیــح از واقعیــت و حقیقــت اســت. مبــارزه، تبلیــغ، ســکوت، ســخنرانی، 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــتند ک ــی  هس ــتن و... روش های ــان، گریس ــار ج ــاهد، ایث ــن ش گرفت
می گیرنــد. بصیــرت در انتخــاب روش، مــازم معرفــت بــه ســطح مخاطــب و زمــان و مــکان 

عمــل اســت. 

5. رويکرد تهاجمی

»غافلگیــری و حملــه بــا برنامه ریــزی دقیــق« از اصــول ایــن رویکــرد اســت. تهاجــم به ســرعت 
و بجــا صــورت می گیــرد تــا اثــر مطلــوب و دلخــواه را به جــای بگــذارد. ایــن رویکــرد نیــز ماننــد 
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تمــام رویکردهــا نیازمنــد بصیــرت کامــل و شــناخت موقعیــت اســت. از روش هــای اجرایــی آن: 
زد و خــورد، جبهه گیــری کامــی و فیزیکــی، ابــراز خشــم و نفــرت، ســاح گیری، مرزبنــدی و... 

ــد باشــد. می توان

6. رويکرد استحفاظی  

ایــن رویکــرد بــه »حفــظ دیــن، جــان، مــال، فرهنــگ و...« می نگــرد. پنهان شــدن )کــردن(، 
همرنگــی بــا محیــط، ســکوت، اظهــار عــدم فعالیــت، تغافــل و... بــه ایــن امــر کمــك می کنــد. 
ــای  ــا اولویت بندی ه ــام( ب ــوم )علیهم الس ــه معص ــای ائم ــتحفاظی، راهبرده ــرد اس در رویک
خــاص جلــو رفتــه اســت. بارزتریــن تاکتیــك ایــن رویکــرد نــزد ایشــان تقّیــه و رازداری اســت.

ایــن رویکردهــا، ســلوک های رفتــاری امــام )علیه الســام( را قابــل تقلیــد می کنــد. از طرفــی، 
ملموس شــدن چگونگــی رفتــار بــا افــراد، جریان هــای فکــری ـ اعتقــادی، سیاســی، حکومتــی 
و... مختلــف، بــه عملگرایــی صحیــح انســان در آموزه هــای دینــی می انجامــد کــه همیــن امــر، 

مّدنظــر رهبــران دینــی در تربیــت انســان ها بــوده اســت.

ــك رویکــرد شــود.  ــن ی ــد جایگزی ــز می توان ــاوت نی ــا اهــداف متف ــا ب ــام رویکرده روش ادغ
به طــور مثــال، امــام )علیه الســام( 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 مثال هــا بــه آن بیشــتر پرداختــه خواهــد شــد(.

ــام(  ــا )علیه الس ــناختی امام رض ــی جامعه ش ــت آمده از رویکردشناس ــل به دس ــق تحلی طب
دربــارۀ فرقــۀ زیدیــه )جــدول1( می تــوان از موضــوع رویکردشناســی ارتباطــات امــام 

را داشــت. بهره گیــری الزم  )علیه الســام( 

در جامعه شناســی فرقــۀ زیدیــه، بــا تمرکــز بــر شــخصیت های زیــدی )رهبــران قیام هــا، علمــا 
و عامــه( کــه در پژوهشــی  مســتقل بررســی شــده اســت، بــه نتایــج قابــل توجهــی رســیده ایم. 
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بهــره ای از آن  را کــه مــورد نیــاز ایــن  نوشــته )ارتباط شناســی( اســت، بیــان می کنیــم:

جدول1. دال مرکزی رویکردهای جامعه شناختی امام رضا )علیه السام( در مواجهه با زیدیه.

1. امام رضا )علیه السام( چنان که یاد شد، از گونه های متفاوتی برای تعامل با زیدیه استفاده کردند؛ مانند تقیه نکردن در بیان حق و دعوت 
ایشان برای امامت خود که بارزترین رفتار متفاوت ایشان با پدرانشان بود به طوری که برخی شبهات را موجب شد )ن.ک:جدول3(. 

2. ر.ک: کلینی، 1389، ج1: 380؛ ابن بابویه، بی تا- الف، ج2: 289 و ... . 
3. خاکپور،1393: 33.

4. از جمله تعالیم امام رضا )علیه السام( برای کنترل قیام زیدیان، دعوت آنان به »تقیه« بود. برهه زمانی اش را پرسیدند، امام )علیه السام( 
فرمودند: تا زمان قیام مهدی قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(، چهارمین فرزندم. به عبارت دیگر دعوت به صبر و عدم برپایی قیام و از 

طرف دیگر امیدداشتن به الطاف پروردگار در انتقام گیری از ظالمان و رسیدن زمان آزادی )بشیر، 1391 :71(. 
5. تربیت فردی و اجتماعی اسامی در این موضوع بسیار مهم است )مؤسسه قدر والیت،1393: 181-182( امام رضا )علیه السام( در 

ترویج فرهنگ اسامی ناب محمدی، روایات بسیاری در حوزۀ تربیت فردی و اجتماعی بیان فرموده اند )ن.ک: محمدی ری شهری، 
1394: 451-496( و واگذاری آن را منجر به نزول با دانسته اند )ن.ک: طوسی، 1390، ج6: 177(.

6. ر.ک: کتب احادیث امام رضا )علیه السام( که ایشان بیشتر روایاتشان را از زبان اجداد گرامی شان )علیهم السام( نقل کرده اند: محمدی 
ری شهری، 1394؛ مروج طبسی، 1393؛ و نیز ر.ک: شهرستانی، 1395؛ ابن بابویه، 1385؛ طبرسی،1413ق؛ طوسی، 1390 و 1351؛ 

ابن شهرآشوب، 1379؛ اللیثی، 1385؛ عطاردی، 1397ق و 1406ق؛ کلینی، 1365؛ مسعودی، 1347ق؛ جعفری، 1359؛ جعفریان، 
1368 و 1386؛ مشکور، 1367. 

7. ر.ک: فضل اهلل، 1384؛ پاکتچی،1392؛ حسینی عاملی، 1365؛ درخشه، 1391؛ کارخانه، 1392 ؛ میر حسینی،1392و ... . 
8.  امام رضا )علیه السام( در مواجهه با عامه با رفق و مدارا، نصیحت و ارشاد و با تمرکز بر وجه مثبت )داشتن مشترکات اعتقادی: حب 

اهل بیت )علیهم السام(( برخورد داشتند. در برخورد با علما نیز با نقد منصفانه، احترام به شخصیت آنها، عدم کینه توزی با مخالفان، 
عیب پوشی، اتمام حجت و... به رویکرد جذبی و دفعی خود اشاره کرده اند )ن.ک: مصایی پور، 1392، ش3: 112-47(.      

9. ر.ک: حکیمی،1388: 45.
10. ر.ک: میر حسینی،1392؛ طبرسی، 1413ق؛ الهی زاده، 1385؛ محبی پور، 1384؛ شریعت نژاد، 1387. 

11. ر.ک: شجاعی،1391: 74. 
12. ر.ک: صفری فروشانی،1387: 54. 

امام شناسی - تصحیح مشترکات اعتقادی)توحید- قرآن - اهل بیت )علیهم السام( (.

خودباوری- حقیقت طلبی-  آزاد اندیشی -  مهدویت گرایی.

دین گرایی- دینی سازی .

اصالت مداری امامت اهل بیت )علیهم السام (.

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

جذب حداکثری - دفع حداقلی .

دین گرایی اقتصاد- اولویت بندی نیازمندی ها- عمل گرایی مسئوالن .

فرهنگی سازی علوم- توسعه طلبی علمی- ظرفیت سازی تکثیر علوم- برتری طلبی 
علمی- تولید علم- مدیریت اخاق مناظرات- تحدی گرایی .

والیت محوری سلوک توحیدی .

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

رویکرد اعتقادی

رویکرد فرهنگی

رویکرد اجتماعی

رویکرد تاریخی

رویکرد سیاسی

رویکرد اخاقی

رویکرد اقتصادی

رویکرد علمی

رویکرد عرفانی

رویکرد معرفتی

  12

34

5

6

7

8
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ــا  ــه ایــن جــدول، محورهــای اساســی خلــق گفتمــان امام رضــا )علیه الســام( ب ــا توجــه ب ب
فرقــه زیدیــه، به عنــوان دوســت منحــرف، در مقابــل دشــمن مشــترک )مأمــون( کــه مؤثــر در 

ــوده، اســت.  ــه ب ــن فرق ــا ای ــای انجام شــده ب گفتمان ه

ایــن دال هــای مرکــزی در رویکردهــای جامعه شــناختی امــام )علیه الســام( مــا را در تحلیــل 
رفتــار امام رضــا )علیه الســام( بــا زیدیــه )دوســت منحــرف( بــه مؤلفه هــای زیــر می رســاند:       

نمودار 1. مؤلفه های جامعه شناختی رفتار رضوی، با تمرکز بر تحلیل گفتمان رضوی با زیدیهـ  مأمون.

ــی  ــای ارتباط شناس ــنهادی، رویکرده ــش گانۀ پیش ــته بندی ش ــه دس ــه ب ــا توج ــن رو، ب از ای
حاصــل از رفتارشناســی امام رضــا )علیه الســام( در مواجهــه بــا فرقــۀ زیدیــه بررســی می شــود.

رويکردشناسی ارتباطات امام رضا )علیه السالم( در گفتمان با زيديه 

طبــق بررســی های انجام شــده بــر روی شــخصیت های زیــدی بــرای رســیدن بــه 
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ــناخت  ــه ش ــت ب ــه، نخس ــن فرق ــا ای ــام( ب ــا )علیه الس ــات امام رض ــی ارتباط رویکردشناس
ــا  ــران قیام ه ــم: رهب ــش رو هســتند، می پردازی ــوارد پی ــامل م ــه ش ــدی ک شــخصیت های زی
)ابن طباطبــا، زیدالنــار، محمــد دیبــاج، زیدبن علــی(، عامــه )حســین بن خالد و...(، علمــا 
)ســلیمان مــروزی(، خویشــاوندان )محمــد دیبــاج، زیدالنــار(، بــا توجــه بــه روایــات1، بــه جدول 

ــر می رســیم: زی

جدول2. رویکردشناسی ارتباطات امام رضا )علیه السام( با شخصیت های متفاوت زیدیه

شــایان ذکــر اســت، امــام )علیه الســام( در تمــام مســیر هدایت گونــۀ افــراد، در صــورت عــدم 
ــاال، رویکــرد  تأثیــر و پذیــرش حــق و حقیقــت، گام هــای بعــدی را برمی داشــتند. در مثــال ب
ــه، در  ــوان نمون ــت. به عن ــخص اس ــه مش ــای زیدی ــران فرقه ه ــا س ــام( ب ــا )علیه الس امام رض
ــب او و  ــرش از جان ــدم پذی ــادات و ع ــح و ارش ــس از نصای ــار، پ ــان زیدالن ــا برادرش ــورد ب برخ

1. الف( روایات مربوط به ابن طباطبا:
- اگر از امام رضا )علیه السام( نیز بیعت گرفته شود... امر ما یکی می شود )ما نیز می آییم!( ... امام )علیه السام( ... پس از بیست روز 
نزد شما خواهم آمد... )18روز بعد در حال فرار زیدیان(:... بیست روز گذشت یا نه! و... )ر.ک: ابن بابویه، بی تا-الف،ج1: 225-224(. 

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 یك سقف نباشم... اگر رفت وآمد نداشته باشیم و او دربارۀ من چیزی بگوید، 
گفته اش مورد قبول مردم نمی شود... )اربلی، 1405ق، ج3: 93-94؛ ابن بابویه، 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 )علیهم السام( حرام نموده و شامل حال تو نیست و ... )ر.ک:  ـ ابن شهرآشوب، 1379ق: 361 ـ ابن بابویه، 

1385، ج2: 234(.
ـ روایات مربوط به سلیمان مروزی؛ )ر.ک: ابن بابویه،بی تا-الف،ج1: 225(.

ـ روایت مربوط به حسین بن خالد و عامه)ر.ک: همان(.  
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ــارۀ  ــا درب ــتند و ی ــا او دانس ــاط ب ــع ارتب ــردن و قط ــه را طردک ــن مرحل ــت، آخری ــام حج اتم
شــخصیت عمویشــان »محمــد دیبــاج« کــه رهبــر یکــی از قیام هــا بــود، ایشــان )علیه الســام( 
بــا نصیحــت و ارشــاد، بــه بیــان حقایــق و نشــان دادن راه صحیــح پرداختنــد و پــس از عــدم 

پذیــرش دیبــاج، بــا تکذیــب اعمــال و رفتــار عمویشــان، بــه طــرد او اقــدام کردنــد. 

از شــرایط مهــّم ایجــاد ارتبــاط مؤثــر امام رضــا )علیه الســام( بــا افــراد متفــاوت، بــه مــوارد 
بســیاری می تــوان اشــاره کــرد کــه در پژوهــش حاضــر مّدنظــر نیســت. بــه پوینــدگان علــم و 

ــد1.  ــه کنن ــاره مراجع ــده در این ب ــی های انجام ش ــه بررس ــود ب ــه می ش ــش توصی دان

بــا توجــه بــه تعــدد برخوردهــای امــام )علیه الســام( بــا فرقــۀ زیدیــه و نیــز نــوع فــردـ  طبــق 
ــا  ــه، ب ــا زیدی ــوان گفــت امام رضــا )علیه الســام( در برخــورد ب دســته بندی در جــدول ـ می ت
تعییــن حــدودِی بســامد، بــه بیشــترین و کمتریــن رفتــار امــام رضــا )علیه الســام( بــا فرقــه 
زیدیــه می رســیم کــه بارزتریــن وجهــۀ رفتــاری را »حفــظ ارتبــاط دوســتانه« می بینیــم . در 

ســایۀ حفــظ ارتبــاط دوســتانه ، تعامــات ایشــان )علیه الســام( صــورت گرفتــه اســت.

جدول 3. میزان بهره مندی امام رضا )علیه السام( از رویکردها در برخورد با زیدیه.

1. به عنوان نمونه، ر.ک: علی خیاط و علی جانفزا )1395(. مهارت های ارتباط مؤثر در سیرۀ رضوی، انتشارات آستان قدس رضوی؛ 
و نیز  سارا هیبلز )1392(. ارتباط مؤثر، مشهد: انتشارات فرا اندیش.
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در توضیــح درصدهــا، ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه میــزان نفــرات دســته بندی مّدنظــر 
بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر بگوییــم در محــدودۀ جمعیتــی زیدیــان، نمــودار زیــر را 

داریــم:

لذا در درصدگیری حدودی تعامات رضوی  با زیدیه خواهیم داشت:

ــات  ــه روای ــا توجــه ب ــل بررســی می شــود. ب ــگاه قاب ــك ن ــا در ی ــزان رویکرده ــن رو، می از ای
ــام( در  ــا )علیه الس ــناختی امام رض ــر رفتارش ــه عناص ــی، ب ــان روای ــل گفتم ــیده و تحلی رس
ــد جــذب  ــق مؤلفه هــای رفتارشناســی اســامی در بُع ــه طب ــه رســیدیم ک ــا زیدی ــه ب مواجه
ــی، دفعــی، دفاعــی، منفعــل، اســتحفاظی، تهاجمــی( را  ــع، رویکردهــای اســامی )جذب و دف
مّدنظــر قــرار داده اســت. ایــن مؤلفه هــا اهدافــی هســتند کــه بــه شــیوه های متفــاوت قابــل 
اجراینــد و تنهــا بــا شــناخت و بصیــرت کافــی اجــرا می شــوند و واجب تریــن قانــون اجرایــی 

آن »قوانیــن دیــن اســام« اســت.

بــرای نمونــه، بــه چگونگــِی تشــخیص و توضیــح رویکردشناســی ارتبــاط امــام )علیه الســام( 
ــه می کنیم: توج
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1. در روایاتی امام )علیه السام( دربارۀ عموی شان دیباج بیان کرده اند:

الف( » ... ای عمو! پدر و برادر خود را تکذیب مکن که این امر تمام نمی شود...1 «.

   تشــخیص رویکــرد ارتباطــی: رویکــرد جذبــی: بــا نصیحــت و ارشــاد )یــا توبیــخ : به خاطــر 
عــدم تشــخیص لحــن، به طــور دقیــق نمی شــود اظهارنظــر کــرد(.

  توضیــح ارتبــاط: امــام )علیه الســام( در برابــر ادعــای دروغیــن عمویشــان بــرای امامــت، بــه 
قصــد هدایــت و اتمــام حجــت بــرای او، ایــن گفتمــان را داشــته اند. لــذا روش رفتــاری ایشــان 

بــا توجــه بــه هــدف، اعمــال شــده اســت.

 ب( مــن بــا خــود عهــد کــردم کــه بــا او در زیــر یــك ســقف نباشــم... زیــرا هــرگاه عمویــم 
نــزد مــن آیــد هــر چــه بــه مــردم بگویــد، او را تصدیــق می کننــد، امــا اگــر رفت وآمــد نداشــته 

باشــیم و او دربــارۀ مــن چیــزی بگویــد، گفتــه اش مــورد قبــول مــردم نمی شــود2. 

تشــخیص رویکــرد ارتباطــی: رویکــرد دفعــی: تــرک صلــه رحــم، اظهــار خطاهــای منحــرف، 
توصیــه غیرمســتقیم  بــه تــرک ارتبــاط بــا او )و همنوعانــش(.

توضیــح اینکــه، موقعیت شناســی امــام )علیه الســام( و هــدف ایشــان از ایــن گفتمــان، روش 
تــرک صلــه را بــا ابرازکــردن آن بــرای دوســتان، پســندیده اســت. ایــن آشــکارِی تــرک ارتبــاط 
بــا چنیــن فــردی، ســبب شناســاندن بهتــر اهــداف خــود اســت و نوعــی افشــاگری شــمرده 

می شــود.

ج( »برو و به محمد بگو فردا قیام نکند، زیرا شکست می خورد و یارانش کشته می شوند!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 )علیه السام( 

1. اربلی، 1405ق، ج3: 94-93.
2. ابن بابویه، 1385: 221.
3. اربلی، 1385، ج2: 300.
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به خاطر دلسوزی دوستانه و پدرانه شان، تا آخرین لحظه به او امیدوار بودند. 

2. در روایتــی دیگــر از  پرســش های عمــرو بــن هــذاب زیــدی، در جلســۀ مناظــره بــا امــام 
ــم1 : ــره می گیری ــام( به )علیه الس

ــی  ــد و مقامات ــما می گوی ــارۀ ش ــی درب ــت: محّمدبن فضــل هاشــمی کلمات ــف( ...)وی( گف ال
ــما هرآنچــه را  ــد: ش ــد... می گوی ــول نمی کنن ــا آن را قب ــه قلب ه ــل اســت ک ــما قای ــرای ش ب
خداونــد نــازل فرمــوده، می دانیــد و می توانیــد بــه هــر زبــان و لغتــی صحبــت کنیــد... مــا در 
ایــن شــهر افــراد مختلــف اعــم از رومــی، هنــدی، فارســی و ترکــی زبــان داریــم. همــه آنهــا را 

ــم و ... .  ــر می کنی حاض

ــروع  ــپردن ش ــه، س ــا توج ــوش دادن ب ــعه صــدر، گ ــر و س ــی: صب ــرد جذب تشــخیص: رویک
ــل. ــه دســت طــرف مقاب مناظــره ب

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 )علیه الســام( را باورپذیــر نمی دانســتند. 
قبــول روش محاجــه بــا آنــان، بــا تمرکــز بــر صبر و ســعۀ صــدر، لذت بخش تریــن و آشــکارترین 

شــیوۀ جــذب مخاطب اســت.

ب( ... »پــس هــر کــدام از آنهــا بــا زبــان و لغــت خودشــان مســئله ای را پرســیدند و امــام هــم 
بــا لغــت خودشــان بــه آنــان پاســخ گفــت. مــردم بســیار تعّجــب کردنــد و حیــران ماندنــد و 

تصدیــق کردنــد... . 

تشخیص: رویکرد جذبی: بیان مقام یك امام با عمل )ابراز کرامت(.

ــد. در  ــه روش هــای متفــاوت اجــرا کرده ان ــد را امــام )علیه الســام( ب توضیــح: تصحیــح عقای
ــد. ــِق پنهان شــده پرداخته ان ــه بیــان حقای ــراز کرامــت، ب ــا اب ایــن مثــال، ب

ج( امــام )علیه الســام( فرمــود: اگــر بــه تــو خبــر دهــم کــه در همیــن ایـّـام بــه خــون یکــی از 

1. وی از زیدیان بود )عطاردی،1406ق،ج2: 97(.
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اقوامــت مبتــا می شــوی )یعنــی او را می کشــی( مــرا تصدیــق می کنــی؟

او جواب داد: خیر! چون غیب را فقط خدا می داند.

   حضــرت فرمــود: آری، امــا آیــا خداونــد نمی فرمایــد: »عالـِـُمالَْغْیــِبفـَـایُْظِهــُرَعلــیَغْیبـِـِه
أََحــداًإاِلَّمــِناْرتَضــیِمــْنَرُســوٍل1« . پــس رســول خــدا نــزد خداونــد مرتضــی اســت و مــا 
ورثــۀ همــان رســولی هســتیم کــه خداونــد او را مطلــع و آگاه ســاخته از غیــب خــود از هر آنچه 
خواســته اســت. پــس مــا بــه آنچــه در گذشــته رخ داده اســت و آنچــه در آینــده تــا روز قیامــت 

رخ خواهــد داد، آگاه هســتیم.

ای پســر هــّذاب! آنچــه بــه تــو خبــر دادم در ظــرف پنــج روز واقــع خواهــد شــد. پــس اگــر 
آنچــه را کــه بــه تــو گفتــم در ایــن مــدت صــورت نگرفــت، پــس مــن دروغگــو و افتــرا زننــده 

هســتم. ولــی اگــر صحیــح شــد، پــس بــدان کــه تــو ردکننــدۀ خــدا و رســول او هســتی.

تشخیص: رویکرد جذبیـ  تدافعی: اتمام حجت )پیشگویی و اظهار علم غیب امام(.

توضیــح: اســتفاده از روش اســتدالل و برهــان، شــیوۀ امــام )علیه الســام( در مقابــل لجوجــان 
بــوده اســت.

د( امــام )علیه الســام(: آگاه بــاش کــه بــه زودی نابینــا خواهــی شــد و چیــزی را نمی بینــی... 
ــه  ــد: ب ــل می گوی ــود... محّمدبن فض ــوده ب ــام فرم ــه ام ــد ک ــور ش ــد روز، همان ط ــد از چن بع
خــدا قســم! هــر چــه حضــرت رضــا )علیه الّســام( فرمــوده بــود، بــه ســر عمروبــن هــّذاب آمد2. 

تشــخیص: رویکــرد جذبــیـ  اســتحفاظیـ  دفعــی: اتمــام حجــت، ابــراز کرامــت بــرای اثبــات 
امامــت خویــشـ  ثبــوت عقیــدۀ ایمان آورنــدگان بــه امــام )علیه الســام(ـ  دفــع کافــر و لجــوج.

توضیــح ارتبــاط فــوق: امــام )علیه الســام( بــا قبــول انجــام ایــن گفتمــان، بــه چنــد جهــت 
هــدف خــود را توســعه دادنــد. به عبــارت دیگــر، بــا فرصت شناســی صحیــح، بــا یــك تیــر چنــد 

1. یعنی: »خداوند، عالم به غیب است و کسی را از غیب خویش آگاه نمی سازد مگر آن کس که از رسوالن خود برگزیده است.« )جن/ 7(.
2. ابن بابویه، بی تا- الف، ج1: 276-274.
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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:

نمودار4. مدل پیشنهادی، برای شناخت ارتباطات امام رضا )علیه السام( با منحرفان )زیدیه(
در توضیــح ایــن مــدل، رویکردهــای جامعه شــناختی نقــش زمینــۀ تحلیــل گفتمــان خــاّص 
ــرای هــر فرقــۀ منحــرف، یــك جامعه شناســی  ــه ای کــه ب هــر فرقــه را ایفــا می کننــد، به گون
ــه )روایت هــای رســیده از تعامــات امام رضــا  ــه گفتمان هــای صورت گرفت ــا توجــه ب خــاص ب
)علیه الســام( بــا فرقــۀ مــورد نظــر( را داریــم. لــذا، بــا تمرکــز بــر شــخصیت های مــورد گفتمان 
امــام )علیه الســام( در هــر فرقــه ـ بــا دســته بندی آنهــا ـ بــه دســته بندی شــیوه های رفتــاری 
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امــام )علیه الســام( می پردازیــم.

تفاوت هــای رفتــاری را بــا اطاعــات به دســت آمده از شــخصیت عنصــر مــورد گفتمــان، گــرد 
هــم آورده و رویکردشناســی ارتباطــی را بــا توجــه بــه شــیوۀ عملــِی امــام )علیه الســام( بیــان 

می کنیــم )در توضیحــات بعــد، نمــودار3 آورده شــد(.

تعــدد روایــات بــرای یــك شــخصیت بایــد دســته بندی شــود تــا روال زمانــی آن را به دســت 
ــرای  ــت ب ــد روای ــال، چن ــور مث ــم. به ط ــِی ارتباطــی بپردازی ــه رویکردشناس ــم. ســپس ب آوری
محمــد دیبــاج بــود کــه تعــدادی بــرای قبــل رهبــری قیامــش بــود و تعــدادی بعــد آن، کــه در 

هــر یــك رویکردهــای امــام )علیه الســام( متفــاوت بــود.

چندگانــه بــودن رویکردهــا در برخــی رفتارشناســی های امــام )علیه الســام( نشــان از همیــن 
امــر دارد. از طرفــی، می تــوان بــا بهره گیــری از ایــن چندگانه هــا انحــراف فــرد را ســطح بندی 

. د کر

از فواید این مدل، موارد زیر را می توان برشمرد:

1. شناسایی موقعیت های هر فرقۀ انحرافی در عصر خود و اثرهای آن فرقه.
2. تحلیل انحراف ها و محدوده گیری برای اثر مخرب انحراف فرقه.

3. شناسایی و پیشگویی رفتارهای احتمالِی فرقه های منحرِف مشابِه امروز با عصرهای گذشته.
4. شناخِت چگونگِی عملکرد رویکردهای ارتباطی در تاریخ و اهداف آنها.

5. تبیین فقهِی شیوه های عملی در جذب، دفع، منفعل بودن و ... .
6.تبیین گفتمان های مؤثر در ارتباطات با منحرفان، مخالفان و ... .

7. چگونگِی ارتباط با منحرفان و ... .

ایــن رویکردشناســِی ارتباطــات بــا تمرکــز بــر هــدف، پــس از شــناخت و معرفــت نســبت بــه 
شــخصیت منحــرف و در نــگاه کلی تــر بــه فرقــۀ منحــرف اســت. از ایــن رو، چگونگــِی رفتــار بــا 
یــك منحــرف )مخالــف، دشــمن یــا منافــق و ...( درون گروهــی )بین فــردی( را در نظــر دارد کــه 

البتــه قابــل تعمیــم بــه جامعــۀ بزرگتــر نیز هســت.
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نتیجه گیری

ــاوت  ــیوه های متف ــه ش ــی را ب ــرد جذب ــه، رویک ــا زیدی ــه ب ــام( در مواجه ــام )علیه الس ام
اجــرا کرده انــد. حتــی در یــك گفتمــان نیــز بــا نــوع انتخــاب کلمــات، فضــای گفتــاری امــام 

ــت. ــت اس ــل و برداش ــل تحلی ــام( قاب )علیه الس

سایر رویکردها با توجه به رویکرد جذبی مورد بهره گیری قرار گرفته بود.

تفکیــك مخاطــب در نــوع رویکــرد تأثیر داشــت. زمــان و مــکان اجــرای گفتمــان، ارتباط های 
کامــی و غیرکامــی امــام )علیه الســام(، در تشــخیص نــوع رویکــرد کمك کننــده بود.

شــیوه های اجــرای رویکردهــا، همــواره متناســب بــا شــرایط و موقعیــت اســت. گاهــی یــك 
رویکــرد بــا صدهــا شــیوه قابــل انجــام اســت.

ادغام رویکردها، مبّین مراتب اجرایی یا چند هدف داشتن مجری از آن رویکرد است.

تحلیــل گفتمــان در رویکردشناســِی ارتباطــی، نقــش تعیین کننده و شــاخصی را ایفــا می کند. 
مؤلفه گیــری از شــخصیت ها و عناصــر گفتمــان، تأییــدی بــر صّحــت رویکردشناســی خواهــد 

. د بو

الگوبــرداری از ارتباطــات امام رضــا )علیه الســام( در ایــن مــدل، بــا تمرکــز بــر رویکردشناســی 
ایشــان، فهــم چرایــی و چگونگــی عمــل بــه رفتــار ایشــان )علیه الســام( را فراهم می ســازد.
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