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نگرش و تغییر نگرش یکیاز موضوعات مهم در حوزه روانشناسی است
که ارتباط تنگاتنگی با رفتار افراد دارد .ازآنجاکه اهلبیت؟مهع؟ بهعنوان
هادیان بشریت دارای بهترین روشها در شیوه ارتباطی و تغییر نگرش افراد
هستند؛ این پژوهش به سراغ سبکهای ارتباطی ایشان رفته است .هدف
بررسی سبکهای ارتباطی اهلبیت؟مهع؟ ،در تغییر نگرش مخاطبان است
و روش بهکاررفته در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است؛ بدین منظور،
ابتدا آموزههای مربوط به سبکهای تربیتی اهلبیت؟مهع؟ از منابع اسالمی
استخراج و باتوجهبه هدف پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشانداد اهلبیت؟مهع؟ در تغییر نگرش مخاطبان از پنج
سبک انگیزش محور ،اقناعی ،تأ کیدی ،عینی سازی و واکنشی استفاده
میکردند .معصومان؟مهع؟ در سبک انگیزش محور از تقویتکنندههای مثبت،
تنبیه ،الگو و طرح پرسش و در سبک عینیسازی از روشهای بالغی ،داستانی
و نمایشی ،در سبک اقناعی از روشهای استدالل ،ایجاد جذابیت ،در سبک
تأ کیدی از روش تکرار محتوا و هیئت تأ کیدی در قالبهای مختلف و در
سبک واکنشی از واکنش آرام ،ارعابی ،خطابی و نظامی استفاده میکردند.
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نگــرش هــر فــرد و تغییــر ایــن نگــرش از موضوعــات مهــم در حــوزه روانشناســی اســت.
تعریفهــای مختلفــی بــرای نگــرش 1بیانشــده اســت؛ ازجملــه تعریفهــای نگــرش کــه
شــاید جام عتــر از بقیــه باشــد ،تعریفــی اســت از لمبــرت 2کــه میگویــد« :نگــرش عبــارت
ً
اســت از یــک روش نســبتا ثابــت در فکــر ،احســاس و رفتــار نســبت بــه افــراد ،گروههــا و
3
موضو عهــای اجتماعــی یــا قــدری وســیعتر ،هرگونــه حادث ـهای در محیــط فــرد».
تغیی��ر نگـ�رش اصطالح��ی استــ کهنگرشــی جــای خــود را بــه نگــرش دیگــری بدهــد.
ً
گفتنــی اســت اگرچــه قواعــد تغییــر نگــرش نیــز ماهیتــا همــان قواعــد شــکلگیری نگــرش
اســت؛ امــا ازآنجا کــه نگرشهــای شــکلگرفته ،بیشــتر اوقــات بهســختی تغییــر میکننــد
و ازطرف��ی چگونگــی نابــود ش�دـن نگ��رش پیشـ�ین میتوان��د مس��ئله را پیچیدهتــر کنــد،
بــرای رســیدن بــه درک بهتــری از فرآینــد تغییــر و کنتــرل یــا پیشــگیری آن ،ایــن مبحــث
4
ب هطــور جداگانــه و مســتقل طــرح میشــود.
نگرشهــا بــر افــکار اجتماعــی تأثیــر میگذارنــد و بهعنــوان طــرح ذهنــی عمــل
میکننــد؛ بهعبارتدیگــر ،نگرشهــا چهارچوبهــای شــناختی اطالعــات را در مــورد
مفاهیــم ،موقعیتهــا و حــوادث ،ســازماندهی و نگهــداری کــرده ،بررفتــار تأثیــر
میگذارنــد؛ پــس ازایـنرو اهمیــت ویــژهای دارنــد؛ 5همچنیــن نگرشهــا مؤلفــه اساســی
فــرد بــودن هــر انســان بهشــمار میرونــد و بــه دلیــل نقــش و اهمیــت فراوانــی کــه در
حیــات سیاســی ،اجتماعــی و شــغلی انســانها و رابطــه تنگاتنگــی کــه بــا رفتــار دارنــد
نشــناختی و اجتماعــی پیــدا کردهانــد؛ 6بــه لحــاظ
جایــگاه ویــژهای در مطالعــات روا 
اهمیتــی کــه نــوع نگــرش در زندگــی افــراد دارد برخــی صاحبنظــران ،موضــوع اصلــی
روانشناســی اجتماعــی را «نگــرش» میداننــد؛ بخشــی از اهمیــت نگــرش بهخاطــر
حیاتــی بــودن درک رفتــار اجتماعــی اســت و بخــش دیگــر ،مبتنیبرایــن فــرض اســت کــه
نگرشهــا تعیینکننــده رفتــار هــر فــرد اســت؛ ایــن فــرض بهطــور ضمنــی بــر ایــن داللــت
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دارد کــه بــا تغییــر نگــرش افــراد ،میتــوان رفتارهــای آنــان را تغییــر داد 1.در عصــر حاضــر نیــز
راههــای مختلــف ارتباطــی ازقبیــل رســانهها ،فیلمهــا ،شــبکههای مجــازی و ســخنرانیها
میکوشــند بابهرهگیــریاز اســلوبهای مختلــف روانشناســی ،عواطــف ،احساســات و رفتــار
مخاطــب را تحتتأثیــر قــرار دهنــد تــا بهاینوســیله ،اندیش ـهها و افــکار اشــخاص را تغییــر
دهنــد؛ 2زیــرا نگرشهــا هــرگاه بــه بــاور عمومــی تبدیــل شــوند ،وضعیــت اجتماعــی ،سیاســی
و فرهنگــی جامعــه را تعییــن خواهنــد کــرد کــه آن نیــز بهنوبــه خــود بــر زندگــی فــردی افــراد
درون جامعــه تأثیــر خواهــد گذاشــت؛ 3ازســویدیگر باتوجهبــه قابلیــت ارتباطــی عصــر
حاضــر -کــه بیشــتر از هرزمانــی وســایل ارتباطــی در اختیــار افــراد قرارگرفتــه اســت -نگرشهــا
و ارزشهــا نیــز بیشــتر در معــرض تغییــر قرارگرفتهانــد؛ ازای ـنرو بهرهمنــدی از ایــن قابلیــت
ارتباطــی در فضــای موجــود ضــروری بهنظــر میرســد.
یکـیاز راههــای تغییــر نگــرش «نحــوه ارتبــاط» اســت؛ برخــی ماننــد راجــرز 4و شــومیکر،5
یک ـیاز آثــار نحــوه ارتبــاط را «شــکلگیری عقایــد» یــا «تغییــر آنهــا» میداننــد .در برقــراری
ارتبــاط آنچــه مســلم اســت «ســبک ارتباطــی» 6اســت کــه در برقــراری هــر ارتبــاط بــر طرفیــن
تأثیــر میگــذارد 7.ســبک ،هــر نحــوه متمایــز و قابلتشــخیصی اســت کــه فعلــی بــدان نحــوه
انجــام میگیــرد ،یــا اثــری تصنعــی بــدان نحــو ســاخته یــا قــرار اســت بــدان نحــو انجــام شــود
یــا ســاخته شــود .در ایــن تعریــف ســبک بــه پدیــدهای اشــاره دارد کــه بهطــور برجســتهای
قابلمشــاهده یــا قابلاســتنتاج از مشــاهده اســت 8.اصطــاح ارتبــاط را نیــز میتــوان
فراینــدی دانســت کــه در جریــان آن ،فرســتنده بــا گیرنــده بهوســیله نشــانههای کالمــی
و غیرکالمــی بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه تبــادل افــکار ،احساســات ،باورهــا و
نگرشهــا میپــردازد 9.برایناســاس ســبک ارتباطــی بــه مجموعــه رفتارهایــی برمیگــردد
10
کــه انســان در فراینــد ارتبــاط بــروز میدهــد.
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باتوج هبــه جایــگاه ســبکهای ارتباطــی در تغییــر نگــرش و عقایــد افــراد ،ایــن
پژوهــش بــه اســتخراج ســبکهای ارتباطــی اهلبیــت؟مهع؟ درزمینــه تغییــر نگــرش
مخاطبــان پرداختــه اســت .بررســی ســبکهای ارتباطــی اهلبیــت؟مهع؟ بهعنــوان
هادیــان بشــریت ،ضــروری بهنظــر میرســد؛ چرا کــه آ گاهــی از رفتــار معصــوم و بررســی
آن بهــره نظــری و عملــی دارد؛ بهــره نظــری رفتارهــای معصومــان در کشــف خوبــی
و بــدی عمــل بــوده و بهــره عملــی رفتارهــای معصومــان نیــز در اقتــدا و تأســی بــه آن
آشکــار میش�وـد .گرچــه دربــاره ســبکهای ارتباطــی بهطورکلــی پژوهشهــای فراوانــی
صورتگرفت��ه اس��ت؛ ام��ا در خص�وـص س��بکهای ارتباط��ی اهلبیـ�ت؟مهع؟ در تغییــر
نگــرش کمتــر پژوهشــی انجا مشــده اســت .در اینجــا بــه برخــی پژوهشهایــی کــه بیشــتر
بـ�ا نگاشـ�ته حاضـ�ر ارتبـ�اط دارد ،اشـ�اره میشـ�ود.
ارزانــی ربانــی ( )1391در مقالــه خــود بــا عنــوان «ســبکهای ارتباطــی اخالقــی
رض��وی در تعام�لـ ب��ا پی��روان ادی��ان بـ�ا تکیهب��ر مناظ��رات ام��ام رض��ا؟ع؟» ،بــر همزیســتی
مســالمتآمیز بهعنــوان الگــوی ارتباطــی رضــوی و ایجــاد فضایــی آرام و مودتآمیــز در
گفتگــو و جــدال احســن تأ کیــد کــرده اســت .ایــن مقالــه تعریفــی از ســبکهای ارتباطــی
ارائــه نــداده و بیشــتر بــه گزارههــای اخالقــی پرداختــه اســت و نیــز از منظــر روانشــناختی
تحلیلــی ارائــه نــداده اســت .همچنیــن متانــت (« )1393اصــول ارتباطــات در ســیره
و ســخن امــام علــی؟ع؟» را موضــوع پایاننامــه خــود قــرار داده و بــه اصــول ســخن
در س�یـره ارتباطیــ آن حض��رت پرداخت��ه اس��ت .کریمــی و فیــاض (« )1389اصــول
مهارتهـ�ای ارتباطــی برــ مبن��ای س��نت معصوم��ان» را موردبررس��ی قرــار دادهانــد کــه
حاصــل تحقیقشــان دســتیابی بــه ســیزده اصــل در حفــظ و بهبــود روابــط میــان فــردی
ً
اسـ�ت .آث��ار انجا مش��ده اوال ناظ�رـ ب��ه س�بـک و قال��ب نب��وده و رفتاره��ای اهلبی��ت؟مهع؟
ً
در فراینــد ارتباطــی را مــورد مداقــه قــرار ندادهانــد .ثانیــا ایــن پژوهشهــا نگاهــی کلــی بــه
ســیره ارتباطــی اهلبیــت داشــتهاند و بیشــتر اصــول اخالقــی در ارتبــاط را موردنظــر قــرار
دادهانــد.
نظــر بــه اینکــه تغییــر نگــرش امری روانشــناختی اســت ،نمیتــوان آن را تنهــا نتیجه
اســتدالالت منطقــی دانســت و امــوری چــون نحــوه القــای مطلــب ،شــناخت روحیــات
مخاطــب و ســخن گفتــن متناســب بــا آن روحیــات را نادیــده گرفــت؛ چراکــه چنیــن
امــوری نقشــی بــه ســزا در اقنــاع و تغییــر نگــرش دارد؛ ازآنجاکــه ســبکهای ارتباطــی در
روانشناســی در جهــت کســب منافــع فــردی و ســودمحوری اســت ،تفــاوت بنیادینــی بــا

 .1سبک ارتباطی انگیزش محور
ریبــر )1985( 1انگی��زش را بهعنــوان فرآینــد مداخلــه یــا حالتــی درونــی در فــرد تعریــف کــرد
ک��ه او را ب هســوی عم��ل س��وق میدهـ�د .ازنظــر برخــی مؤلفــان ،انگیــزش مفهومــی اســت کــه
بــه شــروع ،کنتــرل و نگهــداری فعالیتهــای جســمی و روانــی اشــاره دارد .ریــو)2005( 2
میگویـ�د :بررســی انگی��زش ب��ه فرآیندهای��ی مربوــط میشــود کــه بــه رفتــار انــرژی و جهــت
میدهنـ�د .ب��ا توج��ه بــه آنچ�هـ بیاــن شــد میتــوان انگیــزش را بهمثابــه نیرویــی کــه بــه
3
رفتـ�ار ،انـ�رژی و جهـ�ت میدهـ�د و رفتـ�ار را تـ�داوم میبخشـ�د تعریـ�ف کـ�رد.
یت��وان بــه دودس��ته طبقهبنــدی کــرد.
در یـ�ک تقسیــمبندی کل��ی ،عوامــل انگیـ�زش را م 
عوامـ�ل درون فـ�ردی و عوامـ�ل محیطـ�ی .عوامـ�ل درون فـ�ردی شـ�امل نیازهـ�ا ،هیجانهـ�ا
و شـ�ناختهای فـ�رد میشـ�ود 4.منظــور از عوامــل محیطــی انگیــزش ،آن دســته از امــوری
هســتند کــه برخاســته از نیازهــای فیزیولــوژی یــا روانــی انســان نیســت ،بلکــه خــارج از
 .3انگیزش و هیجان :نظریههای روانشناختی و دینی ،ص .8
 . 4همان ،ص .105

1. Reber.
2. Riyo.
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ســبکهای ارتباطــی اهلبیــت؟مهع؟ دارنــد؛ ازایـنرو در ایــن پژوهــش ،بــا مراجعــه بــه متــون
یشــود کــه اهلبیــت؟مهع؟ از چــه ســبکهای ارتباطــی
دینــی بــه ایــن ســؤال پاســخ گفتــه م 
بــرای تغییــر نگــرش مخاطبــان بهــرهبردهانــد؟
ایــن پژوهــش نظــری از روش کیفــی بهــره بــرده و پژوهشــگر بــا بهرهگیــری از منابــع دینــی
بــه اســتخراج ســبکهای ارتباطــی پرداختــه اســت؛ ایــن نگاشــته ســبکهای ارتباطــی
را از میــان روشهــای تربیتــی و شــیوههای برخــوردی اهلبیــت؟مهع؟ بــا افــراد مختلــف،
نصــورت کــه ابتــدا شــیوههای برخــوردی اهلبیــت؟مهع؟ کــه
بهدس ـتآورده اســت .بدی 
جشــده ســپس ســبکها از میــان وجــوه مشــترک ایــن
بی ـشاز پنجــاه شــیوه بــوده ،استخرا 
روشهــای فــراوان بهدس ـتآمده اســت؛ بــرای نمونــه روشهــای تمثیلــی ،تشــبیهی،
داســتانی و نمایشــی بهدلیــل داشــتن وجــه مشــترک عینیگرایــی زیرمجموعــه ســبک
عینیســازی قــرار گرفتهانــد.
باتوج هب��ه آنچ��ه در ض��رورت بررسـ�ی س��بکهای ارتباط�یـ اهلبی��ت؟مهع؟ مطــرح شــد،
ابتــدای هــر ســبک بــه تعریفــی اجمالــی در مــورد آن پرداختــه و ســپس آن ســبک مــورد تبییــن
و بررسـ�ی قـ�رار میگیـ�رد.
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ارگانی�زـم انساــن ،مؤثــر ب��ر رفت��ار انگیزشیــ او اسـ�ت .اینــ عوامــل در چهـ�ار دسـ�ته کلـ�ی
عبارتان�دـ از :تقویتکنندهه��ای مثبــت ،تقویتکنندهه��ای منفــی ،الگوهــا و تنبیــه
کـ�ه نقـ�ش بازدارندگـ�ی دارد و موجـ�ب کاهـ�ش یـ�ا حـ�ذف رفتـ�ار میشـ�ود 1.بایــد توجــه
ً
داش��ت ک��ه در ایــن پژوه��ش چـ�ون «س�بـکهای ارتباطـ�ی» موردبح��ث هستــند ،طبیعتــا
عوامــل محیطــی مؤثــر در انگیــزش موردنظــر بــوده و تمرکــز بیشتــر در ایــن قســمت
اس��ت؛ همچنی��ن در روانشناس��ی تربیتــی از طــرح ســؤال و ایجــاد ابهــام نیــز بــرای
یشــود؛ بنابرایــن مــراد از ســبک انگیــزش محــور در ایــن پژوهــش،
انگیــزش اســتفاده م 
ارتباط��ی اس�تـ ک��ه در آن ش��ناخت ،عقای��د و باوره��ای مخاطب��ان در قال��ب مش��وقها و
بازدارندهه��ا ب��رای تغیی��ر نگــرش ،نیـ�رو و جه��ت میگیـ�رد .تقویتکنندههــای مثبــت،
تنبیــه ،الگــو ،طــرح ســؤال و ابهــام از مشــخصههای ایــن ســبک هســتند کــه در ایــن
پژوهـ�ش بـ�ه ایـ�ن مشـ�خصهها کـ�ه مرتبـ�ط بـ�ا موضـ�وع بحـ�ث اسـ�ت ،پرداختـ�ه میشـ�ود.
 .1.1تقویتکنندههای مثبت
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تقویتکنن��ده مثب��ت هرگون�هـ محرــک محیطـ�ی استــ ک��ه وقت��ی ارائ��ه میشــود احتمــال
وقـ�وع رفتـ�ار مطلـ�وب را در آینـ�ده افزایـ�ش میدهـ�د 2.در متــون دینــی ،ضمــن توجــه بــه
نقــش انگیزشــی ایــن محرکهــای خوشــایند نســبت بــه رفتــار ،بــرای کنتــرل و هدایــت
رفتارهــای مــا کــه متأثــر از ایــن محرکهاســت رهنمودهایــی وجــود دارد و همچنیــن از
مفاهیمــی ماننــد تبشــیر بــه معنــای بشــارت دادن بــه چیزهایــی مطلــوب کــه بــرای افــراد
3
خوشـ�ایند اسـ�ت و در رفتـ�ار انگیزشـ�ی آنهـ�ا نقـ�ش دارد ،اسـ�تفاده میکنـ�د.
 .2.1نقش انگیزشی تنبیه
تنبیهکننــده ،هرگونــه محــرک محیطــی اســت کــه وقتــی ارائــه شــود ،احتمــال وقــوع
رفتــار نامطل��وب را در آینـ�ده کاه��ش دهدــ؛ انتق��اد ،زندــان و ...ازجملـ�ه تنبیهکنندههــا
هســتند؛ 4احکامـ�ی کـ�ه در بـ�اب حـ�دود ،تعزیـ�رات ،دیـ�ات و قصـ�اص آمـ�ده درواقـ�ع
ســازوکارهایی بــرای پیشــگیری از برخــی رفتارهــای نامطلوبــی اســت کــه ازنظــر اســام
 .1نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
 . 2انگیزش و هیجان ،ص .143
 .3نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
 . 4همان ،ص .145

ً
یشــود 1و طبیعتــا ایــن احــکام نگــرش انســان را نســبت بــه قبــح برخــی
جــرم محســوب م 
افعاــل و ش��دت و حدــت آن تحــت تأثی��ر قـ�رار میدهـ�د .تنبیــه ازاینجهــت کــه نقــش
بازدارندگ�یـ دارد و موج��ب کاه��ش یـ�ا ح��ذف رفت��ار میشــود ،در فراینــد ارتباطــی ،دارای
اهمیــت اســت.
 .3.1ارائه الگو

 .4.1طرح سؤال
از طــرح س�ؤـال در روشه��ای آموزش��ی بهکــرات اســتفاده میشــود 5،طــرح ســؤال در ذهــن
مخاطــب او را بــه ندانســتن مســئله متوجــه کــرده و درنتیجــه انگیــزه او را بــرای یادگیــری
6
افزایـ�ش میده��د .ضمـ�ن اینک��ه طـ�رح پرس��ش موجـ�ب تقوی��ت قـ�وه تفک��ر نیـ�ز میشـ�ود.
در اینجــا بــه چنــد نمونــه از مســتندات ایــن ســبک پرداختــه و بــرای هــر یــک از
مشـ�خصههای آن مثالـ�ی بیـ�ان میگـ�ردد.
مث�اـل ب��رای تقویتکنندهه��ای مثب��ت در سیــره معصوم��ان؟مهع؟ :پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در
جهــت توجــه و حضــور قلــب افــراد در نمــاز جایــزهای تعییــن کردنــد تــا مــردم بــه اهمیــت
7
حضـ�ور قلـ�ب آ گاه شـ�وند و تشـ�ویقی شـ�ود تـ�ا فقـ�ط بهظاهـ�ر نمـ�از نپردازنـ�د.
مث��ال برــای نق��ش انگیزش��ی تنبی��ه :ام��ام عل��ی؟ع؟ در پاســخ بــه درخواســت بــرادرش
 . 1نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
 .2سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت؟مهع؟ ،ص .193
 .3احزاب.21 :
 . 4نظریه انگیزش در اندیشه دینی.
 . 5نگاهی به سیره آموزشی رسول خدا.
 . 6سیره تربیتی پیامبر و اهلبیت؟مهع؟ ،ص .339
 . 7همان ،ص .194
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انســانها در انجــام هــر کاری نیــاز بــه ســنجهای دارنــد تــا میــزان کامیابــی و ناکامــی خویــش
را انــدازه بگیرنــد ،از ناکامیهــای گذشــته پنــد گرفتــه و تــوان خــود را بــرای ادامــه کار بســیج
نماینــد؛ 2کــه ایــن ســنجه میتوانــد الگــوی مناســب باشــد؛ منظــور از الگــو ،سرمشــق ،معیــار
و نمونهایــده آل اســت .در قــرآن و روایــات هرکجــا ســخن از الگــو بــه میــان آمــده ،همیــن
معنــا مدنظــر بــوده اســت 3.درهرصــورت الگوهــا بهعنــوان سرمشــق ازجملــه عوامــل محیطــی
4
هســتند کهــ میتواننــد نقــش انگیــزش بــرای رفتــار داشــته باشــند.
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عقیــل آهــن گداختــه در آتــش را بــه او نزدیــک کــرد و فرمــود« :تــو از حــرارت ناچیــز
مینال��ی و مـ�ن از آتــش اله��ی ننال��م؟» و درجایــی دیگــر زمانــی کــه ســپاهیان امــام؟ع؟ از
جهــاد بــا ســربازان معاویــه ســرباز زدنــد و از شــرکت در جنــگ امتنــاع ورزیدنــد ،حضــرت بــا
نفری��ن و تشبــیههای تحقیرآمی��ز ب��ه تنبی��ه آنــان پرداخت��ه ،فرمودن��د :پــسروهــای شــما
زشــت و دلهایتــان غميــن گــردد هنگامیکــه در آمــاج تيــر آنهــا قرارگرفتهايــد ،دشــمن
ّ
بىحميتــى و تفرقــه و اختالفــى كــه داريــد
ب هســوی شــما تيــر مىانــدازد و شــما از روى
ســينه خــود را هــدف قــرار داده خامــوش نشســتهايد ،مــال شــمارا بــه یغمــا مىبرنــد و
شــما غــارت نمىكنيــد و بــا شــما جنــگ میکننــد و شــما جنــگ نمیکنیــد و خداونــد را
معصيــت میکننــد و شــما راضــی هســتيد ،اى نامردهايــى كــه آثــار مردانگــى در شــما
نيســت و اى كســاني كــه عقــل شــما ماننــد عقــل بچههــا و زنهــای تــازه بــه حجلــه
رفتــه اســت ،ایکاش مــن شــمارا نمىديــدم و نمىشــناختم كــه ســوگند بــه خــدا نتيجــه
1
شــناختن شــما پشــيمانى و غــم و انــدوه اســت.
در س�یـره ارتباطیــ اهلبیـ�ت؟مهع؟ یک ـیاز مــواردی کــه بیشــترین عناصــر انگیــزش
در تغیی��ر نگـ�رش اف��راد را در خ��ود ج��ایداده ،خطبــه فدکی��ه حضـ�رت زهــرا؟س؟ اســت،
چرا کــه هــم عوامــل محیطــی مؤثــر بــر انگیــزش را در بــردارد و هــم از تحریــک عواطــف
و احساســات بــرای بیدارکــردن وجــدان و اصــاح بینــش و تقویــت شــناخت مخاطبــان
استفاد هشــده اســت .در بخشــی از خطبــه فدکیــه آمــده اســت:
پسازآنکــه حضــرت فاطمــه؟س؟ بــرای اثبــات و احقــاق حــق خــود تصمیــم بــه
خطابــه گرفتنــد بــا جماعتــی از بانــوان مدینــه بــه مســجد رفتــه و پــس از حضــور ،نشســته
و آهـ�ی ســوزناک کشــیدند کــه اهــل مســجد بــه گریــه و نالــه افتادنــد و مجلــس یکپارچــه
اندوهوعــزا شــد ،ســپس حضــرت اندکــی صبــر کردنــد تــا مجلــس آرام گشــت ،ســپس
شــروع بــه ســخن کردنــد؛ 2در اینجــا حضــرت بهخوبــی از احساســات و عواطــف مــردم
جهــت توجــه و اهمیــت موضــوع و دلیــل حضــور خــود در مســجد اســتفاده کردنــد تــا
قلــوب آمادگــی ســخنان ایشــان را داشــته باشــد .پــس از حمــد و ثنــای الهــی ،حضــرت
بــا معرفــی الگــو از نقــش انگیزشــی آن بهخوبــی اســتفاده کــرده و بــه معرفــی رســول
ا کرــم؟لص؟ میپرداختنـ�د .حضــرت از نقــش انگیزشــی تقویتکنندههــای مثبــت نیــز
بهخوبــی تمــام اســتفاده کردنــد ،فرمودنــد «:ان�تم عبــاد اهلل نصــب ام�رـه و هنیــه و محلــه
 . 1ترجمه و شرح نهج البالغة (فيض اإلسالم) ،ج ،1ص .98
 . 2االحتجاج ،ج  ،1ص .227

دینــه و وحیــه و امنــاء اهلل عــی انفســکم و بلغــاوه ایل االمــم» و بــا ایــن جمــات مقــام و رســالت
مهــم مخاطبـ�ان را در ام��ر اله��ی گوش�زـد کردنـ�د و ایــن شــیوه انگیزشــی را بهدفعــات بــکار
بردنـ�د .آنجا کــه فرمودنــد:
قاتلمت العرب و حتملمت الکد والتعب و ناطحمت االمم و کافحمت الهبم ال نبرح
او تبرحون نامرکم فتامترون؛ شما با اعراب جاهلی به جنگ پرداختید و در این
راه هر سختی و مشقت را به جان خریدید و با طوایف مختلف مبارزه کردید و
1

با دلیرانشان به جدال پرداختید ،پیوسته گوشبهفرمان ما اهلبیت بودید.

 .1االحتجاج ،ترجمه بهرادجعفری ،ج ،1ص .237
 . 2االحتجاج ،ج  ،1ص .237
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ام��ام؟ع؟ ب��ا ایـ�ن جمــات ،نق��اط مثبــت مخاطب��ان را بهعنــوان تقویتکننــده مطــرح
کردنــد.
حضــرت از نقــش انگیزشــی تنبیــه نیــز در جهــت رشــد بینــش و بیــدار کــردن وجــدان
مخاطبــان در دفعــات متعــدد اســتفاده کردنــد .در قســمت دیگــری از خطبــه فدکیــه حضــرت
میفرماین��د« :فههی��ات منکمــ و کی��ف بکــم و أین توفکــون؛ ایــن اعمــال از شــما بــه دور اســت و
جــای عجــب اســت چگونــه دروغ میگوییــد؟»
ً
حضــرت دراینج��ا از انتقــاد ک��ه یکیــاز موــارد انگیزشــی تنبیهــ اس��ت مکــررا اســتفاده
کردنــد.
همچنیــن ایشــان از طــرح پرســش نیــز بــرای ایجــاد انگیــزه بــرای مخاطبــان بهخوبــی
به��ره بردن��د و در دفعــات مکــرر بــه طــرح پرســش پرداختنــد؛ ماننــد ایــن فــراز کــه فرمودنــد :آیا
پ��س از اع�لان حقیقتــ آن را پنهــان میداری��د؛ و پ��س از پیشــروی عقبنشــینی میکنیــد؟
و پــس از ایمــان بــه شــرک افتادیــد؟ 2بدی��ن ترتی��ب خطب��ه فدکی��ه ممل��و از ســبکهای
انگیزشــی در تغییــر نگــرش مخاطبــان اســت؛ چنانکــه بعــد از ســخنان حضــرت زهــرا؟س؟ کــه
پ��ر از مصادیقــ س��بک انگیزش��ی ب��ود ،ابوبک��ر گفـ�ت« :صــدق اهلل و صــدق رســوله و صدقــت
ابنت��ه» و حضــرت را تائیــد و حقانیــت او را مــورد تائیــد قــرار داد.
چنانکــه ذکــر شــد پرســش ،نقــش آموزشــی مهمــی را داراســت کــه ســایر معصومــان؟مهع؟
نی�زـ از آن بهدفعـ�ات اس��تفاده کردهان��د .بهعنوــان نمون��ه ام��ام باق��ر؟ع؟ بــه کســانی کــه در
محض��ر او بودن��د فرمودن��د :آی�اـ ش��ما را آ گاه نســازم بــه کاری کــه هــرگاه انجــام دهید ،ســلطان
و ش�یـطان از شمــا دور ش��وند؟ ابوحم��زه گف��ت چ��را بفرماییدــ ت��ا بـ�دان عم��ل کنی��م .امــام
فرمودن��د :صدقــه بدهیــد و روز خــود را بــا صدقــه آغــاز کنیــد کــه صدقــه روی شــیطان را ســیاه

65

میکنـ�د و شـ�ر سـ�لطان ظالـ�م را در آن روز دور میسـ�ازد.

1

 .2سبک ارتباطی عینی سازی
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یکــی دیگــر از ســبکهای ارتباطــی بهکاررفتــه در تغییــر نگــرش مخاطبــان ســبک
عینیســازی اس�تـ؛ در ای�نـ س��بک ،فراینــد ارتباطــی در قالــب تصویرســازی و
ملموسکرــدن ب��ه ط��رق مختل��ف در جه��ت تغییرــ نگ��رش صــورت میگی��رد .تشــخیص،
تخییــل ،تجســیم و تبدیــل معقــول بــه محســوس از مشــخصههای این ســبک هســتند.
در ایــن ســبک ،هنــر نقــش بســیار مهمــی را ایفــا میکنــد؛ هنــر بــا احساســات انســان
ارتبــاط دارد و اثــر هنــری ،تجســمی از احساســات انســان اســت ،خالقیت هنــری ،موجب
یشــود؛ بــه عقیــده ویگوتســکی ،2اهمیــت ایــن دگردیســی
دگردیســی احساســات نیــز م 
در فراترــ رفت�نـ از احساساــت فرــدی و سـ�رایت آنهــا در ســطح اجتماعــی اســت .یک ـیاز
مصادی��ق عینیس�اـزی ،تصوی��ر آفرین��ی اس��ت .ج��رج ج��رداق ،یکیــاز ویژگیهــای ممتــاز
س��خنان حضـ�رت علـ�ی؟ع؟ را نقاشــی از طریــق کلمــات و خلــق تصاویــر و تابلوهــای زنــده
و بیبدی��ل دانســته ،میگوی��د:
هرگونه مفهوم عقلی خشک ،آن هنگام که بر ذهن علی بن ابیطالب
خطور میکند از جمود و خشکی بیرون میآید و پروبالهایی رنگین
بر پیکره آن میروید و به هر سو پرواز میکند و شکل جمود خود را
ازدستداده و به حرکت و حیات میگراید و آنچنان به رنگهای زیبا
زیور یافته که حقیقت را بهروشنی نشان میدهد و جویای واقعیت را به

مقصدش میرساند.
در خطبــه  233نهجالبالغــه حضــرت ایــن ویژگــی ممتــاز خانــدان عصمــت و طهــارت
را ب�هـ ش��یوهای بدیـ�ع و زنـ�ده بهــ نمای��ش میگ�ذـارد و میفرمایـ�د:
3

ما (خاندان رسالت) اميران سخن هستيم (سخن در فرمان ما است) و
ريشههاى آن در ما فرورفته و شاخههايش بر ما گسترده شده (هر مطلبى
را مىتوانيم در موقع مقتضى با منتهى درجه فصاحت و بالغت و جامعیت

 . 1تحف العقول ،ص .308
 .3جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در روایات اهلبیت؟مهع؟ ،ص .8

1. Vygotsky.

بيان كنيم).

1

اص��ول تصوی��ر آفرین�یـ در روای��ات اهلبی��ت؟مهع؟ بــر پایــه تجســیم ،تشــخیص و
تخییــل اســتوار اســت .تجســیم در اصطــاح بــه معنــای صــورت جســمانی دادن بــه امــور
معنــوی و غیرمــادی اســت؛ بهعبارتدیگــر ،امــور مجــرد را بهصــورت مــادی ،محســوس و
ملمــوس شناســاندن و لبــاس مــادی بــر انــدام آنهــا پوشــاندن اســت 2.تشــخیص ،یعنــی بــه
موجــودات بیجــان ،زندگــی و شــخصیت بخشــیدن یــا امــور مجــرد را در لبــاس محســوس
حیوانــی و انســانی جلــوه داده یــا انفعــاالت ،احساســات ،صفــات و برداش ـتهای انســانی را
بــه موجــودات دیگــر نســبت دادن 3.تخییــل ،تصویــر حقیقــت اســت بهگونـهای کــه گمــان
بــرده شــود آن چیــز دارای صورتــی قابلمشــاهده بــوده و از امــوری اســت کــه بــه دیــدار
4
درمیآیــد.

 .1.2روش بالغی
معصومــان؟مهع؟ برــای ب��ه تصوی��ر درآوردن مفاهی��م و مجسـ�منمودن معانــی ،گاه از صنایــع
ادبــی و ارائههــای کالمــی بهــره جســته و از ایــن راه تابلوهایــی بدیــع و زنــده خلــق میکردنــد؛
5
تشـ�بیه و تمثیـ�ل و اسـ�تعاره نمونههایـ�ی از فنـ�ون بالغـ�ی در روایـ�ات اهلبیـ�ت؟مهع؟ هسـ�تند.
بهعن�وـان نمون��ه علــی؟ع؟ میفرماینـ�د:
درخواستکننده (از خدا) بىطاعت و بندگى مانند تیراندازی است كه كمان
او بی زه باشد (كه تير او به هدف نرسد ،پس كسي كه خدا را بخواند و عمل
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تصوی��ر آفرین��ی در سـ�یره اهلبی��ت؟مهع؟ بــا انــواع روشهــای بالغــی ،نمایشــی و داســتانی
ص��ورت میگرف��ت .در اینجاــ برخ��ی روشهــای بالغــی و همچنیــن روش نمایشــی و روش
داسـ�تانی ارائـ�ه میشـ�ود.

نداشته باشد درخواست او روا نگردد ،زيرا هر كه عمل ندارد و واجبات را بجا
6

نياورد فاسق است و خدا دعاى فاسق را نمىپذيرد).

یکــی دیگــر از راهبردهایــی کــه موجــب کمــال و تأثیــر ســخن میشــود ،اســتفاده از تمثیــل
 . 1ترجمه و شرح نهج البالغة (فيض اإلسالم) ،ج ،4ص .730
 .2جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟مهع؟ ،ص .12
 . 3جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در نهجالبالغه ،ص .37
 .4همان.
 . 5نگاهی به سیرۀ آموزشی رسول خدا.
 . 6ترجمه و شرح نهج البالغة (فيض اإلسالم) ،ج ،6ص .1245
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ً
اســت .معمــوال در تمثیــل ســعی میشــود بــا تکیهبــر مشــهودات ،مظنونــات و مقبــوالت
مخاطـ�ب را باــ ش��یوهای جـ�ذاب و دلپذی�رـ بهسوــی غایـ�ت مطل��وب س��وق داد .گاه تأثیــر
1
یـ�ک تمثیـ�ل سـ�اده و کوتـ�اه در نفـ�وس ،بیـ�ش از براهیـ�ن و اسـ�تدال لهای منطقـ�ی اسـ�ت.
اهلبی��ت؟مهع؟ در ســخنان خــود گاه از تمثیــات بســیار بدیــع و پرمغــزی بهــره جســتهاند
کــه بــا شــنیدن هــر یــک از آنهــا انســان بیاختیــار تصویــری زنــده را پیــش روی خــود
مجســم میبینــد کــه ضمــن برانگیختــن موجــی از احســاس ،بــذر فکــر و اندیشــه را نیــز
در وجـ�ود آدمـ�ی بـ�ارور میسـ�ازند 2.بــرای نمونــه علــی؟ع؟ ضمــن تشــبیهی دربــاره انــس
خ��ود ب��ه م��رگ میفرماین��د:
سوگند به خدا انس پسر ابوطالب به مرگ بيشتر است از انس طفل به
پستان مادرش (خاموشى من در امر خالفت نه از ترس كشته شدن
3

است).
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یت��وان ب��ه اس��تعاره اشــاره کــرد .در اصطــاح علــم
از دیگ��ر روشه��ای بالغ�یـ م 
بیــان اســتعاره بــه کار رفتــن لفظــی در غیــر معنــای اصلــی خــود بــه دلیــل وجــود عالقــه
و مشاــبهت میاــن معنـ�ای اصل��ی و مجاــزی اس��ت .تأثیــر اســتعاره در ذهــن شــنونده و
شتــر از تشــبیه اس��ت؛ از جهتیــ در استــعاره چنینــ بهنظــر میرســد کــه میــان
خواننـ�ده بی 
مشــبه و مشــبهبه فرقــی نیســت و ایــن دو عیــن یکدیگــر شــدهاند و از جهــت دیگــر ذهــن
بــرای یافتــن مفهــوم اســتعاره بــه کوشــش بیشتــری نیــاز دارد و پــس از یافتــن آن بــه
لـ�ذت بیشتـ�ری میرسـ�د 4.در سـ�خنان اهلبیـ�ت؟مهع؟ اســتعارههای زیــادی بــه چشــم
میخـ�ورد کـ�ه در تقریـ�ب معنـ�ا بـ�ه ذهـ�ن مخاطبـ�ان در نگـ�رش صحیـ�ح کمـ�ک میکنـ�د.
بهعنــوان نمونــه در خطبــه  119نهجالبالغ��ه امــام علــی؟ع؟ در اســتعارهای زیبــا،
خالفـ�ت را ب��ه سنــگ آسیــاب تش��بیه کرــده ،میفرمای��د:
من قطب و ميخ آسيا هستم كه آسيا به اطراف من دور مىزند (انتظام
امور و آسايش مردم و آراستگى لشگر در كارزار بودن من در اينجا است) و
من در جاى خود هستم ،پس اگر جدا شوم مدار آسيا بههمخورده سنگ
زيرين آن مضطرب گردد (ا گر نباشم رشته امور گسيخته میشود).

5

 . 1نگاهی به سیرۀ رسول خدا.
 . 2جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار ؟مهع؟ ،ص .57
 . 3ترجمه و شرح نهج البالغة (فيض اإلسالم) ،ج ،1ص .58
 . 4جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟مهع؟ ،ص .61
 . 5ترجمه و شرح نهج البالغة (فيض اإلسالم) ،ج ،2ص .370

آســیاب چیــزی اســت کــه حــرکات ســنگ را تنظیــم کــرده و موجــب گــردش ســنگ
یش��ود و اماــم نیــز مطابـ�ق حکم��ت الهــی ،نظمدهنــده بــه امــور مســلمین و آ گاه بــه
آس�یـاب م 
سیاســت شــرعی اســت .ایــن کالم امــام؟ع؟ متضمــن ســه نــوع تشــبیه معقــول بــه معقــول،
تشــبیه محســوس بــه معقــول و محســوس بــه محســوس اســت و ازآنجاییکــه نیــاز آســیا
بــه اس��توانه ض��روری اس��ت و ج��ز بــا سنگآســیا نمیگــردد ،حضــرت امیــر از تشــبیه منزلــت
خــود بــه موقعیــت اســتوانه آســیا ایــن مفهــوم را روشــن میســازد کــه غیــر از ایشــان کســی
نمیتوان�دـ در امــر امام��ت و همچنی��ن خالف��ت رســول ا کرــم؟لص؟ شایسـ�تگی داشـ�ته باشـ�د
نکــه غیــر اســتوانه نمیتوانــد منزلــت و شایســتگی بــه گــردش درآوردن آن را داشــته
چنا 
باشــد؛ 1در ایــن نمونــه حضــرت بهخوبــی نگــرش مخاطبــان را نســبت بــه امــر جانشــینی
حکــرده و انحصــار ایــن امــر را در مــورد خویــش تبییــن
حض��رت رســول ا کرــم؟لص؟ اصال 
کردهانـ�د.

یـ�ک گوینـ�ده بلیـ�غ بـ�رای تفهیـ�م سـ�خن و بـ�رای آنکـ�ه کالمـ�ش در ذهـ�ن شـ�نوندگان تأثیـ�ر
عمیقتــری بگــذارد ،گاه کالم را بــا انــواع اشــارات ،حــرکات و افعــال خــاص همــراه میســازد
تــا توجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب کنــد و از ایــن طریــق راه را بــرای فهــم حقیقتــی بــر
ش��نونده بگشـ�اید .اش��ارات و حرــکات در حیـ�ن الق��ای کالم ،تأثیــر بــه ســزایی در وضــوح
ً
معنــا دارد تــا آنجا کــه در برخــی مواقــع حتــی میتــوان از آن مســتقال بــرای انتقــال یــک پیــام
اس��تفاده نم��ود و بهعنوــان زبان��ی گوی��ا ب��رای آموــزش مفاهی��م بهـ�ره جس��ت و ایــن همــان
ً
علمــی اســت کــه امــروزه از آن بــا عنــوان «علــم اشــارات» یــاد میشــود یــا احیانــا تعبیــر «زبــان
ان��دام» را ب��رای آن ب�هـ کار میبرن��د .نگاه��ی ب��ه روایـ�ات اهلبی��ت؟مهع؟ حکایــت از آن دارد
ک��ه از ای��ن ش��یوه مؤث�رـ ،ب��رای ترس��یم و مجس��منمودن حقایــق دینــی و معرفتــی بهرههــای
فراوانــی بــرده و بــا خالقیتــی خــاص موضوعــات گوناگــون را بــه روشــی زنــده و گویــا بــه
مخاطبـ�ان خوــد الق��ا نمودهانــد؛ اس��تفاده از انگش�تـان ،دستــ و اش��یاء و نمونههــای ایــن
2
روش هسـ�تند.
ب��رای مث��ال رس��ول ا کـ�رم؟لص؟ ب��رای نش��اندادن پیونــد و اتصــال میــان دو چیــز و
جداییناپذیــر بــودن آنهــا ،از انگشــتان خویــش اســتفاده میکــرد و دو انگشــت میانــی و
 . 1جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار؟مهع؟ ،ص .176
 . 2همان ،ص .85
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 .2.2روش نمایشی

69

س��بابه خــود یـ�ا دو انگش��ت سبــابه دس��تان خوی�شـ را ضمیمــه میسـ�اخت و ب��ه حاض��ران
نش��ان م��یداد؛ ایش��ان ب��ا اش��اره ب��ه دو انگش��ت س��بابه و میان��ی خ��ود ،فرم��ود« :آنکــه مــرا
1
و اهلبیتــم را دوســت بــدارد ،مــا و او چنیــن باشــیم».
اهلبی��ت؟مهع؟ در تغیی��ر نگ��رش مخاطب��ان از اش��یاء نی��ز بهخوب��ی به��ره بردهان��د.
بــرای نمونــه روزی ابوشــاکر دیصانــی زندیــق بــر امــام صــادق؟ع؟ وارد شــد و خواســت او
را بــه خدایــش راهنمایــی کنــد ،حضــرت تخممرغــی را میشــکافد و طاووســی رنگارنــگ
بیرــون میآی��د ،س��پس حض��رت میپرس��د :آیــا تــو بــرای ایــن ّ
مدبــری درمییابــی؟!
2
دیصانـ�ی ّمدتـ�ی سـ�ربهزیر افکنـ�د و سـ�پس شـ�هادتین گفتـ�ه و توبـ�ه نمـ�ود.
 .3.2روش داستانی

سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

70

س��ومین روش تصوی��ر آفرینــی در روایاــت روش داس��تانی اس��ت .داس��تان شــیوهای
هنــری و جــذاب اســت کــه در قالــب آن تجربیــات و زندگــی پرفرازونشــیب آدمــی در روی
زمیــن ب��ه تصوی��ر درآم�دـه و ب��ه روش��ی غیرمس��تقیم درس��ی زندــه میآموزان��د .مخاطــب در
فض��ای داس��تان احساــس میکنــد ماننــد یکـیاز اعضــای داســتان ،ماجراهــا و صحنههــا
یگــذارد و ایــن امــر باعــث میشــود تــا پیــام داســتان
را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر م 
ناخـ�ودآ گاه در روان او القـ�ا شـ�ود و اثـ�ر تربیتـ�ی عمیـ�ق خـ�ود را در وی جـ�ا گـ�ذارد 3.بــه
خاطــر ایــن نقــش تأثیرگــذار داســتان اســت کــه معصومــان؟مهع؟ از ایــن ابــزار مؤثــر بــرای
انتقـ�ال پیـ�ام توحیـ�دی خـ�ود بهـ�ره جسـ�تهاند 4.داس��تانهای پیامبــر ا کــرم؟لص؟ از نــوع
داس��تانهایی اس�تـ ک��ه از حشــو و زوائ��د و خیالپردازیهـ�ای بیثمــر در آن اثــری
نیس��ت و هــر یــک از حکایتهــا هدفــی جــز هدایــت و اصــاح نفــوس بشــر در آنهــا تعقیب
نمیشـ�ود .بـ�رای مث�اـل در یکیــاز ای��ن داســتانهای مصـ�ور ،پیامبـ�ر؟لص؟ فرمودن��د:
م��ردی از بیابــان میگذشــت کــه تشــنگی فــراوان بــر او غلبــه پیدا کــرده بــود؛ او بــه چــاه
آبــی رســید ،بــه درون آن رفــت و ســیراب شــد و بیــرون آمــد .در همیــن حــال ســگی را دیــد
ک�هـ از شــدت عطـ�ش لهلـ�ه م�یـزد .ب��ا خـ�ود گفــت همانگونــه کــه مــن تشــنه بــودم ایــن
حیــوان هــم تشــنه اســت .بــه درون چــاه رفــت و کفــش خــود را پــر از آب کــرد و حیــوان را
ســیراب کــرد؛ او از خــدا بــه خاطــر چنیــن کاری شــکرگزاری کــرد و خداونــد هــم او را مــورد
مغفــرت قــرار داد .صحابــه پرســیدند ای رســول خــدا آیــا ســیراب کــردن حیوانــات هــم
 .1نگاهی به سیره آموزشی رسول خدا ،ص .121
 .2االحتجاج ،ج  ،2ص .192
 . 3جلوههایی از هنر تصویر آفرینی در نهجالبالغه.
 . 4جلوهایی از هنر تصویر آفرینی در روایات ائمه اطهار ؟مهع؟ ،ص .75

ثوــاب دارد .حض�رـت فرمودنـ�د :بـ�رای سـ�یراب کـ�ردن هـ�ر جگـ�ر تشـ�نهای ثـ�واب اسـ�ت.

1

 .3سبک ارتباطی اقناعی
اقن��اع فراین��دی استــ ک��ه در راس�تـای تغییرــ نگ�رـش مخاط��ب انج��ام میگی��رد و اندیش ـهی
او را در جه�تـ اه��داف موردنظ��ر بــه تکاپوــ میانـ�دازد .اقن��اع فرآین��دی طبیع��ی ،مس��تدل،
عقالنــی از یکســو ،عاطفــی و قلبــی از ســوی دیگــر اســت .اقنــاع مســتلزم بــروز تغییــر در ذهــن
2
آدمـ�ی ،پذیـ�رش اختیـ�اری ،اندیشـ�مندانه و درونیسـ�ازی پیـ�ام اسـ�ت.

دیــدگاه اســتبدادی و متعصبانــه بــه انســان ،ارتباطــی منفعتطلبانــه و اقناعــی در جهــت
تحمیــق و مســخ انســان را دنبــال میکنــد؛ حالآنکــه توجــه بــه مصالــح انســانی و داشــتن
دغدغــه رشــد و تعالــی بشــر ،ایــن ارتبــاط را بــه ابــزاری بــرای هدایــت فــرد بهســوی مصالــح
انسـ�انی مبـ�دل میسـ�ازد 4.اهلبیـ�ت؟مهع؟ همــواره درصــدد افزایــش بینــش و آ گاهــی بخشــی
بهــ م��ردم و رشدــ و تعالـ�ی آنهــا در راســتای اهــداف الهــی بــوده و رضــای خداونــد شــرط اصلــی
در افعــال و ارتباطــات ایشــان بــوده اســت .بــا بررســی ســیره ایشــان میتــوان فهمیــد کــه
اقناعهــای آنــان در جهــت تغییــر نگــرش مخاطبــان و باهــدف رشــد و تعالــی بشــر بــوده
اس��ت .ب�رـای نمونـ�ه آنچــه در مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ اهمیــت بســزایی دارد موضــع برتــر
ام��ام رضاــ؟ع؟ و پی��روزی در همـ�ه گفتگوه��ا اســت کــه ســرانجام تســلیم همــه طرفهــای
مناظــره و در مــواردی تشــرف بــه دیــن مبیــن اســام را در پــی داشــته اســت 5.اقنــاع توســط
 . 1صحیح بخاری ،ج  ،3ص .77
 . 2اقناع غایت ارتباطات ،ص .96
 . 3اقناع و تغییر نگرش ،جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم ،ص .119
 . 4همان.
 . 5درآمدی بر مناظرات امام رضا؟مهع؟.
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سوــمین سـ�بک ارتباط��ی سـ�بک اقناع��ی اس��ت؛ ک��ه مــراد پژوهشــگر از آن تغییــر نگــرش
در قال��ب اسـ�تدالل و انتق�اـل پی��ام در فرآین��د ارتباط�یـ اس��ت .مقبولیــت و اعتبــار و اســتدالل
عقالن��ی از مش��خصههای باــرز ایــن س��بک اسـ�ت .کارل هاولنــد بــا طــرح نظریــه اقنــاع و تغییــر
نگــرش روانشناســی تجربــی را بــه حــوزه روانشناســی اجتماعــی وارد کــرد .وی نظریــات
کســویه در برابــر دوســویه ،اســتفاده از جاذبــه تــرس و آثــار
مربــوط بــه اعتبــار منبــع ،پیــام ی 
آن��ی در مقاب��ل آث��ار آتـ�ی را موــرد بررســی قــرار داد؛ و در مجموعـهای از آزمایشهــای اقناعــی
3
خــود ،تأثی��ر اقنــاع را ب��ر درج��ه تغیی��ر نگــرش اف�رـاد مــورد بررســی مطالعــه کــرد.

71

اهلبی��ت؟مهع؟ ،در قالـ�ب مقبولیـ�ت ،جذابیـ�ت و اعتبـ�ار ،تخصـ�ص و علـ�م و اسـ�تدالل
بــوده اســت.
 .1.3اقناع و مقبولیت منبع پیام
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مهمتری��ن ویژگ��ی پی��ام رس��ا ک��ه میتوانــد در تغییــر نگــرش بســیار مؤثــر واقــع شــود
مقبــول بــودن اســت .هــر انــدازه منبــع پیــام قابلقبولتــر باشــد ،احتمــال تغییــر نگــرش
بیشتــر اســت.
ب��رای نمونــه ام��ام رض��ا؟ع؟ عالوهبــر مقبولیــت در میــان عمــوم مــردم و جایــگاه
رفیــع ایشــان ،نــزد علمــاء و بــزرگان ادیــان مختلــف نیــز دارای مقبولیــت خاصــی بودنــد؛
چنانکــه علمــای ادیــان و متکلمــان مثــل جاثلیــق (عالــم بــزرگ نصــاری) ،رأسالجالــوت
(عالــم بــزرگ یهــود) ،رؤســای صابئیــن (منکریــن دیــن و شــریعت خــدا و پیامبــر)،
هربــذ (بــزرگ زردشــتیها) ،عالــم رومیــان و علمــای علــم کالم ،حاضــر شــدند عقایــد و
گفتـ�ار امـ�ام رضـ�ا را بشـ�نوند 1.چنیــن مقبولیتــی ،در میــان ســایر معصومــان نیــز مشــاهده
میشوــد؛ همچنیــن کالم ایشــانکــه میفرماینـ�د :ای مــردم بپرســید از مــن قبــل از اینکــه
از میـ�ان ش��ما برــوم ک�هـ م��ن ب�هـ راهه��ای آس��مان از راهه�اـی زمی��ن آ گاهتـ�رم 2.میتوانــد
بهتریــن شــاهد بــرای ایــن مســئله باشــد.
 .2.3جذابیت و اعتبار منبع
در بررســی عامــل اعتبــار منبــع کــه عامــل مهمــی در برقــراری یــک ارتبــاط مناســب اســت،
حض��رت رضـ�ا؟ع؟ در مناظرهه��ا ،ی��ا بــرای مناظرهکننــده شناختهشــده بودنــد یــا در
طــول مناظــره بــا اســتناد و اســتدال لهای دقیــق ،منطقــی و علمـ ِـی خویــش ایــن اعتبــار
را کسـ�ب میکردن��د .در بررســی مناظــره امــام رضــا؟ع؟ بــا جاثلیــق از علمــای نصرانــی،
حضــرت بــا اســتناد بــه متــون و اصــول مــورد وثــوق آنــان و اقرارگرفتــن در جمــع ،ضمــن
آشکارشـ�دن ایـ�ن امـ�ر ،تمامـ�ی مراحـ�ل اعتبـ�ار منبـ�ع را محقـ�ق میگردانـ�د 3.از مــواردی کــه
جــزء عوامـ�ل مقبولیتــ پیامرســان اســت ،جذابی��ت اسـ�ت ک��ه امـ�ام رضــا؟ع؟ ــــ بهتبـ�ع
ام�اـم علی؟ع؟ـ�ـ دارای جذابیــت در کالم و فصاحــت و شــیوایی و دارای باالتریــن درجــه
 .1االحتجاج ،ج ،2ص .421
« .2اهیا الناس سلوین قبل ان تفقدوین فانا بطرق السماء اعلم مین بطرق االرض».
 .3اقناع و تغییر نگرش ،جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم ،ص.120

فصاحــت و بالغــت بودنــد 1و نیـ�ز از حیـ�ث اعتمـ�اد و صداقـ�ت کالم ،شـ�هره عـ�ام و خـ�اص
نب��ر آن احتجــاج امــام
بودنـ�د ک��ه خوــد در مقبولی��ت پیاــم بس��یار تأثیرگــذار اسـ�ت؛ افزو 
رضــا؟ع؟ بــا اهــل تــورات بــا توراتشــان ،بــا اهــل انجیــل بــا انجیلشــان ،بــا اهــل زبــور بــا
زبورشــان و همچنیــن بــا صابئیــن بــه عبــری ،بــا زردشــتیان بــه فارســی بــا رومیــان بــه
رومــی و بــا هــر فرقــه بــه زبــان خودشــان ،باعــث جذابیــت وافــر شــده و اعتبــار ایشــان را
نی��ز بیش��تر میک��رد.
 .3.3تخصص و علم امام

 .4.3استدالل
گذشـ�ت ک��ه اقنـ�اع فرآین��دی مستــدل و عقالن��ی اسـ�ت و ازآنجاکــه اســتدالل عقلــی
موردقب��ول همــگان اس�تـ ،ام��ام رضاــ؟ع؟ در مواجه��ه و مناظــره با زنادقــه و ملحدانی که
بـ�ه هیـ�چ کتـ�اب یـ�ا خدایـ�ی معتقـ�د نبودنـ�د از روش عقلـ�ی و اسـ�تداللی بهـ�ره میجسـ�تند؛
همینط��ور ب��ا اهلکتــاب بهوســیله اســتدالل عقلــی و براســاس مشــترکات دینــی بــه رفــع
3
اشـ�کاالت و بـ�ه اثبـ�ات حقانیـ�ت اسـلام میپرداختنـ�د.
امــام صــادق؟ع؟ نی��ز باــ اس��تدال لهای عقالن��ی در جه��ت آ گاهیافزایــی و تغییــر
نگرــش افــراد اق��دام میکردن��د؛ بهعن��وان نمونــه ،هشـ�ام بـ�ن حکـ�م نق�لـ میکن��د :روزی
ابـ�ن ابیــ العوج��اء ب��ر ام��ام صــادق؟ع؟ وارد شــد ،امــام از او پرســید :ای ابــن ابــی العوجــاء،
آیــا تــو مخلوقــی یــا غیرمخلــوق؟ گفــت :مخلــوق نیســتم .فرمــود :ا گــر مخلــوق و مصنــوع
4
بــودی چگونــه بدیــن شــکل درآمــده بــودی؟ بــا شــنیدن ایــن ســخن وی مجــاب شــد.
 . 1درآمدی بر مناظرات امام رضا؟ع؟.
 . 2همان.
« .3روش شناسی مناظرات امام رضا؟ع؟ ،ص.43
 .4االحتجاج ،ترجمه بهرادجعفری ،ج ،2ص192-191
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امــام؟ع؟ در مــوارد متعــددی از طــرف مقابــل درصحنــه مناظــره میخواســت تــا هــر
س�ؤـالی دارن��د ،مط�رـح کنن�دـ و س��پس تمـ�ام پرسـ�شها را بــه شایســتگی و روشــنی پاســخ
میدادن��د .احاطـ�ه ام�اـم ب��ر آی��ات و اخب��ار و اس�تـدالل ب��ه آن و بهرهگیــری بجــا و مناســب،
جــای هی��چ ع��ذر و بهانـ�های را باق��ی نمیگـ�ذارد .امــام در مناظــره بــا پیــروان ادیــان و
مکاتــب دیگــر همچــون یهــود و مســیحیت از شــواهد و بیانــات موجــود در کتــب آســمانی
2
آنـ�ان بهـ�ره میگرف�تـ ت��ا مــورد توجـ�ه و بـ�اور آنـ�ان قـ�رار گیـ�رد.
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یشــود امــام؟ع؟ بــا رجــوع دادن ابــی العوجــاء بهحکــم بدیهــی عقــل در
مالحظــه م 
تفــاوت بیــن مخلــوق و غیرمخلــوق بــودن و اینکــه نیازمندیهــای مــا دلیــل بــر مخلــوق
بــودن ماســت او را متوجــه اشــتباهش ســاخت.
ّ
علمه مجلسی در بیان این حدیث میآورد:
وقتی تصدیق به وجود صانع از امور ضروری است ،امام؟ع؟ با این سخن
او را خبردار نمود که عقل و اندیشه بهصورت بدیهی حکم به تفاوت بین
مصنوع و غیر آن میکند و درحالیکه تمام صفات مصنوع و مخلوق در
تو آشکار و هویدا است پس چگونه ّادعا میکنی که مصنوع و مخلوق
1

نیستی؟

 .4سبک ارتباطی تأ کیدی
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در ای�نـ س�بـک ،فراین��د ارتباطــی ب��ا اس��تفاده از اص��ل تأ کی��د بهصورتهــای مختلــف،
جه��ت درونیس��ازی شنــاخت ،عقایــد و باوره��ا صوــرت میگیــرد .تک�رـار محت��وا و هیئـ�ت
تأ کیــدی از مش��خصههای ب��ارز ای�نـ س��بک هســتند .دانشــمندان در علــوم یادگیــری
کشــف کردن��د؛ تک��رار موج��ب درونیس��ازی پی��ام ی��ا م��واد آموختن��ی دیگ��ر میش��ود.
اهلبی��ت؟مهع؟ نی��ز در ارتباطهـ�ای خویــش در مناســبتهای مختلــف بــا بهکارگیــری
اص��ل تک��رار در تثبیــت و تفهیــم معــارف و درونیکــردن عقایــد و تغییــر نگــرش مخاطــب
بهط��ور منحصرب هفــردی عم��ل میکردن��د و از ایــن بــاب کــه انســان نیــاز بــه یــادآوری و
ً
تکرــار دارد و آدم��ی ذات��ا اه�لـ نس��یان اس��ت ،نس��بت بـ�ه ایـ�ن امـ�ر مهـ�م اهتمـ�ام داشـ�تند؛
چنانک��ه خداون��د متع��ال بـ�ه اش��کال مختلـ�ف و در مواقـ�ع مختلـ�ف تذکـ�ر و تکـ�رار را در
آیــات ،جه�تـ بینشافزای��ی و ایجادش��ناخت و جلوگی��ری از نس��یان ب��کار میب��رد.
چهبس��ا بهتبــع نســیان و تکرارنکــردن ،مطلبــی یــا عقیــدهای سســت شــده و عقیــده
باطــل جــای آن را بگیــرد.
تأ کیـ�د در روایـ�ات اهلبیـ�ت؟مهع؟ از جای��گاه ویـ�ژهای برخ��وردار اس��ت؛ چراکــه در
بس��یاری از خطابهـ�ا و مکالمههـ�ا و نامهه�اـ اس��تفاده از ایـ�ن ســبک دیــده میشــود کــه
گاه بهصـ�ورت تک��رار محت��وای موردنظــر و گاه از حیــث هیئ��ت ،مطلــب مــورد تأ کیــد قــرار
میگرفتــه اســت.
 .1همان ،ج  ،2ص .192

 .1.4تأ کید با تکرار محتوای مدنظر
پیغمبــر ا کــرم؟لص؟ روزی خطــاب بــه اصحــاب خویــش فرمودنــد :زمانــی بیایــد کــه
چــون کســی در دیــن خــود ثبــات و پایــداری ورزد او را پاداشــی برابــر پنجــاه نفــر از شــما
باشــد؛ اصحــاب بــا شــگفتی پرســیدند :یــا رســولاهلل پــاداش پنجــاه نفــر از ما؟حضــرت بــا
1
سـ�ه بـ�ار تکـ�رار تأ کیـ�د کردنـ�د :آری پاداشـ�ی معـ�ادل پنجـ�اه نفـ�ر از شـ�ما.
همچنی��ن کس��ی از پیغمب��ر ا ک��رم؟لص؟ پرس��ید« :کــدام عمــل افضــل اســت»؟فرمود:
2
«یــاد خداونــد و آن را ســه مرتبــه تکــرار کــرد».
امــام علــی؟ع؟ جهــت افزایــش بینــش مخاطبــان نســبت بــه مقــام علمــی خــود بارهــا
فرمودنـ�د« :ســلوین قبــل ان تفقــدوین» 3و ایـ�ن مطلـ�ب را در مواقـ�ع مختلـ�ف تکـ�رار کردنـ�د.
 .2.4تأ کید از حیث هیئت

 .1.2.4تکرار ادات تهدید

در برخــی مــوارد اهلبیــت بــرای شــدت قبــح عملــی و پرهیــز دادن مخاطــب از انجــام
آن عمــل یــا اعتقــاد پیدا کــردن بــه یــک عقیــده باطــل ،ادات تهدیــد را تکــرار میکردنــد
ت��ا قبحــ فع��ل و ش�دـت آن ب��رای مخاطب��ان معل��وم ش��ود .بهعن��وان نمونــه در مــورد دروغ
حض��رت پیامب��ر؟لص؟ فرمودنـ�د :واى بــر كســى كــه ســخنهای دروغ میگویــد تــا مــردم
4
را بخندنــد واى بــر او ،واى بــر او ،واى بــر او.
 .2.2.4نفرین مؤکد

اهلبیــت؟مهع؟ درزمینـ ٔـه شــناخت افــراد ،اتخــاذ رفیــق و یــا دوری و پرهیــز از برخــی
اش��خاص ک��ه رفاقتــ باــ آنه��ا دی��ن و عقایــد انســان را دســتخوش تغییــر قــرار میدهــد،
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،28ص .47
 . 2مستدرک الوسایل ،ج  ،3ص .362
 . 3کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج  ،2ص .712
.4االمالی ،شیخ طوسی ،ص .537
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در ای��ن ن�وـع تأ کی��د اهلبی��ت؟مهع؟ ب�رـای بااهمیــت جلـ�وهدادن مطلــب موردنظــر نــزد
مخاطب��ان از ادات تهدیدــ و س��وگند و دعــا بهصــورت مکـ�رر اس��تفاده میکردن�دـ؛ و هیئــت
یش��ود.
کالم ،تأ کی��د و اهمی��ت مطل��ب را میرسـ�اند .در ادام��ه برخ��ی از ای��ن م��وارد نق��ل م 
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ن مـن
گاه از نفری��ن مک��رر اس��تفاده میکردن��د؛ رس��ول ا ک��رم؟لص؟ فرمودن��د« :ملعــون ملعــو 

عبــد الدينــار و الدره ـم».
امـ�ام علــی؟ع؟ برــ منب��ر کوفـ�ه فرمودن��د :از مــن بپرســید زیــرا در جوانــب و اطــراف
مــن علــم بســیار اســت .در ایــن هنــگام ابــن کواءــــ کــه از خــوارج بودــــ برخاســته و شــروع
ً
بـ�ه سـ�ؤالهای متعـ�دد کـ�رد .امـ�ام؟ع؟ در پاسـ�خ بـ�ه پرسـ�شهای ابـ�ن کـ�واء مکـ�ررا
میفرمودن��د« :ثکلتــک امــک یــا بــن کــواء» و س��پس ج��واب او را میدادنـ�د 2.امــام بــا ایــن
بیــان پــرده از ماهیــت ملعــون و چهــره پلیــد او نــزد مــردم برمیداشــت تــا مــردم نســبت بــه
او ش��ناخت و آ گاه��ی پی��دا کننــد؛ چرا ک��ه وی ن��ه تنهـ�ا منحــرف بــود بلکــه دیگــران را نیــز
بـ�ه انحـ�راف و گمراهـ�ی میکشـ�اند.
1

 .3.2.4سوگند دادنهای مکرر
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امــام علــی؟ع؟ در احتجــاج بــر ابوبکــر در جهــت اثبــات حقانیــت خــود در امــر خالفــت
بالفص�لـ رس��ول ا ک��رم؟لص؟ بی�شـ از س��ی ب�اـر او را قس��م دادندــ و فرمودن��د« :انشــدک
ب��اهلل» و از او اق��رار و اعت��راف گرفتن��د و ابوبکرــ بی��ش از ســی ب�اـر اق��رار و اعت��راف ،کالم
حض��رت را تصدی��ق نموــد و در ج�وـاب ه��ر سـ�وگند گف��ت« :ب�لـ ل��ک» و «ب��ل ان��ت» و
ً
«الهلبیت��ک»؛ ای��ن جم�لات تائیـ�د و تصدیقــ حض��رت بـ�ود؛ و تک��رار س��وگندها طبیعتــا
در جهــت اتمامحجــت ،اصــاح نگــرش و تغییــر رفتــار ابوبکــر بــود؛ 3چرا کــه تکــرار مطالــب
س��بب درونیســازی پیــام شــده و باعــث افزایــش اثــرات شــناختی آن ماننــد توجــه و
آ گاهـ�ی و درک عمیـ�ق در مخاطـ�ب میگـ�ردد.
همچنیــن در احتجــاج امیرمومنــان؟ع؟ بــر اعضــای شــورا حضــرت حــدود  91بــار
فرمودن��د« :نشـ�دتکم ب��اهلل» و بــا مســتندات متعــدد و طــرح ســؤال از آنهــا اعتــراف
4
گرفتنــد.
 .4.2.4تکرار دعای مبهم

روزی پیامب�رـ؟لص؟ در جم��ع اصحــاب بـ�ه خداوندــ س��هبار عرض��ه داشتــند :خدایــا بــه
جانش�یـنان مــن رح��م ک��ن .حاضــران پرســیدند :جانشــینان شــما چــه کســانی هســتند؟
 . 1الكافی ،ج ،2ص  270ح.9
 .2االحتجاج.
.3همان ،ج  ،1ص .265
 .4االحتجاج.

 .5سبک ارتباطی وا کنشی
ای��ن سبــک عکسالعملـ�ی اســت در جه��ت تغییــر نگــرش بــه خاطــر اعمــال و رفتــار یــا
عقایدــ ناصـ�واب مخاطبـ�ان ک��ه در قالبهــای متعــدد و بســته بــه شــرایط مختلــف،
صــورت میگیــرد و بیشــتر در مقابلــه بــا مخالف��ان و دش��منان اس��ت .اهلبیـ�ت؟مهع؟
نس��بت ب��ه القائــات اف��راد معان��د ساــکت نبودنـ�د و گامبـهگام در شــرایط مناســب ،واکنــش
مناس��ب از خوــد نشــان میدادن��د ک��ه ای��ن وا کن��ش بهصورتهــای آرام ،ارعابــی،
خطابـ�ی و واکنـ�ش نظامـ�ی صـ�ورت میگرفـ�ت.
 .1.5وا کنش آرام
در ســیره پیامبــر؟لص؟ اقدامــات ضربتــی و تهاجمــی در مقابــل اعمــال مشــرکان و
منحرفــان نخســتین گام نبــود؛ بلکــه ایشــان تــا حــد امــکان بــه مناظــره ،تحمــل آزارهــا،
پیشــگیری از درگیــری و ماننــد آن میپرداختنــد و در صــورت کارآمدنبــودن ایــن رفتــار بــه
 . 1معاني األخبار ،ص .375
 . 2نگاهی به سیره آموزشی رسول اکرم ،ص.208
 .3ذاریات.55 :
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فرمودنــد :آنــان کــه پــس از مــن حدیــث و ســنت مــرا بــرای مــردم بازگــو کننــد 1.ایــن
شــیوه تکــرار کــه تأ کیــد و ابــرام بــر نکتــه موردنظــر اســت ،در تعلیمــات و بیانــات رســول
خــدا؟لص؟ بــه فراوانــی قابلمشــاهده اســت و مخاطــب را بــه اهمیــت و ضــرورت مطلــب
حسـ�اس کـ�رده ،کنجـ�کاوی او را بـ�رای دریافـ�ت و فهـ�م آن برمیانگیـ�زد 2.ازآنجاکــه تکــرار
و تأ کیدــ باعــث درونیشــدن و تثبیــت مطالــب و مــواد آموختنــی میشــود و نیــز امــر بــه
یت��وان دریافــت کــه تکــرار و
ی��ادآوری و تک��رار اهمی��ت باالی��ی در آموزهه��ای دینـ�ی دارد م 
تأ کیــد در تغییــر نگــرش افــراد از مطالــب منحرفــه و یــا ایجــاد نگــرش نســبت بــه مطالــب
توحیــدی تأثیــر بســزایی دارد.
خداون��د متع��ال خطـ�اب ب��ه پیامب��ر؟لص؟ میفرماین��د« :فذکــر إن الذکــری تنفــع
املومنــن» 3و یــا در ســوره الرحمــن آیــه «فبــای آالء ربمکــا تکذبــان»  31بـ�ار تکـ�رار شـ�ده اسـ�ت
کـ�ه ه��دف آن تثبیــت عقای��د نســبت ب��ه حتمی��ت و قطعی��ت مطلبــ و غفلتزدایــی
اس�تـ ک��ه غفل��ت و یادآورینک��ردن ،میتوان��د پایههاــی اعتقــادی اشــخاص را سســت
و زمینــه تغییــر نگــرش از ارزشهــا را ایجــاد کنــد.
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ایجــاد محدودیتهایــی بــرای آنــان دســت میزدنــد و ســختگیری و نبــرد را آخریــن گام
خـ�ود قـ�رار میدادنـ�د؛ در ادامـ�ه بـ�ه برخـ�ی از انـ�واع وا کنـ�ش آرام اشـ�اره میشـ�ود.
 .1.1.5تحدی

پیامبـ�ر؟لص؟ در مقابـ�ل منکـ�ران آسـ�مانیبودن قـ�رآن کریـ�م و نـ�زول بـ�ر حضرتـ�ش
بهدفعــات مکــرر آنهــا را بــه تحــدی یــا مبارزهطلبــی دعــوت میکردنــد؛ ایــن تحــدی،
واکنشــی در مقابــل منکــران بــرای تغییــر نگــرش آنهــا محســوب میشــد تــا ضمــن
بشــدن پــی بــه حقانیــت و آســمانیبودن ایــن کتــاب ببرنــد.
مغلو 
 .2.1.5خنثی کردن تبلیغات انحرافی
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هــر نکت ـهای مشــرکان مطــرح میکردنــد ،ا گــر بــه انحــراف جامعــه میانجامیــد ،بایــد
بــدون فــوت وقــت ،حقیقــت آشــکار میشــد تــا باطــل جــای خــود را بــه حــق دهــد و هــر
تحریف��ی کــه در چه��ره حـ�ق رخ م��یداد ،بای��د در کوتاهتری��ن زمـ�ان ممک��ن تحریفزدایــی
یشــد و زیباتریــن تفســیر در بیــان آن بــه گــوش مــردم میرســید تــا حـ ِـق آمیختــه بــه
م 
باط��ل باق�یـ نمان��د و پیامبـ�ر؟لص؟ عهــدهدار ایــن مســئولیت خطیــر بــود؛ 1در غیــر ایــن
صـ�ورت نگرشهــای مثب��ت ب��ه اس�لام نی��ز دســتخوش تغییـ�ر قرارگرفتــه و زحمــات پیامبــر
ا کرــم؟لص؟ بیثمـ�ر میمانـ�د.
 .3.1.5مدارا

سیــرۀ اهلبیــت؟مهع؟ نشــان میدهــد ایشــان اهــل رفــق و مــدارا بودنــد و علیرغــم
قاطعیت�یـ ک�هـ داشتــند تاــ ح��د امـ�کان ب��ا مخالف��ان ب��ه مــدارا میپرداختنـ�د .بــرای نمونــه
در جری��ان مس��مومیت پیامبـ�ر؟لص؟ از ســوی یک ـیاز دختــران اشــراف یهــود ،حضــرت
پـ�س از دسـ�تگیری وی ،او را بخشـ�یدند.
همچنیــن در جریــان مباهلــه پسازآنکــه مســیحیان نجــران بــا عظمــت خانــدان
رسـ�ول مواجـ�ه شـ�دند ،پشـ�یمان شـ�ده و درخواسـ�ت پیماننامـ�ه کردنـ�د کـ�ه پیامبـ�ر؟لص؟
آن را پذیرفتنـ�د.
در مـ�وارد مذک��ور بااینک��ه پیامبــر ا کرــم؟لص؟ میتوانســتند واکنشــی خشــن و یــا
س�خـت از خـ�ود نشـ�ان دهنــد ،ولــی بــه مــدارا پرداختــه و زمینــه تغییــر نگــرش نســبت
 .1سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن ،ص .102

ب��ه دی��ن اس�لام و ش��خص حض��رت رسوــل؟لص؟ را بــرای یهودیــان و مســیحیان فراهــم
کردنـ�د.
 .2.5وا کنش ارعابی
پیامب��ر ا کــرم؟لص؟ در راس��تای تبیی��ن حقایـ�ق و جلوگیـ�ری از انحـ�راف مخاطب��ان از انــذار
بــه خویشــان نزدیــک گرفتــه تــا هشــدار بــه اهــل مکــه و اطــراف آن و تــا بــه صــدا درآوردن
زنــگ خط��ر بـ�رای تمـ�ام جهانیـ�ان ذرهای فروگذــار نکرــد؛ چراکــه غفلتــی کــه بــر جامعــه
1
گمـ�راه و مش��رک جاهلیتــ س��ایه افکن��ده ب��ود ،بازتـ�اب غــروب انــذار در آن جامعــه بــود؛
ً
طبیعتـ�ا عکسالعم��ل نشـ�انندادن نســبت بــه انحرافــات و مفاســد جامعــه برخــاف
رساــلت اله��ی اسـ�ت؛ در ادام��ه ب�هـ ان��واع وا کنشهاــی ارعابــی اهلبیــت؟مهع؟ پرداختــه
میشـ�ود.

رســول ا ک��رم؟لص؟ در دفعــات مک��رر در مواقعــ مناس��ب عذابهای��ی ک��ه ب�رـ قومهــای
عــاد و ثمــود واردشــده بــود را در قالــب آیــات قــرآن 2تــاوت میکردنــد تــا مخاطبــان را از
عــذاب دنیــوی بــر حــذر دارنــد .تهدیــد مشــرکان مکــه بــه صاعقـهای هماننــد صاعقــه عــاد
و ثم��ود نش��ان میده��د ک��ه روزگار ع��ذاب اس��تیصال و ریشـهکنکننده بــه پایــان نرســیده
3
و خداونـ�د سـ�نت پایـ�دار خویـ�ش را تغییـ�ر نـ�داده اسـ�ت.
 .2.2.5هشدار به عذابهای اخروی

رســول ا کــرم؟لص؟ گرچــه ابــاغ کننــده تمــام آیــات قــرآن بــه مــردم اســت ولــی بــا
فرمانهـ�ای ویژــه ،مأمــور تشــریح ویژگیهــای عــذاب آخــرت شــده اســت .توصیــف
عــذاب مکذبــان و مشــرکان در آخــرت بــه بندهــا ،آتــش برافروختــه ،خورا کــی گلوگیــر،

 . 1سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن.
« .2و امــا عــاد فاهلکــوا بر یــح صرصــر عاتیــه» ،حاقــه6 :؛ «فارســلنا علهیــم ر حیــا صرصــرا یف ایــام
حنســات» ،فصلــت.16 :
 . 3سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن ،ص .111
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 .1.2.5هشدار به عذابهای دنیوی
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عذابــی دردنــاک ،1بســتری بــس ناخوشــایند ،2عذابــی رســواگر و همیشــگی ،3آتشــی کــه
زبانــه میکشــد 4هــر یــک پیامــی اســت کــه پیامبــر بــه ابــاغ آن فرمــان ویــژه یافتــه اســت.
رســول خــدا؟لص؟ بــا بیــان اوصــاف قیامــت بــرای مشــرکان آنــان را متوجــه خطــری
5
یکـ�رد کـ�ه پـ�س از مـ�رگ بـ�ا آن روبـ�رو میشـ�دند.
م 
 .3.5وا کنش خطابی با لعن و تحقیر
در ایــن قســم ،واکنــش بــه دو صــورت رخ میدهــد ،گاهــی بــا تحقیــر و گاهــی بــا لعــن؛
در اینجـ�ا بـ�ه هـ�ر یـ�ک بهطـ�ور جداگانـ�ه پرداختـ�ه میشـ�ود.
 .1.3.5وا کنش خطابی با تحقیر
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اهلبی��ت؟مهع؟ در مواقعــی کــه اشــخاصی بــا قصــد توهیــن و ایجــاد بدبینــی در مــردم
نســبت بــه مقــام عصمــت و والیــت ،کالمــی میگفتنــد یــا موضعــی میگرفتنــد و یــا بــا قصــد
انح��راف در عقای��د دین��ی شـ�بههای مطرــح میکردن��د ،بـ�ا تحقی��ر فـ�رد و بــه ر خکشــیدن
ضعــف وی ،از ایجــاد نگــرش منفــی نســبت بــه مقــام امامــت و والیــت و القــاء شــبهه در
اعتقـ�ادات دینـ�ی جلوگیـ�ری میکردنـ�د کـ�ه بـ�ه مـ�واردی در ایـ�ن زمینـ�ه اشـ�اره میشـ�ود.
یکــه اشــعث بــن قیــس میــان کالم امیرمؤمنــان؟ع؟ برخاســته و نســبت بــه
هنگام 
جمل��ه حض��رت درب��اره اول��ی بودنش�اـن نســبت ب��ه م��ردم اعت��راض ک��رد؛ حضــرت در
جهــت تحقیــر اشــعث و نمایانــدن باطــن پلیــد او در جمــع مــردم در برابــر هــر ســؤال او واژه
«یابــن اخلمــاره» را ب��کار بردن��د و در انته��ای سخنانش��ان فرمودنـ�د« :ای مــردم بدانیــد کــه
اشــعث در پیشــگاه پــروردگار متعــال بهانــدازه پــر مگســی ارزش نداشــته و در دیــن خــدا
6
پسـ�تتر از آب بینـ�ی گوسـ�فند اسـ�ت».
همچنیــن امــام در برابــر هــر یــک از ســؤاالت ابــن کــواء ابتــدا جمالتــی از قبیــل مــادرت
مــرگ و فنایــت را ببینــد و یــا وای بــر تــو را میفرمودنــد 7،تــا بــه حضــار باطــن ایــن شــخص
« .1و طعاما ذاغصه و عذابا الیما» ،مزمل.13 :
« .2و حتشرون ایل جهمن و بئس املهاد» ،آلعمران.12:
« .3من یاتیه عذاب خیز یه و حیل علیه عذاب مقمی» ،زمر.40 :
« .4فانذرتکم نارا تلظی» ،لیل.14 :
 . 5سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن ،ص .117
 .6االحتجاج ،ج  ،1ص .416
 .7همان ،ص .582

را معرفــی کــرده و از شــبهات احتمالــی در اذهــان جلوگیــری کننــد؛ و ایــن جمــات را در
مواقـ�ع مختلـ�ف تکـ�رار میکردنـ�د.
 .2.3.5وا کنش خطابی با لعن

 .4.5وا کنش نظامی
بررســی آیاتــی کــه راهکارهــای نشــر اســام را بیــان کنــد و پیامبــر در رفتــار خــود با مشــرکان
آن ش��یوهها را ب��ه کار گرف�تـ ،نش��ان میدهــد کهــ نبرــد باــ مش��رکان ،زمان��ی در برنامههای
رســول خــدا قــرار گرفــت کــه آنــان تمــام راههــای مســالمتآمیز را بــه روی مســلمانان
بســتند .ا گــر بتپرســتان و پیــروان مذاهــب فاســد ،در برابــر دعــوت توحیــدی آن حضرت
بــه خشــونت دســت نمیزدنــد ،پاســخ خشــن دریافــت نمیکردنــد .ســالهای نخســت
 .1همان ،ص .43
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اهلبیــت؟مهع؟ همچنیــن در مــوارد القــاء شــبهه و ایجــاد بدبینــی نســبت بــه مقــام
عصم�تـ و والی�تـ ،ب��ا لع��ن فـ�رد موردنظــر ،خبــث باطــن و انحــراف وی را بیــان میکردنــد
تــا حقیقــت و باطــن فــرد بــر همــگان روشنشــده و از بــروز نگــرش منفــی جلوگیــری
میکنن��د .بهعنــوان نمونــه در مجلســی مــروان بــه امــام حســن مجتبــی؟ع؟ گفــت :ای
حس��ن تـ�و بـ�ودی ک�هـ م��ردان قری��ش را س��ب و دش��نام گفت��ی؟ ام��ام فرمودنـ�د :چــه قصــد
داری؟ مــروان گف��ت :بــه خــدا قســم تــو و پــدر و تمــام اهلبیتــت را آنچنــان ســب و
دشــنام گویــم کــه تمــام غالمــان و کنیــزان قریــش بــه غنــا و ســرود افتنــد .امــام حســن
مجتبیــ؟ع؟ فرمودن��د :مــن ،تــو و پــدرت را ســب نمیگویــم؛ بلکــه خــود خــدا تــو و پــدرت
را و همــه اهلبیــت و نســل و ذریــه و اوالدی کــه از صلــب پــدرت تــا روز قیامــت متولــد
شــوند را بــر زبــان رســولش محمــد؟لص؟ مشــمول لعــن خــود ســاخته اســت .بــه خــدا ای
م��روان ن��ه توــ و نــه هیچکــدام از ایــن حضــار منکــر ایــن نیســت کــه ایــن لعنــت از جانــب
رســول خــدا ویــژه تــو بــوده و هســت و افســوس کــه نتیجــه عکــس داد و نهتنهــا موجــب
خــوف تــو نشــد بــر طغیــان تــو نیــز افــزود و خــدا و رســول راســت گفتنــد .خداونــد در قــرآن
فرم��وده« :والشــجره امللعونــه یف القــرآن و خنوفهــم مفــا یز یدهــم اال طغیانــا کبیــرا» .ای مــروان تو
و نس��ل ت��و بـ�ه فرم��وده پیامب��ر هم��ان شــجره ملعون��ه در ق��رآن هســتید .پـسازآن حضــرت
برخاســت و پــس از تکانــدن جامــه خــارج شــد؛ ســپس یکیــک جماعــت بــا غیــظ و حــزن
1
و رخســاری ســیاه پراکنــده شــدند.

81

سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

82

بعثــت ،چیــزی جــز دعــوت ،ارشــاد ،نصیحــت و هشــدار ،از آن حضــرت و پیروانــش بــروز
نکـ�رد 1.جنگهاــی احــد ،خیبــر ،ذات السالســل و فتــح مکــه نمونـهای از ایــن جنگهــا
بــود؛ 2نکتــه مهمــ آنک��ه ع��دم واکن��ش نظام��ی مناس��ب از س��وی پیامب��ر؟لص؟ مســلمانان
را در موضــع ضعــف قــرار م ـیداد و زمینــه را بــرای تغییــر ارزشهــا و اعمــال نظــرات
مشرــکان و مخالف��ان و نف��وذ آن��ان ق��رار م��یداد .بــا دقــت در مســتندات تاریخــی روشــن
میشــود کــه ایــن نــوع واکنــش در مقابــل دشــمن باعــث میشــد تــا آنهــا پــی بــه اقتــدار
اسلـام و صالب��ت آیی��ن توحیدــ ب��رده و از طرف��ی اف��راد پ��س از تسلیمشــدن هنگامیکــه بــا
عطوفتــ و رأفـ�ت پیامبـ�ر ا کــرم؟لص؟ در قبــال اســیران مواجــه میشــدند بــه دیــن مبیــن
اســام گروی��ده ،مس�لـمان شدــند .در جریــان فتــح مکــه گروهگــروه بــه دیــن اســام مشــرف
یش��ود .از
ش��دند؛ خداونـ�د در قـ�رآن کری��م در س��وره نص��ر آیــه دو ،ای�نـ مس��ئله را ی��ادآور م 
طرف�یـ دیگ��ر اقتــدار ،زیرک�یـ و واکنشــ بههن��گام اهلبیــت؟مهع؟ در جنگهــا از تجــری
دشــمنان نس��بت ب��ه مسـ�لمانان جلوگی��ری میک��رد؛ در حقیق��ت اهلبیــت؟مهع؟ در
اقدامــات واکنش��ی ،نخسـ�ت ،در جه��ت اصـلاح نگرشهـ�ا و ســپس در صــورت مقاومــت
دشـ�منان در جهـ�ت ریشـ�هکن کـ�ردن آنهـ�ا بـ�ود و ا گـ�ر بـ�ا دشـ�منان مقابلـ�ه نمیکردنـ�د،
آنهـ�ا در راسـ�تای تحریـ�ف عقایـ�د مسـ�لمانان قـ�دم برمیداشـ�تند.
ازای��نرو ،شـ�اید حســاسترین و مهمتری��ن تغیی��ر نگرشه��ا در جنگه��ا رخمـیداد؛
برترــی ش��یوهی جنگیدــن و اصـ�ول آنک�هـ توس��ط رس��ول خ��دا؟لص؟ و درنتیجــه از
یشــد ،بــر شــیوههای جنــگ و آنچــه درک عــرب جاهلــی از
سرمنشــأ وحــی تعییــن م 
جن�گـ ب��ود ،ماننــد برتــری قـ�رآن ب��ر شــعر ع��رب ،ب��ر روح و ج��ان کف��ار تأثی��ر میگذاش��ت.
جن�گـ ب�هـ اب��زاری ن��ه ب��رای کش��تن ک��ه بــه فرمـ�ودۀ امیرمؤمن��ان؟ع؟ بــرای زنــده کــردن
لشــده بــود.
تبدی 
بهعنــوان نمونــه امــاندادن پیامبــر؟لص؟ در فتــح مکــه بــه ابوســفیان و کســانی
کــه بــه او پنــاه بــرده باشــند ،هیــچ شــباهتی بــه شــیوههای جاهلــی جنــگ و پیــروزی
نداش��ت ،پی��روزی بــه ه��ر قیمت��ی ارزشــی ب��رای معصومـ�ان؟مهع؟ نداشـ�ت؛ وقتــی کافــری
در جن�گـ از امیرالمؤمنی��ن؟ع؟ شمش��یرش را طل�بـ میک��رد و ک��رم و بخشــش را در
3
ایشــان بــر حفــظ جــان مقــدم میدیــد ،چــارهای جــز تســلیم بــه مــرام و آییــن او نداشــت.
 . 1سیره پیامبر در برابر مخالفان از زبان قرآن ،ص .161
 . 2عوامل پیروزی و شکست.
 .3در یکــی از غــزوات ،روزی در میــدان جنــگ شــخصی از دشــمنان اســام ب هطــرف حضــرت دســت
ً
دراز ک��رد و اظه�اـر نم��ود :تقاضـ�ا دارم شمش��یر خ��ود را بهــ م��ن عطــا فرماییـ�د .حضــرت فــورا شمشــیر را بــه

نتیجهگیری

��گ کس��ی شمشــیر را ب��ه دس��ت غیرــ نمیده��د .حضــرت
دس�تـ او دادنــد؛ آن ش��خص گفتــ :در میـ�دان جن
َّ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ
ّ
َ
ــائل» بدرســتیکه
علــی؟ع؟ فرمودنــد«ِ :انــک مــددت یــد الســئلة ِال و لیــس ِمــن الکــر ِم ان یــرد الس ِ
تــو دســت حاجــت بهطــرف مــن دراز کــردی و شــخص کریــم نمیتوانــد ســائل را از خــود محــروم ســازد.
آن مــرد کافــر چــون ایــن رفتــار نیکــو را از آن حضــرت مالحظــه نمــود ،اســام اختیــار کــرد؛ (مناقــب آل ابــی
طالــب؟مهع؟ ،ج .)87 ،2
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ٔ
زمینههــای مختلــف اخالقــی ،اعتقــادی ،علمــی و ماننــد
نگــرش یعنــی هرگونــه تغییــر در
آن؛ حتــی ا گــر تغییــر نگــرش در مقــام عمــل بــه تغییــر رفتــار هــم نینجامــد ،بــاز هــم تغییــر
یشــود .تغییــر رفتــار مســتلزم مقدمــات فراوانــی اســت کــه تغییــر نگــرش
نگــرش محســوب م 
تنهــا یک ـیاز آنهاســت .ازای ـنرو ،تغییــر نگــرش بهتنهایــی بــه تغییــر رفتــار نمیانجامــد.
بنابرایــن در بررســی احادیــث و وقایــع ،بــه ارتبــاط عملــی و کالمــی صــورت گرفتــه بیــن دو
یشــود و تغییــر رفتــار مخاطــب ،مــورد نظــر ایــن پژوهــش نبــوده اســت.
طــرف پرداختــه م 
در الگوهــای استفاد هشــده در تحقیقــات مربــوط بــه ادبیــات تغییــر نگــرش ،محوریــت
تغییــر نگــرش ،ســبکهای ارتباطــی نیســت؛ چرا کــه در روانشناســی هــدف اصلــی از ارتبــاط،
تغییــر نگــرش مخاطــب نیســت؛ امــا در ایــن تحقیــق بــه ســبکهای ارتباطــی بهمنظــور
بررســی تغییــر نگــرش پرداخت هشــده و تغییــر نگــرش محــور توجــه و تقســیمبندی روایــات
بــوده اســت.
مهمتری��ن یافتهه��ای ای��ن پژوه��ش ناظ��ر ب��ه س��بکهای ارتباط��ی اهلبی��ت؟مهع؟
در تغییــر نگــرش مخاطبــان اســت و اینکــه اهلبیــت در تغییــر نگــرش مخاطبــان از چــه
سبــکهایی اس��تفاده میکردنــد؟ پنــج ســبک انگیــزش محــور ،عینــی ســازی ،اقناعــی،
واکنش��ی و تأ کیــدی ســبکهای ارتباطــی اســت کــه از روایــات و ســیرۀ اهلبیــت؟مهع؟ کشــف
شــد.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد بســیاری از روشهــای تربیتــی و شــیوههای ارتبــاط
ب��ا دیگرــان زیرمجموع��ه یک��یاز ایــن پن��ج سـ�بک هسـ�تند؛ تشــویق و تنبیــه و ارائــه الگــو و
ط��رح پرس��ش زیرمجموع�هـ س��بک ارتباطــی انگی��زش مح��ور اســت؛ روش بالغــی ،نمایشــی
و داســتانی زیرمجموعــه ســبک ارتباطــی عینیســازی اســت؛ اقنــاع و مقبولیــت منبــع پیــام،
جذابیــت و اعتبــار منبــع ،تخصــص و علــم امــام و اســتدالل زیرمجموعــه ســبک ارتبــاط
اقناعــی اســت؛ در ســبک ارتباطــی تاکیــدی ،تاکیــد بــا تکــرار محتــوای مــورد نظــر و تاکیــد از
حیــث هیئــت بــا زیــر مجموعههــای ادات تهدیــد ،نفریــن موکــد ،ســوگندهای مکــرر و تکــرار
دعــای مبهــم قابــل ذکــر اســت؛ در ســبک ارتباطــی وا کنشــی ،وا کنــش آرام ،ارعابــی ،خطابــی
بـ�ا لعـ�ن و تحقیـ�ر و نظامـ�ی زیرمجموعـ�ه هسـ�تند.
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