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تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليهالسالم) با سران فرقه زيديه(با بهرهگيری
از روش تحليل گفتمان روايي پدام ()PDAM
تاريخ دريافت1398/11/02 :


افسانه قرباني



حسين خاكپور

غالمرضا رضویدوست

تاری وذیرم1399/05/09 :


چكيده
امام صادق (عليهالسالم) بهعنوان صاح
میباشدن بیب اابلتوجهی از احادی

مکت

جعفری ،تکيهگاه اصلی شيعه از نظر فکری و عييدتی

و علوم اهلبيک (عليه السالم) توسط این امام هنام گسترمیافته

اسکن در دوران امام صادق (عليهالسالم) فراه های متعددی در شيعه ظهور و بروز یافتند و ایشان حفظ و
صيانک شيعه از انحرافات را در رأس برنامههای یود ارار دادندن از جنله این فراهها ،زیدیه میباشد ه
در دوران امام شش تاحدی گسترمیافته بودندن ازاینرو ،تحليل شيوه بریورد امام با این فراه انحرافی،
اهنيک بس ایی داردن تحييق ويبرو با هدف رویکردشناسی ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) در مواجهه
با جریان زیدیه ،به روم توصيفی  -تحليلی با رویکرد ميانرشتهای به ارائه روم ارتباطی امام با این فراه
وردایته اسکن یافتههای تحييق نشان میدهد :با داک در نحوه بریورد امام (عليهالسالم) با رهبران و
ويروان زیدیه ،می توان رویکرد متفاوتی از جنله :جذبی ،دفعی ،تدافعی ،استحفاظی و تهاجنی را مشاهده
ردن امام با وجود اثبات حيانيک و ابالال طرفهای گفتنان ،از منازعه گفتنانی ایالق گری برحذر بوده
و در نال صراحک ،داک ،ادب و احترام ،نفس این گفتنانها را به عرصهای برای اثبات حيانيک شيعه
اماميه در برابر میالفان (زیدیه) بدل ردندن نکته اابلتأمل این اسک ه با وجود این رویکرد امام
(عليهالسالم) ابتدا در جهک جذب این فراه اسک (جذبی) اما در مواردی امام جان

استحفاظی و تهاجنی

به یود گرفته و آنها را ه دیگر اهل اصالر نيستند ،طرد میننایدن ازاینرو گفتنان دفعی – تهاجنی امام

(عليهالسالم) وجهه غال

به یود میگيردن

واژگان كليدی :امام صادق (عليهالسالم) ،ارتباطات ،مدل ،زیدیه ،نظریهوردازانن

* دانشجوی ارشناسی ارشد علوم حدی
* دانشيار گروه علوم ارآن و حدی

دانشگاه سيستان و بلومستان ghorbani@psg.usb.ac.ir ،

دانشگاه سيستان و بلومستان -نویسنده مساول

dr.khakpour@theo.usb.ac.ir،
***مربی گروه علوم ارآن و حدی

دانشگاه سيستان و بلومستانr.razavi@theo.usb.ac.ir ،
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مقدمه

شرایط یا

دوران حيات امام صادق (عليهالسالم) مصادف با افول بنیاميه و

ظهور بنیعباس بودن اوایر دوران حکومک بنیاميه و اوایل بروایی حکومک
عباسيان ،باع

ويدایب ،رشد و گسترم بریی از مکات

اعتيادی گردیدن این شرایط به نحو ف ایندهای باع

فکری و فراههای

بروز و تروی دیدگاهها و

مسلكهای یاصی شد ه نهتنها با تفکرات اهلبيک (عليه السالم) هنسو نبود
بلکه با اصل دین ناسازگار بودن هر یك از فراهها یود را بر حق دانسته و دیگران
را ابالال می رد ،در نتيجه ،منااشات و بریوردهای فراوانی بين گروهها صورت
میگرفک تا حيانيک یود را به اثبات برساند ،در این ميان ،امام صادق (عليهالسالم)
بهعنوان مدافر و مبلغ راستين اسالم ناب و معارف ارآنی هنواره درصدد ابالال
نظریات نادرسک ،اصالر تفکرات نااص و ابالغ حيایق اسالم راستين بودند،
هنين وظيفه سنگين ایجاب می ردن ایشان به شکلهای میتلفی با فراههای

انحرافی – بهویهه سر ردههای آنها – بریورد داشته باشندن
شيوه بریورد امام با اندیشههای میتل
می رد و از سویی دیگر ،فرصتی مناس

از یك سو ،یالرات آنان را دفر

برای ارائه فرهنگ ناب مکت

(عليه السالم) را مهيا میننودن در این فضا اگر مکت

اهلبيک

فکری یاصی از جان

اهلبيک (عليه السالم) ارائه ننیگردید ،بیشك حيایق دین –آنگونه ه بایسته
اسک  -حفظ و به نسلهای بعدی منتيل ننیشدن برایناساس ،مساله اساسی ما
رومها و شيوههای امام صادق (عليهالسالم) در مواجهه با فراههای انحرافی اسکن
با بررسی و داک در روایات رسيده (با بهرهگيری از روم تحليل گفتنان روایی
ودام) و تکيه بر رویکردشناسی رفتار امام صادق (عليهالسالم) در گونههای بریورد
با فراه زیدیه ،به مالحظاتی میرسي

ه اابل اابالهمند شدن هستند و بهسوی

«نظریه ارتباطات» امام صادق (عليهالسالم) ويب یواهد رفک ،شایان توجه اسک
ه روایک در این روم بهمثابه یك گفتنان در نظر گرفته شده و از نظرگاه روم
ودام بهعنوان یك مارموب نظامند  -نه بهعنوان وسيلهای امل و ارآمد  -در
تحليل حدی

به آن نگریسته میشودن نگارنده بر این اعتياد اسک ه روم ودام
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صرفاً بهعنوان اب ار ،در تحييق ويب رو ارآمد اسک نه بهعنوان الگویی امل و
تامن ازاینرو ،رویکردشناسی ارتباطی امام صادق (عليهالسالم) در مواجهه با سران
فراه زیدیه با مالحظات ويبگفته انجام میشودن
-1سؤال

مياله حاار به دنبال دریافک واس این سنال اسک ،امام مه رویکردهایی در
مواجهه با فراه زیدیه در ويب گرفته اسک؟
 -پيشينه بحث

 ،فعاليکهای مبتنی بر مدلسازی ارتباطات در حوزه اسالم ،به دليل نو بودن تا نون
وهوهبهای نتری ارائه شده اسکن حسن بشير ( ،)1395در حوزه علوم
ارتباطات ،در تأليفی با عنوان «دیسلناسی گفتنانی به بيان مدل ارتباطی در روابط
بينالنلل» اشاره ننوده و سایر تأليفات وی بيشتر به ترجنه و تبيين نظریههای
ارتباطی غرب وردایتهاند؛ مانند« :نظریهوردازی درباره ارتباطات ميانفرهنگی»ن
الزم به ذ ر اسک مياالت دیگری با مواوعات متفاوت در این زمينه به رشته
تحریر درآمده ه اطالپ از آنها میتواند ما را در رسيدن به هدف و ميصود اصلی
نك ندن
مجيدی ( )1396در مياله« :تحليل گفتنان احتجاجات و مناظرههای امام
صادق (عليهالسالم)» مینویسد هدف امام ،شناسایی بریی از بایستههای برگ اری
رسیهای نيد – نظریهوردازی و مناظرات علنی بوده اسکن

یا سور و هنکاران ( )1396در مياله« :رویکردشناسی امام راا (عليهالسالم)
در مواجهه با فراه زیدیه» برای رسيدن به رویکردشناسی ارتباط شنایتی امام راا
(عليهالسالم) ،ابتدا جامعهشناسی آن دوران را مورد بررسی ارار داده و بعد از آن
به رویکردشناسی رفتاری امام با فراه زیدیه وردایته اسکن نگارنده در این نوشته
تالم رده تا با بهره گيری روم ودام ،الگوی جدیدی ني در تحليل روایات
اهلبيک (عليه السالم) ارائه ننایدن

تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليه السالم) با سران فرقه زيديه (...حسين خاكپور و همكاران)

ا بری ( )1396در وایاننامه« :رویکردشناسی امام راا (عليهالسالم) در مواجهه
با فرق انحرافی» منل

با رویکرد ميانرشتهای به تحليل آموزههای امام راا

(عليهالسالم) در االبی نو به حل مساله مگونگی ارتباطات امام راا (عليهالسالم)
در مواجهه با منحرفين وردایته اسکن
هنینين موردتوجه اسک ه در این مواوپ وایاننامهای تحک عنوان
«گونهشناسی بریورد صاداين (عليهناالسالم) با فراههای میتل » نوشته منصور
امامی در سال  1395به رشته تحریر درآمده ه در این وهوهب شيوههای مواجهه
با فراههای درون شيعی و برون شيعی مورد بررسی واار شده اسکن ایشان نشان
میدهد ه ایالقمداری و انصاف ،منالق و عيلگرایی سيره صاداين
(عليهناالسالم) در بریورد با هنه فراههای زمان یود بوده اسک ه الگوی املی
برای ميابله و مواجهه با فراههای میتل

در زمان ما میباشدن

صفری فروشانی ( )1393در مياله« :تعامالت علنی و فرهنگی زیدیه و اماميه
در عصر صاداين» به تعامالت فرهنگی و به مناسبات زیدیه و شيعيان طرفدار
نص وردایته اسکن
حسن بشير ( )1392در مياله :گفتنان والیتعهدی امام راا (عليهالسالم) ميان
دو رویکرد «زیسک  -ادرت» و «زیسک  -سياسک» درصدد اسک تا گفتنان
والیتعهدی را بهمثابه یك گفتنان منثر در طرر دیدگاههای مربوط به سلاله و
تدبير بر اساس رویکرد زیسک  -ادرت و زیسک  -سياسک مورد تحليل ارار
داده و به بریورد مأمون عباسی (رویکرد سلاله) و امام راا (عليهالسالم) (رویکرد
تدبير) را بر وایهی آن و با روم ودام مورد ارزیابی ارار دهدن
عرب نهاد ( )1390در رساله د تری با عنوان« :مواجهه امامين صاداين با
زیدیان» به طور تفضيلی به دیدگاه امام باار و امام صادق (عليهناالسالم) درباره
ايام زید وردایته و هنینين تفکرات آنان را موردبح
-3مباني نظری
 -1-3كشف گفتمان امامان معصوم عليهمالسالم

و بررسی ارار داده اسکن
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یکی از مه ترین ااداماتی ه باید در حوزه شنایک سيره امامان معصوم
(عليه السالم) صورت گيرد ،ش

گفتنان آنان میباشدن این مه از طریق

شنایک زمينههای یلق گفتنان و فه عناصر اصلی آن امکانوذیر اسکن شنایک
زمينههای یلق گفتنان ،تا حد زیادی بهادرت  -حا نيک در دوره هر امام معصوم
(عليهالسالم) بستگی داردن ادرت حا

یا در حيييک شرایط به وجود آمده توسط

حا نيک ،ترسي ننده بیب مهنی از نيشه حر ک امامان معصوم (عليه السالم)
در دوران زندگی اسکن بر وایه هنين شرایط و فضای حا

برآن ،دوران امامک

 34ساله امام صادق (عليهالسالم) از ورآشوبترین دورههای امامک شيعه و ني از
شکوفاترین روزگار علنی آن اسکن
از نظر فعاليک اجتناعی و سياسی ،زندگی حضرت را میتوان به دو بیب
تيسي

رد :سالهای ويب از  132انری ه دوره یالفک اموی اسک و سالهای

وس از  132ه مصادف با سالهای آغازین یالفک عباسی میباشدن اع
یالفک اموی در واوسين سالهای آن و شکننده بودن یالفک عباسی در سالهای
نیستين آن ،موج

شد ه دوره زندگی حضرت از نظر سياسی ،ورآشوب باشدن

سالهای  114-125ق ،یعنی سالهای آغازین امامک حضرت ،ه زمان با نينه
ایير دوره حکومک هشام بن عبدالنلك یليفه اموی بود ،تنها یليفه اموی ه وس
از سال 100ق ،حکومتی دراز داشک و در مسند ادرت از ثبات نسبی بریوردار
بودن با وجود اینها ،در اوایر یالفک هشام ،زمينه مساعدی برای ايامهای اموی
فراه آمد ه انگي ه مذهبی داشک (وا تیی )1367 ،دوره امام صادق (عليهالسالم)
از لحا سياسی دارای ویهگیهای یاصی اسک -1 :انحالاط یالفک اموی -2
شکلگيری یالفک عباسيان  -3ايامهای علویان حسينی و حسنی (الهی زاده،
)1385ن
در این زمينه گفتنانهای گوناگونی  -در هر شرایالی  -یلق میشوند ه امالً
بر وایه تدبير ،درایک ،بصيرت و سياسک هر امام معصوم (عليهالسالم) و باتوجهبه
شنایک امل وی از شرایط زمان استوار میباشد .شنایک و آگاهی از این شرایط
نيب بس ایی در فه مراد امام داشته اسکن بهطوراالر گفتنانهای مربوط به هر
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دوره شامل گفتنانهای اجتناعی ،سياسی ،فرهنگی و دینی – بهعنوان مه ترین
حوزههای گفتنانی  -اسکن منانیه گفتنانهای حا

بر این مهار حوزه ،برای

هر امام معصوم (عليهالسالم) مشیص شود ،میتوان با ش
اساسی حا

عناصر و دالهای

بر هر گفتنان« ،نيشه گفتنانی» هر دوره را ني مشیص ردن تالم

نوشته ويب رو حر ک به سنک فه بهتر گفتنان معصوم اسک ه برای نيل به
این هدف مدلی را بهعنوان روم الگویی در نظر گرفته و با اتکا بر مالال

ويشين

و دسکمایههای ابلی (یا سور )1396 ،تالم می ند الگوی جدیدی ني ويشنهاد
دهدن
-2-3چارچوب روشي تحليل گفتمان

تحليل گفتنان ،یك روم يفی ساده نيسک ،در این روم ،راباله ميان متن و
زمينه ،معناهای زبرین و زیرین ،گفتهها و ناگفتهها  -ه در بسياری از مواار ش
آنان به شدت سیک و نيازمند داک و ظرافک ویههای اسک  -موردمالالعه و
بررسی ارار میگيرندن این راباله اهنيک بس ایی در ش

ناگفتهها بر اساس فه

گفتهها داردن درحيييک ،مالالعه گفتنانها به شدت به زمينه یا بافک ،مواعيک،
شرایط و عوامل منثر در یلق متن بستگی داردن بهعبارتدیگر؛ مرایی ،مگونگی
و ميستی متن در سایه فه زمينه یا ش

راباله آن با زمينه ،تبيين میشودن این

تبيين نهتنها دالهای اساسی ،روابط درونمتنی ،مفصلبندیهای منکن،
بينامتنیهای درون و بيرون گفتنان را مشیص می ند ،بلکه فراتر از آن ،ادرت
فرای گفتنان را ه تأثير زیادی در یلق گفتنان دارد را شناسایی می ند (بشير،
،1392

163و164؛ به نيل از فو و ،سوژه و ادرت)1391 ،ن

درباره تحليل گفتنان ،تا نون رومهای میتلفی ارائه شده اسک ،اما حسن
بشير روشی به نام «روم عنلياتی تحليل گفتنان» (ودام) ارائه داده ه معتيد اسک،
این روم میتواند به شکل فرایندی و منظ  ،تحليل م بور را انجام و به نتای
مشیص و با روایی افی برساند ه برای متون دینی و غيردینی با تفاوتهایی
ويشنهاد شده اسکن روم ار این وهوهب ه برایناساس بنا شده اسکن البته با
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این ظرافک ه دیدگاه نگارندگان به این روم تام نبوده بلکه الگوگيری اسک و
در روند ار مالالعات و دسکمایههای ويشين ني به ار گرفته شده اسکن
-3-3روش عملياتي تحليل گفتمان «پدام»

تحليل گفتنان ،رومهای گوناگونی دارد ه؛ روم ون دایك ( ،)1389روم
فر الف ( )1379و روم ال الو و موفه ( )1985از مه ترین آنها هستندن هریك
از این رومها ،با وجود داشتن رویکردی یا

 ،دارای نوعی ابهام در شيوه عنل

هستندن به تعبير دیگر؛ ننیتوانند نوعی از عينيک را بازننایی نند .روشی ه در
اینجا برای تحليل ويشنهاد میشود ،روم تحليل به شيوه ودام (روم عنلياتی
تحليل گفتنان) میباشدن روم ودام از سه مرحله الن؛ توصي  ،تفسير و تبيين
و ون سال تحليل ه عبارت اسک از :سال  -سال  ،سال  -عنق ،عنق -
سال  ،عنيق و عنيقتر تشکيل شده اسک (بشير -1391 ،ال )11 :ن
سه سال اول در حيييک نوعی از توصي

اسک ،اما این توصي  ،با تکيه به

اصل متن ،معناهای ههمونيك و اننی متن با انتیاب جنلههای هنسو با هدف
تحليل ،ش

راباله ميان معناهای مشترو در جنلههای هنگرا در متن و در

نهایک ارائک معنای جنلههای هنسو در متن با سایر معناهای مستیرج از
جنلههای دیگر متن ،بهطور لی ،صورت میگيردن این مرحله ،حر ک در دایل
متن از سه جهک :متن هدفدار ،متن هنسو و متن مورد تحليل اسک.
روایی تحليل گفتنان ني در صورتی اسک ه ناگفتههای ش

شده بتواند

ميان سه عنصر اصلی« ،متن»« ،زمينه» و «فرامتن» ،یك راباله مناليی و مورد ابول
ایجاد ند ،ش

معناهای ونهانی و ناگفته میتوانند از روایی الزم بریوردار باشند،

در غير این صورت تحليل با مشکل جدی روبرو میشود (بشير.)57 :1392 ،

ننودار شناره ( )1و جدول شناره ( )1ننایانگر مراحل اجرایی روم ودام
میباشندن
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عنيق تر

سال -سال

(تحليل فراگفتنان های

(برداشک از اصل متن )

بين متنی )

سال -عنيق

عنيق

(جهک گيری و گرایب

(تحليل بينا متنيک ذهنی و بينا

متن

متنيک های مرتبط)
عنق-سال
(تحليل توجيهی با
توجه به سایر گرایب
های متن )

نمودار  .1پنج سطح تحليلي در روش پدام
جدول  .1ستونهای پنجگانه در روش اجرايي پدام
سال

-

سال – عنق

عنق – سال

عنيق

عنيقتر

سال
برداشک از

جهکگيری و

تحليل

تحليل بينامتنيک

تحليل

اصل متن

گرایب متن

توجيهی

ذهنی تحليلگر و

گفتنانیهای

باتوجهبه سایر

بينامتنيکهای

بين متنی

گرایبهای

مرتبط

فرا

متن

-4-2روش «پدام» برای تحليل متون ديني

در روم تحليل گفتنان بر وایه ودام دو عنصر «زمينه» یا «بافک» و «فرامتن» نيب
اساسی در یلق و ش

گفتهها و ناگفتهها داردن بينامتنيکها و گفتنان گونگی

ها ،اگرمه در فرایند تحليل گفتنان بسيار حائ اهنيکاند ،اما بهعنوان تکنيل ننده
رابالهای اسک ه بر اساس مفصلبندیهای ایجاد شده ميان درون و بيرون متن
استوار اسکن بهعبارتدیگر ،بينامتنيکهای درون و بيرون گفتنانی ،بيب ازآن ه
در تعيين دالهای اساسی با عناصر محوری گفتنان نيب داشته باشند ،در تبيين
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مگونگی دیالک آنها در یلق معنا و درحيييک «توسعه معنایی» بهویهه در ذهن
میاطبان ه اساس ليه رویکردهای مربوط به «ارائکهای گوناگون» اسک ،نيب
محوری دارند.
بریالف آنیه ه در تحليل متون غيردینی ،بح

زمينه حائ اهنيک اساسی

نيسک ،در تحليل متون روایی بهعنوان مصداای از متون دینی ،بينامتنيکهای
درونمتنی و برونمتنی ،حائ اهنيک اساسی بوده و درحيييک ،میتوانند به دليل
عدم ثبک زمينههای یلق گفتنان مربوط به روایکها ،بهمثابه جایگ ینی  -نه امل
بلکه نسبی  -تليی شوند.
در روم ودام برای تحليل متون غيردینی ،تبيين راباله متن و فرامتن در
زمينههای میتل

اجتناعی ،سياسی ،فرهنگی و غيره ون سال تعيين شده ،اما در

تحليل گفتنان متون دینی ،این ون

سال

به ون

فضا نامگذاری شده ه

منعکس ننده «فضای متنی و بينامتنی» منثر در یلق گفتنان روایی اسکن این ون
فضا عبارتاند از :فضای سایتاری ،معنایی ،ارتباطی ،گفتنانی و فراگفتنانین
تحليل و الگوی ويشنهادی نگارندگان بر این روم بيانگر آن اسک ه فضای
ويشاسایتاری ني باید در تحليل متون دینی موردتوجه ارار گيردن ويشاسایتار یود
متکی بر عوامل درونی و بيرونی اسکن از جنله عوامل درونی آن مبانی اعتيادی
و جهانبينی امام (عليهالسالم) اسک و از عوامل بيرونی میتوان بر فضای ادرت،
سياسک و عوامل دیگر استوار باشدن ناگفته نناند ه عنصر تييسه ني در بریی موارد
نباید فراموم شودن مهبسا گفتنان امام بر اصل تييسه ،بهعنوان ويشاسایتار ،استوار
باشدن
در فضای سایتاری :زبان ،سایتارهای زبانی ،روابط دستوری و عوامل منثر
بالغی ،موردتوجه ارار میگيرندن در فضای معنایی :معنای زیرین و زیرین
موردتوجه اسکن این معنا ،نهتنها در ظاهر و باطن الفا و جنلهها نهفته اسک،
بلکه در اج ا و ني معنای لی متن ونهان اسکن فضای معنایی :منعکس ننده
جهکگيریهای متن برای تحيق اهداف گفتنانی اسک ه موردتوجه ارار میگيردن
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در فضای ارتباطی :روابط بينامتنی ميان سایتار و معنای موجود در متن با
سایتارها و معناهای بيرونی متن مورد بررسی ارار میگيرندن ش

این روابط،

شاید مه ترین مرحلهای اسک ه در تحليل گفتنان روایی موردتوجه میباشد.
در فضای گفتنانی :شرایط ادرت  -حا نيک ه مه ترین عنصر منثر در یلق
گفتنان روایی اسک ،موردمالالعه و بح

ارار میگيرندن این شرایط ،تعيين ننده

رویکرد گفتنانی متون روایی اسکن در فضای فراگفتنانی :میتوان با راباله ميان
«فضای گفتنانی» و «گفتنان روایی» در سالور ه زمانی و در زمانی آشنا شدن این
فضا ،بيب از آن ه به سال ه زمانی گفتنان توجه داشته باشد ،به سال درزمانی
و بهعبارتدیگر؛ به فرایند تحول گفتنانی در دورههای میتل

توجه داردن فضای

فراگفتنانی ،فضای ترسي ننده شرایط ادرت  -حا نيک برای بروز گفتنانهای
میتل

روایی در دورههای میتل

میتوان نسبک به فه روایکهای میتل

این فضای فراگفتنانی

اسک ه با ش

و تعيين معانی ،جهکگيریها و اهداف

آنها اادام رد .این ون گام در تحليل متون روایی به روم ودام ،فرایندی را ترسي
می ند ه در سایه آن می توان نسبک به تحليل گفتنانی روایی اادام ردن ننودار
شناره ( )2نشاندهنده این مراحل و معنای هر مرحله برای تحيق این فرایند اسکن
فضای ساختاری
(تحليل
ساختاری زبان
متن)

فضای

فضای معنایی

فراگفتمانی

(تحليل معنایی

(تحليل فرآیندی

متن)

قدرت-حاکميت
درخلق متن)

فضای ارتباطی
(تحليل بينامتنی
متن)

فضای گفتمانی
(تحليل گفتمان
گونگی درون
وبيرون متن)

نمودار  .2سطوح تحليل متون روايي
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-3ارتباط شناسي گفتمان امام صادق (عليهالسالم) با فرقه زيديه (فضای ارتباطي)

در معنای اصالالحی "ارتباط" تعاری

بسياری ذ ر شده اسک ه هر یك متناس
 )72در

با ابعاد ،هدف ،لوازم ،روم و عناصر ،متفاوت اسک (مهدوی،1395 ،

سادهترین تعری  " ،ارسالو" میگوید" :ارتباط"" ،جستجو برای دسکیافتن به
و ااناپ دیگران" اسکن از نظر

ليه وسایل و امکانات موجود برای ترغي

اندیشنندان امروزی" :فرایندی ه با ننادها ،بهصورت المی و غير المی ،آگاهانه
یا ناآگاهانه ،در درون و سراسر بافکهای فرهنگی ،و سسرهای ارتباطی و رسانهها،
معنا (اطالعات ،ایده ،احساس و ادراو) توليد می ند و گسترهای در علوم میتل
دارد (هيبل ،1392 ،

)9ن در ل میتوان "ارتباط" را شایهای از عل دانسک

ه تلفييی از علوم :ریاای ،في یك ،روانشناسی ،زیسکشناسی ،زبانشناسی اسک
(باطنی ،1349 ،م،10

)1042ن

هر نوپ عنلی ه از طرف فردی برای درو طرف ميابل باشد یا انتيال و انتشار
اطالعاتی ه او درو ندن مه بهصورت مستيي یا غيرمستيي یا به نك وسایل
ارتباطی ،با مشیصاتی مون :ایده ،مهارت ،انگي ه و ننن و عناصری شامل :فرستنده،
گيرنده و یك انتيال ويام (محسنيان راد،1374 ،
صورت بگيرد (معتندنهاد،1356 ،

 ،)57تا یك تعامل انسانی

 ،)38را یك "ارتباط" گویند ه البته هنوز

ه به معنای درسک و املی از آن نرسيدهاند (ليتل جان،1384 ،
ازاینرو ،ارتباطات طبق مکات

میتل

تعری

)35ن

میشوند ،در هر دام از آنها

اهداف را دربرداردن نظریهوردازی در این مواوپ ني باتوجهبه مکات

میتل ،

دستاوردهای متفاوتی داشته اسکن امروزه با ويشرفک ارتباطات ،با وجود رسانههای
جنعی ،ارتباطات ،تأثيرات عنييی بر مناسبات اجتناعی و روابط انسانی داشته
اسک (شوتس ایشل)15 :1391 ،ن ازاینرو ،در دستهبندی انواپ ارتباطات اجتناعی،
عناصر ارتباطی ،اب ارآالت ارتباطی و وظای

آنها و ننن تعاری

و اندیشههای

بسياری مون :مك لوهان ،رای من ،تونيس ،السول ،ولی ،ليسنن ،و مار س و ننن
شاهد هستي

ه یالاها و نوااص زیادی دارند (ليتل جان)795 :1384 ،ن
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برایناساس ،در جهکگيری اسالمی به این عل  ،بایستی به علوم اسالمی
مراجعه رد و با تبيين اصول و مبانی الهی آن ،به نظریههای هدفنند الهی رسيدن
امروزه نظریه های ارتباطات ،اساس تنام تجربيات انسانی اسک ه اهداف آنها
از ويب تعيين شده و تنها با شنایتی از تاری و تجارب گذشتگان بهدسکآمده
اسک ه در بریی موارد ،به نکات اابلابولی رسيدهاند (نه اصل حيييک) و گاهی
از نظر فرهنگی مورد تأیيد تنام ااوام و مليکها نيسکن
در فضای ارتباطات روابط بينامتنی ميان سایتار و معنای موجود در متن با
سایتارها و معانی بيرونی متن مورد بررسی ارار میگيرندن ش

این روابط

مه ترین مرحله در تحليل گفتنانی ،روایی اسک (بشير)73 :1392 ،ن
باتوجهبه مالال

ويبگفته ،در این وهوهب با طرر عنلکرد این نظریه،

رویکردشناسی ارتباط شنایتی امام (عليهالسالم) با منحرفين مورد داک ارار
دادهای ن رویکرد شنایتی ارتباطات امام (عليهالسالم) با فراه زیدیه به لياتی از
نظریه روابط انسانی ایشان اشاره می ند ه در تنام ابعاد روابط انسانی مشابه،
اابلدرو و تعني اسک (ا بری)70 :1396 ،ن بعد از توايحی وتاه ،مدل
ويشنهادی ،در نار روم ودام به ار گرفته میشود تا در فه بهتر الگوبرداری از
رفتارشناسی امام (عليهالسالم) در ميابله با فراه زیدیه ،ارایی بيشتری داشته و
نتيجه ماللوبتری حاصل شود؛ بنابراین رویکردشناسی رفتاری امام (عليهالسالم)
را با شب رویکرد با عناوین ذیل تفکيك می ني :
.1رويكرد جذبي

در رویکرد جذبی ،هدف فيط «هدایک طرف ميابل» و جذب او میباشدن این ه
جذب از مه رومهایی صورت میگيرد ،به شیصيک ،شرایط مکان و زمان،
بستگی داردن گاهی امام (عليهالسالم) با طرد ردن ظاهری ،در اندیشه جذب طرف
ميابل اسک ،یا در وارهای از موارد با بیاعتنایی نسبک به او ،نيک تيری

وی یا

دیگران را داردن این رویکرد بيشترین بسامد را در شيوه رفتار امامان معصوم
(عليه السالم ) حای اسکن زیرا ،ایشان برای دعوت به اسالم ناب محندی (

)
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فرایوانده شدهاند و یود از عامالن وااعی امربهمعروف و نهیازمنکر ،میباشندن
از بارزترین رومهای این رویکرد؛ نصيحک و ارشاد ،صلهرح  ،مناظره ،دعوت
به تحدی وننن میتواند باشد.
. 2رويكرد دفعي

هدف در این رویکرد «دفر یالر و آسي » اسکن این روم باتوجهبه نيک و اصد
عنل ننده میتواند در یفا یا آشکار صورت گيردن از انواپ آن :طرد ردن،
بیتوجهی ،انتياد شدید ،ابراز تنفر ،نکوهب وننن اشاره رد.
. 3رويكرد انفعالي

این رویکرد با «منفعل نشاندادن یود» به مند بعد میتواند توجه داشکن تييه،
فه عنيق مالل

برای طرف ميابل ،حفظ جان و مال ،وایين آوردن ارزم و

اهنيک مواوپ و مواردی شبه به آنن
. 4رويكرد تدافعي

دفاپ از حق و حيييک ،تنها دليل این رویکرد میباشد ه بهطوراالر شرط آن
داشتن شنایک صحي

از وااعيک و حيييک اسکن مبارزه ،تبليغ ،سکوت،

سینرانی ،گرفتن شاهد ،ایثار جان ،گریستن وننن رومهای متنابهی هستند ه
مورداستفاده ارار میگيرندن بصيرت در انتیاب روم ،مالزم معرفک به سال
میاط

و زمان و مکان عنل اسکن

 . 5رويكرد تهاجمي

غافلگيری و حنله با برنامهری ی دايق ،از اصول این رویکرد اسک ،تهاج
بهسرعک و بجا صورت میگيرد تا اثر ماللوب و دلیواه را بهجای بگذاردن این
رویکرد ني مانند تنام رویکردها ،نيازمند بصيرت امل و شنایک مواعيک اسکن
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از رومهای اجرایی آن :زدویورد ،جبههگيری المی و في یکی ،ابراز یش و
نفرت ،سالر گيری ،مرزبندی ونننن میتواند باشد.
 .6رويكرد استحفاظي

این رویکرد به «حفظ دین ،جان ،مال ،فرهنگ وننن» مینگردن ونهان شدن (گردن)،
هنرنگی با محيط ،سکوت ،اظهار عدم فعاليک ،ت افل وننن به این امر نك می ندن
در رویکرد استحفاظی ،راهبردهای ائنه معصوم (عليه السالم) با اولویکبندیهای
یا

جلو رفته اسکن بارزترین تا تيك این رویکرد ن د ایشان تييه و رازداری

میباشدن
این رویکردها سلووهای رفتاری امام (عليهالسالم) را اابل تيليد می ندن از
طرفی ،ملنوس شدن مگونگی رفتار با افراد ،جریانهای فکری  -اعتيادی،
سياسی ،حکومتی وننن به عنلگرایی صحي انسان در آموزههای دینی میانجامد ه
هنين امر ،مدنظر رهبران دینی در تربيک انسانها بوده اسک (یا سور)91 :1396 ،ن
روم ادغام رویکردها با اهداف متفاوت ني میتواند جایگ ین یك رویکرد شودن
تحليل گفتنان
روایی

رویکردهای
یگانه

استحفاظی

تدافعی

تهاجنی

رویکردهای
دوگانه

انفعالی

رویکردهای سه
گانه

دفعی

رویکردهای
مندگانه

رویکرد شناسی
ارتباطات

جذبی

نمودار  .3مدل پيشنهادی برای شناخت ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) با منحرفان
(زيديه)

در تواي

این مدل ،تفاوتهای رفتاری را با اطالعات بهدسکآمده از

شیصيک عنصر مورد گفتنان ،گرده آورده و رویکردشناسی ارتباطی را باتوجهبه
شيوه عنلی امام (عليهالسالم) بيان می ني ن
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تعدد روایات برای یك شیصيک باید دستهبندی شود تا روال زمانی آن را به
دسک آوری ن سسس به رویکردشناسی ارتباطی بسردازی ن به طور مثال ،مندین

روایک برای "زید بن علی" نيل شده اسکن از این ميان ،تعدادی ابل از ايام
یونين ایشان صادر شده اسک و تعدادی ناظر به بعد ايام اسکن نکته اابلتوجه
این اسک ه در هر یك رویکردهای امام (عليهالسالم) متفاوت اسکن
مندگانه بودن رویکردها در بریی رفتارشناسیهای امام (عليهالسالم) نشان از
هنين امر داردن از طرفی ،میتوان با بهرهگيری از این مندگانهها ،انحراف فرد را
سال بندی رد ،از فواید این مدل ،موارد زیر را میتوان برشنرد:

 .1شناسایی مواعيکهای هر فراه انحرافی در عصر یود و اثرهای آن فراهن
 .2تحليل انحرافها و محدوده گيری برای اثر میرب انحراف فراهن

 .3شناسایی و ويشگویی رفتارهای احتنالی فراههای منحرف مشابه امروز با
عصرهای گذشتهن

 .4شنایک مگونگی عنلکرد رویکردهای ارتباطی در تاری و اهداف آنهان

 .5تبيين فيهی شيوههای عنلی در جذب ،دفر ،منفعل بودن و موارد شبيه آنن
 .6تبيين گفتنانهای منثر در ارتباطات با منحرفان ،میالفانن
 .7مگونگی ارتباط با منحرفانن

این رویکردشناسی ارتباطات با تنر

بر هدف ،وس از شنایک و معرفک

نسبک به شیصيک منحرف و در نگاه لیتر به فراههای منحرف ،صورت
میوذیردن ازاینرو  ،مگونگی رفتار با یك منحرف (میال  ،دشنن یا منافق ننن)
رفتار درونگروهی (بين فردی) را ني در نظر دارد ه البته اابل تعني به جامعه
ب رگتر ني هسکن
 -4رويكردشناسي ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) در گفتمان با زيديه

ابل از رویکردشناسی ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) با فراه زیدیه ،الزم اسک،
روم ار و شيوه گردآوری دادهها در وهوهب ويب رو ،تبيين گرددن با تأمل در
تابهای رجالی شيعه ،مثل :رجال شی ،عياشی ،ابن غضائری ،حلی و

تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليه السالم) با سران فرقه زيديه (...حسين خاكپور و همكاران)

معج الرجال مرحوم یویی و داک در تابهای تارییی ،در نار تأمل در
تابهای روایی شيعه ،به شیصيکهای اصلی زیدیه ،یعنی رهبران ايامها و
اندیشنندان آنها دسک مییابي ن نکته اابلتأمل این اسک ه در متن ويب رو روایک
را بهمثابه گفتنان در نظر گرفتهای و اگرمه به منابر تارییی ه مراجعه شده اسک

اما ،منبر اصلی – باتوجهبه نوپ ار  -تابهای اصيل روایی شيعه میباشدن

جدول  :2رويكردشناسي ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) در گفتمان با زيديه
شيوه عملی امام

رویکردشناسی

صادق (عليهالسالم)

شخصيت

احترام ،حسن روابط،

رویکرد جذبی

کنش شخصيت

شخصيت

عال حيييک جو

زیدبن علی

تکری
نصيحک و ارشاد،
اتنام حجک ،هدایک

رهبر ايام

رویکرد جذبی

ابراز رامک ،اتنام

رویکرد جذبی –

حجک

استحفاظی

احترام و تکری در

رویکرد جذبی

رهبر ايام

یحيی بن زید
محند بن عبداهلل بن
حسن مثنی (نفس
ز يه)

دوسک گنراه

سلينان بن یالد

مراس تدفين
طرد،

تکذی ،

رویکرد

افشاگری

تهاجنی

نکوهب

رویکرد دفعی

احترام ،تکذی  ،طرد

رویکرد

دفعی-

دفعی-

عال دروغگو

ثيرالنواء

گنراه لجوج

عبَاد بن صُهي

عال دروغگو

حک بن عتيبه

تهاجنی  -جذبی
تکذی  ،تکری  ،طرد

رویکرد

دفعی-

عال دروغگو

سال بن ابی حفضه

تهاجنی  -جذبی
رامک،

تکذی ،

رویکرد

اتنام حجک ،طرد

تهاجنی

هدایتگری ،نصيحک،

رویکرد جذبی

دفعی-

مدعی دروغگو

ابوالجارود زیاد بن
منذر

مشتبه شدن حق

عامه

ارشاد ،رامک

ازاینرو نيب ت
مالال

اربعه شيعه و تابهای رجالی اصيل وررنگتر اسکن باتوجهبه

ويبگفته ،طبق بررسیهای انجام شده به نب شیصيکهای برجسته

زیدیه ،وی بردهای ن وس از آن ،به رویکردشناسی رفتار امام (عليهالسالم)
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وردایتهای ن نکته اابلتوجه این اسک ه درصدگذاری رویکردها باتوجهبه احادی
رسيده از ت

(اصول افی ،رجال طوسی ،رجال شی ،رجال نجاشی وننن)

بهدسکآمده اسکن تعداد روایاتی ه در این تحييق بر اساس آنها به درصدگيری
و اضاوت درباره رویکرد ارتباطات امام نسبک به جدول 2ن رویکردشناسی
ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) با شیصيکهای متفاوت زیدیه سران فراه
زیدیه وردایته اسک؛  28روایک میباشد ه بيشترین درصد روایکها مربوط به
رویکرد دفعی  -تهاجنی اسکن در درصدگيری رویکردشناسی امام (عليهالسالم)
با این فراه را میتوان در جدول زیر مشاهده ردن
مي ان رویکردها در یك نگاه ،اابلبررسی اسکن باتوجهبه روایات رسيده و
تحليل گفتنان روایی ،به عناصر رفتارشنایتی امام صادق (عليهالسالم) در مواجهه
با زیدیه دسکیافتهای ن بهعنوان ننونه :شیصيک زیدبنعلی بهعنوان عال
حيييک جو در ارتباطات امام مالرر اسک ه رویکرد امام نسبک به ایشان جذبی
بوده و شيوه عنلی امام صادق (عليهالسالم) با ایشان هنيشه با احترام و تکری
میباشدن با تأمل در ارتباطشناسی مبتنی بر دادههای روایی میتوان گفک غير از
عامه ه حق بر آنها مشتبه بوده و رویکرد امام نسبک به آنها جذبی و در جهک
هدایتگری اسک ،در مواجهه با سران این فراه ،به طور عنوم با عناوینی مون عال
دروغگو ،مدعی دروغگو ،مدعی لجوج وننن بریورد می ني ن رویکرد عنلی امام
در مواجهه با آنها دفعی  -تهاجنی میباشدن بهطور لی طبق منلفههای رفتارشناسی
اسالمی در بعد جذب و دفر ،رویکردهای اسالمی (جذبی ،دفعی ،دفاعی ،منفعل،
استحفاظی ،تهاجنی) می توان رویکرد ارتباطی امام را با زیدیه تحليل ردن این
منلفهها اهدافی هستند ه به شيوههای متفاوت اابل اجرایند و فيط با شنایک و
بصيرت افی اجرا میشوند و واج ترین اانون اجرایی آن «اوانين دین اسالم»
اسک.
-5تحليل متن گفتمان امام (عليهالسالم) (فضای معنايي ،ساختاری ،ارتباطي)

تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليه السالم) با سران فرقه زيديه (...حسين خاكپور و همكاران)

این مرحله به معنای ،انتیاب آگاهانه متون هدفدار برای تأمين رابالة معنا و هدف
اسکن در این جا ارائک متن نباید یك ارائک گ ینشی باشد؛ بنابراین در این مرحله
باید دو ار اصلی صورت گيرد1 :ن ارائک ل متن و ایجاد شنایک ذهنی افی
برای تناميک متن2 ،ن انتیاب متون هدفدار برای تحليلهای بعدی ه راباله
مشیصی را ميان معنا و هدف تحليل ایجاد ننایدن در این مرحله ،نوعی از
«گ ینب» لفظی و معنایی وجود دارد ه بهسادگی نبوده و تالم دارد تا هرمه
بيشتر به دال مر ی ن دیك باشندن دال مر ی ،نياله اتکا معنای جنله اسکن گاه
این دال ،برای تحليلگر ،روشن و واا بوده و گاهی ني اننی و ونهان و
استنباطی اسکن ازاینرو گ ینب جنالت و عبارات ،در مرحله اول باید با
هوشياری انجام شود ،مرا ه هرگونه اشکال در این انتیاب میتواند ل تحليل
را متأثر از یود ند (بشير)173 ،1395 ،ن
با بررسی در شیصيکهای زیدی در تحليل گفتنانهای ارتباطشنایتی امام

(عليهالسالم) به مگونگی تشیيص و تواي رویکردشناسی– شنایتیام ،وی

میبری ن این بررسی شامل :فضای سایتاری ،فضای معنایی و فضای ارتباطی،
میشودن
جدول  .3تحليل متن گفتمان امام (عليهالسالم) (فضای معنايي ،ساختاری ،ارتباطي)
فضای ارتباطی

فضای معنایی

فضای سایتاری

رویکرد جذبی :حسن

امام (عليهالسالم) هنگامی ه یبر اتل

یدا او را رحنک ند او

و

عنویب زید را میشنوند متأثر شده و

منمن ،عارف ،عال و صادق

زید میگشاید و

بود اگر ويروز میشد بر سر

از او با ب رگی و نيکی یاد می نند لذا

وينان یود بود و اگر به

روم رفتاری ایشان باتوجهبه هدف

حکومک میرسيد میدانسک

اعنال شده اسکن

مگونه رفتار ندن

رویکرد جذبی :تأیيد

امام (عليهالسالم) به اهنيک ايام زید و

زید و اصحابب را ه تراز

فضيلک

بيان جایگاه وی و اصحابب وردایته

شهدا و یاران علی برمیشنرد

احترام

روابط،
تکری

ايام

ني زبان به توصي

او،

هنراهی در ايام او
رویکرد

اسک

جذبی:

امام (عليهالسالم) واتی از اصد یحيی

نامهای بر او نوشتند و سعی

نصيحک و ارشاد،

بن زید برای ايام آگاه شدند بهاصد

ردند او را از ايام بازدارند

هدایک ،اتنام حجک

هدایک و اتنام حجک برای او این
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فضای ارتباطی

فضای سایتاری

فضای معنایی
گفتنان را داشتهاندن
جذبی:

رویکرد

دلسوزی ،هدایک

واتی ه یبر شکسک زیدیان به امام

امام فرمود تا اموالی را به

رسيد امام باتوجهبه مواعيک ويب

یانواده

آماده این روم رفتاری را با هدف
جذب میاط

بازماندگان

و

شتهشدگان ايام زید برسانند

و رسيدگی به امور

ایتام اعنال ردهاندن
رویکرد جذبی –

امام (عليهالسالم) با ايام نفس ز يه

مردم او را مهدی مییوانند و

ابراز

بهعنوان ايام اد ستنگری (نه بهعنوان

او شته میشود

استحفاظی،

ايام مهدی آل محند (صلیاهلل عليه و

رامک ،اتنام حجک

آله) موافق بوده اسک و این ثابک
می ند ه حضرت با ايام تحک عنوان
مبارزه با ظل

و امربهمعروف و

نهیازمنکر موافق بوده اسک
او

ازدسکدادن

رویکرد جذبی :اظهار

امام (عليهالسالم) با ابول انجام این

برای

هندردی ،دعوت به

گفتنان ،به مند جهک هدف یود را

غنگساری

امر معروف

توسعه دادند بهعبارتدیگر امام

فرزندانب دعا ننود و به

(عليهالسالم) با این رفتار یود فرهنگ

رسيدگی به آنان سفارم ننود

رد و برای

نك به ایتام و بهنوعی اظهار
هندردی با هننوعان را گسترم داده
اسک

دفعی

–

ایشان در این گفتنان آشکارا به ترو

از وی در دنيا و آیرت تبری

تهاجنی  :تکذی

،

ارتباط با منين افرادی توصيه ردهاند

جستهاند

توصيه مستيي

به

رویکرد

ترو ارتباط با او
–

مواعيکشناسی امام از این گفتنان ،با

ب " -ننن امام او را ذاب،

تهاجنی  :توصيه

و طرد و ترو صله او

مکذب و افر یواندند و

رویکرد

دفعی

غيرمستيي

به ترو

روم تکذی

بوده ه برای دوستان وسندیده اسک

فرمودند آنان حدی

ما را

ارتباط با (او هننوعان

میشنوند و تأیيد می نند اما

او) ،اظهار یالاهای او

در عنل وایبند به آن نيستند

-

هدف از این گفتنان تفاوت نگرم

ودرم منين حرفی نگفته و

رویکرد

تهاجنی :انتياد شدید

فيهی حک با امام (عليهالسالم) اسک

حک بر ودرم دروغ داده اسک

اظهار

رد ردن فتاوای فيهی حک از سوی

از

وی،

دفعی

تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليه السالم) با سران فرقه زيديه (...حسين خاكپور و همكاران)

فضای سایتاری

فضای ارتباطی

فضای معنایی

یالاهای منحرف

امام (عليهالسالم) معنوالً بدون
سرزنب یا نفرین هنراه بوده و تنها در
جواب ورسشگر فتوای متفاوت از
حٌک حَک را بيان می ردندن
-

امام (عليهالسالم) ويروانب را از

ب "-ننن از یویشاوندی با

ترو

براراری ارتباط یویشاوندی با زیدیه

افرادی مون حک بن عتيبه ننن

صلهرح  ،نکوهب و

بازداشتند و این نشاندهنده واگرایی

بسرهي

طرد

زیدیه و اماميه در مسائل اجتناعی بوده

رویکرد

دفعی

تهاجنی:

اسک
از این گفتنان به نظر میرسد ه

امام (عليهالسالم) تاب امام

رویکرد جذبی :تکری
و احترام ،گومدادن

روابط عنلی ب رگان هر دو گروه با

علی (عليهالسالم) را طلبيدند

با توجه ،صبر و

احترام و مدارا بوده اسک

و سسس بیشی از متن تاب
را نشان داده و فرمودند :این

سعهصدر

یط علی و امالی ويامبر
(صلیاهلل عليه و آله) اسک
رویکرد

–

دفعی

هدف

ایشان

از

این

گفتنان

تهاجنی :ابراز یش و

روشن ردن مهره وااعی ب رگان

نفرت ،طرد ردن وی

زیدیه و بيان سرانجام اندیشه و

سال را سرزنب و گاهی لعن
می نند

عنلکرد آنان در ميان مردم بوده اسک
–

امامی مذهبان ني از این گفتنان امام

تکذی ،

(عليهالسالم) الگو گرفته و تاحدی

توصيه غيرمستيي به

سب

شدن نفوذ زیدیه در بين

ترو ارتباط با او

شيعيان میشدند

رویکرد
تهاجنی:

دفعی

ابوالجارود را ذاب و مکذب
میداند

–

امام (عليهالسالم) در این گفتنان با

سرانجام او را مرگ در

ابراز

ابراز رامک به بيان حيایق گ شده،

گنراهی ويببينی می ند

رامک ،دفر افر و

وردایتهاند و او ننرد مگر آنکه شراب

رویکرد
تهاجنی:

دفعی

لجوج ،اتنام حجک

مسک ننده نوشيد و به دوستی افران
مبتال شد

 - 5-1مرحله عميق تحليل گفتمان امام (عليهالسالم)

در این مرحله معناهای محتنل متن ،با درنظرگرفتن موارد ويبرو استیراج
میشوندن بينامتنيکهای منکن ه در «سایک معنایی» متن دیالک داشته یا
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میتوانند بر مبنای نگاه تحليلگر دیالک داشته باشندن این معناها باتکيهبر
بينامتنيکهای گوناگون استنباط میشوند ،بیشی از آن متعلق به توليد نندهی متن،
بیشی به یود متن و بیشی دیگر ه شاید ب رگتر از هر دو بیب ابلی باشند،
متعلق به تحليلگر اسکن
جدول  .4دالهای اساسي و گفتماني مرحله سوم تحليل
دالهای اساسی

دالهای گفتنانی مرحله سوم تحليل

اهنيک ايام زید و احترام وی بهعنوان فرزند امام

تأیيد ايام زید و هنراهانب و احترام و تکری

معصوم

آنها

زمينهسازی برای جذب میاط

 -1اتنام حجک و هدایک یحيی بن زید برای

و واسالهگری

برای حفظ جان منحرف (نصيحک و گوش د

جلوگيری از ايام

نافرجامی ايام)

 -2اتنام حجک و ابراز رامک امام با نفس ز يه
و جلوگيری از ايام

تواي

 -1انتياد شدید از حک و اظهار یالاهای او

و تبيين انحرافات و اشتباهات ،بریدن

 -2ترو صلهرح و نکوهب

ويوند یویشاوندی با وی

ابراز یش و نفرت از سال بن ابی حفضه

اظهار ابراز تنفر از مدعی دروغگو

تکذی

دوری از ارتباط با مدعيان دروغگو

آنان و توصيه مستيي به ترو ارتباط با

ثيرالنوا و ابی الجارود

 .5-2مرحله عميقتر تحليل گفتمان امام (عليهالسالم)

این مرحله دارای مراتبی اسک ه این مرات
گفتنان حا
میتل

بيب از آن ه به اصل متن ،یا حتی

بر متن وابسته باشند ،به حضور فعال تحليلگر در صحنههای

اجتناعی ،سياسی ،فرهنگی ،دینی و غيره وابسته اسک (بشير )1395 ،این

مرحله ،در تحليل بسيار حساس اسکن در این مرحله ،تحليلگر روابط ش

شده

ميان متن و زمينه را باتوجهبه فرامتن موردتوجه ارار میدهدن
جدول  :5دالهای فراگفتماني و اساسي امام عليهالسالم
دالهای فراگفتنانی امام (عليهالسالم)

دالهای اساسی

جذب میاط  ،عدم مياومک در برابر حيييک

زمينهسازی برای جذب میاط

و واسالهگری برای

حفظ جان منحرف
بایبر بودن از باطل اعنال

تواي و تبيين انحرافات و اشتباهات ،بریدن ويوند
یویشاوندی با وی
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افشاگری و عدم تييه در بریورد
محاجه با سران فتنه و افشاگری ا اذی

اظهار ابراز تنفر از مدعی دروغگو
دوری از ارتباط با مدعيان دروغگو

آنان

بحثوبررسي

رویکردشناسی رفتار امام با فراه زیدیه به دليل تنوپ رفتار و نحوهی تفکيك
شیصيکها در شيوه ارتباطی ،بسيار سودمند و مورد نياز اسکن هنانطور ه ابال
اشاره شد ،دوره امامک امام صادق عليهالسالم از جهات میتلفی دارای اهنيک
ویهه اسکن گسترده بودن فراهها و گروهها ه با انگي ههای میتل
بودند ،باع

ودیدآمده

میشد ه امام صادق عليهالسالم برای دفر یالرات وآسي های آنها،

با شيوههای میتلفی با آنان روبرو شوندن از شيوههای مسالنکآمي  ،گفکوگو،
تبيين و روشنگری تا مناظره طوالنی و حتی لعن ،طرد ،اعالم ان جار و بي اری از
آنهان باتوجهبه مي ان تأثيرگذاری و ميدار انحراف یك فکر و عييده ،بریورد با آن
ه فرق می رد ،حتی بسته به نوپ میاط

ه آیا نسبک به عييده منحرف یود

جاهل اسک یا از روی عل و عند اادام به گنراهسازی می ند و یا این ه میاط
به دنبال حيييک اسک یا تعص

ور ورانه ،نوپ بریورد امام ه متفاوت اسکن

تحليل گفتنان روایات معصومين (عليه السالم) از بهترین راههای تدبر و رسيدن
به م

و معنای نهفته در رفتار آنان اسکن در ارتباطشناسی امام صادق عليهالسالم

با فراه زیدیه ،ني طی بررسیهای انجام شده در تحليل گفتنان امام(عليهالسالم)
با این فراه و شیصيکشناسیهای صورتگرفته و تعدد روایات رسيده در ارتباط
با شیصيکهای این فراه میتوان گفک رویکرد دفعی هنراه با طرد و تکذی
بریورد با سران آنها رویکرد غال

در

اسکن

بررسی دالهای فراگفتنانی مستیرج از تحليل گفتنان امام (عليهالسالم) با
زیدیه بيانگر آن اسک ه گفتنان حول مند محور اساسی شکل گرفته اسک:
 -1جذب میاط  ،عدم مياومک در برابر حيييکن
 -2بایبر بودن از باطل اعنالن
 -3افشاگری و عدم تييه در بریوردن
 -4محاجه با سران فتنه و افشاگری ا اذی

آنانن
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هنینين امام (عليهالسالم) انن ويببينی عدم موفييک ايامهایی ه اصد
بازگرداندن حق اهلبيک (عليه السالم) را دارند ،به فعاليکهای زیدیه اشاره
می نندن امام آنان را ووششی برای اصحاب یود میداند ه با یيال راحکتری به
تثبيک فرهنگی مکت

اصيل اهلبيک (عليه السالم) وردایته و مردم را با معارف

حيه اهلبيک (عليه السالم) آشنا سازندن شيوههای متفاوت مورداستفاده امام
(عليهالسالم) در یك رویکرد ارتباطی ،در برابر شیصيکهای متفاوت در طی

فرصکشناسی دايق (مکانی – زمانی) ،در مواعيکشناسی مناس  ،اابل
بهرهبرداری و نظریهوردازی اسکن تفکيك میاط

ني در نوپ رویکرد تأثير داردن

زمان و مکان اجرای گفتنان ،ارتباطهای المی و غير المی امام (عليهالسالم) ،در
تشیيص نوپ رویکرد نك ننده اسکن شيوههای اجرای رویکردها ،هنواره
متناس

با شرایط و مواعيک اسکن گاهی یك رویکرد با صدها شيوه اابل انجام

اسکن
رویکردهای ارتباطی امام صادق (عليهالسالم) در مواجه با بریی از سران زیدیه
اابلتحليل اسکن تحليل گفتنان در رویکردشناسی ارتباطی برایناساس ،نيب
تعيين ننده و شایصی را ایفا می ندن منلفهگيری از شیصيکها و عناصر گفتنان،
تأیيدی بر صحک رویکردشناسی یواهد بودن
الگوبرداری از ارتباطات امام صادق (عليهالسالم) در این مدل ،با تنر

بر

رویکردشناسی این امام هنام ،فه مرایی و مگونگی عنل به رفتار ایشان
(عليهالسالم) ،اابل استیراج اسکن نکته اابلتأمل و اربردی این روم در عصر
حاار این اسک ه برای رسيدن به نتيجه ماللوب و الهی باید رویکرد ارتباطی
یود را بر مبنای روم ائنه اطهار عليه السالم ویری ی ننایي ن ازاینرو ابتدا الزم
اسک جنبه یدایی و الهی هر گفتنان و ارتباط مدنظر باشدن ابتدا جهانبينی الهی
یوب ترسي و سسس حدوحدودها بهدرستی رعایک شودن در ميام ارتباط ،نوپ
میاط

یيلی مه اسکن بریی یوا

هستند ه اندیشهورزند و گروهی عامه

هستند ه ويرو میباشدن برایناساس نوپ براراری ارتباط با هر دام فرق می ندن
زمان و مکان گفتنان و ارتباطهای المی و غير المی ني در رسيدن به نتيجه
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ماللوب منثر اسکن هنان طور ه از سيره امام صادق عليهالسالم مشیص اسک،
ایشان در بریی موارد مثل :امامک ،بههيچعنوان وتاه ننیآیندن این ه نکتهای
اسک ه باید مدنظر گرفکن با عنایک به سيره امام رویکرد غال

ایشان در بریورد

با عامه ،جذبی بوده و رویکرد دفعی ایشان در نهایک و وس از االر اميد نسبک به
اصالر شیص و غالباً با سران اندیشهورز ،صورت میگيردن نکتهای ه متأسفانه
در عصر نونی نتر رعایک میشودن به این نکته ني باید توجه داشک ه در عصر
حاار الزم اسک از هرگونه منازعه گفتنانی ایالق گری برحذر باشي ن در این
حالک احتنال تأثير بسيار بيشتر اسکن در هنه موارد فوق باید جان
سنجيدن تنام جوان

استحفا و

امر رعایک شود ،در غير این صورت منکن اسک

یسارتهای جبرانناوذیری به وجود آیدن در عصر نونی ننونههایی از این مورد
را میتواني بهواور مشاهده ني ن
نتيجهگيری

با داک در نحوه بریورد امام (عليهالسالم) با رهبران و ويروان زیدیه ،میتوان
رویکردهای متفاوتی از جنله جذبی ،دفعی ،تدافعی ،استحفاظی و تهاجنی را در
بریورد امام (عليهالسالم) مشاهده ردن امام صادق (عليهالسالم) در این گفتنانها،
با وجود اثبات حيانيک و ابالال طرفهای گفتنان ،از منازعه گفتنانی ایالق گری
برحذر بوده و در نال صراحک ،داک ،ادب و احترام ،نفس این گفتنانها را به
عرصهای برای اثبات حيانيک شيعه اماميه در برابر میالفان (زیدیه) بدل ردندن
نکته اابلتأمل این اسک ه گرمه رویکرد امام (عليهالسالم) ابتدا در جهک جذب
این فراه اسک (جذبی) ه البته بيشتر در مواجهه با ويروان زیدیه مشاهده میشود،
اما در مواردی ،امام جان

استحفاظی و تهاجنی به یود گرفته و آنها را ه دیگر

اهل اصالر نيستند ،طرد میننایدن این گفتنان در مواجهه امام با بریی از سران

زیدیه ه اهل عناد هستند یيلی مشهود اسکن ازاینرو گفتنان دفعی–تهاجنی
امام (عليهالسالم) در مواجهه با آنها وجهه غال

به یود میگيردن
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نتيجه دیگری ه از این وهوهب حاصل میشود این اسک ه تفکيك میاط

در

نوپ رویکرد تأثير داردن زمان و مکان اجرای گفتنان ،ارتباطهای المی و
غير المی امام (عليهالسالم) ،در تشیيص نوپ رویکرد نك ننده اسکن شيوههای
اجرای رویکردها ،هنواره متناس

با شرایط و مواعيک اسکن گاهی یك رویکرد

با شيوههای گوناگونی اابل انجام اسکن این نشان از داک ،زمانه شناسی و
میاط شناسی امام صادق (عليهالسالم) دارد ه در نوپ یود

نظير اسکن نکته

دیگر آن ه واتی وای اصول دین  -بهویهه اصل امامک  -در ميان اسک دیگر جای

هيچگونه تييهای نيسکن امام در اینگونه گفتنانها با سران زیدیه ،با سران فتنه
محاجه ننوده و به افشاگری دروغهای آنان اادام می ند و یط یود را از مسير
اهل فتنه  -اگرمه در ظاهر شيعه هستند  -به طور واا و آشکار جدا میننایدن
این شيوه بریورد امام میتواند امروزه بسيار آموزنده باشدن
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كتابنامه

ارآن ری ن
امامی ،منصور( ،)1395گونهشناسی بریورد صاداين(عليهالسالم) با فراههای میتل ،
تهران :دانشگاه معارف اسالمین
الهی زاده ،محندحسين ( ،)1385جنبب حسنيان ،ماهيک فکری و تکاووی سياسی ،تهران:
منسسه شيعهشناسین
ابن معين ،یحيی ،تاری ابن معين به روایه الدرری ،به وشب :عبداهلل احند بن حسن ،
بيروت :داراليل ،
ابن داوود حلی ،حسن( ،)1392رجال ابن داوود ،نج  :مالبعه الحيدریهن
ابن ندی  ،محند بن اسحاق( ،)1350الفهرسک ،راا تجدد ،تهران :اسوهن
اصفهانی ،ابوالفرج( ،)1385مياتل الالالبيين ،نج  :مکت

الحيدریهن

ا بری ،مليحه( ،)1396رویکردشناسی امام راا در مواجهه با جریانهای انحرافی،
وایاننامه ارشناسی ارشد ،زاهدان :دانشگاه سيستان و بلومستانن
بشير ،حسن( ،)1392گفتنان والیتنندی امام راا (عليهالسالم) ميان دو رویکرد «زیسک-
ادرت»  ،مجله فرهنگ راوی  ،سال اول شناره ،3صص49-87:ن
بشير ،حسن(« ،)1391رسانههای بيگانه :ارائتی با تحليل گفتنان از مجنوعه تحليل
گفتنان رسانههای جهان ( تاب دوم) ،تهران :سينای شرقن
بشير ،حسن( ،)1392رویکردهای اجتناعی در گفتنان روایی امام صادق (عليهالسالم) ،
دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) :وهوهشگاه فرهنگ  ،هنر و ارتباطاتن
بشير ،حسن( ،)1395اربرد تحليل گفتنان در فه منابر دینی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمین
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برای ،احندبن محند ،النحاسن ،تحييق سيد جالل الدین حسينی امروی ،تهران :ماپ
محدث امروین
بیاری ،محند بن اسناعيل ،التاری الکبير ،بيروت :مکت

االسالميهن

وا تیی ،احند( ،)1367دائره النعارف ب رگ اسالمی ،تهران :دائره النعارف اسالمین
جعفریان ،رسول( ،)1386تاری تشير ،تهران :عل ن
جاللی نائينی ،سيد محندراا( ،)1362تواي النلل ،تهران :اابالن
یضری ،احند( ،)1390تاری تشير  ،1ا  :وهوهشگاه حوزه و دانشگاهن
یویی ،ابوالياس ( ،)1372معج الرجال الحدی

 ،بيروت  :مر

نشر الثيافه االسالميه

فی العال ن
یا سور ،حسين؛ ا بری ،مليحه؛ نوری ،ابراهي ( ،)1396تحليل رویکرد ارتباطات امام راا
(عليهالسالم) با فراه زیدیه ،فصلنامه فرهنگ راوی ،دوره 6شناره،4صص86-104:ن
راایی ،ابوالفضل( ،)1395الوجي فی تاری ادب عربی  ،تهران :جهاد دانشگاهی ن
شوتس ایشل ،رینر( ،)1391مبانی جامعهشناسی ارتباطات ،تهران :نشر نین
شهرستانی ،محند بن عبدالکری  ،النلل و النحل ،تیری  :محند فت اهلل بدران  ،ااهره:
مکت

النجلوبن

شهيدی ،سيد جعفر( ،)1392زندگانی امام صادق ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمین
صفری فروشانی ،نعنکانن( ، )1393تعامالت فکری -فرهنگی زیدیه در عصر صاداين ،
فصلنامه تاری و تندن اسالمی  ،شناره  ،20صص19-48:ن
صدوق ،ابن بابویه( ،)1404من الیحضره الفييه  ،تحييق :علی ا بر غفاری ،ا  :جامعه
الندرسينن
صدوق ،ابن بابویه( ،)1403االمالی  ،تحييق :علی ا بر غفاری ،ا  :جامعه الندرسينن

تحليل رويكرد ارتباطات امام صادق(عليه السالم) با سران فرقه زيديه (...حسين خاكپور و همكاران)

صدوق ،محند بن علی( ،)1404عيون  ،تحييق :حسين اعلنی ،بيروت :منسسه االعلنی
للنالبوعات
طبرسی ،احند بن علی ،)1416( ،االحتجاج ،تحييق :ابراهي بهادری و محند هادی به ،
تهران :داراالسوهن
طبرسی ،حسن بن فضل( ،)1392مکارم االیالق ،ا  :منشورات الشری

الراین

طوسی ،محند بن حسن( ،)1404ایتيار معرفه الرجال ،تحييق :سيد مهدی رجائی ،ا :
منسسه آل البيکن
طوسی ،محند بن حسن( ،)1385رجال طوسی ،تحييق :سيد محند صادق آل بحر العلوم
 ،نج

 :النالبعه الحيدریهن

عرب نهاد ،حسن( ،)1390مواجهه امامين صاداين با زیدیان ،تهران :دانشگاه ادیان و
مذاه ن
عالمه حلی ،حسن بن یوس

بن مالهر حلی ،)1417( ،یالصه االاوال فی معرفه الرجال،

بيروت :نشر الفياههن
فرمانيان ،مهدی ،)1387( ،آشنایی با فرق تشير ،ا  :حوزه علنيهن
فو و ،ميشل( ،)1391سوژه و ادرت ،تهران :نین
فرجامی ،اعظ ( ،)1390تأثير زیدیه بر حدی

اماميه ،ا  :مر تربيک مدرسن

ااای نعنان ،نعنان بن محند ،شرر االیبار فی فضائل االئنه االبرار ،تحييق :سيد محند
حسينی جاللی ،ا  :جامعه الندرسينن
ااای ،عبد الجبار ،امنيه و االمل ،اسکندریه :دارلنالبوعات ،الجامعيه ،بی تان
لينی ،محندبن یعيوب( ،)1407اصول افی  ،ترجنه علی ا بر غفاری  ،تهران :دارالکت
اسالميهن
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لينی ،محندبن یعيوب( ،)1363شرر اصول افی ،تحييق  :علی ا بر غفاری ،تهران:
دارالکت

اسالميهن

الکتبی ،محندبن شا ر( ،)2000فوات الوفيات و ذیل عليها ،بيروت :دارالکت

علنيهن

شی ،محندبن عنر( ،)1404الرجال ،تحييق :ميرداماد ،محندباار مجلسی ،مهدی رجائی،
ا  :منسسه آل بيکن
ليتل جان ،استيفن( ،)1384نظریههای ارتباطات ،ترجنه :سيد مرتضی نور بیب  ،تهران:
نشرجنگلن
موسوی ميدم ،عبدالرزاق ،بی تا ،زیدالشهيد ،ترجنه :عالاردی ،تهران :انتشارات جهانن
مجلسی ،محندباار( ،)1369مراه العيول ،تهران :نور وحین
مهدوی ،هادی( ،)1395روانشناسی ارتباط در جنرآوری اطالعات انسانی ،تهران:
اطالعات و امنيک ملین
محسنيان راد ،مهدی( ،)1374ارتباطشناسی ،تهران :سرومن
مجيدی ،حسن(،)1396

تحليل گفتنان احتجاجات و مناظرههای امام صادق

(عليهالسالم) ،مجله مالالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی ،دوره  ،21شناره،71
صص179-196:ن
مفيد ،ابوعبداهلل محندبن محند  ،االرشاد فی معرفه حج اهلل علی العباد ،تحييق :
موسسسه آل بيک ،ا  :دارالنفيدن
نجاشی( ،)1416رجال نجاشی ،ا  :منسسه نشر االسالمین
یعيوبی ،احندبن ابی یعيوب( ،)1358تاری یعيوبی ،بيروت :دارصادرن
هيبل  ،سارا؛ رییاردن النویور( ،)1392ارتباط منثر ،ترجنه عفک یحيایی ،عباس
به ادیميدم ،رايه ارجی ،فاطنه اظ زاده ،مشهد :انتشارات فرا انگي من

