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مقدمه

دوران امام باار (عليهالسالم) عصر بروز فتنهها ،جنببهای سياسی و ني دوره ظهور
گرایبهای مذهبی و نحلههای گوناگونی نظير زیدیه ،غالت و ننن بودن در این دوره ه
آزادی سياسی -مذهبی در حد گستردهای وجود داشک درهای گفتگو و ارتباطات فرهنگی
به روی فرهنگهای بيگانه ني گشوده شد ،هنینين مناسبات و اوضاپ سياسی ،ااتصادی،
اجتناعی ،فرهنگی و نظامی در حال ت ييرهای جدی بود؛ بهطوری ه دریصو

تعامالت

فراههای مذهبی ،بیگنان رهبران و ب رگان آنها در نوپ ارتباط ويروانشان نيب اساسی
داشتندن استفادههای علنی رهبران زیدیه از مکت

اهلبيک (عليه السالم) با حضور در

جلسات درس آنها ،ننونهای از این اثروذیری و اثرگذاری اسک ه آشکارترین جلوه
تعامل فرهنگی آنها بهشنار میرفکن گرمه زیدیان به امامک امامان شيعه -ج سه امام
نیسک -معتيد نبودند ولی بسياری از علنای زیدی در عصر حضور ائنه شيعيان اماميه
از وجود آنان بهره برده و از معارف بی ران دریای عل اهلبيک (عليه السالم) استفاده
ردندن ازسویدیگر ني وهوهب ويب رو اهنيک و ضرورت دارد؛ توضيح این ه در عصر
حاضر ني شاهد مالررشدن و تبليغ فراههای میتل

اسالمی و غير اسالمی در هنه دنيا

و در جامعه اسالمی ایران هستي ن بنابراین بازیابی رومهایی ه بتوان باتکيهبر آن با این
فراهها بریورد مناس
رومهای یا

انجام داد ،امری ضروری اسک و بهیصو

به دسک آمدن

و یافتن الگویی رفتاری امام باار (عليهالسالم) در مواجهه و ميابله با

زیدیه ،اابل اربسک برای رویارویی با فراههای نوظهور عصر حاضر اسکن
برایناساس بررسی رفتارشنایتی امام ه حاوی بهترین بریوردها در تعامالت با فراه
زیدیه اسک اهنيک مییابدن این بررسیها بيشتر مربوط به بیب ارتباطات
امام(عليه السالم) اسک ه در مواجهه با سران زیدیه صورت گرفته اسکن روم ار در
وهوهب ويبرو به این شکل اسک ه روم ودام بهعنوان الگو زیرسایک اوليه در نظر
گرفتهشده و باتوجهبه تحيييات ويشين نگارندگان (یا سور ،)1396 ،روایات اهلبيک
(عليه السالم) در بریورد با سران زیدیه بهمثابه یك گفتنان در نظر گرفتهشده و وهوهشی
بينارشتهای شکل گرفته اسکن
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 -1سؤال اصلي تحقيق

باتوجهبه اهنيک این موضوپ یافتن واس ورسب زیر را وجهه هنک یود ارار دادهای :
امام باار(عليهالسالم) مه رویکردهایی در مواجهه با سران فراه زیدیه در ويب گرفتهاند؟
 -2پيشينه پژوهش

باتوجهبه تازگی رویکرد وهوهب ويبرو ،فعاليکهای مبتنی بر مدلسازی ارتباطات در
نگاه اسالم،

اسکن مدلهای حسن بشير ،در حوزه علوم ارتباطات ،در تأليفی با عنوان

«دیسلناسی گفتنانی به بيان مدل ارتباطی در روابط بينالنلل» اشارهشده و سایر تأليفات
وی بيشتر به ترجنه و تبيين نظریههای ارتباطی غرب وردایته اسکن مانند «نظریهوردازی
درباره ارتباطات ميان فرهنگی»ن مياالت دیگری ه با موضوعات متفاوت در این زمينه به
رشته تحریر درآمده ه عبارتاند از:
محند دهيانی ( )1396در مياله «مناسبات علنی و فرهنگی اماميه و زیدیه» ،به
بررسی تعامالت علنی و فرهنگی دو فراه با یکدیگر وردایتهشده و نتای این تعامل در
شکوفایی علنی و فرهنگی آنها دیده میشود و در ضنن این تعامل هر دو گروه توانستند
از ظرفيکهای یکدیگر بهرهمند شوندن
مليحه ا بری ( )1396در وایاننامه «رویکردشناسی امام رضا (عليهالسالم) در
مواجهه با فرق انحرافی» ممل

با رویکرد ميانرشتهای به تحليل آموزههای امام رضا

(عليهالسالم) در االبی نو به حل مساله مگونگی ارتباطات امام رضا (عليهالسالم) در
مواجهه با منحرفين وردایته اسکن
حسين یا سور ( )1396در مياله «تحليل رویکرد ارتباطات امام رضا (عليهالسالم)
با فراه زیدیه» به معرفی گونه رفتاری امام رضا (عليهالسالم) با فراه زیدیه وردایتهشده
اسکن
حسن بشير ( )1392در مياله «گفتنان والیکعهدی امام رضا (عليهالسالم) ميان دو
رویکرد «زیسک ال ادرت» و «زیسک ال سياسک» درصدد اسک تا گفتنان والیکعهدی را
بهمثابه یك گفتنان ممثر در طرر دیدگاههای مربوط به سلاله و تدبير بر اساس رویکرد
زیسک ال ادرت و زیسک ال سياسک مورد تحليل ارار دهد و بریورد مأمون عباسی
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(رویکرد سلاله) و امام رضا (عليهالسالم)(رویکرد تدبير) را بروایه آن و با روم ودام مورد
ارزیابی ارار دهدن
صفری فروشانی ( )1391در مياله «تعامالت امام رضا (عليهالسالم) با زیدیه» بيشتر
به دیدگاههای امام رضا (عليهالسالم) درباره شیصيک زید بن علی و ايامهای علویان در
عصر حضرت و دفاپ از زید در ميابل زید النسار وردایته شده اسکن
هنینين در این موضوپ وایاننامهای تحک عنوان «بررسی سياسک امامين صاداين
(عليه السالم) در برابر فرق انحرافی» (منصور باارزاده )1396 ،تدوین شده اسکن این
وهوهب به دنبال آن بوده تا نشان دهد ه در عصر ويشوایان معصوم بهرغ حضور امامان
مه علل و عواملی موج

ويدایب فراههای شيعی گردید اسک و با روشن ننودن روم،

سيره و سياسک امامين صاداين (عليه السالم) نحوه بریورد ایشان با فرق انحرافی را
مشیص ننوده اسکن
فرجامی ( )1390در رساله د تری با عنوان «تأثير حدی

زیدیه بر حدی

اماميه»

در این رساله به موضوعاتی هنیون :شررحال راویان زیدی ،ابعاد روایات آنها ،بيان
اعتيادات و مگونگی تأثير راویان زیدی بر منابد روایی اماميه وردایته اسکن
 -3مباني نظری

در زندگی ائنه معصومين شيعه (عليه السالم) مشهور اسک ه آن ب رگواران نهتنها هيچ
ابایی از مواجهه با تفکرات غيرهنسو با اندیشه یود نداشتند ،بلکه مشتااانه با آن روبرو
میشدند تا حق ننایان شده و راه هدایک انسانها روشنتر گردد (امامی،1395 ،

ن  )3ن

فشار امویان بر شيعه ج در دوران حکومک عنر بن عبدالع ی -از سال  99تا  -101در
تنام دوران حکومک آنان بهشدت ادامه داشکن روایک مفصلی از امام باار (عليهالسالم)
درباره تحليل اوضاپ سياسی شيعه و فشار یلفا از آغاز تا زمان آن حضرت نيلشده ه
موردتوجه محييان تاری اسک (نك :جعفریان ،1391،صصن )313-312ن شيوه بریورد
امام باار (عليهالسالم) با اندیشههای میتل
ازسویدیگر ،فرصتی مناس
میآوردن

ازسویی یالرات آنها را دفد می رد و

برای ارائه فرهنگ مکت

اهلبيک (عليهالسالم) ،فراه
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مبارزه دستگاه یالفک اموی و عباسی با شيعيان و ويروان اهلبيک از برجستگی
ویههای بریوردار اسکن آنان تفکر شيعی را ب رگترین راي

اندیشه سياسی یویب

میدیدندن به هنان نسبک ،بریورد متيابل شيعيان با آنها بسيار تند بودن حتی تيسي
شيعيان نیستين به فاطنی و يسانی ،انشعابات علویان به زیدی و جعفری و انشعابات
فرعی دیگر درنتيجه جدایی بریی ،از راه و رس امامان ،ويوند وثيق با سياسک ،نوپ
بریورد حا نان سياسی و ني تحوالت سياسی آن زمان اسک (آاانوری،1388 ،
اگر مکت

فکری یاصی از جان

ن )41ن

اهلبيک (عليه السالم) ارائه ننیشد ه در ميابل این

جریانات بایستد ،بیشك حيایق دین حفظ و به نسلهای بعدی منتيل ننیشدن این نوشته
به دنبال وا اوی رومها و شيوههای بریورد امام باار (عليهالسالم) با زیدیان اسکن
 -4الگوی عملياتي تحليل گفتمان پدام

«الگوی عنلياتی تحليل گفتنان» ( ،)PDAMروشی عنلياتی از تحليل گفتنان برای تحليل
متون گوناگون ،ازجنله متون سياسی و ارتباطی اسک ه با بهرهگيری از روم نورمن و
فر الف و توسعه آن ارائه و معرفی شده اسکن این الگو ،دربردارنده سه اصل رهيافک
نورمن و فر الف با تفسير جدید ،بهعالوه دو سالح عنيق و عنيقتر اسک ،ضنن این ه
در آن از مفاهينی مانند دال مر ی ،دال شناور ،عنصر ،واته یا لحظه ،تیاص  ،داللکهای
ضننی متن ،ههمونی ،مفصلبندی و بينامتنيک ه در ال ال و موفه دیده میشود ،استفاده
شده اسکن
الگوی عنلياتی تحليل گفتنانی ،بر دو وایه تحليل الیههای سالح متن و عنق متن در
ون بُعد سالحل سالح ،عنقل سالح ،سالحل عنق ،عنقل عنق و عنيقتر استوار اسکن «در
سالحل سالح ،یا فواانی ترین الیه متن ،سایتار بيرونی و شکل بيان یا ننود گفتنان را
میتوان جستجو ردن عنقل سالح ه عنيقترین الیه سالحی متن اسک ،سایتار درونی یا
محتوای بيان را در برداردن در سالحل عنق یعنی فواانیترین سالح از عنق متن ،محتوای
مشیص متن ارار داردن انتیاب حوادث داستانی یا یبری یا موضوعات مالررشده در
متن و دليل این انتیاب ،در این الیه از متن وااد شده اسکن در عنقل عنق ،سایتارهای
الن وااد شدهاندن محتوای گفتنان ،نيب و ار رد اجتناعی متن و نيب آن در فرهنگ
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و دانب اجتناعی – فرهنگی میاط

و باالیره سایتارهای فرهنگی ،اجتناعی و حتی

تارییی دربرگيرنده متن ،ازجنله سایتارهای النی هستند ه شکلدهنده این الیه متن
یعنی عنقل عنق محسوب میشوند» (ميرفیرایی،1383 ،

ن )25؛ و در مرحله عنيقتر،

نگاهی امالً الن به متن و راباله آن با زمينه و فرامتن یواهد شد و محورهای اصلی و
ج ئيات گفتنان متون استیراج ،بررسی و تبيين میشوندن
سه مرحله سالحل سالح ،عنقل سالح ،سالحل عنق ،به شکل سه محور اساسی ذیل مالرر
شدهاند:
 -1برداشک از اصل متن -2 ،جهکگيری و گرایب متن -3 ،تحليل توجيهی با توجه
به سایر گرایبهای متن (بشير،1385 ،

ن  )8بهعبارتدیگر ،متن بهعنوان یکی از

بیبهای اصلی تحليل ،باید موردتوجه و مالالعه جدی ارار گيردن
«در مرحله بعدی ،جهکگيریها و گرایبهای متن ،به شکل ج ئی و لی و با توجه
به الیههای سالحی و عنيق متن در سالور میتل
ارار میگيرند» (ميرفیرایی،1383 ،

متن ،موردتوجه ،مالالعه و ارزیابی

ن )14ن

مرحله عنقل عنق؛ در این شيوه تحليل ويشنهادی شامل دو مرحله اسک -1 :مرحله
عنيق و  -2مرحله عنيقتر؛ ه اولی برای مرحله نسبتاً الن عنقل عنق ه بيانگر روابط
بينامتنيک درون و بيرون متن اسک و دومی ،برای مرحله امالً الن عنق اسک ه باتکيهبر
سایتارها و اطالعات مرتبط فرهنگی ،سياسی ،اجتناعی ،دینی و تارییی در تالم اسک
ه گفتنان حا

بر متن را با گفتنانهای بيرون متن (ولی مرتبط با آن) ويوند و ميایسه

ننایدن
بهاینترتي  ،میتوان مجنوپ دو مرحله اول و دوم این الگو (سالحل سالح و عنقل
سالح) را مشابه با مرحله اول الگوی تحليل گفتنانی فر الف یعنی توصي

در نظر

گرفکن مرحله سوم این الگو (سالح ل عنق) را نظير مرحله دوم الگوی تحليل گفتنانی
فر الف یعنی تفسير ارزیابی رد و درنهایک مراحل مهارم و ونج این الگو (سالور
عنيق و عنيقتر) را در مارموب مرحله سوم الگوی تحليل گفتنانی فر الف یعنی تبيين
تعری

ردن بهاینترتي  ،مجنوپ ون مرحله م بور تشکيلدهنده تحليل گفتنانی موردنظر

یواهد بودن با منين شيوهای ،میتوان اطنينان یافک ه با هر مرحله از تحليل ،بیشی از
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معنا در حليههای میتل  ،روشنشده و درنهایک ،در مرحله وایانی تحليل گفتنان،
حليههای معنایی م بور ،معنای امل ارائه شود(بشير و حاتنی،1388 ،

ن )101ن

 -4-1روش «پدام» در 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 گونگیها ،اگرمه در

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

زمينه ،حائ اهنيک اساسی نيسک ،در

تحليل متون روایی بهعنوان مصداای از متون دینی ،بينامتنيکهای درونمتنی و برونمتنی،
دارای اهنيک اساسی بوده و در حيييک ،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 سالح تعيين شده ،اما در تحليل گفتنان

متون دینی ،این ون سالح به ون فضا نامگذاری شده ه منعکس ننده «فضای متنی و
بينامتنی» ممثر 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 ازجنله 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 تييه ني در

128

 ،سال بيست و هشتم ،شمارة اول (پياپي  ،)59بهار و تابستان 1400

بریی موارد نباید فراموم شودن مهبسا گفتنان امام بر اصل تييه ،بهعنوان ويشاسایتار،
استوار باشدن
در فضای سایتاری :زبان ،سایتارهای زبانی ،روابط دستوری و عوامل ممثر بالغی،
موردتوجه ارار میگيرندن در فضای معنایی :معنای زیرین موردتوجه اسکن این معنا ،نهتنها
در ظاهر و باطن الفاا 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
در فضای ارتباطی :روابط بينامتنی ميان سایتار و معنای موجود در متن با سایتارها
و معناهای بيرونی متن بررسی میشودن ش

این روابط ،شاید مه ترین مرحلهای اسک

ه در تحليل گفتنان روایی موردتوجه اسک.
در فضای گفتنانی :شرایط ادرت  -حا نيک ه مه ترین عنصر ممثر در یلق گفتنان
روایی اسک ،بررسی میشودن 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 درزمانی آشنا شدن این فضا ،بيب از آن ه به سالح ه زمانی گفتنان توجه
داشته باشد ،به سالح 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

فراگفتنانی میتوان نسبک به فه روایکهای میتل

اسک ه با ش

این فضای

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 میتوان نسبک به تحليل گفتنانی روایی اادام ردن ننودار
شناره ( )1نشاندهنده این مراحل و معنای هر مرحله برای تحيق این فرایند اسکن
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فضای ساختاری
(تحلیل ساختاری
زبان متن)

فضای فراگفتمانی
(تحلیل فرآیندی
قدرت -حاکمیت
درخلق متن)
فضای گفتمانی
(تحلیل گفتمان
گونگی درون
وبیرون متن)

فضای معنایی
(تحلیل معنایی
متن)
فضای ارتباطی
(تحلیل بینامتنی
متن)

نمودار  .1سطوح تحليل متون روايي

 -5ارتباطشناسي گفتمان امام (عليهالسالم) با فرقه زيديه (فضای ارتباطي)

در معنای اصالالحی «ارتباط» تعاری

بسياری ذ ر شده اسک ه هر یك متناس

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

با ابعاد،

ن )72ن در سادهترین

تعری  ،ارسالو میگوید« :ارتباط» جسکوجو برای دسک یافتن به ليه وسایل و امکانات
موجود برای ترغي

و ااناپ دیگران اسکن ازنظر اندیشنندان امروزی« ،فرآیندی 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 ارتباط نام دارد (هيبل ،1392 ،

ن )9؛ هنینين

هر نوپ عنلی ه از طرف فردی برای درو طرف ميابل باشد یا انتيال و انتشار اطالعاتی
ه او درو ند ،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 تا یك تعامل انسانی صورت بگيرد را یك «ارتباط» گویند (محسنيان راد،1374 ،
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ن  )57ه البته هنوز ه به معنای درسک و املی از آن نرسيدهاند (ليتل جان،1384 ،
ن )35ن
ازاینرو ،ارتباطات طبق مکات

میتل

تعری

میشوند ،هر دام از آنها اهدافی را

دربرداردن نظریهوردازی در این موضوپ ني باتوجهبه مکات

میتل  ،دستاوردهای

متفاوتی داشته اسکن امروزه با ويشرفک ارتباطات ،باوجود رسانههای جنعی ،ارتباطات،
تأثيرات عنييی بر مناسبات اجتناعی و روابط انسانی داشته اسک (شوتس ایشل،1391 ،
ن )15ن 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
دارند (ليتل جان،1384 ،

ه یالاها و نوااص زیادی

ن )795ن

براین اساس 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 نظریههای ارتباطات ،اساس تنام تجربيات انسانی اسک ه اهداف آنها از
ويب تعيينشده و تنها با شنایتی از تاری و تجارب گذشتگان بهدسک آمده اسک ه در
بریی موارد ،به نکات اابل ابولی رسيدهاند (نه اصل حيييک) و گاهی ازنظر 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 اسک

ه در تحليل گفتنانی ،روایی مورد توجه اسک (بشير،1392 ،
باتوجهبه مالال

ن )73ن

ويبگفته؛ در این وهوهب با طرر عنلکرد این نظریه،

رویکردشناسی ارتباطشنایتی امام (عليهالسالم) با منحرفين وا اوی شده اسکن 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 اسکن بعد از
توضيحی 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
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داشته و نتيجه ماللوبتری حاصل شودن بنابراین در این وهوهب رویکردشناسی رفتاری
امام (عليهالسالم) با شب رویکرد با عناوین ذیل تفکيك شده اسک:
 -5-1رويكرد جذبي

در رویکرد جذبی ،هدف فيط «هدایک طرف ميابل» اسکن اینکه جذب با مه رومهایی
صورت میگيرد ،به شیصيک ،شرایط مکان و زمان بستگی داردن گاهی امام (عليهالسالم)
با طرد ردن ،به فکر جذب طرف ميابل اسک ،یا با بیاعتنایی نسبک به او ،نيک تيری
او یا دیگران را به یود داردن این رویکرد بيشترین امتياز را در شيوه رفتار امامان معصوم
(عليه السالم) دارد؛ زیرا ایشان برای دعوت به امربهمعروف و نهیازمنکر ،فرایوانده
شدهاندن از بارزترین رومهای این رویکرد ،نصيحک و ارشاد ،صلهرح  ،مناظره و تحدی
اسکن
 -5-2رويكرد دفعي

هدف در این رویکرد «دفد 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.
 -5-3رويكرد انفعالي

این رویکرد با «منفعل نشان دادن یود» به مند بعد میتواند توجه داشته باشد؛ تييه ،فه
عنيق مالل

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

وننن ن
 -5-4رويكرد تدافعي

دفاپ از حق و حيييک ،تنها دليل این رویکرد اسک ه بهطوراالد شرط آن داشتن
شنایک صحيح از وااعيک و حيييک اسکن مبارزه ،تبليغ ،سکوت ،سینرانی ،گرفتن
شاهد ،ایثار جان ،گریستن وننن رومهای معتنابهی هستند ه مورد استفاده ارار میگيرندن
بصيرت در انتیاب روم ،مبتنی بر شنایک سالح میاط
 -5-5رويكرد تهاجمي

و زمان و مکان عنل اسکن
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غافلگيری و حنله با برنامهری ی دايق ،از اصول این رویکرد اسک ،تهاج بهسرعک و
بهجا صورت میگيرد تا اثر ماللوب و دلیواه را بهجای بگذاردن این رویکرد ني مانند
تنام رویکردها نيازمند بصيرت امل و شنایک مواعيک اسکن از رومهای اجرایی آن:
زدویورد ،جبههگيری المی و في یکی ،ابراز یش و نفرت ،سالرگيری ،مرزبندی وننن
میتواند اسکن
 -5-6رويكرد استحفاظي

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

جلو رفته

اسکن بارزترین تا تيك این رویکرد ن د ایشان تييه و رازداری اسکن
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 میتل  ،به عنلگرایی صحيح انسان در آموزههای دینی میانجامد ه هنين امر،
مدنظر رهبران دینی در تربيک انسانها بوده اسک (یا سور،1396 ،

ن )91ن

روم ادغام رویکردها با اهداف متفاوت ني میتواند جایگ ین یك رویکرد شودن
تحلیل گفتمان روایی

رویکردهای
یگانه

استحفاظی

تدافعی

تهاجمی

رویکردهای
دوگانه

انفعالی

رویکردهای
سه گانه

دفعی

رویکردهای
چندگانه

رویکرد شناسی
ارتباطات

جذبی

نمودار .2روش ادغام رويكردها

در توضيح این مدل ،تفاوتهای رفتاری را با اطالعات بهدسکآمده از شیصيک
عنصر مورد گفتنان ،گرد ه آورده و رویکردشناسی ارتباطی باتوجهبه شيوه عنلی امام
(عليهالسالم) بيان میشودن تعدد روایات برای یك شیصيک باید دستهبندی شود تا روال
زمانی آن به دسک آیدن سسس به رویکردشناسی ارتباطی وردایته شودن بهطور مثال ،مندین
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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 سالحبندی رد ،از فواید این مدل ،موارد زیر را میتوان
برشنرد:

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

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

 .4شنایک مگونگی عنلکرد رویکردهای ارتباطی در تاری و اهداف آنها؛

 .5تبيين فيهی شيوههای عنلی در جذب ،دفد ،منفعل بودن و موارد شبيه آن؛
 .6تبيين گفتنانهای ممثر در ارتباطات با منحرفان ،میالفان؛
 .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 اابلتعني به جامعه ب رگتر ني هسکن
 -6رويكردشناسي ارتباطات امام باقر (عليهالسالم) در گفتمان با زيديه

ابل از رویکردشناسی ارتباطات امام باار (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 معج الرجال 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 منابد تارییی
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ه مراجعه شده اسک؛ اما منبد اصلی – باتوجهبه نوپ ار -تابهای اصيل روایی شيعه
اسکن ازاینرو نيب ت
مالال

اربعه شيعه و تابهای رجالی اصيل وررنگتر اسکن باتوجهبه

ويبگفته ،طبق بررسیهای انجامشده نب شیصيکهای برجسته زیدیه ،روشن

میشودن وسازآن ،به رویکردشناسی رفتار امام (عليهالسالم) وردایتهشده اسکن نکته
اابلتوجه این اسک ه درصد گذاری رویکردها باتوجهبه احادی

رسيده از تابهای

(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 سران فراه زیدیه وردایته شده 28 ،روایک اسک ه بيشترین
درصد روایکها مربوط به رویکرد دفعی -تهاجنی اسکن درصدگيری رویکردشناسی امام
(عليهالسالم) با این فراه را میتوان در جدول زیر مشاهده ردن
جدول  .1رويكرد شناسي ارتباطات امام باقر (عليهالسالم) با شخصيتهای متفاوت زيديه
شيوه عملی امام باقر
رویکردشناسی رفتاری
کنش شخصيت
شخصيت
(عليهالسالم)
نصيحک ،ارشاد ،اتنامحجک،
رویکرد جذبی-دفعی –
حقگرا
زید بن علی
ابراز رامک
تدافعی
سالم بن ابی حفضه
نکوهب ،تکذی
رویکرد دفعی -تهاجنی
رهبر فتنه
(ابویونس)

ابی الجارود
2
کثيرالنواء

1

حکم بن عتيبه

3

ثابت بن هرمز-
4
ابومقدام
سلمه بن کهيل

عال دروغگو
گنراه مدعی

رویکرد دفعی -تهاجنی
رویکرد دفعی -تهاجنی
رویکرد دفعی – تهاجنی-
جذبی

گنراه

رویکرد دفعی -تهاجنی

تکذی  ،نفرین

مدعی دروغگو

رویکرد دفعی -تهاجنی

تکذی  ،نفرین

گنراه ذاب

 .1ابن معين269/1 ،؛ بیاری371/3 ،
2ن طوسی4/134 ،؛ حلی1/249،
 .3طوسی102/171 ،؛ طوسی223/142 ،؛ ابن داوود175/449 ،؛ حلی 1/218
1ن یویی258/1،؛ ابن داوود  279/78و 85/433

تحيير و بیاعتنایی ،طرد
تکذی  ،طرد
احترام ،تکذی  ،نفرین
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هارون بن سعيد
عجلی
عامه

1

مدعی دروغگو

رویکرد دفعی -تهاجنی

نصيحک ،ارشاد ،اتنامحجک

مشتبه شدن حق

مشتبه شدن حق

هدایک ،اتنامحجک ،مرزبندی
بين حق و باطل

ازاینرو ،درصدگيری رویکردشناسی امام (عليهالسالم) با این فراه در اال
ارائه شده اسکن

ننودار زیر
40
35
30
25
20

35
23

28

12
4

4

نمودار ( ) 4درصد رويكردهای مورد استفاده امام (ع ) با زيديه

ازاینرو ،مي ان رویکردها در یك نگاه ،اابلبررسی اسکن باتوجهبه روایات رسيده و
تحليل گفتنان روایی ،عناصر رفتارشنایتی امام باار (عليهالسالم) در مواجهه با زیدیه
روشن میشود ه طبق مملفههای رفتارشناسی اسالمی در بعد جذب و دفد ،رویکردهای
اسالمی (جذبی ،دفعی ،دفاعی ،منفعل ،استحفاظی و تهاجنی) را مدنظر ارار داده اسکن
این مملفهها اهدافی هستند ه به شيوههای متفاوت اابلاجرایند و تنها با شنایک و
بصيرت افی اجرا میشوند و واج ترین ااعده اجرایی آن «اوانين دین اسالم» اسکن

 .1ااضی نعنان225/1 ،؛ صفار90 :1401 ،؛ م ی ،43/2 :1985 ،ابن شهر آشوب279/2 :1965 ،؛ مشکور113 ،؛
صدوق227/2 :1404 ،؛ صدوق415 :1404 ،

15
10
5
0
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 -7تحليل متن گفتمان امام (عليهالسالم) (فضای معنايي ،ساختاری ،ارتباطي)

این مرحله به معنای ،انتیاب آگاهانه متون هدفدار برای تأمين رابالة معنا و هدف اسکن
در اینجا ارائک متن نباید یك ارائک گ ینشی باشدن 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 واضح بوده و گاهی
ني ضننی ،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،1395 ،

ن )173ن

با بررسی در شیصيکهای زیدی در تحليل گفتنانهای ارتباط شنایتی امام

(عليهالسالم) مگونگی تشیيص و توضيح رویکردشناسی – شنایتی ایشان ،فراه
میشودن این بررسی شامل :فضای سایتاری ،فضای معنایی و فضای ارتباطی ،میشودن
جدول  .2چگونگي تشخيص و توضيح رويكردشناسي – شناختي
فضای ارتباطی
فضای معنایی
فضای ساختاری
رویکرد جذبی :نصيحک و
امام (عليهالسالم) با ابراز
به یدا این برادر من در وفه
ارشاد ،اتنامحجک ،ابراز
رامک به بيان حيایق گنشده
یروج یواهد رد و شته
رامک
وردایتهاندن
یواهد شد و مصلوب میشود
سسس سرم را در شهر
1
میگردانندن

1ن یصيبی،1411 ،

ن  241جریان زیدیه بيشتر یك جریان سياسی و انيالبی عليه بنیاميه بود تا یك جریان فکری

یا اندیشهای یا دینی ،امام سجاد و امام باار (پ) از این اادام حنایک علنی نکردند اما از شهادت زید و یاران او متأثر
شدند و در حق آنها دعا ردندن
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تو در محله ناسه مصلوب
1
میشوی

درباره او دیگر سین مگو ه
هرگ به راه درستی ننیرسدن

2

وای برسال ه جایگاه امام را
3
ننیداندن

او را ذاب و مکذب و حتی
4
افر وص می نندن
ذاب و مکذب و گنراه ننده
5
بسياری از مردم مییواندن

او را نفرین ردند و دروغگو
6
یواندند

در این گفتنان امام
(عليهالسالم) به زید هشدار
میدهد و با وی اتنامحجک
می ندن
امام (عليهالسالم) با این
گفتنان بر غفلک و نادانی
سال بيشتر تأ يد می ندن
در این گفتنان وا نب امام
(عليهالسالم) ني در حد
معرفی سال بهعنوان فرد
بییبر و غافل از ميام و
جایگاه اهلبيک اسکن
هدف امام (عليهالسالم) از این
گفتنان ترو ارتباط با منين
فردی اسکن
در این گفتنان امام
(عليهالسالم) او را بهعنوان
یك میال مالرر و سینانب
را نيد و او را سرزنب می ندن
تکذی  ،توصيه غيرمستيي به
ترو ارتباط با او

رویکرد دفعی – تدافعی:
سرزنب و نکوهب

رویکرد دفعی -تهاجنی:
توصيه غيرمستيي به ترو
ارتباط با او ،اظهار یالاهای
منحرف
رویکرد دفعی -تهاجنی:
اتنامحجک ،ابراز رامک برای
اثبات امامک یویب

رویکرد دفعی -تهاجنی :طرد
و نفرین
رویکرد دفعی -تهاجنی :دفد
افر لجوج

رویکرد دفعی -تهاجنی :لعن
و نفرین

2ن لينی 357/1 :1407 ،در روایتی از یونس بن یباب نيل شده اسک ه روزی امام باار (پ) زید را طلبيد به او
بسيار ابراز محبک رد و با او بسيار گرم گرفک ،آنگاه وی را در آغوم یود فشرد و باحالتی آميیته با اندوه و تأثر
فرمود :برادر ع ی تو را به یدا وناه میده

ه هنان به دار آوییته ناسه باشی (اصفهانی،1385 ،

ن )131ن

3ن شی504-503/2 :1404 ،
3ن شی 504-503/2 :1404
5ن شی  509-4999/2 :1404امام باار (پ) در دوران زندگانی یود ،هرگاه ابوالجارود را میدید او را ارشاد می رد
و شيعيان را از ن دیك شدن به او بازمیداشک و میفرمود« :او شيالانی نابيناسکن او ورمش و وردل اسک»
(شهرستانی،1415 ،

ن 227؛ مشکور،1375 ،

6ن شی 509-496/2 :1404
1ن طوسی230/1 :1404 ،

ن )65ن
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امام به حک بن عتيبه وي ام
فرستادند ه به هر جا از شرق و
غرب عال مییواهيد سربکشيد؛
اما بدانيد ه عل صحيح را ج
از اهلبيک ويامبر
(صلیاهللعليهوآله) دریافک
1
نیواهيد ردن
نننآنان را گنراهانی یواندند ه
بسياری از مردم بهوسيله آنان
گنراه شدهاند و در ادامه آنان را
مصداق آیه «و من الناس من
یيول آمنا باهلل و باليوم االیر و ما
2
ه بنومنين» می داندن
3
بسياری را گنراه ردندن

او را مصداق آیه «ان الذین
4
اتیذوا العجلننن» میداند

در این گفتنان لحن امام
(عليهالسالم) با حک منان
اسک ه میتواند احترام و
محبک امام (عليهالسالم) را
درباره وی برداشک ردن

رویکرد جذبی – دفعی –
تدافعی :اتنامحجک ،اثبات
امامک یویب

در این گفتنان امام
(عليهالسالم) به معرفی او
بهعنوان الگویی غلط وردایته
و دیگران را از هنانندی با او
برحذر داشته اسکن

رویکرد دفعی -تهاجنی:
افشاگری ،معرفی عياید و
مکات انحرافی

امام (عليهالسالم) این گفتنان
را باهدف نشان دادن الگوهای
غلط برای اجتناب و االد
ارتباط با آنان انجام میدهدن
تصحيح عياید را امام
(عليهالسالم) با رومهای
متفاوتی اجرا ردهاندن در این
مثال ،بابيان مصداق آیه به

رویکرد دفعی –تهاجنی:
افشاگری ،اعالن بي اری و
برائک
رویکرد دفعی -تهاجنی-
انفعالی :فه عنيق مالل
برای طرف ميابل

2ن طوسی« 369/1 :1404،عبداهلل بن عالاا مکى» میگوید :هرگ دانشنندان را ن د سى منان حيير و ومك نيافت
ه ن د امام باار عليهالسالم؛ «حک بن عتيبه» ه در مش مردمان جایگاه علنى واالیى داشک در ويشگاه امام باار
مونان ود ى در برابر آموزگار بود (مفيد،1414،

ن )264

3ن صدوق 1544/4 :1404
4ن عياشی  ،326/1شی 509/2 :1404ن امام باار عليهالسالم در بياناتی به ماهيک بییاصيک و بیبنيان این فراه و
سران آن اشاره ردهاند ه دروااد بالالن دستاورد این گروه را به اصحاب یویب گوش د می نند و در مسير هدایک
شيعه به معرفی مستيي مهرههای گنراه میالفين میوردازند و در مورد ثير النواا لعن وارد شده و او را ازجنله
افران و اذبان و مکذوبون شنردهاندن
1ن عياشی  29/2در زمان امالام بالاار عالليهالسالم فراههای انحرافی بسياری ودیدار شده بود ه امام در ماليام واسالداری
در اال

مناظره با سران فراهها یا در بين اصحاب یود ،وومی عياید منحرفان را آشکار می رد و به این وسيله از

وایگاههای فکری و عييدتی شيعه دفاپ می رد (هادی منب،1384 ،

ن )24ن
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او را مصداق آیه «و ان
1
الشياطينننن» میداندن

ایشان را سرزنب می ند ه
شرق و غرب را بگردید عل تنها
2
ن د اهلبيک اسکن

معرفی حيایق گ شده
وردایتهاندن
در این گفتنان امام
(عليهالسالم) با بصيرت امل
و شنایک مواعيک به معرفی
وی وردایته اسکن
در این گفتنان امام با
اتنامحجک به بيان ميام واالی
امامک و عل لدنی آنان
وردایته اسکن
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رویکرد دفعی –تهاجنی:
توصيه غيرمستيي به ترو
ارتباط با او
رویکرد دفعی-تهاجنی:
اتنامحجک ،بيان ميام امامک

 -7-1مرحله عميق تحليل گفتمان امام (عليهالسالم)

در این مرحله معناهای محتنل متن ،با در نظر گرفتن موارد ويب رو استیراج میشوندن
بينامتنيکهای منکن ه در «سایک معنایی» متن دیالک داشته یا میتوانند بر مبنای نگاه
تحليلگر دیالک داشته باشندن این معناها باتکيهبر بينامتنيکهای گوناگون استنباط
میشوند ،بیشی از آن متعلق به توليد ننده متن ،بیشی به یود متن و بیشی دیگر ه
شاید ب رگتر از هر دو بیب ابلی باشند ،متعلق به تحليلگر اسکن
جدول  .3معناهای محتمل متن

دالهای گفتمانی مرحله سوم تحليل

دالهای اساسی

ابراز رامک و اتنامحجک با زیدبن علی
توصيه غيرمستيي به ترو ارتباط با سال بن ابی
حفضه
دفد و طرد و نفرین ثيرالنواا و ابوالجارود
اثبات امامک یویب بر حک

ارشاد ،ويشگویی و میالفک با رهبر ايام
فاصلهگيری و عدم اظهارنظر جهک حفظ و
احترام
اظهار ابراز تنفر از مدعی دروغگو
دعوت به امامک یود ،برتریطلبی علنی

 -1معرفی عياید و مکات

انحرافی ثابک بن هرم

 -2بيان ميام واالی امامک و عل لدنی آنان

میالفک مستيي با عياید منحرف ،لدنی بودن
عل امام و برتری ایشان بر عالنيان
االد ارتباط با مدعيان دروغگو

اعالن بي اری و برائک از سلنه بن هيل
2ن عياشی 375/1
3ن شی  ،468/2 :1404با تعابيری مشابه نجاشی ،1416

ن 360
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فه عنيق مالل

برای طرف ميابل

برائک از امور غيرایالای ،بصيرت اف ایی

 -7-2مرحله عميقتر تحليل گفتمان امام (عليهالسالم)

این مرحله دارای مراتبی اسک ه این مرات
حا

بيب از آن ه به اصل متن ،یا حتی گفتنان

بر متن وابسته باشند ،به حضور فعال تحليلگر درصحنههای میتل

اجتناعی،

سياسی ،فرهنگی ،دینی و غيره وابسته اسکن این مرحله ،مرحله حساس تحليل اسک؛ در
این مرحله تحليلگر روابط ش شده ميان متن و زمينه را باتوجهبه فرامتن موردتوجه
ارار میدهدن بههرحال «این مرحله ،در حيييک مرحله ایجاد راباله معنایی ميان گفتهها و
ناگفتههاسکن در این مرحله ،ش

ناگفتهها ،بروایه گفتهها انجام میگيرد» (بشير،1395 ،

ن .)178
جدول  .4روابط كشفشده ميان متن و زمينه

دالهای اساسی
ويشگویی و میالفک با رهبر ايام
فاصلهگيری و عدم اظهار
اظهار ابراز تنفر از مدعی دروغگو
میالفک مستيي با عياید منحرف
االد ارتباط با مدعيان دروغگو
اثبات امامک یویب

دالهای فراگفتمانی امام (عليهالسالم)
برائک و میالفک با اصول غيرایالای ايام
زید
بیاعتنایی ،عدم ارشاد
نفرین ،نکوهب و میالفک مستيي امام برای
وی
شنایک امل دشنن ،افشاگری امام از باطن
اعنال
حرام بودن ارتباط با مدعی دروغگو
راههای تشیيص امام بر حق

بحث و بررسي

گفتنانهای امام از یصلک المی بریوردار بوده و با نيد مبانی و مفروضات المی فراه
زیدیه زمينه گسترم و تدوین مکت

المی شيعه اماميه را فراه

می ندن در

رویکردشناسی ارتباط شنایتی امام در مواجهه با زیدیه آموزههای ارزشنندی دیده
میشود ه گونههای ارتباطی را با داشتن شنایک صحيح از جامعه ،اعتيادات و تفکرات
فرق منحرف میتوان الگوبرداری رد؛ رویکرد امام در سه سالح شنایتی ،عاطفی و
عنلکردی تحليل میشود ،از شيوههای انجام رویکردهای غال

گفتنان موارد زیر اسک:
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 -1افشاگری ماهيک منحرفان تا جامعه از آنها برحذر شود و هنینين میتوان
تهدیدی برای افرادی باشد ه اگر انحرافاتی ازایندسک را مرتک

شوند مشنان بيداری

هستند ه آنها را رصد رده و رسوا سازندن
 -2نشان دادن احساسات در برابر بریی از انحرافات ،حا ی از شدت تأثر امام از آن
موضوپ اسکن ایشان بهغيراز این ه با بيان و اندیشهورزی با انحراف ميابله می ردند با
نشان دادن احساسات یود درباره موضوعی یا
مي ان اهنيک موضوپ را برای میاط

مانند اظهار تنفر از فرد منحرف ه

روشنتر می ندن

 -3واتی امام (عليهالسالم) نسبک به بریی افراد اتنامحجک می ردند اما آنها سعی
در ادامه روم انحرافی یود ه منجر به اضالل مردم و زشک شدن مهره دین
داشتند برای استن از شدت تأثيرات منفی آنان ،آنها را تحيير و تيبيح ه
می ردندن رویکرد شناسی رفتار امام (عليهالسالم) در مواجهه با فراه زیدیه ،به
دليل تنوپ رفتار و نحوه تفکيك شیصيکها در شيوه ارتباطی ،بسيار سودمند و
موردنياز اسکن امام در مواجهه با این فراه رویکرد دفعی را به شيوههای متفاوتی
اجرا ردهاند ،حتی در یك گفتنان ني با نوپ انتیاب لنات ،فضای گفتاری
امام (عليهالسالم) اابلتحليل و برداشک اسکن ازسویدیگر ،این رویکردها
میتواند ما را در الگوگيری بهتر و دايقتر از گفتار و رفتار معصومين
(عليهالسالم) سوق دهد؛ تحليل گفتنان روایات معصومين (عليهالسالم) از
بهترین راههای تدبر و رسيدن به معنای نهفته در رفتار آنان اسکن

نتيجهگيری

رویکردشناسی رفتار امام با فراه زیدیه به دليل تنوپ رفتار و نحوه تفکيك شیصيکها در
شيوه ارتباطی ،ارتباطات بسيار سودمند و موردنياز اسکن امام باار (عليهالسالم)
رویکردهای متفاوت ارتباطی با سران و ويروان این فراه داشتند؛ اما نکته بارز آن این اسک
ه امام باوجود اثبات حيانيک و ابالال طرفهای گفتنان ،از منازعه گفتنانی ایالقگری
برحذر بوده و در نال صراحک ،داک ،ادب و احترام ،این گفتنانها را به عرصهای برای
اثبات حيانيک شيعه اماميه در برابر میالفان (زیدیه) بدل ردندن نکته اابلتأمل این اسک
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ه گرمه رویکرد امام باار (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 مواجه 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 نتيجه دیگری ه از این وهوهب حاصل میشود این اسک ه :تفکيك میاط
در نوپ رویکرد تأثير داردن اجرای گفتنان و ارتباطهای المی امام باار (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
اینهنه نشان از داک ،زمانهشناسی ،میاط
نوپ یود

شناسی امام باار (عليهالسالم) دارد ه در

نظير اسکن عدم مناشات امام باار (عليهالسالم) با سران فتنه تا حدی اسک

ه واتی حضرت نسبک به بریی افراد اتنامحجک می ردند اما آنها سعی در ادامه روم
انحرافی یود ه منجر به گنراهی مردم و زشک شدن مهره دین میشد ،برای استن از
شدت تأثيرات منفی آنان ،آنها را تحيير و تيبيح ه می ردندن امام از آنها بهطور صریح
ناره میگرفتند و به انحراف آنها تصریح می ردندن این رویکرد امروزه میتواند بهعنوان
الگویی راهبردی برای جامعه ما بدل شودن
كتابنامه

 -ارآن ری ن

 ابن شهرآشوب ،ابن ابی نصر ( 1375ق)ن مناا امامی ،منصور ()1395ن گونهشناسی بریورد صاداين (عليه السالم) با فراههای میتل ن ا :آل ابيالال ن نج  :النالبعه الحيدریهن

دانشگاه معارف اسالمین

 امير وور ،مهناز ()1392ن مبانی لی نظریههای ارتباطجنعین تهران :ادیانین -ابن داوود حلی ،حسن ()1392ن رجال ابن داوودن بيروت :مالبعه الحدریهن

 ابن معين ،یحيی ،تاری ابن معين به روایه الدررین به وشب عبداهلل احند بن حسن ،بيروت:داراليل ن

 -اصفهانی ،ابوالفرج ()1385ن مياتل الالالبينن نج  :النکتبه الحيدریهن
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 ا بری ،مليحه ()1396ن رویکردشناسی امام رضا در مواجهه با جریانهای انحرافین وایاننامهارشناسی ارشد ،زاهدان :دانشگاه سيستان و بلومستانن

 باار زاده ،منصور ()1396ن بررسی سياسک امامين صاداين در برابر فرق انحرافین وایاننامهارشناسی ارشد ،شاهرود :دانشگاه آزاد اسالمین

 بشير ،حسن ()1392ن رویکردهای اجتناعی در گفتنان روایی امام صادق (عليهالسالم)ن تهران:دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) و وهوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطاتن

 -بشير ،حسن ()1392ن گفتنان والیتنندی امام رضا (عليهالسالم) ميان دو رویکرد «زیسک-

ادرت»ن مجله فرهنگ رضوی ،سال اول شناره  ،3صصن 49-87ن
 بشير ،حسن ()1395ن اربرد تحليل گفتنان در فه منابد دینین تهران :دفتر نشر فرهنگاسالمین

 بشير ،حسن و حنيدرضا حاتنی ()1388ن مالالعه ميایسهای رویکردهای انتیاباتی :تحليلگفتنان سرميالههای جنهوری اسالمی و يهان درباره دومين مرحله انتیابات مجلس هشت ن

فصلنامه وهوهبهای ارتباطی ،سال  ،16من 57ن
 -بشير ،حسن ()1385ن تحليل گفتنان درییهای برای ش

ناگفتههان تهران :مر

تحيييات

دانشگاه امام صادق عليهالسالمن

 -بیاری ،محند بن اسناعيل ،التاری الکبيرن بيروت :مکت

االسالميهن

 جعفریان ،رسول ()1391ن تاری تشيدن تهران :عل ن -جاللی نائينی ،سيد محندرضا ()1362ن توضيح النللن تهران :اابالن

 یویی ،ابولياس ()1372ن معج الرجال الحدی ن بيروت :مر نشر الثيافه االسالميه فی العال ن -یضری ،احند ()1390ن تاری تشيد 1ن ا  :وهوهشگاه حوزه و دانشگاهن

 یا سور ،حسين؛ ا بری ،مليحه؛ نوری ،ابراهي ()1396ن تحليل رویکرد ارتباطات امام رضا(عليهالسالم) با فراه زیدیهن فصلنامه فرهنگ رضوی ،دوره  6شناره  ،4صصن 86-104ن
 رضایی ،ابوالفضل ()1395ن الوجي فی تاری ادب عربین جهاد دانشگاهین -شوتس ایشل ،رینر ()1391ن مبانی جامعهشناسی ارتباطاتن تهران :نشر نین

 شهرستانی ،محند بن عبدالکری ()1415ن النلل و النحلن تیری  :محند فتح اهلل بدران ،ااهره:مکت النجلوب النصریهن
 صفری فروشانی ،نعنک اهلل ()1393ن تعامالت فکری -فرهنگی زیدیه در عصر صادايننفصلنامه تاری و تندن اسالمی ،شناره 20ن
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 صفار ،محند بن حسن ()1404ن بصائر الدرجاتن به وشب ميرزا محسن ومه باغی ،تهران:مدرسه اعلنین

 -صدوق ،ابن بابویه ()1404ن من الیحضره الفييهن تحييق :علی ا بر غفاری ،ا  :جناعه

الندرسينن

 -صدوق ،محند بن علی ()1404ن عيونن تحييق ،حسين اعلنی ،بيروت :ممسسه االعلنی

للنالبوعاتن

 طوسی ،محند بن حسن ()1404ن ایتيار معرفه الرجال ،تحييق سيد مهدی رجائی ،ا  :ممسسهآل البيکن
 -عياشی ،محندبن مسعود ،التفسيرن تحييق سيد هاش رسولی محالتی ،تهران :مکتبه العلنيه

االسالميهن

 -عالمه حلی ،حسن بن یوس

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

جا :الفياههن

 فرمانيان ،مهدی ()1387ن آشنایی با فرق تشيدن ا  :حوزه علنيه ،مر مدیریکن -فرجامی ،اعظ ()1390ن تاثير زیدیه بر حدی اماميهن ا  :مر تربيک مدرسن

 ااضی نعنان ،نعنان بن محند ،شرر االیبار فی فضائل االئنه االبرارن تحييق سيد محندحسينی جاللی ،ا  :جناعه الندرسين ،بی تان

 لينی ،محند بن یعيوب ()1407ن اصول افین (علی ا بر غفاری ،مترج ) ،تهران :دارالکتاسالميهن

 -شی ،محند بن عنر ()1404ن الرجالن تحييق :ميرداماد ،محندباار مجلسی ،مهدی رجائی،

ا  :ممسسه آل بيکن

 -ليتل جان ،استيفن ()1384ن نظریههای ارتباطاتن (سيدمرتضی نور بیب ،مترج ) ،تهران:

جنگلن
 مشکور ،محندجواد ()1375ن فرهنگ فرق اسالمی ،مشهد :بنياد وهوهبهای اسالمین -م ی ،یوس

()1985ن تهذی

اال نالن تحييق بشار عواد معروف ،بيروت :الرسالهن

 -مفيد ،محند بن نعنان ()1414ن االرشاد فی معرفه حج اهلل علی العبادن بيروت :دارالنفيدن

 مهدوی ،هادی ()1395ن روانشناسی ارتباط در جندآوری اطالعات انسانین تهران :اطالعاتو امنيک ملین
 -ميرفیرائی ،تها ()1383ن فرایند تحليل گفتنانن تهران :مر مالالعات و تحيييات رسانههان
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 محسنيان راد ،مهدی ()1374ن ارتباطشناسین تهران :سرومن -نجاشی ()1416ن رجال نجاشین ا  :ممسسه نشر االسالمین

 هادی منب ،ابولفضل ()1384ن مبارزات فرهنگی امام باار ،مجله مبل انن شناره  ،64صصن11-24ن
-

هيبل  ،سارا؛ رییاردن النویور ()1392ن ارتباط موثرن (عفک یحيایی ،عباس به ادیميدم ،رايه

ارجی و فاطنه اظ زاده ،مترجنان) ،مشهد :انتشارات فرا انگي من

